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TAYLOR, G. P. Prerokba. 2005. Romani Grlica. 
ISBN 9616501739 
»Prerokba... svetla zvezda bo padla z neba ... in mnogi bodo umrli 
od njene trpkosti.« London, 1756. leta. V svoji podstrešni sobi na 
Bloomsbury Squaru sedi dr. Sabian Blake - astronom, znanstvenik 
in mojster kabale. Dr. Blake ima v lasti Nemorensis, starodavno 
knjigo, ki skriva skrivnosti vesolja. Na robu njenih strani je 
napisana skrivnostna prerokba, katere razrešitev bi lahko 
pomenila ključ do uspeha pri rešitvi Londona pred uničujočo 
usodo. Vendar se za knjigo zanimajo tudi drugi, ki imajo bolj 
pogubne namene ... Zgodba o čarodejstvu, izdajstvu, spletkah in 
nadnaravnem boju, ki prihaja izpod peresa avtorja mednarodne 
uspešnice Gospodar senc, je postavljena v bogato zgodovinsko 
ozadje in bo navduševala bralca do zadnje strani. 

 
 

KINNEY, J. Dnevnik nabritega mulca. Robi je 
car. 2012. Grlica. ISBN 9789612441463 
Preiskava počasi zateguje zanko okoli njega, toda ko se pojavi 
nenaden snežni vihar, Tepeževi ostanejo ujeti v hiši. Grega ve, da 
se bo moral soočiti s posledicami, ko se bo sneg enkrat stalil. Toda 
po drugi strani, ga lahko doleti še kaj hujšega kot to, da je čez 
božične in novoletne praznike z družino ujet v hiši?  

 

 
 

KINNEY, J. Dnevnik nabritega mulca. Kaplja čez 
rob. 2012. Grlica. ISBN 9789612441593 
 
Frenk Tepež živi v zablodi, da lahko iz svojega sina naredi pravega 
dedca, zato ga ves čas vpisuje v skupinske športe. 
Jasno, Grega se z lahkoto izmakne očetovim poskusom, da bi ga 
spremenil. Toda ko njegov oče zagrozi, da ga bo poslal na vojaško 
akademijo, Grega ugotovi, da se mora spraviti v red … ali pa bo 
letel iz hiše. 

 

 

KINNEY, J. Dnevnik nabritega mulca. Kolo sreče. 
2015. Grlica. ISBN 9789612442293 
Grega Tepež nima in nima sreče. Njegov najboljši prijatelj Nejc 
Svetek ga je odpikal kot smet, pridobivanje novih prijateljev v 
višjih letnikih osnovne šole pa je precej težka naloga. Da bi obrnil 
kolo sreče, Grega sklene, da bo sprejemanje svojih odločitev 
predal v roke naključju. Mu bo tveganje prineslo srečo, ali pa je 
Gregu usojeno, da bo njegovo življenje le še ena turobna zgodba? 

 



 

 
 

KINNEY, J. Dnevnik nabritega mulca. Hladna 
vojna. 2018. Grlica. ISBN 9789612442897 
 
Ko zaradi močnega sneženja zaprejo Gregovo šolo, se njegova 
soseska spremeni v sibirsko bojišče. Različne skupine se borijo za 
ozemlje, gradijo ogromne trdnjave iz snega in se spopadajo v 
epskih snežnih bitkah. Grega in njegov prijatelj Nejc se znajdeta 
sredi navzkrižnega ognja. 

 

 

AUER, M. Šola magičnih živali. Same luknje. 
2018. Grlica. ISBN 9789612442668 
To so predvsem zgodbe o potrebi po pristnih vezeh in o 
magičnosti prijateljstva. Avtorica se približa otroškemu srcu in ga 
očara s prijazno mislijo o čarobni živali, ki je namenjena samo 
enemu otroku na celem svetu, govori samo njemu in ga vedno 
spremlja.  
Ida se je pravkar priselila v mesto. Upala je, da bo na novi šoli 
našla nove prijatelje. Namesto tega ji je skupinica deklet takoj 
posmehljivo vzklikala »teta Frida«. Beni je bil edini prijazen 
sošolec.  
Nova in nenavadna učiteljica, gospa Koruznik, je učence 
presenetila s skrivnostjo o magičnih živalih. Za Ido in Benija je 
skrivnost kmalu postala čudovita resničnost in dogodivščine so se 
začele. 
Iskrive zgodbe so namenjene otrokom od 8 do 12 let. Razdeljene 
so na poglavja in obogatene z risbami. To bo, skupaj z jasnim in 
preprostim jezikom, olajšalo branje tudi manj spretnim bralcem. 

 
 

 
 

SKUBIC, A. E. Trio Golaznikus 1. Ne bi smel 
odpreti tistih vrat. 2018. Mladinska knjiga 
Založba. ISBN 9789610152521 
Liam in Tomaž sta dobra prijatelja. Zelo rada nagajata sošolkam, 
dokler se jima Lija ne postavi po robu. Kakšne preizkušnje jih 
čakajo?  
 
Zbirka Trio Golaznikus je zabavna in polna napetih dogodivščin 
treh prijateljev. Bogatijo jo imenitne ilustracije Tanje Komadina. 
Namenjena je otrokom od šestega leta dalje.  
 
Andrej E. Skubic je avtor več kot desetih knjig za odrasle, 
prevajalec in dramatik. Za svoja dela je prejel številne nagrade. 
Ne bi smel odpreti tistih vrat je njegov prvenec za otroke. 

 
 

 
 

PILKEY, D. Pasji mož. Snet s ketne. 2018. 
Mladinska knjiga Založba. ISBN 
9789610150664 
 
Ko sta Grega Bradač in Klemen Kočar hodila v prvi razred, sta si 
izmislila svojega prvega junaka – Pasjega moža! Zdaj je ta 
superpolicaj, ki izvoha še tako zvitega lopova, končno dobil svojo 



serijo in se zakopal v primere, v katerih ne manjka akcije, 
zločinskih mačkov in straniščnega humorja. 

 

Blazno resno slavni 
Blazno resno o seksu 
Blazno resno popolni 

Blazno resno o šoli 
Blazno resno zadeti 

Zbirka Blazno resno 

Pisateljica Desa Muck je pred več kot petnajstimi leti prvič 

objavila pet knjig priljubljene serije, ki so jo pred tem za 

svojo vzeli bralci Pila – v vsaki številki so lahko prebrali 

po eno poglavje iz knjige. 

 

 


