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J. K. Rowling: MAGIČNE ŽIVALI 

Raziskovalec in magizoolog 

Salamander Scamander je pravkar 

zaključil pot okoli sveta, na katero 

se je podal v lovu za nenavadnimi 

magičnimi bitji. V New Yorku se 

namerava ustaviti le na kratko, a ko 

njegov kovček pristane v napačnih 

rokah in se magične živali iz njega 

raztepejo po vsem mestu, se 

začnejo težave … 

 

Marco Erba: MED NAMA 

  

Edo sovraži svoje učitelje, mesto, predvsem pa priseljence. Ko se v mesto 

preseli Kitajec Yong in postane njegov sošolec, se Edo začne družiti s skupino 

nasilnežev. 

Chiara je pridno dekle, odličnjakinja, skavtinja in prostovoljka. Sošolcem gre na 

živce dokler na Facebooku ne objavi nove profilne slike in nenadoma postane 

priljubljena.  

Edo in Chiara na krut način spoznavata, kdo je pravi prijatelj, kaj je ljubezen, 

žalost, nasilje, rasizem, sreča, kaj so sanje in utvare ter kaj je resnica. 

Jo NesbØ: DOKTOR PROKTOR  

in veliki rop zlata 

Strašna polomija! Nekdo je ukradel čisto vse norveško 

zlato, primera pa ne more razvozlati nihče drug kot 

doktor Proktor, Bulle in Liza!  

Poženejo se na lov za pogrešanim zlatom, vmeša se ruski 

milijarder, tolpa butcev, ki so tako zelo zlobni kot so 

butasti, in zelo zanič nogometna ekipa, za še bolj 

zabavno pustolovščino pa poskrbijo kupi norih izumov in 

prdastičnih presenečenj!  
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Cao Wenxuan: BRON IN SONČNICA 

Sončnica se z očetom iz mesta preseli na 

podeželje, vzljubi tamkajšnjo veličastno reko, 

močvirnato pokrajino in neskončno nebo. 

Dolge dneve sama pohajkuje naokoli, potem 

pa spozna nemega dečka Brona, ki jo obvaruje 

pred nasilnimi vrstniki. Kmalu postaneta 

nerazdružljiva. Ko v tragični nesreči izgubi 

očeta, jo Bronova družina sprejme za svojo, 

deček pa dobi sestro, ki si jo je tako močno želel. 

A življenje v Damaidiju je kruto in družina se le 

stežka preživlja. Bo dekle, ki je končno našlo 

srečo in varno zavetje, lahko ostalo z njimi? 

Lesley Choyce: KONEC SKRIVALNIC 

Da si to, kar si, je potreben pogum. 

 

Ethan, ki ima včasih napade tesnobe in se zato zapira vase, se spoprijatelji z 

Gabriello, pravzaprav Gabe, kot ona želi, da jo kličejo. Nanjo okolica pritiska, 

naj se oblači in obnaša bolj kot dekle. Dobivati začne celo grožnje. Takrat pa 

Ethan najde moč, da se upre njenemu mučitelju. A vse gre narobe in 

nenadoma je v škripcih Ethan. 

Michael de Cock: ROZI IN MUSA  

Prijateljem lahko poveš marsikaj, 

razmišlja Rozi. Celo velike skrivnosti, zato 

pa vendar so prijatelji.  

Rozi se z mamo preseli v nov dom. Strah 

jo je, da si ne bo našla prijateljev, kmalu 

pa se izkaže, da je ta popolnoma odveč. 

V bloku stanuje tudi Musa, ki pozna vsak 

njegov kotiček – tudi pot na streho. Želi ji 

pokazati krasen razgled na mesto, a 

potem, ko gre vse popolnoma narobe in 

se morata otroka iz nevarnosti rešiti 

sama, se pravo prijateljstvo šele začne …  
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David Walliams: MIŠBURGER 

Življenje male Zoje ni nič kaj prijazno. Njena 

mačeha je nesramna lenoba, ki Zojo sili celo, da 

ji iz nosu vleče nagnusne smrklje. Dneve pa ji 

greni tudi Tina, ki jo vztrajno nadleguje in 

pretepa. Dovolj? Seveda ne! Tukaj je še zlobni 

lastnik stojnice Mišburger, ki se spravi na Zojino 

ljubljeno podgano. Uganete, kaj hoče narediti iz 

nje? Ja? Ja! Na srečo je nagnusna ogaba za 

svojo zlobo kaznovana, kot se spodobi! 

 

S.A. Partridge: ČRNA ZANKA 

V odtujenem svetu srednješolskih težav in odraščanja se glavna junakinja Jenna 

dobro počuti samo na spletu med virtualnimi prijatelji. Cele dneve preždi za 

računalnikom in v spletnih klepetalnicah deli svoje težave z drugimi anonimnimi 

prijatelji. Toda nekega dne jo na Facebooku in v klepetalnici doda skrivnosten 

lepotec Robert. Začneta klepetati in ker ji kmalu prirase k srcu, se z njim sreča tudi 

v živo. Vendar pa je past, ki jo prinaša anonimnost na spletu tudi v tem, da se lahko 

vsak pretvarja, da je nekaj drugega kot v resnici. Robert tako počasi pridobiva 

njeno zaupanje in ljubezen, njegov pravi obraz in pošastni plan, ki sta ga skovala s 

prijateljem, pa se razkrije šele čisto na koncu – z nepredvidljivimi posledicami. 

Dav Pilkey: PASJI MOŽ 

Se spomnite znamenitega kapitana 

Gatnika? Pa Grege In Klemna?  

 

No, Grega in Klemen se vračata. Tokrat 

sta ustvarila najboljšega policaja s pasjo 

glavo. Prihaja nova pasma pravice! 

Pripravite se na akcijo, napetost, 

romantiko in štose. 
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Mandy Hager: PESEM ZA KITOVO POT DOMOV 

Will je odraščal v mestu, a si po brutalnem napadu in 

sramotnem viralnem posnetku liže rane pri stricu v 

novozelandskem ribiškem mestecu. V osamljenosti se 

naveže na mlado osirotelo orko in se zoperstavi 

lokalnim oblastem, ki si varstvo narave razlagajo po 

svoje, saj jih žene predvsem dobiček lokalne 

ribogojnice. Vpletejo se lokalni Maori, policija in tudi 

institucije, ki naj bi delovale v korist ribištva in varstva 

narave. 

Anna Woltz: ALJASKA 

Prvi šolski dan je Sven prepričan, da mora ušpičiti nekaj izvrstnega, sicer 

ga bodo novi sošolci le pomilovali. Pred enim letom so se mu namreč 

začeli epileptični napadi, on pa bi bil rad čisto navaden, nabrit najstnik. 

Nasprotno želi biti sošolka Parker neopazna. Za njo je najhujše poletje v 

njenem življenju. A ne le da se zaradi Svenove potegavščine sošolci 

norčujejo iz nje, temveč odkrije tudi, da je Aljaska, njena ljubljena 

psička, ki se ji je morala odpovedati zaradi bratove alergije, postala 

Svenov pes pomočnik.  

Odloči se, da bo do Aljaske prišla na premeten način, če ne more 

drugače … 

Greg James: NAVADEN MULC 

Marko Sodar ima težavo. Njegova 

nova šola je superskrivna in 

superčudna. Njegovi sošolci lahko 

letijo, upravljajo z vremenom in znajo 

pričarati majhne konjičke. 

Kakšna pa je Markova izjemna 

sposobnost? Aja, saj res - nima je. Še 

sreča, da na tem svetu ne obstajajo 

ogabni superhudobneži, ki kujejo 

zlobne načrte. Kaj?! Obstajajo? 

Zares? No, potem pa je čas, da 

NAVADEN MULC postane junak! 
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Enid Blyton: SKRIVNIH SEDEM 

Skrivnih sedem je ime društva, ki ga 

sestavljajo dvojčka Peter in Jana ter 

njuni prijatelji Jaka, Barbara, Polona, 

Niko in Gregor, ves čas pa jih spremlja 

tudi zvesti štirinožni pomočnik – kuža 

Skakač. 

Jessica Towsend: PREKLETSTVO MORRIGAN VRAN 

Morrigan Vran je zakleta, ker se je rodila na prednočje.. Njeno prekletstvo 

pomeni, da ji je usojeno umreti ob polnoči na svoj enajsti rojstni dan. 

Ko čaka svojo usodo, se prikaže nenavadni in izredni človek po imenu 

Jupiter Sever; in tik preden bi jo zgrabili lovski psi iz črnega dima in senčnati 

lovci na konjih, jo odpelje na varno v skrivno in čarobno mesto Nikdarje. 

Morrigan odkrije, da jo je Jupiter izbral zato, da bi se potegovala za mesto 

v najprestižnejši organizaciji v mestu: Čudežnem društvu. Da bi jo starešine 

društva sprejeli medse, se mora pomeriti v štirih zahtevnih in nevarnih 

preizkušnjah, skupaj s stotinami drugih otrok, med katerimi se prav vsak 

ponaša z nekim edinstvenim darom, o katerem je Morrigan popolnoma 

prepričana, da ga nima. Če Morrigan želi za vedno ostati v varnem 

Nikdarju, mora uspešno opraviti vse preizkušnje. 

Bono Bidari: JAZ, ELVIS RIBOLDI, IN 

BORIS, SUPERNADARJENI 

Vsi so ga imeli za zgubo. Bilo je jasno, da bo 

na televiziji uspel. Kaj pa si ti misliš o Elvisu? Se 

zgražaš nad njegovimi napakami ali v njem 

vidiš pravega prijatelja, ki bi ga branil do 

zadnjega diha? 
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Emma Moss: TUDI PUNCE VLOGAJO 

Pozor, pozor … Vlogali bomo! 

Če moraš hkrati zamenjati hišo, državo in še šolo, je to že 

samo po sebi dovolj hudo. Še hujše je, če se prvi šolski dan 

obupno osmešiš. Prav to se je zgodilo Luciji – za povrh pa 

jo je sošolka posnela in video objavila na spletu! Lucija je 

tako živčna, da se ji jecljanje grozno poslabša. Ko jo 

prijateljica nagovarja, naj še sama posname kakšen video, 

se ji zdi predlog popolnoma nor – menda si je naredila že 

dovolj sramote za vse življenje! Toda ko se Lucija končno le 

loti vloganja, presenečeno ugotovi, da ima pravzaprav cel 

kup gledalcev …  

V knjigi so tudi nasveti za snemanje vlogov! 

Jack Cheng: VESOLJE, ME SLIŠIŠ? 

Enajstletni Aleks Petroski obožuje vesolje, rakete, mamo, brata in kužka Carla Sagana, 

ki ga poimenuje po svojem vzorniku dr. Carlu Saganu, enem največjih astronomov 

našega časa. Aleks se, ne da bi povedal komu od svojih domačih, s svojim kužkom 

odpravi na dolgo in tvegano pot iz domačega Kolorada v Novo Mehiko na Šov 

amaterskih raketnih modelarjev. S sabo ima zlati ipod, na katerem zbira posnetke za 

na milijone svetlobnih let oddaljena inteligentna bitja, ki ga bodo nekoč našla in lahko 

spoznala, kakšna je bila Zemlja. A vse ne gre po načrtih in na svoji poti spozna mnogo 

prijaznih, zabavnih in skrbnih ljudi, ki pa ga ne morejo obvarovati pred uničujočimi 

skrivnostmi, ki se druga za drugo razkrivajo pred njim.  

Tatjana Kokalj: PACKA NA 

ASFALTU 

Glavne teme mladinske povesti Packa 

na asfaltu so medvrstniški odnosi, 

osamljenost, družbena izključenost in 

delitev ljudi ter moč predsodkov. 

Sedmošolec Tilen je osamljen fantič s 

slabo samopodobo in z nezadostno iz 

matematike.  A vse nekako gre, dokler 

med tri sošolce ne poseže brezdomec 

Filip. 
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Jana Frey: NE ČUTIM SE 

Elina se je nepričakovano uvrstila v naslednji krog 

pevskega tekmovanja. Njeni novi oboževalci so 

navdušeni, ona pa se počuti vedno bolj prazno, ne ve več 

kdo je, niti kaj si želi. V brezizhodnosti se zateče k 

samopoškodovanju. 

 

Ko jo opazi član žirije, se Elina zbliža z njim. Prepričana je v 

ljubeč odnos - saj zaradi svoje čustvene lakote in želje po 

zaščiti ne vidi, da ji je ponujena le bežna avantura. V 

trenutku, ko se je prisiljena soočiti z grozo pred 

zapuščanjem, se njen nestabilni čustveni svet do konca 

zdrobi. 

 

John Green: NESKONČEN STOLP ŽELV 

Šestnajstletna Aza nima namena raziskovati skrivnostne smrti milijarderja Russlla 

Picketta, a v igri je nagrada v vrednosti sto tisoč dolarjev in njena najboljša, neustrašna 

prijateljica Daisy si želi rešiti primer. Aza se trudi. Poskuša biti dobra hčerka, dobra 

prijateljica, dobra učenka, punca in celo dobra detektivka, hkrati pa preživeti v vse 

bolj zgoščeni spirali lastnih misli. Ko se zdi, da gre vse samo še navzdol, se vendar pojavi 

upanje … 

Iskrena pripoved o duševni motnji, s katero se vse življenje spopada tudi avtor sam. 

Ustvaril je najbolj zrelo delo doslej, ki so ga za svojega nemudoma vzeli bralci po vsem 

svetu. 

Roddy Doyle: SUPER! 

Gloria in Ray bi rada pomagala 

stricu Benu, ki je zadnje čase ves 

potrt. Ga je v kremplje dobil črni 

pes depresije, kot je še mnoge 

odrasle v Dublinu? Je kriva 

izgubljena kost, piščal, izgubljena 

pesem, ki razveseli še tako strto 

dušo? 
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Maria Giulia Cotini: SHOTARO 

Shotaro je bil pameten in trmast, zato ni mogel sprejeti, da bi bila 

njegova največja želja – postati samuraj tako kot njegov oče – 

nedosegljiva. Shotaro je bil v resnici že od rojstva invalid in njegov oče 

se je odločil, da bo postal menih. Nato pa je v samostan prišel ronin, 

samostojni samuraj brez gospodarja, po imenu Kenwa, ki je bil 

pripravljen uriti celo Shotara.  

Toda ko strašni daimyovi vojaki opustošijo vas in njegov oče izgine 

neznano kam, postane Shotarovo življenje nepredvidljivo in vse je videti 

izgubljeno …  

V starodavni Japonski, ki sta jo prizadeli vojna in podkupovanje, zmore 

Shotaro pogumno in odločno dokazati, da za dobrega bojevnika ni 

pomembno, da ima popolno telo, temveč nekaj drugega. 

Tomi Adeyemi: OTROCI KRVI IN KOSTI 

Zelie Adebola se spominja, ko je v orišanski zemlji brnelo od magije. Žgalci so netili 

plamene, plimci so mamili valove, Zeliejina mati žanjica pa je znala priklicati duše. 

Toda pred enajstimi leti je okrutni kralj ukazal pobiti vse magijce in Zelie je čez noč 

ostala brez matere, njeno ljudstvo pa brez upanja. 

Zdaj ima Zelie priložnost, da povrne magijo in napade kraljestvo. S pomočjo pobegle 

princese mora prelisičiti in prehiteti prestolonaslednika, ki želi za vsako ceno in za vselej 

izkoreniniti magijo. 

Orišanska dežela, po kateri se potikajo velike mačke z bodicami vzdolž hrbtenice ter v 

vodah prežijo maščevalni duhovi, je polna nevarnosti. Še nevarnejša pa je Zelie sama 

sebi, ko se trudi obvladovati svoje moči in vse večjo naklonjenost do sovražnika. 

Gill Lewis: VRNILA SE BO 

V globinah gozd živi nekaj, 

česar na Callumovi kmetiji 

niso opazili že več kot sto let. 

Callum in Iona sta obljubila, 

da nikomur ne bosta izdala te 

neverjetne skrivnosti. Jo bosta 

lahko obvarovala in ohranila 

pri življenju? Zavezništvo, ki 

sta ga sklenila, bo za vedno 

spremenilo njuni življenji. 

http://www.bukla.si/index.php?action=landscape&cat_id=7&author_id=21022
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Kate DiCamillo: ČUDEŽNO POTOVANJE EDWARDA TULANA 

Edward Tulane je brezsrčen zajec, pravzaprav nečimrna 

porcelanasta lutka z bogato garderobo. Pripada desetletni deklici 

Abilen, ki ima zajca neizmerno rada. Toda Edwarda čakajo težave, 

ki ga bodo pripeljale do skrajnih meja vzdržljivosti. Začnejo se s tem, 

ko ga nesramni fantje med plovbo čez Atlantik iztrgajo iz Abileninih 

rok in ga vržejo v morje. Tukaj se Edwardovo potovanje začne. Od 

morskega dna do nežnega objema ribičeve žene, od zavetja pri 

brezdomcu in njegovem psu ter do rok umirajoče deklice. Z vsakim 

človeškim dotikom postane Edwardovo srce mehkejše in nekoliko 

večje. Kljub trpinčenju in vsem poškodbam Edward zasije v lepoti. In 

lepota je tudi ustrezna beseda za opis celotnega dela. 

Nicola Yoon: VSE, VSE 

Madeline je alergična na ves svet. Pa ne v prenesenem pomenu. Zaradi bolezni 

ne sme iz hiše, pravzaprav ni bila zunaj že 17 let. Edini dve osebi, s katerima je v 

živem stiku, sta mama in medicinska sestra Carla. Toda nekega dne se v 

sosednjo hišo vseli družina in z njo fant njenih let. Medtem ko ga Madeline 

opazuje skozi okno, se njen in njegov pogled ujameta. Fantu je ime Olly in ne 

traja dolgo, ko naveže stik s skrivnostno sosedo. Od prvega dne je jasno, da bo 

to, kar sledi katastrofa. A ne takšna, kakršne se je je bala Madeline.  

 

Dav Pilkey: PASJI MOŽ - 

SNET S KETNE 

Ko sta Grega Bradač in Klemen 

Kočar hodila v prvi razred, sta si 

izmislila svojega prvega junaka – 

Pasjega moža! Zdaj je ta 

superpolicaj, ki izvoha še tako 

zvitega lopova, končno dobil 

svojo serijo in se zakopal v 

primere, v katerih ne manjka 

akcije, zločinskih mačkov in 

straniščnega humorja. 
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Kate McCaffrey: TISTA NOČ 

Zgodba je prvoosebna ganljiva pripoved 

dekleta, ki ji pri petnajstih ena sama noč 

spremeni življenje in ki se trudi, da bi popravilo 

svoja dejanja. Knjiga je napisana v obliki blogov 

in prikazuje, kako lahko na mladost vplivajo 

objave golih fotografij na družbenih omrežjih ter 

kakšne so posledice tovrstnih nepremišljenih 

dejanj. Zgodba gre še globlje, oriše psihične 

zlorabe, ki se jih niti ne zavedamo, a imajo kljub 

temu daljnosežne posledice. 

Geoff Havel: DIVJI SPUST 

Ian in Warren, ki ju prijatelji poznajo kot Preklo in 

Rango, živita na isti ulici, hodita v isti razred in 

imata rada enake stvari: skejtanje in 

računalniške igrice. Ko se na njuno ulico priseli 

vrstnik James, nista prepričana, ali lahko 

postane njun prijatelj. Zaradi bolezni je James 

pristal na invalidskem vozičku, ni mu pa odvzela 

bistrosti in humorja. Edino, česar James ne 

zmore, je skejtanje. Mar res? Star kavč, nekaj 

koleščkov in predvsem prijateljstvo omogočijo 

marsikaj … 

Jana Frey: ČRNE VRTNICE 

To je ostra in boleče neposredna pripoved petih najstnic o nezadržnih 

poskusih preživetja na surovih ulicah Vancouvra, kjer so zlorabe, spolni 

napadi in zasvojenost del vsakdanjika. Črne vrtnice, dekliška tolpa, ki 

jo vodi Mac, je raznolika skupina najstnic. Vsaka od njih ima svojo 

travmatično zgodovino ter edinstven glas in način pripovedovanja 

zgodbe. Vse pa se gibljejo na drugi strani zakona in na drugi strani 

zakona tudi služijo denar za preživetje. Zgodba razkriva anatomijo 

dekliške tolpe, a tudi skupno prizadevanje deklet, da bi odšle iz okolja 

v katerem živijo, se preselile v varnejši del mesta in zaživele kot družina. 

Toda zakon ulice ne izpusti zlahka tistih, ki jih je dobil v svoj primež. 
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James Patterson: STRAŠNA ŠOLA: REŠITE BOŽA! 

Tokrat se Božo odpravi v naravo.  

 

Cilji tečaja preživetja v naravi so:  

• splezati na vrh pečine ... ali umreti;  

• spustiti se po brzicah ... ali poginiti;  

• poiskati zavetišče pred nevihto ... ali strepetati do smrti;  

• zakuriti ogenj in skuhati hrano ... ali gagniti od lakote;  

• premagati svoj največji strah ... neuspeh ZAJAMČEN!  

 

Ali mu bo uspelo vsaj katerega od njih izpolniti? 

Morris Gleitzman: MORDA 

Čeprav je vojne že konec, imajo slabi ljudje še 

vedno možnost za zločine, a ker je vojne 

konec, je čas, da Feliks poišče dom za nov 

začetek. Vojna je sicer polna negotovosti, 

nikoli ne veš, kje je tvoj dom, družina, kdo so 

tvoji prijatelji – in tudi takoj po koncu vojne je 

podobno. Če si optimist, kot je Feliks, upaš, da 

prihajajo boljši časi. Da je na drugem koncu 

sveta bolje. Za tiste, ki jih imaš rad, želiš varno 

prihodnost. Tudi zato, ker ti svet ponuja vedno 

nove priložnosti. 

 

Šesta knjiga Feliksove zgodbe o prijateljstvu ter 

preživetju med drugo svetovno vojno in 

njegovem življenju po njej. Andreas Steinhöfel: SREDIŠČE SVETA 

17-letni Phil z mamo Glass in sestro Dianne živi v razpadajoči vili na 

robu vasi. Zaradi Glassinega svobodnega načina življenja in pomoči, 

ki jo ponuja nesrečnim ženskam, je cela družina tarča prezira in 

predsodkov. A tudi v družini se odnosi krhajo.  

Glass in Dianne iz neznanega razloga ne govorita več, tudi brat in 

sestra sta se oddaljila, Philu pa od mame ne uspe izvedeti ničesar o 

očetu in razlogih njegove odsotnosti. Dneve preživlja z najboljšo 

prijateljico Kat in med sanjarjenjem o odhodu iz rojstnega kraja. Ali 

pobegu? Ko v njegovo življenje vstopi lepi in skrivnostni Nicholas, se 

začne vse vrteti okrog njega, toda Phil bo kmalu na lastni koži spoznal, 

da je vsaka ljubezen sebična – v dobrem in slabem. 



 

[Izberite datum] 

      

R.J. Palacio: Charlottina zgodba 

Charlottina zgodba prinaša dekliški pogled na dogodke v 

Beecherjevi osnovni šoli, ki jo v petem razredu začne obiskovati 

tudi August Pullman, fant s hudo deformacijo obraza. Kako 

dekleta sprejmejo prihod novega sošolca in kaj menijo o 

nesramnem obnašanju nekaterih sošolcev? Zakaj je Charlotte do 

Augusta zadržana? Katera dekleta so »popularna« in katera niso? 

V čem je Summer drugačna od Charlotte? Kaj se zgodi, ko 

Ximena povabi Charlotte in Summer, naj prespita pri njej? In kaj 

Charlotte na koncu spozna v pogovoru z ravnateljem? 

Greg James: NAVADEN MULC 

IN PADLI JUNAKI 

Nimajo vsi superjunaki supermoči. 

Nama ne verjamete? No, Marko 

Sodar je živi dokaz za to. Odkar je 

postal Mulc Navadni, s Superbedaki 

preganja zlikovce povsod, kjer jih 

najde. Toda junaštvo bo vsak hip 

postalo veliko težje … 

Daleč stran, v strogo varovanem 

zaporu je najnevarnejši 

superhudobnež po tridesetih letih 

naposled spregovoril. Kaj so bile 

njegove prve besede? »Pripeljite mi 

Mulca Navadnega!« Gabriele Clima: SONCE MED PRSTI 

Dario je star šestnajst let. Njegovi učitelji vedo povedati, da je res tako 

»težek tip«, da mu niso kos. Živi sam z materjo, s katero se pogovarja 

malo ali nič. Sicer je ona kriva, meni Dario, da je oče zapustil družino, ko 

je bil on še majhen.  

V šoli so se po že brezštevilnih »borbah« z Dariom odločili, da ga res 

pošteno kaznujejo in mu odredijo delo v servisu, ki organizira spremljanje 

invalidnih dijakov. Tako Dario spozna Andyja, ki je priklenjen na invalidski 

voziček in se tudi ne zmore sporazumevati z zunanjim svetom.  

Dario in Andy. Ne bi si mogla biti bolj različna. In vendar nenavadna 

dogodivščina on the road povsem podre vse stereotipe sodobnega 

potrošniškega sveta in splete med njima prijateljstvo, ki je lahko zgled 

tudi odraslim ... 


