Dragi bralci!
Lanski začetki šolskega leta so se glede branja od 6. razreda naprej, začeli zelo klavrno. Ne
samo, da v času šolanja na daljavo za branje ni bilo zaznati nobenega posebnega zanimanja,
tudi odziva na moja prijazna vabila k branju, skoraj ni bilo. Moram vam priznati, da sem skoraj
že obupala in si začela dopovedovati, da otroci in mladostniki pač ne čutite nobene potrebe
po branju knjig in da so nas, ki še vedno beremo na »zastarel« način, pametni telefoni na celi
črti premagali! Kot zadnji poskus, da vas vendarle spodbudim k branju knjig, je bil osebni
pristop do vsakega učenca po e-pošti. Tudi po tem koraku nisem zaznala nobenega posebnega
navdušenja. Spraševala sem se, kdaj si posameznik v vaših letih najde čas in voljo za branje, če
ne takrat, ko je zunaj mraz, ko je praktično vse zaprto, kamor bi lahko šel, celo šola. In sem se
odločila, da se bom prepustila in čakala … Sledila so redka, a sladka presenečenja vaših zapisov
o knjigah, ki ste jih prebrali. Na vsa sem z veseljem odgovorila, vas spodbujala in neskončno
uživala v spoznavanju vsakega izmed vas, vaših razmišljanj, občutenj in ustvarjalnosti. Ker bi
rada, da še kdo, ki to prebere, začuti delček tega, sem se odločila, da jih na šolski spletni strani
nekaj tudi objavim. Res pa je tudi, da sem prišla do pomembnega spoznanja, da množičnosti
bralcev, ki je v preteklosti bila, žal zaradi vplivov novih tehnologij in potrošniško zastrupljenega
sveta, pač v takšni obliki ne bo več. Bo pa nekaj novega! Vi, mladi, drugače, na novih temeljih,
upam, nekoč globalno ozaveščeni in aktivni, ki boste vse to lahko le, če boste neumorno brali
ter si s tem širili obzorje. In vi ste tisti, ki se boste zavedali svojega namena in odgovornosti, da
boste spreminjali svet na bolje!
Verjamem, da ste nekateri v brezskrbnosti in lahkotnosti počitnic namenili nekaj časa tudi
branju knjig in morda celo zaznali brezmejnost svobode, ki nam jih te prinašajo. Zato velja za
vse, ki ste že »odvisni« od knjig in prav tako za vse ostale, ki pravi bralci šele postajate, da se
pridružite letošnjemu branju za bralno značko. Izbor knjig je vaša svoboda! Veselim se že
branja zapisov in ilustracij o prebranih knjigah, ki mi jih še vedno pošiljajte po e-pošti.
Predstavljam vam nekaj najbolj zanimivih iz lanskega šolskega leta.

Vaša knjižničarka

***************************************************************************
Ledena prevara - Dan Brown
Najnovejši satelit agencije NASA v ledu odkrije neznan predmet iz vesolja.
V akcijo je stopila pametna punca Rachel Sexton, ki je bila hčerka Thomasa ki je ravno takrat
kandidiral za predsednika. Rachel je skupaj z ekipo znanstvenikov raziskala stvar. Kmalu se
prikaze, da bo mnogo bolj ukvarjala s tem, da ostane živa. Nehote se namreč znajde na sledi
drzne goljufije, ki lahko zamaje svetovni red. Lepo Rachel čaka divji tempo, ledeni morilci,
vroča ljubezen in boj za življenje. Dan Brown nam v tem znanstveno fantastičnem romanu
prikaze to, da videz vedno vara in nas na vsaki strani čaka presenečenje!
Da Vincijeva šifra - Dan Brown
Knjiga govori o poskusu razrešitve umora Jacquesa Sauniera. Vse se začne tako, da 76 letnega
Sauniera, najdejo mrtvega v Veliki galeriji muzeja. Tisti, ki ga je umoril, je bil Silas, a preden ga

je ustrelil, mu je Sauniera izdal skrivnost, ki je bila laž. Ta informacija je zelo hitro prišla do
profesorja Roberta, ki se je nemudoma odpravil v muzej. Na tleh je zagledal Suniera v položaju,
ki ga je uporabil Leonardo da Vinci, a na sebi je s krvjo imel narisan znak pentagram. Čez nekaj
časa je opazil, da ima v roki pisalo, na katerem je bil napis viden samo pod črno lučjo. Čez nekaj
časa se mu pridružita Fache ter agentka Sophie.
Dan Brown - Angeli in Demoni
Ta knjiga se ponovno začne z umorom, kot v Da Vincijevi šifri. Direktor Maximilian Kohler
odkrije truplo enega najboljših oz. najbolj spoštovanih fizikov Lepnarda Vetre. Na prsih je
imel vžgan simbol ambigram, torej iluminati, zraven tega pa je imel še iztaknjeno oko.
Namesto da bi poklical policijo, je za pomoč prosil profesorja Roberta, ki pa je v Da Vincijevi
šifri raziskal umor Jacquesa Sauniera. Ko je Robert prispel sem, je bil pretresen, kar je videl.
Mislil je, da je skrivna družba iluminatov spet oživela. Iluminati pa so bili znastveniki, ki so se
v 16.stoletju uprli katoliški cerkvi. Kohler je poklical Leonardovo posvojenko Vittorijo. Takrat
pa so odkrili da so iluminati ukradli posodo, v kateri je bilo četrt nevarne snovi, ki se lahko
primerja s silo jedrske bombe. Takrat so se odpravili v Vatikan, nato v Rim, zdaj pa je
ugrabitelj, ki je umoril Leonarda je delal za gospodarja Iluminativ. Jedrska bomba se je
vklopila, Robert ter komornik sta imela samo še 5 minut pred katastrofo, skočila sta v letalo.
Čez nekaj časa sta pristala na strehi sv. Petra. Komornik je nastavil arterijo na grob sv. Petra
in v zadnjem trenutku rekel, da je dobil vizijo. Iluminati torej niso bili vpleteni v zaroto,
zasnoval jo je komornik sam. Robert je že dolgo časa sumil, da je red iluminatov že dolgo
mrtev.
Lucia Šeligo
***************************************************************************
Emiel de Wild: BRATOVSKA SKRIVNOST
1) Vsebina knjige:
Zgodba se začne sredi julija, ko Stefan, Joerijev brat izgine neznano kam. Joerija njegova mama
pošlje na počitnice k babici, saj ta pod nobenim pogojem ne sme izvedeti, kaj pri milem bogu
se je zgodilo s Stefanom. Joeri nato piše pisma svojemu bratu in v njih pove svojo zgodbo, kaj
vse se mu je dogajalo, preden je odkril kje je in kako je Stefan tja prišel.
2) Kako jaz vidim knjigo:
Vsebina pisem je iskrena, vsebuje pretiravanja, različne avtorje pisem in dogodke, ki povečajo
napetost zgodbe. Knjiga se mi je zdela zanimiva in napeta na določenih delih. Zelo dobri so
tudi opisi čustev in ostalih dejanj.
3) Zakaj bi knjigo priporočal drugim:
Vsebuje opise situacij v katere povprečen človek redko kdaj zaide. Vsebina ni le poučna, ampak
tudi čustvena in realna.
Roberto Santiago: NOGOMETASTIČNI – Skrivost vratarjeve prikazni

1) Vsebina knjige:
To je že tretja knjiga iz zbirke Nogometastični, v kateri je zapisano kaj vse se dogaja v ekipi
Soto Alto. Tokrat člani ekipe poskušajo ohraniti svoj status v ekipi, kajti na šolo so prišli novi
kandidati. Med njimi je Kitajec po imenu Deng Wao, ki na eni od tekem naredi nekaj, kar drugi
vidijo kot nadnaravni pojav. Medtem, ko poskušajo odkriti kaj se je zgodilo, se zgodi še nekaj
drugih nenavadnih dogodkov (kot npr. obisk fantaznastvenika).
2) Kako jaz vidim knjigo:
Knjiga je zanimiva, saj ima sestavljeno obliko (deli knjige so v obliki stripa) in je v marsičem
skrivnostna. Njena vsebina je precej najstniška (ljubezen, problemi, šola…) pa tudi polna
prikrivanj, izgovorov in presenečenj. 😊
3) Zakaj bi knjigo priporočal drugim:
Knjiga je poučna in zabavna, saj ima vse mogoče teme. Če jo želimo razumeti jo moramo
prebrati celo (tudi takrat, ko je napeto 😉).
Brian Falkner: To je res pravo!
1) Vsebina knjige:
Coca Cola – pijača, ki je osvojila svet. Samo trije ljudje poznajo njen »skrivni« recept in vsi trije
so ugrabljeni. Ko lopovi ugrabijo vse tri, podjetje začne uporabljati nov recept. Na žalost pa se
ta ljudem ne zdi dober, zato začnejo kupovati druge, kopirane proizvode. Podjetje pa se mora
iz strahu pred propadom obrniti na mladega Novozelandca, ki jim pomaga razvozlati recept in
rešiti trojico.
2) Kako jaz vidim knjigo:
Knjiga je bila najverjetneje napisana v obdobju realne krize tega velikega podjetja. Napisana
pa je zelo realistično, celo tako da se bralec počuti, kot bi bil v knjigi.
3) Zakaj bi knjigo priporočal drugim:
Knjiga govori o tem, kako ravnati v kriznih obdobjih. V tem primeru, poiskati pomoč prijatelja.
Drugače, pa je zelo zabavna, z veliko napetimi trenutki.
Juš Pešec, 8.a
***************************************************************************
DEČEK V ČRTASTI PIŽAMI - JOHN BOYNE
Deček v črtasti pižami je ena bolj žalostnih knjig ki sem jih prebrala, saj deček zaradi želje po
igranju, prijateljstvu, raziskovanju zabrede v smrt. Ne morem in niti nočem si predstavljati, kaj
vse je doživel in kako žalostno smrt je ubral. Sem pa zelo vesela, da sem se odločila za branje te
knjige, saj je bila zelo zanimiva.
OBMIRUJ, NATO ODIDI - JOHN BOYNE
Tako kot obe ostali Boynovi knjigi me je tudi pri tej navdušilo, da je sam naslov zelo povezan s
knjigo. V tej knjigi sem se lahko poistovetila s tem, da bi tudi jaz pomislila na vse načine, da bi
zaščitila očeta, vendar pa ne bi bila tako pogumna kot je bil Alfi.

DEČEK NA VRHU GORE - JOHN BOYNE
Ob branju te knjige me je zelo pritegnilo dejstvo, kako je postal Pierrot predan Hitlerju, hkrati
pa sem bila zgrožena ob dejstvu, da ga sploh ni zmotilo dejstvo, da je on ubil teto in šoferja.
Spoznala sem kako dober in prepričljiv govorec je bil Adolf Hitler in kako je znal manipulirati z
ljudmi.
Vse tri knjige, ki jih je napisal pisatelj John Boyne so mi bile zelo žalostne, ampak zelo poučne
in zanimive. Vse govorijo o obeh vojnah in so mi na zabaven način pomagale spoznati to
obdobje.
NENAVADEN TEDEN S TESSO - ANNA WOLTZ
S knjigo Nenavaden teden s Tesso, sem se super ujela, saj sem tudi sama najstnica in me je
branje zelo pritegnilo. Razveselilo me je dejstvo, da sta se Tessa in Samuel super ujela in skupaj
preživela počitnice.
V MORJU ZRNCE SOLI - RUTA SEPETYS
Knjiga me je zelo pritegnila, saj me je zanimalo kaj vse so prestali ljudje, ker je knjiga napisana
po resničnih dogodkih. Najbolj od vsega pa mi je bilo to zanimivo brati, saj večkrat pozabimo
na dejstvo, da je bila vojna ne tako dolgo nazaj in, da je to zelo blizu. Torej to ni daljna
zgodovina, ampak dogodek kateremu priča so bili že naši dedki in babice in na kar, veliko ljudi
ni ponosnih.
Tajda Arnol, 9.a
***************************************************************************
KAKO SE JE DEDEK NAUČIL BRATI - Kathy Stinson
Gospod Elliot je šolski hišnik, ki zelo rad opravlja svoje delo. G. Elliot ne zna brati, zato ves čas
išče izgovore, da ne bi nekaj prebral. Ko nekoč opazi učenca, ki ga sošolci zmerjajo z
neumnežem, se spomni sebe v istih letih, odloči se in stori pomemben korak.
Knjiga mi je zanimiva, ker je resnična zgodba in ker »opisuje življenje« gospoda Elliota.
Ajla Mujaković, 7. b
***************************************************************************
Suzanne Collins, Igre lakote: Arena smrti, Kruto maščevanje, Upor
Igre lakote so mi bile zelo všeč. Vse tri knjige so bile napete in zanimive, vključujejo veliko
simbolov. Vsi karakterji so bili dobro prikazani. Avtorica nam popolno predstavi čisto nov svet
z novimi pravili in običaji. V njej je prikazano, kako kruti so lahko ljudje. Knjiga ti da veliko
misliti. Igre lakote bi priporočala tudi tistim, ki ne berejo radi, saj je zelo napeta in niti malo
dolgočasna.
Veronica Roth, Razcepljeni: Razcepljeni, Neupogljivi, Povezani

Trilogija Razcepljeni so zanimive in dobre knjige. Všeč mi je kako samostojna in pogumna je
glavna oseba. Te knjige so me veliko naučile. Vsebujejo veliko preobratov. Zelo zanimiva se mi
je zdela razdelitev sveta. Kljub žalostnemu koncu so odlično napisane. To trilogijo bi
priporočala vsem, ki imajo radi znanstveno fantastične knjige ali tistim, ki iščejo dobre knjige.
Zarja Ozvatič, 9. a
***************************************************************************
Robinzon Crusoe
Knjiga je bila zelo všeč, še posebej mi je bil zanimiv drugi del knjige, kjer je opisovalo, kako se
je on tam preživljal. Imel je zeli zanimivo otroštvo in pa ne bi si po začetku knjige
predstavljala, da bo pravzaprav “razvil življenje” na tem otoku. Ko je ugotovil, da je to otok,
na katerega so pirati pripeljali ujetnike, da bi jih pojedli, me je kar streslo. Kljub temu pa je
po opisu otoka moral biti kar lep. Zelo zanimiv mi je bil tudi Petek, njegov “pomočnik”. Že
tako me je šokiralo, da se je sploh odločil, da ga bo rešil, a vendar se mu je to je splačalo. Ob
branju knjige sem zelo uživala.
Neli Furman
***************************************************************************
Čudo
To je ena boljših knjig, kar sem jih brala. Zelo me je pritegnila zaradi dečka Augusta, ki je
drugačen od ostalih in se mora soočiti z različnimi problemi, saj ga nekateri ne sprejmejo.
Knjiga se mi zdi preprosta za branje in zato je tako zanimiva. Všeč mi je bil tudi konec.
Julijanova zgodba
Iskreno mi je Čudo boljši, saj ima Julijan svojo plat zgodbe. Nekako me je Čudo bolj pritegnil,
kot pa Julijanova zgodba. Morda zato, ker sem sprva prebrala Čudo, šele nato pa Julijanovo
zodbo.
Črna vrana
Ni mi bila preveč všeč, saj je nisem čisto razumela. Bila je pretežka zame. Verjetno jo bom
kdaj prebrala še enkrat, ampak ko bom starejša. Morda me bo takrat bolj pritegnila.
iBoy
Knjiga mi je bila všeč, saj je bolj moderna in govori o fantu, ki mu je ostal delček iphona v
možganih. Knjigo bi z veseljem še enkrat prebrala.
Vse, vse
Knjigo sem prebrala že drugič in bi jo z veseljem še tretjič. Knjiga me je tako zelo pritegnila.
da je v meni vzbudila ogromno različnih občutkov. Zelo sem se oživela v vlogo Madeline, ki
ima posebno bolezen. Zgodi se ji ogromno slabih in dobrih stvari. Ta knjiga je moja najljubša.
Obožujem jo, zelo dobro je napisana. Priporočala bi jo vsem, tudi odraslim.

Lana Rizmanovski, 7. b
***************************************************************************
Dnevnik nabritega mulca NA DNU – Jeff Kinney
Govori o družini Tepež, ki stanuje v babičini kleti, saj hišo popravljajo. Vsi so že siti drug
drugega, zato se odločijo oditi na počitnice. Vsi si želijo pustolovščine, a žal se jim že na začetku
vse zalomi. Nikjer ne najdejo prostega kampa. Ko končno najdejo kamp, se kmalu pripeti
nevihta in strela udari v most. Vsi gosti v kampu začnejo zganjati paniko, zato zmanjka vode in
hrane. Tepeževi želijo čim prej oditi, a jih rečni tok odnese ravno v luknjo v mostu. Ko vsi gosti
odidejo se Tepeževim zdi kot, da so v raju.
Iskanje Eve – Damijan Šinigoj
Leon in Eva sta iz povsem različnih koncev Evrope - Eva iz Slovenije, Leon iz Švedske. Evo in
Leona njuno prijateljstvo v »virtualnem« svetu spodbudi, da se želita srečati tudi v živo. Skujeta
načrt, a ko ga želita uresničiti se ta ves čas sesuva. Z mladostno improvizacijo in iznajdljivostjo
pa na koncu le dosežeta cilj. Srečata se. 😊
TO JE RES PRAVO! – Brian Falkner
Knjiga govori o kokakoli. Samo trije ljudje na svetu poznajo skrivni recept kokakole. In ko vse
tri ugrabijo, se velika ameriška firma znajde v velikih težavah. A Fizzer Boyd iz Nove Zelandije
ima odličen čut za okus. Skupaj s prijateljem Tupai-jem pomaga rešiti to zagato. Vse se še bolj
zaplete, ko Tupai-ja in Fizzerja ujamejo in zaprejo v klet. Ko se rešita in ubranita vseh štirih
bratov (stražarjev), pobegneta s traktorjem. Skupaj s svojim sensei-jem začnejo zasledovati
letalo, kjer na koncu vse rešijo. Fizzer dobi ček z ogromno vsoto denarja, tako da jima z očetom
ne bo treba več živeti v prikolici.
Mija Pešec, 6.a
***************************************************************************
ODLOČITEV, Isabelle Pandazopoulos
Knjiga Odločitev je roman z izredno pretresljivo zgodbo o najstnici in zapletenosti medsebojnih
odnosov. Je zgodba o povezanosti med ljudmi. Je zgodba o nerazložljivi nosečnosti. Pa tudi o
izdajah in nasilju.
Nekega jutra je Louise pri pouku. Nenadoma začuti bolečine v trebuhu in gre na stranišče.
Samuel njen prijatelj gre pogledat kam je šla, saj je že dolgo ni. Ko pride do stranišča jo pokliče,
vendar Louise se ne odziva. Nato Samuel vstopi v stranišče in vidi kri. Potrka na vrata, za
katerimi je bila Louise. Spet ni odziva. Hitro steče po pomoč do ravnatelja, nakar ta pokliče
reševalce. Ravnatelj Samuela napodi proč, a Samuel se skrije pod stopnišče. Čez nekaj časa
pridejo reševalci in najdejo Louise v nezavesti. Odpeljejo jo v bolnišnico, kjer kasneje rodi.
Louise za otroka sploh ni vedela. Kasneje so jo odpeljali v materinski dom, kjer se sprva ni
počutila niti malo zaželeno, ampak s časoma so jo sostanovalke sprejele medse. Louise je zelo
nezadovoljna ob pogledu na sina Noea, kar zmrazi jo. Odloči se, da bo vseeno poskusila pisati
maturo, zato je prosila Samuela, ki je edini ohranjal stike z njo, da ji pošlje vso snov. Ko je

opravila maturo, je našla službo kot prevajalka francoščine. Noeja je dala v posvojitev in mu
napisala pismo z vsemi njenimi podatki, če jo bo hotel kdaj videti, naj jo poišče.
Knjigo bi priporočala vsem tistim, ki radi berejo romane, napete knjige. Moja ocena je 9/10,
saj je za moj okus bila malo preveč žalostna.

Mojca Vodovnik

***************************************************************************
Igre lakote: Arena smrti, Kruto maščevanje, Upor od Suzanne Collins
Te knjige so mi bile zelo všeč, saj se je v njih vedno kaj dogajalo. Niso bile dolgočasne, ampak
sem jih z veseljem brala. Konec me je malo razočaral. Zdi se mi, da se je zgodba končala malo
slabše, kot bi se lahko. Drugače pa so knjige super napisane, lahko se vživiš v različne vloge.
The maze runner: Labirint, Pogorišče, Zaton od James Dashner
Te knjige so mi bile še bolj všeč. Všeč mi je način kako postopoma, skupaj z glavno osebo, izveš
celotno zgodbo. Na potovanje skozi zgodbo se podaš skupaj z glavno osebo.
Zbirka Kronike podzemlja: Mesto kosti, Mesto pepela, Stekleno mesto, Mesto padlih
angelov, Mesto izgubljenih duš, Mesto nebeškega ognja od Cassandra Clare
V teh knjigah sem se lahko zares dobro vživela v vlogo Clary. Všeč mi je začetek in konec in vse
vmes. Veliko akcije in dogajanja, zapletov in rešitev ... Všeč mi je tudi drugačen in nov
domišljiski svet, v katerega preideš s knjigo.
Meta Sevšek

***************************************************************************

ZLATI ZOB
Tadej Golob
Opis:
Knjiga Zlati zob se dogaja v okolici Loga pod Mangartom. Zgodba govori o Tomažu in Petru, ki
sta zagrizena plezalca, ki se odločita preplezati Loško steno in zraven vzameta Tomaževo
sestro Tino. Na poti spoznajo Franka, ki jim pove, da je njegov nono tudi preplezal Loško
steno. V gostilni od rudarja izvejo za zgodbo o zlatu. Prvo srečanje se ne konča najbolje, saj
jih skoraj zbije velik gams. Tomaž in Peter se nato sama odpravita plezat in niti slutita ne, da
bosta našla zlato.
Priporočilo in ocena:
Knjigo bi priporočila vsem, ki jih zanimajo detektivke, saj se mešajo okusi kriminalk in
detektivk.
Knjiga je odlična.

Zanimivosti:
Avtor Tadej Golob je napisal uspešnico Jezero.

ČUDO
R.J.Palacio
Opis:
Knjiga Čudo govori o dečku Avgustu, ki se je rodil drugačen in se je zaradi operacij šolal
doma. V zgodbi se mama in oče odločita, da lahko gre v šolo. V šoli spozna prijatelja Jacka in
Summer. V knjigi je veliko zapletov in razpletov, sklepajo in razklepajo se prijateljstva.
Avgustu v težkih časih ob strani stojijo starši in sestra Via.
Priporočilo in ocena:
Knjigo bi priporočala vsem, ki radi veliko berete in vsem ostalim, saj je njeno sporočilo, da
moramo biti strpni tudi do drugačnih in ne samo do sebi enakih.
Zanimivosti:
Knjiga je napisana v pogledih različnih oseb.
Zgodbo je prevedel Boštjan Gorenec - Pižama.

V SNEGU IN LEDU 5
Sebastjan Pregelj
Opis:
Zgodba se odvija v Slovenskih Alpah in v Avstrijskih Alpah. Knjiga govori o dečku Brinu in
deklici Črni, ki sta prišla do morja in se zdaj odpravljata nazaj domov. Pot čez gore je nevarna
in naporna, saj pri poti lahko tvegajo življenje. Čez gore bosta odšla z možmi, ki so ju
prenočili in skrbeli zanju. Brin je zraven vzel tudi udomačenega sokola. Sokol na poti umre in
Brin, ki je rešil psa pred volkovi, je lahko le-tega obdržal.
Priporočilo in ocena:
Knjigo bi priporočila tistim, ki ne marajo veliko branja.
Zanimivosti:
Knjiga je peta v zbirki.
Zgodbe se dogajajo na koncu kamene dobe.
Na koncu knjige je poučni dodatek.

HARRY POTTER IN OGNJENI KELIH
J.K. Rowling
Opis:

Na Bradavičarki se to leto odvija prav posebni TRIŠOLSKI TURNIR. Na akademijo prideta še
dve šoli, Beauxbaton in Durmstrang. Učenci, ki hodijo v sedmi letnik, se lahko prijavijo tako,
da svoje ime, priimek in šolo napišejo na list in ga odvržejo v ognjeni kelih. Kelih je iz vsake
šole izbral enega učenca. Kelih je poleg enega iz Bradavičarke, izbral dva Cedrica in Harrya.
Na turnirju so morali ukrasti jajce zmaju, rešiti osebo iz jezera in v labirintu poiskati kelih.
Harry in Cedric se naenkrat dotakneta keliha, a kelih je uročen, da ju pripelje na pokopališče
kjer ju čaka... V knjigi se med žive vrne lord Mrlakenstein.
Priporočilo in ocena:
Knjigo bi proporočila vsem, ampak naj vas opozorim, knjiga je debela in ima drobni tisk.
Knjiga je zelo nepredvidljiva in napeta.
Zanimivosti:
Prevedel Jakob J. Kenda.
Po knjigi posnet tudi film.
Knjiga je 4. del zbirke.

HARRY POTTER IN DVORANA SKRIVNOSTI
J.K. Rowling
Opis:
V knjigi Harry izve za Spolzgadovega potomca, ki zna govoriti s kačami in se ustraši, da je to
on. Na šoli se dogaja nekaj nenavadnega, saj Harry sliši čudne glasove in učenci okamenevajo
(med njimi tudi Hermiona in duh), zato se učitelji odočijo zapreti Bradavičarko. Harry in Ron
obiščeta Hermiono in ugotovita, da je Hermiona, preden je okamenela, prišla skrivnosti do
dna, zato se odločita končati to zmešnjavo. Med tem izveta, da je pošast ugrabila Ginny
(Ronovo sestrico). Nato odpreta dvorano skrivnosti in rešita Ginny ter pokončata pošast.
Priporočilo in ocena:
Knjigo bi proporočila vsem, ampak naj vas opozorim, knjiga je debela in ima drobni tisk.
Knjiga je zelo nepredvidljiva in napeta.
Zanimivosti:
Prevedel Jakob J. Kenda.
Po knjigi posnet tudi film.
Knjiga je 2. del zbirke.
Moja zanimivost:
Prebrala sem vseh osem delov knjig Harry Potter
Maja Jamnikar, 7.b
***************************************************************************

Jules Verne: Otroka kapitana Granta 2
Knjiga je nadaljevanje knjige Otroka kapitana Granta 1. Knjiga je precej napeta, saj gre na
nekaterih delih vse narobe. Drugače mi pa je bila zelo všeč. Ko je bila knjiga že pri koncu in
kapitana Granta še vedno niso našli, je bilo vzdušje otožno, a ko so ga našli, je bilo vse v redu.
Lev Kodre, 6. b
***************************************************************************
Andrej Makuc: Oči
Ocena knjige: 10/10
Ta knjiga je bila res žalostna in zanimiva. Prebrala sem jo zelo hitro. Ne morem izbrati, kateri
del te knjige je bil najbolj žalosten. Pasji, mišji, konjski, žabji … vseh mi je bilo žal. Ljudje so tudi
v resničnosti lahko zlobni in grozni, a na veliko srečo obstajajo tudi prijazni. Takšni ljudje so res
sveti. Ta knjiga je res super in ob branju se res zamisliš o življenju.
Svitlana Shved, 7. b
***************************************************************************
BOWIE - Wendy Leigh
Ziggy Stardust. Alladin Sane. Upornik. Pisec pesmi. Modna ikona. Bog roka. Eden najvplivnejših
in najustvarjalnejših umetnikov svoje generacije. David Bowie je v skoraj petih desetletjih kot
po tekočem traku menjal svoje preobrazbe.
V provokativni knjigi, opremljeni s fotografijami, pisateljica Wendy Leigh razkriva moža, ki se
skriva za temi brezštevilnimi podobami. S poglobljenimi intervjuji s poznavalci glasbene
industrije, poslovnimi sodelavci, tesnimi prijatelji ter ljubimci in ljubimkami pripoveduje
celotno necenzurirano resnico o uganki z imenom David Bowie.
Slika fascinanten portret njegovega nesrečnega otroštva, prinaša sveže vpoglede v njegove
bitke z zasvojenostjo, nazorno slika njegov prvi zakon z Angie Bowie, štiridesetletno vez z
osebno tajnico Coco Schwab, ambivalentni odnos z Mickom Jaggerjem in dobrega četrt
stoletja trajajoči zakon s manekenko Iman, ki naznanja najnovejšo in najbolj presenetljivo
etapo njegovega kalejdoskopskega življenjskega popotovanja.
To pa je še moja risba, ki sem jo ustvarila na podlagi knjige.

NESKONČEN STOLP ŽELV John Green
“Zares srhljivo ni kroženje in kroženje v vse širših zankah, srhljivo je kroženje in kroženje v vse
ožjih zankah. Posesa te v vrtinec, ki ti oži in oži in oži svet, da se na koncu samo vrtiš, ne da bi
se premikal, obtičiš v jetniški celici, ki se popolnoma prilega tvojemu telesu, dokler se na koncu
ne zaveš, da v bistvu nisi v jetniški celici. Jetniška celica si ti.” Tako šestnajsletna Aza opisuje
svoje občutke tesnobnosti.

Knjiga opisuje zgodbo šestnajsletne Aze in njene neustrašne prijateljice Daisy, s katero zaradi
velike denarne nagrade začneta raziskovati umor Russlla Picketta. Aza poskuša biti dobra
hčerka, dobra prijateljica, dobra učenka, punca in celo detektivka, hkrati pa skuša preživeti v
vse bolj zgoščeni spirali svojih misli.
To pa je moja risba na podlagi te knjige.

“Rad bi naredil nekaj lepega, Jef. Nekaj dobrega. Nekaj, kar mi bo dalo krila. Veselo sem se
nasmehnil. In potem bova lebdela nad svetom. Kot prava junaka, Ward.”
Kdo je junak? Ward, ki zaupa avtoriteti in se prostovoljno javi nemški vojski, da bi na ruski
fronti branil domovino in vero ali Jef, ki se izneveri najboljšemu prijatelju in svojim sanjam,
ukloni družini ter ostane doma? Kaj je resnični pogum? Povedati resnico in rešiti življenje, kljub
temu da ima lahko resnica uničujoče posledice za tvoje najbližje ali resnico zamolčati, da bi
rešil ljubljene? Vsi si želimo nebes, je napeta knjiga o vprašanjih, ki se v kaosu druge svetovne

vojne zastavljajo mladim, potisnjenim ob stran s strani odraslih. In je roman o čudežih, ki jih
zmoreta uresničiti le glasba in brezmejna otroška volja.
To pa, je risba na podlagi knjige ki sem jo naredila.

VRANJA ŠESTERICA - Leigh Bardugo
Ketterdam je živahno mednarodno trgovsko središče, kjer je mogoče za pravo ceno kupiti vse
in vsakogar. Tega nihče ne ve bolje kot kriminalec Kaz Brekker. Dobi smrtonosno ponudbo,
zaradi katere bi lahko noro obogatel. Toda za to tat, ki se ga ne da ujeti, potrebuje ekipo.
Kaznjenca, ki hlepi po maščevanju. Ostrostrelca, ki je zasvojen s stavami. Ubežnika s
privilegirano preteklostjo. Vohunko, ki ji govorijo Prikazen. Trgačico src, ki svojo magijo
uporablja zato, da bi preživela v krutem okolju. Samo njim bi podvig lahko uspel - če se le ne
bodo prej pobili med seboj.
To pa je risba ki sem jo naredila na podlagi knjige.

Harry Potter in Otrok Prekletstva
Vedno je bilo težko biti Harry Potter in nič lažje ni zdaj, ko je prezaposleni uslužbenec
Ministrstva za čaranje, mož in oče treh šolarjev. Medtem ko se Harry spoprijema s
preteklostjo, ki bi morala ostati preteklost, se njegov najmlajši sin Albus spopada z družinsko
zapuščino, ki si je nikoli ni želel. Ko se preteklost in sedanjost prepleteta, oče in sin spoznata
neprijetno resnico: včasih nas zlo pričaka na najbolj nepričakovanem mestu.
To pa je risba, ki sem jo naredila na podlagi knjige.

Lucija Strniša

