KNJIÆNE POLICE
NekoË se je prπica praskala ob drevesu. Kakπne Ëetrt Ëez NekoË je zrasla,
se okosmatila in postala... medved.
Medved je odkril, da ima æep. V njem
je otipal listek, na katerem je pisalo:
“Si ti jaz?” Sledili so namigi: “Si zelo
prijazen, sreËen in tudi zelo Ëeden?”
Ker bi rad naπel odgovor, se poda v Ëudeæni gozd... Prelepa
slikanica pripoveduje o iskanju identitete in o tistem, kar
spoznamo na poti iskanja. Ima presenetljive, odπtekane obrate in odliËne dialoge. Posuta je z utrinki poezije in subtilnimi
modrimi mislimi, ki diπijo po zenovskem
pogledu na svet. Oren Lavie, imenitne ilustracije Wolf Erlburch, zaloæba Zala.

Ponikalnice
Miroslav Koπuta je cenjen pesnik s Krasa,
ki piπe tudi za otroke. Pri zaloæbi Miπ so izdali prelepo slikanico petinsedemdesetih
ugank - in ene ugotovitve. Uganke se berejo kot pesmi za otroke, sonËne hvalnice
stvarstvu. Tu je ena za pokuπino: “Varno
pristaniπËe vseh otrok,/ kjer prav Ëudeæno
potihne jok. (.amaM)” Neæne ilustracije
Suzi Bricelj otroku pomagajo reπiti uganko, Ëisto na zadnji
strani pa je πe “ugotovitev”. Takole pravi: “Kadar volk zatuli
v luno, onemijo psi./»e pa kozel ga posnema, se reæijo vsi.” Ta
je namenjena odraslim. Je uganka, v koga je ost naperjena?

Drobtine iz miπje doline
Anja ©tefan je odliËna pesnica, pisateljica in pripovedovalka,
ena tistih avtoric, ki nikoli ne razoËara. Tokrat je pri zaloæbi
MK izπla njena slikanica s pesmicami za miπje in Ëloveπke mladiËke. To so drobtine, kot jim pravi
avtorica, ki pripovedujejo o miπih,
miπjakih in miπkah iz miπje doline. Kaj
vse poËnejo! Gredo po seme za radiË,
zbirajo drobiæ za pogoltne ljudi, pleπejo, se gugajo, skopuπko hranijo dragoceni medenjak, se napijejo, Ëarajo, iπËejo hrano, jo bolj in manj spretno
skrivajo... Pesnica je “ujela miπji svet v
gladko nitko iz besed”. Zanimive ilustracije pa je prispevala Alenka Sotler.

Umazani Berti in Drobiæek!
Tri nove dogodivπËine umazanega Bertija ne bodo nikogar pustile
hladnega. (Jaz se ob branju krohotam prav tako glasno kot otroci.) V prvi zgodbi Berti dobi za darilo Drobiæka, pasjega robotka, najboljπe darilo vseh
Ëasov. Pa je res boljπi kot njegov zvesti kuæa
BuËko? Koga bo imel Berti raje? V drugi
zgodbi je babica povabljena na Ëaj k kraljici.
Za spremljevalca si izbere Bertija. V tretji
zgodbi pa gre Berti na poroko. Ajaj, kaj vse
gre lahko narobe, Ëe si Berti! Duhovite zgodbe z imenitnimi ilustracijami so primerne
tudi za zaËetne bralce. Alan MacDonald, ilustracije David Roberts, zaloæba KM©.

Schönwerthove pravljice
Franz Xaver von Schönwerth je bil tisti
zbiralec ljudskega izroËila, ki ga je slavni Jacob Grimm kralju priporoËil kot
svojega edinega moænega naslednika.
Od leta 1851 dalje je desetletja zbiral
ogromno ljudsko zapuπËino, ki je ostala
pozabljena v arhivih do leta 2009, ko jo
je na odkrila Erika Eischnseer. Knjiga
obsega njen izbor 80 pravljic, ki osupnejo. To je nefiltrirano, neolepπano ljudsko pripovedniπtvo, na trenutke kruto,
politiËno nekorektno, straπljivo, ampak
soËno (odliËen prevod Tine ©trancar!),
polnovredno branje. Knjigo krasijo imenitne ilustracije Hane Stupica. To je knjiga, ki
jo morate prebrati! Zaloæba Miπ.

Medena pravljica,
slikanica + CD
Slikanica Svetlane MakaroviË pripoveduje, kako je Ëebela piËila medveda v smrËek, ker zaspaneta drugaËe ni mogla
pregnati z najlepπega cvetja. Pa prav v
smrËek, kjer najbolj boli! To ga je tako
ujezilo, da se je pognal za njo, jo preganjal sem in tja, dokler ni zbeæala domov, v votlo drevo, kjer Ëebele skrivajo
satje. Ha! Satje! Med! Medved ga je
ukradel, a potem je to drago plaËal. Nazadnje je ostal brez medu, jezen, ker so
mu ukradeno ukradli... Duhovita in pomenljiva zgodba se prepleta z
briljantnimi pesmimi Ëebele, jeæa, jazbeca, lisice, æabe... in odliËnimi
ilustracijami Suzi Bricelj. Slikanici je dodana zgoπËenka. Zaloæba MK.

Umazani Berti in avË, kako boli!
Je lahko zgodba o neËem, kar boli in te pripelje v bolniπnico, smeπna? Ja,
Ëe si umazani Berti. Berti se v πoli kresne po palcu s hiπnikovim kladivom in naredi tako dramo,
da ga mora mama odpeljati na urgenco. V drugi zgodbi za uro plavanja pozabi kopalke, a ga
uËiteljica vseeno prisili, da plava - ha, ha, ha,
kako se Berti znajde! -, v tretji pa je Berti v πolski ekipi, ki tekmuje na kvizu. In to skupaj z vsevednim Nikom. Pa se ne konËa, kot bi priËakovali. Meni je Berti neznansko vπeË. Kdo ne bi bil
rad vËasih malo bolj bertijast? Alan MacDonald, ilustracije David Roberts, zaloæba KM©.
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Umazani Berti in sneg!

»e si umazani Berti, se ti vedno kaj zgodi. Tokrat izvemo za tri krohotavske dogodivπËine, za katere Berti res ni kaj dosti kriv. V prvi ga hoËe soπolka, ki je
vanj zaljubljena, poljubiti. O, fuj, bljak! Ne prestraπi
se niti slinastega lazarja, ki ji ga Berti skuπa dati za
vrat. V drugi zgodbi pride Berti na vrsto, da Ëez konec tedna poskrbi za πolskega hrËka, mrcinica pa mu
pobegne v neznano. V ponedeljek ga mora Berti prinesti pred ËujeËe oËi uËiteljice Srakar. V tretji zgodbi
pa se mama pohvali gospe Oπabnik, da njen Berti igra
trobento. Trobento?!? Berti?!? Igra?!? Alan MacDonald, ilustracije David Roberts, zaloæba KM©.

Bertiju odpade pouk, ker sneæi, zato se gre
lahko s prijatelji sankat. Le da nima sani,
ker so jih lani polomili. Babi mu posodi
stare oËkove sani. Smrdljive, plesnive, teæke... V drugi zgodbi se Berti prilepi oËku, ki
kot suliËar nastopa v posnetku zgodovinske bitke. Ampak Berti ni strahopetec, ki bi
se predal le zato, ker tako hoËe zgodovina!
V tretji zgodbi pa poskrbi, da - na veliko
veselje uËiteljice Srakar - njihova πola
konËno pride na prve strani Ëasopisov. Berti je zakon! Kako lahko kdo v eno samo æivljenje stlaËi toliko... dogajanja? Alan MacDonald, ilustracije David Roberts, zaloæba KM©.

»e poznate umazanega Bertija, ste æe sliπali
tudi za πolskega hiπnika, godrnjavega gospoda
Zgago. V tednu knjige, ko pridejo vsi obleËeni
v svoje najljubπe knjiæne junake, je hiπnik vampir, grof Zgaga. Berti posumi, da res pije kri,
saj si za malico iz termovke nataka nekaj krvavo rdeËega... V drugi zgodbi bi moral k frizerju, pa ga ostriæe kar prijatelj Dare, v tretji pa
gre z mamo v nakupovalno srediπËe. Pogumna
æenska! Zbirka knjig o Bertiju bo prevzela tudi otroke, ki ne berejo radi, ker je noro zabavna, pa πe veliko ilustracij in velike Ërke
ima. Alan MacDonald, ilustracije David Roberts, zaloæba KM©.

©est let imam
Pozor, pozor, vsi ljubitelji medveda Puja in obËudovalci A. A. Milneja, ki je zapisal zgodbe
o njegovih dogodivπËinah! Pri zaloæbi MK je
izπla knjiga pesmi, ki jo je A. A. Milne napisal
leto dni po izidu prve knjige o Puju. Christopher Robin ima v njej πest let, skozi knjigo pa
se - pravita, da sluËajno - sprehodita tudi Pu in
Pujsek. Knjiga znaËilno milnejevskih pesmi je
del otroπtva marsikoga z angleπkega govornega podroËja, sedaj pa bomo v njih uæivali tudi pri nas. OdliËno jih je prepesnila Urπa Vogrinec Javorπek, knjigo pa krasijo izvirne ilustracije E. H. Sheparda, slikarja, ki je dal vizualno podobo tudi obema knjigama o Puju.

Umazani Berti in poljub!

Umazani Berti in vampir!

Objava je po izboru uredniπtva in ni naroËena ali plaËana. Za zaloænike je naËin sodelovanja opisan na www.mojmalcek.si

Medved, ki ga prej πe ni
bilo, in Ëarobni gozd

Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Ripley - saj ni res, pa je!
Robert Ripley je bil ameriπki novinar, ki je za Ëasa æivljenja s Ëasopisnimi rubrikami ter z radijskimi in
televizijskimi oddajami “Saj ni res,
pa je!” zaslovel po vsem svetu, slaven pa je postal tako kot ameriπki
predsedniki. Vse æivljenje je iskal nenavadne, skrivnostne, Ëudaπke,
nore, neverjetne stvari, dogodke, æivali, ljudi... Ustvaril je svetovni imperij - muzeje nenavadnosti, zabaviπËne parke, arhive in skladiπËa
zbirk. Ta velika, obseæna (254 strani!) in zelo privlaËna knjiga prikazuje del njegove zbirke s kratkimi besedili in πtevilnimi fotografijami. Zaloæba UËila International.

Marko v teæavah
Æarko je umirjen, njegov dvojËek Marko pa se za vsako figo zapleta v spore. Nekega dne hoËe v parku pregnati s proge za rolkanje druge otroke, zato se nalaπË zaleti v deËka, ki pravi, da je igriπËe za vse. Izbije mu dva zoba, a ne Ëuti obæalovanja. Potem pa njegov dvojËek Æarko postane ærtev maπËevanja
za izbite zobe. Nasilneæi so
menili, da so poravnali raËun
z Markom. Slikanica brez
olepπevanja predstavi primere in posledice neprimernega
vedenja. V zakljuËnem poglavju svetuje starπem, kako
otroke usmerjati v boljπe odloËitve. Jennifer Moore Mallinos, ilustracije Gustavo
Mazali, zaloæba MK.

Gremo v vesolje, knjiga razprostiranka
Ko otrok odpira strani kartonke, postopoma naraπËa njena povrπina,
da vidi vedno veËjo in bolj osupljivo ilustracijo, ki je na koncu velika
kot plakat. Prikazuje del povrπja
Zemlje in vesoljsko plovilo, ki poleti v vesolje. Najprej se zableπËi
satelit, nato vidimo od blizu nebesna telesa, za raketoplanom pa
vedno manjπo Zemljo. Na desni
strani se ob vsakem novem zgibu
razprostiranke prikaæe besedilo,
ki pojasnjuje dogajanje in razkriva skrivnosti vesolja, kometov,
planetov, æivljenje astronavtov na vesoljski postaji... Kartonko krasijo zelo
prikupne ilustracije. Federica Iossa, zaloæba Primus.

Matej in raËunalniπki vampirji
Matej je doma v SonËnem Dolu, kjer se vsi poznajo po imenih.
Na rojstni dan povabi prav vse otroke iz soseske. Po zabavi pa
Matej najde skrivnostno darilo, ki
mu ga je podaril neznani V - raËunalniπko igro o Vampirjih. In bolj ko
jo Matej igra, bolj postaja odvisen
od iger. Za niË veË se ne zmeni, ne za
prijatelje, ne za nogomet, ne za πolo... Slikanica nazorno opozarja na
vampirski Ëar raËunalniπkih iger, na njegov
Ëar in bliπË, toda tudi na posledice, ki jih zaradi pretiranega igranja otrok trpi v realnem
æivljenju. Na koncu je πe vodnik za starπe.
Jennifer Moore Mallinos, privlaËne ilustracije Gustavo Mazali, zaloæba MK.

Medved zobozdravnik
Medved Kratkodlaki je v gozdu odprl zobno ambulanto. ©e sreËa, saj si je ravno tistega dne veverica
zlomila zob. V petih krajπih zgodbah izvemo, kako
ji ga je zobozdravnik spet zlepil, volku pa priskrbel
zobno protezo in kravi pozdravil vnetje æivca, zaradi katerega so jo boleli vsi zobje. Pogumno je zaplombiral zob celo tigru in za povrh πe dobil zvestega pomoËnika, mucka Pikca. Prikupne zgodbice Miroslave Leban otroke seznanjajo z delom zobozdravnika in omilijo strah pred njim. Natisnjene so dislektikom prijazno, krasijo pa jih mehke ilustracije Vesne BenedetiË. Zaloæba Goriπka Mohorjeva druæba.

