
»Muri je bila medvedka, imela je rjav in gost kožuh, 

tako kot vsi drugi medvedi v gozdu, a se v resnici ni 

počutila prav nič medvedje.« 

 

Medvedka Muri 
Vsi vedo, da se jeseni vsi medvedi odpravijo v brloge, kjer zaspijo 
za vso zimo, dokler jih ne prebudi pomlad. Vsi, prav vsi? Ne. 
Mala medvedka Muri, ki je videti tako kot vsak drug medved, je 
drugačna. Ona ni nikoli zaspana takrat kot drugi. Ko se vsi 
odpravijo na zimski dremež, bi ona bedela, ko pa so vsi drugi 
budni, se njej drnjoha. Neke jeseni ni bila niti najmanj utrujena, 
zato je z odhodom v brlog odlašala, kolikor je bilo sploh mogoče. 
Zelo si je želela videti, kakšne so snežinke, a še preden bi kakšna 
priplavala izpod neba, je medved Hrust ukazovalno zabrundal, jo 
grdo pogledal in… Muri je morala z vsemi drugimi v temni, topli 
brlog. Vsi medvedi so hitro zadrnjohali, le Muri je, budna kot 
sova, bolščala v temo. Oh, kako se je čas vlekel! Potem pa je 
nenadoma v brlog posvetil tanek snop svetlobe. Padel je skozi 
luknjico v stropu in ko je Muri pogledala skoznjo, je zagledala 
čudovito belo pokrajino. Brž se je skobacala ven. Kakšna sreča, 
ko so se ji tačke vdrle v mehko belino! In tako je Muri odkrila, da 
je – zimska medvedka! Slikanica Kaise Happonen otroke 
opogumlja, naj odkrivajo svoje pravo bistvo in sledijo lastni poti. 
Nič ni narobe, če si drugačen, pomembno je le ugotoviti, kdo si in 
kako boš živel, da bo življenje polno lepo in smiselno. Preprosto 
zgodbo s pomembnim sporočilom je imenitno ilustrirala Anne 
Vasko. Z barvnim skladom je v jeziku, ki ga intuitivno razumejo  
že otroci, prikazala Murijina čustvena stanja, kot so radost, jeza, 
dolgčas, obup, navdušenje, radovednost… in s tem dopolnila 
besedilo s tistim, česar ne izrazi z besedami. Priporočam! 
Predstavitev: Maja Črepinšek 
 

Založba KUD Sodobnost International, 
2020 
Trda vezava, 40 strani 
Mere: 20,0 x 26,5 cm 
ISBN: 9789617047592 
Cena: 19,90 € 


