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Leigh Bardugo: VRANJA ŠESTERICA 

Ketterdam je živahno mednarodno trgovsko središče, kjer je mogoče za 

pravo ceno kupiti vse in vsakogar. Tega nihče ne ve bolje kot kriminalec 

Kar Brekker. Dobi smrtonosno ponudbo, zaradi katere bi lahko noro 

obogatel. Toda za to tat, ki se ga ne da ujeti, potrebuje ekipo. Kaznjenca, 

ki hlepi po maščevanju. Ostrostrelca, ki je zasvojen s stavami. Ubežnika s 

privilegirano preteklostjo. Vohunko, ki ji govorijo Prikazen. Trgačico src, ki 

svojo magijo uporablja zato, da bi preživela v krutem okolju. Samo njim bi 

podvig lahko uspel – če se le ne bodo prej pobili med seboj. 

Mladinska knjiga,  2019 

 

Jenny Han: VSEM FANTOM, KI SEM JIH KDAJ LJUBILA 

Šestnajstletna Lara Jean je napisala pisma vsem fantom, v katere je bila 

zaljubljena, vendar jim jih ni nikoli poslala. Pisma je napisala, da bi fante 

lažje prebolela, in jih pospravila v staro škatlo za klobuke, kjer naj bi tudi 

ostala. V njih je namreč tako iskreno izrazila čustva in izlila srce na papir, da 

tega fantom nikakor ne bi mogla izpovedati tudi v resnici. Toda zgodi se, 

da nekdo ta pisma odpošlje. Eno prejme Peter, drugo Josh, tretje fant s 

poletnega taborjenja ... Življenje se Lari Jean nenadoma obrne na glavo. 

Skrivaj je bila namreč še vedno zaljubljena v Josha, čeprav je ta še pred 

kratkim hodil z njeno sestro. Zato Petra prepriča, naj hlini, da je njen fant, 

tako da bi Josh mislil, da se zanj ne zanima več. Toda dlje traja lažna zveza 

med Petrom In Laro Jean, bolj pristna so njuna čustva. In nenadoma Lara 

Jean ugotovi, da se je vendarle nekaj dobrega izcimilo iz pisem, ki jih ni 

želela nikoli poslati. 

Učila, 2019 
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Boris Karlovšek: ANABEL 

Anabel je enajstletna deklica, katere svet se nenadoma poruši, ko 

njenega očeta odpeljejo v zapor. Učenka šestega razreda se mora 

nenadoma spopasti s težavami v družini. Za nameček se je loti še starejši 

učenec Tijan, ki s emu je zamerila, ker je zaščitila prvošolčka, žrtev ene 

številnih Tijanovih objestnosti. Fant se Anabel s pomočjo sošolcev 

maščuje in ji zagreni šolske dni. Nesrečna in prizadeta Anabel preživlja 

počitnice pri dedku in babici na deželi, kjer se sreča z zavrženim in 

prestrašenim psom Dinom, ki se ne zaveda svoje velikosti in moči ter beži 

pred ljudmi.  

Marleys, 2019 
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