
 

OKTOBER 2018 

 

 

 
 

MCCAFFRY, K.  2018. Tista noč. Miš. ISBN 

9789612723101 

Jasmine ima vse: lep videz, premožne starše, dobre ocene in 
prijatelje. A ko domača zabava uide izpod nadzora odkrije, kaj vse se 
lahko zgodi, če se napake, ki jih storimo, izmuznejo na splet. Ne 
samo, da mladi zlahka postanejo žrtev spletnih zlorab, ne 
namenoma in hitro postanejo tudi storilci. Jasmine že v najstniških 
letih, ko se trudi popraviti svoje napake spozna, da ima zloraba 
sočloveka zelo različne in včasih povsem skrite obraze 

 

CANKAR, I. 2018. Skodelica kave/A Cup of Coffee. 

Miš. 9789612722531 
Cankarjeva mojstrska črtica je tokrat predstavljena kot naslovniško 
odprta knjiga z ilustracijami, namenjena vsem generacijam. Besedilo 
vsebuje tudi angleški prevod, kar knjigo naredi zanimivo tudi za tuji 
trg in neslovensko bralsko občinstvo. 

 

 
 
 

GIBBES, L. 2017. Švrk in preizkusi za policijske 

pse. Miš. ISBN 9789612722401 
Švrk sanja, da bi postal policijski pes: pogumen, bister in hiter, 

natančno tak, kot ga Policija potrebuje. A tu je manjša težava – 

Švrk je ljubka puhasta pasja kepica. Prihaja iz družine pasjih 

lepotcev, ki so zmagovali na pasjih razstavah in starši mu 

dopovedujejo, naj se odpove sanjam, saj za policijskega psa 

sploh ni primeren. A Švrk se ne da … 

 
 

 

Guinnessova knjiga rekordov 2019. 2018. Učila 

International d. o. o. ISBN 9789610038115 

- najvišji skok psa – 191,7 cm, Feather, veliki angleški hrt 

- najhitrejši reaktivni gokart – 180,71 km/h, Tom Bagnall  

- najstarejša akrobatka na trapezu – Betty Goedhart, 84 let, 

249 dni 

- največje pletilke – Elizabeth Bond, 4,4 m 

- največ izdelanih klobas v minuti –78 

Guinnessova knjiga rekordov 2019 prinaša 23 slovenskih 

rekordov. Pet rekordov od teh je predstavljenih povsem na 

novo, eden pa je bil do lanske izdaje izboljšan. 



 

 

ŠEBJANIČ PUPIS, J. Nana, človeška ribica. 2018. 

Pipinova Knjiga d. o. o. ISBN 9789619407981 

Pravljica je poučna, saj mladega bralca oziroma poslušalca seznani s 
podzemnim svetom Postojnske jame in njegovo največjo prebivalko, 
človeško ribico, ki jo med drugim ogroža tudi onesnaževanje voda. 
Pravljica je namenjena otrokom v predšolskem obdobju in obdobju 
prvega triletja, ko berejo že sami.  

 
 

 

ŠEBJANIČ PUPIS, J. Zgodba o Filipu. 2018. 

Pipinova Knjiga d. o. o. ISBN 9789619376072 

Zgodba o Filipu je zgodba o odraščajočem dečku, ki že od otroških 
let živi v rejniški družini. Ko se pojavi prava mama, Filip ne ve več, v 
katero družino spada. Težavam doma se pridružijo še težave v šoli, 
zato se pred neuspehi zateče v varljivo ugodje mladostniške 
neomejene svobode, ki ga potisne na rob sprejemljivega in ga 
pripelje do vzgojnega zavoda. Šele tam dozori in spozna, katera je 
njegova prava družina … 

 

 

HROVAT, U. 2017. Velika packarija. Pipinova 

Knjiga d. o. o. ISBN 9789619407936 

ZUK, NEVERJETNI IZUMITELJ je iznašel čudovito napravo ... 

S pomočniki je vse lažje, če ti le zadeva ne uide izpod nadzora 

...  

 

 Poenostavljene angleške knjige za Epi Reading 

Badge, Bookworms in za nemško bralno značko 

 


