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 Novo-stripi   

 

 
29.12.2011
   
BUCHLOD
  
Da vas ne bo zeblo, ko boste na silvestrovo v rokah držali svojo priljubljeno alkoholno pijačo!
Naprodaj jutri in v soboto* za ušivih 10 eurov.
Povečajte si sliko s klikom nanjo.
  

  
  
* V soboto bo trgovina odprta od 10:00 do 13:00.
 

 
27.12.2011
  
Novo:
 

 
 

 
23.12.2011
  
Sobota 24.12.2011 - odprto od 10:15 do 13:00.
     
Novo:
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22.12.2011
 
Sobota 24.12.2011 - odprto od 10:15 do 13:00.
  
Novo:
  
- Alan Ford 117-120 (SC + HC)
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  Dvojnici - Slomljeno koplje - Narod iz močvare - Zagorova osveta Riječni vukovi Sedmi krug
Pirat bez lica Riđobradi pristiže u pomoć Kula duhova Dugački pozdrav Dosada
 

 
21.12.2011
 
Prodam:
   
- Komplet ZS (ohranjenost: 3+ do 5)   
- Zvitorepčev roman v stripu (100 kom. - posamezno) 
- Moebius, Oči mačke (Poseban dodatak: Ludi kuronja)
- Scott Adams, Still Pumped From Using the Mouse
- Biser strip, Blueberry
 
Gvozdeni konj  Čovek sa čeličnom šakom  Na stazi Sijuksa  Suludi general  Zlatna planina
Planina duhova  Četiri obračuna Blago u pećini Dragoceni tovar Pod nadzorom
 

 
20.12.2011
  
Meksikajnarji 2 - Laibach
  
Na zalogi samo še 5 komadov!
  
Laibach
  

 
15.12.2011
 
Novo:
 
- Strip Bumerang 55
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15.12.2011
 
Naprodaj:
 
- Moebius, Svet Edene 1-5
 

 
15.12.2011
  
Ste v zadregi kaj ponuditi gostom za silvestersko večerjo?
Bi radi praznovali v opojnem izpušnem vonju pasulja ob zgodbah in pripovedkah iz JNA?
  
Ne zamudite decemberskega prodajnega hita Strip.art.nice Buch, Recepture za pripremanje jela u Jugoslovenskoj narodnoj
armiji.
V knjigi najdete vse: od pasulja in musake pa do mitske ćufte, ki jo je Janša pojedel v vojaškem zaporu.
Knjiga na 196 straneh prinaša izbor 135 receptov iz JNA kuharice, ki je izšla leta 1971.
So pa v knjigi tudi praktični nasveti, kaj narediti, da mleko ne prekipi, kako odstraniti vonj in okus po prekipelem mleku,
kako neutralizirati okus po presoljeni jedi ...
       
Cena: 12 eur
    

 

 
12.12.2011
  
Dame in gospodje!
 
V soboto, 17.12.2011, bo trgovina odprta od 10:00 do 15:00 ure.
Srečno!
 

 
12.12.2011
 
Okvirjanje slik
  
Strip.art.nica Buch vam v sodelovanju s Silvom Dolinškom nudi okvirjanje slik.
Vzorce okvirjev in paspartujev si lahko ogledate v trgovini ali na www.okvirjanje-ds.si.
Slike vam okvirimo v tednu dni, prevzem je vsako sredo v Strip.art.nici Buch.
Nudimo vam konkurenčne cene in kvaliteto.
 

   
 

 
07.12.2011
 
Novo:
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Razumevanje stripa (Understanding Comics, 1993) prinaša teoretske in praktične osnove za polnejše srečanje s
stripom- povzema teorijo, zgodovino, filozofijo tega medija. Vse to McCloud počenja v obliki stripa samega. Knjiga,
ki obsega 216 strani, je s svojimi številnimi izdajami postala skoraj biblija sodobnega stripa, njegove prakse in
njegovega razumevanja. Slovenska izdaja bo pomagala ne le k boljšemu razumevanju tega medija med Slovenci,
ampak tudi k ureditvi nekaterih nesporazumov v stripovskem izrazoslovju.

»V enem lucidnem, dobro načrtovanem poglavju za drugim nas popelje skozi elemente stripovskega stila in …tega,
kako se besede združujejo s slikami in tako skupajustvarjajo svojo edinstveno čarovnijo. Ko je 215 strani dolgo
popotovanju končno pri kraju, bo večina bralcev le stežka še kdaj gledala na strip povsem tako kakor prej.« – Garry
Trudeau, New York Times Book Review

»Če ste imeli kdaj slabo vest, ker ste življenje potratili s prebiranjem stripov, si čim prej preberite to klasiko Scotta
McClouda. Morda se vam bo še vedno zdelo, da ste življenje potratili,a boste vsaj vedeli,zakaj,in boste na to
ponosni.« – Matt Groening

»Kako razumeti strip uroči bralca! McCloudova duhovita in ljubeča analiza stripa spada v vsako knjigarno, vsako
knjižnico, vsako čakalnico, vsako univerzo in, kar je najvažnejše, v vsak dom. McCloud je McLuhan stripa!« – James
Gurney, Dinotopia
»McCloudova knjiga je na videz preprosta in našemljena v lahko berljiv strip, a ob tem razgrajuje skrivni jezik stripa
in nam mimogrede razkriva skrivnosti časa, prostora in kozmosa. Že dolgo nisem videl tako pametnega stripa.
Bravo.« – Art Spiegelman

»redko in razburljivo delo, kiskozi strip premeteno preučuje medij sam.« – Publishers Weekly

»edinstvena knjiga, ki spaja same smešne in globoke, hladnokrvno očarljive in čudaške reči.« – Chicago Sun Times

»fascinantna osvetlitev pomembnega vidika urno napredujoče vizualne revolucije.« – Ian Ballantine

»Bravo!! … Kako razumeti strip je prelomna razčlenitev in intelektualna preučitev stripa kot upoštevanja vrednega
medija. Vsi … kdorkoli, ki ga zanima ta pripovedna zvrst, jo mora prebrati.« – Will Eisner 
 
Cena: 27,95 eur
  
Na zalogi tudi:
  

Scott McCloud, veliki stripovski ustvarjalec je knjigo KAKO NASTANE STRIP: Pripovedne skrivnosti stripa, mange in
risanega romana, oblikoval kot vodič, ki predstavi načine o tem, kako izbrati prave trenutke za ustvarjanje
stripovske zgodbe, kako izbrati besede in slike, ki bodo nagovarjale bralca, kako ustvariti like, osvojiti risanje
govorice telesa in obrazne mimike, kako izbrati pravo orodje in tehnike za nastanek stripa. Bistvo njegovega dela je
torej v razlagi načina, na katerega podobe posredujejo informacije in spretnost razlaganja kompleksnih idej s
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pomočjo nekaj preprostih linij.

Scott McCloud piše, riše in analizira stripe od leta 1984. Njegovi knjigi Understanding Comics in Kako nastane
strip: Pripovedne skrivnosti stripa, mange in risanega romana sta bili prevedeni v več kot dvajset svetovnih jezikov.
Pri nastanku knjig so McCloudu svetovali priznani stripovski avtorji, od Neila Gaimana do Steva Bisseta in Paula
Smitha, s ključnimi pripombami pa je sodeloval tudi starosta stripovske teorije in produkcije Will Eisner. Po izdaji
knjig si je McCloud pridobil status vrhunskega stripovskega teoretika.
       
Cena: 22 eur 
 

 
06.12.2011
 
Za ljubitelje kuharic štirje biserčki:
 
- JNA kuharica, 12 eur
- Emilija Pavlič - Mamica, nauči me kuhati, 30 eur
- Emilija Pavlič - Za otroke kuhajmo zdravo, 21 eur
- Mark Požlep, Drunk Cook Book, 20 eur 
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Best of the world

   

  
Knjiga je nekaj posebnega: ker je to edini učbenik o prehrani otrok od najnežnejše dobe do odraslosti, ker upošteva vsa načela zdrave in
v Sloveniji tradicionalne prehrane, ker ponuja tudi pestro sestavljene jedilnike za šole, vrtce in dom in ker je knjigi priložena tudi nadvse
uporabna disketa. Pa še nekaj je čisto posebnega - njena avtorica je Emilija Pavlič.

Emilija Pavlič živi v Kopru kjer je 25 let ustvarjala v semedelskem vrtcu. Oblikovala popolnoma nov način zdrave prehrane malčkov. Nič
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zamrznjene hrane, nič pločevink in plastike, nič instant hrane in nič umetnih začimb. Za gasitev žeje pa le voda in naravna limonada,
ponujena v steklenih kozarcih.

Bogate izkušnje so jo spodbudile, da je med svojimi številnimi recepti izbrala najljubše, jim dodala več jedilnikov pa uvodne misli o
zdravi prehrani v obliki napotkov za sestavo jedilnikov, priložila pa je disketo.To je sodoben pogled na kuhinjo in zanimiva oblika za
uporabnike knjige, saj bodo jedilnike zares lahko uporabili po vrtcih, šolah in še kje prav z disketo: želeni jedilnik bodo preprosto natisnili
na papir. Knjiga je bogato opremljena in z debelimi platnicami.

V podnaslovu je avtorica napisala "za majhne in velike". Priročnik je primeren tudi za prehrano starostnikov, saj povprečen jedilnik ne
vsebuje več kot 30% maščob. Knjiga prinaša misel o tem, da so otroci prav tako pomembni kot odrasli, zato ne bi bilo odveč, če bi
gostilničarji in hotelirji razmislili o tem, da je tudi otrok stranka in da bi mu kanilo ponuditi primeren jedilnik.

Jedilniki so sestavljeni glede na letne čase, saj avtorica zagovarja sezonski način prehranjevanja, pa tudi pretežno uporabo rastlin in
sadja, ki uspevajo pri nas. Jedilnikov je za petdeset tednov, za tri obroke na dan in za pet dni v tednu. Vsaki jedi so dodane količine
mineralov, vitaminov, vlaknin, kalorij..., ki jih vsebuje. Med številnimi recepti najdemo obilico čisto domačih in skoraj pozabljenih jedi z
vseh koncev Slovenije. Vsem pa je skupen ščepec Mediterana.Pavličeva pravi, da je njena velika želja izboljšati prehranjevanje otrok, in
če bo knjiga zaživela, se bo njena želja prav gotovo izpolnila. Navsezadnje so ta priročnik pohvalili tudi trije strokovnjaki: prof. Dražigost
Pokorn, višja svetovalka za šolsko prehrano Irena Simčič in pediater Branko Šalamun, dr. med., to je najbrž svojevrstno zagotovilo za
vsakega uporabnika.

Iz recenzije Kristine Menih-Mihalič, objavljene v Večeru, 27. novembra 1998

Osnovni podatki o knjigi: NOVO 2005: Ponatis je izšel junija 2005, knjiga je POSODOBLJENA. Na CD plošči najdemo celotno besedilo
knjige in tri TV prispevke. Knjiga ima 110 strani, A4 formata, trdo vezavo in je na voljo poleg klasične oblike tudi v spiralni obliki. 
 

DRUNK COOK BOOK

Drunk book is a special book about cooking.
All the recipes are made with alcohol.
Cooking and drawing is made at the same time.
The recipes are »special« recipes from friendly locals all around the world.
Cooking is made with love and good entertainment.
All the recipes have their own special music.
All the alcohol that is not used during the cooking is drunk.

hard cover, 88 pages, colour, Ljubljana 2011
  

  

 
06.12.2011
  
Cassidy
 
Iz Darkwooda so nas obvestili, da so nam za Cassidyja obračunali napačno ceno.
Da ne bomo preveč mutili okoli cene, vam bomo razliko obračunali pri naslednji pošiljki, od številke 7 dalje, pa bo cena ista kot za
Darkwoodove kiosk stripe, ki so trenutno po 4 eure.
Hvala za razumevanje!

Krvava maska  Poslednji bluz
  

 
01.12.2011
  
Novo:
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Pikica in Tonček
  
Erich Kästner
Izvirnik:
Pünktchen und Anton
Ilustracije: Isabel Kreitz
Priredba: Isabel Kreitz
Prevod: Maruša Mugerli Lavrenčič
Urejanje: Alenka Veler
Mladinska knjiga, 2011
trda vezava, 100 str.
Mere: 24x17,5, 335 g
ISBN: 978-961-01-1554-0
  
Cena: 19,95 €
  
Nada Kramar oziroma Pikica z nenavadno starko večer za večerom stoji na mostu sredi Berlina in prodaja vžigalice. Njenim staršem,
gospodu in gospe Kramar, se o tem seveda niti ne sanja, saj menita, da je Pikica na varnem z gospodično Roženkrančevo. Toda ali
je vzgojiteljica zares tako nedolžna, kot se kaže? Ko vse skupaj postane nevarno, je k sreči tukaj Pikičin prijatelj Tonček. Pa tudi
Pikica sama ni ravno od muh.

Zabavna, ganljiva in napeta pripoved o prijateljstvu in pogumu, večna klasika iz svetovne zakladnice otroške književnosti v
stripovski preobleki, ki jo je zasnovala ena največjih mojstric nemškega stripa Isabel Kreitz.
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Mali princ
  
Stripovski album po knjigi Antoina de Saint-Exupéryja
Antoine de Saint-Exupery, Joann Sfar
Izvirnik:

   
 Le Petit Prince (2008) 
   
Le Petit Prince
Koloriranje: Brigitte Findakly
Prevod: Ivan Minatti
Urejanje: Andrej Ilc
Mladinska knjiga, 2011
Izdano s podporo francoskega ministrstva za zunanje zadeve, ki ga zastopa Francoski inštitut Charles Nodier iz Ljubljane
trda vezava, 110 str.
Mere: 23,5x31,5 cm, 1039 g
ISBN: 978-961-01-1534-2

Cena: 24,94 €

Pekarna Mišmaš
V pravljico Pekarna Mišmaš je vtkala pisateljica motiv stare ljudske pravljice: čudežnost peke in skrivnostni pomen kruha.

  
Cena: 16,95 eur
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Mišmaš peče najboljši kruh daleč naokrog, pomagajo pa mu miške, ki se ponoči prelevijo v dvorjane. Kraljestvo miši in njihovega sožitja
z ljudmi poruši zavist sosede, ki razkrije Mišmaševo skrivnost in ga obtoži coprništva. Mišmaš izgine, hkrati z njim pa veselje in dober
kruh ...

Knjiga Pekarna Mišmaš je v Sloveniji prvič izšla leta 1974, potem pa še v več izdajah. Njena čarobna moč je zaživela v podobi različnih
ilustratorjev, tako da lahko starši berejo danes svojemu otroku drugače likovno upodobljen svet besed, ki pa ohranja v sebi enako
čarobno moč.

»Vse moje pravljice niso umetnine, Pekarna Mišmaš gotovo je«, je izjavila ob priliki.

Svetlana Makarovič je izvirna in izjemna v evropskem, če ne tudi širšem kulturnem prostoru. Kot pravljičarka je doživela izjemen uspeh
pri mladih bralcih, njihovih starših in kritikih.

Kostja Gatnika so mnogi označili kot »legendo generacije, ki je v 20. stoletju najodločneje zavzela svoje mesto v zgodovini likovne
umetnosti na Slovenskem«. Njegovo komunikativnost v ustvarjanju so v utemeljitvi Prešernove nagrade poimenovali »čarovniški dotik
ustvarjalca«.

V Pekarni Mišmaš sta združila svoje mojstrstvo.

Leta 1975 je Svetlana Makarovič prejela Levstikovo nagrado za pripovedi Kosovirja na leteči žlici in Kam pa kam, kosovirja ter Pekarno
Mišmaš. Za ilustracije pravljice Pekarna Mišmaš je Kostja Gatnik prejel leta 2008 Nagrado Hinka Smrekarja, najvišje slovensko priznanje
na področju ilustracije.
V letu 2011 sta prejela oba najprestižnejšo Levstikovo nagrado za življenjsko delo.
 

 

Avtozaver
Avtor: Niko Grafenauer, Ilustrator: Kostja Gatnik
Dva Prešernova nagrajenca v eni knjigi!
   

Cena:15,95 €
   

Pesnitev	  Nika	  Grafenauerja	  je	  polna	  duhovi6h	  opisov	  prigod	  in	  obču6j	  malega	  avta	  s	  skorajda	  človeškimi	  lastnostmi.	  V
sodobnem	  svetu	  tako	  aktualen	  mirovniški	  in	  ekološki	  pridih	  v	  zgodbi	  je	  še	  toliko	  bolj	  osupljiv,	  če	  vemo,	  da	  je	  pesnitev
nastala	  že	  v	  začetku	  sedemdese6h	  let.	  V	  manjšem	  formatu	  je	  bila	  izdana	  leta	  1976,	  zdaj	  pa	  je	  z	  is6mi,	  a	  na	  novo
obdelanimi	  ilustracijami	  oživela	  v	  večjem	  in	  bogatejšem	  formatu.	  Virtuoznost	  pesniškega	  jezika	  je	  s	  svojo	  vrhunsko
upodobitvijo	  enakovredno	  dopolnil	  ilustrator	  Kostja	  Gatnik.
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