
 

 

 

 

Bi se gnetli na tej metli? 

Julia Donaldsom 

Na metli jaha mačja kreatura, ob njej visok klobuk, pod njim 

babura, z lasmi sršečimi prečudovito, čeprav povezanimi v lično 

kito. Mačka miži in mirno prede, čarovnica se pači, kot da se ji 
blede. Obe za metlo trdno se držita in skozi veter jadrno drvita. 

Avtorja priljubljenih Zverjasca in Zverjaščka se tokrat 

predstavljata s čudovito zabavno zgodbico o prijateljstvu, ki jo 

je v slovenščino mojstrsko prepesnil Milan Dekleva. Knjigi je 

priložen DVD z animiranim filmom sinhroniziranim v 

slovenščino. Julia in Axel ustvarjata slikanice že od leta 1993. 
 
 
 

 
 
 

Polž na potepu na kitovem repu 

Julia Donaldsom 

Ponatis prikupne slikanice uspešnega tandema, ki je ustvaril 

Zverjaca, Bi se gnetli na tej metli? in druge. Junak slikanice je 

polž nemirnega stopala. Vsi njegovi sorodniki so zadovoljni s 

svojim negibnim življenjem, polž–junak pa si želi videti svet. In 

ker zna s svojim nemirnim stopalom čudovito pisati, njegovo 
prošnjo za štop opazi kit, ki ga odpelje na pot okoli sveta ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Princeska Mila 

BLANCHUT FABIENNE 

Mila je ljubek nagajiv otrok, ki pa ve, kot vse deklice, kaj je 

prav in kaj narobe. Besedilo v rimah. 

 

 

 

 

Dedkov veliki pobeg 

David Walliams 

Pred mnogimi leti, med drugo svetovno vojno, je bil dedek  

mojstrski pilot britanskega bojnega letala Združenih kraljevih  

sil. Na stara leta ga pošljejo v dom za ostarele Mračni grad,  

ki ga upravlja zlobna gospa Prašičnik. Dedek in njegov vnuk  

Jure se s tem ne sprijaznita. Izpeljeta drzen pobeg, poln  

napetih preobratov, ki se konča drugače, kot si je predstavljal 

Jure … 

Razvpiti britanski komik in pisatelj David Walliams je eden 

najbolj priljubljenih in plodnih avtorjev za otroke v Angliji ta 

hip. Njegove knjige so še vedno trdno zasidrane na vrhovih 
mednarodnih  

 

 

 

 

 

 

 



Mišburger 

David Walliams  

Življenje male Zoje ni nič kaj prijazno. Njena mačeha je  

nesramna lenoba, ki Zojo sili celo, da ji iz nosu vleče  

nagnusne smrklje. Dneve pa ji greni tudi Tina, ki jo  

vztrajno nadleguje in pretepa. Dovolj? Seveda ne! Tukaj je še 
zlobni lastnik stojnice Mišburger, ki se spravi na Zojino ljubljeno 

podgano. Uganete, kaj hoče narediti iz nje? Ja? Ja! Na srečo je 

nagnusna ogaba za svojo zlobo kaznovana, kot se spodobi! 

 

 

 

 

Kdo si, Aljaska? 

 

John Green 

Miles Halter je obseden z zadnjimi besedami slavnih ljudi.  

Sit je udobnega življenja in ko se odpravi študirat daleč stran  

od doma, se mu odpre nov svet, poln neslutenih možnosti in 

kaosa, ki ga pooseblja čudovita, pametna, zabavna, seksi,  

samodestruktivna, skrivnostna, odbita in do konca fascinantna  

Aljaska Young. Ko je na lepem ni več, ostane praznina, ki jo  

poskuša zakrpati na vse mogoče načine. Poskuša razumeti 

tisto,  

česar ni mogoče razumeti, in predvsem preživeti. Iz ure v uro, 
iz dneva v dan. 

 

Kdo si, Aljaska? je prvenec izvrstnega in priljubljenega pisatelja 

Johna Greena (1977), ki mu zvesto sledijo milijoni bralcev. Leta 

2006 je bil nagrajen s prestižno nagrado Michael L. Printz, ki jo 

podeljuje Ameriška zveza knjižničarjev. 

 

 

 

 

 



 

Krive so zvezde 

John Green 

Šestnajstletna Hazel boleha za neozdravljivo obliko raka.  

Njen svet je poln bolnišnic, zaščitniških staršev in stalno  

novih oblik zdravljenja. Toda Hazel si ne želi, da bi bilo  

njeno življenje v celoti podrejeno bolezni. Hazel hoče vse,  
kar si želijo druga dekleta njene starosti, in ko v skupini za  

samopomoč spozna čudovitega fanta s podobno diagnozo  

kot ona, se ji želja izpolni. Čedni, pametni in zabavni Gus v 

Hazelin svet prinese smeh in pustolovščine, predvsem pa novo 

upanje … 

 

Priljubljeni in večkrat nagrajeni ameriški avtor John Green 

(1977) si vztrajno pridobiva oboževalce po vsem svetu, roman 

Krive so zvezde pa se je povzpel tudi na večino lestvic najbolje 

prodajanih knjig. 
 

 

Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim 

delovnim časom 

SHERMAN ALEXIE 

Junior je doma v indijanskem rezervatu Spokane. Poseben je in 

nadarjen, odrašča v okolju, ki je vse prej kot spodbudno. Ko 

ugotovi, da si ne želi končati kot večina pripadnikov njegovega 

plemena, vzame življenje v svoje roke in se vpiše v srednjo 

šolo, na katero hodijo sami belci. Najde dobre prijatelje, sledi 

svojim sanjam in se izvije utečeni življenjski usodi povprečnega 

spokanskega Indijanca. 
 

 

 

 

 


