Cars ke knjige
 Za devetimi drevesi (ARNUŠ PUPIS)
 Zeleni dežnik (AZUA KRAMER)
 Ste kje videli slona? (BARROW)
 Na žarku svetlobe: zgodba o A. Einsteinu (BERNE)
 Medvedkova knjižnica (BISHOP)
 Pobegli objem (BLAND)
 Ljubezni dovolj za dva (CHAPMAN)
 Jazbec in velika dogodivščina (CHIEW)
 Čoharije: zgodbe, pesmi in uganke s podobami Zvonka Čoha
 Mamica, kje si? (DONALDSON)
 Sovica Jokica in blu-blu (FRIESTER)
 Ljubek star lev (JARMAN)
 Ženičke in strički za daljnimi grički (JELEN)
 Skuhaj mi pravljico (KOREN)
 Dve želji (KRALJIČ)
 Moja babica/Moj dedek (KRALJIČ)
 Virginija Volk (MACLEAR)
 Lisica išče vest (MAJHEN)
 Krompirjevo potovanje (MATOS)
 Miška želi prijatelja (MAV HORVAT)
 Oliver peče tortice (MELLING)
 Butalski policaj in Cefizelj (MILČINSKI)
 Krtek in ribica (MILER)
 Škratovile ujamejo lovca (MUCK)
 Krasna zgodba (OGRIZEK)
 Jaz sem najmočnejši (RAMOS)
 Mami, kdaj prideš? (RODIK)
 Pujsek (ROSENTHAL)
 Predpravljice in popovedke (ROZMAN)
 Prijatelj, kot si ti (SCHOMBURG)
 Sončnica na rami
 Prehlajeni čarodej (STEPANČIČ)
 Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom (SVETINA)
 Čarimatika (ŠTAMPE ŽMAVC)
 Bobek in zlate kokoši (ŠTEFAN)
 Sadje z naše ladje (ŠTEFAN)
 Simon in Skokec (WILD)
 Kaj storiš s problemom? (YAMADA)
 Kaj storiš z idejo? (YAMADA)
 Žarnica, ti loviš
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 Deček, ki je plaval s piranhami (ALMOND)
 Godrnjačevi v težavah (ARDAGH)
 Dekle z belim psom (BOOTH)
 Aličine pustolovščine v deželi čudes (CARROLL)
 Švrk in preizkusi za policijske pse (GIBBES)
 Soči (GREGORČIČ)
 Lisice ne lažejo (HUB)
 Zmeda na vlaku (KOKALJ)
 Nisem smrklja (KONC L.)
 Detektiv Nosko. Pogrešani pingvin (LOZANO)
 Ledeni zmaj (MARTIN)
 Časovna kad doktorja Proktorja (NESBØ)
 Ko se je moj oče hotel poročiti z materjo Anne Lachs (NÖSTLINGER)
 Super Rjavko (ØVREÅS)
 Vafljevi srčki (PARR)
 Vse to je tvoje (PAVČEK)
 Poletje pod lastovičjim zvonikom (PREGL)
 Deček Brin na domačem kolišču (PREGELJ)
 Prodam Rozinkota (SANTOS)
 Zgodba o polžu, ki je odkril pomen počasnosti (SEPULVEDA)
 Neverjetne počitnice (SIVEC)
 Slepomišnice
 Sosed pod stropom (SVETINA)
 Mihec milijarder (WALLIAMS)
 Tiranska teta (WALLIAMS)
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 Obmiruj, nato odidi (BOYNE)
 Cesta utehe (DOWN)
 Pismo za kralja (DRAGT)
 Kamor je šla (FORMAN)
 Kmalu (GLEITZMAN)
 Katherine, Katherine (GREEN)
 Kako sem po nesreči napisala knjigo (HUIZING)
 Teci (KARLOVŠEK)
 Ko sem prvič
 Povej mi po resnici (KODRIČ FILIPIČ)
 Fant, ki je sejal zvezde (KOKALJ)
 Avtobus ob treh (KONC LORENZUTTI)
 Hotel Veliki L (KUYPER)
 Frančiška (PIWKOWSKA)
 Otok nenavadnih otrok (RIGGS)
 Irijam in Jonibe (SCHEIN)
 Žerjavica pod pepelom (TAHIR)
 Viralni posnetek (TOL)
 Cantervillski duh (WILDE)
 Mavec (WOLTZ)
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 Hvaležni medved
 Indijske pravljice
 Jež se ženi
 Modrost pravljične školjke
 Naj babica še pripoveduje?
 Najlepše uspavanke sveta
 Petelinček Petelanček
 Volk in sedem kozličkov
 Za devetimi gorami
 Zlata skledica
 Zverinice iz Rezije
 Zverinice, pozdravljene!
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