
Na knjižni polici P najdete v mesecu maju naslednje novosti:  

Teg ni običajen dinozaver – on je ASTROZAVER! Kot kapitan čudovite vesoljske ladje DVS 

Zavropod se odpravlja na nevarne misije in se bojuje z zlobneži. Pri tem mu ob strani stoji 

zvesta posadka, ki jo sestavljajo Romina, Arks in Igi! 

COLE, Steve: Izvaljena groza 

 

Teg obupana dinozavra in njuna dragocena jajca odpelje na oddaljen planet novemu življenju 

naproti. A za petami so jim zlobni oviraptorji, ki se hočejo dokopati dragocenih jajc … prav tako 

pa planet v sebi skriva zlovešče presenečenje! 

 

COLE, Steve: Skrivnost plenilcev 

 

 

Ko tolpa požrešnih mesojedih plenilcev vdre na Zavropod in ugrabi dva vrhunska športnika, se 

Teg s svojo posadko odpravi na reševalno akcijo. A plenilci imajo za bregom veliko več, kot je 

sprva videti. Lahko Teg še pravočasno razreši njihovo skrivnost? 

 

 

 

 

 

 

 



Na knjižni polici M najdete naslednje novosti:  

GIBBS, Abigail: Temna junakinja. Večerja z vampirjem 

 

Založba Morfem prinaša knjižno uspešnico za vse tiste, ki radi prebirate napete, srhljive knjige, 

povezane z vampirji. Toda ti vampirji tudi grizejo. 

»En sam trenutek ti lahko spremeni življenje … », pravi glavna junakinja. Kako? Preberite. 

 

In še nekaj strokovnih/poučnih knjig, ob katerih boste resnično uživali: 

ARDAGH, Philip: Hinkova hiša. Vesolje 

 

Spoznajte Hinka, običajnega fanta … v neobičajni hiši. Vstopite in se naučite:  

Kako vzleti raketa?  

Iz česa so narejeni planeti? 

Kako so avstronavti pristali na Luni? 

Knjiga, polna dejstev in zabave, je izdana v obliki stripa in jo najdete pri UDK 52 (Astronomija). 

 

MORAES, Thiago de: Atlas mitov : zemljevidi pošasti, junakov in bogov iz 

dvanajstih mitoloških svetov 

Pripravite se na vstop v dvanajst mitoloških svetov: Azteški svet, Irski svet, Svet 
severnoameriških staroselcev, Egipčanski svet, Grški svet, Japonski svet, Polinezijski svet, 
Hindujski svet, Nordijski svet, Svet ljudstva Joruba, Svet ljudstva Janomami in seveda Slovanski 
svet.  



 

V  Atlasu mitov spoznamo, kako dvanajst izjemnih kultur vidi svet. Za nekatere je to velikansko 
drevo ali gora, postavljena na glavo. Druge verjamejo, da živimo na hrbtu velikanske želve. In 
prav vsi mitološki svetovi so osupljivi! 

Ko potuješ po tem svetu, srečaš neverjetno zbirko bogov, junakov, prevarantov in pravljičnih 
pošasti.  

Knjigo najdeš na polici ZANIMIVOSTI ali pri UDK 39. 

 

SEDLAČKOVA, Jana: Vojščaki 

Bojevniki in vojščaki so bili vedno del življenja ljudi, od prazgodovine do sedanjosti, bodisi v 
obliki najrazličnejših vojn bodisi preprostih pretepov na igrišču.  

Kako so se bojevali v različnih zgodovinskih obdobjih in s čim? Kakšne spretnosti so morali 
osvojiti vojščaki in katere lastnosti, poleg poguma, hrabrosti in moči, so zahtevali od njih? 

 

V tej bogato ilustrirani zgodovini vojščakov – od prazgodovine do sedanjosti boš odkril vse, kar 
moraš vedeti o življenju poklicnih borcev, pretepačev, vojakov, najemnikov in celo »navadnih« 
lovcev na mamute. 

Knjigo najdeš na polici ZANIMIVOSTI ali pri UDK 94. 

 

 

 



SANŽA, Silvie: Poklici : ko odrastem, bom 

 

Ali najmlajši sploh vedo, kateri poklici poleg zdravnika, učiteljice, frizerke in drugih pogostejših 
še obstajajo? V knjigah bodo spoznali tudi obrtnike, ki so kljub vseprisotnim strojem 
nepogrešljivi – pa naj bo to v vsakdanjem življenju, pri gradnji in urejanju doma, na trgu ... Za 
vsak predstavljen poklic – od običajnih, kot so mizar, krojač, zidar, pek, cvetličar, do manj 
poznanih, npr. knjigovez, pečar, kaligraf, konservator – je navedeno, kaj počne, s čim dela, 
kako se izdela njegov izdelek in pa dodatna zanimivost z njegovega področja. Izvedeli bodo 
tudi kdo dela v gledališču (lučkar, igralec, scenograf ...), na letališču (stevardesa, letalski 
mehanik, nadzornik zračnega prometa ...), v hotelu (upravnik, glavni kuhar, vratar, točaj ...), v 
bolnišnici, veleblagovnici ... 

 

 

 


