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 Jana Frey: ZRAK ZA ZAJTRK 

Serafina del svojega otroštva preživi v Italiji kjer ima svojo 

italijansko nono, na katero je zelo navezana. Ko ima 

deset let, se družina preseli v Nemčijo. V novo okolje se 

Serafina težko vživlja. Prepričana je, da je nihče ne mara, 

ker je s svojimi 64 kg preveč debela. Začne hujšati, 

sočasno pa zboli nona in pristane v bolnici, oče v Italiji 

spozna drugo žensko. Serafina je obsedena s hujšanjem, 

postopoma prekine vse stike z okoljem, postaja vse 

šibkejša, dokler je vrtinec anoreksije ne pripelje v 

bolnišnico - tehta le 37,5 kg. Iz bolnišnice pobegne, reši 

jo njen edini prijatelj, Moses. Sledi dolga terapija v kliniki 

za mladostnike z motnjami hranjenja. Knjiga je napisana 

po resničnih dogodkih. 

 TI SI ČIST NORMALEN: Raperske pesmi za 

mlade in vse druge 

Prva zbirka, v kateri so zbrane stvaritve slovenskih raperjev, urbanih 

poetov in pripovedovalcev sodobnih zgodb, ki na papirju, brez glasbe, 

delujejo ravno tako prepričljivo kot takrat, ko se pod njimi razlegajo biti. 

Izvrstna zasedba za koncert med platnicami knjige: SLON IN SADEŽ, EZY-

G, 6 PACK ČUKUR, GERO, VALTERAP, MURAT IN JOSE, N'TOKO, KLEMEN 

KLEMEN, KOSTA, STEKLI PSI, TRKAJ, DOŠA, TOXSICK, SAMO BORIS, 

NIKOLOVSKI, PIŽAMA, ALI EN, ZLATKO. 

 Tuutikki Tolonen: 

POŠASTNA VARUŠKA 

Mamo treh otrok povabijo na brezplačne 

počitnice na Laponsko. Očeta ni, ker je na 

službeni poti, zato otroci za ta čas dobijo 

novo varuško. A ta je precej nenavadna. Ne 

meni se kaj dosti zanje, zelo je 

redkobesedna, večinoma nerazumljivo 

momlja, spi v omari in okorno hlača po 

stanovanju, sicer pa je prijazna in 

neškodljiva. In je v resnici kosmata gozdna 

pošast. Kmalu otroci ugotovijo, da so tudi 

starše drugih otrok v njihovem kraju poslali 

na počitnice in zanje zdaj skrbijo gozdne 

pošasti. Zato združijo moči in poskušajo 

skupaj priti do dna vznemirljivi skrivnosti ... 


