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GIFFORD, C. 2017. Človeški možgani v 30-ih sekundah. 

Družina. ISBN 9789610404019 
 

30 osupljivih zanimivosti o možganih za bistre mlade glave, 
pojasnjenih v pol minute. 

Podaj se na raziskovalno potovanje in s tem jedrnatim vodnikom 

na hitro spoznaj neverjetne človeške možgane. 
Po vsej knjigi so posejane zabavne in živahne ilustracije, kratki 

povzetki ter privlačne naloge, zato je to idealen uvodni priročnik 
za razkrivanje skrivnosti našega čudovitega uma. 

 

 

 

 
HAMILTON, B. Deskarka z dušo. 2017. Družina. ISBN 

9789610404071  

Deskarki Bethany Hamilton je leta 2003, ko je imela 13 let, morski 

pes odgriznil levo roko. Izgubila je kar 60 odstotkov krvi in skoraj 
umrla. 

V knjigi Bethany opisuje, kako je preživela napad morskega psa, 
ki ji je vzel roko, vendar ji ni zlomil duha. Ljubezen do valov je bila 

namreč tako močna, da se ji je uspelo vrniti, premagati vse ovire 

in postati profesionalna deskarka. Danes sodi med najboljše na 
svetu, s svojo zgodbo pa navdihuje množice po vsem svetu. Po 
knjigi Deskarka z dušo je bil posnet tudi film. 

 

 

 

SCHULZ M. C. Mulčki. Dobro je imeti prijatelje. 2017. 
Graffit - Desk d. o. o. Izola. ISBN 9789616765954 

 

Mala družba se postopoma povečuje. Doslej sta se začetni ekipi 
junakov: Charlie Brown, Shermy, Patty, Snoopy, Violet, 

Schroeder, Lucy in Linus, pridružila še magnet za umazanijo 
Pig-Pen in glasna Charlotte Braun.  

V tej knjižici, s katero se zaokrožuje prvo desetletje izhajanja 
stripov zbirke The Peanuts, pa Charlie Brown dobi še sestrico Sally, 

zaradi katere je kmalu postavljen v situacijo, da mora odgovorno 

odigrati vlogo njene varuške ravno takrat, ko bi moral odgovorno 
odigrati vlogo vodje svoje ekipe na baseball tekmi. 

 

 

 
 

SCHULZ, M. C. Mulčki. Te lahko objamem? 2017. Graffit – 
Desk d. o. o. Izola. ISBN 9789616765923 

 
Biti običajen kuža je verjetno neznosno lahko. Med obdobji 

spanja in hranjenja se izmenjujejo urice za sprehod in crkljanje, 
pa nekaj 

mučnih trenutkov s šamponom, škarjami in z veterinarjem.  

A zgodba o Snoopyju ni zgodba te vrste. Snoopyju se je zgodilo 
nekaj posebnega – začel je razmišljati. Do tu je bilo vse 

enostavno, 
naprej pa nič več ne bo tako, kot je bilo. 
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SCHULZ, M. C. Mulčki. Začetek zgodbe. 2017. Graffit – 
desk d. o. o. Izola. ISBN 978-961-6765-89-3 

 

Charlie Brown predstavlja simbol inteligentnega, humornega 
pogleda na svet z višine slabega metra, s katere izstreljuje 

puščice otroške naivnosti in odrasle ironije med svoje prijatelje, 
pa tudi v višje generacije, ter nastavlja ogledala tam, kjer je 

odraslim lahko tudi rahlo nerodno. 
 

 

 

 

ARDAGH, P. Godrnjačevi v težavah. 2016. Grlica. ISBN 

9789612442460 
 

Godrnjačevi so moderna družina nadvse svobodnih nazorov. 
Stanujejo v dvonadstropni bivalni prikolici (ki so jo lastnoročno 

zgradili iz stare šare), njihov dom je cesta (po kateri se njihovo 

stanovanje pomika s pomočjo vlečne živali – slona), prisegajo na 
lokalno pridelano hrano (specialiteta je povoženi jazbec) in se 

imajo neizmerno radi (ljubeče zbadljivke so nepogrešljivi del 
njihovega vsakdana)… Knjiga za otroke in njihove starše. 

 

 

 

FERRI, Y. Cezarjev papirus. 2017. Graffit. ISBN 

9789616765862  
 

Ko se Cezar odloči prikrojiti zgodovinsko resnico, to sproži upor in 
cel niz razburljivih dogodkov. Spopadeta se pisana beseda in ustno 

izročilo, najnovejši vojaški postopki in ustaljeni sistemi, in seveda, 
Galci in Rimljani. Še ena epizoda polna humorja in prikritih 

sporočil, v družbi novih likov in naših najljubših junakov! 

 


