
 

»Če dobiš za prijatelja majhno pošast kot je g. Flat, se lahko 

zgodi vse mogoče. Odkriješ, zakaj je branje knjig zabavno in 

celo v čem je smisel pospravljanja svoje sobe ter rednosti...« 

 

Prihaja g. Flat! ● Arne in pošasti  
Arne je bister, prijeten fant in lahko bi bil tudi odličen učenec, če 
ne bi kar naprej odlagal svojih obveznosti in nato pozabljal nanje. 
Pozablja na domačo nalogo, na opremo za športno vzgojo, na 
datum, ko je treba oddati mapo s spisi..., doma pa pozablja na 
obljubo mami, da bo pospravil svojo sobo. Nekega dne se mu 
odlaganje obveznosti maščuje, saj se vse, česar ni opravil, nakopiči 
v en sam konec tedna. Ubogi Arne! Še sreča, da prav tedaj dobi v 
dar staro plišasto igračo, ki pa v resnici sploh ni pliško, ampak 
majhna pošast, ki oživi, kadar sta z Arnetom sama. Pošastku je 
ime g. Flat. Knjižni navdušenec, ki komaj čaka, da mu bo Arne 
bral zgodbe. Z njim Arne odkrije čar knjig. Skupaj preživljata 
čudovite ure, a ko nekega dne Arne odpre svojo sobo, ostrmi. 
Mama se je naveličala prošenj, pa je sobo pospravila sama. Stvari, 
ki so ležale križemkraž po tleh sobe,  je pri tem vrgla v smeti. 
Izginil je tudi g. Flat! Arne se požene v divje iskanje prijatelja. 
Končno ga najde in potem se z g. Flatom odločita, da bosta v 
Arnetovi sobi poskrbela za red (in mir pred mamo). Toda g. Flat 
ima skrivnost – v Arnetovi sobi se skriva cel trop prijateljev 
pošastk, ki si iščejo nov dom... Izredno prikupna zbirka knjig 
»Arne in pošasti« vabi k branju otroke, ki že berejo samostojno, a 
še niso vešči bralci. Branje jim olajšajo številne očarljive ilustracije, 
stripovska besedila, napeta zgodba in oblikovanje povezovalnega 
besedila, ki je razdeljeno na kratke odstavke.  Jaume Copons, 
ilustracije Liliana Fortuny. 
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