
 

 

 

 

 

 
MALI MEDO 

Polonca Kovač 

 

Mali medo ne more zaspati brez dude. Zajec, 

srnica in volk mu želijo pomagati. Na koncu mu 
priskoči na pomoč še čisto pravcati palček. Le 

kako je medo na koncu zaspal? Priznana 

pisateljica za otroke, Polonca Kovač, in 

priljubljena ilustratorka Jelka Reichman, sta 

skupaj ustvarili čudovito slikanico za najmlajše. 

 

 

ČUK NA PALICI 

Svetlana Makarovič 
 

Čuk na palici je zbirka pesmi ene najbolj 

priljubljenih slovenskih avtoric za otroke, ki nam 

poleg zabavnih pripetljajev ponuja tudi vodnik iz 

življenjskih zagat za bralce vseh generacij. 

 

Kdo ne pozna kratkovidnega in požrešnega čuka, 

prevzetne kokoši in lačne veverice? Nova izdaja 

nepozabne zbirke otroških pesmic Svetlane 

Makarovič Čuk na palici je pospremljena z avtoričinimi veznimi 

besedili in avtorskimi ilustracijami Mateje Jager, vsebuje pa tudi 

zgoščenko.  

 

 

KNJIŽNE NOVOSTI 

MAJ 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/2380-polonca-kovac-2662


  JURI MURI DRUGIČ V AFRIKI 

Tone Pavček 

 

Nova izdaja kultne pesnitve Juri Muri 

drugič v Afriki bralca z imenitnimi 

ilustracijami Damijana Stepančiča vnovič 
popelje pod žgoče afriško sonce. Juriju 

Muriju je doma namreč dolgčas, zato 

sklene spet obiskati deželo, na katero ga 

vežejo mnogoteri spomini in pozdraviti 

svoje tamkajšnje prijatelje. Tudi tokrat je 

dogajanje razgibano, nekoliko napeto, 

vseskozi pa tudi igrivo in šaljivo, kot smo pri Pavčku vajeni. 

Pričujoča izdaja pomeni zaključek tetralogije o junaku Juriju 

Muriju, ki jo sestavljata novi izdaji Pavčkovih besedil Juri Muri v 

Afriki in Juri Muri drugič v Afriki ter prvi izdaji Pavčkovih novo 
nastalih besedil Juri Muri po Sloveniji in Juri Muri gre po srečo. 

Za skupno oz. prepoznavno likovno podobo je, kot že rečeno, 

poskrbel Stepančič, ki je v ilustracijah tako igriv, kot je pesnik 

igriv v svojih verzih. 

 

 

 

Kapitan Gatnik in gnev grozovite Gatograbke v 

barvah (Kapitan Gatnik v barvah, 5. knjiga) 

Dav Pilkey 

 

Gore akcije, gore traparij in gore slikogiba – zdaj 

tudi v barvah!  

 
Peti veličastni roman Dava Pilkeya o Kapitanu 

Gatniku v barvah. Grega in Klemen spet ušpičita 

lumparijo, zaradi česar se njuni učiteljici gospe 

Reberšek zmeša. 

 

 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/dav-pilkey-1409


 

Kapitan Gatnik in bridka bitka bioničnega 

smrkavca, 2. del (Kapitan Gatnik v barvah, 7. 

knjiga) 

Dav Pilkey 

 
V sedmem veličastnem romanu so naši junaki 

premagali Bioničnega Smrkavca in že pomislili, da 

so na varnem, potem pa so se znova znašli v 

težavah. Pozabili so na spletkarske Smrkljobote. 

 

 

Kapitan Gatnik in šmentani šok škrlatnih 

štrbunkežev (Kapitan Gatnik v barvah, 8. knjiga) 

Dav Pilkey 

 

V osmem veličastnem romanu je Časovni stroj 

Škrlatni štrbunk ponesel Grego in Klemna v kraj, 
kjer je vse obrnjeno na glavo. Zlobni Grega, zlobni 

Klemen in Kapitan Gatnik hočejo zavladati svetu in 

se ne pustijo ustaviti. 

 

 

Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč v 

barvah (Kapitan Gatnik v barvah, 2. knjiga) 

Dav Pilkey 

 

Drugi veličastni roman o kapitanu Gatniku – v 

barvah! Grega in Klemen sta ponavadi zelo 

odgovorna. Kadarkoli kdo kaj ušpiči, sta ponavadi 

odgovorna onadva! Njuna najnovejša potegavščina 

jima ne uspe po pričakovanjih in po nesreči izumita 
vojsko zlobnih govorečih stranišč. Na srečo poznata 

superjunaka, ki premore dovolj elastičnosti v pasu gat, da mu 

bo uspelo rešiti svet. Pomaga lahko samo Kapitan Gatnik! 

Knjiga, ki trga gate! Serija o kapitanu Gatniku Dava Pilkeyja, 

avtorja Pasjega moža, se uvršča med najbolj priljubljeno branje 

za navihane mulce – tudi tiste, ki sicer po knjigah redkeje 

posežejo. Po svetu je bilo prodanih več kot 80 milijonov izvodov 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/dav-pilkey-1409
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/dav-pilkey-1409
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/dav-pilkey-1409


knjig iz serije, prevedene pa so v 39 jezikov. Tudi pri nas je bilo 

od leta 2003 prodanih skoraj 60.000 izvodov knjig iz serije. 

Zdaj dogodivščine kapitana Gatnika spet prihajajo med 

slovenske bralce – tokrat v barvah. Za nove mlade navdušence 

in za zbirateljsko polico malo starejših: enkrat navdušenec nad 

kapitanom Gatnikom, vedno navd ... 

 

 


	Kapitan Gatnik in gnev grozovite Gatograbke v barvah (Kapitan Gatnik v barvah, 5. knjiga)
	Kapitan Gatnik in bridka bitka bioničnega smrkavca, 2. del (Kapitan Gatnik v barvah, 7. knjiga)
	Kapitan Gatnik in šmentani šok škrlatnih štrbunkežev (Kapitan Gatnik v barvah, 8. knjiga)
	Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč v barvah (Kapitan Gatnik v barvah, 2. knjiga)

