
NOVOSTI V KNJIŽNICI 

 

 

 

Findus se odseli 
Sven Nordqvist 
 
Pettersson se je naveličal, da ga Findus s svojim 

poskakovanjem po postelji prebuja vsako jutro ob štirih, zato 

mu zagrozi, da bo prestavil njegovo posteljo ven iz hiše, če se 

to ne bo nehalo. Findusu pa je ta zamisel všeč. Potemtakem bo 

lahko skakal po postelji, kolikor mu bo srce poželelo. Ampak 

kako zabavno je pravzaprav živeti čisto sam? Pa tudi malo 
nevarno je, še posebej, če vzameš v obzir lisice … 

 

 

 

 

 

Regica Julija 
Antoon Krings 
 

Mala poskočna regica Julija živi ob mlaki blizu vrta, kamor se 

krastaček Romeo, ki je na skrivaj zaljubljen vanjo, pogosto hodi 

sprehajat. Ko se Romeo končno opogumi in odloči, da jo bo 
osvojil s petjem, ga ostale žabe tako osramotijo, da zbeži. K 

sreči pa njegova domišljija ne pozna meja in spomni se 

imenitne rešitve, ki ga bo nazadnje popeljala do Julijinega srca. 

 

 
 
 
 



 
 
 
Stonoga Stina 
Antoon Krings 
 

Nekega dne, ko se Goga odpravi na obisk k prijateljem,  

začnejo njene številne nogice divje cepetati in opletati naokoli. 

Nikakor je nočejo ubogati in ne preostane ji drugega, kot da 

začne hoditi ritensko, potem pa nazadnje ostane kar v postelji. 

Šele ko jo obišče osa Pika, se stvari postavijo nazaj v red. 

 
 

 

 

Polžka Blažka 
Antoon Krings 
 

Mala polžka Blažka je naveličana vrta, kjer preživlja dneve z 

družino, in se z zanimanjem sprašuje, kaj je onkraj njega. Ta 

njena radovednost postaja vse večja in nekega dne se odloči, 

da bo prelezla svet. 

Po dolgem in napornem popotovanju v majhni konzervi za 

sardine nazadnje pristane na mehkem pesku na obali, kjer 
spozna svoje sorodnice školjke. A to še ni konec potovanja … 

 

 

 

 

Polh Urh 
Antoon Krings 
 

 

Palček Pavel sredi zime navdušeno zbudi Urha, da bi mu 

pokazal, kako lepa je zima. Urh pa ni enakega mnenja, saj se 

mu mraz in belina zdita prav grozna. Da pa je vse skupaj še 
huje, nikakor ne more več zaspati nazaj. Pavel se mora zato 

poslužiti več ukan, s katerimi skuša Urha ponovno uspavati. 


