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 J. Green: KATHERINE; KATHERINE 
 

Čudežni deček Colin Singleton je obseden z 

anagrami. Serijsko se zaljublja v dekleta, ki jim je 

ime Katherine, ko mu nogo da že devetnajsta, pa 

se odloči temu napraviti konec.  

Da bi si razbistril glavo in v miru sestavil 

matematični izrek, ki bi predvidel prihodnost vseh 

njegovih morebitnih zvez v prihodnosti, se s 

prijateljem Hassanom odpravi na razburljivo 

potovanje ...  
 

 E. Uspenski: STRIC FJODOR, PES IN MAČEK 
 

Ker ne more prepričati staršev, da bi mu dovolili obdržati 

mačko, ki jo je našel po naključju, fantek, ki ga vsi kličejo stric 

Fjodor, odide od doma in se nastani v hišici na podeželju. Z 

njim živita še njegova nova prijateljica govoreča mačka in 

govoreči pes, traktor, ki ga poganja hrana, ter svojeglava 

krava. Prav nikoli ni jim ni dolgčas. 
 

 M. Mavri: RDEČA 
 

Princesa Suzana si je bolj kot kar koli na svetu 

želela, da bi postala bojevnica. Nekega dne 

je na vrat na nos zapustila svoje udobno 

življenje in se podala do mojstra Ugvaja, da bi 

se vključila v njegovo kraljevo vojsko. Že v 

prvem boju je dokazala, da je narejena iz 

testa za zmagovalke in ker je zlahka 

premagala izkušeno bojevnico. Za nekdanjo 

princeso se je takrat začelo bojevniško 

življenje z vsemi izzivi, med katere je spadalo 

tudi iskanje pogrešanega prijatelja Ezava, 

srečanje z nenavadnimi vilinci in z zlobnimi 

škrati ter še marsičim …  
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 J. Kinney: DNEVNIK NABRITEGA 

MULCA: Stari časi 
 
Je bilo nekoč življenje res lepše? Ali pač ne? To se je 

spraševal naš junak Grega Tepež, ko se je mesto odločilo, 

da se bo izklopilo iz elektrike in vseh naprav. Toda 

sodoben način življenja ima svoje prednosti in Grega kislo 

ugotavlja, da mu življenje kot so ga živeli nekoč ne 

ustreza. 

(Grlica, 2016) 

 A. Svingen: PESEM O RAZBITEM NOSU 
 
Trinajstletni Bart živi sam z brezposelno mamo, a ostaja optimist. Sam pravi, da 

»življenje ni nikoli najboljše, če si nastrojen negativno«. Bart na mamino željo trenira 

boks, na skrivaj pa goji povsem samosvoj hobi: operno petje. 

V šoli se spoprijatelji s sošolko Ado; v bloku, kjer stanuje, pa postane njegov prijatelj 

precej starejši Geir, ki ima kljub svojim težavam dobrosrčnega Barta zelo rad.  

Bart boksa in poje. In tak je tudi roman. Poln udarcev, smeha, ljubezni in pesmi. Roman 

o dobrih spremembah, ki lahko vse postavijo na prave tirnice, in o tistih trenutkih, po 

katerih nikoli več ne bo tako, kot je bilo. 

(Zala, 2016) 

 T. Kokalj: ZMEDA NA VLAKU 
 
Jero je mama zapustila, ko je bila še majhna, a ji 

pošilja pisma iz daljnih dežel. Zdaj živi z očkom, 

njegovo novo ženo ter njeno hčerko Hano. 

Počuti se, kot da je vsem odveč.  

Nekega dne ji mama piše, da bi jo rada videla. 

Jera se odpravi na pot.  

Kam potuje? Kdo jo čaka na koncu poti? In kdo 

so čudni potniki v vlaku?  

(Brin, 2016) 
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 J. Patterson: STRAŠNA ŠOLA Moj 

brat je velik lažnivec 
 
Božo Pult je za zabavo kršil šolska pravila. Njegovo 

spričevalo nikoli ni videlo odlične ocene. V šoli si je 

pridobil milijon sovražnikov. Si predstavljate kakšen je bil 

prvi šolski dan njegove mlajše sestre na isti šoli? Seveda 

so vsi mislili, da je tudi ona takšna! Morala jim je dokazati, 

da se motijo. 

(Grlica, 2016) 

 A. Woltz: MAVEC 
 
Fic, katere starši se ločujejo, skozi okno opazuje prihajati očeta. Ta ima na kolesu 

sestrico s sankami v naročju, in ko pomaha Fic, izgubi ravnotežje. Pri padcu sestrici 

sani poškodujejo prst. Soseda jim pomaga v bolnišnico, prihiti tudi mama. Fic je na 

mamo jezna, zato odvihra iz čakalnice. Napoti se po bolnišnici in spozna Adama. 

Zaplete se v vrsto laži, ukrade mavec in sproži romantični zaplet med medicinsko 

sestro in zdravnikom. Adamu, ki ima svoje težave, pomaga priznati, da ima 

pravzaprav rad bratca, ki je v poporodni negi. In na koncu spozna, da se je čisto zares 

zaljubila. 
(Miš, 2017) 

 S. Pregelj: DO KONCA 

JEZERA IN NAPREJ 
 
Brin spozna deklico Črno s sosednjega 

kolišča. Skupaj se odpravita na 

nevarno pot, ki se srečno konča 

predvsem zaradi dekličine iznajdljivosti. 

Junaka dobita nove prijatelje na 

kopnem, prihod črede starodavnih 

živali pa napove novo dobo.  
(Miš, 2016) 
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 KO SEM PRVIČ 
 
Izbor dvanajstih zgodb priznanih in nagrajenih italijanskih 

avtorjev. Prva zmaga, prvo razočaranje, prva prevara, 

prva ljubezen, prvi resnični izziv: kaj od tistega, kar se nam 

je zgodilo prvič, se nam je najbolj vtisnilo v spomin? Kako 

smo to doživljali? Dvanajst zgodb, ki vas bodo pripravile 

do nasmeha, joka, morda ogorčenja. Kajti prvič je lahko 

karkoli, predstava, pričakovanje ali želja. Lahko je nekaj 

nežnega, navdušujočega ali grobega in celo krutega.  

(Grlica, 2016) 

 Anna Piwkowska: FRANČIŠKA 
 
Glavna junakinja, štirinajstletna Frančiška, se mora zaradi mamine bolezni preseliti k 

babici, popolni tujki, ki je nikoli prej ni videla. Precej je osamljena in ko je v največji 

stiski, se začne zanimati za poezijo, jo brati in celo pisati. Počasi si pridobiva nove 

prijatelje, čez čas pa ob pomoči poezije začne verjeti v čarovnijo, ampak ne v tisto, 

ki so je polne fantazijske zgodbe, temveč v tisto, ki se skriva za lepimi trenutki, ko z 

babico poješ dober zajtrk, ko se mama počuti bolje ali ko te v pravem trenutku najde 

prava pesem ...  

(Mladinska knjiga, 2015) 

 Anne Booth: DEKLE Z 

BELIM PSOM 
 
Jessie je vsa iz sebe od veselja, ko 

babica postane lastnica mladička 

pasme belega švicarskega ovčarja. A 

Snežkov prihod začne razkrivati 

starodavno skrivnost.  

(Skrivnost, 2017) 
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 Neli K. Filipić: POVEJ MI PO 

RESNICI 
 
Roman pripoveduje o Simonu, najstniku, 

brezupno zataknjenem v blodnjakih virtualnih 

svetov. In o Evi, ki po naključju vstopi v njegovo 

življenje. On prihaja iz odtujene, razpadle 

družine, ona iz negovanega in 

razumevajočega okolja. Zdi se, da je Simon 

dvignil roke nad resničnostjo in srečanje z Evo 

bi morda lahko pripomoglo k temu, da se 

prebudi iz otopelosti. A seveda to ni tako 

preprosto ... (Mladinska knjiga, 2016) 

 Suzana Tratnik: TOMBOLA ALI ŽIVLJENJE! 
 
Šestnajstletna Mija odrašča ujeta v majhnem, dolgočasnem mestecu, z 

mamo, ki bi jo po vsej sili rada priklenila v službo, brez očeta, ki pa se občasno 

le pojavi in ji glavo polni s praznimi obljubami ter sanjarjenjem o boljši 

prihodnosti. V obdobju, stkanem iz razočaranj – nad šolo, iskanjem poklica, 

starši, prijateljico in fanti – mora Mija sama spoznati, katera pot je zanjo prava 

in na koga se splača v življenju staviti.  

(Mladinska knjiga, 2017) 

 Bernardo Atxaga: 

XOLA IN TETA IZ 

AMERIKE 
 
Xola je svobodna psička in počne, kar 

hoče, tedaj, ko sama tako hoče. Tudi 

če se njen lastnik Grogo s tem ne strinja. 

A ko nekega dne pride na obisk teta, ki 

živi v Ameriki, se njeno življenje 

spremeni. Teta iz Amerike namreč v 

Xolino življenje vnese svoj red.  

(Malinc, 2017) 
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 John Boyne: OBMIRUJ, NATO 

ODIDI 
Tisti dan, ko je izbruhnila prva svetovna vojna, je imel Alfie 

ravno rojstni dan. Oče mu je obljubil, da se ne bo nikoli 

odšel borit. Že naslednji dan je obljubo prelomil in postal 

vojak. Štiri leta kasneje Alfie ne ve, kje je njegov oče, od 

mame pa izve le to, da je na posebni skrivnostni misiji. Ko 

nekega dne služi denar s čiščenjem čevljev na londonski 

železniški postaji, njegov pogled med papirji vojaškega 

zdravnika ujame očetovo ime. Odloči se, da ga poišče, 

kar pa ni prav nič preprosto. 

(Miš, 2017) 

 Siobhan Dowd: UGANKA LONDONSKEGA OČESA 
 
V ponedeljek, 24. maja, ob 11.32, je Salim vstopil v kabino Londonskega očesa. 

Ob 12.02 iz nje ni več izstopil. 

Izginil je brez sledu. Kot bi izpuhtel. 

Kaj storiti, ko zdrav razum odpove? Ko še odrasli hromijo od slutnje najhujšega? In 

celo policija tava v temi? 

Samo Ted Sparks, 12-letni fant s hecnimi, a neverjetnimi možgani, bi s pomočjo 

starejše sestre Kat lahko videl vzorec v čustvenem viharju okoli sebe in razrešil 

uganko Londonskega očesa, ki ga bo pripeljala do izginulega bratranca Salima. 

(Zala, 2016) 

 Gayle Forman: KAMOR 

JE ŠLA 
 
Nadaljevanje uspešnice Če ostanem. Tri leta 

je minilo od prometne nesreče in od takrat, 

ko je Mia za vedno odšla iz Adamovega 

življenja. V New Yorku je postala vzhajajoča 

zvezda šole Julliard, Adam pa na drugem 

koncu Amerike oboževano rokovsko 

božanstvo s slavnim dekletom. Ko se nekega 

dne po naključju srečata v New Yorku, se 

končno lahko soočita s preteklostjo in odpre 

se jima okno z razgledom v skupno 

prihodnost. Bosta zmogla najti pot drug do 

drugega?                  (Mladinska knjiga, 2017) 
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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) 
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 Chris Riddell: OTILIJA NA 

MORJU 

Otilija Erjavec in njen najboljši prijatelj gospod Murko 

sta običajno nerazdružljiva. Toda tokrat se je gospod 

Murko čisto sam odpravil na Norveško, da bi našel Še 

kar veliko nogo, grozovitega trondheimskega trola. 

Otilija se poda za gospodom Murkom, sledi mu s 

podmornico, hidroplanom in splavom, dokler se 

nazadnje iz oči ne sreča s strašnim trolom. Podajte se 

z njima na neverjetno pustolovščino. 

(KUD Sodobnost International, 2017) 

 Jana Bodnárová: 13 

Zapletenost sodobnega sveta, speče skrivnosti odraslih, prilagajanje 

spremembam, vživljanje v kožo drugih, posluh za starejše, ki postanejo 

kot haiku pesniki, ljubezen do živali in še zmaji, ki prinašajo prepotrebno 

srečo in moč … 

Zbirka enajstih nežnih zgodb najstnikov pred vstopom v svet odraslosti, ko 

se nam svet približa v najintenzivnejših barvah in ga doživljamo z najširšo 

paleto čustev. 

(Zala, 2017) 

 Ana Saldanha: ZA 

STAREJŠE OD ŠESTNAJST 

Še ne šestnajstletna Dulce se na Facebooku 

spozna s še enkrat starejšim Eddijem. 

Prijateljstvo nadaljujeta s telefonskimi 

pogovori in sporočili. Ko se njuni resničnosti 

prekrižata v podeželskem mestecu Vila 

Nova de Senfis, se zapleteta v kratkotrajno 

strastno ljubezensko razmerje. Kaj od 

odnosa pričakuje Dulce? Kaj od nje hoče 

Eddie? Kot da njuno preizpraševanje ne bi 

zadoščalo, se v dogajanje vpletejo še 

policija, sodišče in mediji. 

Oblikovano v skladu s priporočili za 

oblikovanje gradiv za bralce z disleksijo. 

(Malinc, 2017) 
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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 ... 
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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. 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=17243
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 Jeff Ross: TEMNA RESNICA 

Riley in Dashawn sta najboljša prijatelja že od 

malih nog. Skupna strast do skejtanja ju še bolj 

zbližuje, potem pa se nekega dne zgodi nekaj 

strašnega – Dashawna pretepe policija. Zakaj? 

Ker je črnec. Riley temu kar ne more verjeti, 

zato se odloči, da bo zadevo raziskal na lastno 

pest, temna resnica, ki jo odkrije, pa ga 

pretrese do kosti. 

 

 Lauren Oliver: PREDEN SE POSLOVIM 

Za priljubljeno srednješolko zadnjega letnika Samantho 

Kingston bi moral biti 12. februar – kupidov dan – poln 

zabave, čestitk, vrtnic in ugodnosti, ki jih uživajo tisti na vrhu 

družbene lestvice. In tako tudi je, dokler tiste noči ne umre 

v strašni prometni nesreči. 

Vendar pa se naslednje jutro znova zbudi. Pravzaprav Sam 

svoj zadnji dan živi sedemkrat, preden spozna, da že z 

majhno spremembo na življenja drugih vpliva veliko bolj, kot 

si je lahko kdaj predstavljala. 

 David Walliams: VSI TI 

BREZUPNO OBUPNI OTROCI 

Zb(i)rke frke desetih slastno srhljivih zgodb 

Si upate spoznati slinavega Slinka, 

cmeravo Cilko, ušivega Šimeta, migetavo 

Minko, smrkavega Sandija, nemarno 

Nedo, pukajočo Punči in druge grozkote? 

To namreč ni knjiga o PRIJAZNIH otrocih!  

To so zgodbe o otrocih, ki kar naprej prdijo, 

ne morejo biti pri miru, si toliko časa vrtajo 

po nosu, da se svet uduši v njihovem 

smrklju … Fuj, frrr, brr! 
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 Francesc Puigpelat: DEKLICA, KI 

SE JE SPREMENILA V MOBI 

 

Se lahko spremeniš v mobi? Kako? In 

zakaj? In kaj te čaka, če postaneš mobi? 

Potovanja? Nevarnosti in pustolovščine? 

Prijatelji? Ali kaj drugega? 

 Ransom Riggs: OTOK NENAVADNIH OTROK 

Če naj mladi Jacob verjame dedovim zgodbam, mora na čudno in 

samotno pot. Jacob se kljub ovirajoči zaščiti družine in edinega prijatelja 

zakoplje v dedkove fotografije, ki sprožijo nujno potovanje na otok ob 

britanski obali. Čudaški in robati prebivalci niso nič v primerjavi z 

vremenskimi neprilikami in bizarno vilo na zapuščeni obali, zdaj razdejano 

od bombardiranja v drugi svetovni vojni, nekoč pa razkošno zavetje za 

prav posebne sirote, ki so med vojno ob odkritju svojih nenavadnih darov 

ubežale svetu slehernikov in našle varovalo v časovni zanki, ki jo pričara 

karizmatična imbrinka gdč. Selec, več kot učiteljica ali varuška. 

 

Na voljo tudi kot e-knjiga v spletni knjižnici  

 

 Barry Jonsberg: MOJE 

ŽIVLJENJE KOT ABECEDA 

Candice dobi domačo nalogo – napisati 

mora svoj življenjepis v obliki abecede. Črko 

za črko odkrivamo več stvari o njej in njeni 

družini. Vsak čas jih bo trinajst, s svojo 

brezmejno iskrenostjo marsikoga nasmeji, je 

pa tudi malce nenavadna. Z velikim srcem, 

dobrimi nameni in neomajno odločenostjo, 

da zagotovi srečo vsem okoli sebe, se poda 

na misijo, da bo rešila vse probleme vseh 

ljudi (in hišnih ljubljenčkov) v svojem življenju. 

To ji še nekako uspeva, kljub vsej bizarni 

zmešnjavi in zmedi, ki jo spotoma ustvari. 


