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Andy Shepherd: FANT, KI JE GOJIL ZMAJE, Učila, 2021 

Ko Tomaž na koncu dedkovega vrta odkrije čudno staro drevo, se ne 

ukvarja preveč z njim. A zanimivi sadež z drevesa vseeno odnese v hišo. 

Doživi največje presenečenje in veselje v življenju, saj se iz sadeža izvali 

zmajček! Rastlina je obrodila zmajev sadež in Tomaž je dobil čisto 

svojega zmaja Migca. Tomaž kmalu spozna, da je življenje z Migcem 

zelo zabavno, obenem pa tudi izjemno … nepredvidljivo. Res je, zmaji 

so čudoviti. A poleg tega znajo tudi zažgati zobno ščetko in obesiti 

hlače na televizijsko anteno. Tomaž se mora hitro naučiti, kako skrbeti 

za Migca. Potem pa se zgodi še nekaj neverjetnega. Na drevesu se 

pojavi še več zmajevih sadežev! Zdaj Tomaž uradno goji zmaje. 

Mina Lystad: FEJK, Miš, 2021 

Marie smo spoznali v knjigi Luzerka. Zdaj ne snema več spletnih videov, 

ampak piše za šolski časopis. Pisanje ji gre dobro od rok, zato ji urednica 

Magga nalaga čedalje več prispevkov. Vendar je šolski časopis med 

bralci vse manj priljubljen. Zato Magga svojo ekipo poduči, da je treba 

kdaj pa kdaj resnico tudi prirediti. Za klike! In čeprav se Marie zaveda, 

da to ni prav, prav tako sama začini intervju z najbolj kul fantom na šoli 

Tarjeijem. »Fake news« tako tudi v šolskem okolju postanejo glavna 

novica. Toda, kje so meje? Bo kljub porajajočim se dvomom požrla svoja 

načela in se dokopala do uredniškega mesta? Posledice lažnih novic 

pa niso nedolžne, kar ugotovi tudi Marie … 

maj 2021 

Jeff Kinney: SRHLJIVE ZGODBE PRIJAZNEGA MULCA NEJCA 

SVETKA, Grlica, 2021 

Ob Nejčevih srhljivih zgodbah se boš sicer krohotal, toda pozor! 

Lahko se zgodi, da si ne boš upal zaspati brez prižgane luči! 

Zgrabi svetilko, zlezi pod odejo in se potopi v čudno, neverjetno in 

zabavno domišljijo Nejca Svetka. Srečal boš zombije, vampirje, 

duhove in veliko drugih nadnaravnih bitij v teh zgodbah, ki so 

smešna ... za crknit. 
 


