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Velika knjiga o športu 

 
Judo, odbojka, tenis, plavanje, košarka, kolesarstvo, nogomet  
in še veliko drugih športov. Knjiga predstavlja najbolj  
priljubljene športe na svetu. Spoznajte, kako so nastali in zakaj,  
osnovna pravila posameznega športa, najpomembnejšo opremo  
in pripomočke. Posamezna poglavja so posvečena najboljšim  
desetim tekmovalcem vseh časov v posameznih športih. 
 
Knjiga je namenjena mladim športnim navdušencem in tistim, ki  
bi to radi postali. S poglavji o rekordih in anekdotah pa bo prinesla  
kaj novega tudi marsikateremu odraslemu.  

 

 
Zverjasec in Zverjašček 
Julia Donaldson 

 
Zverjasec je mednarodni založniški fenomen. Od marca 1999, ko je  
slikanica angleške pesnice Julie Donaldson in nemškega ilustratorja  
Axla Schefflerja prvič prišla med bralce, so jo po vsem svetu prodali v  
več kot 4 milijonih izvodov. Leta 2004 je izšlo še enako uspešno  
nadaljevanje Zverjašček. Julia in Axel sta skupaj ustvarila veliko  
imenitnih in priljubljenih slikanic. Zverjasec in Zverjašček sta doživela  
filmsko in gledališko upodobitev. Oba animirana filma so sinhronizirali  
v slovenščino in predvajali na RTV Slovenija, v LGL pa so pripravili  
lutkovni muzikal Zverjasec.  

 

 



Palčič 
Julia Donaldson 
 

Palčič z družino v drevesu živi,  
z ženo skrbita za deteca tri.  
 
Zabavna pripoved o Palčiču, ki ga pes odnese stran od  
družinskega drevesa. Nihče ne vidi, kdo je, mislijo, da je veja,  
palica, drog, kij, bumerang, snežakova roka … Palčič pa bi rad šel  
le domov, v družinsko drevo. In kdo mu pomaga? Božiček. 
 

 

 

Pet grdin 
Julia Donaldson 
 

V težko pričakovani novi knjigi svetovno priznanih in priljubljenih  
avtorjev Julie Donaldson in Axla Schefflerja spoznamo gnuja, 
bradavičasto svinjo, pikasto hijeno, zgubanega jastreba in  
afriškega marabuja. Pravijo jim grdih pet – pa so res grdi?  
Čudovita, topla in zabavna slikanica je hvalnica resničnega  
življenja afriških živali, ki vas bo osvojila s tekočimi rimami  
in izvrstnimi ilustracijami.  
 

 

Moja babica 
David Bedford 
 
 
Mali ježek in njegova babica sta se rada skupaj igrala skrivalnice.  
Nekega dne je babica šla iskat malega ježka ... 
In ježek se je skril! S tačkami si je prekril usta, da ga babica ne bi 
 slišala, kako se hihita… 

  

 

 

 



Moj dedek 
David Bedford 
 

Nekega toplega in sončnega popoldneva je šel mali medvedek  
z dedkom medvedom na sprehod ob reki… 
 
 

 

 

 

 

 

Vsi ti brezupno obupni otroci 1 

in2 
David Walliams 
 

Nova knjiga avtorja uspešnic Babica barabica, Mihec milijarder,  

Zlobna,  zobarka,… 
 
Deset novih slastno srhljivih zgodb o obupnih pamžih, ob katerih  
je treba paziti, da se ne polulate od smeha. Čisto resno. Brez heca.   
 
»Prvo zbirko kratkih zgodb sem napisal z mislijo na oklevajoče  
bralce. Želel sem ustvariti noro zabavno in bogato ilustrirano knjigo,  
ki bi bila prijazna do vseh otrok, ne glede na njihove bralne sposobnosti. 
« (David Walliams)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodbe za lahko noč za uporniške 

punce 
Elena Favilli in Francesca Cavallo 

 
Kaj če se princesa ne bi poročila s princem na belem konju,  
ampak bi postala astronavtka? Kaj če  
polsestri ne bi bili ljubosumni, ampak prijazni in spodbudni?  
Kaj če bi kraljestvu v resnici vladala  
kraljica? In kaj če deklica kdaj ne bi bila ‘pridna’? 
 
Odgovori na vsa ta vprašanja se skrivajo v čudovitih  
Zgodbah za lahko noč za uporniške punce, knjigi s stotimi zgodbicami,  
ki pripovedujejo o življenju stotih izjemnih žensk. Amelia Earhart,  
Serena Williams, Ada Lovelace, Astrid Lindgren, Elizabeta I., Malala  
Jusafzaj,  Florence Nightingale, Coco Chanel, Julia Child,  
Lella Lombardi ... in še devetdeset drugih fascinantnih osebnosti ženskega  
spola iz preteklosti in sedanjosti. 
 
Sto izjemnih žensk, sto izjemnih ilustracij 

 

Zgodbe za fante, ki si drznejo 

biti drugačni 
Ben Brooks 

 
Ta čudovita in ganljiva knjiga je polna zgodb o pustolovščinah in čudesih.  
Z veseljem jo bo sprejel vsakdo, ki išče pogum, da bi se uprl pritisku  
vrstnikov in ubral svojo pot. Knjiga je obvezno branje za vse fante, ki  
si delajo skrbi, in vse starše, ki si delajo skrbi zaradi svojih sinov, ki si  
delajo skrbi. Ob njej se boste zabavali in se veliko naučili, prinesla pa  
vam bo tudi zvrhano mero poguma in navdiha. 

 

 

 

 

 

 



Rafa 
Rafael Nadal in John Carlin 

 
Ko je pri osmih letih zmagal na prvenstvu Balearskih otokov,  
je postala španska teniška javnost pozorna na tihega in plašnega  
dečka iz majhnega otoškega mesteca na Majorki, ki je od štirih let  
dalje s stricem Tonijem vsak dan igral tenis. Ko je z osemnajstimi leti  
usodno pripomogel k zmagi Španije na Davisovem pokalu, pa ga je  
spoznala tudi svetovna teniška javnost in ga v letih, ki so sledila,  
vzela za svojega. 

Odlična knjiga, ki ponuja vpogled v zakulisje vrhunskega športa in pojasnjuje, kako se 
vljudni in prijazni Rafael na teniškem igrišču spremeni v gladiatorja, ki se do zadnjega 
bori za vsako žogo. 

 

 

Vampirkin dnevnik (Spopad, 

Prebujenje) 
Smith Lisa Jane 
 
Knjižna zbirka Vampirkin dnevnik je po vsem svetu požela  
izjemen uspeh, zato je bila leta 2009 po knjižni predlogi posneta  
tudi televizijska serija, ki je dosegla največjo gledanost med  
serijami ameriške ITV2. Prav tako je bila predlagana za  
več filmskih nominacij. 
Zbirka Vampirkin dnevnik sledi življenju Elene Gilbert in 
njeni ljubezni do Stefana Salvatoreja, vampirja iz 15. stoletja.  
Njuni življenji se vse bolj zapletata, ko se v mestu pojavi Damon,  
ki se želi maščevati svojemu bratu Stefanu.  
 
L. J. Smith je uspešna, svetovno znana pisateljica, ki je napisala več kot  
dvajset knjig za otroke in mladino, med njimi tudi kultno zbirko Night World. Že kot 
otroka jo je vedno očarala noč in način, kako se je spremenil svet, ko se je spuščala 
tema. Pisateljica je hotela postati že pri šestih letih, ko je učiteljica pohvalila njeno 
pesem. Prvo knjigo je začela pisati na srednji šoli, končala pa jo je v prvem letu kolidža.  
 

 

 
 
 


