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ŽUJE KONEC
ŠOLSKEGA
LETA, SMO ZA
VAS IZBRALI
NEKAJ KNJIG, KI
VAM JIH PRIPOROČAMO V BRANJE.

VAMPIRSKA AKADEMIJA
Pisateljica Richelle Mead ja napisala knjigo Vampirska akademija. Knjiga je izšla leta 2007. Pisateljica je napisala še 11
drugih delov Zbirke Vampirska akademija, Ledeni ugriz, Poljub smrti, Krvna zaveza …
Knjiga govori o mladi dampirki Rose, ki se na akademiji Svetega Vladimirja uri, da bo postala varuhinja svoje najboljše prijateljice Vasilise
Dragomir, poslednje princese iz rodu Dragomirovih.
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Lisa je morojka in je uporabnica petega elementa, duha. Rose je
zasenčena, kar pomeni, da jo je Lisa s svojimi močmi obudila od mrtvih. Rose je obudila v prometni nesreči v kateri je umrla Lisina družina. Tako je med njima nastala duhovna vez. Rose pa na akademiji ni
lahko, saj ji je všeč njen mentor.Vse pa se zaplete na večer, ko šolo
napadejo strigoji. To so bivši ljudje, dampirji ali moroji, ki jih ostali
strigoji prebudijo (strigoji se ne rodijo ampak nastanejo). Strigoji
niso ne živi ne mrtvi, so pa zelo ubijalske narave. Rose in ostali varuhi se morajo spopasti z njimi. Knjiga je zelo dobra, saj ima veliko
zapletov in že, ko misliš, da je konec je tu že spet nov zaplet. Knjigo
bi priporočala vsem, ki imajo radi vampirje in zaplete v zgodbi.
Lana Avramović
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ENCIKLOPEDIJA PSOV
To knjigo je napisal doktor Bruce Fogle. Izdana pa je bila leta 1995 v Londonu. Bruce Fogle je poleg enciklopedije psov napisal še: Naš pes, Popolna
nega psa,Vodnik za lastnike psov, Psi, Popolna nega mačk, Popolna nega
mladička in psa, Pes v tujini …
Knjiga govori o nastanku psa, o psih in ljudeh, o opisu
psa, o govorici psov, o udomačenih pasmah psov in o skrbi za psa. V knjigi pa je opisanih več kot 400 pasem psov.
Za vsako pasmo, ki jo opiše, ji napiše: zgodovino pasme,
čas izvora, prejšnja in današnja uporaba pasme, življenjsko
dobo, druga imena, velikost in težo. Knjigo rad berem,
kajti iz nje se vsakič več naučim. Priporočam jo vsem, ki
jih psi zanimajo. Ta knjiga pa bo meni še kako prav prišla,
ker hočem postati veterinar. Pes je najboljši prijatelj človeka.

Erijon Sadiku

VELIKI DOBRODUŠNI velikemu prijaznemu velikanu. velikanka in še druge.
Zofko mora velikan odpeljati
Ema Schwarzbartl
VELIKAN
v daljno deželo Velikanijo.
Roald Dahl
Zofka in Vdv morata rešiti
Knjiga Veliki dobrodušni ljudi pred ljudožerskimi velivelikan je bila izdana oko- kani. Ko vse rešita, je konec
li leta 1992. Knjigo sem
zgodbe. V knjigi se ves čas
prebrala večkrat in
nekaj dogaja, zato ni nikoli
menim , da je zelo dobra. dolgčas. Priporočam jo čisto
V njej se dogaja veliko
vsem, saj je res zanimiva.
stvari, ki so zelo napete, Posnet je bil tudi film. Roald
strašljive, smešne in
Dahl je napisal še druga dela,
zabavne.
npr. Matilda, Čarli in tovarna
Knjiga govori o siroti Zofki in čokolade, Mihec in breskev
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ČARLI IN TOVARNA ČOKOLADE
Avtor knjige Čarli in tovarna čokolade je Roald Dahl. Izšla je okoli leta
2000.
Knjigo toplo priporočam, ker ima zanimivo vsebino. Je zelo smešna. Na
začetku je zelo žalostna, a na koncu se vse dobro konča. Mislim, da v knjigi
ni pomanjkljivosti.
Začne se tako,da Čarli na začetku knjige živi revno s svojo družino, na
koncu pa živijo kot srečna družina in niso več lačni dobrega obroka.
Prej bi lahko samo razmisljali o toplem in zadoscujocem obroku,a na
koncu jim ničesar ni manjkalo. Rada bi si ogledala tudi film.
Belmina Dedić

Tone Pavček
je nekoč
dejal:
»Če ne bomo
brali, nas bo
pobralo«.

ČAS ČUDEŽEV
Ta knjiga ni napisana po resničnih dogodkih, v njej pa so še vedno predstavljeni
dogodki, ki so se včasih res dogajali.
Govori o brezdomcu, ki želi najti svojo mamo. Knjiga je napeta. Vedno se kaj zaplete.
Konec pa … No, tega vam ne povem. Menim, da je ta knjiga zelo dobro napisana. Dobila
je številne nagrade. Med njimi si je priborila Zlato hruško. Sama bi ji dala oceno deset.
Knjigo je napisala Anne-Laure Bondoux,Mladinska knjiga jo je izdala leta 2014. Druga dela
so: The killer's tears, The Princetta, A Time of Miracles in še veliko drugih.
Manja Bojc
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