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Dvanajst mescev
Andrej - Roza Rozman
Avtorska slikanica izjemne slikarke Marije
Lucije Stupica (1950-2002). 12 mesecev je
prvič izšla leta 1983 (MKZ). Pesnik Andrej
Rozman Roza je ob zrenju v te čudovite slike
napisal dvanajst duhovitih pesmi.

Ledena pošast
David Walliams
Je prijateljstvo med desetletno brezdomno
siroto in 10.000 let starim dlakavim mamutom
mogoče? Arktični raziskovalci so ga
zamrznjenega našli na severnem tečaju in ga
pripeljali v londonski prirodoslovni muzej. Ko
velika ledena pošast oživi, se zvedava in
iznajdljiva Eli odloči, da ga spravi nazaj domov.
Z mamutom se poda na najbolj razburljivo
pustolovščino svojega življenja …

Harry Potter 7: Svetinje smrti
J. K. Rowling
Sedma knjiga kronike dogodivščin mladega
čarovnika Harryja Potterja. Harry Potter je
pred nevarno, skoraj nemogočo nalogo.
Poiskati in uničiti mora preostale Skrižvne,
ki jih je naredil Mrlakenstein. Še nikdar se
ni počutil tako samega in prihodnost še
nikoli ni bila tako temačna. V sebi mora
najti moč, da bo izpolnil nalogo, ki mu jo je
zaupal pokojni ravnatelj Dumbledore. Bo
Harryju in prijateljem letos sploh uspelo prestopiti prag
Bradavičarke?

Harry Potter 4: Ognjeni kelih
J. K. Rowling
Četrta knjiga kronike dogodivščin mladega
čarovnika Harryja Potterja. Poletne počitnice
se vlečejo in Harry Potter komaj čaka, da se
začne novo šolsko leto. Sedaj gre v četrti
letnik Bradavičarke in naučiti se bo moral
številnih urokov, zvariti kar nekaj napojev in
pretrpeti veliko ur vedeževanja.

Harry Potter in otrok prekletstva: 1. in
2. del
Jack Thorne, J. K. Rowling
London, 19 let po razburljivih dogodkih iz
romana Svetinje smrti, zadnjega dela
serije. Harry Potter, sedaj
sedemintridesetletni uslužbenec na
Ministrstvu za čaranje, je poročen z Ginny
in oče treh otrok - Albusa, Jamesa in Lily.
Zgodba se začne, kjer se je končal zadnji
del serije: na postaji londonske železnice,
ko se mlajši sin Albus pripravlja na vstop v čarovniško šolo
Bradavičarko. Vendar pa je Albus popolno nasprotje svojega
slavnega očeta - in tega se grenko zaveda. Povrhu vsega je
sprejet še v Spolzgad in si za najboljšega prijatelja izbere sina
Draca Malfoya, Scorpiusa. Ko Albus neke noči sliši očetov
pogovor z očetom pokojnega sošolca Cedrica Diggoryja,
sprejme nevarno odločitev, da bo s pomočjo prijatelja
Scorpiusa poskušal Cedrica vrniti v življenje ... Odločitev, ki
lahko pusti nepredvidljive posledice tako v preteklosti kot v
sedanjosti. Besedilo, ki je Thornova dramatizacija izvirne
zgodbe J. K. Rowling, je izvrsten dokaz, da franšiza še zdaleč ni
izčrpana - morda pa se nam v prihodnosti obeta nova serija o
dogodivščinah mladih čarovnikov na Bradavičarki?

