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Meadows, D. 2014. Čarobni ples rdečke 
Mehkorep. Učila International, d. o. o. EAN 
koda: 9789610028017 

Lili in Erika komaj čakata, da bosta videli, kako 

lisičja družina Mehkorep s čarobnim plesom prebudi 

zvezde. Toda črni zmaj hudobne čarovnice Grizelde je 

odločen, da gozd za vedno zavije v temo! Bo Rdečka 

Mehkorep lahko pomagala deklicama preklicati urok 

nad svojo družino in rešiti gozd? 

 

 

 
 

Meadows, D. 2014. Miša Migarepnik 
pobegne. Učila International, d. o. o. EAN 
9789610023876 

Živali so Lili in Eriko povabile na sejem v Gozd 

prijateljstva! Toda čarovnica Grizelda hoče vsem 

pokvariti zabavo, zato bogitom naroči, naj malo Mišo 

Migarepnik z ukano nagovorijo, da izgine s sejma. 

Deklici jo morata najti, toda kje v Gozdu prijateljstva 

bi se mala miška lahko skrila? 

 

 

Meadows, D. Zala Tigertač v škripcih. 2014. 
Učila International, d. o. o. EAN 9789610024316 
 

Čarobna mačka Zlatka je Lili, Eriko in mucko Zalo 

Tigertač povabila k sebi prespat! Deklici komaj 

čakata, da bosta v Gozdu prijateljstva preživeli noč, 

toda mala Zala se odloči, da bo šla raziskovat - z 

bogiti! Lili in Erika jo morata poiskati, toda kaj, če jo 

prej v roke dobi čarovnica Grizelda? 

 
 

 

Meadows, D. Rozi Hihipujs uide nesreči. 
2014. Učila International, d. o. o. ISBN 
9789610028901 

V Gozdu prijateljstva divje piha, saj je Grizeldina 

nevihtna zmajevka pokvarila čarobni mlin na veter, ki 

uravnava zračne tokove v gozdu!  



Lili in Erika morata morski prašički Rozi Hihipujs 

pomagati rešiti njeno družino in gozd, preden 

Grizelda enkrat za vselej prevzame oblast! 

 

Meadows, D. Pogumni načrt Sofije Košatelj. 
2014. Učila Intenational, d. o. o. ISBN 
9789610026754 
Ko Grizeldin ledeni zmaj uroči družino Košatelj, Sijoča hiša 
ne more več širiti sončne svetlobe skozi gozd. Bosta Lili in 
Erika lahko pomagali Sofiji Košatelj popraviti Sijočo hišo in 
rešiti njeno družino? 

 

 

Meadows, D. Ela Perokljun ostane sama. 
2014. Učila Intentaional, d. o. o. ISBN 
9789610024095 

Ela Perokljun ima rojstni dan in na družinski barki na 

Vrbovi reki prireja zabavo. Toda zlobna čarovnica 

Grizelda hoče zastrupiti reko in bogitom naroči, naj 

ukradejo barko Perokljunovih, Ela pa je na krovu! 

 

 

Meadows, D. Bistra zamisel Eme Bodikovec. 
2014. Učila International, d. o. o. ISBN 
9789610027270 

 
 V Gozdu prijateljstva je čudovit dan. Zlatka je Eriko 

in Lili povabila na vsakoletno dirko s čolni po divji 

reki!Toda ko hudobna čarovnica Grizelda svojega 

peščenega zmaja nahujska, naj družino Bodikovec 

spremeni v kamen, morajo deklici in Ema Bodikovec 

najti način, da jih spremenijo nazaj in rešijo reko! 

 

 

Meadows, D. Lučka Dolgobrčnik se izgubi. 
2014. Učila International, d. o. o. ISBN 
9789610023616 

Najboljši prijateljici Lili in Erika obožujeta živali. 

Zato se jima uresničijo sanje, ko odkrijeta Gozd 

prijateljstva ‒ skrivni svet, v katerem živali govorijo! 

Toda gozdna bitja potrebujejo njuno pomoč. Bosta 

deklici lahko rešili zajčico Lučko Dolgobrčnik pred 

hudobno čarovnico Grizeldo? 

 



 

 

Atlas živali. 2018. Učila International, d. o. 
o. ISBN  9789610038917 
Vabljeni na potovanje okoli sveta, na katerem bomo srečali 
najbolj nenavadne živali našega planeta! Na poti od države 
do države jih bomo spoznali v njihovem naravnem okolju. 
Potovali bomo od enega konca sveta do drugega ter pri tem 
prečkali ledenike, savane, puščave, gozdove in travnike. 
Spoznali bomo atlantskega mormona in izvedeli, zakaj ima 
tako pisan kljun, razkrili bomo skrivnost rožnatega perja 
plamencev, ugotovili, da poznajo lame prav poseben način 
obrambe, ter še veliko drugega. Izvedeli bomo marsikatero 
osupljivo podrobnost o gnezdih, brlogih, jajcih in celo 
kakcih! 

 
 

 

Lindgren, A. 2018. Ronja, razbojniška hči. 
Mladinska knjiga Založba. ISBN 
9789610152774 
 
Optimistična, topla pripoved o odraščajoči razbojniški 
deklici, ki se sredi te čudovito nevarne pokrajine 
spoprijatelji z vrstnikom Birkom iz sovražne razbojniške 
tolpe, se je zelo priljubila tudi slovenskim bralcem. 

 
Opisi knjig povzeti po: https://www.bukla.si 


