JANUARSKE
KNJIŽNE NOVOSTI

Znamenitni: imenitne zgodbe znamenitih osebnosti
v stripu
Žiga Gombač X.
V duhoviti in iskrivi stripovski knjigi je 30 zgodb naših
prednic in prednikov. Znamenitni so z drznostjo in
izvirnostjo premikali meje ter pustili močan pečat v domači
in svetovni zgodovini. Pridružite se jim!

35 kil upanja
Anna Gavalda
Ganljiv roman o neizmerni stiski odraščajočega šolarja.
Avtorica romana se je z njim poklonila tistim svojim
učencem, »ki so bili v šoli topoglavi, v resnici pa krasni
ljudje.« Knjiga, ki opozarja na to, da šolski dosežki v
življenju niso edino merilo uspeha.

Skrivno društvo KRVZ
Simona Semenič
Dobitnica nagrade modra ptica 2020
Nekega večera Črt na nebu zagleda skrivnostno senco. Zdi se
mu, da vidi zmaja. O nenavadnem doživetju bi rad povedal
prijatelju Vidu, a kaj, ko sploh ni priložnosti, saj mu tudi Vid
želi sporočiti novico o vznemirljivem odkritju. V rokah
njegovih novih prijateljev, Kaja in Izi, se je namreč znašel
skrivnostni zemljevid. Otroci se skupaj lotijo raziskovanja in
se v hipu znajdejo sredi napete pustolovščine …

Nepozabne: ženske, ki so premikale
meje našega sveta
Antić Gaber Milica
Veste, kdo je bila prva slovenska pilotka? Policistka,
podjetnica, zdravnica, kiparka, arhitektka, filozofinja,
pisateljica? Ta knjiga prinaša zanimive zgodbe petdesetih
izjemnih Slovenk, ki so vsaka na svojem področju pogumno
utirale nove poti in sooblikovale našo skupnost.

Eno
Sarah Crossan
Roman v verzih, ki govori o sestrskih in družinskih odnosih, o
mladostnikih s posebnimi potrebami, siamskih dvojčkih in
šolskem vsakdanu.

Berem, da se poberem: 10 razlogov za branje
knjig v digitalnih časih
Miha kovač
Ali ima branje knjig v dobi digitalnih medijev sploh še
smisel? Zakaj bi se prebijali čez obsežne romane, ko pa si
lahko ogledamo serijo, pobrskamo po spletu ali preprosto
čas preživljamo kako drugače? Ta knjižica ponuja deset
razlogov za branje, ki dokazujejo, da ima branje knjig
številne pozitivne stranske učinke.

