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Očka Lisjak pripoveduje svoji mali lisički o nastanku sveta. Od kod sem prišla? Kaj je galaksija? Iz česa je luna? 

Knjiga madžarskega avtorja Róberta Farkasa bo z odgovori na "vesoljska" vprašanja razveselila vse male 

radovedneže, ki jih zanimajo zvezde in planeti. 
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Anna WOLTZ: 

GIPSZ avagy hogyan  

szereltem meg egy nap  
alatt a világot? 
"Anyának egy csomó minden hiányzik, ha velem van.  

Nekem meg akkor hiányzik egy csomó minden, ha anya nincs velem." 

? 

? 
? 

Mit kezdesz egy problémával? 

Különösen egy olyannal, ami követ 

téged, és sehogy sem akar eltűnni. 

Aggódsz miatta? Próbálod figyelmen 

kívül hagyni? Elmenekülsz előle? Ez 

a mese egy makacs problémáról szól, 

és egy gyerekről, aki sokáig nem 

tudja, mit kezdjen vele. Minél tovább 

próbálja elkerülni, a probléma annál 

nagyobbnak látszik... 

Elvis nima sreče. Oče je najraje na fitnesu, mama v sitni 
fazi, babica pa na rolerjih. Mlajši sestri Eli iz žepov padajo 
hrošči in pajki. Soseda je tako huda, da bi spravila pokonci 
še ležečega policaja. Elvis je genij, izumitelj, bejbisiter in 
laver, ki pri puncah nima šans, njegovi izumi so neuporabni, 
malčki pa morajo v njegovem varstvu paziti sami nase. 
Ampak ima pa super zbirko stripov in prijatelja, s katerim je 
fino molčati. Zaplete se, ko mama najavi novico, ki njegov 
lajf postavi na glavo. 

Felicia dühös az egész világra. A szülei épp elváltak, és ez 
az első nap, amikor Bertával, a húgával az apukájuknál 
alszanak. Ez a vártnál is sokkal rosszabbul alakul… 
Ráadásul Berta szánkóbalesete miatt az egész család 
összezárva tölti a teljes napot a kórház sürgősségi 
osztályán. Felicia nekivág a kórház folyosóinak, rengeteg 
kalandba keveredik, mindenféle érdekes gyerekkel fut 
össze, köztük egy nagyon vagány fiúval, Adammal is… 

Marko nekega dne svojo kolesarsko čelado pozabi v parku. Kaj se z 
njo zgodi ponoči? Ko jo dobijo v tačke ježek, miške in druge živali, 

čelada postane nekaj čisto drugega. Naslednji dan dečka čelada sicer 
pričaka tam, kjer jo je pustil, a ne gre brez presenečenja ... 

Barbara Hanuš: MARKOVA ČELADA – barvito ilustrirani zgodbi v 
slovenščini (zasluge za likovno podobo gredo Marjanu Mančku) sledijo še 

prevodi v angleščino, ruščino, albanščino in bosanščino, ki so pospremljeni 
z nekaj vinjetnimi ilustracijami. Besedilo, ki je tako po obsegu kot vsebinski 
(ne)zahtevnosti nadvse primerno za prvo učenje samostojnega branja, je 
natisnjeno v velikih tiskanih črkah. Štirje jeziki, v katere je izvirno besedilo 
prevedeno, so izbrani na podlagi informacij s terena (šolske knjižnice ipd.), 
po katerih jezikih je pri nas večje povpraševanje, kar pomeni, da je knjiga 

lahko zanimiva za širok krog mladih bralcev. 

Tudi knjiga POSLU, JAZBEC GRE! Pisateljice Nine MAH HORVAT je 
prevedena v te štiri jezike! 



 

Šest grozljivih zgodb Janje Vidmar bralca z odgovori oziroma razpleti preseneti in šokira, 
konce pa avtorica pušča ravno prav odprte, da si o njih lahko mislimo svoje in si zgodbe še 

nekaj časa po branju prevrtavamo v glavah. Napisane so komunikativno, jezikovno in 

slogovno živahno, z velikim občutkom za postopno stopnjevanje napetosti in ustvarjanje 
naelektrenega vzdušja. Pod tvojo posteljo je odličen primerek grozljivega žanra, ob katerem 

je dolgočasenje enostavno nemogoče. Tudi zato je knjiga kot nalašč tudi za nekoliko starejše 
oklevajoče bralce, ki jih knjige še vedno niso povsem prepričale. 

 Az 1000 veszély sorozat kötetei nem olyanok, 
mint az összes többi! 1000 veszély között te 
határozod meg, hogyan fordul a kocka, és 
hogyan végződik a kaland. Vigyázz: ha rosszul 
döntesz, komoly veszélybe kerülhetsz! Kaland 
– játék – kockázat! 

VARRÓ Dániel: 

Aki szépen butáskodik 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Oto po naključju spozna Alino, ki je vse prej kot običajna deklica. No, 

pravzaprav je njena mama tista, ki je drugačna, kot bi od mam 
pričakovali. Ob spoznanju, kakšni so nekateri starši, je Oto šokiran. Pa je 
mislil, da je njegova mama nemogoča! Fant se odloči, da bo Alino rešil, 

kar pa je seveda vse prej kot lahka naloga. 
 

Roman Reči, ki jih ne razumem je napeta, čustveno izjemno močna 
zgodba o nasilju v družini, ob kateri bralec skupaj s protagonistoma 
včasih zadržuje dih, predvsem pa drži pesti, da bo na koncu vse v 

redu. 
 

Literarnim junakom in junakinjam knjige Janje 
Vidmar se dogajajo sila čudne, strašljive in grozljive stvari – ena ima težave s 

sestro in nočnim bavbavom, druga s tremi peklenskimi mulčki, tretja s 
pametnim telefonom ... 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 MISI 
„Mielőtt a kisfiam megszü- 

letett volna, elég sokat 
néztem a tévében különböző 

sportműsorokat. De mióta 
Misi a világon van, egyáltalán 
nem kell nézni a tévét. Misi, 

ha szabad így kifejezni 
magam, egy megtestesült 

sportcsatorna.” 

 BÉNI 
„Béni kezdi eltanulni az 

árulkodást a bátyjától, de még 
nem sajátította el tökéletesen. 

Egyelőre főleg saját magát 
szokta csak befújni.” 

 JANCSI 
„Ha kisebbik fiamat, a két 

hónapos Jancsit egy szóval kéne 
jellemeznem, azt mondanám, 
hogy olyan, mint egy jó könyv: 

letehetetlen. Ugyanis, ha leteszi 
az ember, rögtön nyekeregni 

kezd.” 

Gratulálok! A jövő tudósaként részt vehetsz egy 
egyiptomi ásatáson. Ám hamarosan döntened kell, mert 

egy titokzatos idegen felajánlja, hogy bevezet az egyik 
piramis titkos labirintusába. Mit teszel? Tartod magad a 
szabályokhoz, vagy sírrablónak állsz a meggazdagodás 

reményében? 

Idegenvezetőként dolgozol az Amerikai Egyesült 
Államokban. Aki a ti irodátoknál fizet be egy 
utazásra, látványos és kalandos kikapcsolódásra 
vágyik. Melyik utat választod? Megmutatod a 
turistáknak New York lélegzetelállító 
felhőkarcolóit? Vagy inkább vadvízi evezésre 
viszed őket a Grand Canyonba? 

Sokan azt gondolják, hogy egy 
mobil csak telefonálásra jó. Hát a 
tiéd semmiképpen sem! De nem 
könnyű dolog választani. Éjszakai 
kincskereső játékra használod a 
telefonodat? Ahol a fődíj egy 
vadonatúj okostelefon? Vagy 
lefilmezel a mobiloddal egy 
veszélyes bűnözőkből álló 
bandát? 
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Egy kutya négy útja –  
Újabb regény az embereknek  

W. Bruce Cameron  
Buddy jó kutya. 

Miután számtalan kalandos életen át kereste küldetését, Buddy immár biztos benne, hogy 

végre megtalálta, és teljesíti is azt. Mégis valahányszor végignézi, ahogy az eleven Clarity 

újból és újból bajba kerül, Buddy meggyőződik róla, hogy a lánynak szüksége van saját 

kutyára. 

Amikor Buddy újjászületik, repes az örömtől, mikor Clarity, akiből azóta érdeklődő, de 

problémás tini lett, magához veszi. Azonban hirtelen elválasztják őket egymástól, és a 

kutya kétségbeesik - vajon ezentúl ki viseli Clarity gondját?  

Az Év Gyerekkönyve - 2019 IFJÚSÁGI KÖNYV kategóriában.  

A Fekete fény sorozat első kötete eredeti hangú kalandregény, amely egy 
számunkra ismerős vidék lehetséges jövőjébe vezeti el olvasóit. Az Európai Unió 
felbomlik. Az országok városállamokra esnek szét, a nyugdíjasok első lázadását 
újabbak követik, megjelenik a röghöz kötés és a neojobbágyság. A gyerekek öröklik 
szüleik adósságait, ezért csak egyetlen módja van, hogy az ember ne legyen 
haláláig a Város szolgája: ha csatlakozik a falon kívüli kolóniák egyikéhez. A 
tizenhárom éves Vik egy gombászkolóniában él, az egy évvel idősebb Ajla pedig a 
Városban. A fiú minden nap a túlélésért küzd, a lánynak sejtelme sincs, mi történik 
a falon túl. Mielőtt a sorsuk összefonódik, Vik találkozik a rejtélyes eredetű 
Gömbbel, és ez örökre megváltoztatja az életét. 

 

 

Najstnico Laro najdejo umorjeno. Njenim staršem in sestri dvojčici Tini se podre 
svet, policija pa tudi po več mesecih ni nič bližje storilcu kot na začetku. Tina 

zato vzame stvari v svoje roke in začne nevaren lov na morilca. Ob kopici 
čustvenih pretresov je pred junakinjo tudi vrsta odločitev, za katere lahko le 

upa, da so prave ... 

Kaj vse se lahko zgodi na poletnem taboru v naravi, 
kjer se znajde druščina mladostnikov, ki so jih 

odrezali od sodobne tehnologije? Če upoštevamo, 
da ima vsak od njih svoje težave, nekateri zelo, 

drugi manj resne, je odgovor: marsikaj! Panični in 
agresivni napadi in izpadi, zdravstvene težave, prve 

simpatije, včasih smešni in kdaj čisto resni 
komunikacijski zapleti, celo pogrešan oče ... 

V mladinskem romanu Nataše Konc Lorenzutti 
sledimo dvema pripovedovalcema, Valentini in 
Urošu, ki ga poznamo že iz knjige Avtobus ob 
treh. Vsak po svoje doživljata tabor, predvsem 
pa nam odstirata svoji zgodbi - Valentino 
zaznamujejo motnje hranjenja, Uroša pa 
nezdravo podleganje sodobni tehnologiji. 

 

Nov mladinski roman 
pisatelja in odvetnika Igorja 
Karlovška Na svidenje, Lara je 
napeta, čustveno intenzivna 
kriminalka, ki se jo prebere 
na dah, dokler nam na koncu 
ne vzame sape. 

Egy régi faládikóban rejtőző térkép... 
Egy titkosírással írt üzenet... 
Egy tetovált nagymama, aki kiszuperált 
cirkuszi kocsival járja a Balaton-felvidéket... 

Krisztinek és Hubának különféle kódokat és 

találós kérdéseket kell megfejtenie, hogy 

rábukkanjon a kincsre. De eközben egy valódi 

bűnszövetkezet is dolgozik a Balaton-partján: 

pénztárcák és ékszerek tűnnek el 

mindenhonnan...  

Vajon milyen kincs várja Krisztiéket az út 

végén? És sikerül-e közben leleplezniük a 

tolvajokat is? 

Nyomozz Te is velünk! Bejárjuk többek közt 

Révfülöpöt, a Folly Arborétumot és Hegyestűt, 

megkeressük a mindszentkállai titkos lépcsőt 

és bekukkantunk Csobánc várába is... 

A Kecskés-szigeten mostanában igazán szokatlan 
és rejtélyes dolgok történnek. A nádi billegetők 
eltűnése, furcsa nyomok az iszapban, egy holttest 
a sziget közelében... Hogy nem hallottál még a 
Kecskés-szigetről? Sem Bona Petiről és 
fantasztikus álomfejtő képességéről? Akkor épp 
ideje, hogy megismerd Petit, a Veréb ikreket és 
Mirit! Pest kis szigeteinek a felderítése közben 
ugyanis egy izgalmas és rejtélyes bűntény kellős 
közepébe csöppennek.Fiala Borcsa 
kalandregényének szereplői briliáns 
csapatmunkával derítik fel a szövevényes esetet. 
A kalandos nyomozás közben pedig az is 
bebizonyosodik, hogy nincs olyan étel, amit ne 
dobna fel egy kis ketcsup…   

Nina maga alatt van. Amióta az exe megjelent azon a bulin, állandóan SMS-eket kap egy ismeretlen 
telefonszámról. És csomagokat, csupa olyasmivel, amit tuti biztos, hogy nem ő rendelt. Valaki az iskolai 
internetfiókját is meghekkelte, és ciki dolgokat posztolt az ő nevében. Ha pedig mindez nem lenne elég, még 
a rendőrség is beállít hozzá. Vajon az exe áll rajta bosszút? Kész szerencse, hogy ott van neki Ben. Az a srác, 
akivel a buliban ismerkedtek össze. És a legjobb barátnője, Paula. Bennük megbízhat. Vagy mégsem? 

https://www.lira.hu/hu/szerzo/w-bruce-cameron


 

 

 


