
»…Ljudje, ki se imajo radi, so vedno povezani s prav 

posebno nitjo ljubezni. Z očmi je ne vidiš, jo pa čutiš 

v srcu…« 

 

Nevidna nit 
Neke noči, ko sta dvojčka Liza in Jošt mirno spala, se je 
razbesnela huda nevihta. Ulil se je dež, trenutek za tem je temo 
presekal grom, ki je otroka hipoma prebudil. V grozi sta planila iz 
tople postelje in se pognala k mami. Mama je v dnevni sobi brala 
knjigo, pokrita z odejo, osvetljena z zlato lučjo. Objela je svoja 
prestrašena malčka in ju potolažila, da je zgolj nevihta, nič 
nevarnega. Nato ju je poslala nazaj v posteljo, toda otroka, ki sta 
še vedno vznemirjena, bi rada ostala tesno ob njej. Tedaj jima 
mama razkrije veliko skrivnost: Če imaš nekoga rad, si vedno skupaj, 
pa naj se zgodi karkoli. Toda kako si lahko skupaj, če pa je mama v 
dnevni sobi in otroka v svojih posteljah v otroški sobi? Povezan si 
z nevidno nitjo, ki jo srce čuti, čeprav je oči ne vidijo. Če otroka 
pričneta pogrešati mamo, kadar sta v šoli, morata le rahlo 
pocukati za nit in že začutita mamo na drugi strani. Nevidne niti 
pa nimajo le mame in otroci, imajo jo tudi prijatelji in tudi živali. 
Od tu dalje slikanica Patrice Karst, ki otrokom pomaga 
premagovati separacijski strah, občutek negotovosti in 
izgubljenosti v svetu, občutek osamljenosti in splošno anksiozni 
občutek neznane prežeče nevarnosti, preskoči v svet domišljije. V 
njem nit ljubezni z otrokom potuje pod ocean, na strmo 
alpinistično steno, v daljne dežele, v vesolje… Topla slikanica, ki 
umirja in premaguje strahove, je kot nalašč za večerno branje. 
Izjemno prikupne ilustracije Joanne Lew-Vriethoff imenitno 
ujamejo čustvene odtenke zgodbe. Dodaten čar jim dajejo drobne 
vizualne šale, na primer, srca vseh velikosti barv in oblik, ki se 
skrivajo na vsaki ilustraciji. Toplo priporočam! Predstavitev: 
Maja Črepinšek 
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