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Katherine Applegate: DREVO ŽELJA 

Rdeči je dvestoletni hrast, ki nudi domovanje številnim živalskim 

vrstam, prijetno senco in zatočišče pa tudi prebivalcem 

okoliških hiš. Enkrat letno k njemu pridejo ljudje z vseh koncev in 

krajev, da na njegove veje obesijo trakove s svojimi željami. 

V svojem dolgem življenju je videl že marsikaj, a ga današnji 

svet zna vedno znova presenetiti. 

Ko se v soseščino priseli nova družina, v hrastovo deblo nekdo 

na skrivaj vreže napis: SPOKAJTE! Poleg tega se lastnica 

zemljišča odloči, da je čas, da tudi hrast požagajo. K sreči je v 

bližnji šoli veliko učencev in učiteljev, ki jim je mar za sočloveka 

in druga živa bitja. 

Ocean,  2019 

 

Mateja Mahnič: NENAVADNI PRIMER NAVADNE MUHE S 

SLABO KARMO 

Karin je bistra in zvedava punca. Rada gleda filme, pleše in 

med drugim skrbi za to, da oče, s katerim živita sama, zaužije 

vsaj minimalno količino zdrave hrane. Oče je po poklicu 

detektiv in vsak dan spremlja dogajanje v naročnikovem 

fitnesu. Ko naročnika nekega dne zadene kap v njegovi lastni 

savni, se izkaže, da to ni nobeno naključje, in razpletati se 

začne klobčič med seboj povezanih niti, v katere se je nehote 

in mimogrede zaplete tudi Karin … 

Mladinska knjiga, 2019 

Januar 2020 

Kath Shackleton, Ryan Adams, Zane Whittingham: 

PREŽIVELI IZ HOLOKAVSTA 

Med letoma 1933 in 1945 sta bila Adolf Hitler in 

nacistična stranka odgovorna za pregon, mučenje in 

smrt milijonov Judov po vsej Evropi. Ta izredni roman v 

stripu razkrije zgodbe šestih judovskih otrok in 

mladostnikov, ki so preživeli holokavst. Od strašne 

kristalne noči do skrivanja pred nacističnimi vojaki v 

okupiranem Parizu, od iskanja zatočišča pred bombami 

v Coventryju do groze prihoda v Auschwitz – vse 

zgodbe so resnične in pričajo o tem, kako pogumi so bili 

preživeli. 

Morfemplus, 2019 

 

https://www.bukla.si/avtor/?name=mateja%2Bmahni%C4%8D
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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 

februar 2020 

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 

https://www.bukla.si/zalozba/?name=marleys
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Rosie Kugli: NISEM TI POVEDALA 

Glavna junakinja romana za mlade Nisem ti povedala ... je 

gimnazijka. Čeprav je iz ugledne intelektualne družine, pade v pekel 

drog in alkohola. Avtorica Rosie Kugli je zanj prejela nagrado Grigor 

Vitez, ki jo podeljuje hrvaško društvo pisateljev. 

Mladi se v njej prepoznajo, obenem pa spoznavajo, kako hitro in 

nevarno je zdrsniti in se utopiti v temnem močvirju škodljivih 

substanc. Zelo težko pa je izplavati. Posledice so lahko in pogosto 

tudi so usodne. 

 

Mladinska knjiga,  2019 

 

Grace Lin: KJER SE GORA DOTIKA LUNE 

V revni vasici v dolini Jalove gore živi deklica z imenom Minli. Oče ji v 

domači majavi kolibi krajša puste večere s pripovedovanjem zgodb o 

Žadni zmajevki in starcu z Lune, ki pozna odgovore na vsa življenjska 

vprašanja. Minli, naveličana družinske revščine in vsakodnevnega trdega 

dela na riževih poljih, očetove zgodbe tako prevzamejo, da se odloči 

poiskati starca z Lune in ga povprašati, kako naj spremeni usodo svoje 

družine. Na poti srečuje vrsto čudežnih likov, vključno z zmajem, ki 

postane njen zvesti spremljevalec. 

 

Celjska Mohorjeva družba, 2019 

marec 2020 

Priscilla Shirer: BOJEVNIŠKI PRINCI 

Xavier in Evan si včasih skočita v lase, kot je pri bratih povsem 

običajno. A njun odnos se je znašel na enkratni preizkušnji - v 

skrivnostni deželi, kjer se morata upreti močnim zlohotnim silam. 

Ta velika bitka je resnična! Pustolovska zgodba je polna 

skrivnosti, napetosti in akcije, njena posebnost pa je, da 

osvetljuje duhovni boj, o kakršnem je apostol Pavel pisal 

kristjanom v Efezu: ˝Nadenite si celotno Božjo opremo, da se 

boste mogli upirati hudičevim skušnjavam. 

Družina, 2019 
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Rick Riordan: JUNAKI OLIMPA: IZGUBLJENI 
JUNAK 

Trije novi junaki. En pogrešan polbog. Prekletstvo, ki 

grozi, da bo uničilo vse … 

»Kaj hočete od mene?« je zavpila. »Kaj boste storili z 

njim?« 

»Annabeth,« je rekel pleško Butch, »oditi morava. 

Spraviva te tri v tabor, tam bomo ugotovili, kako in 

kaj. Nevihtni duhovi se lahko vrnejo.« 

Še trenutek je besnela. »Prav.« Zamerljivo je 

pogledala Jasona. »To bova rešila pozneje.« 

Obrnila se je na poti in odkorakala proti kočiji… 

 

Morfemplus,  2019 

 

Daniel Pennac: ERNEST IN CELESTINA 

Prisrčen in zabaven roman o nerodnem medvedu Ernestu in neubogljivi 

miši Celestini, ki sta nekega dne prekršila vsa pravila svojih zelo različnih 

si svetov in se skupaj znašla v veliki godlji. Rodilo se je veliko prijateljstvo 

in nič več ni bilo tako, kot nekdaj … 

Nekoč sta bila dva svetova. Tisti, v katerem so živeli medvedi, in tisti, v 

katerem so živele miši. Drug drugemu so se izogibali in se opazovali z 

velikim nezaupanjem. Hkrati so se bali in se prezirali, prijateljstvo med 

njimi pa nikakor ni bilo mogoče. Ampak potem sta nekega dne nerodni 

medved Ernest in neubogljiva miš Celestina prekršila vsa pravila svojih 

svetov in se skupaj znašla v veliki godlji. Rodilo se je veliko prijateljstvo in 

nič več ni tako, kot je bilo … 

Mladinska knjiga 2020 

maj 2020 

Jože Urbanija: URMAL, MAMUTOV PRIJATELJ 

Nekega dne je odšel od doma, da bi videl, kje izvira reka Njeva. 

Zaradi noči se ni mogel vrniti domov. Prespal je na skali sredi 

majhnega jezera. Ko pa se je zjutraj zbudil, se je iz oči v oči 

srečal z velikim mamutom. Je Urmalu uspelo pobegniti? Ali pa 

se je zgodilo še kaj bolj nenavadnega? Vse to in še kaj drugega 

boste zvedeli v tej knjigi. 

 

Primus, 2019 
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David Walliams: POLNOČNA TOLPA 

Ob polnoči naj bi otroci že trdno spali, ampak v 

Bolnišnici grofa Funtka, polni malih bolnikov in 

neprijaznega osebja, to ne velja. Takrat se 

dogodivščine za nekatere šele zares začnejo! 

Polnočna tolpa se odpravi na pohod in bivanje v 

neprijazni ustanovi za nekaj ur postane znosnejše. 

Pred vami je topla in humorna zgodba, polna 

napetih in nenavadnih preobratov, ki vas bo 

osvojila na mah! 

Mladinska knjiga, 2020 

 

Max Brallier: ZADNJI SMRKAVCI NA SVETU 

Kaj ostane, ko vsi izginejo? Ko iz pekarne ne diši več, ko šolski 

zvonec onemi, ko se vlaki ustavijo, ko ni več elektrike, ko ni več 

niti interneta? Kaj postane pomembno, ko ni več – ničesar? 

 

Ko se Jack v poapokaliptični resničnosti trudi predvsem 

preživeti, se slutnja v neštevilnih preizkušnjah izoblikuje v 

neizpodbitno dejstvo: kar je resnično pomembno, so 

prijateljstvo, dom in družina. In ljubezen! 

Lipa, 2020 

junij 2020 

Igor Karlovšek: NA SVIDENJE, LARA 

Najstnico Laro najdejo umorjeno. Njenim staršem in sestri 

dvojčici Tini se podre svet, policija pa tudi po več mesecih ni 

nič bližje storilcu kot na začetku. Tina zato vzame stvari v svoje 

roke in začne nevaren lov na morilca. Ob kopici čustvenih 

pretresov je pred junakinjo tudi vrsta odločitev, za katere lahko 

le upa, da so prave ... 

Nov mladinski roman pisatelja in odvetnika Igorja Karlovška Na 

svidenje, Lara je napeta, čustveno intenzivna kriminalka, ki se 

jo prebere na dah, dokler nam na koncu ne vzame sape. 

Miš, 2020 
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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!  

Lipa, 2020 

 

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.  

Grlica, 2020 

julij/avgust 2020 

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. 

Grlica, 2020 
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David Baddiel: AGENCIJA ZA STARŠE 

Desetletni Bartol Bergant se nenadoma znajde v vzporednem svetu, v 

katerem si lahko otroci sami izberejo starše. Bartol je do grla sit lastnih 

staršev. Dolgočasni so in prestrogi, najbolj od vsega pa jim zameri, da so 

mu dali ime Bartol. Povrhu vsega pa ima mlajši sestri dvojčici, ki sta strašno 

nadležni in ga nenehno zbadata. Tako si Bartol zaželi, da bi imel novo 

družino – in nenadoma se znajde na Agenciji za starše, kjer so otroci tisti, ki 

si izbirajo starše. Fant je prepričan, da so se mu uresničile sanje. Toda kmalu 

ugotovi, da bi moral paziti, kaj si je zaželel, saj se izkaže, da izbira nove 

mame in očeta ni tako preprosta, kot se zdi … 

Učila International, 2020 

 

Tanja Mastnak: ALTERNATIVNI UKREP 

Solange ima premišljeno taktiko, kako čim bolj neopazno prebroditi 

gimnazijska leta. A ko jo Peterček, učitelj športne vzgoje, zagleda z 

džolijem v roki, gre naenkrat vse narobe. Njena edina prijateljica Nina 

se ne oglaša na telefon. Biologarca jo obdolži prepisovanja, kar je 

absurdno, če itak pišeš šus. Papi pa kar sanja, kako bo njegova srčica 

študirala medicino. In v šoli si zamislijo še alternativni ukrep. Solange naj 

bi skrbela za betežno starko, ki okreva po operaciji. 

 

Miš, 2020 

september 2020 

Nataša Konc Lorenzutti: GREMO MI V TRI KRASNE 

Kaj vse se lahko zgodi na poletnem taboru v naravi, kjer se znajde druščina 

mladostnikov, ki so jih odrezali od sodobne tehnologije? Če upoštevamo, da 

ima vsak od njih svoje težave, nekateri zelo, drugi manj resne, je odgovor: 

marsikaj! Panični in agresivni napadi in izpadi, zdravstvene težave, prve 

simpatije, včasih smešni in kdaj čisto resni komunikacijski zapleti, celo 

pogrešan oče ... V mladinskem romanu Nataše Konc Lorenzutti sledimo 

dvema pripovedovalcema, Valentini in Urošu, ki ga poznamo že iz knjige 

Avtobus ob treh. Vsak po svoje doživljata tabor, predvsem pa nam odstirata 

svoji zgodbi - Valentino zaznamujejo motnje hranjenja, Uroša pa nezdravo 

podleganje sodobni tehnologiji. 

Miš, 2020 
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Micol Ostow: RIVERDALE: PREJŠNJI DAN 

Književna predzgodba, spisana po neznansko uspešni seriji 

televizijske hiše CW Riverdale, raziskuje, kaj je druščina počela pred 

prvo sezono. 

Kaj je pripeljalo do razdora med Jugheadom in Archiejem? Kakšno 

je bilo Veronicino življenje v New Yorku? In kako dolgo je bila Betty 

v resnici zaljubljena v Archieja? 

Zgodbo, predstavljeno s številnih zornih kotov, vaši najljubši junaki 

povedo vsak na svoj način. 

 

Učila, 2020 

Janja Vidmar: POD TVOJO POSTELJO 

Literarnim junakom in junakinjam prve knjige iz nove 

zbirke Utrganke Janje Vidmar se dogajajo sila 

čudne, strašljive in grozljive stvari – ena ima težave s 

sestro in nočnim bavbavom, druga s tremi 

peklenskimi mulčki, tretja s pametnim telefonom ... 

 

Miš, 2020 

oktober 2020 

Gideon Samson: DNEVI NA OTOKU 

Ker gre njegova mama na potovanje z novim partnerjem, mora 

Jakob počitnice preživeti pri odtujenem očetu. S težkim srcem in 

polnim kovčkom stripov pristane na grškem otoku. Čeprav se 

sprva ne zdi, bo to Jakobovo najboljše poletje v vseh pogledih. 

Nežen roman o prvi ljubezni, prijateljstvu in zapletenih 

medčloveških odnosih. 

Miš, 2020 
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David Baddiel: ŽIVLJENJE V VIDEOIGRI 

Maks in Zala sta dvojčka, ki se podzavestno sporazumevata, 

obožujeta iste stvari, še posebej videoigre, v katerih sta že prava mala 

izvedenca. Nekoliko težje pa se vendarle spopadata s starši in s porazi 

na šolskem nogometnem igrišču ter s čisto pravimi ustrahovalnimi 

napadi sovrstnikov. Nenadoma pa se v njunem življenju 

nepričakovano preko spleta pojavi Skrivnostni mož, človek, ki bi lahko 

predstavljal tako grožnjo kot tudi pomoč otrokoma v stiski. Avatar iz 

videoigre se spremeni v resnično osebo, ki obvlada vse veščine, prav 

tako kot izmišljeni lik. Fantič z nemočnim telesom se spremeni v 

pravega uličnega bojevnika, zmagovalca na nogometnih igriščih, 

preganjalca ustrahovalcev. Dekletce nerodnega videza vzcveti kot 

kakšna superjunakinja. Je to resničnost ali past? 

Učila, 2020 

Ivona Březinová: VPIJ POTIHO, BRAT 

Jeremiáš je samosvoj. Živi v svetu strogih pravil, v 

svetu, v katerem ima vsak dan v tednu svojo barvo, 

kosi kruha pa so nujno okrogli. S svetom, v katerem 

živita mama in sestra, se ne razume najbolje. Včasih 

komu povzroča preglavice, toda ljubeči mama in 

sestra mu vselej stopita v bran. Samo da jima 

Jeremyja ne bi dali v zavod, tega ne bi prenesli. 

Miš, 2020 

november 2020 

Cvetka Sokolov: BO RES VSE V REDU? 

Bor se z babi Mileno za nekaj dni odpravi v gore. Babi je 

izkušena planinka, a je majhna nepozornost dovolj za zdrs po 

melišču, vreme pa se lahko v gorah hitro spremeni. Bora pa 

ne skrbi le gora. Ponoči je slišal grozen prepir med mamo in 

babico. Zdaj bolje razume, zakaj babi očija nikoli ne obišče, 

čeprav je njen sin. Bo babica našla pot nazaj? Bo res vse v 

redu?                                                                                

Miš, 2019 
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Walter Moers: MESTO SANJAJOČIH KNJIG 

Mesto sanjajočih knjig je četrto delo iz serije o Zamoniji, za katero 

Moers zvito napove, da gre zgolj za njegov prevod nekaj poglavij iz 

obsežnega svežnja, ki ga je spisal lintvern Blagorad Basnodolski, 

veličina med zamonijskimi književniki. Na več kot štiristo petdesetih 

straneh spremljamo tedaj še mladega lintverna na pustolovski poti 

skozi mesto Bukvano in njene katakombe, v katerih kar mrgoli skrajno 

nevarnih življenjskih oblik, Moersovih stvaritev, ki so tako ali drugače 

povezane z literarno industrijo.  

Sanje, 2010 

 

Christine Nöstlinger: CAPASTA LORETA 

Balinc in Loreta. Bo lahko iz tega kaj? Tu molčeč tip, ki se iz trme 

tedensko postriže na golo. Tam živahna bodoča cirkuška princeska, 

ki po sili razmer prestopa preveč mej. Njima se pridružuje še 

Kodravka, ki dela zmedo. Trikotna ljubezen brez prihodnosti, bi rekli. 

A, kot rečeno, ta čudovita upanje zbujajoča ljubezen med 

Balincem in Loreto preseneča s povsem novim tonom velike 

avtorice. Če ti usoda naprti ljubezen, si proti temu nemočen, nimaš 

kaj. Vzeti moraš na znanje! Da kaj takega pove prav molčečnež 

Balinc, ki zlepa ne govori o nekih čustvih, je tem težje razumljivo. Ali 

pa je to le izmišljotina prefrigane Lorete? Vsekakor ne mora 

pomeniti, da to ne drži. 

Mohorjeva založba Celovec, 2011 

december 2020 

Sally Prue: TOM MRAZ  

Tom je eden izmed pripadnikov Plemena. A ni takšen kot drugi - je 

okoren in težak in pripadniki Plemena ga spodijo v človeško 

mesto. Tam se skuša skriti, a pojavi se Ana, ki se odloči, da se bo z 

njim spoprijateljila. Tom ve, da se ne sme zaplesti, a še preden se 

popolnoma zave, ugotovi, da je pristal v človeškem svetu, v 

zmešnjavi družin in prijateljstev ter čustvenih navezanosti. A Tom se 

počuti izgubljenega - Pleme ga je zavrglo, zaveda pa se tudi, da 

ne pripada ljudem. 

Grlica, 2008 


