
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SMEJALNIK IN CVILILNA ZAVORA 
Slavko Pregl 
Knjigo Smejalnik in cvililna zavora je vsem 
prvošolčkom, 17. septembra, podarilo Društvo 
bralna značka Slovenije. 
 
 

 
LINI IN LAZI 
Julia Donaldson 
S to čudovito novo slikanico Julie in Axla se 
selimo v vesolje, kjer bomo spoznali zanimivo 
paleto tujcev. Zgodba o Romeu in Juliji za 
najmlajše! Tako domača in tako zelo zabavna. 
Rdeči Lini in modri Lazi so si zelo podobni. A 
nikoli se ne družijo med sabo. Ne marajo se. 
Ampak Meta in Bine tega ne upoštevata. Igrata 

se, vzljubita se in pobegneta. Ne upoštevata trapastih navodil 
odraslih. Prav zato vsem na planetu odpreta nove poti – pot 
ljubezni, razumevanja, strpnosti in … rodi se tudi otročiček. 
Zgodba se konča srečno – vsi skupaj praznujejo življenje. 
 
 
 
 
 
 



MIŠJI RAZBOJNIK 
Julia Donaldson 
Še ena novost priljubljenih avtorjev … 
Zabavna slikanica o cestnem razbojniku, ki 
krade piškote in grozi. A pogum in pravičnost 
premagata še tako hude ovire. Julia 
Donaldson se je s to zgodbo v rimah 
poklonila angleškemu pesniku Alfredu Noyesu 
in njegovi legendarni pesmi The 
Highwayman. 
 
 
 
PRVA KNJIGA O TELESU 
GIFFORD CLIVE 
Odpravi se na pustolovščino po človeškem telesu, 
od svojih sijajnih možganov do žgečkljivih prstov 
na nogah! 
Ta knjiga, ki je polna osupljivih informacij in ima 
priložen stenski plakat velikih telesnih sistemov, je 
zabaven uvod v spoznavanje delovanja človeškega 

telesa. 

 
20 IZJEMNIH PUNC, KI SO SPREMENILE 
SVET 
TROIANO ROSALBA 
 
 
 
 

 
20 IZJEMNIH FANTOV, KO SO SPREMENILI SVET 
OLIVIERI JACOPO 
 
 
 
 
 
 
 



GUINNESSOVA KNJIGA REKORDOV 
Med pripravo 67. izdaje najbolje prodajane 
knjige, ki izhaja vsako leto je virus covid-19 
obrnil naš svet na glavo. A vsesplošno zaprtje in 
karantene ljudi niso odvrnili od želje po 
doseganju rekordov – morda jih je bilo le malo 
več narejenih doma ali na družbenih omrežjih. 
Slovenski rekorderji Guinnessova knjiga rekordov 
2021 prinaša 18 slovenskih rekordov. Pet 
rekordov je predstavljenih povsem na novo. 
 
 
 
LAŽNA MESTA 
John Green 
Po uspešnicah Krive so zvezde in Kdo si, Aljaska 
lahko beremo v slovenskem jeziku Greenovo tretjo 
knjigo Lažna mesta. Zgodbo nam pripoveduje 
Quentin Jacobsen, ki je na skrivaj zaljubljen v 
najbolj fantastično in najlepše bitje, kar jih je bog 
ustvaril - Margo Roth Spiegelman. Pri devetih letih 

sta v parku skupaj odkrila mrtveca, nato pa skoraj 
deset let nista imela posebnih stikov, čeprav sta 
bila soseda. Skrivnostna Margo se nekega večera 
pojavi na Quentinovem oknu in ga spelje v nočno 
pustolovščino. Drugo jutro Margo izgine. Nihče ne ve, kje je. Za 
seboj je pustila zapletene skrivnostne namige. Quentin se 
zaradi nje odpove maturantskemu plesu in podelitvi spričeval. S 
prijatelji se odpelje iskat Margo. Pred njimi je 1800 km dolga 
vožnja. Časa, da poiščejo Margo, imajo manj kot 24 ur. Margo 
naj bi bila v enem izmed lažnih mest. 


