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Pametna psička Sonja 
Andrei Alekseevich Usachev 
 
Ivan Ivanič je vsak dan odšel v službo, psička Sonja pa je ostala sama v 

svojem kraljevskem stanovanju številka šestinšestdeset in se zelo 

dolgočasila. Najbrž so se ji prav zato pripetile zelo zanimive prigode. 

Kadar je najbolj dolgčas, je vedno treba početi kaj zelo zanimivega. In ko 

hočemo početi kaj zanimivega, nam zagotovo uspe. In ko nam uspeva 
početi kaj zanimivega, vedno začnemo razmišljati, kako nam je to uspelo. 

In ko začnemo razmišljati, zakaj je tako, postajamo pametnejši. In zakaj 

– tega nihče ne ve. In prav zato je psička Sonja bila zelo pametna psička. 

 
 

 

 

 

Lini in Lazi 
Julia Donaldson 

 
S to čudovito novo slikanico Julie in Axla se selimo v vesolje, kjer bomo 

spoznali zanimivo paleto tujcev. Zgodba o Romeu in Juliji za najmlajše! 

Tako domača in tako zelo zabavna. Rdeči Lini in modri Lazi so si zelo 
podobni. A nikoli se ne družijo med sabo. Ne marajo se. Ampak Meta in 

Bine tega ne upoštevata. Igrata se, vzljubita se in pobegneta. Ne 

upoštevata trapastih navodil odraslih. Prav zato vsem na planetu odpreta 

nove poti – pot ljubezni, razumevanja, strpnosti in … rodi se tudi 
otročiček. Zgodba se konča srečno – vsi skupaj praznujejo življenje. 
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Mišji razbojnik 
Julia Donaldson 
 
Avtorja priljubljenih slikanic Zverjasec, Zverjašček, Bi se gnetli na tej 

metli?, Mamica, kje si?, Polž na potepu na kitovem repu, Lini in Lazi … sta 

ustvarila tudi to zabavno slikanico o cestnem razbojniku, ki krade piškote 
in grozi. A pogum in pravičnost premagata še tako hude ovire. Julia 

Donaldson se je s to zgodbo v rimah poklonila angleškemu pesniku 

Alfredu  

 
 

 

 

 

Vafljevi srčki 
Maria Parr 
 
Vse sorte se ti zgodi, če imaš tako sosedo in najboljšo prijateljico, kot je 
Lena. Lena je navihana deklica, namazana z vsemi žavbami. Vsak nov dan 

je zanjo ena sama pustolovščina. Njen sosed Trile jo ima za najboljšo 

prijateljico, kljub temu da ga kar naprej spravlja v težave. Pred njima je 

dolgo poletje, ki obeta obilo zabave, a prinaša tudi težke trenutke, ki pa 
jih glavna junakinja premaga z veliko modrostjo. Vafljevi srčki so prvenec 

priljubljene in večkrat nagrajene norveške avtorice Marie Parr (1981), ki ji 

pravijo tudi Astrid Lindgren mlajše generacije. Slovenski otroci so njeno 

Tonjo iz Hudega brega že vzeli za svojo. Za Vafljeve srčke je avtorica 
prejela več nagrad, med drugimi nizozemsko Zilveren Griffel in francosko 

Prix Sorcie`res. Knjiga je prevedena v skoraj dvajset jezikov, na 

Norveškem je po njej posneta televizijska serija.  

 

 
 

 

 

Lov za templjarskim zakladom 
Milan Petek - Levkov 
 
Marko in Blaž sta stopila dva koraka naprej in se zazrla v tisto, kar je 

ležalo pred Nikinimi nogami. »Hej, pa to je …« Marko je obmolknil. Nika 

mu je pokimala. »Točno to!« Blaž pa je le dokončal Markovo misel: »Konj 

z dvema jezdecema!«  
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