NOVO V KNJIŽNICI

DAV PILKEY: Kapitan Gatnik in gnev grozovite Gatograbke
Peti prevod serije epskih romanov o kapitanu Gatniku.
Starostna skupina: od 3. razreda dalje

DAV PILKEY: Kapitan Gatnik in podli plan profesorja Prdokakca
Grega in Klemen nista pobalina. Rada pa občasno malo "poživita stvari". Na
žalost ju njune šale ponavadi spravijo v CEL KUP težav. In ko Grega in Klemen
dobita novega učitelja za spoznavanje narave, profesorja Pukca P.
Prdokakca, skoraj povzročita, da si poblazneli profesor v robotski opravi
podredi svet! Kdo bo preprečil Prdokakčev podli plan? Zdaj lahko pomaga
samo Kapitan Gatnik!
Starostna skupina: od 3. razreda dalje

ANJA ŠTEFAN: Bobek in zlate kokoši
Mali Bobek želi raziskovati svet, še posebej, kadar je jezen na
svoje domače. Tokrat se zateče v gozd, daleč v neznano, kjer
sreča velike zlate kokoši. Čisto tiho jim sledi do hišice na kurjih
nogah, in ko pokuka vanjo, zagleda zlata jajca v njihovih gnezdih.
Sprva jezne kokoši se ga kmalu usmilijo in mu podarijo tri velika
zlata jajca. Bi mu ta čarobna jajca lahko izpolnila kakšno željo? Bo
mali utrujeni deček znal pravilno izbrati svoje želje?
Starostna skupina: 1.−3. razred

DESA MUCK: Čudežna bolha Megi in zlati ribici Darja in Ivo
Tudi zlate ribice so včasih poročene. Tako je bilo z Darjo in
Ivom. Ste že kdaj videli zlato ribico plesati? To je počela Darja
Srčica. Postala je slavna, Ivo pa je od vsega blišča skoraj umrl.
Še dobro, da je čudežna bolha Megi vedno blizu …
Starostna skupina: 2.−5. razred

MAUREEN JOHNSON, JOHN GREEN, 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?
Za pisanje treh domiselno povezanih, zabavnih in romantičnih
božičnih zgodb so moči združili priljubljeni ameriški pisatelji
Maureen Johnson (1973), John Green (1977) in Lauren Myracle
(1969). Nastala je knjiga, ki jo je užitek vzeti v roke ob
kateremkoli letnem času, po njej pa že nastaja film.
Starostna skupina: 7.−9. razred

