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 R. J. Palacio: JULIANOVA ZGODBA 

Julianova zgodba zdaj prinaša nov pogled na dogodke v 

Beecherjevi osnovni šoli, ki jo v petem razredu začne 

obiskovati tudi August Pullman, fant s hudo deformacijo 

obraza iz knjige Čudo. Zakaj je Julian do novega sošolca 

Augusta tako nesramen? Zakaj se ga izogiba in mu v 

omarici pušča listke z žaljivimi sporočili? Kako se na 

Julianovo obnašanje odzove vodstvo šole? Kako pa na 

vse skupaj gledajo Julianovi starši? In kdo na koncu poskrbi 

za to, da Julian obžaluje svoja neprimerna dejanja in 

postane boljši človek? 

 

 Wendy Hilling: MOJE ŽIVLJENJE V PASJIH ŠAPAH 

Wendy Hilling ima redko kožno bolezen: njena koža je zelo občutljiva. Vsako 

opravilo, ki se nam zdi samoumevno, je zanjo velika muka – od odpiranja vrat 

prek slačenja plašča do jemanja perila iz pralnega stroja. Zaradi bolezni ima 

tudi zoženo grlo, ki se ji lahko kadarkoli zapre in ji onemogoči dihanje. Toda 

pred osmimi leti se je njeno življenje spremenilo. Dobila je Teda, zlatega 

prinašalca. Zanjo je začel skrbeti 24 ur na dan. Življenje ji je rešil večkrat, kot se 

lahko spomni. Pomaga ji pri vsakodnevnih opravilih, hkrati pa jo ves čas 

opazuje in posluša njeno dihanje – Wendy lahko vedno računa nanj. Moje 

življenje v pasjih šapah govori o izjemno pogumnem spopadanju 

posameznika s težavami, pa tudi o neverjetnem pasjem pomočniku, o 

enkratnem odnosu med človekom in živaljo ter o izjemnih stvareh, ki jih 

zmorejo živali. 

 

 Uroš Petrović: TEMAČNE 

SKRIVNOSTI GINKOVE 

ULICE: roman v ugankah 

Razburljiva in domiselno ilustrirana zgodba je 

sestavljena iz napetih zapletov in težko 

uganljivih ugank, ki jih bistroumno rešuje 

glavna junakinja, zelenolasa deklica Marta 

Smart – ta je bralce osvojila že v kultni knjigi 

Misteriji Ginkove ulice.  

Za branje te knjige sta nujna hladnokrvnost 

in pogum prvorazrednega pustolovca, čigar 

bistrega uma ne more skaliti niti okolje, polno 

bitij iz teme, strašljivih zvokov in grozečih 

senc. 
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