Terry Pratchett: Miceni svobodni možje: roman o Faniki Trpin
Priljubljeni angleški pisatelj Terry Pratchett je po vsem svetu najbolj znan po obsežni seriji
fantazijskih romanov o svetu Plošče. Tudi knjiga Miceni svobodni možje je umeščena v ta svet in
zdaj jo lahko v prevodu Boštjana Gorenca beremo tudi v slovenščini. Fanika se zdi čisto navadna
deklica, a njen pogled na svet je drugačen. Vidi stvari, ki jih drugi ne. Na primer povodno pošast
in micene modre možiclje, ki se menijo o kraji ovac. Ko njenega bratca ugrabi vilinska kraljica, ga
lahko reši le ona. Skupaj z modrimi možiclji se pogumno poda na pot, na kateri se prepletata
resničnost in neizprosno okruten svet prebivalcev vilinske dežele.

Ema Mlakar Debenec: Lili - to sem jaz!
Prva knjiga iz zbirke Velike dogodivščine male Lili. Glavna junakinja Lili se v prvem poglavju
predstavi, v naslednjih poglavjih pa bralca ponese v svoj svet zanimivih in zabavnih
doživetij. Lili marsikdaj zabrede v težave in zdi se, kot da ne bo zmogla premagati vseh
izzivov. Tokrat skrivnostno izgine njen dežnik in Lili pride domov čisto premočena! Stvari
želi priti do dna in se poda na lov za iskanjem izginulega dežnika. Ji ga bo uspelo najti? V
naslednjem poglavju se Lili spozna s pasjimi mladički in si zaželi svojega. A ne bo šlo tako
zlahka. Oče jo postavi pred pomemben izziv. Bo uspela opraviti vse naloge in dobiti novega
hišnega ljubljenčka?

Labor Ateliergemeinschaft: Jaz sem taka, ti si tak
Kako smo si različni! Eni smo zasanjani, drugi stvarni, enim je vse težko, drugim nič, eni so veliki,
drugi majhni, eni imajo drugačno polt kot večina okoli njih, vse to pa je čisto normalno. Ampak
kaj sploh je normalno? Ta knjiga se ukvarja ravno s tem: v njej so slike, stripi, fotografije,
zabavne in razmišljujoče domislice in zgodbe, ki nas spodbudijo, da ljudi začnemo opazovati na
nov, drugačen način. Kažejo nam, da nam je skupnega več, kot si mislimo. Ta knjiga nas
opogumlja, da smo taki, kakršni pač smo, in da tudi drugim dovolimo biti to, kar so – normalni,
ampak vseeno samosvoji. To posebno knjigo so ustvarili priznani nemški umetniki, povezani v
združenje Labor Ateliergemeinschaft. Med drugim je bila nominirana za nagrado deutscher
jugendliteraturpreis 2018.

