
»…Le kaj bi lahko bilo narobe?« se je spraševala 

Kasi.  »Ne vem, kako ji lahko pomagam, dokler ne 

ugotovim, kaj je narobe...« 

 

Želja slavne pevke 
Kasi bi bila čisto navadna deklica, če je neke čudežne noči ne bi 
obiskala Stela Zvezdarka, bleščeča zvezdna vila. Stela išče takšne 
deklice in dečke, ki znajo biti še posebno prijazni in ustrežljivi. 
Uči jih, da bodo lahko nekoč postali Srečne zvezde – prav 
posebni, srčni ljudje, ki znajo izpolnjevati želje. Stelini učenci 
nikoli ne vedo, kdaj pride naslednja učna ura. Zato so ves čas 
pozorni do soljudi, ko pa se še posebno izkažejo, jih obišče Stela. 
Po vsaki dobro opravljeni nalogi jim podari obesek za posebno 
zapestnico, ki ima skrite moči. Kasi že ima obesek, ki ji omogoča, 
da leti in še enega, zaradi česar razume govorico živali. Tudi tisto, 
kar mrnjavka njen mucek Žarko. Tokrat se dogodivščina prične, 
ko gre Kasi na sprehod v družbi Žarka. Zelo dobre volje je, saj 
bosta še istega dne šli s  prijateljico Katjo na koncert njune 
najljubše pevke Jasne Dan. Že ves teden sta s Katjo prepevali 
njene pesmi in vadili koreografije Jasninih pesmi! Toda tik pred 
zdajci Katja zboli, v gostišče Observatorij, ki je last Kasijinih 
staršev, pa se nenapovedano prijavita dve zelo elegantni gostji, 
mama in njena najstniška hči. Mama pravi, da sta si izbrali 
Observatorij, ker potrebujeta veliko zasebnosti. Neznano dekle in  
Kasi sta si takoj všeč… Prikupna zgodba je primerna za mlade 
bralce, ki so ravnokar postali samostojni bralci in že zmorejo 
prebrati celo knjigo, če je dovolj zanimiva. Phoebe Bright in 
ilustratorka Karen Donnelly sta ustvarili izjemno prikupne like in 
zgodbo, ki poudarja pomen empatije in aktivne prijaznosti, ki 
vsem, ki se jih dotakne, prinese smeh, zadovoljstvo in občutek 
izpolnjenosti. Priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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