
»Če se nekega dne zbudiš, in ugotoviš, da te povsod 

obkroža sama sivina, tebi pa to ni več všeč, je čas, da 

se odpraviš raziskat svet. Četudi nisi Stvorček!« 

 

Zeleni popotnik 
V Stvorčiji je sivo vse: reka, nebo, hribi, drevesa, vreme… in tudi 
Stvorčki, male pošasti, ki tam živijo. Vsi so zadovoljni s sivino, le mali 
Stvorček nekega dne začuti, da se je je naveličal. Da morda ni zbolel? 
Ne, počuti se dobro, a glej čudo – nenadoma, kar čez noč, se je vse na 
njem obarvalo živo zeleno. Še njegovi rožički. Najprej je pomislil, da bi 
nenavadno zelenino iz sebe spral v sivi reki, a ko je v vodi zagledal svoj 
zeleni odsev, si je premislil. Nova barva mu je bila všeč! Zahrepenel je, 
da bi poiskal deželo, v kateri je vse zeleno in nato se je – nemudoma - 
odpravil, da bi jo našel. Dolgo časa je že hodil, ko je mimo njega 
prikopitljal konj, ki je bil ves moder! Za njim je Stvorčku ostala le 
modra dlaka, ki se je nenadoma spremenila v modro pot, po kateri je 
Stvorček prikorakal v modro deželo. Lepo je bilo, vse v modrem, a tedaj 
je pridivjala modra nevihta, ki je zagrozila, da spere njegovo prelepo 
zeleno barvo. In bi mu jo, če ga v zadnjem hipu ne bi polž povabil, naj 
se skrije v njegovo hišico. Stvorček je našel prijatelja! Poetična zgodba 
pripoveduje sijajne popotniške dogodivščine, ki Stvorčka vodijo skozi 
dežele vseh barv. V vsaki deželi si s srčnostjo, darežljivostjo, sočutjem 
in odprtostjo pridobi prijatelja, spotoma pa vidi čudesa, o kakršnih se 
mu ni prej niti sanjalo. Ko prehodi številne dežele, Stvorček končno 
zahrepeni po domu. Toda kako naj najde pot domov? Nenavadno, 
premišljujočo in poetično zgodbo Liliane Bardijewske spremljajo 
čudovite nežne ilustracije Emilie Dziubak, ki se poigravajo z odtenki 
in barvnimi prelivi, s sorodnimi in komplementarnimi barvami in z 
osnovnimi barvami, ki v sebi nosijo zametke številnih drugih barv. 
Besedilo in ilustracije z roko v roki ustvarjajo zgodbo o strpnosti, 
sprejemanju drugačnosti, o tem, kako pomembno je spoznati drugega. 
Otroke spodbuja k radovednosti in odkrivanju neznanega. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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