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Kapitan Gatnik in gnev grozovite Gatograbke 
v barvah (Kapitan Gatnik v barvah, 5. knjiga) 

  Dav Pilkey 
 

Gore akcije, gore traparij in gore slikogiba 
– zdaj tudi v barvah!  
Peti veličastni roman Dava Pilkeya o Kapitanu 
Gatniku v barvah. Grega in Klemen spet ušpičita 

lumparijo, zaradi česar se njuni učiteljici gospe 
Reberšek zmeša. 

 

 
Kapitan Gatnik in bridka bitka bioničnega 
smrkavca, 1. del (Kapitan Gatnik v barvah, 6. 
knjiga) 
Dav Pilkey 
 
Kapitan Gatnik in bridka bitka bioničnega 
smrkavca, 1. del: Noč nesramnih nosnih 

nadlog v barvah 
Gregor in Klemen sta spet v formi in v šestem 
veličastnem romanu veselo nadaljujeta s 
potegavščinami. Zamerita se šolskemu 
pametnjakoviču matevžu Mevži, ki komaj čaka, da jima vrne. 
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Kapitan Gatnik in bridka bitka bioničnega 
smrkavca, 2. del (Kapitan Gatnik v barvah, 
7. knjiga) 
Dav Pilkey 
 
Kapian Gatnik in bridka bitka bioničnega 
smrkavca, 2. del: Maščevanje smotanih 
smrkljobotov v barvah 
V sedmem veličastnem romanu so naši junaki 
premagali Bioničnega Smrkavca in že pomislili, 
da so na varnem, potem pa so se znova znašli 

v težavah. Pozabili so na spletkarske Smrkljobote. 

 
 
 
 

 
Kapitan Gatnik in šmentani šok škrlatnih 
štrbunkežev (Kapitan Gatnik v barvah, 8. 

knjiga) 
Dav Pilkey 
 
V osmem veličastnem romanu je Časovni stroj 
Škrlatni štrbunk ponesel Grego in Klemna v kraj, 
kjer je vse obrnjeno na glavo. Zlobni Grega, 
zlobni Klemen in Kapitan Gatnik hočejo zavladati 
svetu in se ne pustijo ustaviti. 
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Jaz sem Andrej 
Vinko Möderndorfer 
 
Relativna vrednost strašnih težav 
Ko se starša ločita, se Andrej z mamo preseli z 
dežele v mesto k svoji babici in skorajda doživi 
manjši kulturni šok poleg vseh problemov, ki jih že 
itak ima. Njegov glavni cilj je dobiti novo punco, 
odkar je staro pustil za seboj na deželi. A tudi 
njegova mama je podobnih misli in tako svojemu 

sinu kaj kmalu predstavi svojega novega fanta, kar se Andreju 

zdi preprosto smešno. V šoli mu veliko grožnjo predstavlja 
koščeni profesor matematike, ki ga zaradi njegove postave vsi 
kličejo Mumija, Andreju pa ravno matematika predstavlja nemalo 
težav. Težave, same težave! Bo Andrej našel svojo zeleno vejo? 
Roman je v nadaljevanjih izhajal tudi v reviji Pil, za knjižno izdajo 
pa mu je avtor dodal še en nov lik. Izredno duhovit roman o 
tegobah odraščanja, prvih ljubeznih in relativni vrednosti 
strašnih težav. 

 
 

 

Zakaj? Enciklopedija prinaša odgovore na številna 
otroška vprašanja, zaradi katerih ste morda včasih v 
zadregi. Razlage so kratke, jasne in prilagojene 
otrokom, vsaka tema pa je opremljena s slikovnim 
ponazorjalnim gradivom, zaradi katerega bodo otroci 
še rajši vzeli knjigo v roke. Ker otroci radi tekmujejo 
in preverjajo, koliko so se naučili, je vsaka tema tudi 
opremljena s kratkim kvizom. 
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Pošasti so »IN« 
John Malam 
 
V knjigi boste našli duhove, volkodlake, 
vampirje in čarovnice. 
Odkriva najbolj srhljive legende in skrivnosti 
o pošastih. 
 
 
 

 
 
 
Vohuni 
Clive Gifford 
 
Clive Gifford se spozna na vohune, tajne 
službe, krinke, skrivna orožja ...  
Knjiga s spletnimi naslovi in namigi za 
nadaljnje raziskovanje. 
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