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Tedenske novosti 7/2020 
Založbe Mladinska knjiga in Cankarjeve založbe 

 

 
POLEPŠAJ SI DAN 
Prevod: Breda Konte 
Zbirka:  
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610156017 
Število strani:  
Mere (mm): 110 x 140 x  
Teža (g):  
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 11,99 EUR 
Datum izida: 21. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 21. 02. 2020 

 
Darilno knjižico na spirali si postavite na mizo ali kak drug prostor, da boste lahko vsak dan segli po njej. 
Pozitivne misli in citati znanih osebnosti vam bodo v navdih. Podarite si ljubezen in pozornost, ki si ju zaslužite. 
Naredite nekaj lepega samo zase! 
 

 
ŽIVI PESEK- žepnica 
Malin Persson Giolito 
Prevod: Petra Piber 
Zbirka: Žepnice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610152149 
Število strani: 404 
Mere (mm): 126 x 188 x 27 
Teža (g): 333 
Vezava: broširana 
Redna cena z DDV: 15,99 EUR 
Datum izida: 18. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 21. 02. 2020 
 

Živi pesek je brutalno iskrena izpoved o najstnikih, ki vas bo pretresla. 
Gimnazijo v najprestižnejši stockholmski četrti pretrese množično streljanje. Devet mesecev zatem se začne 
sodni proces proti osemnajstletni Maji, obtoženi pokola, v katerem sta umrla tudi njen fant in najboljša 
prijateljica. Je Maja res hladnokrvna morilka ali se je po naključju znašla v središču tragedije?  
 
Med sojenjem se Maja v mislih vrne v mesece pred pokolom in k prelomnici v svojem življenju – ko se zaljubi v 
Sebastiana, ki je karizmatičen, a težaven. Medtem ko se njun odnos krepi, Maja počasi izgublja stik s starši in 
prijatelji, ki ne slišijo njenih tihih klicev na pomoč., 
 
Švedski pisateljici Malin Persson Giolito je roman Živi pesek prinesel nagrado za najboljši skandinavski kriminalni 
roman leta 2017 in mednarodno slavo, saj je izšel v 30 državah. Po njem je nastala tudi odmevna televizijska 
nadaljevanka. 
 

 
TRIO GOLAZNIKUS 5 - ROKSI NAJDE DOM 
Andrej E. Skubic 
Ilustracije: Tanja Komadina 
Zbirka: Trio Golaznikus 
MKZ 

http://www.mladinska.com/tedenske
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ISBN/EAN: 9789610157960 
Število strani: 72 
Mere (mm): 140 x 200 x  
Teža (g):  
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 17,99 EUR 
Datum izida: 21. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 21.02.2020 

 
Peta knjiga v priljubljeni seriji Andreja E. Skubica in Tanje Komadina.  
V Tomaževo družino pride psička Roksi. Oči pravi, da je bolj »človek za mačke«, mama je naveličana, da je toliko 
»padlo« nanjo. Tomažu pa je neprijetno, da psička povzroča prepire in poleg tega: bo psička sprejela Trio 
Golaznikus?  
 
Zabavne in napete dogodivščine treh prijateljev so namenjene otrokom od šestega leta dalje. Andrej E. Skubic 
je za drugo knjigo v zbirki prejel nagrado večernica 2019, celotna zbirka pa je bila nominirana za Levstikovo 
nagrado in je prejela znak zlata hruška. 
 

 
LEJLA IN VAL 
Julie Sykes 
Ilustracije: Lucy Truman 
Prevod: Tatjana Cestnik 
Zbirka: Akademija samorogov 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610157632 
Število strani: 112 
Mere (mm): 129 x 198 
Teža (g):  
Vezava: broširana 
Redna cena z DDV: 11,99 EUR 
Datum izida: 21. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 22. 02. 2020 

 
 
Akademija samorogov je knjižna zbirka, ki se dogaja na čarobnem Otoku samorogov. Ko otroci dopolnijo deset 
let, prvič prestopijo prag te čudovite ustanove in dobijo svojega samoroga, da skupaj varujejo ta čarobni otok. 
Tudi Lejli je na Akademiji samorogov zelo všeč ...  
 
Obožuje svojega prikupnega samoroga Vala, čeprav si z njim ne upa galopirati in skakati, kot to počnejo 
sošolke. Ko pa drevje ob Mavričnem jezeru napadejo škodljivci, Lejla zbere pogum in z Valom se odpravita na 
nevarno pustolovščino, da bi rešila akademijo in ves Otok samorogov. 
 

 
OLIVIJA IN SNEŽKA 
Julie Sykes 
Ilustracije: Lucy Truman 
Prevod: Tatjana Cestnik 
Zbirka: Akademija samorogov 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610157663 
Število strani: 112 
Mere (mm): 129 x 198  
Teža (g):  
Vezava: broširana 
Redna cena z DDV: 11,99 EUR 
Datum izida: 21. 02. 2020 

http://www.mladinska.com/tedenske
http://www.emka.si/
https://www.dobrezgodbe.com/beremo/samorogi-simboli-upanja


    Knjižne novosti 7/2020 

 

 

 
Tedenske novosti  21.2. 2020  www.mladinska.com/tedenske   Naročanje 01 241 33 00, www.emka.si 

 
    

Prvi prodajni dan: 22. 02. 2020 

 
 
Tudi Olivija je prestopila prag imenitne ustanove Akademije samorogov in je presrečna v njenem čarobnem 
okolju. Dobila je tudi svojo samoroginjo Snežko. Želi si le, da bi njena prijateljica samoroginja odkrila svojo 
čarovno moč še pred koncem šolskega leta, ki pa je vse bliže.  
Učenke in učenci imajo polne roke dela s krašenjem šole in okolice za zaključno prireditev, toda nekdo skuša 
preprečiti zabavo. Olivija in Snežka bosta morali priskočiti na pomoč. Na kocki ni le zaključna zabava, pač pa 
prihodnost šole! 
 

 
KVIZ – ČLOVEŠKO TELO 
Avtor: Sophie de Mullenheim 
Prevod: Katarina Klajn 
Recenzenti:  
Ilustrator: Loic Mehee 
Urednica: Tihana Kurtin Jeraj 
MKZ 
 
ISBN: 9789610155485 
Število strani:  
Mere (mm): 140 x 80 x 85 
Teža (g): 412 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV:  17,99 EUR 
Datum izida: 21. 2. 2020 
Prvi prodajni dan: 22. 2. 2020  

 
Novost (Osnovna šola, 1. 2, 3, 4. razred) 
 
Kviz Človeško telo vsebuje 100 kartic z vprašanji in knjižico s pravilnimi odgovori in pojasnili, vse skupaj pa je 
shranjeno v škatli, ki je praktična tudi za na pot.  
 
Kako dolgo je tanko črevo? Kaj je kromosom? Koliko gramov tehtajo možgani? Zakaj dobimo vročino? … Znate 
odgovoriti na ta in podobna vprašanja svojih najmlajših? Vas celo spravljajo v zadrego? Preizkusite svoje znanje 
s kvizom, ki zastavlja večna vprašanja o človeškem telesu. Kviz obravnava sedem tematskih sklopov, to so 
organi, čutila, obramba telesa, kosti in mišice, možgani in živčni sistem, skrb za telo.  
 

 

Ponatisb87b 
 
Nemška slovnica po naše, priročnik 
Avtor: Nanika Muster  
Recenzenti:  
Ilustrator: Matej de Cecco 
Urednica: Nataša Čebular 
MKZ 
 
ISBN: 9789610152941 
Število strani: 192 
Mere (mm): 170 x 240 x 10 
Teža (g): 467 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV:  22,98 EUR 
Datum izida: 20. 2. 2020 

 
Nemška slovnica po naše vsebuje: 

http://www.mladinska.com/tedenske
http://www.emka.si/
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- sistematični pregled temeljnih slovničnih pravil v nemškem jeziku s ponazoritvijo v stavčnih primerih, 
- nazorno predstavitev osnovnih pravil v obliki shem, prikazov in miselnih vzorcev, 
- vizualne namige na izjeme, posebnosti slovničnih pravil in nasvete za pomnjenje,  
- preglednico nepravilnih glagolov,  
- dodatek z miselnimi vzorci za lažje pomnjenje, ponavljanje ali hitro ponovitev osnovnih slovničnih 

pravil.  
Nemška slovnica po naše je primerna za vse, ki se želijo naučiti nemščino ali že naučeno ponoviti in obnoviti na 
ravni A1-B1. 
 
Nepogrešljiv in v praksi preizkušen priročnik za srednješolce, odrasle in profesorje – preverjeno deluje.  
 

 
KEKČEVI IZLETI 
Franjo Brglez 
Zbirka: Slovenija na dlani 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9788611178851 
Število strani: 104 
Mere (mm): 110 x 195 x 11 
Teža (g): 190 
Vezava: broširana 
Redna cena z DDV: 6,99 EUR 
Datum izida: 20. 02. 2020 

 
Izbranih 50 enodnevnih izletov je vir zamisli za vsakogar, ki ga mika odkriti in spoznati nižje vrhove in druge 
zanimive točke v Sloveniji in onstran njenih meja. Preizkušeni so v planinski sekciji Kekec založbe Mladinska 
knjiga, ki združuje popotnike vseh starosti in okusov.  
7b 

 
LJUBI ME, KOT SONCE SIJE 
Feri Lainšček 
Ilustracije: Daniel Demšar 
Prevod: / 
Zbirka: Sončnica 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610154877 
Število strani: 64 
Mere (mm): 167 x 245 x 11 
Teža (g): 376 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 19,99 EUR 
Datum izida: 21. 02. 2020 
 

Ponatis pesniške zbirke, v kateri je Feri Lainšček zbral najlepše pesmi za mlade in vse, ki jim je blizu ljubezensko 
hrepenenje. V zbirki so tako antološke pesmi Ne bodi kot drugi, Pobarvanka, Dan je drugačen, Sposodim si, 
Ladjice želja, Ne spreminjaj me …  
 
Mnogo je takih, ki so bile že uglasbene, in mnogo, ki še niso bile objavljene. Pesmi so polne nežnosti, zvonki in 
melanholični verzi nas popeljejo v podobe ljubezni, ki upa in zre v dvojino. Ta občutja bogatijo ilustracije 
Danijela Demšarja. 
 

 
 
 
 
 

http://www.mladinska.com/tedenske
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BABICA BARABICA 
David Walliams 
Ilustriral: Tony Ross 
Prevod: Milan Dekleva 
Zbirka: Sinji galeb 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610132783 
Število strani: 260 
Mere (mm): 14,5 x 20,8 x 25 
Teža (g): 447 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 19,95 EUR 
Datum izida: 20. 02. 2020 

 
Bena starši vsak petek zvečer odpeljejo v varstvo k babici. Ampak Benova babica je TAKOOOOOOOOOOOO 
dolgočasna. Kar naprej bi rada igrala črko na črko, televizija ji ne  
dela, Bena pa pošilja spat ob NENORMALNO zgodnji uri. In povrhu še SMRDI po zelju. In na ves glas spušča 
vetrove! ŽIVA GROZA. 
 
Ampak veste kaj? Beno svoje babice v resnici sploh ne pozna. Pojma nima, kakšno skrivnost ima. In ko jo neki 
petkov večer po naključju odkrije, se znajde pred neverjetno pustolovščino … Priljubljeni britanski komik in 
pisatelj David Walliams je z Babico barabico osvojil sam vrh mednarodnih knjižnih lestvic, prevedli pa so jo že v 
več kot trideset jezikov. Z zabavnimi  
ilustracijami jo je popestril Tony Ross, ki je vdihnil podobo že Groznemu Gašperju. 
 

 
BABICA V SUPERGAH 
Miha Matè 
Ilustracije: Samo Jenčič 
Zbirka: Pisanice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610118015 
Število strani: 152 
Mere (mm): 145 x 210 x 18  
Teža (g): 320 
Vezava: trda  
Redna cena z DDV: 19,95 EUR 
Datum izida: 20. 02. 2020 
 

 
Tinčeva in Binčeva babica Lenča je čisto navadna upokojenka, a ko na nekem izletu v hribe najde zavržen par 
oguljenih superg in jih vzame s sabo domov, se njeno življenje na mah 
spremeni. S pomočjo superg in skritih pomočnikov postane nepremagljiva in zabavnim dogodivščinam ni videti 
konca.   
 
Postane prava superbabica, ki ujame tatu, obvlada rolko, na starem kolesu premaguje nepredstavljive vzpone, 
igra odbojko, na olimpijskih igrah doseže svetovni rekord …  
Babica v supergah pisatelja Mihe Mateta (1942–2006) je eno njegovih najbolj priljubljenih del za otroke. 
b 

 
BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA 
Tone Seliškar 
Ilustracije: Matjaž Schmidt 
Zbirka: Sinji galeb 
MKZ 
 

http://www.mladinska.com/tedenske
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ISBN/EAN: 9789610112815 
Število strani: 156 
Mere (mm): 150 x 210 x 21  
Teža (g): 420 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 22,95 EUR 
Datum izida: 20. 02. 2020 
 

Bratovščina Sinjega galeba, zgodba o pogumu, drznosti, tovarištvu in sočutju, je prvič izšla leta 1936. Manj 
znano je, da je pisatelj prvotno besedilo za drugo objavo precej popravil in ga tako prilagodil spremenjenim 
družbenim razmeram. Pričujoča knjiga je jezikovno posodobljeni ponatis prve izdaje. 
 
Pisatelj in pesnik Tone Seliškar je bil učitelj, novinar in urednik. Bratovščina Sinjega galeba je njegova največkrat 
ponatisnjena knjiga in spada med temeljna dela slovenske mladinske literature. Po drugi svetovni vojni je 
zaslovela ne samo s številnimi ponatisi, temveč tudi s priljubljeno televizijsko nadaljevanko, dala pa je tudi ime 
tej knjižni zbirki. Ta izdaja je še posebej dragocena zaradi ilustracij, ki zaključujejo življenjski opus Matjaža 
Schmidta, enega najbolj plodnih in nadarjenih slovenskih ilustratorjev. 
 

 

OBISK 

Gaja Kos 

Ilustracije: Ana Zavadlav 

Zbirka: Velike slikanice 

MKZ 

 
ISBN/EAN: 9789610154938 

Število strani: 32 

Mere (mm): 210 x 265 x 9 

Teža (g): 415 

Vezava: trda 

Redna cena z DDV: 19,99 EUR 

Datum izida: 21. 02. 2020 

 

Prijateljstvo med lenivcem in tapirjem? Eden v drevesni krošnji, drugi pod njo, eden ves poskočen, 
drugi pa se z vsakim gibom utrudi … Zabavna slikanica Gaje Kos in Ane Zavadlav je tako sveža in 
sočna, da nas bo popeljala v mnogotere svetove in nas hkrati ustavila v vsakem trenutku. Slastno 
branje. 
 

 
LARINO POTOVANJE 
Jasmina Vojsk Jakofčič 
Ilustracije: Bojana Dimitrovski 
Zbirka: Izven 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610146513 
Število strani: 23 
Mere (mm): 210 x 266 x 9 
Teža (g): 378 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 16,99 EUR 
Datum izida: 20. 02. 2020 
 

Ponatis slikanice, ki prinaša zgodbico za otroke, prepleteno z igrivimi vajami za razgibavanje govoril in 
izboljšanje izgovarjave. Starši in strokovnjaki pa bodo v knjigi našli praktična navodila in vaje, kako otroku 
pomagati do boljšega govora. 

http://www.mladinska.com/tedenske
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Nekega jutra se deklica Lara zbudi in še ne ve, da bo ta dan nekaj čisto posebnega. Z najboljšim prijateljem 
zajčkom se bosta odpravila na nepozabno pustolovščino. Larino potovanje je zgodba za otroke, prepletena z 
igrivimi vajami za razgibavanje govoril. Zgodbica in tople ilustracije jih bodo nemudoma pritegnile, hkrati pa se 
bodo seznanjali z odgovornostjo do sebe in drugih. 
 

 
MOJCA POKRAJCULJA 
Vinko Möderndorfer 
Ilustracije: Marjan Manček 
Zbirka: Velike slikanice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610143987 
Število strani: 16 
Mere (mm): 210 x 265 x 9 
Teža (g): 405 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 19,99 EUR 
Datum izida: 21. 02. 2020 

 
Ponatis slikanice z zgoščenko. Prikupne ljudska pripovedka govori o Mojci Pokrajculji, ki je med pometanjem 
hiške našla krajcar in si zanj kupi piskrček. Zvečer je zlezla vanj in zaspala. Ker je bil zunaj mraz in je pihala burja, 
je na vrata piskrčka potrkalo veliko živali … 
Prav vsem je ponudila zavetje. Preden pa je živali spustila k sebi, ji je moral vsak zagotoviti, da zna delati nekaj 
koristnega. Knjigi je dodan CD, na katerem so znano pravljico interpretirali znani slovenski igralci, kot so Polona 
Vetrih, Polde Bibič, Janez Hočevar in drugi.  
b 

 
MUCA COPATARICA 
Ela Peroci 
Ilustracije: Ančka Gošnik Godec 
Zbirka: Velike slikanice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9788611013138 
Število strani: 16 
Mere (mm): 210 x 265 x 8 
Teža (g): 375 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 16,99 EUR 
Datum izida: 21. 02. 2020 
 

 
Ponatis legendarne slikanica o muci, ki otrokom vzame copate, ki jih ne pospravijo za seboj. Zašije jih in pokrpa, 
nato pa vrne … Je takšna muca, ki navaja na red s skrbnostjo in toplino. Pravljico je mojstrsko upodobila Ančka 
Gošnik Godec. 
Knjiga je prvič izšla leta 1957 in do danes doživela več kot trideset natisov. Prevedena je bila v številne tuje 
jezike ter doma in na tujem večkrat uprizorjena tudi kot lutkovna igrica. Muca copatarica je zaznamovala 
sleherno otroštvo in mladost na Slovenskem. 
b 
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STRAŠNI VOLK 
Svetlana Makarovič 
Ilustracije: Jelka Reichman 
Zbirka: Velike slikanice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610154891 
Število strani: 17 
Mere (mm): 246 x 246 x 10 
Teža (g): 420 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 17,99 EUR 
Datum izida: 21. 02. 2020 
 
 

Ponatis slikanice, v kateri sta združili moči Svetlana Makarovič in Jelka Reichman. Knjiga Strašni volk 
pripoveduje zgodbo o volku, ki se dela strašnega tako kot se za volka spodobi. Tega strašnega volka sreča 
deklica, junaka se spoprijateljita in kmalu spoznamo, da volk ni tako zelo strašen, kot bi moral biti.  
 
 

 
HARRY POTTER – JETNIK IZ AZKABANA- ŽEPNICA 
J. K. Rowling 
Ilustracije: Mary Grandpré 
Prevod: Jakob J. Kenda 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610118374 
Število strani: 350 
Mere (mm): 125 x 190 x 25 
Teža (g): 350 
Vezava: broširana 
Redna cena z DDV: 14,99 EUR 
Datum izida: 20. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 21. 02. 2020 

 
Ponatis tretje knjige o Harryju Potterju. 
Mladi vajenec čarovništva po nesreči povzroči, da se zlobna (bunkeljska) gostja družine napihne kakor orjaški 
balon in odleti pod strop. A čaranje med počitnicami je strogo prepovedano …  
 
Tako se Harry s svojim težkim zabojem in sovo Hedviko poda v temo … Prične se pouk v tretjem letniku 
Bradavičarke. Na begu pa je Sirius Črni, podanik teme, jetnik iz Azkabanske ječe! 
 

 
BRALEC- ŽEPNICA 

Bernhard Schlink  

Prevod: Sandra Baumgartner 

Zbirka: Žepnice 

MKZ 

 
ISBN/EAN: 9789612315771 

Število strani: 174 

Mere (mm): 110 x 180 x 10 

Teža (g): 155 

Vezava: mehka 

Redna cena z DDV: 11,99 EUR (cena velja od 24.2.2020) 

Datum izida: 21. 02. 2020 
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Nemčija po drugi svetovni vojni. Med 15-letnim Michaelom in 36-letno Hanno se splete strastno ljubezensko 

razmerje, polno skrivnosti, nato pa nekega dne Hanna brez sledi izgine. Ko jo Michael čez nekaj let znova sreča, 

je študent prava, ona pa zaradi svojega službovanja v koncentracijskem taborišču obtožena vojnih zločinov. 

 

Michael spozna, da Hanna o sebi skriva nekaj, kar bi lahko preobrnilo sodbo v njeno korist, vendar je odločena, 

da bo o tem molčala. Bralec je zgodba o ljubezni, krivdi in sramu in je svetovna uspešnica, ki osvaja bralce že 25 

let! Po njej je bil leta 2008 posnet tudi film z Ralphom Fiennesom, Davidom Krossom in Kate Winslet, ki je 

slednji prinesel oskarja za glavno žensko vlogo. 

 

Bernhard Schlink (1944) je eden najpomembnejših nemških pisateljev. Za svoje ustvarjanje je prejel številne 

domače in mednarodne nagrade. V slovenščini imamo poleg Bralca še romane Vrnitev domov in Konec tedna 

(CZ, 2009 in 2011), trilogijo Selbova prevara, Selbova pravica in Selbov uboj (Učila 2007, 2008), Olga (Beletrina, 

2020) ter kratkoprozno zbirko Ljubezenski pobegi (CZ, 2002). 

 

http://www.mladinska.com/tedenske
http://www.emka.si/

