
 
 

13. knjiga v priljubljeni zbirki Srečna družina: Huda kriminalka z eksplozivno granato 

Erjavčeva srečno-smešna družina se s Tininim fantom Valom vred odpravi na kmečki 

turizem v Posočje. Vsi so na preži za fotografijo babičinega očeta, pogumnega 

vojaka v Guerra grande ob njeni 100-letnici. Ob Soči, na njej in nad njo doživijo vse 

predpisane adrenalinske trenutke na raftingu, spuščanju po jekleni vrvi, vse je lepo 

bio … Dokler Nejc ne odkrije 350-kilogramske granate velikanke iz prve vojne, in to 

kar s sposojenim detektorjem za kovine. Pustolovščina se utegne končati 

eksplozivno, do srečnega konca manjka samo še čudežno najdena fotografija. 
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Kateri je prvi slovenski barvni film? 

Kaj pomeni ime Adam? 

Kako sta se pisala nemška  pravljičarja brata Jakob in Wilhem? 

 

Več kot 300 različnih vprašanj in odgovorov za zabavno preizkušanje znanja 

mladih in malo manj mladih bralcev.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

S sijajnimi fotografijami ljudi, naselij, pokrajin, živali in rastlin Otroški atlas sveta 

omogoča vznemirljiv vpogled v sodobni svet. 

S posodobljenimi, ne prezahtevnimi besedili, najnovejšimi podatki in zastavami 

neodvisnih držav je idealen uvajalni priročnik tako za domačo kot za šolsko rabo.  

 stotine zemljepisnih imen, imen glavnih mest in najprepoznavnejših naravnih 

pojavov  

 državne zastave, glavni jeziki, denarne enote ter podatki o površini in številu 

prebivalcev za vsako državo 

 natančni in privlačni zemljevidi, izdelani z najsodobnejšo digitalno kartografijo 

 skrbno izbrane značilnosti in posebno zanimiva dejstva za vsako predstavljeno 

območje 

 preprosto in jasno besedilo, primerno za mlajše bralce. 
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Konrad se s svojo družino, mamo, očetom in bratom Petrom preseli v novozgrajeno 

naselje vrstnih hiš, kjer se zanj začne nova dogodivščina. Med spoznavanjem 

sosedov po naključju naleti na deklico Fridz, ki spremeni njegovo predstavo o 

puncah, ki se jim je do tedaj izogibal. Njeni starši so sveže ločeni in Konrad nehote 

postane pomočnik pri izpeljavi načrta, kako se maščevati novi prijateljici Fridzinega 

očeta. Pomembno vlogo pri maščevanju igra tudi orjaški kunec. 

prenašanja znanj v mednarodnih izmenjavah.  


