
 

 

 

O začaranem žabcu 

Andrej Rozman Roza 

Nova slikanica priljubljenega ustvarjalnega duha! 

Andrej Rozman Roza in Zvonko Čoh nas humorno  

vabita v pravljični svet žabca Žana in žabice Ženje.  

Otroci poznajo pravljico bratov Grimm o žabjem kralju –  

tam se žabec spremeni v princa. In kaj se bo zgodilo v  

tej pravljici? 
 

 

 

 

Zlobna zobarka 

David Walliams 
Zlobna tema je zajela mesto, ponoči se dogajajo čudne reči.  

Otroci pod blazine polagajo zobke za zobno miško, a zjutraj, 
ko se zbudijo, namesto darila najdejo same gravžarije ... 

Le kdo ali kaj stoji za tem? Bo Alfiju, ki mu je zlobna zobarka 

populila vse zobe, uspelo priti resnici do dna? To je knjiga, v  

kateri izza ravno prave količine grozljivosti sije nabriti humor,  
poln iskrivih domislic. 

 

 

 

 

Tiranska teta 

David Walliams 

Zvezdanina starša, lord in lejdi Saksida, se ubijeta v prometni 

nesreči. Takrat se v njenem domu pojavi grozna teta Alberta  

z veliko sovo, ki ji je ime Wagner. Zvezdano namerava ogoljufati  

za dediščino, a na srečo ima deklica skrivno in malce grozljivo  
presenečenje, s katerim se bo ubranila pred spletkarsko teto. 

 

 

 



 

Isola 

Isabel Abeidi 

A dlje na odprto morje, kot nas je peljal voditelj čolna, 
toliko močneje so na plan prihajali dvomi in strahovi.  

Lahko sem jih prebrala – na obrazih vseh nas. Koga bomo  

igrali, katere vloge bomo imeli, glavne ali stranske, kdo na  

tem otoku sploh bomo? Kakšna je bila zgodba našega filma? 
Ni bilo razdelitve vlog ne izbranih junakov ali barab. Bili smo ustvarjalci 

svojega lastnega filma, sami smo bili vrženi v dogajanje in s tem tudi v 

vloge, ki jih bomo na otoku igrali. Dvanajst srečnežev je izbranih za 

sodelovanje v resničnostnem šovu. Sami bodo preživeli tri tedne na 
eksotičnem otoku v Braziliji. Nekajdnevna idila pa se žal kmalu spremeni v 

nočno moro. Postavijo se vprašanja, kdo so pravzaprav melanholični Solo, 

ljubka Moon, nežna Pearl, provokativni Joker, zadržana Vera? Kdo so vsi v 

resnici? Ozadje se razkrije, ko jih ekscentrični režiser preseneti z igro, na 

katero ni pripravljen nihče. Z igro, ki postane smrtno resna.   ... 
 

 
Čudaka z drugega planeta! 

Znanstveni napredk je naredil »pok« 
Watterson Bill 

 
Čudaka z drugega planeta je druga v seriji stripov o legendarnih junakih 

Calvinu in Hobbesu. Vsi stripi iz serije Calvin in Hobbes so prejemniki 

priznanja kakovosti Zlata hruška. Calvin in Hobbes je zabaven strip o 
duhovitih dogodivščinah navihanega šestletnika Calvina in njegovega 

plišastega tigra Hobbesa, ki je v njegovih očeh pravi živi tiger in nepogrešljiv  

prijatelj. Bralci in kritiki Calvina in Hobbesa uvrščajo med trojico  

najboljših stripov, ki so kadar koli izhajali. Na vrhuncu njune slave je Calvina 
in Hobbesa objavljalo 2400 časopisov po vsem svetu, v 50 državah.  

 

 

 

 

 

 

 


