
TRAPASTE ZGODBE
Kęstutis KasparaviËius - litovski ilustrator in
pisatelj - je znan po izvirnih domislicah, po
poletu domiπljije, ki male bralce povabi na
pot v neznano. V enostranskih zgodbah pri-
poveduje o predmetih, ki nas obkroæajo
doma. Recimo, o zobni πËetki, ki je nova in jo
je zelo strah, da ji bo gospodar odgriznil gla-
vo, ko jo bo prviË vtaknil v usta. Ali pa o siru,
ki je tako straπansko smrdel, da so ga naselili v pasjo hiπico, kjer
je postal najboljπi Ëuvaj hiπe. Duhovite in soËutne zgodbe, ki
skrivajo hudomuπne osti, so kot nalaπË za veËerno branje, Ëudo-
vite ilustracije, polne podrobnosti, pa zgodbo pripovedujejo πe
potem, ko besede utihnejo. Toplo priporoËam! Zaloæba KUD
Sodobnost International.

BRATOVSKA SKRIVNOST
Si predstavljate, da vas starπi nekega dne ob
zori prebudijo in odpeljejo k babici, ne da bi
vam pojasnili, kaj se dogaja, niti zakaj ne gre z
vami tudi starejπi brat? Tako se priËne Ëustve-
no napet mladinski roman, v katerem enajst-
letni deËek pripoveduje zgodbo o starejπem
bratu, ki je kar Ëez noË izbrisan iz druæine. Ne
ve, ali je πe æiv, kje je, zakaj je izginil. Bratu pi-

πe nikoli poslana pisma, ki razkrivajo njegovo notranje dogaja-
nje in orisujejo dramo druæine. VeËplasten roman razmiπlja o
ljubezni, o komunikaciji v druæini, o (ne)odpuπËanju, o tem, ali
je sploh mogoËe popraviti straπne napake in kako æiveti s kriv-
do. KonËa pa se optimistiËno, s kalmi novih zaËetkov. Toplo pri-
poroËam! Emiel de Wild, zaloæba Zala.

ABECEDA, PI©EM
VELIKE TISKANE »RKE
+ flomaster 
Kartonka piπi-briπi, ki ima priloæen floma-
ster, je namenjena uËenju pisanja velikih ti-
skanih Ërk ne glede na otrokovo starost -
pred vstopom v πolo ali v πoli. Na vsaki strani sta predstavljeni po dve
Ërki. OznaËena je smer vleËenja Ërt, da se otrok nauËi pravilno pisati. Na
primer, pri Ërki E najprej navpiËnica, nato zgornja Ërta, nato spodnja in
nazadnje srednja. Ob Ërki E so πe ilustracije za πtiri besede, ki vsebujejo
glas E in Ërko E. Namen sliËic je vzpostaviti asociativno zvezo med gla-
som, Ërko in vizualno podobo. Pod tem pa je Ërtovje, kjer otrok sam
vadi pisanje Ërke. Kartonko krasijo prikupne drobne ilustracije Polone
Lovπin, knjigo pa je uredila Aleksandra Lutar Ivanc. Zaloæba MK.

SIJ, SON»ECE, SIJ • knjiga + CD
Ni mogoËe, da ne bi poznali vsaj ene pesmice,
glasbene pravljice, uganke, izπtevanke... Mire
Voglar, saj jih ustvarja æe skoraj 60 let. Vsi smo
jih peli v vrtcu in πoli, posluπali po radiu, gledali
na televiziji in v lutkovnem gledaliπËu, brali nje-
ne slikanice... Za mnogo njenih stvaritev misli-
mo, da so narodne, a so le tako zelo priljubljene.

Pri zaloæbi MK je pravkar izπla slikanica z njenimi novimi pesmi-
cami (31 jih je), dvema pravljicama in drobnimi ugankami. Glas-
beni pravljici uvedeta junake pesmic, pesmice so predstavljene z
notnim zapisom in besedilom, uganke pa namigujejo na vsebino
pesmic. Na koncu je dodan πe CD. Knjigo je imenitno ilustriral
Danijel Demπar. Toplo priporoËam!

TIAN IN NAJA 
Naja najraje preæivlja prosti Ëas ob raËunalni-
ku, zato je æe komaj Ëakala poËitnice, ko bo
lahko ostala ves dan v svoji sobi. Potem pa jo
starπa poπljeta na poËitnice k babici in dedku,
ki ju ima sicer zelo rada, a kaj, ko æivita v hi-
πici na bregu Ljubljanice, kjer sploh ni interne-
ta! Ko æe misli, da bodo to najslabπe poËitnice
do sedaj, spozna skrivnostnega deËka, ki spi v
hiπici na drevesu, dneve pa preæivlja v Ëolnu

na Ljubljanici. Ko ga prviË sreËa, ravno nese k veterinarju ranjene-
ga mladiËa nutrije. Veterinar ga naæene, zato otroka skuπata sama
odkriti, kaj vsak dan znova pokonËa kakπno nutrijo... Napeto po-
Ëitniπko branje bo navduπilo osnovnoπolce. Nika Maj, zaloæba Ved.

©KRATOVILE IN 
PASJE SRCE
Kaj se zgodi, Ëe mlad novofundlanec zdirja za
maËko na travniku, maËka pa plane v gozd? Po-
πten pes ji mora slediti, naj bo, kamor hoËe, pa
Ëeprav gospodar kliËe za njim... Kar se je zgodi-
lo potem, pa je Ëarovnija. MaËka, ki je v resnici
krilata πkratovilja maËka, Aza zvabi globoko v gozd, kjer æivijo πkra-
tovile. ©kratovili Evili in Katarili je tako vπeË, da bi ga radi obdræali.
Z njim je igrata, dokler ne postane utrujen, predstavita ga meseËni
volkulji, v katero se pri priËi zaljubi, priskrbita mu slastno hrano, ka-
krπne πe ni okusil... Se bo Azo sploh πe kdaj vrnil k svojemu gospo-
darju? Pravljico Dese Muck, ki spretno povezuje ljudske in sodobne
motive, je z ilustracijami opremila Eva Canjko. Zaloæba BP.

RAZI©»IMO
PREDELOVANJE
ODPADKOV
Jan in Jana se oprimeta smetarskega avtomo-
bila, ker ju zanima, kaj se zgodi s smetmi, ki
jih odpeljejo iz zabojnikov. Pristaneta v zbir-
nem centru, kjer smeti, ki jih meËemo v loËe-

ne zabojnike za steklo, ploËevino, plastiko, bioloπke odpadke in
sploπne odpadke, predelajo na razliËne naËine. Iz njih znova prido-
bijo surovine, ki jih porabijo za nove izdelke. Iz praznih ploËevink,
na primer, dobiπ nov skiro! Izredno prikupna slikanica privlaËno in
nazorno prikaæe teæje razumljivo temo. Na koncu so nasveti, kako
zmanjπati koliËino odpadkov in kviz, priloæena pa je tudi zgibanka
s povzetkom najpomembnejπih informacij. Toplo priporoËam!
Élisabeth de Lambily, ilustracije Rémy Saillard, zaloæba MK.

RAZI©»IMO VODO
Jan in Jana se ravno spraπujeta, od kod pri-
haja deæ, ko ju posrka visoko v deæni oblak.
Super! Postaneta deæni kapljici, padeta na
zemljo in se zlijeta v jezero. Ko posije sonce,
se spremenita v paro, ki se dvigne proti nebu.
Potujeta prek sneænih vrhov, morij in puπËav,
pri tem pa spoznata vsa agregatna stanja vode. Nato padeta v je-
zero, iz katerega Ërpajo vodo, pripotujeta v hiπo, iz nje pa ju od-
plaknejo z umazano vodo, ki gre v postopek preËiπËenja. Izredno
zanimiva knjiga je kombinacija privlaËne zgodbe, prikupnih ilu-
stracij in pomembnih informacij. Na koncu so nasveti za varËeva-
nje vode, kviz in zgibanka s povzetkom informacij. Toplo priporo-
Ëam! Élisabeth de Lambily, ilustracije Rémy Saillard, zaloæba MK.

LUKEC IN LU»KA
Lukec in LuËka - Jip en Janneke - sta knjiæ-
na junaka, ki ju na Nizozemskem poznajo
cele generacije. Njuni ≈materi«, eni najbolj
znanih nizozemskih pisateljic prejπnjega sto-
letja Annie M. G. Schmidt, so se poklonili z
naslovom ≈kraljica otroπke knjiæevnosti«.
Lukec in LuËka se vsak dan igrata skupaj.

Kratke zgodbice so utrinki njunih dogodivπËin. Preproste so, du-
hovite, polne drobnih domislic. Pripovedujejo o vsakdanjih do-
godkih, soËnost pa jim doda otroπko razumevanje sveta in - ka-
nec porednosti. Saj vendar ne moreπ vedno naredite vse tako,
kot hoËe mama! Preproste ilustracije Fiep Westendorp v stilu
izrezanih senËnih slik krepijo vtis ælahtne patine. Toplo priporo-
Ëam! Zaloæba KUD Sodobnost International. 

NOR»IJE DOMI©LJIJE 
V ©TIRIH JEZIKIH
Slikanica ima na vsaki strani veliko osred-
njo ilustracijo, ki pripoveduje zgodbo, nad
njo kratka besedila v slovenskem, angleπ-
kem, islandskem in norveπkem jeziku, ob
robu pa izpostavlja deset predmetov, rastlin
ali æivali in besede zanje - v vseh πtirih jezi-

kih. Besedilo je zajeto v enem samem duhovitem stavku. Na pri-
mer: ≈V omari se je skrival konj, zato se nisem mogel v miru oble-
Ëi.« Izbrane besede ob robu so: omara, konj, pas, majica... To je
knjiga, ob kateri se otrok zabava in mimogrede nauËi nekaj novih
besed. UËenje popestrita domiπljija glavnega junaka zgodbe in sme-
πne ilustracije. PriporoËam! Huginn Thór Grétarsson, ilustracije
Andrea Casellani, zaloæba KUD Sodobnost International.

MODNA OBLIKOVALKA -
JESENSKA KOLEKCIJA
Nov ustvarjalni zvezek z veË kot 300 nalepkami je
namenjen mladim navduπenkam, ki rade obliku-
jejo modo. Ker ustvarjalci modne kolekcije pred-
stavijo æe dolgo pred prihajajoËo sezono, je æe
skrajni Ëas, da se lotijo jesenske mode! V zvezku
so πtevilni modeli, ki æe Ëakajo, da jih obleËe v
nove in izvirne kombinacije, primerne za sprehod

po mestu in v naravi, za deæeven dan, za zabavo ob noËi Ëarovnic, na
zelo mrzel dan... »eprav zvezek nudi mladi oblikovalki πtevilne nasvete,
kako kombinirati kroje, barve in vzorce, hkrati premiπljeno puπËa pro-
sto pot njeni ustvarjalnosti in domiπljiji. Med nalepkami je veË kot tret-
jina takih, ki jih pobarva. PriporoËam! Zaloæba UËila International.

PIKI, KOLIKO JE URA?
Kartonka pripoveduje, kaj prikupni Piki poËne Ëez
dan. Ob osmih zajtrkuje, ob dvanajstih malica s pri-
jateljico Heleno, ob treh popoldan bere knjigo, ob
petih veËerja, ob πestih je v kadi, ob sedmih pa gre v
posteljo. Najmanjπi bodo z veseljem ogledovali ilu-

stracije in prepoznavali podobnosti med Pikijevim ter svojim vsa-
kodnevnim urnikom. To jim pomaga razumeti koncept poteka Ëasa.
Na naslednji stopnji razumevanja pa se bodo tudi spoznavali z πte-
vilËnico ure, ki je vrh slikanice. Knjiga je namreË interaktivna. Otrok
ob posluπanju zgodbe kazalce na uri naravna na pravi Ëas in se tako
ob igri uËi odËitavanja ure. Pisana, prikupna in optimistiËna knjiga
Erica Hilla je izπla pri zaloæbi MK.

LIHOÆERCI SE VRA»AJO
»e se vam dogaja, da najdete eno samo nogavico,
druga pa skrivnostno izgine, morate prebrati knjige
o Lihoæercih. (Ta knjiga je druga po vrsti.) Nogavi-
ce kradejo Lihoæerci, drobna bitja, ki se skrivajo v
stanovanjih. Lihoæerci so lahko dobri ali slabi, gra-
beæljivi, æeljni gospodovanja drugim Lihoæercem in
πkodovanja ljudem. Prva knjiga o spopadu med do-
brimi in slabimi se je konËala sreËno, a le kot zatiπ-
je pred nevihto. V drugi knjigi se mora prijazni Lihoæerec Hihitek
spopasti s πe veËjimi nevarnostmi. Odpotuje v Afriko, spozna svet,
v katerem se ne znajde in je poln nevarnosti. Toda tudi tam sreËa
prijatelje... Napeta dogodivπËina je polna duhovitih namigov na
realnost. Toplo priporoËam! Pavel ©rut, ilustracije Galina Miklí-
nová, zaloæba KUD Sodobnost International.
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MOJ SKRIVNI DNEVNIK 
+ nevidno pisalo
Roænati dnevnik za deklico ima priloæeno pisa-
lo, ki piπe nevidno, zato se napisano prikaæe πe-
le, ko besedilo osvetlimo s posebno UV luËko, ki
je v pokrovËku pisala. Zelo prikladno, πe poseb-
no, Ëe imaπ kakπnega bratca ali sestrico, ki rada
vtikata nos v tvoje skrivnosti. Dnevnik lahko os-
tane doma, le pisalo moraπ vedno vzeti s seboj... Toda prikupno obli-
kovan dnevnik, poln drobnih ilustracij, je tudi zabaven, saj so v njem
najrazliËnejπi kvizi in vpraπanja, ki deklici pomagajo oblikovati pravi
odnos do okolja, pa tudi πtevilne zabavne zamisli za ustvarjanje, kuha-
nje, oblikovanje priËesk in oblaËil... dejavnosti, ob katerih se deklici πi-
ri svet in dviguje samozavest. To je dnevnik, ki zanesljivo odganja
dolgËas! Zaloæba MK.
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MEG IN DINOZAVRI
Slikanice o Meg z moËnimi barvnimi kon-
trasti in s preprosto zgodbo navduπijo æe
najmanjπe, pritegnejo pa tudi malo veËje
otroke, saj Megini smeπni Ëarovniπki spo-
drsljaji vodijo v nepredvidene zaplete. To-
krat, na primer, priËara tri jajca, a tako veli-
ka, da jih ni mogoËe razbiti. Naslednje jutro jajca poËijo sama...
V preprosto zgodbo so posejane πtevilne drobne domislice, ki jo
obogatijo in otroku pomagajo seËi viπe. V tej slikanici so to be-
sede za tri dinozavre, tri visoka πtevila (98, 99, 100), Ëarovniπke
rime, ki naπtevajo nenavadne sestavine... Slikanico odlikuje tudi
oblikovanje besedila. Helen Nicoll, ilustracije Jan Pienkowski,
zaloæba KUD Sodobnost International.

PESMI IN PESMI»ICE
Vinko Möderndorfer, pisatelj, dramatik, pe-
snik in reæiser, piπe za odrasle in za otroke. Za
otroke je izdal veË pesniπkih zbirk, knjiga, ki jo
predstavljam, pa je avtorjev antoloπki izbor
pesmi iz æe objavljenih knjig (Kako se dan lepo
zaËne, Madonca fleten svet, Zakaj so sloni
rahlospeËi, Luæa, Ëevelj, smrkelj in rokav...).
Pesmi so zelo raznolike, nekatere namenjene
najmanjπim, ki πe ne hodijo v πolo, druge πo-
larjem in tretje najstnikom. Raznolike so tudi po vsebini, zgradbi in
rimi. Morda jim je skupna le sveæina misli in oblike ter sporoËilo,
skrito pod plaπËem vsakdanjih dogodkov. »udovite ilustracije so
delo Suzi Bricelj, spremno besedo pa je prispeval Igor Saksida. To-
plo priporoËam! Zaloæba MK.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

O
bj

av
a 

je
 p

o 
iz

bo
ru

 u
re

dn
iπt

va
 in

 n
i n

ar
oË

en
a 

al
i p

la
Ëa

na
.Z

a 
za

lo
æn

ik
e 

je
 n

aË
in

 s
od

el
ov

an
ja

 o
pi

sa
n 

na
 w

w
w

.m
oj

m
al

ce
k.

si



MED V PIJA»AH IN JEDEH
Ta knjiga s pregreπno lepimi fotografijami vsebinsko zdruæuje pri-
roËnik o medu in kuharico z jedmi, ki jim oplemenitimo okus z me-
dom. Avtorica poglavij o medu in Ëebeljih izdelkih je priznana poz-
navalka MalËi Boænar, avtor kuharice pa cenjeni kuharski mojster
Andrej Goljat. Med ni le zdravilno sladilo za Ëaj ali slasten namaz,

saj z njim lahko ustvarimo kuharske preseæke od
napitkov do glavnih jedi in sladic. Uporabimo ga v
solatah, s testeninami, z mesom, z ribami, z zelenja-
vo, v sladicah... Naj naπtejem za pokuπino nekaj
pregreπno okusnih receptov: πkarpenin file s koro-
maËem in medom, raËje prsi v oklepu iz medu in
orehov, Ëokoladni napitek z medom in feferoni, me-
dena bovla z vrtnicami, jogurtov napitek s figami in
medom... Toplo priporoËam! Zaloæba KmeËki glas. 

DEDKOV OTOK
Nekega dne Æiga najde dedka na podstreπju,
natlaËenem s stvarmi, ki jih je zbiral po celem
svetu, a πe bolj kot πkatle in skrinje Æiga zani-
majo velika kovinska vrata. Ko jih z dedkom
odpreta, se znajdeta na palubi Ëezoceanske
ladje. Dedek potegne roËico, oglasi se sirena - in njuna ladja odpluje!
Dedek spretno krmari proti nenaseljenemu otoËku. Sredi bujnega pra-
gozda si postavita hiπico na drevesu, kopata se v tolmunu pod slapom...
Ena izmed vsebinsko, sporoËilno in likovno najlepπih slikanic letoπnje-
ga leta pripoveduje nenavadno zgodbo, ki jo bodo otroci najprej razu-
meli kot napeto pustolovπËino, kasneje pa tudi kot toplo, ËuteËe poetiË-
no zgodo o slovesu. Toplo priporoËam! Benji Davies, zaloæba Zala. 

SVITOVE NEVERJETNE
DOGODIV©»INE
PoËitnice so in Svitova druæina tudi letos kampira na
enem izmed jadranskih otokov. V kamp se æe stekajo
Svitovi prijatelji iz prejπnjih let. Najprej je vse kot obi-
Ëajno, nato pa se priËne nenavadno dolgo obdobje de-

æevja. »udno, zelo Ëudno... Neke deæevne noËi se Svit nenadoma
prebudi. »eprav deæuje, vidi zvezde, topla noË pa je kot v priËako-
vanju neËesa, neËesa... Svit ne more veË spati, zato gre plavat. V temi
zasliπi iz globine toæeË zvok, nato zagleda πibko luË. Potopi se, da bi
videl, kaj se skriva v globini. Svetloba prihaja iz podvodne votline, v
kateri je suho, vhod vanjo pa zapira skrivnostna vodena stena...
Tako se priËne napeta zgodba neverjetne dogodivπËine, kot nalaπË za
poËitniπko branje. PriporoËam! Iztok Vrhovec, zaloæba Ved.

SPOZNAJMO ZDRAVILNE
RASTLINE
Zdravilne rastline nabiram, ker verjamem v zdravil-
no moË narave, odkar sem mama, pa tudi zato, da bi
znanje rada predala otrokoma. Æal mi je le, da jih
poznam neprimerno manj, kot sta jih moji babici.
Zato me je navduπil ta praktiËni priroËnik, po veliko-
sti ravno primeren za v æep, saj je z dobro fotografi-
jo in besedilom odliËen pripomoËek za prepoznavanje in doloËanje rast-
lin. Skrbno sestavljeno besedilo nudi osnovne informacije o zdravilnosti
razliËnih delov rastlin in o pravilni uporabi. To je pomembno, ker napa-
ke pri prepoznavanju rastlin in napaËna raba lahko pripeljejo do zastru-
pitve. Predstavlja veË kot 440 rastlin - zeliπË, grmov in dreves, od vrtnih
do ≈divjih«. Toplo priporoËam! Anton Poler, zaloæba KmeËki glas. 

SIRUP IN NEKTAR IZ SADJA,
CVETOV IN ZELI©»
V Ëasu naraπËanja zavesti, koliko πkodljivih dodat-
kov je v kupljenih pijaËah, bi marsikdo rad za svo-
jo druæino pripravil domaËe sirupe, sokove in nek-
tarje. Ta koristni in lepi priroËnik razloæi osnove -
opremo, sestavine, koliËine in postopke, pove pa

tudi veliko novega za tiste, ki so æe mojstri domaËe priprave pijaË.
Predstavlja znane, priljubljene recepte in nove recepte - nenavadne,
toda odliËne recepte za sirupe, sokove in nektarje iz sadja, zeliπË in
cvetov. Na primer, iz akacije, vrtnic, oæepka, regrata, trpotca... Zelo
koristni so nasveti, kako izdelke pravilno shraniti, da se ne pokvari-
jo, pa tudi glede izboljπanja okusa in barve, zbistritve in stabilizaci-
je. Toplo priporoËam! Georg Innerhofer, zaloæba KmeËki glas. 

MOJA DOMA»A KOZMETIKA
DomaËa kozmetika ima vedno veË privræenk,
saj je zagotovo narejena iz povsem naravnih se-
stavin, je brez draæeËih dodatkov in je uËinkovi-
ta, ne da bi za to plaËali malo premoæenje. Za
marsikatero æensko pa je to tudi ustvarjalni ko-
njiËek, zamisel za izdelavo osebnega darila ali
morda celo nova poslovna priloænost. DomaËe
kozmetike ni teæko pripraviti, vendar je za to po-
trebno nekaj znanja, ki ga nudi ta knjiga. V njej je pribliæno 100 re-
ceptov za vse tipe koæe za obraz in za telo. Podrobno predstavi uËin-
kovanje razliËnih moænih sestavin: osnovnih in eteriËnih olj, zeliπË,
cvetja, kozmetiËnih sestavin... Opiπe postopke izdelave in svetuje,
kako se izogniti najpogostejπim napakam, pa tudi, kako hraniti svo-
je izdelke. Karmen GostinËar, zaloæba KmeËki glas.

MAMIN NEPOGRE©LJIVI
ORGANIZATOR ZA VSAK DAN
»e se vam zdi, da vam æivljenje uhaja iz rok, od-
kar ste mama, Ëe pozabljate na rojstne dneve pri-
jateljic, Ëe izgubljate najljubπe recepte, Ëe se ne
morete spomniti tiste odliËne vËerajπnje ideje za
darilo moæu, Ëe ste æe spet pozabili na obletnico poroke tasta in taπ-
Ëe, Ëe bi si kdaj radi zapisali lepo misel... je ta prikupni organizator
kot nalaπË za vas. Je zelo lepo oblikovan pol-dnevnik pol-organiza-
tor z obrobnimi ilustracijami, zanimivostmi, modrimi nasveti in
spodbudnimi citati, ki vas opominjajo, da je sicer res treba marsi-
kaj opraviti, toda ob obveznostih tudi uæivati in se posvetiti πe sebi.
Oblikovan je tako prikupno in veselo, da se ga bo od srca razvese-
lila najstnica v vas. Zaloæba UËila International.
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ZAMENJANA ZIBELKA
NoËna mora vsake matere je, da bi ji kdo ukradel dojenËka in ga za-
menjal z drugim. Da bi jo izdali najbliæji. Da bi jo partner nenadoma
prenehal ljubiti. Da ne bi mogla skrbeti za lastnega otroka. Ta napeti
roman (za odrasle!), kot nalaπË za poletno branje, pripoveduje prav
tako srhljivo zgodbo. Alice æivi v razkoπju, odkar se je poroËila z Da-

vidom. Zdi se, da ima vse - biva v dvorcu z lastnim par-
kom, je Ëlanica najrazkoπnejπega spa-kluba v mestu, ima
dva tedna staro dojenËico... a v resnici Davidova druæi-
na skriva grozljivo skrivnost. Ob tej knjigi se æenskam
jeæijo dlake. Je v vrtiljaku medsebojnih manipulacij, la-
æi, prikrivanj, gospodovanja, sadizma... potez, ki so pri-
peljale do umora Davidove prve æene, sploh kdo nedol-
æen? Ali je Alicin dojenËek varen? Sophie Hannah, za-
loæba UËila International.
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