»Slikanica za majhne, da se bodo počutili velike, in za velike,
da ne bodo pozabili, kako je biti majhen.«

Kaj šteje največ?
Mali rdeči konjiček in veliki sivi konj razmišljata o veliki temi:
sprašujeta se, Kaj od vsega šteje največ v življenju? Na tako vprašanje ni
lahko odgovoriti, zato se konja odločita, da se bosta ozrla okoli
sebe, kje bi se skrival odgovor. Na prvi ilustraciji ju vidimo, kako
kopitljata čez širno polje, nad njima pa žari mogočno sonce.
Besedilo vprašuje: Ali šteje največ to, da si zelo velik ali zelo majhen? V
tej pokrajini se razlika med malim in velikim konjem zdi neznatna,
saj sta v primerjavi s soncem in širnim poljem oba zelo majhna.
Velikost torej najbrž ni tisto, kar šteje največ. Na naslednji
ilustraciji vidimo velikega konja, okrašenega s prekrasno, z
medenino okovano uzdo, na kateri se za povrh blešči nagrada za
zmagovalca, poleg njega pa malega konjička, ki ga krasijo »le« lepa
griva, prikupen gobček in bleščeče oči. Tokrat besedilo vprašuje:
Kaj šteje največ, morda to, da imaš veliko stvari ali da jih imaš malo? Prav
gotovo količina stvari ne more šteti največ v življenju. Slikanica
zastavlja še veliko vprašanj, bralcu pa prepušča, da vsakokrat svoj
odgovor oblikuje sam, v razmisleku, ob opazovanju ilustracij in v
pogovoru. Edini odgovor, ki ga slikanica ponudi, je zadnja misel
na koncu. Kaj pravi, ne morem izdati, lahko pa povem, da bralca
toplo objame in zaziblje v lahko noč.
Slikanica namerno pušča odprt tudi odgovor na vprašanje, v
kakšnem odnosu sta mali in veliki konj. Sta otrok in odrasli ali
morda le prijatelja dveh različnih pasem? Celotna vsebina
spodbuja zmožnost opazovanja in refleksijo. Nudi dobro
izhodišče za pogovor. Primerna je za otroke vseh starosti, pa tudi
za odrasle, ki se radi poglabljajo vase in so ohranili igrivost duha.
Imenitne ilustracije s srebrnim poprhom so delo Emme Dodd.
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