»V svoji knjigi je volk morda res strašen, a ko po nesreči pade
iz nje na tla Zoejine sobe, mu od povsod pretijo nevarnosti...«

O volku, ki je padel iz knjige
Zoe ima zelo veliko slikanic. Nekega dne ena izmed njih pade s knjižne
police, razpre se… in… iz nje se skotali volk. V svoji knjigi je strašni
črni volk z ostrimi čekani, na tleh Zoejine sobe pa je majhen kot miška
in zelo prestrašen, ker se je za njim že pognal Zoejin muc. Nesrečni
volk se skuša takoj vriniti nazaj v svojo knjigo, toda najprej ga iz nje
nažene ovca, ker je v zgodbo prišel prekmalu, nato pa še bratje volkovi,
ker je prišel prepozno. Volku ne preostane drugega, kot da se požene na
knjižno polico in skuša skriti v kakšno drugo knjigo. Ojoj! Zoe ima zelo
veliko knjig in vsaka je drugačna od druge. Volk najprej vpade v neko
knjigo, kjer se ravno odvija razkošni ples pri princu, a ker se noče za
ples preobleči v kaj slavnostnega kot mu svetuje služabnik, mora iz
zgodbe. Zunaj pa ga že čaka strašni muc, zato se hitro zrine med strani
neke druge slikanice. V njej je narava čisto drugačna. Volk se znajde
pred nebotično velikim dinozavrom, ki mu prijazno svetuje, naj si hitro
najde drugo knjigo, kajti v svetu dinozavrov vladajo gromozanske in
nevarne pošasti, ki bi volka pohrustale kot za šalo. Nazadnje volk po
srečnem naključju plane v slikanico, v kateri se znajde v širnem gozdu.
To mu je pa všeč! Dolgo časa hodi, nato pa zagleda deklico v rdečem…
Zabavna slikanica obrača vloge in relativizira močne, grozne like kot so
volk in dinozavri, ki otroku zbujajo strah. V zgodbe vnaša sočutje in
humor, celota pa otroku pomaga premagovati tesnobo in strahove.
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