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https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/re%C5%A1evanje-vinka-p-9789612443030 

Sharon Creech 

Reševanje Vinka 

Založba Grlica (oddelek P) 

Lovro doslej ni imel največje sreče z domačimi 

ljubljenčki. Ko pa njegov oče prinese domov pravkar 

skotenega slabotnega oslička, je odločen, da ga bo 

rešil. Poimenuje ga Vinko. Vsi so v skrbeh, da živalca 

ne bo preživela, zlasti Lovrova nova prijateljica Nuša, 

ki je že izkusila izgubo. 

Povezanost med Lovrom in Vinkom se iz dneva v dan 

bolj krepi, presenetljivi dogodki pa dokažejo, da je 

mali osliček močnejši , kot si je kdorkoli predstavljal. 

 

 

https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-13-let-dalje/mladinsko-leposlovje/rubindol.html 

Sharon Creech 

Rubindol 

Založba Grlica (oddelek M) 

»Težavna dvojčka« Dallas in Florida sta poimenovana 

po turističnih brošurah z dna škatle, v kateri sta bila 
zapuščena kot dojenčka. Večino svojega zgodnjega 

otroštva sta preživela v sirotišnici Boxton Creek, ki 
sta jo vodila nestrpna in pohlepna zakonca Trepid. Po 

neuspelih poskusih z rejniškimi družinami sta se 
vedno znova vračala v kislo in malomarno varstvo 

Trepidov. Zato nimata velikih pričakovanj, ko ju 

nenavaden, a prijazen par odpelje v Rubindol. 

Ne predstavljata si življenja s čudaškima starostnikoma in celo razmišljata 

o begu. A na videz popolnoma različni ljudje postopoma ugotovijo, da 
skupno bivanje daje njihovemu življenju nov pomen. Rubindol je zgodba o 

moči strpnosti, odločnosti, ljubezni in optimizmu. 

 

 

 

 

 



https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6523 

Sharon Creech 

Za dve luni hoda 

Založba Grlica (oddelek P) 

Ko si mame vzamejo čas zase, gre vse navzdol. 
Sal je živahna trinajstletnica, edinka, ki je z 

ljubečima staršema še do pred letom dni preživljala 
čudovito otroštvo na stari kmetiji sredi idilične 

narave. Nekega aprilskega dne pa je mama 

nepričakovano zapustila družino, obupani oče se je s 
hčerko odselil iz Kentuckyja v Ohio, v pusto mestece 

brez naravnih danosti. Sal sicer družbe ne manjka, 
spoprijatelji se z Phoebe, deklico iz soseščine, vendar 

v duši hudo trpi. Dobrodušna, malce ekscentrična stara starša vnukinjo 
povabita na potovanje z avtomobilom, med potjo se ustavljajo v krajih, iz 

katerih je ubežna mamica pošiljala razglednice. Med vožnjo Sal radovedni 
babici pripoveduje zanimivosti o prijateljici Phoebe ter njeni družini, 

vendar se vedrine in dogodivščin poln izlet nenadoma tragično zaplete. 
Roman, poln presenetljivih preobratov, je nevsakdanja zgodba o iskanju 

smisla in identitete tako odraslih kot njihovih otrok, o življenjskih udarcih, 
ki spreminjajo nravi pa tudi o sprijaznjenju, odpuščanju in novih začetkih. 

 
 
https://www.knjigarna.net/trgovina/deklica-ki-je-pila-mesecino/ 

Kelly Barnhill 

Deklica, ki je pila mesečino 

Založba Grlica (oddelek M) 

Deklica, ki je pila mesečino je domišljijski roman, ki 
nas popelje v svet magije, čarovnikov in zmajev. 

Glavna junakinja je deklica Luna, ki jo svečeniki še 

dojenčico odvzamejo materi in jo darujejo 
groznemu gozdu in čarovnici, ki prebiva v njem. 

Kmalu spoznamo, da čarovnica, ki živi v gozdu ni 
razlog, da vsako leto Protektorat žrtvuje 

najmlajšega otroka. Prav ona namreč poskrbi, da 
žrtvovani otroci ne končajo pri zvereh, temveč v 

svobodnih mestih, kjer so lepo sprejeti in ljubljeni. Ta čarovnica da deklici 
Luni piti mesečino in prav ona prebudi dodatno čarovnijo v njej. 

Kdo je čarovnica, ki se hrani z žalostjo ljudi in kdo je junak, ki bo upanje 

vrnil med ljudi, pa boste izvedeli, če boste knjigo vzeli v roke in jo 
prebrali. 

 



https://www.miszalozba.com/knjige/luzerka/ 

Mina Lystad 

Luzerka 

Založba Miš (oddelek M) 

Marie je navadna. Ne nosi vpadljivih oblačil. Želi si, 

da bi imela takšne lase kot njena mega popularna 

sošolka Heddy, ampak se vsi poskusi klavrno 

končajo. Na splošno se ji vse ponesreči. Še dobro, da 

ima najboljšega prijatelja Espena, s katerim je lahko 

takšna, kakršna je. Njen učitelj nekega dne določi, 

da morajo vsi ustvariti nekaj, kar se bo prijelo na 

družbenih omrežjih. Marie objavi video o tem, kako 

nerodna je in na veliko presenečenje vseh v trenutku zaslovi. Všečki 

dežujejo in vsi se smejijo njenim poskusom, kako biti kul. Marie je vse 

bolj priljubljena. Toda, ali je vredno? 

 

https://www.miszalozba.com/knjige/gremo-mi-v-tri-krasne/ 

Nataša Konc Lorenzutti 

Gremo mi v tri krasne 

Založba Miš (oddelek M – Cankarjevo tekmovanje 

2021/22) 

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. 

  


