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Velika knjiga o športu 
Judo, odbojka, tenis, plavanje, košarka, kolesarstvo, nogomet in še 
veliko drugih športov: ta velika knjiga predstavlja najbolj  
priljubljene športe na svetu. Spoznajte, kako so nastali in zakaj, 
osnovna pravila posameznega športa, najpomembnejšo opremo in 
pripomočke. Posamezna poglavja so posvečena najboljšim desetim  
tekmovalcem vseh časov v posameznih športih. 
Knjiga je namenjena mladim športnim navdušencem in tistim, ki  
bi to radi postali. S poglavji o rekordih in anekdotah pa bo prinesla  
kaj novega tudi marsikateremu odraslemu.  
 
 
 
 
 
 

Krst pri Savici 
France Prešeren 

 
Ob prihajajoči 170. letnici Prešernove smrti predstavljamo  
slikanico, ki besedilo največjega slovenskega pesnika prikazuje  
v novi in osveženi luči. K branju bo pritegnila tako starejše kot tudi  
mlajše bralce. Delo sledi maniri že izdane slikanice Soči, ki je prejela  
posebno nagrado Kristine Brenkove za inovativno likovno interpretacijo  
klasike. 
S svojim sporočilom – naj je bila poudarjena svobodomiselnost ali  
Črtomirjev oziroma pesnikov umik in zlom, – je Krst pri Savici že od nekdaj  
poleg bralcev in raziskovalcev, privlačeval tudi likovne ustvarjalce.  
Tokrat svoje videnje in doživljanje v meglo mitov ovitega pokristjanjevanja  
naših prednikov predstavlja mojster našega časa – Damijan Stepančič. 
 
 
 
 
 
 
 



Muc Kapuc 
Dr. Seuss 

Dr. Seuss in njegovi junaki – Vstopi, Ni sonce sijalo, je kar deževalo.  
Res bil je zaspan, deževen ta dan.  Pesmi Dr. Seussa so ritmične,  
preproste in polne humorja. Spodbujajo igro z besedami in poustvarjanje.  
Ravno zato so namenjene tudi bralcem začetnikom. Theodor Seuss Geisel  
(1904–1991), bolj znan kot dr. Seuss, je neizmerno priljubljen ameriški  
pisatelj in ilustrator. Njegove knjige spadajo med klasiko svetovne  
mladinske književnosti. Prevedene so v več kot štirideset jezikov. 
 
 
 
 
 

Amalija si želi kužka 
Tim Bowley 

Amalija si je strašno želela kužka. Toda oče nad njeno idejo ni bil niti  
najmanj navdušen. 
Bodo očetu njeni predlogi o tem, da bi imeli kita, orla, slona ali konja  
bolj všeč kot ideja o kužku? 
 
 
 
 
 
 
 

Vsi ti brezupno obupni ptroci 2 
David Walliams 

Nova knjiga avtorja uspešnic Babica barabica, Mihec milijarder,  
Zlobna zobarka … 
 
Deset novih slastno srhljivih zgodb o obupnih pamžih, ob katerih je  
treba paziti, da se ne polulate od smeha. Čisto resno. Brez heca.   
 
»Prvo zbirko kratkih zgodb sem napisal z mislijo na oklevajoče bralce.  
Želel sem ustvariti noro zabavno in bogato ilustrirano knjigo, ki bi bila  
prijazna do vseh otrok, ne glede na njihove bralne sposobnosti.« (David Walliams)   
 
 
 
 



Švrk in preizkusi za policijske pse 
Lesley Gibbes 

Švrk sanja, da bi postal policijski pes: pogumen, bister in hiter, natančno tak,  
kot ga policija potrebuje. A tu je manjša težava - Švrk je ljubka puhasta pasja  
kepica. Prihaja iz družine pasjih lepotcev, ki so zmagovali na pasjih razstavah  
in starši mu dopovedujejo, naj se odpove sanjam, saj za policijskega psa sploh  
ni primeren. A Švrk se ne da. Čeprav se zaveda, da njegov videz ni pravi za ta  
poklic, se odloči izkazati se na preizkusih za policijske pse. Zelo se potrudi in  
skoraj mu uspe. A vendarle za policijskega psa izberejo večjega in močnejšega  
kandidata. Švrku pa zaradi njegovega nastopa na preizkusih ponudijo službo  
policijskega psa pod krinko. 
 
 
 
 
 
 
 

Pasji mož, Pasji mož – snet s ketne 
Dav Pikley 

Ko sta Grega Bradač in Klemen Kočar hodila v prvi razred, sta si  
izmislila svojega prvega junaka – Pasjega moža! Zdaj je ta superpolicaj,  
ki izvoha še tako zvitega lopova, končno dobil svojo serijo in se zakopal  
v primere, v katerih ne manjka akcije, zločinskih mačkov in straniščnega  
humorja. 
 
 
»Ko sem bil mlad bralec, so mi bile zelo pomembne tudi ilustracije –  
tem več, tem bolje. Slike so mi pomagale pri razumevanju, saj so mi  
ponujale namige o besedah in njihovem pomenu. Zato s prav posebnim  
navdušenjem predstavljam svojo novo stripovsko serijo, Pasjega moža. Tako kot Kapitan 
Gatnik je tudi Pasji mož osnovan na liku, ki sem ga ustvaril v drugem razredu. Ilustracijam 
sem dal igriv pridih, da bi se zdelo, da so zgodbo za otroke tudi ustvarili otroci – v našem 
primeru Grega in Klemen, četrtošolski zvezdi knjig o Kapitanu Gatniku. (Končno sta se 
naučila pisati brez napak!) Upam, da bo ta knjiga spodbudila otroke k uporabi domišljije in 
ustvarjanju lastnih zgodb. Že če bo samo en otrok ugotovil, da je branje lahko zabavno, sem 
svoje opravil.« (Dav Pilkey) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elvis Škorc, genialni štor 
Janja Vidmar 

Elvis nima sreče. Oče je najraje na fitnesu, mama v sitni fazi, babica pa na  
rolerjih. Mlajši sestri Eli iz žepov padajo hrošči in pajki. Soseda je tako huda, 
da bi spravila pokonci še ležečega policaja. Elvis je genij, izumitelj, bejbisiter 
in laver, ki pri puncah nima šans, njegovi izumi so neuporabni, malčki pa  
morajo v njegovem varstvu paziti sami nase. Ampak ima pa super zbirko 
stripov in prijatelja, s katerim je fino molčati. Zaplete se, ko mama najavi  
novico, ki njegov lajf postavi na glavo. 
 
 
 
 

Moje življenje kot abeceda 
Barry Jonsberg 

 
Candice dobi domačo nalogo – napisati mora svoj življenjepis v obliki abecede.  
Črko za črko odkrivamo več stvari o njej in njeni družini. Vsak čas jih bo trinajst, s  
svojo brezmejno iskrenostjo marsikoga nasmeji, je pa tudi malce nenavadna. Z  
velikim srcem, dobrimi nameni in neomajno odločenostjo, da zagotovi srečo vsem  
okoli sebe, se poda na misijo, da bo rešila vse probleme vseh ljudi  
(in hišnih ljubljenčkov) v svojem življenju. To ji še nekako uspeva, kljub vsej bizarni  
zmešnjavi in zmedi, ki jo spotoma ustvari. 
 
 
 
 

Zgodbe za fante, ki si drznejo biti 
druga ni 
Ben Brooks 

Galileo Galilej, Nelson Mandela, Louis Armstrong, Daniel Radcliffe,  
Lionel Messi, Jamie Oliver… Vsi so si drznili biti drugačni. 
Princ na belem konju, ubijalec zmajev, predrzni šaljivec … to so vzorniki,  
s katerimi se fantje najpogosteje srečujejo v knjigah, ki jih berejo v šoli in doma. Od vsakega 
fanta se pričakuje, da se bo prilagodil stereotipni predstavi o moškosti. 
Kaj pa, če si introvertirane sorte? Če v roke raje primeš knjigo kakor meč? Če ti gre na jok, 
kadar si žalosten ali jezen? Če so ti všeč ženske obleke? 
družbenih področij in z vsega sveta. 
Ta čudovita in ganljiva knjiga je polna zgodb o pustolovščinah in čudesih. Z veseljem jo bo 
sprejel vsakdo, ki išče pogum, da bi se uprl pritisku vrstnikov in ubral svojo pot. Knjiga je 
obvezno branje za vse fante, ki si delajo skrbi, in vse starše, ki si delajo skrbi zaradi svojih 
sinov, ki si delajo skrbi. Ob njej se boste zabavali in se veliko naučili, prinesla pa vam bo tudi 
zvrhano mero poguma in navdiha. 



Zgodbe za lahko no  za uporniške punce 
Elena Favilli, Francesca Cavallo 

Kaj če se princesa ne bi poročila s princem na belem konju, ampak  
bi postala astronavtka? Kaj če  
polsestri ne bi bili ljubosumni, ampak prijazni in spodbudni?  
Kaj če bi kraljestvu v resnici vladala  
kraljica? In kaj če deklica kdaj ne bi bila ‘pridna’? 
 
Odgovori na vsa ta vprašanja se skrivajo v čudovitih Zgodbah za lahko noč  
za uporniške punce. 
Knjigi s stotimi zgodbicami, ki pripovedujejo o življenju stotih izjemnih žensk.  
Amelia Earhart, Serena Williams, Ada Lovelace, Astrid Lindgren,  
Elizabeta I., Malala Jusafzaj,  Florence Nightingale, Coco Chanel, Julia Child, Lella 
Lombardi ... in še devetdeset drugih fascinantnih osebnosti ženskega  
spola iz preteklosti in sedanjosti. 
Sto izjemnih žensk, sto izjemnih ilustracij. 
 


