
»Če bi kdo mislil, da je Nino le otrok, in da je to to, 

bi se uštel. Nino v sebi skriva veliko več. Nino je vse 

mogoče, predvsem pa je moj najboljši prijatelj.« 

 

Kdo je Nino? 
Nino je deček, ki v sebi skriva ves svet. Za mamico in očka je sin, ki se 
zelo trudi, da bi jima ugodil, toda včasih gre vse narobe in tedaj si Nino 
zaželi, da bi svoje stvari zložil v culico in zbežal od doma. Za babico je 
zlati vnuček, ki se sme vrniti iz kioska v družbi pošasti, za teto Matildo 
pa njen zlati srček, tako srčkast zlatek, da ji mora pred poljubčki pod 
mizo zbežati na vrt. Pri nogometu z bratranci je napadalec (dokler 
sosedom ne razbije okna), v šoli pa vesoljski popotnik, ki iznad oblakov 
opazuje svet, čeprav ga potem učiteljica zato ošteva. Zdravnik vidi Nina 
od znotraj kot dobro utečen stroj, a Ninu je ljubše, če si ga ljudje 
ogledujejo od zunaj. Lahko tudi samo po kosih, na primer, lahko si 
ogledujejo njegove nove kopalke, ki so potiskane s hobotnicami. Nino 
je na bazenu športnik, na avtobusu pa potnik… Slikanica duhovito 
preigrava vloge, ki nam jih dodeljujejo različne situacije, ob tem pa 
otroku pomaga odkrivati  lastno identiteto. S spretnostjo vrvohodca se 
giblje po tanki meji med realnostjo in domišljijskim svetom, v katerem 
je Nino tisto, kar si želi on sam, in ne tisto, kar si od njega želijo drugi. 
Nenavadno slikanico Susanne Mattiangeli, ki vabi k poglobljenemu 
branju in premišljevanju, je mogoče »brati« tudi brez besed ob 
ogledovanju izjemnih ilustracij Mariachiare Di Giorgio.  Ilustracije 
vabijo k sanjarjenju. Odpirajo vrata v svet, kjer otrok lahko sam obarva 
realnost, kot si jo želi on sam.  Pisateljica je leta 2018 prejela 
najprestižnejšo italijansko nagrado – Andersenovo nagrado za 
pisateljico leta. Toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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