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John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle: ZIMA 

ZIMA BELA 

Na božični večer se mestece ob s snegom zameteni železniški progi 

spremeni v romantična nebesa. Logično, da se pohod po plundri in 

mrazu do najbližje restavracije s hitro hrano navadno ne konča s 

slastnim poljubom šarmantnega neznanca. In nihče ne bi niti v 

sanjah pomislil, da se lahko na poti skozi snežne zamete zaljubiš v 

prijateljico, ki jo poznaš že celo večnost. Ali pa da se resnična 

ljubezen lahko rodi ob vroči kavi v obupno zgodnjem jutru. Seveda 

je to mogoče le v filmih! Ne? Ali pač ja? 

Mladinska knjiga, 2017 

Dav Pilkey: PASJI MOŽ: H KOMU SE KOTALI? 

Nove dogodivščine najbolj slavnega superpolicaja s pasjo 

glavo z goro akcije, kupom traparij in slikogibi. Tokrat Pasji 

mož postane tarča popolnoma novega superzlobneža, mali 

Petrček pa mora pogledati v oči lastni preteklosti in se boriti 

za tiste, ki jih ima res rad. 

 

Mladinska knjiga, 2020 

Januar 2021 

Eneja Kobal: TEŽA ŽIVLJENJA 

Teža življenja je literarni dnevnik o anoreksiji 14-letne osnovnošolke 

iz Ajdovščine. V njem je prikazala svojo lastno izkušnjo boja s to 

zahrbtno boleznijo, ki jo mnogi skrivajo ali celo zanikajo, saj 

zdravljenje na psihiatriji v naši družbi še vedno spada med tabu 

teme. Devetošolka na 150 straneh opiše razvoj, potek in zdravljenje 

bolezni. Bralec z njo prehodi vse faze boja – od perfekcionistične 

življenjske naravnanosti, ki vodi v neprestano nezadovoljstvo s sabo, 

do prvih znakov bolezni, faze zanikanja, zdravljenja in končno 

ozdravitve. Opisane stiske sprožijo čustven odziv, kar pritegne k 

branju, saj je mlada pisateljica svojo izkušnjo predstavila zelo iskreno 

in realistično.                                                                                                   

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, 2020 
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Federico Garcia Lorca: 12 PESMI 

Federico García Lorca je najbolj znan španski pesnik v Sloveniji, 

vrsto let je bil tudi med najbolj prevajanimi španskimi avtorji in je 

močno vplival na sodobno slovensko poezijo. Tokratni izbor 

García Lorcove poezije prinaša izbor njegovih pesmi, ki veljajo za 

otroške in se naslanjajo na ljudsko pesniško in glasbeno tradicijo. 

Tudi Lorcova poezija za otroke je izjemno kompleksna in 

večplastna. Izbor besedil izvrstno dopolnjujejo ilustracije Gabriela 

Pacheca, ki so polne metaforike in simbolizma in bralce izzivajo v 

nov dialog z Lorcovo poezijo. Izdana knjiga je dvojezična. 

Malinc, 2020 

A. G. Roemmers: VRNITEV MLADEGA PRINCA 

Tudi princi z oddaljenih planetov sčasoma odrastejo. Mladi 

princ, ki ni več zadovoljen s svojim majhnim planetom, se znova 

poda na raziskovanje vesolja. In tako se začne še eno izjemno 

potovanje v iskanju skrivnosti in radosti smisla življenja. 

Vrnitev Mladega princa je navdihujoča zgodba, nadaljevanje 

priljubljene klasike, ki prekipeva od ljubezni in modrosti ter 

pokaže, kaj je pravo praznovanje življenja, kakršnega bi morali 

živeti v vsej svoji lepoti in veselju. 

Družina, 2020 

februar 2021 

Žiga X. Gombač: LUMPSTERJI 

Kdo je lumpster? Kaj pomeni, da je rojstni dan eksploziven? Kako so 

videti lumpsterske igre, ki po posebnih pravilih inv strogi tajnosti 

potekajo v šoli? Kaj ima nogomet opraviti z malimi in velikimi črkami? 

Odgovore na vsa ta in mnogo drugih, mogoče še bolj zanimivih 

vprašanj boste našli v Lumpsterjih, ki jih je napisal kdo drug kot 

prekaljeni lumpster. Lahkotno, kratkočasno in zabavno branje! Če 

vas bo za usodo lumpsterjev kdaj strah, pa stisnite pesti in počakajte, 

da se izvlečejo iz godlje! 

Miš, 2020 
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David Baddiel: VSAK DAN ROJSTNI DAN 

To je zgodba o Janu Hrenu, ki ima zares zelo, zelo, zelo rad rojstne 

dneve. Obožuje poseben rojstnodnevni zajtrk v postelji, darila, pa 

tematske zabave in pihanje svečk na torti. Skratka, obožuje vse, 

povezano z rojstnimi dnevi. Na svoj enajsti rojstni dan je tako 

navdušen, da si zaželi, da bi imel rojstni dan prav vsak dan v letu. 

In želja se mu uresniči. Na začetku je precej razburljivo, ko ima 

rojstni dan že naslednji dan. In potem znova in znova … Toda vse 

skupaj kmalu uide izpod nadzora. In ko pride do katastrofe, Jan 

ugotovi, da rojstni dnevi vendarle niso najpomembnejša stvar na 

svetu. Včasih moraš paziti, kaj si zaželiš … 

Učila, 2021 

Sharon Creech: PUSTOLOVKA 

Sophie potuje čez Atlantik s tremi strici in dvema bratrancema 

na jadrnici Pustolovka. Njihov cilj je obala Anglije, kjer jih čaka 

dedek Bompie. Na plovbi se vsakodnevno srečujejo z nevarnimi 

preizkušnjami, ki jih prinaša morje. Skrbno oblikovan zaplet 

postopoma razkriva resnico Sophieine preteklosti in bralci se 

začnejo spraševati o tej posadki. 

Grlica, 2020 

marec 2021 

Micol Ostow: RIVERDALE 2: POBERI SE IZ MESTA 

Archieju sodijo za umor. Betty, Veronica in Jughead vedo, da je 

Archieju zločin podtaknil Hiram Lodge, vendar proti njemu govori 

kopica dokazov. Zato se druščina domisli še zadnjega možnega 

načrta, da bi dokazala Archiejevo nedolžnost: spet morajo na kraj 

umora. Spet morajo k jezeru Shadow. Globoko v gozdu v družinski 

koči Lodgeevih jim nevarnost preti za vsakim vogalom. Bo 

četverica našla dokaz, ki ga potrebuje, da bi oprala Archiejevo 

ime? In še pomembnejše, se bodo v Riverdale vsi vrnili živi? 

Miš, 2020 
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Irena Androjna: MODRI OTOK 

Ko Adrijan, Ernest in Lena prispejo na Modri otok, se jim še sanja 

ne, kako bo štirinajst dni, kolikor jih bodo preživeli na njem, za 

zmeraj zaznamovalo njihova življenja. Kot udeleženci 

raziskovalnega tabora naj bi se poglobili v navade prebivalcev 

otoka, se zabavali in počeli reči, ki jih pač počneš na morju, a že 

prvi dan se nehote zapletejo v skrivnostno mrežo, ki jo tke zlovešči 

svetilničar Stibor ... 

Mladinska knjiga, 2021 

Holly Black: OKRUTNI PRINC 

Jude je bila stara sedem let, ko so ji umorili starše in so jo skupaj s 

sestrama odvedli na zahrbtni veliki dvor Vilinskega sveta. Deset let 

pozneje si Jude želi le, da bi pripadala tja, čeprav je smrtnica. Toda 

številni vilinci prezirajo ljudi. Še posebej princ Cardan, najmlajši in 

najzlobnejši sin Velikega kralja. Da bi si Jude zagotovila mesto na 

dvoru, se mu mora upreti – in se soočiti s posledicami. Jude se vedno 

bolj zapleta v dvorne spletke in prevare ter odkrije, da je tudi sama 

sposobna goljufij in prelivanja krvi. Toda ko izdajstvo ogrozi vilinske 

dvore in jih pahne v nasilje, bo morala Jude tvegati svoje življenje in 

skleniti nevarno zavezništvo, da bo rešila sestri in ves Vilinski svet. 

Učila, 2021 

april 2021 

Stefanie De Velasco: TIGROVO MLEKO 

14-letnici Nini in Jameelah se brezdelno potikata po poletnem 

Berlinu; govorita v svojem jeziku, kadita, se norčujeta iz mimoidočih, 

kradeta po trgovinah, za pogum pa pijeta tigrovo mleko: 

mešanico, sestavljeno iz mleka, soka marakuje in brendija. Nini je 

blondinka, priljubljena pri vrstnikih, nekoliko počasnejša, Jameelah, 

iraška begunka, pa brihtna punca, ki se v Nemčiji počuti doma in 

si želi postati državljanka. Toda to poletje se bo njun svet postavil 

na glavo in morali bosta sprejeti težke odločitve in mimogrede še 

odrasti.  

Cankarjeva založba, 2020 
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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. 
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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? 
 

junij 2021 

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 … 
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Andy Shepherd: FANT, KI JE ŽIVEL Z ZMAJI, Učila, 2021 

Kako se bo Tomaž soočil z naslednjo dogodivščino? Bo njemu in njegovi 

druščini uspelo skriti zmaje? Kaj se dogaja z drevesom na dedijevem 

vrtu, kjer rastejo zmajevi sadeži? Preprosto preveč vprašanj, da ne bi 

naenkrat prebrali knjige od prve do zadnje strani! 

Mateja Gomboc: BALADA O DREVESU, Miš, 2021 

Ada prihaja iz urejene, a nekoliko hladne družine. Ima pa topel odnos z 

mlajšo sestro, ki je brezskrbna in družabna. V nasprotju z njo je Ada 

pretirano zaskrbljena. Najbližja ji je govorica glasbe in njenega 

inštrumenta, kar v osnovni šoli kmalu postane podlaga za zbadanje 

med vrstniki. V srednji šoli ji gre po tej plati bolje, a zares vse spremeni 

šele Majk, ob katerem je zmožna zaživeti tudi nekoliko drugače. Dokler 

nekega dne on ne odide, Ada pa spet ostane sama. Sama z množico 

vprašanj, z občutkom krivde in silovitimi čustvi, ki nihajo od žalosti do 

jeze. Balada o drevesu je pretresljiva, izjemno močna knjiga o 

spopadanju z izgubo, poskusu sprejemanja nesprejemljivega in 

razumevanju nerazumljivega. 

poletje 2021 

Roody Doyle: DIVJINA, Zala, 2021 

Desetletni Tom in dvanajstletni Johnny se z mamo odpravita 

na pustolovske počitnice na Finsko, na zimski safari s sanmi in 

haskiji. Pustolovščina se kmalu spremeni v iskanje mame sredi 

prostranih zasneženih finskih gozdov. V divji boj za preživetje. 

Andy Griffiths: 26-NADSTROPNA HIŠICA NA DREVESU, Miš, 2021 

Andyjeva in Terryjeva sveže razširjena hišica na drevesu se zdaj ponaša s 

13 popolnoma novimi nadstropji, vključno z dirkališčem, skejtersko rampo, 

areno za boje v blatu, breztežnostno komoro in sladoledarno, kjer robot 

Edvard Žličkoroki ponuja 78 različnih okusov sladoleda. Najbolj srhljiv pa je 

Blodnjak pogube, labirint, ki je tako zapleten, da do danes še nihče, ki je 

vstopil vanj, ni več prišel ven 
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Kelly Barnhill: DEKLICA, KI JE PILA MESEČINO, Grlica, 2018 

Prestrašeni prebivalci Protektorata verjamejo, da v gozdu živi 

zlobna čarovnica. V strahu so ji vsako leto žrtvovali najmlajšega 

otroka v mestu in upali, da so jo s tem pomirili. V gozdu je res živela 

čarovnica, vendar ni bila zla in ni jedla otrok. Vsako leto je rešila 

izpostavljenega otroka pred zvermi in mu poiskala prijazno družino 

v oddaljenem mestu . Nekoč je po naključju nahranila deklico - 

namesto z zvezdno svetlobo - z mesečno in s tem z naraščajočo 

čarobno močjo. Čarovnica Xan ni imela izbire. Ob pomoči 

majhnega zmajčka Fyriana in Glerka, močvirske pošasti z zlatim 

srcem, je sama vzgajala deklico Luno. Ko se je približeval Lunin 13. 

rojstni dan je Xan vedela, da se bo vse spremenilo. 

Damijan Šinigoj: KJER VETER SPI, Miš, 2020 

Jamarski pripravnik Blaž in popolna začetnica Irena se na 

lastno pest odpravita v jamo, a se avantura, ki naj bi se 

končala z nekaj dobrimi selfiji, kmalu sprevrže v boj za 

preživetje. Pogrešan pa je tudi gozdar, ki ga reševalne ekipe 

na terenu že iščejo … 

 

 

september 2021 

Enid Blyton: PET PRIJATELJEV: Na otoku zakladov, MK, 

2021 

Dick, Julian in Anne se prvič odpravijo na počitnice k 

sorodnikom na morju. S sestrično George in njenim psom Timom 

raziskujejo skrivnostni otok z grajskimi razvalinami v Kirrinovem 

zalivu ... 
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Jef Aerts: MODRA KRILA, Zala, 2020 

Brata Josh in Jadran najdeta ranjenega žerjavovega mladiča. 

Hočeta ga naučiti leteti, da bi se lahko vrnil k svoji družini na jug. 

Visoko na požarni lestvi pokažeta mladičku, kako mora zamahovati 

s krili. Ko Josh zaradi svojega impulzivnega brata pade z lestve in 

pristane v bolnišnici, se vse spremeni. Jadran mora v 

socialnovarstveni zavod, toda brata se temu upreta. Odločita se, da 

bosta skupaj z žerjavi pobegnila na jug. 

Sally Gardner: GOSPOD TIGER, BETKA IN MODRA 

LUNA, Založba Pivec, 2020 

Kako bi luno pobarvali v modro, če se to zgodi le nikoli ob 

času? In kaj, če je od tega odvisno celotno akrobatsko 

ljudstvo Hopalinov in nesrečna krastačja princesa? Skrivnostni 

Gospod Tiger, njegovi cirkusanti in Betka, hči morske deklice in 

sladolednega mojstra, se odpravijo na dogodivščino! Pot z 

otoka, ki so ga pozabili označiti na zemljevidu sveta, jih 

popelje do čarobnih grmičkov hopalinc, plahega velikana in 

zlobne vladarice Ole. Bo nenavadni druščini uspelo prelisičiti 

čas in izdelati sladoled, ki uresniči vsako željo?  

 

 

oktober 2021 

Sašo Dolenc: KRATKE ZGODBICE O SKORAJ VSEM, 

Kvarkadabra, 2011 

Kratke zgodbice o skoraj vsem Saša Dolenca in Arjana Pregla so 

vznemirljiva in prijazna knjiga, namenjena mladim zvedavcem. Mladim 

ljudem, ki so se jih dotaknile skrivnosti sveta in bi si jih radi razjasnili. V tem 

smislu so sirenski klici znanosti, ki nas vodijo na oder sveta. Znanosti nas 

kličejo k spoznavanju in znanju. S pomočjo znanja nam stvari postanejo 

znane. Odgovori vedno sprožijo nova vprašanja in igra med zrenjem 

sveta in našim osebnim zorenjem se odvija naprej. Znanosti nam 

pomagajo, da laže iščemo zastrte, še neprehojene poti spoznavanja. 

Odpirajo vrata v temne izbe vesolja in duše. Vsaka vrata, ki jih odpremo, 

presvetlijo prej neznane stvari in bitja v sobah. Iz teme preženejo 

strahove nevednosti in na nov način obarvajo našo zavest. (M. Dolenc) 
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Karen McManus: SESTRIČNI, Učila 2021 

Milly, Aubrey in Jonah Story še nikoli niso videli svoje nesramno bogate 

babice Mildred Margaret Story, saj je pred štiriindvajsetimi leti na vsem 

lepem prekinila vse stike z lastnimi otroki. Nekega dne vnuki prejmejo 

pismo, v katerem jih skrivnostna babica povabi, naj preživijo počitnice v 

njenem priljubljenem letovišču. 

Njihovi starši trmasto vztrajajo pri tem, da morajo na otok Gull Cove. To se 

zdi popolna priložnost, da se odtujena družina pobota ter da se njihovi 

očetje in mati spet znajdejo na seznamu babičinih dedičev. Ko bratranec 

in sestrični, ki se med sabo komaj poznajo, prispejo v mondeno letovišče, 

hitro spoznajo, da ima samotarska babica z njimi drugačne načrte. Dlje 

ko so na otoku, bolj jim je jasno, da družina Story skriva temačno 

preteklost. Bratranec in sestrični so odločeni, da se bodo dokopali do 

resnice in razkrili vse skrivnosti. Tudi tisto, ki je usodno zaznamovala njihove 

starše. 

 

 

Dav Pilkey: PASJI MOŽ: KAŽIN IN KAZEN (9. KNJIGA), 

Mladinska knjiga, 2021 

Nova dogodivščina najbolj slavnega superpolicaja s pasjo 

glavo! 

Lahko dobra dela prevladajo nad slabimi? Kako za zmeraj 

premagati podleže in kriminalce? Je prijateljstvo res najbolj 

pomembna reč na svetu? 

V novih epizodi se Pasji mož s pomočjo pogumnega in 

srčnega malega Petrčka, Ade-hadeja in preostale druščine 

spoprijema z novimi in starimi zlobneži ter sklepa trdna 

zavezništva. Pozor, PASJI MOŽ KRENE! 

 

november 2021 

Cressida Cowell: KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 5: Kako 

zasukati zmajsko zgodbo, Morfem, 2021 

Srečanje z zmajem iztrebljevalcem bo eno od najstrahotnejših izkustev v 

pustolovskem življenju Vikija III., vandalske vahnje. Samo trenutek — zakaj naj bi 

se soočil s tako smrtonosnim bitjem? Ker bo na otoku lavožercev, kjer se tre 

iztrebljevalcev, zdaj zdaj izbruhnil vulkan. Zato se mora neobetavni junak Viki 

skupaj z najboljšim prijateljem Škilkom in Velevažnim važičem, junakom v pokoju, 

podati na poslanstvo, da bi preprečil eksplozijo. Vendar ga na otoku ne čakajo 

le orjaški zmaji in vulkani. Tudi njegov zapriseženi sovražnik preži nanj — in žeja 

ga po maščevanju. 



 

[Izberite datum] 

   

Linn Skåber: ČEZ POTOK, NE ČEZ MOST, KUD Sodobnost 

International 2020 

Norveška avtorica Linn Skåber je intervjuvala mlade in se v 

pogovorih dotaknila vseh mogočih tem, od aken do miru in 

izgube. Kaj je najboljše, ko si mlad? Kaj je najslabše? Kaj bi 

spremenili? Zakaj jih odrasli dušijo? Česa se bojijo? Iz njihovih 

odgovorov je Skåber ustvarila izvrstne zapise o teh čudovitih 

in hkrati brezupnih časih – o prehodu iz otroštva v odraslost, 

kakor ga doživljajo mladi. 

 

Tellegen, Toon: MALA NOČNA TORTA S PLAMENI, Mladinska 

knjiga, 2004 

V drugi slovenski knjigi Tellegenovih živalskih zgodb si 

dopisujejo živali, gozdovi, puščave in drevesa. Pišejo si na 

papir in ledene plošče. Včasih pisma pripnejo na vrata, drugič 

jih k naslovnikom nosijo vetrovi in vode, nekatera se izgubijo, 

raztopijo ali oživijo. Najbolj sramežljivi jih pišejo v glavi ali pa za 

naslovnike spečejo torte, saj bi jih vonji morda lahko privabili 

bolj od besed. Na vsebino nekaterih pisem lahko sklepamo 

samo po čustvenih in telesnih odzivih prejemnikov, ob drugih 

pa skupaj s pošiljatelji vznemirjeno čakamo na odgovore. 

december 2021 

J. K. Rowling: BOŽIČNI PUJS, Karantanija, 2011 

Jakec obožuje svojo igračo z imenom Dagi Pujs. DP je vedno z 

njim, v dobrem in slabem. Dokler se nekega božičnega večera 

ne zgodi nekaj strašnega – DP se izgubi. A božični večer je čas 

za čudeže in neverjetne dogodke. Večer, ko lahko oživijo vse 

stvari … J. K. Rowling je napisala ganljivo in napeto 

pustolovščino o dečkovi ljubezni do njegove igrače. 


