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DREVO ŽELJA 

Katherine Applegate 

Rdeči je dvestoletni hrast, ki nudi domovanje številnim 

živalskim vrstam, prijetno senco in zatočišče pa tudi 

prebivalcem okoliških hiš. Enkrat letno k njemu 

pridejo ljudje z vseh koncev in krajev, da na njegove 

veje obesijo trakove s svojimi željami. 

V svojem dolgem življenju je videl že marsikaj, a ga 

današnji svet zna vedno znova presenetiti. 

Ko se v soseščino priseli nova družina, v hrastovo 

deblo nekdo na skrivaj vreže napis: SPOKAJTE! Poleg 

tega se lastnica zemljišča odloči, da je čas, da tudi 

hrast požagajo. K sreči je v bližnji šoli veliko učencev 

in učiteljev, ki jim je mar za sočloveka in druga živa 

bitja. 

Srčen mladinski roman za vse generacije otrok in odraslih, poln duhovitih 

domislic, poudarja pomen prijateljstva, sprejetosti, upanja, spoštovanja in 

sožitja. 

S toplino in duhovitimi domislicami ta nepozabna zgodba bralce usmerja v 

razmišljanje o sprejemanju vseh bitij, o pomembnosti sožitja med ljudmi 

kljub raznolikosti in v izogibanje sodbam na podlagi videza in navad 

(čeprav se razlikujejo od naših). Avtorica se v izjemnem literarnem slogu 

dotakne tudi problematike migracij v zgodovini. 

Roman spodbuja razmislek o občutkih pripadnosti, sprejetosti in o 

prijateljstvu. Prejel je tudi nagrado zlata hruška, ki jo najkakovostnejšim 

otroškim in mladinskim knjigam podeljuje komisija pri Mestni knjižnici 

Ljubljana - Pionirska.



ZALA POKVARI ZABAVO 

Janja Vidmar 

Zala, ki jo poznamo že iz prve knjige iz zbirke 

Zala Zgaga, je še vedno enako „pametna“, 
domiselna, utrgana, navihana … pravzaprav – z 

vsemi žavbami namazana. Tokrat je njena tarča 
rojstni dan sošolke Avguštine. Ker se obeta, da 

bo povsem brezvezen, Zala stvari vzame v svoje 
roke in se domisli super zabave – s puncami 

bodo uprizorile čisto pravo telenovelo, ki 
vključuje vse, od skaknja čez plot do stilskih 

preobrazb. Vloge so dodeljene in akcija se lahko 

začne …  

  

ZALO SREČA PAMET 

Janja Vidmar 

Zala je divja, Neža rada lenari. Zala je žleht, Neža je 

pridkana. Zala jezika, Neža cmiha. Zala ima rada gusarje in 
trole, Neža pa barbike in Hello Kitty. Zala ima starejšo 

sestro, Neža mlajšega bratca. Čeprav kot noč in dan, sta 
punci večino časa bestiki. Njuna prihodnost je jasna: Zala 

bo gusarska kapitanka, Neža pa astronavtka. Ampak 
astronavti morajo znati dobro računati, Neža pa ne blesti v 

matematiki. Zala se odloči, da bo Neži pamet že kako vbila 

v glavo. Toda njeni načrti so zeeelo nenavadni in rezultati 

toliko bolj vprašljivi … 

 

 

ČENČARIJA 

Tone Pavček 

Legendarna pesniška zbirka za otroke tokrat v barviti podobi – 

kot pred desetletji, a vendarle drugačna. Ob njej so odraščale 

generacije, zdaj smo jo približali otrokom 21. stoletja. 

Avtor spremne besede dr. Igor Saksida pravi, da je namenjena: 

»Vsem čenčačem, starim od pet do sto pet let, ko se skupaj 
podajajo po stezicah te čudežne dežele. Njena sestava izžareva 

radost radovednega otroka, ki se sprašuje: Kaj je kaj? Kdo je 
kdo? Za kaj je kaj? Odgovori so po Pavčkovo humorni in po Gatnikovo 

zakrito nazorni, saj Čenčarija vendar ni dežela resnežev, o ne, to pa ne!« 

 

 

https://www.miszalozba.com/knjige/zalo-sreca-pamet/
https://www.miszalozba.com/knjige/zalo-sreca-pamet/


 

 

NA SVIDENJE, LARA 

Igor Karlovšek 

Najstnico Laro najdejo umorjeno. Njenim staršem in 
sestri dvojčici Tini se podre svet, policija pa tudi po 

več mesecih ni nič bližje storilcu kot na začetku. Tina 
zato vzame stvari v svoje roke in začne nevaren lov 

na morilca. Ob kopici čustvenih pretresov je pred 
junakinjo tudi vrsta odločitev, za katere lahko le upa, 

da so prave ... 

 

 

KJER VETER SPI 

Damijan Šinigoj 

Jamarski pripravnik Blaž in popolna začetnica Irena se na 

lastno pest odpravita v jamo, a se avantura, ki naj bi se 

končala z nekaj dobrimi selfiji, kmalu sprevrže v boj za 

preživetje. Pogrešan pa je tudi gozdar, ki ga reševalne 

ekipe na terenu že iščejo … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


