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ARDAGH, P. Strašni časi. 2018. Kulturno 

Umetniško Društvo. ISBN 9789617047080 
Če živiš v Groznem koncu z norim stricem Jožetom in s še bolj 
noro teto Noro, soočil pa si se že s kopico predvidenih, 
odštekanih, celo naravnost groznih dogodivščin, ti majhen 
poskok do Amerike, da bi tam preveril, kako potekajo družinski 
posli, ne bi smel vzbujati pretiranih skrbi. Tudi če te res spremlja 
(ne povsem) zaupanja vredna lejdi Cecilija Brejc. Nekaj nelagodja 
morda lahko občutiš, ko na krovu ladje s simpatičnim imenom 
Prevzetna pujsa opaziš starega lopovskega znanca, za katerega 
na žalost sumiš, kaj naklepa … Bo ubogi Edi srečno zapustil krov 
ladje? Philip Ardagh je z zgodbami o Ediju Dikensu osvojil bralce 
širom po svetu, Strašni časi pa znova prinašajo obilo zabave, 
heheta in gromkega smeha!  

 
 

 
 
 

MACDONALD, A. Umazani Berti in smrad. 2018. 

Hiša Knjig, Založba Kmš. ISBN 9789617035551 
 
Pred vami je umazani Berti, deček, ki si rad vrta po nosu, riga, se 
boji vode in ima še veliko drugih nagnusnih navad. Kot vedno je 
poln prismuknjenih načrtov in norih zamisli, in če se vam zdi 
nemogoče, da je kdo ves čas v težavah, ste naleteli na pravo 
knjigo - Berti je ves čas do vratu zakopan vanje.  
 
V tej knjigi so tri nesramno zabavne zgodbice o najnemarnejšem 
dečku, ki nikoli ničesar ne naredi prav. 

 

RIPPIN, S. Brina Brihta - Skrivno sporočilo. 
2014. Učila International, d. o. o. ISBN 

9789610023159 
 
Skrivno sporočilo: 
Brinina družina je na morju. Ampak mamica in očka samo 
bereta in dremljeta. Mar bodo to najdolgočasnejše počitnice 
vseh časov? 
  
Glavna pomočnica: 
Brina je na izletu v živalski vrt učiteljičina posebna pomočnica. 
Poskrbeti mora, da nihče ne nagaja. Ko bi jo le poslušali! 

 



 

RIPPIN, S. Brina Brihta - Lov na zaklad. 2017. 
Učila International, d. o. o. ISBN 
9789610032779  
Zadnja knjiga o Brini in tajnem detektivskem klubu! Tudi tokrat 
jih čaka zapleten primer. Brino in prijatelje iz kluba ravnateljica 
prosi, da razvozlajo še posebej pomembno uganko. Pred davnimi 
časi so namreč nekje v šoli skrili časovno kapsulo in tajni 
detektivski klub jo mora poiskati! 

 

RIPPIN, S. Brina Brihta – Starejša sestra. 2014. 

Učila International. d. o. o. ISBN 9789610023753 

 
Brina komaj čaka, da se bo rodil njihov dojenček. Celo svojega 
najljubšega medvedka bi mu dala. Toda kaj se zgodi, ko mamica 
in očka odideta v porodnišnico brez nje, medvedek pa izgine? 

 

 

RIPPIN, S. Brina Brihta – Kam so šle vse jagode? 
2014. Učila International, d. o. o. ISBN  

9789610032045 

 
Brina in tajni detektivski klub sta pred novo uganko. Z vrta pri 
Miki so izginile vse zrele jagode. V tajnem detektivskem klubu so 
odločeni, da bodo našli zmikavta! Je bil mogoče vrtnar? Ali 
soseda, ki je ravno kuhala jagodno marmelado? Naj bo kdor koli 
že, tajnemu detektivskemu klubu ne bo ušel! 

 

RIPPIN, S. Brina Brihta – Neznani zmikavt. 
2014. Učila Intenational, d. o. o. ISBN 

9789610032274 
 
Brina in tajni detektivski klub morata rešiti nov primer. Tokrat jih 
čaka najresnejša uganka do zdaj. Nekdo je nekaj izmaknil iz 
ravnateljičine pisarne! Kdo bi si drznil storiti kaj tako 
nezaslišanega? In komu lahko Brina sploh še zaupa, če je med 
osumljenci celo njen prijatelj? 

 

RIPPIN, S. Brina Brihta – Kdo je kriv? 2014. 
Učila International, d. o. o. ISBN : 

9789610032014 
 
Brino in druge člane tajnega detektivskega kluba čaka nov 
primer. Kdo je Rožici v sendvič natlačil listje? To je res zapletena 
uganka. Najprej vsi obdolžijo Bena. Toda ali se morda motijo? 
Tajni detektivski klub bo temu gotovo prišel do dna! 



 

RIPPIN, S. Brina Brihta – Pikčaste počitnice. 
2014. Učila International,, d. o. o. ISBN 
9789610025290 

 
Pikčaste počitnice 
Brina za svoj obisk pri babici načrtuje kup zabavnih reči. Toda 
zjutraj se zbudi vsa pikčasta − bodo zdaj njeni načrti splavali po 
vodi? 

 

 

RIPPIN, S. Brina Brihta – Grozovita hiša. 2014. 
Učila International, d. o. o. ISBN 9789610031789 
 
Brina in prijatelji ustanovijo tajni detektivski klub. Samo eno 
težavo imajo – nikjer ni nobene uganke, da bi jo razvozlali! Potem 
pa se Brina spomni na srhljivo hišo na koncu ulice. Od nekdaj jo 
je že zanimalo, kdo tam prebiva – čarovnica ali duhovi? 
Detektivski klub bo že izvrtal! 

 

MASSANEK, J. Vražja nogometna druščina – 
Vanesa. 2004. Učila 
Vanesa je čisto nora na nogomet. Večinoma je oblečena v 
nogometna oblačila in hoče postati prva ženska, ki bo igrala v 
moški državni nogometni reprezentanci. Njena dekliška 
nogometna ekipa ji gre na živce, saj z njo ne bo nikoli zmagala. Ko 
se preselita v Muenchen, jo oče pošlje na trening fantovskega 
moštva - Vražje nogometne druščine, a fantje nad njo niso preveč 
navdušeni. Punca v njihovem moštvu! Med igro ji ne podajo 
nobene žoge, če pa že, so podaje tako močne, da jih mora 
spustiti. A Vanesa se ne vda tako zlahka: na rojstnodnevnem 
turnirju je z bleščečo enajstmetrovko premagala nasprotnika. 

 

BLADE, A. Lov na pošasti – Okostnjaški 
bojevnik Mortaks. 2012. Založba Alica Ljubica 
Karim Rodošek. ISBN 9789616834667 
 
Okostnjaški bojevnik Mortaks je vstal iz groba! S temno magijo 
je prevzel nadzor nad šestimi dobrimi avantijskimi pošastmi in 
jih prisilil, da se v gladiatorski areni borijo s Tomom. Toma in 
njegove prijatelje čaka najtežja naloga doslej ... 
 

https://www.emka.si/zaloznik/zalozba-alica-ljubica-karim-rodosek/1152
https://www.emka.si/zaloznik/zalozba-alica-ljubica-karim-rodosek/1152


 

BLADE, A. Lov na pošasti – Močvirski človek 
Murk. 2012. Založba Alica Ljubica Karim 
Rodošek. ISBN 9789616834636 
Kajonija se pogreza v kaos! Kamor koli se Tom ozre, vidi 
razkroj in uničenje: vse je delo zlobnega čarovnika Velmala. 
Na Toma pa ne preži le močvirski človek Murk, pač pa tudi krut 
morilec ... 

 

BLADE, A. Lov na pošasti. Meč pogube. 2012. 
Založba Alica Ljubica Karim Rodošek. ISBN 
9789616834674 
 
 
 

 

BLADE, A. Lov na pošasti. 2012. Krilata 
mrhovinarka Karnivora. Založba Alica Ljubica 
Karim Rodošek. ISBN 9789616898409 
 
Na pomrznjenem severu v noči preži krut morilec – krilata 
mrhovinarka Karnivora! Lahko Tom zbere ljudi Tavanie in 
premaga zlobno Malvelovo vojsko* Če je ne premaga, bo dežela 
uničena, Tom pa ne bo nikoli več videl Avantie ... 

 

 VIDMAR, A. Vran Koki. (4 izvodi) 
VIDMAR, A. Šušu in Nišu. (4 izvodi) 
 
Knjige smo prejeli v DAR, za kar se gospe Ani 
Vidmar najlepše zahvaljujemo.  

 


