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Zmagovalna 
NAJ SLOVENSKA COOL KNJIGA

bo predstavljena
25. maja 2023, ob 18.00,

v mladinski sobi Knjižnice Velenje.

avtor: Mateja Gomboc
#ODRAŠČANJEIME MI JE JON

 

 COOL KNJIGA 
= 

KUL SLOVENSKA
KNJIGA

 

#STRIP
Življenjepis v stripu je sestavljen iz štirih zaključenih
poglavij, v katerih sledimo življenju te nenavadne
ženske od otroštva naprej skozi zgodnjo očetovo smrt in
mučni odnos z materjo do srečanja življenjske sopotnice
Thee Gamelin,  do težav s povojno oblastjo in smrti v
revščini. V najdaljšem poglavju je prikazan vrhunec
stripa, sedemletno potovanje okrog sveta.

avtor: J. Klemenčič & M. Pušavec

ČUDOVITA IGRA NOGOMET
avtor: Goran Gluvić

Anabel je enajstletna deklica, katere svet se nenadoma
poruši, ko njenega očeta odpeljejo v zapor. Nenadoma
se mora spopasti s težavami v družini. Za nameček se
je loti še starejši učenec Tijan, ker je zaščitila
prvošolčka, žrtev ene številnih Tijanovih objestnosti.
Fant se Anabel s pomočjo sošolcev maščuje in ji
zagreni šolske dni.

ANABEL
avtor: Boris Karlovšek

Glavni junak romana je 16-letnik, ki si je želel postati
preiskovalni novinar. Urednik mladinskih izdaj časopisne
hiše mu je dal nalogo, naj razišče čudno izginotje
mladega obetavnega nogometaša Dejana Gorda. Pri
raziskovanju mu pomaga tudi bratranec Kekec.

AVA
avtor: Suzana Tratnik

ALMA M. KARLIN: SVETOVLJANKA IZ PROVINCE

Avi je šola predstavljala vir hrane, druženja in edini varni
prostor. Mama je bila zasvojena z alkoholom, njen zadnji
fant z drogami. Živela je v hudem pomanjkanju, toda
nihče ni vedel, kaj se ji dogaja za štirimi stenami. V šoli
je bila zaradi svojega neprimernega obnašanja večkrat
kaznovana, vendar se je za njo skrival zelo prestrašen
otrok, ki si želi le malo pozornosti in ljubezni.

Trinajstletni Sebastjan Gaber ima krasno mladost. V šoli
so ga označili kot nadarjenega. Doma ima svojo sobo,
še kar zmogljiv računalnik, nekaj dobrih računalniških
igric, v klubu igra tudi košarko, v kateri neizmerno uživa.
Moti ga le ime. Zato je Jon, ne Sebastjan. Le zakaj?

izBERI 

me

GLAVNA NAGRADA 
E-BRALNIK



GLAVO POKONCI!
avtor: Irena Landau

MLADINSKI ROMANI

TRI DESNE, DVE LEVI
avtor: Vida Kokalj

NK SVOBODA
avtor: Žiga X. Gombač
Najstnika Anej in Sabi se prav lahko ne bi srečala nikoli
v življenju, ker sta živela na tisoče kilometrov narazen.
Ko pa v Sabijevi rojstni Siriji začne divjati vojna, ga beg
pripelje v Grčijo, kjer spozna Aneja. Sabi je begunec,
Anej je turist. A fanta kmalu odkrijeta skupno strast –
nogomet.

#RAZLIČNOST#DIGITALNOST #MIGRACIJE

SONČNICA
avtor: Vinko Moderndorfer

ZMEDA NA VLAKU
avtor: Tatjana Kokalj

BEBO: O FANTU, KI JE BIL MALO TAKO
avtor: Jure Černič

#STRIP
Radožive epizode na temo računalniškega medija
narišejo širok nasmeh na obraz najbolj svojeglavega
hišnega ljubljenčka – osebnega računalnika. Ob
prebiranju Dušanovih stripov boste ponovno vzljubili
čudaški značaj svojega PC-ja in se njegovim muham od
srca nasmejali.

MAT & FOTR & MULC & PES & PC
avtor: Dušan Kastelic

LOTOSOV CVET
avtor: Karolina Kolmanič

Začasna selitev v Indijo je za Evo, hčer slovenskih
diplomatov, resna preizkušnja. Zelo težko se sprijazni z
običaji tuje dežele, ki ogrozijo tudi tisto, kar ji pomeni
največ. To pa je prijateljstvo s Savitri.

SAVITRI
avtor: Silvestra Rogelj Petrič

#STRIP

Harun Hallaj je običajen sirski deček, ki se z mlajšim
bratcem in prijatelji rad igra na ulicah Alepa, vse dokler v
državi ne izbruhne državljanska vojna in je družina
primorana zbežati v tujino. V strahu za lastno življenje
se družina Hallaj poda na nevarno in tvegano pot v
obljubljeno Nemčijo.

ZVEZDE BODO UGASNILE, ČE POVEM JIM
SVOJO ZGODBO
avtor: Bogdan Novak

SUPERGA
avtor: Neli Kodrič Filipić

ZVEZDE VABIJO
avtor: Miha Mazzini

Razgibana pripoved o druščini študentov, ki so se
usodno znašli v surovem primežu gangsterstva.
Zgoščeno napisana akcijska zgodba s krvavimi obračuni
in aktualno računalniško-hekersko tematiko.

DEŽ
avtor: Irenej Jerič

#STRIP

FINO KOLO: PO ZGODBI MANKE
KREMENŠEK KRIŽMAN         
avtor: Tanja Komadina                    

Kaja zase misli, da je odlična pevka, in se zato prijavi na
tekmovanje talentov, čeprav jo prijatelji in njen virtualni
fant prepričujejo, da ni tako. Poskušajo jo obvarovati
pred sramoto, Kajo pa vseeno vleče, da bi zapela pred
javnostjo. Imajo prav oni ali ona?

12-letnemu Hamidu mama obuje prevelike očetove
sandale in ga popolnoma samega pošlje na zahod. V
domači vasi je postalo prenevarno. Talibani pobijajo vse
povprek. Med potjo Hamid najde izgubljeno supergo.
Meni, da mu je zahod poslal obutev, da bo lažje potoval.
Superga tako postane nekakšen Hamidov talisman.

Ganljiva zgodba o strpnosti, sočutju in premagovanju
ovir. Ajda in Voranc sta najboljša prijatelja in sošolca.
Ajdina družina stanuje na lepi ulici, ki jo kazi le stara,
zapuščena in razpadajoča vila. Nekega dne pred
razpadajočo vilo srečata nenavadno žensko s klobukom.
Le kdo je ta gospa?

Enajstletna Maja se po težki nesreči in operaciji ter po
dolgem in mučnem ležanju v bolnišnici, vrne domov. A
vse ni več tako kot prej. Maja se uči, kako živeti na
vozičku, po rehabilitaciji pa se bo morala vrniti v šolo.
Kako na njeno invalidnost reagirajo njeni prijatelji,
sošolci, sosedje in družina? 

Benjamin se je rodil s prikrito napako. Vedno bo
neroden in počasen. To mame in njegovega brata nič
ne moti, le oče se s tem težko sprijazni. Brat Jani je
njegov najboljši prijatelj, s katerim ušpičita marsikatero
vragolijo. Benjamin je trdno odločen, da se bo naučil
vsega. Bo omehčal svojega očeta?

Jera je vsem odveč. Milena, njena nova mačeha, jo
kaznuje po krivici, zaradi česar se Jerin očka z njo
prepira. Hana, Jerina nova polsestra, je dvolična. Jera
ima le eno željo, da bi se mama vrnila in jo imela tako
rada, kot ima Milena Hano.

POVEJ MI PO RESNICI
avtor: Neli Kodrič Filipić
Simon prihaja iz odtujene, razpadle družine in je
brezupno zataknjen v blodnjakih virtualnih svetov. Zdi
se, da je Simon dvignil roke nad resničnostjo. Eva, ki po
naključju vstopi v njegovo življenje, je iz negovanega in
razumevajočega okolja. Se bo Simon zbudil iz
otopelosti? Bosta mlada dva našla pot, ki bo dobra za
oba?

Niko in Romina se spoznata med počitnicami na
jezikovnem tečaju. Simpatija med umetniško
navdahnjenima dušama preraste v ljubezen. Toda njuna
ljubezen se zasuče na senčno stran. Niko se z očetom
preseli v Kairo.

Mile živi z mamo v Mostarju. Neznansko si želi kolo iz
izložbe, vendar izbruhne vojna (leta 1991). Dve leti
kasneje se preseli k teti v Ljubljano. Največ se druži z
deklico Lano, ki dobi prav takšno kolo. Toda nekega dne
kolo izgine. Začnejo se tudi Miletovi izostanki vsako
popoldne. 

Dvanajstletni Žan preživi počitnice ob jezeru med
planinami, kjer nima brezplačnega dostopa do interneta.
Tam spozna deklico Tilko in počitnice se, ob geolovu (lov
na zaklad s pomočjo zemljepisnih koordinat), spremenijo v
skrivnostne in nevarne. Med svojimi sprehodi naletita na
onesnaževanje okolja in prekupčevanje z drogami ter
dregneta v osje gnezdo.




