- Knjižne novosti v mesecu januarju za najmlajše bralce (C):

BOWLEY, Tim: Amalija si želi kužka

Amalija si je strašansko želela kužka. Toda oče nad njeno idejo ni bil niti najmanj navdušen.
Bodo očetu njeni predlogi o tem, da bi imeli kita, orla, slona ali konja bolj všeč kot ideja o
kužku?

Zbirka za najmlajše ČUDOVITE ZGODBE ponovno prinaša tri knjižne
novosti. Te so:
ANDERSEN, Hans Christian: Andersenove pravljice

V knjigi najdete Deklico z vžigalicami, Malo morsko deklico, Palčico, Cesarjeva nova oblačila,
Kraljično na zrnu graha, Divje labode, Pet iz enega stroka.

GRIMMOVE pravljice

Zbirka prinaša osem pravljic: Rdeča kapica, Janko in Metka, Snežica in

Rožica in druge.

SNEGULJČICA in druge pravljice

Sneguljčica, Rdeča kapica, Pepelka, Bambi. Le kdo jih ne pozna?!

GLEESON, Libby: Zgodbe o Kati. Prijateljica in domača žival

Kati je dolgčas. Nima kaj početi, zato šteje dežne kapljice. Ko je že prepričana, da je nič ne
more razvedriti, se ji posveti zamisel. Kako lahko je najti prijateljico!
V drugi zgodbi si Kati želi imeti domačo žival. Oče in mama se s tem ne strinjata. A izpolnitev
takšne želje je lahko prav blizu in preprosta.
Zgodbe o Kati pokažejo, kako lahko majhna deklica z veliko domišljijo vedno najde način, kako
se zabavati.

GREBAN, Quentin: Šerif Bobi

Bobi, šerif Kaktusove doline, je izgubil svoj prvi zob. Zaradi
tega je govoril nerazločno in smešno, s čimer si je težko pridobil spoštovanje.

JARMAN, Julia: Ljubek star lev

Lan je imel zelo rad svojega dedka, kralja leva. Potem pa je kralj lev postajal čedalje bolj
zmeden in pozabljiv. Lan najprej ni vedel, kaj naj stori, potem pa se je spomnil na dedkove
stare prijatelje.

MORETI, Lorena: Ena pasja

Piko in Kala se pri gradnji hiše nikakor nista mogla sporazumeti. Šele ko sta zaradi napačnih
odločitev ostala brez strehe nad glavo, sta ugotovila, da bi bilo veliko pametneje, če bi
prisluhnila drug drugemu.

MORETI, Lorena: Opica in njena zgodba

To je zgodba o opici, ki je ostala brez drevesa, ker ga z nikomer ni hotela deliti.
Zgodba otroka nagovarja, da je povsem varno deliti. Zaradi pretirane navezanosti pa lahko
izgubi to, kar ima najraje.

PODGORŠEK, Mojiceja: Formula 1 in policaj Mataj

Nekega dne je formula 1 pobegnila iz avtomobilskega salona. Brezskrbno drvi po cesti, doklej
je ne ustavi policaj Mataj.
Knjiga Formula 1 in policaj Mataj daje svoj prispevek k večji varnosti otrok preko igrive,
hudomušne in poučne zgodbe s srečnim koncem.

PODGORŠEK, Mojiceja: Uuuu! Dobra knjiga!

V rokah imaš knjigo, s katero boš lahko našel dragoceni knjižni zaklad. Kako boš prišel do njega,
pa ti bo pokazal zemljevid, ki te bo popeljal skozi vrata zanimivih pisanih hišk. Si pripravljen na
vznemirljivo knjižno pustolovščino?
Obiskujete knjižnico, pa ne veste, kako poiskati knjigo, ki si jo želite izposoditi? Ta knjiga vam
bo v pomoč, da s pomočjo spominske tehnike usvojite glavne skupine univerzalne decimalne

klasifikacije (UDK). Z memoriranjem zemljevida iz te knjige boste samostojno poiskali vaše
najljubše zgodbe s knjižničnih polic.

Na knjižni polici P najdete naslednje novosti:
Za ljubitelje stripov predstavljamo dve knjižni novosti:

GOSCINNY, Rene: Asterix pri Belgih : Goscinny in Uderzo predstavljata
Asterixovo dogodivščino

Galski poglavar Vserasturix je ves iz sebe: Rimljani trdijo, da so prišli v Galijo na počitnice po
težki bitki z Belgi, ki da so najpogumnejši bojevniki na svetu. To vendar ne more biti res!
Najpogumnejši so vendar neuklonljivi Galci! Da bi to dokazal, se Vserasturix v spremstvu
Asterixa in Obelixa poda k sosedom, s katerimi se odločijo, da bodo pripravili nenavadno
tekmovanje: najpogumnejši bodo tisti, ki bodo porušili največ rimskih taborov, sodnik pa naj
bo kar sam Julij Cezar. Naj se igra začnejo!
In kdo so zmagovalci? To se razkrije šele po vrsti zabavnih besednih dvobojev in drugih
preobratov …

CONDRAD, Didier: Cezarjev papirus : Goscinny in Uderzo predstavljata
Asterixovo dogodivščino

Ko se Cezar odloči prikrojiti zgodovinsko resnico, to sproži upor in cel niz razburljivih dogodkov.
Spopadeta se pisana beseda in ustno izročilo, najnovejši vojaški postopki in ustaljeni sistemi,
in seveda, Galci in Rimljani. Še ena epizoda polna humorja in prikritih sporočil, v družbi novih
likov in naših najljubših junakov!

 JANIKOVSZKY, Eva: Pred ogledalom

Najstnik stoji pred ogledalom in ni mu všeč, kar vidi. Vrat se mu je podaljšal, glava se je skrčila,
lasje so kot pajčevina, usta pa kriva. Še več, vsi renčijo vanj: »Kaj pa zdaj tako neumno buljiš?«
ali pa »Tebi govorim, mulo, ne steni, nikar se tako zdolgočaseno ne spakuj!«
Še lani je bil videti čisto v redu. Le kaj se je zgodilo v zadnjem letu?
Kako preživeti odraščanje? Bo kdaj bolje? Knjiga o pasteh pubertete, ki te spomni, da v zosu
še zdaleč nisi sam.

 LEEUWEN, Joke van: Ko je oče postal grm

Preden Todin oče postane grm, dela kot slaščičar. Vsak dan vstane že pred zoro, da napeče
dvajset vrst kolačkov in tri vrste tort. Nekega dne pa se vse spremeni. Na jugu izbruhnejo boji
in Todin oče mora oditi tja, da bi branil deželo.
Na srečo ima priročnik Kaj mora vedeti vsak vojak. V njem točno piše, kako se z vejicami in
listjem lahko preobleče v grm, da ga sovražnik ne bo prepoznal.
Deklica Toda ostane z babico v mestu, a tudi tam ni več dolgo varna. Pošljejo jo k njeni materi,
ki živi v sosednji deželi. Pot tja je polna dogodivščin in nevarnosti, a Toda se ne vda, saj mora
najti svojo mamo.

 KONC Lorenzutti, Nataša: Zvezek in brezvezek

Kako je bilo v šoli? V redu. Kakšna je učiteljica? V redu. Prvošolka Nika je izpilila svoj odgovor
na vprašanja o šoli do popolnosti. Tako kot vsak šolar, ki ga pozna. In na to je strašno ponosna.
Aha, kdo je Nika? Junakinja nagrajene knjige Kdo je danes glavni, je glavna v šoli in doma. Je
zabavna, radovedna, iznajdljiva, živahna in simpatična. Takšni junakinji seveda niti v šoli niti
doma ni dolgčas, bralcu pa ne v njeni družbi.

 PAVČEK, Saša: Rumi in kapitan

Na tej obli vsi smo nit,
ptica, človek, maček, kit,
ljubezen nas v eno spleta
za mir in blagor našega planeta!
Barka pluje po sinji morski gladini, na njej so kapitan Adrijan, neustrašna in srčna psička Rumi
ter mačja scrkljanka Aba. Sprva mirno plovbo razburka neurje in ko na obzorju končno
zagledajo kopno, so prepričani, da je konec vsega hudega. Toda kdo so brodolomci, ki se
stiskajo na skalah bližnjega otoka? Rumi skoči v vodo in zagleda dva otroka s culico in lačnim
mačkom. Adrijan in posadka so odločeni, da tujcem pomagajo. Vendar je pot do rešitve dolga.
Kdo sta otroka in od kod prihajata? Zakaj nimata dokumentov? Bo hrabri posadki uspelo
pretentati pirate in kar je najpomembnejše – jim bo uspelo prepričati policista?
Knjiga v verzih Saše Pavček, hčere Toneta Pavčka, s prelepimi ilustracijami, popelje mladega
bralca v napeto pustolovščino. Vse, ki radi prebirate poezijo, bo knjiga prevzela.

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

 PATTERSON, James: Samanthina pisma Jennifer

Ste že kdaj prejeli pismo, ki je popolnoma spremenilo vaše življenje?
Samanthina pisma Jennifer je roman, ki pripoveduje o takšnem dogodku. Junakinjo Jennifer
babičina bolezen pripelje v mestece, kjer je odraščala. In v hiši, v kateri je preživela najbolj
čarobna leta svoje mladosti, jo čaka kupček pisem, naslovljenih nanjo. Vsako od njih
pripoveduje delček zgodbe, ki ji bo spremenila pogled na svet, za katerega je prepričana, da
ga dobro pozna. In vsak delček zgodbe jo približa ljubezni, ki je močnejša, kot si je kdaj koli
predstavljala, da ljubezen lahko je.
Dve izjemni ljubezenski zgodbi – babice in vnukinje – se prepletata in prepletata, obe polni
upanja, bolečine in čustev, ki nikoli ne umrejo.

 PAVER, Michelle: Božanstva in bojevniki

Hilas preživlja težko mladost kot kozji pastir brez staršev, ko ga nenadoma začno preganjati
skrivnostni bojevniki z bronastim orožjem in z obrazi, pomazanimi s pepelom. Črni bojevniki
želijo njegovo smrt. Hilas ne razume zakaj. Pobegniti mora in poiskati svojo sestrico. Beg ga
pripelje čez morje do Otoka Plavutastih ljudi. Tam sreča Piro, svečeničino pobeglo hči, in
spozna prijatelja delfina. A črni bojevniki so neusmiljeni …
Božanstva in bojevniki je nova zbirka avtorice zbirke o bratu Volku, ki se tokrat dogaja v
bronasti dobi v Sredozemlju: v času plemenskih poglavarjev, bojnih vozov, bronastega orožja
in starodavnih čarovniških urokov. V času, ko tudi navaden kozji pastir lahko postane junak.

 REMMERTS de Vries, Daan: Soncu ni zaupati

Na poletnem taboru ob morju dobi enajstletni Elmer udarec v glavo. Tisto noč nenadoma
zasliši skrivnostno bitje po imenu Lomax, ki trdi, da mu je prišlo pomagat. Opogumljen zaradi
prišepetavanj svojega obiskovalca se Elmer zoperstavi tistim, ki mu nagajajo. Na začetku se to
dobro konča, ko pa se Elmer maščuje enemu od sošolcev, se vse zalomi.
Ganljiva pripoved samotnega sanjača, ki je malce poseben in se v šoli (in povsod drugje) težko
prilagaja. Živi s svojimi strahovi, fantazijo, prividi in prisluhi, zelo je neprilagodljiv, konflikten,
a izredno inteligenten. Razmišlja o tem, kako vsepovsod slišiš, da moraš, če te kdo zlorablja,
udariti nazaj. Ko pa se ti to v resnici zgodi, starši in učitelji želijo le, da se ne boriš, ampak jih
samo seznaniš s tem.

SOMERS, Ian: Talent za milijon dolarjev

Ross Bentley, skater, begunec, brez prijateljev in sovraži službo v lokalnem supermarketu.
Ima pa tudi dar telekineze, vendar mu uspe ohraniti to skrivnost zase. Vse se spremeni,
ko Ross izve za tekmovanje, kjer organizatorji izzovejo vse, da dokažejo, da imajo
nadnaravne sposobnosti. Nagrada je mamljiva, milijon dolarjev. Ross se prijavi in tudi po
vseh uspešno opravljenih testih zmaga. Njegova identiteta naj bi ostala skrivnost, vendar
v javnost pricurljajo posnetki in v trenutku postane senzacija. Ves svet izve za njegovo
ime in talent. Vendar slava ni vse, s čimer se mora Ross spopasti. Pritegnil je pozornost
drugih, ki imajo različne talente in vsi niso veseli, da Ross živi.

SOMERS, Ian: Zamolčani talent

Rossa tokrat čaka prva misija v okviru Združenja. Toda kaj kmalu se izkaže, da je pred njim
veliko bolj nevarna naloga, kot pa je pričakoval. Skupaj s Hunterjem se znajdete v vrtincu
maščevanja, sprijenosti in pohlepa. Njun podvig se hitro sprevrže v bitko s časom, polno
uničenih življenj in zloveščih nasprotnikov.
Bo Rossu uspelo stopiti iz temnih globočin, v katere je bil pahnjen, in se soočiti z zlom, ki grozi
celemu svetu?
Knjiga Zamolčani talent pa je druga iz serije o pustolovščinah Rossa Bentleya.

SOMERS, Ian: Skrivni talent

Knjiga Skrivni talent je 3. del pustolovskega romana o Rossu Bentleyju. Kjer se je prejšnja
knjiga končala, se ta nadaljuje. Tam, kjer ni ničesar. V osami. V iskanju. Čeprav si Ross želi le
eno, miru, pa je resnica daleč od tega. Nikomur ni še uspelo uiti pred lastno usodo. Tokrat se
bo moral soočiti ne le s seboj in svojimi strahovi, temveč s skrivnostjo, ki mu bo za vedno
spremenila življenje.

- Knjižne novosti v mesecu februarju za najmlajše bralce (C):

LAINŠČEK, Feri: Moje najljubše pesmi o živalih

Pesmi Ferija Lainščka nas popeljejo v živalski vsakdan. Polža ne moti, da je počasen, bo že
enkrat prišel na cilj. Pegatki ni mar, da nima lepe pričeske, pomembnejši so ji prijatelji.
Petelinčka ne skrbi, da je izgubil glas, saj mu bodo pri petju pomagale druge živali. Vsaka pesem
zase odpira tematike, ki so skupne vsem nam.
Velike tiskane črke in Lainščkov tipičen slog je namenjen družinskemu branju, predšolskim
otrokom in prvošolčkom. Pesniška slikanica približa poezijo tistim najmlajšim, ki se prvič
srečujejo z njo. Knjižica pesmi slavi veselje do življenja, ljubezen, pogum, sprejemanje
drugačnosti, družino, povezovanje, svobodo in prijateljstvo.

LESJAK, Boža-Božena: Če kuhamo prave besede, dobimo okus po dobrem
Je pravljica s petimi dramskimi prizorčki, kjer se živali sicer pripravljajo za gozdni ples, a prihaja
med njimi do zapletov, prepirov, nagajanj.

LESJAK, Boža-Božena: Vsaka stvar se zgodi z razlogom

Je pravljica, ki vzgaja otroke in tudi odraslim nevsiljivo ponuja nasvete pri reševanju otroških
težav.

LESJAK, Boža-Božena: Čarobne besede: »Dobra sem, znam, zmorem!«
V pravljici, ki otroke opogumlja in jim daje prepotrebno samozavest, je glavna oseba Etijana,
ki je pravi sonček za vse, saj prinaša prijaznost, lepo besedo in zato tudi priljubljenost.

LESJAK, Boža-Božena: Zaupaj tistim, ki te imajo radi

Je pravljica, ki nosi sporočilo, na koga naj se obrnejo otroci, če se znajdejo v težavah.

LESJAK, Boža-Božena: Kdor se smeje, je JUNAK!

Je poučna zgodbica, kjer Cene v sanjah dobi vsa navodila, rešitve in prijatelje, da lahko že takoj
zjutraj začne dan z nasmehom na obrazu.

LESJAK, Boža-Božena: Babica s pripovedovanjem, Matic z velikim SPOZNANJEM
Ta slikanica govori o medgeneracijskem sodelovanju, ko babica pripoveduje svojemu vnuku
Maticu zgodbo o dveh šoloobveznih fantih, ki živita v različnih okoljih. Eden uživa svoje
otroštvo v srečni družini z mamo in očetom, drugi pa živi z mamo samohranilko, saj mu je oče
umrl in je prepuščen sam sebi, saj mora mama delati, da lahko preživita…

Tokrat vam predstavljamo še dve nagrajeni pesniški zbirki. Obe sta prejemnici večernice,
literarne nagrade za najboljše izvirno slovensko delo za otroke in mladino. Prva je dobitnica
v letu 2017, druga pa 2018.

SVETINA, Peter: Molitvice s stopnic

Molitvica za mamo, Molitvica za očala, Molitvica na stopnicah, Molitvica za toplo
cev, Molitvica za pospravljeno mizo, Molitvica pod klopjo in ...

ŠTEFAN, Anja: Drobtine iz mišje doline

Gor in dol na vse strani
mišja sreča se vrti:
včasih da in včasih vzame,
včasih naloži na rame,
včasih čisto zveže tačke,
včasih reši izpred mačke,
včasih pa – ne veš, od kod –
sonce pošlje ti na pot.

UCMAN, Renata: Ana in mačji strah

»Kaj naj storim, da mi bo uspelo premagati strah?« Slikanica Renate Ucman nas uči, kar je
najpomembnejše: pogledati strahu v oči. Kajti bolj ko bežiš pred strahom, večji je, hitreje ko
se soočiš z njim, prej iz tebe gre.

UCMAN, Renata: Mala Mavrica

Mala mavrica nas popelje v pravljični svet, v katerem bodo najmlajši spoznali barve naše
narave in barve našega življenja ter medsebojno povezanost obeh.
Obe slikanici odlikujejo prelepe ilustracije.

WALLIAMS, David: Vsi ti brezupno obupni otroci 2

Se pridni otroci dolgočasijo? Bi radi spoznali brezupno obupne otroke? Po mojem bi. Odprite
knjigo.

ŽARNICA, ti loviš!

Šaljivke in zafrkljivke. Še ena knjiga pesmic za najmlajše v sklopu zbirke Domače branje.

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

MÖDERNDORFER, Vinko: Jaz sem Andrej

Andrej je nov na šoli in ima cel kup problemov. Pravzaprav jih ima več kot kdorkoli drug na
tem svetu. Vse skupaj se začne že pri njegovem imenu, nadaljuje s tem, da sta njegova starša
ločena, potem pa s tem, da bi moral biti lep in priljubljen. In še marsikaj se najde. A vse le ni
tako hudo. Ima malce prismuknjeno, a skrbno mamo, odbito babico, kmalu pa se spoprijatelji
še s samosvojo Sonjo. Življenje tako počasi postaja lepše in lepše, predvsem pa strašno
razburljivo ...

SAKSIDA, Igor: Klak la klasika

Kla kla klasika na 144 straneh prinaša pesmi Trkaja, slovenske ljudske pesmi in izbrane pesmi
slovenskih klasikov (Prešerna, Jenka, Gregorčiča, Župančiča, Levstika, Aškerca, Murna,
Vodnika, ..).
Kla kla klasika? Slovenska klasična poezija, ki jo poznamo iz šolskih klopi, in rap, kot ga
poslušamo danes? Dvogovor starega in novega? Izbrana slovenska klasika proti rap skillz;
Prešeren, Jenko, Gregorčič, Kette … proti Trkaju, drugim raperjem in ustvarjalnim poskusom
mladih?
To je Kla kla klasika – pesmi o ljubezni ali DIHI Z MANO, mračne pesmi z zgodbo ali S KRVJO
PUKAPLAN ter pesmi o ustvarjanju – pesmi in sebe – ali POJEM TON SVOBODE.
Danes povemo drugače, čutimo pa isto kot nekdaj.
Vse, kar mam, je moja muska, resnična čustva, prelita na papir …
Kóder se nebó razpenja, grad je pevca brez vratarja …
Preveri staro, predihaj novo. V novem je staro, v starem je bilo že novo.

