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Anna Woltz: ZOBJE MORSKEGA PSA, Miš, 2021 

Atlanta ima prismuknjen načrt. Za najpomembnejšo vožnjo 

svojega življenja potrebuje dvanajst sendvičev, štiri banane, 

nočni zobni aparat in novoletne lučke. Ne more vreči puške v 

koruzo, saj ji bo potem vse spodletelo. Šele začela je, a se že z 

vso močjo zaleti v Finleyjevo kolo. Finley je pobegnil od doma in 

v žepu ima le dva zoba morskega psa. Ima Atlanta smolo, da 

ga je srečala, ali pravzaprav srečo? Tako Atlantina kot 

Finleyjeva zgodba sta povezani z njunima mamama. Prva je 

resno bolna, drugi je sin pobegnil. Tako kot vse knjige Anne Woltz 

je tudi ta polna upanja in pustolovščine. 

 

Sabina Koželj Horvat: DESETA DEŽELA, 

Celjska Mohorjeva družba, 2021 

Kdo bi bili, če se ne bi rodili tem staršem, v tem okolju in v tem 

času? Kdo in kakšni bi bili, če nas ne bi veliki možje in žene 

skozi stoletja izoblikovali v narod s točno tako kulturo, 

zgodovino in jezikom? Kam bi zarinili svoje korenine, če naši 

predniki ne bi zvesto rahljali prsti dediščine in izročila? 
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Holly Black: ZLOBNI KRALJ, Učila, 2021 

Po osupljivem razkritju, da je Hrast dedič Vilinskega sveta, mora Jude 

zaščititi mlajšega brata. Potem ko je zlobnega kralja Cardana 

privezala nase z zaobljubo, se je oklicala za njegovo senešalko in 

vleče vse niti vilinskega kraljestva. Smrtnica se s težavo prebija skozi 

nenehno spreminjajoča se vilinska politična zavezništva, neukrotljivi 

Cardan pa ji položaj še otežuje, saj jo poskuša na vsakem koraku 

ponižati in spodkopati. Poleg tega jo tudi močno privlači. Kmalu 

postane jasno, da bo Jude izdal nekdo, ki mu zaupa, in s tem ogrozil 

tako njeno življenje kot življenja vseh tistih, ki jih ima rada. Če želi 

ohraniti nadzor v Vilinskem svetu, mora razkriti izdajalca in se 

spopasti z lastnimi zapletenimi čustvi do Cardana … 

 

 


