
 »…Lepo je imeti psa, še posebej, če bi rešili 

kakšnega zapuščenega, ali če bi se preselili v hišo,  

ali ko boš zrasla in boš lahko skrbela za psa…« 

 

Vera in Srečkomedbolhami 
Vera je tiste vrste otrok, ki ima rad vse živali. Iz pločnikov rešuje 
deževnike in polže tako, da jih nosi na travo. Ježem nastavlja 
mleko, pogovarja se z vrabci, domov prinaša kobilice, pa tudi 
poljsko miško je že gostila… Nič je ne moti, da večina ljudi pri 
njenih ljubljenčkih dobi na obrazu izraz, ki pravi - bljak! Želi pa si 
še veliko več. Rada bi imela svojega kužka, čisto pravega, kot ga je 
dobila njena prijateljica Zorica. Pa si ga sploh ni želela, kje pa, bala 
se jih je, ko pa ga je dobila, je strah izginil. Sedaj ji njen kuža 
pomaga brati, kar je dobro, ker vsi vedo, da Zorica ne mara brati. 
Toda mama je drugačnih misli. Po njenem je pes velika 
odgovornost in čeprav sluti, da bo morala nekega dne popustiti, 
za sedaj ostaja neomajna. Vera pa tudi. Nekega dne Alma, Verina 
starejša sestrica, vpraša mamo, ali lahko gresta z Vero v park. Kaj, 
kako? Alma, ki se običajno otepa Verine družbe, jo vabi s seboj? 
In za povrh vsega še položi prst na usta, komaj deklici za seboj 
zapreta vrata?! Kaj se dogaja? Prikupna zgodba Davorke Premec 
govori o močnem hrepenenju po psu. Duhovito obrača dialoge, 
ob tem pa jasno opredeli, kako spoznati, ali ni otrokova želja po 
domači živali le muha enodnevnica. Racionalno našteva koristi, ki 
jih ima druženje psa in otroka ter nas prijazno povabi, naj željo po 
družinskem prijatelju uresničimo tako, da rešimo psa iz zavetišča. 
Slikanico je z imenitnimi ilustracijami, ki s premišljeno 
kombinacijo črt in barvnih ploskvev oživita zgodbo, kot da bi 
gledali risanko, opremila Vera Čizmek. Toplo priporočam! 
Predstavitev: Maja Črepinšek 
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