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 David O'Doherty: NEVARNOST PREŽI 

POVSOD 

Neverjetno smešna, rahlo prismuknjena in nesporno unikatna 

knjiga Nevarnost preži povsod je priročnik za izogibanje 

nevarnosti. Dokter Nik Območnik, edini nevarnolog na svetu, 

ponuja nasvete, kako se nevarnostim izogniti za vsako ceno. 

Bralce svari pred kačami, ki se zakamuflirajo v zobne ščetke, 

morskimi psi, ki se skrivajo v straniščnih školjkah, roboti, ki se 

zamaskirajo v prijazne babice. Besedilo vseskozi spremljajo 

zabavne ilustracije, ki v kombinaciji z že tako neizmerno 

zabavnim besedilom dajo precej priložnosti za krohot. Knjiga 

je še posebej primerna za oklevajoče bralce, saj je besedila 

malo in je prepleteno z ilustracijami (Miš, 2017) 

 Jana Frey: JAZ, DRUGAČNA 
 
Kelebek je turško dekle. S starši in bratom živi v Nemčiji, kjer ima prijatelje in obiskuje 

šolo. Rada slika in opazuje okolico. Kljub temu, da se je njena družina integrirala v 

nemško družbo in okolico, ohranja turško tradicijo. Ni poletja, ki ga ne bi preživeli na 

vzhodu, ne praznovanja brez turške hrane in ne dneva brez turških besed in priprošenj 

Alahu. Nežna in čuteča Kelebek uživa v velikih in glasnih družinskih praznovanjih v 

Turčiji, pa vendarle čuti, da je drugačna, da je tudi Nemčija del nje. Ko prestopi 

najstniški prag ji je zapovedano nositi naglavno ruto. Ne sme z vrstnicami zvečer v 

disko. Ko pa se zaljubi, poprej oboževana turška kultura pokaže svoj pravi obraz. 

Oropa jo svobode, poseže globoko v njeno zasebnost in za vedno uniči odnose do 

sorodnikov. (Grlica, 2017) 

 Sherman Alexie: 

ABSOLUTNO RESNIČNI 

DNEVNIK INDIJANCA S 

POLOVIČNIM 

DELOVNIM ČASOM 
Junior je doma v indijanskem rezervatu 

Spokane. Poseben je in nadarjen, 

odrašča v okolju, ki je vse prej kot 

spodbudno. Ko ugotovi, da si ne želi 

končati kot večina pripadnikov 

njegovega plemena, vzame življenje v 

svoje roke in se vpiše v srednjo šolo, na 

katero hodijo sami belci. Najde dobre 

prijatelje, sledi svojim sanjam in se izvije 

utečeni življenjski usodi povprečnega 

spokanskega Indijanca. (MK, 2017) 


