
KNJIŽNE NOVOSTI V ŠOLSKI KNJIŽNICI – APRIL 2014 

 

DAVIS, Jim: 
 GARFIELD NA SPREHODU (P) 
Kdo ne pozna mačka Garfielda? To je že enajsti zvezek Garfieldovih največjih uspešnic. 
 

 
DAVIS, Jim: 
GARFIELD NA VRHU SVETA (P) 
Kdo ne pozna mačka Garfielda? To je že dvanajsti zvezek Garfieldovih največjih uspešnic. 
 
 

 
BONASIA, Lynn Kiele: 
MODRA KRI (M) 
Starši Sophie in Samuela, šestnajstletna dvojčka, posadijo za mizo. Dvojčka pričakujeta 
zelo resen pogovor. Niti v najbolj divjih sanjah pa ne pomislita, da jima bo oče razodel, da 
prihaja iz dolge vrste francoskih plemičev. Sophie se takoj izgubi v sanjarjenju o življenju kot 
grofica …  

PARTRIDGE, Sally-Ann: 
ČRNA ZANKA (M) 
Kaj bi storili, če bi na medmrežju srečali nekoga, ki ve o vas vse? Nekoga, ki bi dan in noč 
poslušal vaše misli, strahove in želje? Kaj če bi bila ta oseba vaša sorodna duša? Kaj če bi 
se želela z vami srečati v živo? Prav to se zgodi petnajstletni Jenni Brooks. 

 
RUSSELL, Rachel Reneee: 
ZGUBA, Zgodbe ne preveč elegantne ledene princeske (P) 
Nikki Maxwell ni presenečena, ko ugotovi, da je njena simpatija Brandon prostovoljec v 
lokalnem zavetišču za živali. Ko pa ji Brandon pove, da je zavetišče v nevarnosti, da ga 
zaprejo Nikki ve, da tega ne sme dopustiti. Še posebej, ko odkrije šokantno skrivnost o 
Brandonu. 
 

 

KINNEY, Jeff:  
KRUTA RESNICA (P) 
Gregu Tepežu se od nekdaj mudi odrasti. Ampak ali je res tako zabavno biti odrasel kot 
pravijo? Nova knjiga iz zbirke Dnevnik nabritega mulca. 

 
KINNEY, Jeff:  
PASJI DNEVI (P) 
Počitnice so tu. Vreme je super, in vsi otroci se zabavajo. Torej, kje je Grega? V hiši igra 
video igre z zagrnjenimi zavesami. Še enka knjiga iz zbirke Dnevnik nabritega mulca. 

 
VOGEL, Maja Von: 
LEJA ČIRA ČARA (P) 
Leja je čisto običajna učenka 5. razreda. No, vsaj do njenega enajstega rojstnega dne se ji 
je zdelo tako. Nato pa se pričnejo dogajati nenavadne stvari. Krompirjev narastek se 
spremeni v narastek iz testenin, v Lejini sobi se nenadoma pojavi majhen konjiček, sosedov 
maček pa je deležen čudežnega reševanja z drevesa. Vse to pa je povezano z Lejinim 
prstanom, ki ga je prejela kot darilo svoje pokojne babice. 

 



VOGEL, Maja Von: 
FLORA, PREPROSTO MAGIČNO (P) 
Florin prvi teden na Luninem bregu je več kot razburljiv! In to ne le zaradi novega okolja 
 in novih sklenjenih prijateljstev. Za dobro mero pustolovščin poskrbi že Florin enajsti  
rojstni dan. Takrat se ji pred očmi nenadoma pojavijo precej nenavadne podobe. 

 
VOGEL, Maja Von: 
JULIJA IN ČAROVNIJA ZVEZD (P) 
Julija je popolnoma zadovoljna s seboj in svetom, ki jo obdaja. No ja, občasno ji gre na živce 
mlajša sestra Jasmina, ampak sicer je vse v redu, tako da lahko uživa v igranju košarke in 
druženju s svojo najboljšo prijateljico Stašo. Nato pa se nenadoma vse spremeni. Julija kar 
naenkrat v glavi sliši nenavadne zvoke in tudi Stašin glas, čeprav se zdi, da ta sploh ni 
odprla ust.   

 FERRI, Jean-Yves 
ASTERIX PRI PIKTIH (P) 
Kam se bosta tokrat podala Asterix in Obelix in komu jo bosta zagodla? Kdo so Pikti? Če si 
taka in podobna vprašanja zastavljate tudi vi, morate prebrati še eno knjigo iz zbirke o 
Asterixu in Obelixu. 

 
DAVIS, Jim: 
GARFIELD, BREZ DELA NI JELA (P) 
Novih 172, tokrat barvnih, pasic ob katerih se bo vsak Garfieldov ljubitelj od srca nasmejal.  

 
 
 
 
 
 
 
 


