
NOVOSTI V KNJIŽNICI 

 

JANUAR 

Palčič 
Julia Donaldson 

Zabavna pripoved o Palčiču, ki ga pes odnese stran od družinskega drevesa. 
Nihče ne vidi, kdo je, mislijo, da je veja, palica, drog, kij, bumerang, 
snežakova roka … Palčič pa bi rad šel le domov, v družinsko drevo.  
In kdo mu pomaga? Božiček.  

 

 

 

Pet grdin 
Julia Donaldson 

V težko pričakovani novi knjigi svetovno priznanih in priljubljenih  
avtorjev Julie Donaldson in Axla Schefflerja spoznamo gnuja, 
bradavičasto svinjo, pikasto hijeno, zgubanega jastreba in  
afriškega marabuja. Ljudje jim pravijo pet grdin … Se strinjate z  
njimi? 
 

 

 

 

Brina Brihta, detektivka. Neustavljivi 

detektivi 
Sally Rippin 

Brina in Jan na stopnički pred vhodom v Brinino hišo nekega dne najdeta skrivno  
sporočilo. In vse kaže, da je napisano v šifrah! Kot naročeno, da končno preizkusita  
svoje detektivske sposobnosti. 
 

 

 



 

Zvezdni ples Rdečke Mehorep 

Daisy Meadows 

Lili in Erika komaj čakata, da bosta videli, kako lisičja družina Mehkorep s 
čarobnim plesom prebudi zvezde. Toda črni zmaj hudobne čarovnice Grizelde je  
odločen, da gozd za vedno zavije v temo! 
Bo Rdečka Mehkorep lahko pomagala deklicama preklicati urok nad svojo družino in  
rešiti gozd? 
  
 

 

 

 

Bistra zamisel Eme Bodikovec 
Daisy Meadows 

V Gozdu prijateljstva je čudovit dan. Zlatka je Eriko in Lili povabila na vsakoletno  
dirko s čolni po divji reki! 
Toda ko hudobna čarovnica Grizelda svojega peščenega zmaja nahujska, naj družino 
Bodikovec spremeni v kamen, morajo deklici in Ema Bodikovec najti način, da jih  
spremenijo nazaj in rešijo reko! 
 

 

 

 

Pogumni načrt Sofije Košatelj 

Daisy Meadows 

Ko Grizeldin ledeni zmaj uroči družino Košatelj, Sijoča hiša ne more več širiti  
sončne svetlobe skozi gozd. Bosta Lili in Erika lahko pomagali Sofiji Košatelj  
popraviti Sijočo hišo in rešiti njeno družino? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozi Hihipujst uide nesreči 

Daisy Meadows 

V Gozdu prijateljstva divje piha, saj je Grizeldina nevihtna zmajevka  
pokvarila čarobni mlin na veter, ki uravnava zračne tokove v gozdu! 
  
Lili in Erika morata morski prašički Rozi Hihipujs pomagati rešiti njeno družino  
in gozd, preden Grizelda enkrat za vselej prevzame oblast! 
 
 
 
 

Zala Tigertač v škripcih 

Daisy Meadows 

Čarobna mačka Zlatka je Lili, Eriko in mucko Zalo Tigertač povabila k sebi  
prespat! Deklici komaj čakata, da bosta v Gozdu prijateljstva preživeli noč, toda  
mala Zala se odloči, da bo šla raziskovat. 
Lili in Erika jo morata poiskati, toda kaj, če jo prej v roke dobi čarovnica Grizelda? 
 

 

 

Prečudovito darilo 

Sally Rippin 

Brino kar razganja od vznemirjenja. Jutri je božič! Ve, da so nekje skrita darila 
zanjo. Saj ne bo nič hudega, če malo pokuka, kajne? 
  
Prikupna pričeska: 
Brina je najboljša frizerka na svetu! Vsem svojim punčkam zna urediti prikupne  
pričeske. Jo bo znala tudi sebi? 
 

 

 

 

 

 

 



Starejša sestra 
Sally Rippin 

Brina komaj čaka, da se bo rodil njihov dojenček. Celo svojega najljubšega  
medvedka bi mu dala. Toda kaj se zgodi, ko mamica in očka odideta v porodnišnico  
brez nje, medvedek pa izgine? 
 
Rojstnodnevna zmešnjava 
Brina se veseli rojstnodnevne zabave in načrtuje kup zabavnih iger. Kaj pa, če  
prijateljem zabava vseeno ne bo všeč? Ali še huje − kaj, če sploh ne bodo prišli? 
 

 

 

Mira in Martin 
Anna Ehring 

Mira in Martin je zgodba o odraščanju, o Miri, občutljivem in pogumnem  
dekletu, ki počasi stopa iz srečnega, varnega otroštva v svet, med vrstnike in  
odrasle. Skrivnosti ni več mogoče zagnati pod posteljo, sebe ne more več  
skrivati pod maminim krilom. Treba se je naučiti, kako s sošolci in prijatelji,  
kako s simpatijo, kako z novimi skrivnostmi in komu zaupati … 
In kako z Martinom, najbolj priljubljenim fantom na šoli? 
In s še in še novimi stvarmi na tem krhkem robu med otroštvom in odraslostjo. 
 
 
 
 
 
 

Deklica, ki se je spremenila v mobi 
Francesc Puigpelat 

 
Zanimiva, posebna zgodba o deklici Mukele, ki živi v majhni vasici v Afriki, nas očara,  
da jo preberemo, ne da bi knjigo odložili pred zadnjo piko. Zgodba s svojo  
inovativnostjo v bralcu sproža povsem drugačen pogled na mobilne telefone,  
ki so že povsem vpeti v naše življenje, brez njih tako rekoč nismo več zmožni živeti,  
ali pač? Deklica Mukele pa dobesedno živi v mobiju, vanj jo je namreč začaral vaški  
vrač, ki se ji je hotel maščevati. Deklica Mukele je tako prisiljena delovati kot  
mobitel. Pisatelj spretno pripelje zgodbo do konca s pomočjo njenih prijateljev,  
ki ji pomagajo, da se reši strašnega uroka vrača. Od stranskih oseb mladinskega  
romana naj omenim Mukelino mamo in njen odprt pogled na življenje – zanimivi  
so njeni pregovori – recimo tale svahilijski: »Ne sledi zvezdi drugega.«  



 

Moje življenje 

Ivan Cankar 

Črtice s skupnim naslovom Moje življenje je pisatelj Ivan Cankar objavil že  

leta 1914 v Slovenskem narodu. V njih je čustveno in prizadeto opisal svoje  

bridko otroštvo. V središču dogajanja je postavil svojo mater, njeno  

požrtvovalnost in nesebičnost do lastnih otrok. S tem delom ji je postavil  

prav tako neminljiv spomenik kot v povesti Na klancu. Črtice sodijo v sam  

vrh naše kratke proze za mladino in tudi odrasle bralce. 

ZLATA HRUŠKA 

 
 
 

 


