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BIBI IN GUSTI, NAJBOLJŠE ZGODBE 

Ingvar Ambjornsen 
 
Znak kakovosti zlata hruška  

 

Navajeni smo, da imata pujsa Bibi in Gusti vedno polno malho 

nasvetov za raznorazne pujsje težave. Pridružite se jima na 

popotovanju skozi letne čase, ko bosta 

spomladi zalivala hišico, poleti udomačila kolo, 

jeseni porahljala prepir, pozimi sipala srečo, in 

ko nova pomlad vzbrsti, pregnala še žalost. 

 
Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost 

Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir 
Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo 

Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo 
Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico 
 

 
Posamezne knjige so prejele nagrado Zlata hruška, za 

najboljšo knjigo po izboru centra za mladinsko 
književnost pri MKLJ. 

Avtorica Ida Mlakar Črnič je knjižničarka in pravljičarka. Med 
njenimi najbolj znanimi slikanicami so Cipercoperček (2012), 
zbirka slikanic o Bibi in Gustiju in zgodba O kravi, ki je lajala v 
luno z ilustracijami Petra Škerla (2015), ki je prejela nagrado 
Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico. 

Likovne podobe Kristine Krhin prinašajo posebno svežino in 
nežnost, s katero se skuša zgodbica dotakniti občutljive in 
domišljije polne otroške duše. Ilustratorka želeni vtis dosega s 
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premišljeno uporabo kombinirane tehnike, kjer ji zlasti akvarel 
omogoča prosojni in zračni videz prizorišč. Lirični videz imajo 
tudi pujski kot glavni protagonisti pripovedi.  

 
VRAŽJE VRANE 
Ingvar Ambjornsen 
 
Znak kakovosti zlata hruška  

 

»Vražje vrane« je ime pankrokovskega benda, ki 
se nastani v penzionu Fjordski razgled in skali 
vsakdanji podeželski mir. Samson in Roberto sta 
nezaupljiva, učiteljica Cviliberg doživi živčni zlom, 

jazbečevka Greta zvezdnike nestrpno pričakuje, okrog penziona 
se potikajo novinarji in oboževalci. Na koncu se izkaže, da so 
vrane pravi fantje od fare, ki uprizorijo nepozaben koncert.   

Glavna junaka zbirke sta Samson, zelo grd pes in bistri mačkon 
Roberto. Živita v penzionu Fjordski razgled, ki ga je Samson 

podedoval po svojem stricu. Poleg njiju v knjigi nastopa še cela 
vrsta živali, ki počnejo pravzaprav vse kar počnejo tudi ljudje - 
delajo, trgujejo, se zabavajo, oprezajo za zvezdniki, se 
zaljubljajo, nekatere so prijazne, druge neumne, nekatere 
optimistične, druge zoprne, nobena pa ni čisto zares hudobna. 
Vendar so hkrati tudi nezgrešljivo živalske. 

Zbirka je namenjena otrokom od šestega leta naprej, dovoljena 
pa je tudi odraslim. Napisal jo je avtor številnih uspešnic za 
otroke in odrasle, norveški pisatelj Ingvar Ambjørnsen, ki je za 
svoje delo prejel številne nagrade in se uvršča med najbolj 
prevajane norveške pisatelje. 
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ZBIRKA MAVRIČNE VILE 

Daisy Meadows 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Zabavajte se s prazničnimi vilami! 
 

Preberite celo zbirko in vilam vrnite njihove torbice! 
V naslednjih mesecih v našo knjižnico prihajajo novi deli zbirke. 

 
 
 
 

Tokrat tudi nekaj za odrasle bralce … 

 
 

TRILOGIJA MILLENNIUM 

Stieg Larsson 
 

1.del serije Millennium. Dekle z 

zmajskim tatujem je zgodba o 

preiskavi izginotja Harriet Vanger, 

članice ene najbogatejših švedskih 

družin, ki je izginila pred štiridesetimi leti.  

 

Zbirka najboljših kriminalk na svetu - prodanih je več 

kot 100 milijonov izvodov iz serije! 


