
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GUINNESSOVA KNJIGA REKORDOV 
2022 
 
Pred vami je slovenska izdaja Guinnessove knjige 
rekordov za leto 2022 – najbolje prodajane knjige, 

ki izhaja vsako leto. 

Knjige, ki je po formatu vedno enaka, po vsebini 

pa zelo različna. In zadnje leto je bilo res 

neprimerljivo z vsakim drugim letom sodobnega 

časa, kar je vplivalo tudi na podobo najnovejše knjige rekordov, 

že 68. po vrsti. 
 
 
 
 

JURE KVAK KVAK  
Saša Vegri 
Prikupna zgodba o dečku Juretu, ki ne mara zelenjavne 

juhe, in njegovi skrbni babici nas popelje v svet 
domišljije, kjer je vse mogoče. Priča smo Juretovi 

preobrazbi v žabo (za kar je seveda kriva zelenjavna 

juha) in prizadevanjem babice, da se žaba čim prej 

spremeni nazaj v Jureta, še preden se vrnejo starši iz 

službe. Pravljica se konča sladko - z zvrhano skledo 

jagod s smetano. 
 
 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/4568-sasa-vegri-7452


 

KZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI 
Josip Jurčič 
Junaki humoreske so meščani Višnje Gore, super 

junak pa modrec Krivostegno, ki razreši 

kozlovsko sodbo. In to tako, da je volk sit, kozel 

pa cel. Zgodba, polna zabavnih zapletov in 

premislekov.  
 
 
 
 

 

KAKŠNO DREVO ZRASTE IZ MAČKA 
Nataša Konc Lorenzutti 
Junaki Nataše Konc Lorenzutti se v enajstih zgodbah 

spopadajo z različnimi tegobami in izzivi, pri tem 

doživljajo majhne dogodivščine in se marsikdaj kaj 
novega naučijo. V prvi zgodbi ugotovijo, da je delo lahko 

tudi veselo, v drugi dobijo novega sostanovalca – 

mačka, v tretji izpeljejo reševalno akcijo, v četrti 

ustanovijo svojo državo, v peti se izkaže, da se je včasih 

celo vredno zadržati ob šolskih zvezkih, v šesti se pokaže, da je 

s prazniki včasih težko, v sedmi sadijo krompir in ugotovijo, da 

s krompirjem nimajo krompirja, v osmi se domača naloga izkaže 

za domačo nadlogo, v deveti se naučijo novo angleško besedo, v 

deseti dobijo novega družinskega člana, v enajsti pa napovejo 
vojno bolham.  
 
 
 
 
 



 

PASJI MOŽ: KAŽIN IN KAZEN (9. KNJIGA) 
Dav Pilkey 
Nova dogodivščina najbolj slavnega superpolicaja s 

pasjo glavo! 

 

 
 

 
 

HARRY POTTER 6: PRINC MEŠANE KRVI (6. 
KNJIGA) 
J. K. Rowling 

Šesta knjiga kronike dogodivščin mladega čarovnika 

Harryja Potterja. Harryjevo leto na Bradavičarki 

zaznamuje zbiranje Mrlakensteinovih zlohotnih sil. Prek 

dežele se plazita malodušje in strah, boje med čarovniki 
začnejo opažati celo bunkeljni. 
 
 

 
 
LUZERKA 

Mina Lystad 
Marie je navadna. Ne nosi vpadljivih oblačil. Želi si, da 

bi imela takšne lase kot njena mega popularna sošolka 

Heddy, ampak se vsi poskusi klavrno končajo. Na 

splošno se ji vse ponesreči. Še dobro, da ima 

najboljšega prijatelja Espena, s katerim je lahko 

takšna, kakršna je. Njen učitelj nekega dne določi, da 

morajo vsi ustvariti nekaj, kar se bo prijelo na družbenih 

omrežjih. Marie objavi video o tem, kako nerodna je in na veliko 

presenečenje vseh v trenutku zaslovi. Všečki dežujejo in vsi se 
smejijo njenim poskusom, kako biti kul. Marie je vse bolj 

priljubljena. Toda, ali je vredno? 
 
 
 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/dav-pilkey-1409
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/810-j-k-rowling-162


 

FEJK 
Mina Lystad 
Marie smo spoznali v knjigi Luzerka. Zdaj ne snema več 

spletnih videov, ampak piše za šolski časopis. Pisanje ji 

gre dobro od rok, zato ji urednica Magga nalaga čedalje 

več prispevkov. Vendar je šolski časopis med bralci vse 

manj priljubljen. Zato Magga svojo ekipo poduči, da je 

treba kdaj pa kdaj resnico tudi prirediti. Za klike! In 

čeprav se Marie zaveda, da to ni prav, prav tako sama začini 
intervju z najbolj kul fantom na šoli Tarjeijem. »Fake news« tako 

tudi v šolskem okolju postanejo glavna novica. Toda, kje so 

meje? Bo kljub porajajočim se dvomom požrla svoja načela in se 

dokopala do uredniškega mesta? Posledice lažnih novic pa niso 

nedolžne, kar ugotovi tudi Marie … 

Roman Fejk je bil nominiran za norveško literarno nagrado ARK 

Children’s Book Prize 2019. 

 

 

ANABEL 
Boris Karlovšek 
Družinsko idilo šestošolke Anabel, odlične učenke in 

priljubljene sošolke, čez noč uniči prihod uniformiranih 

mož, ki vklenejo njenega očeta in ga zaradi suma 

prekupčevanja z drogo odvedejo v preiskovalni zapor. 

Ta dogodek povsem ohromi krhko deklico in v šoli na 
lepem ne zmore več zbrano slediti pouku. Ko se nato 

zlomi pod težo prehudega bremena, ji na srečo na 

pomoč priskočita skrbna razrednik Stane in šolska psihologinja 

Ana. A dekličinih težav tu še zdaleč ni konec: ko novica o 

domnevnem prekršku Anabelinega očeta pricurlja v medije, se 

za deklico šele začne prava kalvarija! Povrhu izkoristi njeno silno 

stisko devetošolec Tijan, ki se s skupino fantov psihično spravi 

nanjo. Pretresljiva zgodba, zapisana izredno občutljivo, prinaša 

dragocen vpogled v številne aktualne teme sodobnega časa, v 

katerega nismo ujeti le odrasli, ampak posledično tudi otroci.  
 



GREMO MI V TRI KRASNE 
Nataša Konc Lorenzutti 
Kaj vse se lahko zgodi na poletnem taboru v naravi, kjer 

se znajde druščina mladostnikov, ki so jih odrezali od 

sodobne tehnologije? Če upoštevamo, da ima vsak od 

njih svoje težave, nekateri zelo, drugi manj resne, je 

odgovor: marsikaj! Panični in agresivni napadi in izpadi, 

zdravstvene težave, prve simpatije, včasih smešni in 

kdaj čisto resni komunikacijski zapleti, celo pogrešan oče ... 

V mladinskem romanu Nataše Konc Lorenzutti sledimo dvema 

pripovedovalcema, Valentini in Urošu, ki ga poznamo že iz 

knjige Avtobus ob treh. Vsak po svoje doživljata tabor, 

predvsem pa nam odstirata svoji zgodbi - Valentino 

zaznamujejo motnje hranjenja, Uroša pa nezdravo podleganje 

sodobni tehnologiji. 

 

POZITIVNA DISCIPLINA 
Jane Nelsen 
Pozitivna disciplina je najpomembnejša knjiga s 

področja Pozitivne discipline in nekateri jo imenujejo kar 

»Biblija« Pozitivne discipline. V njej je predstavljen 

koncept Pozitivne discipline, ozadje pristopa in veliko 

praktičnih primerov. Knjiga je odlična nadgradnja 

praktičnih in izkustvenih usposabljanj Pozitivna 

disciplina v razredu ter Pozitivna disciplina za starše, ki jih izvaja 

trener Pozitivne discipline mag. Jani Prgić. 

 

VEJICA JE, VEJICE NI, zbirka vaj za pravilno rabo 

vejice 

Postavljanje vejic v slovenščini se marsikomu zdi 

težko, toda v resnici ni – treba je le razumeti nekaj 

temeljnih pravil in si jih zapomniti. 
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