
NOVO V KNJIŽNICI 

 

ARNE SVINGEN: Pesem o razbitem nosu 

Trinajstletni Bart živi sam z brezposelno mamo, a ostaja 
optimist. Sam pravi, da »življenje ni nikoli najboljše, če si 
nastrojen negativno«. Bart na mamino željo trenira boks, na 
skrivaj pa goji povsem samosvoj hobi: operno petje. V šoli se 
spoprijatelji s sošolko Ado; v bloku, kjer stanuje, pa postane 
njegov prijatelj precej starejši Geir, ki ima kljub svojim 
težavam dobrosrčnega Barta zelo rad. Seveda Bart sreča še 
mnoge druge, vsak pa dobi v njegovem življenju svoje mesto. 
Bart boksa in poje. In tak je tudi roman. Poln udarcev, smeha, 
ljubezni in pesmi. Roman o dobrih spremembah, ki lahko vse 
postavijo na prave tirnice, in o tistih trenutkih, po katerih 
nikoli več ne bo tako, kot je bilo. 

Ta knjiga je dobila priznanje Zlata hruška. 

Starostna skupina: 8., 9. razred 

 

 

BARDUR ORKARSSON: Sploščeni zajec 

Pes in podgana na cesti zagledata sploščenega zajca. Kaj 
naj storita? Naj gresta samo mimo, kot da se ni nič zgodilo? 
Sploščeni zajec je zabavna slikanica o vprašanjih življenja 
in smrti s sočutnim tonom - in presenetljivim obratom. 
Barđur Oskarsson je prvi avtor s Ferskih otokov, ki ga po 
zaslugi prevoda Darka Čudna lahko beremo v slovenščini. 
Sploščeni zajec (2011) je umetnikova četrta in trenutno 
svetovno najbolj znana ferska slikanica. 

Ta slikanica je dobila priznanje Zlata hruška. 

Starostna skupina: od 1. do 9. razreda 

 

 

 

 



ANJA TUCKERMANN IN TINE SCHULZ: Vsi tukaj, vsi skupaj! 

Aktualna slikanica, ki razbija predsodke in preprosto pripoveduje, 
da smo ljudje ustvarjeni za sobivanje, ne pa za ločevanje, ki vodi v 
nestrpnost in sovraštvo ter posledično v konflikte in vojne, iz 
katerih morajo bežati tudi otroci, da si rešijo golo življenje. Ljudje 
smo povezani in prepleteni, vsi imamo prednike, ki so prišli iz 
različnih držav in raznolikih okolij. Pestrost jezikov, običajev, 
načinov bivanja naj bi nas povezala, ne pa razdruževala. 

Slikanica je dobila nagrado Zlata hruška. 

Starostna skupina: 2., 3., 4. razred 

 

 

 

 


