
NOVO V KNJIŽNICI 

 

ŽIGA X. GOMBAČ: Jastrebov let 

Mladinski roman je knjižni prvenec mladega pisatelja Žige X. 
Gombača. Roman je izšel v novi zbirki, imenovani Kompanjoni.  

V ospredje dela je postavljen šestošolec Lin, ki ga odlikujejo 
odločnost, pogum, čut za pravičnost in preudarnost. Začetek 
dogajanja je postavljen v zadnji dan šole, ko Lin izve, da s starši 
odhaja v odmaknjeno vasico Beli na jadranskem otoku Cresu. 
Njegovi najboljši prijatelji odhajajo drugam, zato Lin z nejevoljo 
sprejme odločitev staršev. A ko se malce pozanima o kraju, 
kamor odhaja, izve, da ga morda čakajo prav prijetni dnevi. Še 
posebej ga privlačijo beloglavi jastrebi, ki gnezdijo v strmih 
stenah nad Belijem. Žal so zelo ogroženi in med drugim jih 
ogrožajo tudi tihotapci z živalmi. Začetnim mirnim počitniškim 
dnevom sledi vrsta dogodkov, ki vodijo v divjo in nevarno 
dogodivščino, v kateri mora Lin zbrati ves pogum, da iz 
krempljev nevarne kriminalne družbe reši jastrebe in sebe. 

Starostna skupina: od 6. razreda dalje 

 

IRENA VELIKONJA: Lestev do neba 

Lestev do neba spremlja dve poti odraščanja in iskanja 
lastnega jaza. Luka je kul. Luka ima najbolj kul starše na 
planetu. Luka lahko dela, kar hoče. Ampak on si najbolj želi, 
da bi bili njegovi starši normalni. Da bi bili jezni, strogi, 
žalostni, zaskrbljeni. Vendar pa mama odleti v Avstralijo, 
očetu pa je za vse vseeno. Ali obstaja kdo, ki želi vedeti, kdo 
je Luka v resnici? Bo Luka kdaj našel lestev do neba? Še en 
roman za mlade, ki bi ga morali prebrati tudi odrasli.  

Starostna skupina: od 7. razreda dalje 

 

 

 

 

 

 



IRENA VELIKONJA: Normalna družina … Pa kaj še! 

Devetošolec Gregor s svojim starši, starejšima sestro Tjašo in bratom 
Matejem ter babico in dedkom živi v veliki hiši in bolj ko razmišlja o 
svoji družini, bolj se mu zdijo vsi njegovi sorodniki prismuknjeni. V 
šoli nima težav, zlahka razume tudi najbolj zapletene matematične 
naloge, a ko sošolke odprejo usta in mu začnejo kar koli 
pripovedovati, ne razume ničesar več. Težka leta pač in ljubezenske 
težave, ki jih dodatno začini še praznična novica. 

Starostna skupina: od 7. razreda dalje 

 

 

ANNA WOLTZ: Aljaska 

Mladinski roman je pisan v prvi osebi, a ima dva pripovedovalca, saj 
poglavja alternirajo. V nekaterih poglavjih je pripovedovalka Parker, 
najstnica, ki je morala svojega zlatega prinašalca Aljasko oddati, ker 
je bil eden od njenih bratcev nanj alergičen. Drugi pripovedovalec je 
njen novi sošolec Sven, ki ima šele kakšno leto hudo epilepsijo. Zdaj 
je on lastnik Aljaske, ki jo je dobil kot psa vodnika zaradi svoje 
nepredvidljive bolezni.  

Knjiga razpira najstnikovo soočenje z boleznijo, ki izbruhne kar 
naenkrat in ga tako oropa najstniških radosti. Hkrati pa bralcem 
predstavi veliko ljubezen in navezanost ljudi na pasjega prijatelja ter 
nemoč mladih, ko jih drugi zasmehujejo. 

Starostna skupina: 8., 9. razred 

 

MAŠA OGRIZEK: Kokodajsa v mestu 

Koko Dajsa je nergava stara kokoš, ki živi sama v pritličnem stanovanju 
bloka in nenehno nadzira in kritizira vse po vrsti. Nekega dne si med 
oprezanjem za sosedi zlomi nogo in pristane na invalidskem vozičku, 
zato ji na pomoč priskočita nečakinja Krišna in njen prijatelj, deževnik 
Hari. Skrb za prepirljivo Koko Dajso morda vsem ni ravno v užitek, 
ampak res pa je, da še slepe kokoši včasih spregledajo in da se za vsako 
kuro koza najde. 

Starostna skupina: od 3. do 5. razreda 

 


