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Andrea Beaty: ADA BETICA IN PODLE HLAČE 

Zakaj vroča kava diši močneje od hladne? Katere ptice živijo na njenem 

vrtu? In še posebno, zakaj je njen brat Artur vedno siten, ko si izposodi 

njegove stvari za svoje eksperimente? Izkaže se, da so lahko Adine 

raziskave tudi koristne. Strica njene prijateljice Rozi namreč med 

sprehodom v svojih imenitnih helijevih hlačah odnese visoko v zrak. Zato 

Ada potrebuje od govore — takoj! Kako visoko bi lahko poletel? Ali bi ga 

lahko odneslo v vesolje? In, še bolj pomembno, kako ga spraviti nazaj na 

trdna tla? S pomočjo svojih prijateljev, brata in nekaterih novih znancev, 

je Ada Betica pripravljena rešiti vse težave!  
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Sharon Creech: RUBINDOL 

»Težavna dvojčka« Dallas in Florida sta poimenovana po turističnih 

brošurah z dna škatle, v kateri sta bila zapuščena kot dojenčka. Večino 

svojega zgodnjega otroštva sta preživela v sirotišnici Boxton Creek, ki sta jo 

vodila nestrpna in pohlepna zakonca Trepid. Po neuspelih poskusih z 

rejniškimi družinami sta se vedno znova vračala v kislo in malomarno varstvo 

Trepidov. Zato nimata velikih pričakovanj, ko ju nenavaden, a prijazen par 

odpelje v Rubindol. Ne predstavljata si življenja s čudaškima starostnikoma 

in celo razmišljata o begu. A na videz popolnoma različni ljudje postopoma 

ugotovijo, da skupno bivanje daje njihovemu življenju nov pomen. Rubindol 

je zgodba o moči strpnosti, odločnosti, ljubezni in optimizmu.  
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Jana Frey: NI POTI NAZAJ 

Lilli je popolnoma običajna najstnica, ki živi sama z mamo, očeta pa ne 

pozna. Pri štirinajstih se do ušes zaljubi v Davida in potem nepričakovano 

zanosi. David ji sicer stoji ob strani, toda mlada ljubezen je postavljena pred 

mnoge izzive. Pred njo je najtežja odločitev v življenju. Naj obdrži otroka? Bo 

lahko prevzela odgovornost? Nihče je ne more prevzeti namesto nje … 

Dobiva številne dobronamerne nasvete. Vsi verjamejo, da bi bila prekinitev 

nosečnosti najboljša rešitev zanjo. A Lilli ni prepričana. Noseča mlada dekleta 

se morajo boriti s številnimi strahovi in prevzeti nase neizmerno odgovornost. 
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