
ZEMLJA
V zbirki Mali radovedneæ zaloæbe UËila
International so izπle tri pouËne slikani-
ce: Kmetija, Telo in Zemlja. Ker so na-
menjene predπolskim otrokom in otro-
kom v prvi triadi osnovne πole, ilustra-
cije prevladujejo nad tekstom, vendar je
tekst premiπljen in pouËen. Zemlja je
predstavljena od nastanka do æivljenja,

ki se je razvilo na njej. Pojasnjuje nastanek, posebnosti in zani-
mivosti morja, rek, jezer, celin, gora, ognjenikov, rudnega bo-
gastva, podnebja, vremena, æivali in ljudi. Zabavni zavihki skri-
vajo dodatne informacije. Knjiga se zakljuËi s poglavjem o eko-
logiji. Lena Steinfeld in sodelavci. 

MICA PRI BABICI:
»AROBNI CILINDER
Mica se zelo veseli obiskov pri babici, ker je
tam vse drugaËe. BabiËina hiπica je majhna,
toda sonËna, nad njo v kroπnji pojejo kosi, ba-
bica pa ji dovoli, da kdaj govori glasno, da po-
skoËi po postelji, da jé, kar hoËe... Poleg tega
ima tam prijatelja Ludvika, s katerim se igra. Tokrat se Ludviku
zdi, da je v grmu na vrtu opazil poπast. Potem pa iz grma skoËi bel
zajËek, prav takπen, kakrπnega si Mica æe dolgo æeli. SkoËil je iz Ër-
nega cilindra. »igav cilinder je to? Duhovito zgodbo Andreja Pre-
dina, ki bralca prevzame s sveæino in pretanjenim posluhom za re-
sniËne æelje otroka, je ilustriral Marjan ManËek. Zaloæba Morfem. 

GOSPODKA IZ
SAMOKOLNICE
Gospodka iz samokolnice sta Klemen in Gal,
ki sta za nekaj dni na obisku pri dedku, pa ju
dedek okoli garaæe prevaæa s samokolnico.
Ampak tako se predstaviπ, Ëe pri tem sreËaπ
dve deklici, ki se ravnokar sprehajata vsaka s
svojim voziËkom. Tistega sonËnega jutra se je
zgodilo πe marsikaj, saj je bilo na obisku pri
babicah in dedkih veliko vnukov, ki se πe nikoli prej niso sreËali.
Nato pa se pripelje mimo πe deËek s psom in nato πe skupina kole-
sarjev iz vrtca... Prijazne zgodbe Slavka Pregla pripovedujejo o
vsakdanjih dogodkih, kot jih vidijo otroci, ki jim je na sonËno ju-
tro vse novo in zanimivo. Zaloæba Mladika, ilustracije Arjan Pregl.

KRAVE SO MI POVEDALE
Pri zaloæbi Mladika je izπla nova zbirka kratkih
zgodb za otroke Mateta Dolenca. Enajst kratkih
zgodb lahko razumemo tudi kot nadaljevanje knji-
ge MaπËevanje male ostrige, za katero je prejel na-
grado VeËernica 2011. Tako kot pri prvi knjigi tudi

v drugi zgodbe zaËinja drugaËen pogled na soæitje med æivalmi (na-
ravo) in Ëlovekom, v katerem so æivali preprosto modrejπe. Avtor v
zgodbe vpleta svoje æivljenje, æeno, sosede, bohinjske krave, duha
strica Bojana, princese, netopirje, nedeljske voænje s kolesom, Rde-
Ëo kapico, butalskega medveda... ZnaËilni humorni pripovedi se
lepo prilegajo ilustracije Adriana JaneæiËa. 

PIPI IN MELKIJAD:
MALI IN VELIKI PUJS 
V NOVIH ZGODBAH
V desetih novih zgodbah o velikem in malem
pujsu, Pipiju in Melkijadu, Pipija zanima, kaj je
pismo in kaj je zmaj, kaj je neumnost in kaj do-
miπljija, kaj sreËa in kaj so pomlad, jesen in
zima, pa tudi, kdaj pride poletje. Zgodbe Elke
Loewe na preprosta, a tako teæka vpraπanja, kot
jih lahko zastavijo samo otroci, odgovorijo v nekaj duhovitih od-
stavkih, ostalo pa povedo imenitne ilustracije Dieterja Loewe in Ur-
sule Winzentsen. Nekatere zgodbe so lahko razumljive, so pa tudi
takπne, ki so zavite kot praπiËji repek, na primer, zakaj je Melkijad
tako pameten... »e bi bilo po moje, bi vsak otrok odpujsal domov
s to knjigo po pazduho. Tehniπka zaloæba Slovenije.

©KRAT KUZMA DOBI
NAGRADO knjiga + CD
Kuzma je gozdni πkrat z imenitnimi domisli-
cami. Njegove πkratovske vragolije obËutijo
vse gozdne æivali, saj si mora, kot vsi drugi
πkrati, tudi Kuzma vsak mesec izmisliti kak-
πno πkratovπËino, nato pa o tem poroËati na
meseËnem πkratjem shodu. NekoË pa Kuz-

movemu poroËilu skrivaj prisluπkuje sraka. Oho - tako izve, kdo
ji je zamenjal jajca v gnezdu, da so se izvalili nemogoËi mladiËi.
Takoj skuje naËrt za potegavπËino, le da jo bo tokrat na svoji ko-
æi obËutil Kuzma! Tretji natis ene izmed najbolj priljubljenih
pravljic Svetlane MakaroviË je imenitno ilustriral Tomaæ LavriË,
knjigi pa je dodana tudi zgoπËenka s pravljico. Zaloæba MK.

NIKOLIKA
»e ste tudi vi bili otrok, ki je od groze jokal
ob RdeËi kapici, si tiπËal uπesa ob Desetnici in
ni mogel zaspati zaradi Deklice z væigalicami,
potem zelo dobro razumete Nikoliko. Tako
svojo rahloËutno deklico, ki ne mara zla v
pravljicah in ne mara noËi, ko knjige oæivijo,
kliËe mamica. Veste, Ëesa si deklica najbolj
æeli? Da bi svetli dan za vedno premagal Ërno
noË in da bi imela knjige, v katerih se dogaja

samo dobro... Irena ©tusej in ilustratorka Kristina Krhin sta us-
peli ujeti in osvoboditi tesnobo otroka, ki sanja o svetu dobro-
te in svetlobe. Saj veste, kaj pravi pesem - lahko mi reËete, da
sem sanjaË, a nisem edini... Zaloæba Morfem. 

ZALJUBLJENI TULIPAN
Princesa Bela tulpa ljubi svojega moæa, prin-
ca Belega tulipana, on pa nje ne veË. Zapu-
stil jo je, ker se je zaljubil v Roza tulpo. Se-
daj pa ves dvor iπËe, kaj bi nezvestega princa
pripeljalo nazaj. Moæina bi s trnjem iznaka-
zil Roza tulpo, Bela omela bi jo umorila,
CvetaËa bi princa premamila z jedmi, Peh-
tran pa s Ëarovnim napojem... Toda princesi
Beli tulpi vse to ni prav, ker si æeli Ëiste, moËne, iskrene, prave in
svobodne ljubezni. Ali res ni reπitve za njeno ranjeno srce? Ele-
gantno, iskreno in duhovito besedilo v rimah Bine ©tampe
Æmavc je primerno za πolsko igro, je pa tudi zelo lepo branje.
Zaloæba Miπ, ilustracije Kostja Gatnik.

SARA GRE RADA 
V VRTEC
Sara ima rada svojo zajËico, guganje,
borovnice, oËka in, seveda, mamico. Z
mamico hodita po luæah, krmita raËke
in gresta na sladoled. Nekega dne gre
Sara prviË v vrtec. Sprva se poËuti zelo
nelagodno, potem pa zaËne raziskovati.
VπeË so ji igraËe, igriπËe in tudi prijazni deËek, ki jo povabi k
igri. Sarin prvi dan v vrtcu je prav lep! Slikanica spodbuja in
opogumlja malËke, ki bodo kmalu priËeli obiskovati vrtec s pre-
miπljenim besedilom (Camila Reid) in ljubkimi, sonËno pisani-
mi ilustracijami (Ailie Busby). Na zadnji strani pa je celo priz-
nanje za otroka, ki preæivi prvi dan v vrtcu. Prav takega dobi v
slikanici tudi Sara. Zaloæba Morfem. NABRITA BRINA:

MANEKENKA
V Ëetrti knjigi nova direktorica Centra za
socialno delo ugotovi, da teta Olivija nima
potrdila o posvojitvi Brine in iz tega naredi
neprijetno sceno. Zgovorna in odloËna Bri-
na pikolovko premaga æe v prvem besed-
nem dvoboju, nato pa jo, s svojimi Ëudeænimi lastnostmi, pre-
stavi na otok iz knjige o Robinzonu, da bo za æeno domorod-
skemu poglavarju, ki je nad jeznorito kobilo navduπen! Teæave
pa ima tudi Brinina prijateljica Maruπa, ki si vroËe æeli postati
manekenka. Na izboru pri gospe Kakadu, domiπljavi modni
agentki, ji æe uspe priti v drugi krog, potem pa pride neugnana
Brina... Zabavna knjiga Tine Brin je izπla pri zaloæbi Ved.

PIPI IN MELKIJAD:
MALI IN VELIKI PUJS 
NA POTEPU 
Pipi in Melkijad se rada odpravita na razi-
skovanje. Pipi bi rad vedel marsikaj. Reci-
mo, kakπno je moËvirje, kaj je deæ, kje za-
haja sonce, kako πtejemo zvezde, kaj je me-
gla, kaj je prepoved, kaj je ovca, kaj je ajda,
kaj je prijateljstvo in kaj skrivnost... Melki-
jad vËasih malega brata pusti, da sam dobi

izkuπnjo, recimo, zakaj ne skaËemo po moËvirnih tleh, drugiË ga
spodbudi, da opazuje in nato sam najde odgovor, vËasih pa mu na
vpraπanje odgovori. Njuna potepinska doæivetja bralca napolnijo z
dobro voljo, malËki pa ob tem tudi marsikaj koristnega izvedo.
Elke Loewe, zelo prikupne ilustracije Dieter Loewe in Ursula Win-
zentsen, Tehniπka zaloæba Slovenije.

KOPALNA KNJIGA:
V MORJU · HI©NI
LJUBLJEN»KI
· NA KMETIJI 
· NA VRTU
Pri zaloæbi MK so izπle πtiri
ljubke, majhne plastificirane
knjiæice s po osmimi stranmi.
Namenjene so ≈branju« in igri
v banji, pa tudi kar tako, saj
malËki knjige ≈berejo« tudi z
usti ali pa jih namoËijo v kaπi-
co... Zato je koristno, Ëe knjigo lahko preprosto obriπemo, pa je spet
Ëista. Pisane knjiæice vsebujejo fotografije æivali, stavek na vsaki strani
pa pove, kako se æival imenuje. Knjiæice so namenjene najmlajπim, ki
se πele uËijo prvih besed, da jih povezujejo z æivaljo na sliki.

MOJA, MOJA BABICA
LenËica je æivela v vegasti hiπici na robu gozda.
Rada se je pogovarjala z roæami, drsala po za-
mrznjenem jezeru in opazovala majhne mucke.
Nekega dne je sliπala mamo πepetati, da bo Len-
Ëica kmalu zrasla, se poroËila in odπla. Od tedaj
je sanjarila o princu, ki jo bo odpeljal v Ëudovi-
ti grad... PoetiËna pravljica Tatjane Pregl Kobe
se nato nenadoma presenetljivo zasuka, da se

vrne tja, kjer se je priËela. Ne morem vam izdati, kako in zakaj, a
teæko bi lepπe zarisali veËni krog æivljenja od otroπtva do starosti
in teæko bi bolje povedali pravljico o hrepenenju in ljubezni. Zgod-
bo dopolnjujejo mehke ilustracije Maje Lubi. Zaloæba Morfem.

RAZMISLEK
Zadnje Ëase mora PetrËek velikokrat v kot,
da bi ≈razmislil« o svojem vedenju. Zato,
ker nagaja in nalaπË draæi vse po vrsti, πe
maËko. Toda odrasli bi se morali najprej
vpraπati, zakaj to poËne. Morda pa zato,
ker mama nima nikoli Ëasa zanj, oËka pa πe
manj, povrh tega pa ne dræi obljube, da bo
PetrËka vzel s seboj na nogometno tekmo?
SimpatiËna knjiga Cvetke Bevc otroku po-
maga razumeti lastna obËutja, odrasle pa nasmeje, a hkrati oπ-
vrkne, naj se namesto kaznovanja otroka poglobijo v svoje star-
πevsko ravnanje. Ilustracije Adriana JaneæiËa s preprosto likovno
govorico odliËno ujamejo otrokova Ëustva. Zaloæba Morfem.

COPRNICA ZOFKA
Kaj stori stara coprnica, Ëe se prebudi
tako slabe volje, da je niti strupeni napi-
tek iz volËjih jagod ne spravi k sebi, zu-
naj pa je zoprno mrzel in pust dan? Za-
jaha svojo staro metlo in odleti v toplej-
πe kraje! Toda prostrano nebo ni praz-
no. Prav kmalu Zofkina metla trzne. Na
rep sta se ji obesila dva kosovirja, vsak v
svoji leteËi ælici. Pa saj to sta Glili in
Glal, kosovirja, ki se vraËata domov z dolgega potepa! Otroci se
ju bodo razveselili, ker njuno zgodbo poznajo iz neke druge
zgodbe... Slikanica je ena izmed treh uspeπnic Svetlane Makaro-
viË, ki so jih pravkar ponatisnili pri zaloæbi MK. Odlikujejo jo
Ëudovite ilustracije Gorazda Vahna.

Izbor in predstavitev:
Maja »repinπek
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SLIKOVNI SLOVAR 
IN POTIPANKA: MOJ SVET
· ÆIVALI
Slikovni slovar za najmanjπe je velika kartonka, ki s
fotografijami predstavlja predmete in æivali, ki jih
otrok vsak dan lahko vidi v svoji okolici. Pod foto-
grafijo je beseda za æival, rastlino ali predmet na fo-
tografiji. Nekatere fotografije imajo posebno povr-
πino, ki je na otip kot neæna zajËja dlaka, kot glad-
ka kovina lonca, kot gumasto mehka æoga, kot vol-
nasta ovËka... Animacijske knjige otroku razπirjajo
obzorja. Z njimi spoznava svet, se uËi dobrega opa-
zovanja in prvih besed. Knjiga je namenjena skup-
nemu listanju, nato pa otrok pokaæe na fotografijo,
poimenuje æival in jo poboæa. Zaloæba MK. 
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KNJIÆNE POLICE



Z ZVEZDE NA ZVEZDO
Aleksandra Kocmut je pri zaloæbi Literarni
val izdala zbirko 18 pesmi za otroke. Pesnica
in pisateljica, urednica, sourednica pesniπke-
ga portala, lektorica in prevajalka, je marsi-
komu znana po pesniπki obliki ≈brahek«.
Brahki so pesmi, drobne kot grahek, po obli-
ki, temi in vsebini pa povsem svobodne. Pe-
smi v tej zbirki sicer niso brahki, so pa prav
tako igrive, nagajive, radoæive in svobodne.

Govorijo o vsem, kar privlaËi otroke: o zimi, o sneæinkah, o zvez-
dah, o kolednikih, o dedku mrazu, kralju Matjaæu, o mlinu, o
Pumfku, o Ërnem mucu, o sraki, o mami, ki se jezi, o narobe sve-
tu... Pesmi spremljajo celostranske barvne ilustracije Laure LiËer.

VSE O DINOZAVRIH
Otroke dinozavri, skrivnostne, nevarne, ogrom-
ne... poπasti iz preteklosti plaπijo in hkrati moËno
privlaËijo. O njih bi radi izvedeli vse. V slikanici
prevladujejo velike ilustracije starodavnega sveta
in dinozavrov, ki so poseljevali kopno, morje in
zrak. Krajπa besedila so dobro razumljiva (za
otroke od 4 do 7 leta), odgovarjajo pa na vpraπa-
nja, kakπni so bili dinozavri, kje in kdaj so æiveli,

s Ëim so se hranili, kako veliki so bili, kako vemo, da so æiveli in kak-
πni so bili, kako so se branili, kako nevarni so bili... Na straneh se
skrivajo tudi πtevilni zavihki. Patricija Mennen, ilustracije Hans G.
Schellenberger, zaloæba UËila Internacional.

SLIKOVNI ATLAS ÆIVALI
Atlas æivali malega bralca odpelje na po-
tovanje po vseh kontinentih, tudi na An-
tarktiko in Arktiko. Vsak kontinent je
predstavljen z zemljevidom, ki prikazuje
reke, gorovja, planote in niæine, na njem
pa znaËilne æivali. Na sosednji strani so iz-
brane æivali - sesalci, plazilci, æuæelke, pti-
ce, ribe... - predstavljene podrobneje, s fo-
tografijo in krajπim, vsebinsko zgoπËenim in otrokom primernim
besedilom. Celota je zelo privlaËna. Poleg tega atlas poæivljajo iz-
vleËne strani s podrobnejπimi podatki, zanimivostmi in kratkimi,
zabavnimi kvizi, ki otroku pomagajo utrditi novo znanje. Prva
stran atlasa pa je preseneËenje - iz nje izskoËijo æivali. Marie Green-
wood, zaloæba MK.

»AS ZA OBJEM
Topla slikanica Patricka McDonnella pri-
poveduje o skrivni moËi objema. V zgod-
bi Æivin mali muc sklene, da mora objeti
vsakogar, da bo svet postal boljπi. Napiπe
si dolg seznam, nato pa se odpravi na pot
okoli sveta... Zgodbo lahko vsakdo razu-
me po svoje. Na primer, da je z objemi
treba priËeti pri najbliæjih; da objem razveseli vsakogar - velikega
ali majhnega; da je objem najpomembnejπi, kadar smo osamljeni;
da objem zasluæijo tudi tisti, ki se jih bojimo... »arovnija te drob-
ne, srËne slikanice je v iskanju pomenov zgodbe in v preprostih,
toda izredno prikupnih ilustracijah. Lahko je tudi prisrËno darilo
odraslemu. Zaloæba MK.

PRI ZDRAVNIKU
Veliko malËkov zelo zanima delo zdravni-
ka, πe veË pa je takπnih, ki se obiska v ordi-
naciji bojijo. Ta slikanica je kot nalaπË za
vse, ki bi radi izvedeli o zdravnikovem delu
kaj veË, in za vse, ki jim æelimo pomagati,
da premagajo strah pred neznanim. Z veli-
ko prikupnimi ilustracijami in krajπim, ra-
zumljivim besedilom odgovarja na vpraπa-
nja, kot so: zakaj obiπËemo zdravnika,
kako je v Ëakalnici in kako v ordinaciji, kaj bo zdravnik vpraπal in
kaj preveril, kaj se dogaja na sistematskem pregledu, kaj zdravnik
stori z vzorcem krvi, kako je na pregledu oËi in zob... Na vsaki stra-
ni se skrivajo tudi zavihki. Doris Rübel, zaloæba UËila Internacional. 
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VILINSKA PRINCESKA:
PO»ITNI©KE VRAGOLIJE 
Zvezek zabavnih nalog, v katerih otrok po-
maga ljubkim vilinskim princesam, ki se pri-
pravljajo na poËitnice, ima vse, kar bo vπeË
deklicam pred vstopom v πolo in v prvih
razredih osnovne πole: pobarvanke, nalepke
(osem strani) in naloge. Na ilustracijah vidi-
mo ljubke psiËke, razkoπen grajski vrt, lepe
stavbe, Ëudovito garderobo, slaπËiËarno, koËijo za princeske...
Na notranjem ovoju pa otrok najde princesko, natisnjeno na
karton, ki se iztisne iz podlage, in oblaËila, v katera jo lahko
preobleËe. Poleg tega pa tudi potni list za princesko, bralno
znamenje za njene knjige in obesek za njeno prtljago. Zaloæba
UËila International. 

PEKARNA MI©MA©
Bi verjeli, da je pravljica Svetlane Maka-
roviË o peku Miπmaπu stara æe 40 let? V
desetletjih od prvega izida do tega, ki je æe
peti, se je dotaknila marsikaterega sloven-
skega otroka in starπa. Morda zato, ker
smo vsi kdaj obËutili razdiralno moË πko-
doæeljnosti in vtikanja nosu v intimo dru-
gih, ki uniËita Ëarobnost, ustvarjalnost,

lepoto, prijateljstvo, zaupanje, dobroto... Miπmaπeva zgodba to
izkuπnjo povzema v pravljiËni obliki in tako, da jo zlahka pono-
tranjijo tudi otroci. »e bi sestavljali seznam slovenske otroπke kla-
sike, bi ta uspeπnica (do sedaj je izπla v 42.000 izvodih) sodila na
vrh seznama. Slikanico krasijo odliËne ilustracije Gorazda Vahna.

PETER ZAJEC -
DOJEN»KOV ALBUM 
DojenËkov album, v katerega starπi vpisu-
jejo spomine na prvo leto otrokovega æiv-
ljenja, njegove razvojne doseæke in razvoj-
ne stopnje, obnovijo preglede pri zdravni-
ku, prilepijo fotografijo, naredijo odtis
dlani... krasijo barvne, vinjetne ilustracije
iz knjig slavne Beatrix Potter. Na njih so

Peter Zajec in viktorijansko uglajena druæba gosposkih miπi,
muc, hrËkov, veveric. Ljubke akvarelne ilustracije je narisala
avtorica sama. Album ima 48 strani in mehko podloæeno na-
slovnico, na zadnji strani pa je vlepljen πe æepek za spravljanje
kakπnega posebnega spominka. Zaloæba MK.

Izbor in predstavitev:
Maja »repinπekKNJIÆNE POLICE
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KODRA 
+ didaktiËni zvezek
Mislite, da je Kodra ljubka kodrasta ovËka
z naslovnice? Pa ni. Kodra je majhen oven
s tako velikimi uπesi in tako dolgo dlako,
da njegovih rogov sploh ni opaziti. Zato
ga imajo vsi za ovËko. Celo njegova naj-
boljπa prijateljica Liza ne ve, da ni ovËka.
Bo Kodra izgubil njeno prijateljstvo, Ëe bo
priznal, kaj je? Zgodbo o sprejemanju last-
ne in tuje drugaËnosti dopolnjuje ≈drugaË-
na« likovna podoba - naslovnica iz valovi-
tega kartona in preproste kolaæne ilustraci-
je. Ob slikanici je izπel πe didaktiËni zvezek
(16 strani) z igrivimi nalogami za predπol-
ske otroke. Naloge spodbujajo ustvarjalnost in urijo otrokov
spomin. Barbara Lekπe, zaloæba Ocean.

ZELO LA»NA
GOSENICA
Nekega nedeljskega jutra je iz jaj-
Ëeca, ki je leæalo na listu, prilezla
zelo laËna gosenica. V ponedeljek

je pojedla eno jabolko, v torek dve hruπki, v sredo tri slive… Do
nedelje je vase spravila toliko hrane, da se je lahko zapredla v
bubo. V njej je ostala kar nekaj Ëasa. Nato je bubo pregrizla,
toda iz nje se je pririnil... Na videz preprosta zgodba Erica Car-
leja je skrbno premiπljena, da otroku nudi vsestranske spodbude.
Preproste ilustracije v intenzivnih barvah, razliËno odrezane stra-
ni z okenci, skozi katera se vidi na naslednjo stran, besedilo, ki
ponazarja sosledje dni in dogodkov... nudijo vidne in tipne zaz-
nave ter pouËno vsebino. Zaloæba MK.

JONA IN PRESTRA©ENI
HLADILNIK / JONÁS 
Y EL FRIGORÍFICO
MIEDOSO
Jona je star tri leta. Nekega dne mama
skoËi v trgovino po nekaj nujnega, Jona
pa prviË ostane sam doma. DeËku priËne
moËno utripati srce. Nato se mu priËnejo
tresti dlani. Prav tedaj zabrni in se strese

hladilnik. Jona misli, da zato, ker se hladilnik boji volka, ki se je za-
lezel vanj, da bi poærl vso hrano... DvojeziËna πpansko slovenska sli-
kanica, ki je prirejena tudi za male bralce z disleksijo, otroku ube-
sedi obËutja, ko ga prevzema strah, pojasni moË, vpliv domiπljije na
naraπËanje strahu in na koncu podari olajπanje. Starπem pa svetuje,
kako otroku pomagati, da strah premaga. Juan Kruz Igerabide, du-
hovite ilustracije Mikel Valverde, zaloæba Malinc.

SLON PTI»JESR»NI /
ELEFANTE CORAZÓN
DE PÁJARO
Bi sprejeli mesto uËitelja v πoli za slone?
PlaËali vas bodo s sto tonami banan.
Toda nikar ne mislite, da bo lahko. Kje
pa! Vsi sloni se sicer radi uËijo, toda
vsak kaj drugega. Vsak ima paË drugaËno srce - nekateri jezljivo
srce tigra, drugi nemirno opiËje srce, tretji preveË marljivo srce
mravljinca... Ko uËiteljica misli, da o njih ve æe vse (in πe preveË),
spozna uËenko s srcem ptice. Nekateri se ji posmehujejo, da je sa-
njaËica, toda v resnici... Spodbudna, strpna, rahloËutna in izvirna
dvojeziËna slikanica (slovensko-πpanska) Mariasun Landa z du-
hovitimi ilustracijami Emilia Urberuagaja je izπla pri zaloæbi Ma-
linc. PriporoËam! Prirejena je tudi za dislektike. 

MALA JATA, strip
Pri zaloæbi Druæina je izπel strip o treh prijate-
ljih, otrocih, dveh deËkih in deklici, zdruæenih v
≈Malo jato«, ki si æelijo storiti Ëim veË dobre-
ga. Job (Joæe Bertoncelj) je avtor besedila, Jan
(Janko Testen) pa ilustracij. Strip je v nadalje-
vanjih v osemdesetih letih izhajal v reviji Ma-
vrica. V knjiæni izdaji stripa so povezane tri
zgodbe. V prvi prijatelji najdejo dragoceno sli-

ko, ki je izginila. V drugi zgodbi pomagajo na potresnem ob-
moËju in se borijo z generalom tajne policije, samooklicanim
vladarjem sodobnega sveta. V tretji zgodbi pa se podajo na re-
πevanje Vojka Makarona. Strip bo vπeË veËjim otrokom, ki ima-
jo radi napete detektivke.

POLONCA, MALA 
IN VELIKA
Polonca je majhna, ker πe ne doseæe zvon-
ca in πe ne hodi v πolo, toda hkrati velika,
saj reπi iz grmovja sosedino muco, babici
pa kuhalnico izza πtedilnika. Mateja Gom-
boc je o PolonËinih doæivetjih doma, v vrt-
cu, pri babici in dedku, pri zdravniku, pri

teti Jeri... napisala petnajst igrivih zgodb. Ravno prav so dolge za lah-
ko noË (ali za vajo v branju), krasijo pa jih prikupne ilustracije Ane
Razpotnik Donati. Polonca je navihana deklica, njen svet pa je, Ëeprav
vsakdanji, poln sonca, zanimivih drobnih doæivetij, ljubeËe pozornosti
domaËih... pa tudi neprijetnosti, kot so smrdljiva zelenjava, rojstvo se-
strice in majav zobek. Zaloæba Druæina.

KRHELJ»EK BO MOJ
Se spomnite Berte, tiste deklice, ki si je vroËe
æelela psa, potem pa dobila prdljivo ribico?
V novi knjigi se z mamo odpravita v trgovi-
no z æivalmi po pravega psa. Ampak to ne
gre tako, kot sta si zamislili. V trgovini ju
prodajalec predstavi psu, ki ju temeljito iz-
praπa, da bi preveril, ali sta primerni zanj.
Njegova vpraπanja so resna, hudomuπna in
igriva. OdliËno oriπejo odnos vzajemnega spoπtovanja, skrbi, na-
klonjenosti in radoæive igrivosti. Berta na koncu odide s KrheljË-
kom na vrvici in teæko je reËi, kdo je sreËnejπi. To je odliËna, zelo
duhovita knjiga za otroke, ki si vroËe æelijo psa! Michael Rosen,
imenitne ilustracije Tony Ross. Zaloæba Skrivnost.
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DAMJAN DROT - STRA©NI
DUHOVI
Dajman Drot, tisti fant, ki je reπil æe marsikateri
zapleteni detektivski primer prevare, kraje in
ugrabitve (psov in koles), se tokrat sooËi z zares
straπno nalogo. Novi soπolki se predstavi kot
fant s fantastiËnimi moægani, ki lahko reπiti teæa-
ve z duhovi. Duhovi kalijo noËni mir njenima
starima starπema, zato bosta prisiljena prodati
svojo ljubo hiπo... Æe mogoËe, da Damjan ni najveËji junak in da
zakuha lepo zmeπnjavo, a odrasli so na koncu prisiljeni priznati, da
je odloËilno razreπil pravi policijski primer. Hitra in duhovita zgod-
ba z odliËnimi ilustracijami bo navduπila tudi fante, ki ne berejo
radi. Barbara Mitchelhill, Tony Ross, zaloæba Skrivnost.


