- Knjižne novosti v mesecu aprilu za najmlajše bralce (C):
Čudovita zbirka, polna topline in humorja, RASTEM Z ZAJČKOM, bo spremljala najmlajše
bralce pri njihovih prvih korakih v življenje. Vse tri knjige so opremljene z zgovornimi
ilustracijami in velikimi tiskanimi črkami.

HEYMANS, Adrienne: Prenočil bom pri babici in dedku

Kako je, ko prvič brez staršev prespiš pri babici in dedku?!

HEYMANS, Adrienne: Pri zdravniku
Danes se ne počutim dobro. Mama pravi, da sem bolan in da moram k zdravniku …

HEYMANS, Adrienne: Prvi dan v vrtcu
Danes grem prvič v vrtec …

Zbirka RAD BI POSTAL … najmlajšim na privlačen, zabaven in preprost način predstavlja
nekaj poklicev, ki jih lahko srečujejo v vsakdanjem življenju. Knjige so opremljene s
prelepimi ilustracijami in z velikimi tiskanimi črkami.

MARIN, Lorena: Gasilec Buba

Buba je gasilec v vasi Suhi Studenec. Ker je afriški slon, se včasih moti v besedah in s tem druge
spravlja v smeh. Je zelo pogumen in ima veliko prijateljev.

MARIN, Lorena: Kmet Matija

Kuža Matija je sklenil, da bo kmet, žal pa ne ve, kako je treba obdelovati polja in rediti živino,
pa tudi s traktorjem nista ravno prijatelja …

MARIN, Lorena: Kuhar Pepe Parmezan

Slavni kuhar Pepe Parmezan vodi restavracijo Pri srečnem prašičku v vasi Suhi Studenec. Ker
je zelo vzkipljivega značaja, v svoji kuhinji nehote sproža kup zabavnih nezgod. A njegove jedi
so kljub temu zelo slastne …

MARIN, Lorena: Učitelj Titl

Učenci v Suhem Studencu so navdušeni nad svojim novim učiteljem. Učitelj, mladi čuk Titl,
uživa v besednih igrah in govorjenju v rimah. In poštevanko števila osem te nauči s skakanjem
po levi nogi …

MARIN, Lorena: Vrtnar Pantelejmon

Občinski vrtnar v Suhem Studencu, zajec Pantelejmon je nor na zelje, a to mu ne dene zmeraj
dobro. Zelo rad se tudi šali in včasih s svojimi škarjami ustvari osupljive reči …

MARIN, Lorena: Zdravniki Medo

Zdravnik v Suhem Studencu je medved Medo. Med prebivalci je priljubljen, ker ni le dober,
temveč tudi zabaven, saj s pacienti govori v rimah in jim tako preganja strah. Njegove zdravilne
metode so včasih zelo nenavadne …

