
OB DESETIH ZVE»ER
Frankie je star deset let. Ima najboljπega prijatelja in
veliko, povezano druæino. Njegovo æivljenje je na-
polnjeno s Ëudovitimi ljudmi in dogodki, o katerih
bistri fant veliko razmiπlja. Marsikaj ga skrbi, zato
vsak veËer ob desetih smukne k mami, da se v miru
in mraku spalnice pogovorita. Mama ima za vsako

vpraπanje iskren in moder odgovor. Toda v ozadju zgodbe sluti-
mo teman, grozeË oblak neËesa neizreËenega, kar grozi, da bo
Frankieju stisnilo zrak iz pljuË, nekaj, kar je pravi vzrok njegove
pretirane zaskrbljenosti. Kaj ga muËi, izvemo poËasi, πele v rasto-
Ëem prijateljstvu z novo soπolko Sydney. Sydney je neposredna,
pogumna in drugaËna. Posluπa, opazuje in zastavlja mnogo vpra-
πanj. Spoznava Frankiejevo druæino in prodira vedno bliæe jedru
groænje, ki pritiska na Frankieja. Ko konËno vpraπa bistveno, se
njuno prijateljstvo skoraj razlomi, a hkrati deËku pomaga k odre-
πitvi strahotnega pritiska. Toda tudi Sydney ima svoje boleËe
skrivnosti... Izredno topla in lepa knjiga bralca zaËara in prevza-
me, da jo prebereπ na duπek, potem pa o njej πe dolgo premiπlju-
jeπ. PriporoËam! Kate de Goldi, zaloæba Druæina.

Z IGRO DO U»ENJA
Za dober razvoj slabovidnih in slepih otrok je izred-
no pomembno, da jim nudimo veliko usmerjene
igre, v kateri se uËijo premagovati Ëutne ovire, razi-
skujejo okolico in razvijajo svoje telesne spretnosti.
PriroËnik Romana Brvarja na 108 straneh svetuje

povsem konkretno, z navodili in s primeri, z barvnimi fotografija-
mi in z bralcu prijaznim besedilom, kako to doseËi z druæabnimi
in z didaktiËnimi igrami, s praktiËnimi zaposlitvami in z miselnimi
orehi. Z igrami otroka povabi v raziskovanje okolja, igra pa sluæi
tudi za uËenje, saj mu πiri interesni svet in mu pomaga oblikovati
predstave s tipno sliko. Odraslim so namenjene πe strani o special-
nih znanjih, uËilih in pripomoËkih za slepega ali slabovidnega otro-
ka. PriroËnik je v enaki meri namenjen starπem kot vzgojiteljem,
uËiteljem in svetovalnim delavcem, ki se bodo v skupini sreËali s
slabovidnim otrokom. Morali pa bi ga prebrati tudi vsi, ki skrbijo
za ≈videËe« otroke, saj avtor subtilno in pronicljivo opozarja na
pomen Ëutnih zaznav na razvoj otrokovega miselnega sveta. Pripo-
roËam! Zaloæba Math, www.zalozba-math.si

REKVIEM
Pri zaloæbi Zala je izπla πe zadnja knjiga iz trilogije
Delirium. Lauren Oliver v njej slika svet, v katerem je
prepovedano Ëustvovanje, πe posebno pa ljubezen,
ker zmanjπuje moænost uËinkovitosti, edinega, kar
πteje. Zato mladim z operacijo uniËijo zmoænost Ëus-
tvovanja. Obstajajo pa tudi uporniki - Invalidi - ki so
pred operacijo prebeæali v Divjino. Tja zbeæi tudi
Lena, glavna junakinja. Toda Divjina ni raj, je tudi svet grobosti, lako-
te, stiske in boja za preæivetje. Lena v njem spozna ljubezen, ljubezen-
sko boleËino, razoËaranje, razdvojenost, zamero, odpuπËanje, strah in
sreËo - moËna Ëustva, hkrati boleËa in lepa. V tretji knjigi se Lena znaj-
de v jedru boja proti oblasti. Sedaj ni veË naivna najstnica, je zelo mla-
da æenska, ki mora sprejeti prave odloËitve. Knjiga je zasnovana tako,
da nekaj Ëasa sledimo Lenini zgodbi, nekaj Ëasa pa zgodbi njene nek-
danje najboljπe prijateljice Hane, ki bo v urejenem svetu kmalu sodila
v vrh druæbe. Nekdanji zaupni prijateljici æivita druga ob drugi, toda
med njima je velika razlika. ©ele na koncu knjige se njuni zgodbi po-
veæeta... Trilogija je moËna, Ëeprav na videz lucidna kritika sodobne
druæbe in njenih vrednost. Vredno branja in premisleka!

NAJBOLJ©A DOMA NAREJENA
OTRO©KA HRANA NA SVETU
Nova, zelo obseæna kuharica - 240 strani! - je name-
njena pripravi slastne hrane za otroke od πestega me-
seca, od privajanja na prve kaπice do dveh let, marsi-
kateri recept pa bo otroku vπeË tudi kasneje. Vsebuje
veË kot 200 receptov, ob njih pa so okvirËki z nasve-
ti za starπe, predlogi, kako narediti obrok πe privlaËnejπi, koristne in-
formacije o æivilih in hranilih v njih ter poglavja o zdravi prehrani za
otroka, o tem, kako ekonomizirati pripravo majhnih obrokov, kako
se izogniti alergijam, kako prepoznati preobËutljivosti... Kuharica zato
preraπËa v vodnik po prehranjevanju v najbolj obËutljivem Ëasu, ko
otroka privajamo na zdravo hrano in zdrav odnos do hrane, ki bo te-
melj za vse njegovo æivljenje. Razdeljena je na πest poglavij. Prvo po-
glavje je namenjeno pripravam na kuhanje za otroka, drugo govori o
prehrani od 6 do 11 mesecev, tretje od 12 do 23 mesecev, Ëetrto o sno-
veh, ki jih mora otrok dobiti s hrano, peto o bistvu zdravega prehra-
njevanja, v πestem pa sta indeksno kazalo in pregled jedi. VeËina recep-
tov zahteva le 10 minut priprave, oznaËeno pa je tudi, katere jedi lah-
ko hranimo v hladilniku. Karin Knight, Tina Ruggiero, zaloæba BP. 

TOM SAWYER
Pri zaloæb Miπ izdajajo zbirko Prve prave, v kateri so
zbrane kvalitetno skrajπane razliËice klasiËnih svetov-
nih in domaËih literarnih del. Namenjene so otrokom,
zato imajo privlaËne ilustracije in πirπe razmaknjene vr-
stice. Delo je skrajπano tako, da so dogodki strnjeni,
zato mladi bralec laæe zaobjame vsebino, hkrati pa je
ohranjen izvirni slog avtorja. Do sedaj sta v zbirki izπli

Romeo in Julija ter Huckleberry Finn. Na koncu je dodano sprem-
no besedilo o delu, ki malemu bralcu pomaga razumeti knjiæne like
in njihova dejanja. Povabi ga tudi k branju izvirne knjige, odraslim
pa nudi oporo za pogovor o knjigi. Tretja knjiga v zbirki - Tom
Sawyer - je drugo najslavnejπe delo Marka Twaina. Dogaja se v Ëa-
su tik pred ameriπko dræavljansko vojno, v kateri je priπlo do osvo-
boditve ameriπkih suænjev. Pripoveduje o napeti dogodivπËini treh
deËkov, a hkrati govori tudi o æivljenju pripadnikov uniËenih indi-
janskih plemen, o zlati mrzlici, o tedanji druæbi v majhnem ameriπ-
kem mestecu, o poloæaju osirotelih otrok. Zgodbo je priredila Anna
Kirwan, ilustrirala Judith Hunt, prevedla pa Meta Osredkar.

TIGROVO OKO
Roman spremlja odraπËanje skupine mladih, soπolcev in
njihovih prijateljev, osredotoËa pa se na zgodbe deklet.
Mladi so med seboj zelo razliËni. Nekateri so tihi, drugi
glasni, nekateri so vozaËi z vasi, drugi so iz mesta, nekate-
ri so osamljeni, drugi obdani s prijatelji, nekateri so pre-
prosti, drugi afnavi... Skupno pa jim je, da se iπËejo in da
si æelijo priznanja odraslih, πe bolj pa vrstnikov. Trgajo se
od starπev, a jih πe zelo potrebujejo. Med njimi se pletejo
zaljubljenosti, doletijo pa tudi prva boleËa razoËaranja, z
veË in manj posledicami, z najstniπko noseËnostjo, z odvi-
snostjo od droge, opustitvijo πolanja... Za pripovedjo o
njihovem vsakdanjiku pa Sonja Koranter pripoveduje πe
drugaËno zgodbo - o tem, kakπni temelji, kakπne vredno-

te in kakπno druæinsko okolje mladim pomagajo, da se obdræijo na
pravi poti, da se tudi takrat, ko so nesreËni ali nepremiπljeni, uprejo
stranpotem. Ta plat zgodbe je namenjena odraslim, a nagovarja tudi
mlade, saj orisuje usode tistih, ki so zaπli. Avtorica tudi nakaæe reπitev,
da bodo spet zaæiveli polno in zdravo. Zaloæba Alba 2000. 
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— Za starπe, vzgojitelje in mentorje —
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