Seznam dobrih knjig – PREBERITE JIH, NE BO VAM ŽAL!!!
Vaše svetovalke za slastne knjige: Alja, Nina, Živa, Eva, Anita
J. K. Rowling, Harry Potter

To so zgodbe o dobrem in zlem, trdnem prijateljstvu,
boju proti sovraštvu, Harry, Ron in Hermiona se borijo
proti zlobnemu čarovniku Mrlakensteinu, na poti
imajo mnogo ovir, pomagajo pa jim dobri ljudje.
J. K. Rowling, Harry Potter in otrok prekletstva
Kakšen je Harry Potter kot očka trem otrokom, ali res
obstaja Mrlakensteinov otrok, ali lahko spremenimo
preteklost, kdo v resnici ni to, za kar se izdaja … vse
to izveš v novi knjigi avtorice J. K. Rowling.

M. Cabot, Princeskin dnevnik
Mia Thermopolis je povsem običajna najstnica. Ali
pač? Ko ji babica pove, da je prestolonaslednica
majhne države v Sredozemlju, se njeno življenje še
bolj zaplete. Meg Cabot je pred kratkim objavila, še
zadnji, enajsti del knjige. Preberi vse!

J. Friedrich, Amanda X
Izšlo je osem delov o nenavadni detektivki Amandi X
in njeni zvesti ovci, Sister X. Napeta in smešna
zgodba je vredna branja.

N. Omahen, Dež
Zgodba Dež pripoveduje o Lejli, Flori in Anabeli. Je
napeta in lepa, vendar tudi zelo žalostna in čustvena,
zato pozor – ob branju boste potrebovali nekaj
robčkov. Toda ne obupajte nad njo, ker je žalostna,
saj je res lepa knjiga.
J. Friedrich, 4 ½ prijatelji
Smešna detektivka o Štefi, Kokiju, Karliju in Branku,
ter njegovemu psu. Preberite, ne bo vam žal.

E. Blyton, Pet prijateljev
To je zbirka. Knjige govorijo o štirih najboljših
prijateljih in njihovemu psu. Poleti radi raziskujejo
primere, ki jih niti policija ni mogla razrešiti.
Njihovemu psu je ime Timi. Stric Timijeve lastnice je
deklici kar naprej težil, a deklica se ni brigala zanj in
je nadaljevala s pustolovščinami s svojimi prijatelji. Ali
lahko uganeš, kako je ime otrokom???

R. Dahl, Veliki dobrodušni velikan

Zgodba govori o mali deklici in velikanu, ki sta po
enem dnevu dogodivščin postala zelo dobra
prijatelja. Zelo sta se zabavala. Čeprav je bil velikan
v težavah, je deklica naredila načrt in na koncu se je
vse izšlo lepo in prav. Imam pa še eno vprašanje. Ali
veš, kako je bilo ime deklici in kdo je pojedel največ
smrkumar???
P. Suhodolčan, Košarkar naj bo
Zanimiva in zabavna zgodba Primoža Suhodolčana,
ki je mnogo otrok navdušila za najrazličnejše športe.
Sicer pa govori o družbi prijateljev, ki so skupaj zelo
srečni, čeprav se zgodba ne začne najbolje, a na
koncu je seveda zmagal glavni junak, ki je bil malo
kuku.

Ali veš, kako je bilo ime glavnemu junaku?

J. Green, Krive so zvezde

To je zgodba o dekletu z rakom. Ko je spoznala
prijaznega fanta, se je njen svet popolnoma
spremenil. Šla je na potovanje z njim, kjer je
izvedela temačno skrivnost, ki jo je skrival pred njo.
Ta zgodba vas bo ganila.

J. Wilson, Sladkorna pena
Deklica ima ločena starša. Med počitnicami je hotela
ostati z očetom, kar je dvignilo veliko prahu. Zgodba
je zelo zanimiva in je preprosto ne moreš nehati
brati.

B. T. Hanika, Krik rdeče kapice

To je knjiga za malo bolj odrasle otroke. Govori o
dekletu, ki jo je dedek spolno zlorabljal. Njena
vsebina je zelo moderna in pravzaprav govori o tem,
kako moramo vedno povedati, če nam kdo povzroča
probleme
R. Dahl, Čarovnice
POZOR!! To knjigo moraš prebrati, če hočeš
izvedeti, ali je tvoja učiteljica čarovnica. Knjiga ima
veliko preobratov, ampak ko jo začneš brati, je ne
moreš odložiti. V knjigi nastopa tudi veliko miši, tako
da bo všeč tudi vaši mački. Zgodba je zelo napeta,
konec pa je zelo zanimiv.

Z. Sugg, Spletna punca

Zgodba govori dekletu, ki ni bila nikoli popularna.
Njena mama je morala oditi na potovanje in deklica
je šla z njo. Tam je spoznala fanta. Zaljubila sta se.
Pred njo je skrival svojo pravo identiteto. Zgodba je
zelo zanimiva in romantična. Obstaja tudi 2.del.

M. Ravnikar Zabukovšek, Tabor treh ognjev

1. del : Jenny in James sta dobra prijatelja v
sirotišnici, nekega dne se zgodi nekaj groznega …
Sta edina, ki se temu izogneta in pobegneta v širni
svet, ki je zelo nepredvidljiv in poln srhljivih bitij.
Zgodba se nadaljuje v še več delih.

A. De Saint-Exupery, Mali princ
Zgodba o Malem princu je zelo domišljijska,
najboljše pri njej pa je, da jo lahko razumeš na 1000
različnih načinov, saj je polna metafor. V njej boste
spoznali asteroid B612 in planete okoli njega, na
katerih živijo kralj, pijanec, svetilničar ...
Pa ne pozabimo na njegovo vrtnico in lisičko.

V. Möderndorfer, Kit na plaži

Vsi ljudje smo posebni, edinstveni in vsi imamo
nekaj skupnega: življenje. Šele, ko boš prebral
knjigo, boš izvedel, zakaj ima tak naslov. A nikar ne
odnehaj na začetku. Dlje ko bereš, bolj je zanimivo.
In ne pozabi: če se ti tvoje življenje zdi težko, nikar
ne obupaj! Ni tako težko, kot se zdi.

C. Hopkins, Prijateljice, zmenki
Zgodba je predstavljena v več knjigah, ki jih
pripovedujejo različne punce, ki so dobre
prijateljice.

A. Lindgren, Ronja, razbojniška hči
Predstavljaj si, da se skregaš s starši in se s svojim
najboljšim prijateljem, ki je hkrati tudi najhujši
sovražnik tvoje družine, odseliš živet v votlino v
čarobni gozd, kjer lomastijo debeloriti palčki, letajo
hudobne gozdnice … bi preživel/-a? Poglej, kako se
s težavami spopada Ronja.

