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V novo desetletje vstopa popolnoma prenovljena in
posodobljena ter prinaša več tisoč novih rekordov.
Vstopite v novo desetletje postavljanja rekordov z GWR! Knjiga
je zvrhana čudovitih prizorov s celotnega sveta pa tudi
ekskluzivnih fotografij, ki jih boste tu videli prvič. Predstavlja
najnovejše dosežke v postavljanju rekordov in zajema izjemno
velik razpon tem od klasičnih – neverjetne živali, osupljiva
geografija in spektakularni športni dosežki – do najnovejših, kot
so število pretočnih prenosov, viralni športi, roboti in umetna
inteligenca.
Slovenski rekorderji
Guinnessova knjiga rekordov 2020 prinaša 23 slovenskih
rekordov. Pet rekordov je predstavljenih
povsem na novo, drugi so bili doseženi in objavljeni že v
prejšnjih izdajah. Novi, ki so vključeni v
knjigo, so naslednji:
Največ trojnih dvojčkov najstnika v NBA – Luka Dončić,
na štirih tekmah







Najmlajši igralec v NBA, ki je s trojnim dvojčkom osvojil
30 točk – Luka Dončić, 19 let, 333 dni
Najdaljši povratni prelet z jadralnim padalom (moški) –
Bojan Gaberšek, Jošt Napret, Primož Suša in Dušan Orož,
302,1 km
Največ ročnih koscev – Društvo podeželske mladine Škofja
Loka, v Cerknem, 564
Največ ekip na svetovnem pokalu v quidditchu – 29 ekip,
sodelovala je tudi Slovenija z ekipo Aemona Argonauts.

Škrat Kuzma dobi nagrado
Svetlana Makarovič
Odlična pravljica mojstrice Svetlane Makarovič razkriva
škratovščine brez primere – v veselje in smeh mladih in starih.
Zdaj boste končno izvedeli, kdo je kriv za menjave črk v
časopisih, za nenadne in nenavadne spremembe v radijskem
programu, za prebavne motnje po hranjenju v hotelih in vse
ostale gozdne lumparije…

Polž na potepu na kitovem repu
Julia Donaldson
Ponatis prikupne slikanice uspešnega tandema, ki je ustvaril
Zverjaca, Bi se gnetli na tej metli? in druge. Junak slikanice je
polž nemirnega stopala. Vsi njegovi sorodniki so zadovoljni s
svojim negibnim življenjem, polž–junak pa si želi videti svet. In
ker zna s svojim nemirnim stopalom čudovito pisati, njegovo
prošnjo za štop opazi kit, ki ga odpelje na pot okoli sveta...

Škratovske oči
Anja Štefan
Mi je kakšno zrno sreče padlo v čevelj ali žep? Kamorkoli
se obrnem –
svet je velik, svet je lep. Pesnica in pisateljica Anja Štefan ter
slikarka
Marjanca Jemec Božič sta ustvarili že tri knjige živalskih
pravljic: Melje, melje mlinček, Kotiček na koncu sveta in
Gugalnica za vse. Ob slikarkinem 90. rojstnem dnevu sta
avtorici pripravili novo slikanico – zbirko pesmi Škratovske oči.

Sneženi mož
Michael Morpurgo
Ko Jani nekega decembrskega jutra zagleda pobeljen
travnik, presrečen steče ven. Postavil bo snežaka! In to
kakšnega – nekaj kosov oglja za oči, dve lepi jabolki za ušesa,
mandarino za nos, zelen volneni šal, da ga ne bo zeblo, grozni
brstični ohrovt za gumbe in nasmeh za veselje in zadovoljstvo.
Jani je nad svojim sneženim možem navdušen in ga zvečer
stežka pusti samega. V noči na božič Jani ne more spati. Steče
ven in kaj vidi? Sneženi mož mu maha! Ali prav vidi? Nato začne
še plesati in govoriti in Jani se zave, da ga čaka najlepša noč
življenja.

Pasji mož. Povest o dveh muckih
Dav Pilkey
Nove dogodivščine najbolj slavnega superpolicaja
s pasjo glavo!

