KNJIÆNE POLICE
»as je za spanje, toda mali miπek πe
ne more zaspati. Æeli si πe ene pravljice, πe ene pesmice, πe enega objema... Kaj vse potrebujejo naπe “male
miπke”, preden potonejo v sen! Mamica malËka razume,
zato stori vse, da se njen miπek umiri, udobno namesti in
konËno zaziba v sladke sanje. Topla slikanica sprejema otrokovo veËerno stisko in mu pomaga ustvariti ritual veËernega
umirjanja. Primerna je za veËerno branje in branje kadarkoli Ëez dan, da otroku povemo, kako zelo ga imamo radi. »udovito mehke ilustracije s πtevilnimi podrobnostmi je ustvarila Suzanne Khushi. Ronne Randall,
zaloæba UËila International.

Zmaji na poti
Nekega dne se prebudi starodavni kip
zmaja, ki stoji na glavnem trgu v Celovcu.
Od deËka, ki ravno tedaj tam stoji, izve,
da je poslednji svoje vrste. To ga silno razæalosti. DeËku se zasmili, pa se odloËi, da
mu bo pomagal poiskati sorodnike. Zajaha ga in æe poletita Ëez gore. Prebudita
zmaje v Ljubljani. Skupaj se odpravijo πe
k zmajem na grad v Trsatu in nato πe k izviru Timave. Toda joj, ali je kje πe kakπen
zmajski mladiË? Zgodba v rimah nas popelje na Ëudovit prelet starodavnih zmajskih krajev, obudi stare legende in povsem prevzame otroπko domiπljijo. Imenitne ilustracije so delo Katarine ©trukelj, Mohorjeva zaloæba Celovec.

Vila
V skrivnostni zgodbi Fran MilËinski pripoveduje o plavolasi
deklici, ki je pila iz vilinskega studenca in postala vila, Ëez leta
pa prekrπila vilinske obiËaje in se poroËila z deËkom, s katerim
sta se imela rada æe kot otroka. Æena-vila je velik blagoslov za
moæa in domaËijo, saj vidi v prihodnost,
pozna skrivnosti narave in lahko dobi pomoË vilinskih sester. A je njeno vilinstvo
tudi hudo prekletstvo. V kateri svet spadajo ona in njeni otroci? Zakladna izdaja
zaloæbe Sanje ohranja vso navduπujoËo
soËnost pripovedi, silovitost starodavne
zgodbe in obËutje straπljive usodnosti. Besede imenitno harmonizirajo vilinsko neæne ilustracije Petra ©kerla.

Bevskanje za bagel kruhke
©oni prebiva pri Juliji, Lari in njuni mami. Lepo ji
je, a nekega dne, ko se igrajo v parku, ©oni zaËuti,
da bi mora oddirjati v gozd, na svobodo. Potem pa
se ne zna veË vrniti, dokler ji poti ne pokaæejo lisice, ki hodijo v mesto brskat po smeteh. ©oni se odpravi proti domu, a na poti jo vonj po slastni hrani zvabi na trænico, kjer spozna prijazno prodajalko, kraljico kruhkov bagel. Vræe ji bagel in... ©oni
se ne more se veË odmakniti od nje in njenih slastnih dobrot, Ëeprav ve, da jo njene gospodarice
obupano iπËejo. Duhovitosti zgodbe Michaea Rosena dajejo dodaten zagon imenitno naËeËkane ilustracije Tonyja Rossa. Zaloæba Skrivnost.

GospodiËna Evforbija
GospodiËna Evforbija ima nenavadno ime in
oËarljivo starinsko slaπËiËarno, ki jo Marta in
babica odkrijeta, ko se malo izgubita v domaËem mestu. V njej ni polic s sladkarijami, saj
gospodiËna ustvarja le slaπËice “po meri”. Kaj
to pomeni, izvemo, ko Marta postane njena
uËenka. Kakπna sreËa, da so se ravno priËele
poËitnice in da Martin oËka razume, kaj deklica potrebuje! Marti se pridruæi πe Matej, ki letos ni izdelal razreda in velja za problematiËnega, v resnici pa je zelo prijeten fant, dober
prijatelj in zavzet uËenec, Ëe je tema tako
zanimiva, kot je ustvarjanje slaπËic po
meri... PriporoËam! Luigi Ballerini, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Deklica z roæicami
• Dajmo, dekleta

Zlata hruπka
Pri zaloæbi Sanje so izdali tri Ëudovite slikanice z zgodbami Frana MilËinskega in
ilustracijami Petra ©kerla. Mojster besed,
ki mu je Ëas dodal πe zlati poprh, v njih na
novo pripoveduje stare ljudske zgodbe
tako duhovito in soËno, da bodo v njih
uæivali tudi odrasli knjiæni sladokusci. Otrokom bo treba pomen
nekaterih besed in besednih zvez razloæiti, na primer, kaj je “mernik, poln besedi” in kaj pomeni, da greπ “na πetnjo in pohaj”, toda
to jim πiri obzorja! Zgodba o zlati hruπki pripoveduje o preprostem pastirju, ki si je s srËnostjo, pogumom, sreËo, bistro pametjo in premetenostjo prisluæil pol kraljestva in kraljiËno za æeno.

O duπici majceni, ki
ni smela v nebesa
Manj znana zgodba Frana MilËinskega je
neskonËno æalostna, a hkrati tolaæeËa. Pripoveduje o materi, ki ni skrbela za svoje
otroke. Sinova je zanemarjala, novorojeno deklico pa pustila umreti, πe
preden bi jo krstili. Zato njena majcena duπica ni smela v nebesa. Sprejeli bi jo πele, Ëe bi prinesla polno srebrno kanglico vode, ki izvira izpod koπËene gore in teËe izpod hriba
navzgor. Uboga duπica! Kje naj si odpoËije, kam naj gre, kdo ji lahko pomaga izpolniti nemogoËo nalogo? Knjiga je navduπujoËa zmes
predkrπËanskega in krπËanskega izroËila, mojstrstva pripovednika in
neænosti izjemnih ilustracij Petra ©kerla. Zaloæba Sanje.

Najlepπe basni

Princ Lenzelo in Travnati oblak

Matthias Reiner je za to knjigo izbral 53 basni. Pribliæno pol je
Ezopovih, druge pa so ustvarili starejπi avtorji, od Avianusa, Jeana
de la Fontainea in Gottholda Ephraima Lessinga do novejπih, kot so Franz Kafka, James
Thurber in Reiner Kunze. Basni so kratke,
enostranske, krasijo pa jih Ëudovite ilustracije
Reinharda Michla. Skoraj realistiËne ilustracije bralca zadræijo in povabijo v poglobljen
razmislek. Basni bodo vπeË odraslim bralcem
(knjiga je lahko lepo darilo!), otrokom pa bo
potrebno marsikaj razloæiti, saj nimajo dovolj
æivljenjskih izkuπenj, da bi razumeli prav vsako pomenljivo sporoËilo. Zaloæba Narava.

Princ Lenzelo (= len zelo) daje prednost sebi, svojim æeljam pred vsem,
tudi pred dogovori in dolænostmi. Ko nekega dne spet ne pride k pouku
in zamudi druæinsko veËerjo, se oËe kralj resniËno razjezi. Princ Lenzelo
mora za kazen zapisati vse, kar ve o vladanju. Teæka naloga! PonoËi princ zasliπi skrivnostno glasbo, ki ga vabi v deæelo, kjer vsak
lahko poËne, kar se mu zljubi. Toda ali bo
prinËevo æivljenje tam res tako lepo, kot si
misli? Duhovita slikanica s srcem za otroke
ima poudarjene modre misli in jasno sporoËilo, Ëemu se dræimo dogovorov, Ëeprav nas
omejujejo. Damjana Kenda H., ilustracije
Adriano JaneæiË, zaloæba Hieroglif.
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©e malo se pockrljajva

Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Lenkina mama se bo poroËila, zato bo Lenka
dobila obleko za deklico z roæicami. Druge
deklice z roæicami, nove sestriËne, ki bo imela
enako obleko, πe ne pozna, ker prihaja iz druæine maminega æenina. Izkaæe se, da je deklica mlajπa od nje, straπansko æivahna in klepetava, prava mala nadloga, ki za Lenko ponavlja vse do piËice enako. To je prava preizkuπnja potrpeæljivosti!
Topla knjiga govori o odnosih med ljudmi, o strpnosti, ki zahteva
tudi malo odrekanja, o ljubezni in o tem, kako raste in se povezuje nova druæina. Ima velike Ërke, πiroko razmaknjene vrstice in zanimivo zgodbo, primerno za zaËetne bralce. Chrissie Perry.

Malo letalo,
kartonka + igraËka
+ igralna podloga

Jaka se noro veseli, da bo lahko prespal
pri Janiju. Igrala se bosta z Janijevim raËunalnikom, saj ima igric res veliko. Sprva je igra prijetna za oba, a Ëez Ëas bi πel
Jani rad ven igrat nogomet, Jaka pa raËunalnik povsem posrka vase. Ko je Ëas za
veËerjo, je Jani æe zelo slabe volje... Knjiga odkrito spregovori o priËakovanjih, o
razoËaranju in neprijetnih izkuπnjah, ki
jih otroci doæivijo na obisku pri prijatelju. O tem, da je tam
hrana drugaËna kot doma, da pride do nesporazumov in tudi
do prepira. Toda hkrati tudi povsem konkretno pokaæe, kako
zadrege pojasniti, razreπiti in πe poglobiti prijateljstvo. Sally
Rippin, zaloæba Skrivnost.

Zmaj v parku
NekoË davno je zmaj reπil mesto pred
sovraæno vojsko in zato so mu v parku
postavili spomenik. Potem pa je mesto
zraslo, se napolnilo z avtomobili in postajalo vedno manj prijetno za meπËane,
πe posebno za starejπe in otroke. Ko pa
so vozila priËela prodirati πe med drevje
v parku, se je zmaj neke noËi prebudil...
Naslednje jutro je bilo vse Ëudovito
tiho. Toda æupan je takoj poklical vojsko, ki se je speËega zmaja
lotila s tankom... ©e dobro, da mu pomagajo otroci! SrËno ekoloπko naravnano pravljico je napisal cenjeni Miroslav Koπuta, z
imenitnimi ilustracijami pa je slikanico poælahtnila Ana Razpotnik Donati. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Knjiga o psih za otroke
Otroπki priroËnik o psih razloæi, kako razumeti pse, kako jih vzgajati, skrbeti zanje,
jih negovati in se z njimi igrati. Pove, kakπni so psi, kako razmiπljajo in kaj zmorejo.
Svetuje, kako æiveti s psom, da bo prijetno
za æival in za ljudi, kako psa dobro vzgojiti in ga nauËiti preprostih ukazov, kot so
sedi, prostor, poleg in pridi. Predlaga, kako
se z njim igrati zabavne igre. PriroËnik je
opremljen s πtevilnimi povednimi fotografijami. V okvirËkih so posebna opozorila,
na primer, Ëesa psi pri igri ne marajo in kaj
med psi velja za nevljudno. PriporoËam v branje vsem, πe preden
v druæino sprejmejo psa. Sandra Burns, zaloæba Narava.

PrenoËitev pa taka! •
Hej, Jaka!

Knjiga o maËkah za otroke
MaËka je v marsiËem Ëisto poseben domaËi ljubljenËek. Æe res, da
je samostojnejπa od mnogih drugih domaËih æivalih, a preden jo
sprejmete v svoj dom, toplo priporoËam v branje ta otroπki priroËnik, ki
bo marsikaj novega pojasnil tudi
odraslim. Govori o znaËilnostih in
posebnostih maËke, o tem, kako izbrati primerno za vaπ dom, katere
pasme poznamo, kako maËko sprejeti v
dom, kako ga primerno preurediti, kje naj
bo maËkin prostor za spanje, igro in straniπËe, kako se z njo zbliæati, prepoznati njena
razpoloæenja, jo vzgajati (ni res, da to ni mogoËe!), prepreËiti nesporazume s psi, se z njo
igrati... Andrea Bötter, zaloæba Narava.

Kartonka ima na desni polovici slikanico s prikupno
zgodbico o malem letalu,
ki potnike pelje na poËitnice. Med preletom gora
pozdravi prijatelje v gorah,
nato se spusti proti zlatim
peπËenim plaæam, kjer se
ga razveselijo ËolniËi. ZveËer pa pristane na letaliπËu... Na levi polovici se kartonka razpre in naraste v
igralno podlogo velikosti plakata. Zagledamo ocean
in celine, gozdove in æivali. Kartonki je priloæena
igraËa - malo letalo. Ko ga otrok navije, letalo priËne svojo
pot po podlogi. Helen Graper, zaloæba UËila International.

Na kmetiji je lepo, kartonka
+ igraËka + igralna podloga
Kartonka ima na desni polovici slikanico z rimami znane pesmi: “Na kmetiji je lepo, ija, ija,
o...” Saj se spominjate - pri vsaki ponovitvi nastopijo nove æivali: krave, pujsi, konji... Vedno
veË jih je, vedno veË se jih oglaπa. Pisane ilustracije prikazujejo æivali, kmetijo, kmeta in
njegov rdeËi traktor. Leva polovica kartonke
pa se razgrne v igralno podlogo, na kateri vidimo kmetijo z æivalmi. Med njimi vozi igraËa
traktor za navijanje, ki je priloæena kartonki. Igralna knjiga je
odliËno darilo! Helen Graper, zaloæba UËila International.
45

