
NOVOSTI V KNJIŽNICI 

 

JANUAR

 

Kako igrati nogomet 
Obvezno branje za vse nogometne navdušence! 
Knjiga Kako igrati nogomet je polna nasvetov, trikov in taktik, ki ti 
bodo pomagale, da boš boljši igralec. 

 Fotografije te KORAK ZA KORAKOM vodijo skozi osnovne nogometne veščine 
 Uči se od najboljših igralcev sveta v rubriki STROKOVNJAKI 
 Postani BOLJŠI IGRALEC z NASVETI in TAKTIKAMI 

 

 

Zvezdni ples Rdečke Mehorep 
Daisy Meadows 

Lili in Erika komaj čakata, da bosta videli, kako lisičja družina Mehkorep s 
čarobnim plesom prebudi zvezde. Toda črni zmaj hudobne čarovnice Grizelde je  
odločen, da gozd za vedno zavije v temo! 
Bo Rdečka Mehkorep lahko pomagala deklicama preklicati urok nad svojo družino in  
rešiti gozd? 
  
 
 
 
 

Bistra zamisel Eme Bodikovec 
Daisy Meadows 

V Gozdu prijateljstva je čudovit dan. Zlatka je Eriko in Lili povabila na vsakoletno  
dirko s čolni po divji reki! 
Toda ko hudobna čarovnica Grizelda svojega peščenega zmaja nahujska, naj družino 
Bodikovec spremeni v kamen, morajo deklici in Ema Bodikovec najti način, da jih  
spremenijo nazaj in rešijo reko! 
 



Pogumni načrt Sofije Košatelj 
Daisy Meadows 

Ko Grizeldin ledeni zmaj uroči družino Košatelj, Sijoča hiša ne more več širiti  
sončne svetlobe skozi gozd. Bosta Lili in Erika lahko pomagali Sofiji Košatelj  
popraviti Sijočo hišo in rešiti njeno družino? 
 
 

Rozi Hihipujs uide nesreči 
Daisy Meadows 

V Gozdu prijateljstva divje piha, saj je Grizeldina nevihtna zmajevka  
pokvarila čarobni mlin na veter, ki uravnava zračne tokove v gozdu! 
Lili in Erika morata morski prašički Rozi Hihipujs pomagati rešiti njeno družino  
in gozd, preden Grizelda enkrat za vselej prevzame oblast! 
 
 
 

Zala Tigertač v škripcih 
Daisy Meadows 

Čarobna mačka Zlatka je Lili, Eriko in mucko Zalo Tigertač povabila k sebi  
prespat! Deklici komaj čakata, da bosta v Gozdu prijateljstva preživeli noč, toda  
mala Zala se odloči, da bo šla raziskovat. 
Lili in Erika jo morata poiskati, toda kaj, če jo prej v roke dobi čarovnica Grizelda? 
 

 

 

Miša Migarepnik pobegne 
Daisy Meadows 

Živali so Lili in Eriko povabile na sejem v Gozd prijateljstva! Toda čarovnica  
Grizelda hoče vsem pokvariti zabavo, zato bogitom naroči, naj malo Mišo  
Migarepnik z ukano nagovorijo, da izgine s sejma. 
Deklici jo morata najti, toda kje v Gozdu prijateljstva bi se mala miška lahko  
skrila? 
  



Lučka Dolgobrčnik se izgubi 

Daisy Meadows 

Najboljši prijateljici Lili in Erika obožujeta živali. Zato se jima uresničijo sanje,  
ko odkrijeta Gozd prijateljstva ‒ skrivni svet, v katerem živali govorijo! 
Toda gozdna bitja potrebujejo njuno pomoč. Bosta deklici lahko rešili zajčico 
Lučko Dolgobrčnik pred hudobno čarovnico Grizeldo? 
 

 

 

Ela Perokljun ostane sama 

Daisy Meadows 

Ela Perokljun ima rojstni dan in na družinski barki na Vrbovi reki  
prireja zabavo. 
Toda zlobna čarovnica Grizelda hoče zastrupiti reko in bogitom naroči,  
naj ukradejo barko Perokljunovih, Ela pa je na krovu! 
Bosta Lili in Erika lahko rešili malo račko? 
 
 

 

Princeskin dnevnik 
Princeska na zabavi 
Meg Cabot 

 
Dijaški svet, ki mu Mia predseduje, nenadoma ostane brez prebite pare. 
A grandmere se domisli odštekanega načrta za zbiranje denarja, ki bo Mii  
prinesel gledališko slavo in jo popeljal v ljubezensko razmerje z najstnikom,  
ki pa ni njen fant. Nič čudnega, da se Michaelu Mia zdi zmešana ali vsaj ne preveč zabavna. Ali 
je mogoče, da se Mia, skorajšnja zvezda odrskih desk, predsednica dijaškega sveta in bodoča 
vladarica Genovije, ne zna zabavati? 
 
MEG CABOT je rojena v Indiani (ZDA). Svoje otroštvo je večinoma preživljala v knjižnici in brala 
dela Jane Austen. Tako si je nabrala veliko literarnega znanja. Po diplomi se je zaposlila in ob 
koncu tedna pisala. Do zdaj je izdala že 50 romanov za mlade in odrasle, po nekaterih so 
posneli tudi filme (Princeskini dnevniki). 
 
 



Bayern 

Uli Hesse 

Bayern München je ekipa skrajnosti. Klub ima v Nemčiji največ strastnih  
privržencev in je obenem najbolj osovražen. Nobenega dvoma ni, da je  
tudi najuspešnejši. Od poznih šestdesetih let prejšnjega stoletja do 
danes je osvojil štiriindvajset domačih naslovov in je skoraj več čas  
svojega obstoja v samem vrhu evropskega nogometa. 
Uli Hesse prek intervjujev s ključnimi protagonisti pripoveduje zgodbo o  
tem edinstvenem klubu. Od prvih sporov z nacisti, prek vzdevka FC Hollywood,  
ki se je kluba prijel zaradi njegovih egocentričnih zvezdnikov v devetdesetih, pa do 
senzacionalnega sodelovanja s Pepom Guardiolo Hesse odpira vrata bavarske velesile in 
bralce seznani s samim bistvom enega najboljših klubov sveta. 

 

 

 

Suarez 

Luca Caioli 

 

Luisito, Lucho, El Salta, El Pistolero, Kanibal – to so vzdevki, ki se 
lepijo na enega najeksplozivnejših nogometašev današnjega časa,  
urugvajskega zvezdnika Luisa Suáreza, ki je v letu 2014 za rekordno  
vsoto okrepil Barcelono. 
Ko se je Suárez, ki je takrat igral za Liverpool, konec septembra 2013 po odmevni prepovedi 
nastopanja na desetih tekmah zaradi ugriza nasprotnika vrnil na nogometne zelenice, se je 
zdelo, da kritikov nikoli več ne bo pridobil na svojo stran. 
Luca Caioli, avtor uspešnic o življenju velikih nogometašev, se je tokrat lotil najbolj 
protislovnega med njimi in napisal privlačno pripoved, ki ponuja vpogled v mišljenje in 
delovanje enega najkontroverznejših nogometnih zvezdnikov. 
Zvesti mož, ljubeči oče, plemeniti prijatelj in fantastičen nogometaš, ki je v žaru igre 
pripravljen vedno stopiti preko roba – vse to in še več v odlični knjigi o urugvajskem 
'svetilniku', ki sveti, kot še nikoli doslej. 

 

 

 

 

 


