
»Žal mi je, toda Pikico si tako slabo obvladala, da 

danes ne moreš z nami na nočno ježo. To bi lahko 

bilo prenevarno…« 
 

Nočna ježa ● Duhec iz hleva 
Lenka obožuje jahanje in svojo poni kobilico Pikico. Zato se 
veseli ur jahanja v jahalni šoli, kjer ima mnogo prijateljic, pa tudi 
učiteljica Monika ji je zelo všeč. Nekega dne pa se njena kobilica - 
na videz brez razloga - vznemiri in še preden jo lahko Lenka 
pomiri, jo Pikica strese iz sedla. Lenki ni nič hudega, takoj se 
pobere, toda Monika ji kasneje pove, da se zaradi padca ne bo 
mogla udeležiti nočne ježe v gozd, česar se je je Lenka tako zelo 
veselila. Nočna ježa je preveč nevarna, če jahač ne obvlada 
svojega konja. Lenka razočaranje sprejme na videz dobro, toda ko 
vsi odidejo, se skrije na svisli nad hlevom in se grenko razjoka. Ko 
bi vedela, da jo opazuje majhne duhec, ki bi jo prav rad potolažil! 
On je tisti, ki jo je, očem neviden, opazoval že med jahanjem. 
Zaradi njega se je splašila kobilica Pikica, saj konji vidijo duhove, 
ki so ljudem nevidni! Nato pa mali duhec nepričakovano kihne, 
zato postane ves bel, in Lenka ga zagleda… Prikupna zgodba o 
prijateljstvu med osamljenem majhnim duhcem, ki si močno želi 
družbe »majhnih, živahnih ljudi«, deklico in konjem bo še 
posebno všeč otrokom, ki imajo radi skrivnosti in živali. Zgodbo 
Meike Hass, ki je primerna tudi za prvo samostojno branje, 
krasijo izjemno prikupne ilustracije Eleni Livanios, toplina, 
humor, poznavanje otroškega srca in pozitivna naravnanost. 
Lenka navsezadnje le doživi zelo razburljivo nočno jahanje in 
dokaže ljubi učiteljici, da svojo pikasto kobilico pozna bolje kot 
kdorkoli drug, pa tudi obvlada jo, kadar je treba. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek  
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