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 Mead, R.: POLNOČNI UROK 

Sydney še vedno čuva princeso Jill, ki se skriva 

pred morojskimi oporečniki, in nalogi kar ni in ni 

videti konca. Ne zaposlujejo pa je le alkimistične 

obveznosti. Resno jo ogrozi na novo odkriti dar 

za magijo, ki ima kljub vsemu tudi dobre plati – z 

njegovo pomočjo bi se lahko uprla in se enkrat 

za vselej rešila pričakovanj alkimistov. Težave ji 

povzroča še Adrijan Ivaškov, vampir, ki ji izpove 

ljubezen, katere Sydney ne more uslišati, saj 

človek in vampir vendar ne moreta biti par. Ali 

pač? Kaj, če bi enkrat v življenju pozabila na 

pravila in se prepustila toku?  

• Sivec, I.: PEGE NA SONCU 
Sara in Žan sta rejenca, ki živita vsak na svojem koncu Slovenije. Spoznala 

sta se med skupnimi počitnicami. Na srečo sta oba pisala dnevnik. Na 

srečo … sta to krasna mladostnika Sandra J. (zdaj stara 19 let) in Tadej K. 

(zdaj star 21 let), ki ju je spoznal pisatelj Ivan Sivec ter prelil v literaturo 

njuno res posebno, ljubečo in pretresljivo zgodbo. Za take usode po 

navadi sploh ne izvemo, čeprav se dogajajo ... čisto blizu nas. 

 Nehru, J.: OČETOVA PISMA 

HČERKI 

Desetletna Indira Gandhi je poletje preživela v 

Mussooriju, njen oče, Jawaharlal Nehru, pa je 

zaradi delovnih obveznosti ostal v Allahabadu. V 

tistem poletju je svoji hčerki napisal serijo pisem, v 

katerih je Indiri pripovedoval zgodbo o Zemlji, 

civilizacijah, naravi, rasah in še marsičem. Njegova 

pisma so polna življenja in svežine ter navdušujoče 

ljubezni do sočloveka in narave. Najbolj 

neprecenljiva je širina Nehrujevega pogleda, ko 

vedno znova opozarja na temeljne vrednote, ki bi 

lahko resnično izboljšale svet. 
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 Michelle PAVER: SOKOLJE OKO 

Hilas se po izbruhu vulkana na Talakriji, ki je 

prekril nebo in zakril sonce, izkrca na Keftiuju, kjer 

vladajo povsem zimske razmere. Kmalu ugotovi, 

da po njem pustoši tudi bolezen. Vseeno se 

odloči poiskati Piro in prijateljico levčico. Načrte 

mu spet poskušajo prekrižati Vrani, ki prav tako 

pripljujejo na Keftiu. Vodi jih krvi željni Telamon, ki 

ve tudi tisto, česar se Hilas ne zaveda – da je v 

zmedi po izbruhu vulkana bodalo vzela Pira. 

Zato jo Vrani želijo najti. Pira se zaveda, da mora 

pregnati zimo, da bo otok ponovno zaživel, 

izvesti mora Misterij in nazaj pripeljati Sonce. 

 

• Salla Simukka: RDEČA KOT KRI 
Sneguljčica je tiha in mirna srednješolka, ki se večinoma drži zase. 

Nekega dne v šolski temnici najde razobešene okrvavljene bankovce. 

Kmalu ugotovi, da so denar v temnici sušili njeni sošolci, in se nehote 

zaplete v nevarno zgodbo, ki razkrije kruto realnost kriminalnega 

podzemlja v Tempereju. Ne preostane ji drugega, kot da razišče izvor 

krvavih bankovcev in se sooči z zlikovci, ki ji strežejo po življenju. 

 Liz Pichon: TOMAŽ GOLOB: 

Najboljši izgovori 

Seznam z zlatimi zvezdicami! 

Na VRH seznama zlatih zvezdic učitelja Valjavca 

je TEŽKO priti! In sicer zato: 

1. Marko Zgaga je potuhnjen v vseh ozirih in ima 

vedno kaj za bregom, 

2. zob me boli TAKO hudo, da med poukom ne 

morem NITI čečkati po zvezku, 

3. vedno znova me zmedejo zanimive dejavnosti, 

kot so PLAVANJE, iskanje hroščev in, kar je 

najpomembnejše, kvaliteten čas, ki ga preživim, 

ko dražim sestro Bredo. 
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 Vail, R.: ZAKAJ PA SO PRIJATELJI? 

Olivija je samozavestna, pametna in nikoli je ni 

strah odkrito govoriti. Toda zadnje čase se zdi, 

da so se njene prijateljice spremenile v čenčaste 

koklje. Ves čas so obsedene s fanti, oblekami in z 

razpravljanjem o tem, kdo je priljubljen in kdo ni.  

Toda potem Olivijo prevzamejo nenavadna 

čustva do nekega fanta v razredu. Je to lahko 

zaljubljenost? Kako ponižujoče! Še huje pa je, da 

Olivijina prijateljica Morgan misli, da je tip popoln 

cepec. Enkrat za spremembo se Olivija ne more 

zavzeti zase. Le zakaj pa so prijatelji? 

 

• Anderson, L. H.: POVEJ! 

Na zabavi ob začetku prvega letnika srednje šole Melinda Sordino pokliče 

policijo, tako konča zabavo in postane izobčenka. A samo ona pozna vso 

resnico: bila je posiljena. Ker je pokvarila zabavo, je na začetku šolskega leta 

osamljena, prijateljice se obrnejo proti njej. Nikomur ne more povedati, kaj se 

je zgodilo, čeprav si neizmerno želi. Počasi, predvsem ob pomoči čudaškega, 

a razumevajočega učitelja umetnosti, se začne zavedati, da sama ni bila 

kriva. Potem pa jo Zverina spet napade. Tokrat ne more biti tiho in spregovori. 

 

 Corrigan, R.: MOJA SESTRA - 

SUPERKOZA 

Christine in njena sestra Faith se ne trpita. Mama 

bi se zgrozila, če bi videla v kakšnem odnosu sta 

njeni hčerki. Zadnje čase pa postaja Faith vse bolj 

neznosna. Njene zbadljivke na račun sestrinega 

videza in intelektualnih sposobnosti so tako bridke, 

da je Christine že na robu obupa. Ne razume, 

zakaj je sestra tako kruta. Kako je sploh mogoče, 

da sta v sorodu? Zdaj jo napada že pred svojimi 

prijatelji, tako, da je Christinina zadrega še večja. 

Ql KNJIGE 
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   • Patterson, J.: STRAŠNA ŠOLA - 

NAJHUJŠA LETA MOJEGA ŽIVLJENJA 
To je popolnoma odbita zgodba o tem, kako sem 

jaz, Božo Pult, 

- premagal okrutno učiteljico po imenu Zmajevka 

- prodal dušo šolskemu nasilnežu, evro po evro 

- se večkrat boril s pravim pravcatim medvedom 

- se malce zagledal v najbolj priljubljeno dekle na 

šoli 

- prodajal pijačo in propadel 

- in "po nesreči nalašč" prizadel vse, ki so mi ljubi 

Najhujši dnevi mojega življenja so bili včasih dobri. 

Včasih slabi. 

Največkrat pa za crknit smešni. 

     

 Kinney, J.: PETO KOLO 

Šolski ples za valentinovo je Grega pahnil v paniko. Obupano in zagrizeno išče 

soplesalko, pri tem pa umira od strahu, da bo na slavnostni večer ostal na suhem. 

Sicer tudi njegovemu najboljšemu prijatelju Nejcu ne kaže kaj bolje, a to ni ravno 

dobra tolažba. Zaradi nepričakovanega obrata dogodkov tik pred zdajci le 

najde soplesalko in tako Nejc postane edini izobčenec. Toda v eni noči se lahko 

zgodi veliko in nikoli ne moremo vedeti, kdo bo na koncu užil srečo v ljubezni ... 

 Pichon, L.: TOMAŽ GOLOB 

Svet je čudovit (recimo) 

Dobri novici 

1. PIŠKA sva prijavila na krajevno PASJO 

RAZSTAVO, ZATO (za spremembo) lepo diši in je 

čist. 

2. Moje odlično petje spravlja Bredo OB ŽIVCE ... 

TO! 

Slabi novici 

3. Babi ... hoče nekaj SKUHATI za moj rojstni dan - 

to bi lahko pomenilo KATASTROFO! 

4. Marko ... ME nenehno spravlja v TEŽAVE, ker je 

SLAB PLESALEC. 

Ql KNJIGE 
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   • Velikonja, I.: ŽIVLJENJE BREZ PSA 
 

Nejina zgodba je zgodba zapuščene najstnice, 

ki živi s svojim očimom, čeprav uradno ni njen 

očim, njena mama pa je odšla. Življenje na vasi 

je drugačno kot v mestu, tu so predsodki še 

posebno živi in še poglabljajo stisko družine. 

Peter in Neja sta družina, pa naj jo 

zakoni/predsodki imenujejo, kakor jim je drago. 

Življenje poskrbi za resničnost. Bližina vedno 

pomaga, pa naj bo to bližina človeka, živali ali 

pa bližina besed – Neja namreč piše dnevnik, 

kar ji pomaga, da predela strahove, bolečino, 

zapuščenost.  

 Philipps,C.: NEIZREKLJIVO  

Pretresljiva zgodba o spolni zlorabi 

Kristjana vsak dan v šoli boli trebuh, večkrat bruha, pada s stola. Pri petnajstih letih 

ponoči še vedno moči posteljo. Vendar to pred mamo, ki je večkrat po več 

tednov odstotna, skriva. Oče ga razvaja in mu kupuje drage stvari. Kristjan v sebi 

skriva neizrekljivo skrivnost. Svojo bolečino in strah pred nočjo izraža skozi risanje 

mang, japonskih stripov. 

 Forman, G.: ČE OSTANEM 

               Sedemnajstletna nadarjena čelistka 

Mia Hall je s svojim igranjem ravno dosegla 

nov kakovostni nivo, ko se na rutinski jutranji 

družinski vožnji vanjo zaleti štiritonski 

tovornjak. Njena starša umreta, njo pa hudo 

poškodovano prepeljejo v bolnišnico. Kaj se 

je zgodilo z bratom, pa ni čisto jasno. Mia že 

hitro po nesreči doživi nekakšno zunajtelesno 

izkušnjo in z druge perspektive opazuje 

dogajanje in obiske okoli bolniške postelje, 

vključno s simpatičnim fantom Adamom. Naj 

sledi staršema ali naj se obrne nazaj v 

življenje, je ključno vprašanje, ki poganja ta 

pretresljivi roman. 

Ql KNJIGE 
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 Dahl R.: ODVRATNE RIME 
 

Fantastična verzovska pripoved, ki je odvratno smešna. 

Primerna za nekoliko starejše otroke. Mega tudi v originalu. 

Šest pesmi je predelava klasičnih pravljic na povsem nov 

način – realističen in sodoben. Predelava pravljic Pepelka, 

Jakec in čudežni fižolček, Sneguljčica in sedem palčkov, 

Zlatolaska, Rdeča kapica in O treh prašičkih. 

 

 Cassidy A.: ISKANJE J.J 
 

Pretresljiva in čustveno nabita zgodba, ki opisuje posledice in motiv za 

kruto dejanje, kot je umor otroka. Alice Tully je na prvi pogled povsem 

običajna šestnajstletnica, ki pa se v resnici skriva pod drugim imenom, 

kajti skuša ubežati pred žalostno in nasilno preteklostjo, ko si je umazala 

roke s krvjo svoje najboljše prijateljice.  

 Eliot S. T.: MAČKE 
 

V Eliotovih igrivih verzih, ki jih je večinoma 

odlično prevedel oziroma prepesnil Milan 

Dekleva, bo uživalo tako staro kot mlado, 

celo tisti, ki so sicer bolj kot mačkam 

naklonjeni psom. V pesmih se bo bralec 

seznanil s prigodami iz mačjega sveta, saj 

pesnik v njih dokaj duhovito slika mačje 

portrete, njihove poklice, radosti in bremena. 

Mačke z veliko začetnico so torej za zabavo, 

z mačkami z malo pa menda ni šale. 
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 Nel son J.: NEBO JE POVS OD 
 

Bai l ey j e mrt va, zjutr aj  j e začel a dan kot obi čaj no, pot em 

pa j e naenkr at ugas ni l a, za vedno. Nj ena s estr a Lenni e 

žal uj e za nj o. Vendar s meh i n zal j ubl j enost v sestrinega 

i zbr anca ni st a povs em obi čaj en nači n i zkazovanj a žal osti . 

Je t o, da obl ači  sestri na obl ači l a, pogr eš anj e lj ublj ene 

os ebe al i  ti ha žel ja post ati  zamenj ava za nekoga, ki  več ne 
obst aj a.  

 

 Ri ddell C.: OTILI JA I N RUMENA MAČKA 
 

Pr edst avl j amo vam Otilij o Erj avec i n nj enega naj bol j šega prij at el ja,  

gos poda Mur ka. Zanj u ni  pr et ežka nobena uganka... V vel emest u se je 

zgodi l a vrst a drzni h vl omov i n po vsem mest u i zgi nj aj o dr agoceni  psi čki. 

Nekaj  bo tr eba ukr eni ti ! Le kakš en načrt si bost a i z mi slil a Ot el ij a i n 
gos pod Mur ko?  

 Scali C. S.: MAX 
 

Max j e naj bol j ši pri mer ek otr oka, ki  se j e r odi l  

po pr ogr amu Lebens bor n, ki  j e bi l skovan v 

čas u naci z ma,  da bi  povečal i  št evi l o 

pri padni kov či st e arij ske r as e. Skozi  Maxovo 

pri poved, ki  se začne že v čas u, ko j e bi l šel e 

zar odek v tr ebuhu pri mer ne kandi dat ke, 

s poznamo kr ut ost pr ogr ama, ki  se j e držal  

str oge s el ekci j e pr i i zbi r anj u novor oj enčkov, ki  
so ustr ezal i vsem meri l om arij ske r ase.  
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 Dowd S.: ČISTI KRIK 
 

Potem ko ji je umrla mati, je morala junakinja prevzeti skrb 

za mlajšega brata in sestro na svoja pleča, saj se oče, 

popolnoma zlomljen, zateka v verski fanatizem in alkohol. 

Njeno življenje krojijo na eni strani revščina in spopadanje s 

preveč odraslimi nalogami za njena leta, na drugi strani 

pa značilni najstniški izzivi – preskušanje meja in 

raziskovanje ljubezni, tudi telesne.  

 Hager M.: DRAGI VINCENT 
 

V močni, s čustvi nabiti zgodbi spoznamo svet sedemnajstletne Tare, ki 

mora zaradi invalidnega (in zagrenjenega) očeta in razrvane matere 

potlačiti svojo žalost ob izgubi starejše sestre in pomagati pri 

finančnem vzdrževanje družine. Njena svet razpada na vseh koncih in 

Tara tega ne more spremeniti, zato se v njej nabira tudi jeza. Svojo 

uteho najde v umetnosti, še posebej jo navdihujejo van Goghove 

slikarije, njegovo tragično življenje in Vincentovo dopisovanje z bratom 

Theom.  

 Möderndorfer. V.: KIT NA PLAŽI 
 

Nika se s starši preseli v novo hišo in zadnji 

razred osnovne šole obiskuje v novi šoli, novem 

kraju, z novimi sošolci. Vse je na videz zelo lepo 

in tako, kot mora biti. Priljubljena je, zgovorna in 

duhovita, zna si pridobiti prijatelje. A izkaže se, 

da ima skrivnost, ki ne ostane skrita prav dolgo, 

skrivnost, ki bo spremenila življenje vsem okoli 

nje.  
 

 

 



 
[Izberite datum] 

     

 Nesbo J.: DOKTOR PROKTOR IN KONEC 

SVETA. MOGOČE 
 

Doktor Proktor in konec sveta. Mogoče. Je tretja knjiga iz 

serije mladinskih fantazijskih romanov o doktorju Proktorju, ki 

jo odlikujeta prisrčno čudaštvo ter napeto, dinamično in 

zabavno branje, kjer dobro na koncu vedno premaga zlo. 

 Nöstlinger C.: KO SE JE MOJ OČE HOTEL POROČITI Z 

MATERJO ANNE LACHS 
 

Enajstletni Cornelius je zgrožen. Izve namreč ne samo to, da ima njegov 

oče prijateljico, ampak tudi to, da gre pri tem ravno za mater nove v 

razredu, Anne.  In z Anno, to je takoj kristalno jasno, ni dobro češenj 

zobati. Pri vsem tem je edino dobro to, da ona ravno tako nasprotuje 

načrtovani poroki staršev kakor Cornelius. Zato se otroka povežeta ter 

skujeta načrt, kako bi preprečila poroko. 

 SIVEC. I.: SILVESTERSKI POLJUB 

SMRTI 
 

Iskrivo in hudomušno, pa tudi srhljivo, se pred 

mladimi bralci razstira napeta zgodba dveh 

družin z otroki, ki sta zimske praznične dni želeli 

romantično preživeti v gorski koči, pri tem pa so 

se nekega večera skoraj zastrupili z nevarnim 

ogljikovim monoksidom. Zveni znano? Seveda, 

gre za resnični dogodek izpred nekaj let, ki je 

zelo osebno pretresel tudi avtorja in gotovo je 

zgodbo zapisal in priredil tudi v poduk in 

opozorilo drugim. 
 

 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=975
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 Niven J.: VSAJ EN POPOLN DAN 
 

Theodorja Fincha privlači smrt in stalno razmišlja o načinih, 

kako bi se lahko ubil. Toda vsakič ga ustavi kaj dobrega, 

četudi najmanjša stvar. 

Violet Markey živi za prihodnost in odšteva dneve do 

mature, ko bo lahko zapustila domače mestece v Indiani 

ter ušla svoji globoki žalosti zaradi nedavne sestrine smrti. 

Ko se Finch in Violet spoznata visoko na polici šolskega 

zvonika, ni jasno, kdo koga reši.  

 

 Badger M.: SPET V ŠOLI 
 

Začetek novega šolskega leta ni najboljši … ob selitvi v novo učilnico so 

premešali sošolce tako, da so bile vse Lejine prijateljice v drugem 

razredu kot ona. Pristala je pri strogi gospe Klančar, ki ima resna 

razredna pravila in še z Dani se je skregala. Kakšen grozen začetek šole 

… 

 Santos C.: PRODAM OČETA 
 

Kaj se zgodi, ko se oče, ki ga tako močno 

pogrešaš, nenadoma vrne? In ti povrh vsega še 

pove, da bo odslej ves svoj čas namenil tebi? 

Pa še hišnega ljubljenčka ti podari in dom uredi, 

da je videti kot srednjeveški grad? 

Nori se je vse to zgodilo, a ni prav nič 

navdušena. Nekaj mora storiti in to hitro. 
 

 


