- Knjižne novosti v mesecu marcu za najmlajše bralce (C):
Zbirka SKUPNO ŽIVLJENJE prinaša kratkočasne zgodbice, iz katerih se otroci učijo osnov
lepega vedenja – in se pri tem zabavajo. Vse štiri knjige so opremljene z zgovornimi
ilustracijami in velikimi tiskanimi črkami.

HEYMANS, Adrienne: Nauči se igrati pošteno s povodnim konjem Henrikom

Povodni konj Henrik se zelo rad igra s prijatelji, ampak samo če pri igri zmaguje. Kadar
izgublja, goljufa, išče izgovore, da bi lahko začeli igrati spet od začetka, se pritožuje in se
užaljeno jezi, namesto da bi čestital zmagovalcu.
Zebri Zali je tega dovolj in sklene, da ga bo naučila pošteno igrati.

HEYMANS, Adrienne: Nauči se olike s slončkom Danijem

Slonček Dani je vesele narave, a se včasih zelo grdo vede. Preskakuje vrsto, kiha, ne da bi si
zakril usta in nikoli ne posluša drugih.
Krokodilu Cirilu je tega dovolj in sklene, da ga bo naučil olikanega vedenja. Izkaže se, da je to
nazadnje vsem v veselje.

HEYMANS, Adrienne: Nauči se poslušati s kokoško Minko

Kokoška Minka je dobrega srca, žal pa neznosno klepetava. Ves čas govori na ves glas, nikoli
ne posluša drugih in rada opravlja svoje prijatelje.
Konju Blisku je tega dovolj in sklene, da jo bo naučil prisluhniti drugim.

HEYMANS, Adrienne: Nauči se vedenja pri mizi z veveričkom Vilijem

Vili je bister in živahen veveriček, ampak pri mizi se nemogoče vede. Prvi plane po hrani in si
postreže, govori s polnimi usti, je s prsti in se s komolci naslanja na mizo.
Miški Mimi je tega dovolj in sklene, da ga bo naučila, kako se vede pri mizi.

Najmlajšim bralcem je namenjena tudi naslednja zbirka VRLINE. Kaj je optimizem, srčnost,
dobrota, odkritost, vedrina, potrpežljivost? Zgodbice (velike tiskane črke) bogatijo prelepe
ilustracije.

MORAN, Jose: Konj in vedrina

Nočnik je črno žrebe. Odkar me je zaradi mamine smrti počilo srce, žaluje in nobena stvar ga
več ne zanima. Do neke noči, ko zasliši prelepo glasbo, ki mu prežene žalost in mu vrne veselje
do življenja.
Zgodba uči, kako pomembna je vedrina.

MORAN, Jose: Kunec in odkritost

Lažnivi in požrešni kunec Boris se je domislil sijajnega načrta, kako bo prišel do več boljše
hrane. Kaj pa, če načrt le ni bil tako sijajen?
Zgodba uči, kako pomembni sta odkritost in resnicoljubnost.

MORAN, Jose: Miška in srčnost

Mišja družina srečno živi ob vrtu, na katerem se oskrbuje z vso potrebno hrano, dokler ga
nekega dne ne začne varovati maček Samson. Lepega mišjega življenja je konec. Vse miške
pobito tarnajo. Vse, razen Živke.
V tej zgodbi spoznamo, kako pomembna je srčnost.

MORAN, Jose: Rjavi medved in potrpežljivost
Moka je vesela mlada medvedka, ki s svojo družino živi v gozdu. Rada se igra in je. Najbolj ji
tekne med. Vendar pa je tudi strašno nepotrpežljiva, in to ji povzroči resne težave, veliko
resnejše, kot si je lahko predstavljala.
Zgodba prikazuje, kako lepa vrlina je potrpežljivost.

MORAN, Jose: Severni jelen in dobrota

Ko se je rodil severni jelen Rudolf, je na nebu zasvetila nova zvezda. Rudolf ima veliko srce in
zmeraj pomaga drugim. Ko ga nekega dne zasledujejo volkovi, se njegovo življenje
nepričakovano obrne.
Zgodba prikazuje, kako pomembna vrlina je dobrota.

MORAN, Jose: Veverici in optimizem

Kata in Lina sta majhni veverici. Živita v gozdu in sta veliki prijateljici, čeprav sta si zelo
različni. Ena je nerodna, druga gibčna. Ena je vesela, druga žalostna.
Katera bo tako vplivala na drugo, da bo spremenila svoj način življenja?!

ŠTEFAN, Anja: Bobek in barčica

Pravljica pripoveduje o dečku, ki je našel barčico. Takoj ko skoči nanjo, so tu že miška, žabica,
za njo zajček in lisica. Na koncu pride še medved, velik, prevelik za mali čolniček. Le kaj se bo
zgodilo?

ZGODBE s kmetije

Zgodbe s kmetije, natisnjene z velikimi črkami, je namenjena najmlajšim bralcem. Vsaka od
teh izvirnih zgodb prinaša lahko razumljivo besedilo in imenitne ilustracije, ki bodo gotovo
razveselile in očarale vse otroke.

Na knjižni polici P najdete naslednje novosti:
Pozor! Vsi, ki radi prebirate napete, pustolovske zgodbe – na knjižni polici najdete štiri
nove knjige iz zbirke Lov na pošasti.

BLADE, Adam: Gorgonski pes Kajmon

V porušenem gradu v Temnem kraljestvu preži gorgonski pes Kajmon. Gorgonski pes je ena
od šestih strašnih pošasti, s pomočjo katerih je zlobni čarovnik ujel dobre pošasti Avantie.
Pridruži se Tomu. Njegova naloga je rešiti dobre pošasti in paziti, da tudi sam ne postane
ujetnik …

BLADE, Adam: Kralj kuščarjev Komodo

Pred Tomom so izjemno velike preizkušnje! Iz krempljev zlobnega Velmala mora rešiti svojo
mater, kar mu bo uspelo le, če najde šest sestavin za napoj. Te pa varujejo grozljive pošasti
Kajonije. Lahko Tom s prijatelji premaga smrtonosno puščavo in porazi kralja kuščarjev
Komoda?

BLADE, Adam: Na sledi zla

Smrtonosne pošasti. Kruti spopadi. Dobrodošli v Avantii.
Tanner in njegova goreča ptica Ognjepos sta dobila tovariša, izbranega jezdeca strašne volčje
pošasti. Skupaj se morata podati na lov in ugotoviti, kje se nahajajo izgubljeni kosi Maske smrti.
Če se zlobni Derthsin prvi dokoplje do maske, bo Avantia uničena. Koga bo Tanner naslednjega
srečal na svojem popotovanju? In kakšne strahote prežijo v neskončnih predorih Skritega
rudnika?

BLADE, Adam: Prekletstvo gozda Tera

V kajonskem gozdu vlada zlovešča tišina – živali so izginile in nihče si ne upa več stopiti vanj.
Tam namreč preži strašna nevarnost: prekletstvo gozda Tera! Da bi rešil svojo mater, mora
Tom izslediti in uničiti Tero, ali pa bo sam pogubljen.

MALESZKA, Andrzej: Čarobno drevo. Skrivnost mostu

Čarovnija odlepi od tal hišo, v kateri živijo otroci Filip, Kuki in Toša z mamo in očetom. Nad
odprtim morjem ugotovijo, da je v leteči hiši tudi soseda Melanija. In da je stvar še hujša, je
Melanija zaljubljena v Filipa. Z urokom želi doseči, da bi se tudi Filip zaljubil vanjo, a čarovnija
ne deluje, kot bi morala. To ima strašne posledice.
Če želijo Kuki, Melanija in Toša rešiti Filipa, morajo najti most pozabe. Filipa, ki že umira,
pomanjšajo in se z njim odpravijo na nevarno pustolovščino v Benetke. K sreči sta na njihovi
strani najboljši robot na svetu in mačka Latte.

Najstarejšim bralcem (M) pa ponujamo v branje naslednje novosti:

ŠERNEK, Mirjana: Zate
Tenkočutna pesniška zbirka, polna ljubezni, dobrote, odprtosti. Česar avtorica ne vidi, zazna
z drugimi čutili in s srcem.

Na koncu pa še tri knjige poučnega značaja:

ARNOLD, Nick: Znanstveni poskusi za otroke: 88 poskusov in pol

Odkrij, zakaj se delajo mehurčki, Kako so Rimljani izdelovali milo in kako ustvariš užitni plin…
V teh 88 poskusih in pol lahko uporabiš predmete, ki jih najdeš v vsakem domu in s katerimi
lahko raziskuješ lastnosti zraka, vode, različnih snovi, človeškega telesa in drugih stvari.

GELL, Hans: 500 zanimivosti o živalih
Ali veš, da kožuh severnega medveda ni bel? In da je koala največja zaspanka med sesalci?
Še veliko takih spoznanj te čaka v tej kratkočasni knjigi. Odpri jo in odkrivaj čudoviti živalski
svet!

TIBBALLS, Geoff: RIPLEY – saj ni res, pa je!

To je knjiga, ki bo bralce osupnila vse od prve do zadnje strani. Vsebuje fotografije, ob
katerih se naježi koža, neverjetne zgodbe in komaj verjetna dejstva ter prinaša ure in ure
zabave za vse, ki obožujejo neverjetne in čudaške stvari. Vsakič ko jo boste vzeli v roke, boste
izvedeli nekaj novega. Iz vsebine med drugim:
-

menih, ki hodi po vodi,
ženska, ki se prehranjuje s peskom,
tele, ki je prišlo na svet s petimi usti –

IN ŠE VEČ NEVERJETNIH STVARI – A VENDAR SO VSE RESNIČNE!

