
 

 

   

Margaret Mahy: 24 UR, Miš, 2007 

Sedemnajstletni Ellis pride po maturi domov na počitnice. Pred njim je študij 

na univerzi in obeta si zanimivo leto, ko bo marsikaj doživel, morda tudi 

ljubezen. Ko sreča nekdanjega sošolca Jackieja, zaide z njim na zabavo. Tam 

pa se dogodki začnejo obračati v nepredvidljivo smer – Ellis in Jackie domov 

pospremita sestri Urso in Leono, in sicer v Deželo nasmehov, nekakšno 

komuno ljudi z družbenega roba, kjer živijo tudi tri sestre in otrok, za 

katerega skrbijo. V tisti noči nekdo ugrabi otroka in Ellis pomaga pri iskanju. 

Med kaotičnim zasledovanjem avta domnevnih ugrabiteljev in iskanjem novih 

sledi, ki sprva vodijo v povsem napačno smer, se med njimi spletejo posebne 

prijateljske vezi … 

 

Andy Shepherd: FANT, KI JE LETEL Z ZMAJI, Učila, 

2021 

Tomaž si ne more predstavljati življenja brez zmajčka Migca. Migec ni samo 

domača žival – je edinstveni prijatelj. In gojenje zmajev na drevesu z zmajevimi 

sadeži na robu vrta skupaj s prijatelji Tedom, Kajo in Kajem je najbolj neverjetna 

stvar na svetu. A Tomaž je dediju nekaj obljubil: s prijatelji bodo morali zmaje 

pustiti oditi tja, kamor sodijo. Vendar obstaja težava – narediti to je vse prej 

kot lahko. Še posebej, ker se z zmaji Migcem, Žarkom, Kristalko in Skrivčkom 

tako zelo zabavajo. In ker morajo še ugotoviti, kje so zmaji doma in kako jih 

pripraviti do tega, da odidejo. In še posebej, ker je Tomaž že skoraj razvozlal 

resnično zgodbo o skrivnostnem drevesu z zmajevimi sadeži … 

Esther in Jerry Hicks: SARA: PRVA KNJIGA, Synegie, cop. 

2012 

Sara je plaha, vase zaprta desetletna deklica, ki ni prav srečna. Ima porednega 

brata, ki jo nenehno zbada, hudobne in brezčutne sošolce, v šoli pa ji ni preveč všeč. 

Taka je torej, kot veliko današnjih otrok. Vse pa se spremeni, ko sreča Salomona, 

pametno čudežno sovo, ki jo uči gledati na svet drugače, z očmi brezpogojne ljubezni. 

Saro nauči sprejemati čisto pozitivno energijo. Takrat se deklica prvič zave, kdo 

pravzaprav je in kakšne neomejene možnosti ima. 
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