
KOMET PRIHAJA
V skandinavskih deæelah skoraj ni otro-
ka in odraslega, ki ne bi oboæeval mumi-
nov. V Ëem je Ëar brezËasno lepih knjig o
njih, da navduπujejo bralce æe sedemde-
set let? Najprej je tu prikupna druæina
muminov, nekakπnih majcenih belih ko-
æuπËkarjev s kratkim repkom in velikim
smrËkom, nato pa πe pisana druπËina drugih bitij, prijateljev in
znancev, ki jih mali Mumintrol odkrije na svojih potepanjih.
Potem pa so tu njihove dogodivπËine - poetiËne, napete, hu-
morne, umirjene, tople, vznemirljive... takπne, ki ti zlezejo glo-
boko v srce in se tam prijetno ugnezdijo. Tokrat mumine vzne-
miri vest, da bo svet kmalu uniËil komet, ki drvi iz vesolja. Lah-
ko karkoli storijo? Tove Jansson, zaloæba MK. 

FANTASTI»NI ELASTI»NI
NAKIT
Ustvarjalna knjiga za otroke in mlade kaæe,
kako izdelati moden, zelo prikupen nakit iz ela-
stik, kakrπnega si je nataknil celo angleπki princ
William. Ne potrebujete veliko: le pisane ela-
stike, kvaËko, majhne plastiËne sponke za spaja-
nje Ëlenov in Rainbow Loom statve. Knjiga z bo-
gastvom fotografij in s preprostimi navodili kaæe izdelavo po kora-
kih, ki jih zmorejo æe veËji otroci. Pokaæe osnove, orodje in tehni-
ke ter svetuje, kaj izdelati. NatanËno prikaæe izdelavo 12 izdelkov:
zapestnice, ogrlice, prstane, obeske, uhane, pasove in druge dodat-
ke. »udoviti pisani izdelki, ki so lahko tudi lepa darila, so gotovi æe
v nekaj minutah. Colleen Dorsey, zaloæba Bp.

365 pravljic za lahko noË
»udovita knjiga, velika in zelo obseæna (384
strani!), je prava zakladnica pravljic. Za vsak
dan v letu je ena, ravno prav kratka, da jo
preberemo za lahko noË. Kasneje, ko bo
otrok vadil samostojno branje, pa bo ravno
dovolj dolga za dnevni ≈obrok« branja. Dalj-
πe pravljice so smiselno razdeljene na veË de-
lov. Najlepπe pri tej knjigi je, da so pravljice
v njej pri nas skoraj neznane. Po vsebini so zelo razliËne: neka-
tere so smeπne, druge pouËne, tretje temeljijo na ljudskem izro-
Ëilu. Vsem pa je skupno, da se konËajo dobro, da otroka zazib-
ljejo v pomirjen spanec. Celotno knjigo povezujejo prikupne vi-
njetne ilustracije Hanoe Silvy. Zaloæba MK. 

TRI MUCE IN DRUGE
GLASBENE PRAVLJICE +CD
Je kdo med nami, ki ni zrasel ob pesmicah in
pravljicah Janeza Bitenca? Cenjeni skladatelj in
glasbeni pedagog, ki je ustvaril velikanski opus
slovenskih otroπkih pesmi, je bil prvi, ki je svet

glasbe otrokom pribliæal s pomoËjo pravljic. Kratke in tople prav-
ljice prebujajo otrokovo domiπljijo in jo poveæejo z ustvarjalnostjo
glasbe. Pesmice so ravno prav preproste, da si jih otroci zapomni-
jo in zmorejo zapeti. Pojemo jih lahko doma ali v vrtcu, so pa tudi
odliËna predpriprava za vstop v glasbeno πolo. Slikanici, ki vsebu-
je osem pravljic in osem pesmi z notnim zapisom, je dodan CD.
Krasijo jo brezËasno lepe ilustracije Jelke Reichman. Zaloæba MK. 

GROZNI GA©PER:
KNJIGA NALEPK
Zvezek nalepk vsebuje deset dvostranskih
ilustracij iz zbirke knjig o Groznem Gaπper-
ju, le da so prizoriπËa poveËana in delno iz-
praznjena, zato, da lahko otrok sam dokon-
Ëa ilustracijo z nalepkami, ki jih najde sredi
zvezka. Nalepk je veË kot 200, na njih pa so
kot vinjete natisnjene osebe in predmeti iz

iste zbirke knjig. To otroku omogoËa, da, na primer, v sobo Prid-
nega Petra nalepi torto in Muhasto Majo s sabljo, poleg pa πe krik
≈aaaghh«. Ustvari lahko podobna prizoriπËa, kot so v knjigi, ali pa
povsem domiπljijske ilustracije, ki pripovedujejo zgodbo, kakor si
jo je izmislil otrok sam. Francesca Simon, ilustracije Tony Ross, za-
loæba UËila International.

ALJA DOBI ZAJ»KA
Kati obiskuje vrtec zadnje leto, ko nekega jutra
opazi v garderobi velik voziËek. Zelo se zaËudi.
Bo priπel v njeno skupino dojenËek? Ne, vzgojite-
ljica jim predstavi novo deklico. Alja ne vidi, zelo
slabo sliπi in ne more hoditi. Otroci se sprva Ëudi-
jo njeni drugaËnosti. O njeni drugaËnosti spraπu-
jejo naravnost, hkrati pa jo tudi sprejemajo brez
predsodkov. Kmalu jim je domaËe, Ëe je med nji-

mi, ko se igrajo, ko gredo na sprehod in na bazen. Navduπeni so,
ko je za pusta krokodil in πe bolj, ko dobi ljubkega zajËka... To-
plo slikanico Braneta MozetiËa o tem, kako sprejeti drugaËnost,
je z mehkimi, optimistiËnimi ilustracijami odliËno vizualizirala
Maja Kastelic. Zaloæba Center za slovensko knjiæevnost. 

DAJMO, TROLI!
Zbirko knjig Trolarije pripoveduje, kako se dru-
æina norveπkih trolov, vajena divjine, znajde v
ozkosrËnem angleπkem predmestju. PrisrËni ve-
likani se ne znajdejo najbolje med Ëloveki, ki
dobijo vse le za cvenke, ki se v πoli uËijo ËiËk
ËaËk, pa πe Ëudno diπijo. Tokrat izvemo, kako je
bilo, ko si je Ulrik Trol æelel priti v πolsko nogo-
metno ekipo, a kaj, ko ne pozna pravil niti nima

Ëevljev s kupËki na podplatih. Bi mu uspelo, Ëe bi mu sosedov
Vili razloæil pravila in Ëe bi oËka trol zasluæil cvenke za Ëevlje?
Duhovito zgodbo, ki v podtonu govori o strpnosti in sprejema-
nju drugaËnih, krasijo imenitne ilustracije. Alan MacDonald,
ilustracije Mark Beech, zaloæba Hiπa knjig KM©.

ZAKLADNICA KLASI»NIH
PRAVLJIC
V knjigi je zbranih osem klasiËnih pravljic: Ali-
ca v Ëudeæni deæeli, »arovnik iz Oza, »rni lepo-
tec, Heidi, Oliver Twist, Otok zakladov, Skrivni
vrt in Veter v vrbah. Vsaka med njimi je v izvir-
niku Ëudovita knjiga, ki pa je zaradi oddaljeno-
sti Ëasa nastanka sodobnim otrokom æe nekoli-
ko tuja. V tej knjigi so izvirne zgodbe okrajπane
in prirejene tako, da jih otroci laæe razumejo in da so privlaËne tudi
za manjπe otroke. (VeËje otroke bo ta knjiga navduπila tudi za bra-
nje izvirnih knjig.) Vse strani v knjigi imajo vsaj eno barvno ilustra-
cijo, kar moËno pritegne otrokovo pozornost, zaËetnim bralcem pa
olajπa branje. Zaloæba UËila International. 

BABICA BARABICA
Bena starπa vsak petek zveËer odpeljeta
prespat k babici - in on to sovraæi. Babi je
najdolgoËasnejπi Ëlovek na svetu. Cel ljubi
dan reπuje Ërko na Ërko, obsedena je s kri-
minalnimi romani, televizijo ima pokvarje-
no, kuha samo zelje in - pri vsakem kora-

ku spuπËa zeljne smrdljivce. Je to druæba za desetletnika? Am-
pak babica ima skrivnost in ko jo Beno po nakljuËju odkrije, mu
vzame sapo. Babica æivi dvojno æivljenje! PonoËi se odpravi po-
Ëet nekaj, kar je bolj razburljivo, kot bi si lahko Beno izmislil v
najbolj divjih sanjah. Babica je prava barabica! Kmalu postane-
jo petkovi veËeri teæko priËakovani Ëas za dogodivπËine... Pripo-
roËam! David Williams, ilustracije Tony Ross, zaloæba MK.

PO©ASTNI U»ITELJ
PLAVANJA
Lev Sivec je Ëisto obiËajen otrok s Ëisto obiËaj-
nim oËetom. Edina posebnost gospoda Sivca je,
da kar naprej naklada, sanjari in sili sina, da bi
dosegel kaj izjemnega. Gospod Sivec namreË
oboæuje prvake. OËaran je nad Borisom Brzi-
nom, lokalnim πampionom, ki vodi plavalno πo-

lo. Zviti Brzin mu zagotavlja, da bo tudi iz Leva naredil πampiona, a
le zato, ker tako sluæi denar. Ves sladek je, dokler je gospod Sivec po-
leg, ko pa gre, se pokaæe Ëisto drugaËen. Lev ne postane prvak v pla-
vanju, se pa izkaæe - ampak dogodki se razvijejo Ëisto drugaËe, kot bi
odrasli priËakovali. Zelo zabavno in napeto branje, s koncem, ki ti da
zadoπËenje! Jozua Douglas, ilustracije Elly Hees, zaloæba MK.

LIPKO IN SVETOVNI PRVAKI
Rok ima nenavadnega prijatelja - Lipka, drevesce,
ki je tako kot on sam, navduπeno nad koπarko. V
prvi knjigi o Lipku izvemo, kako je Roka predsta-
vil koπarkarski ekipi Listavcev in Iglavcev, v tej
knjigi pa, kako se Rok in Lipko odpravita z ekipo
Listavcev na veliko tekmo, na vsedrevesno svetov-
no prvenstvo v koπarki. V ekipi za svetovno prvenstvo so junaki iz
prve knjige - bor BorËi, macesen Cene, hrast Rastko, in stari ©tor,
ki je tokrat njihov trener. Ekipa se odpravi na dolgo pot Ëez morje,
v sonËno deæelo, kjer morajo najti prizoriπËe tekme. Ko ga konËno
najdejo, pa jim pot prekriæajo neusmiljeni moæje z æagami, ki na-
meravajo do golega posekati prav vsa drevesa... Primoæ
SuhodolËan, ilustracije Gorazd Vahen, zaloæba DZS.

ZA LAHKO NO» -
PRAVLJICE
Knjiga pravljic, zgodbic in pesmic za lahko
noË je zbirka 40 del razliËnih avtorjev in ilu-
stratorjev. Zgodbice in pravljice so zelo razno-
like - od pravljic bratov Grimm do avtorskih,
na primer, Andresenovih pravljic; od Jakca in
Ëarobnega fiæolËka do Alice v Ëudeæni deæeli.
Pisana bera pravljic je skrajπana in prirejena
manjπim otrokom. Pesmice so zveËine slovenske ljudske pesmi za
otroke - od izπtevank (An, ban, pet podgan) do pesmic (BarËica po
morju plava). Otrokom bodo πe posebno vπeË neæne, svetle in pi-
sane ilustracije, ki na vsaki strani prekinjajo besedila, precej pa je
tudi celostranskih ilustracij. Zaloæba UËila International.

IGRIVA STAVNICA
Pri zaloæbi MK so v pomoË otrokom,
ki πele spoznavajo Ërke, in otrokom, ki
se æe urijo v uËenju abecede in pisanja,
ponudili namizno stavnico. Stavnica je
zloæljivo plastificirano stojalo s karti-

cami, ki jih zatikamo v æepke stavnice. Vsaki Ërki so namenjen tri
kartice. Po ena za veliko in za malo tiskano Ërko in tretja s sliËico
in besedo za predmet, ki se zaËne z enako Ërko. Ilustracije so delo
Polonce Lovπin. Poleg tega ima stavnica πe okno, na katerem otrok
sam vadi pisanje Ërk. Okno ima piπi-briπi podlago, priloæen pa je
tudi piπi-briπi flomaster. Stavnica je kot nalaπË za otroke, ki æe poz-
najo toliko Ërk, da se znajo podpisati, pa bi radi znali πe kaj veË.

KAJ SE DOGAJA NA
KMETIJI, knjiga z zvoki
Kmetu Klemnu se danes zelo mudi z de-
lom. PriËakuje obiskovalce, zato pove
kravici Kamili, da jo mora hitro pomol-
sti. Nato pohiti k pujsku PepËku s hra-
no, odkida gnoj iz staje konja Kitka in

preπteje ovce na paπniku. Tako zelo hiti, da se spotakne prek ovË-
ke Olje in pade naravnost v kravjek. Ojej, ravno tedaj Zdenka pri-
pelje obiskovalce. Æe od daleË mu veselo kliËe, da so otroci tu in da
bi radi... pomolzli krave, nahranili pujska, kidali gnoj in πteli ovË-
ke! Kartonka, ki ima kratko humorno besedilo, velike, zelo prikup-
ne ilustracije in pet gumbov z glasovi æivali s kmetije, bo vπeË æe
manjπim otrokom. Zaloæba UËila International.

Izbor in predstavitev:
Maja »repinπek
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POZDRAVLJEN, PIKI 
+ roËna lutka Pikija
Knjiga o priljubljenem kuæku Pikiju ima
priloæeno roËno lutko, ki jo vidite na na-
slovnici knjige, kako kuka skozi vrata
svoje utice. Lutka pomaga pritegniti
malËkovo pozornost na pripoved v knjigi,
saj Piki oæivi pred malËkovimi oËmi. Lah-

ko pomaha, pokima, odkima, si pokrije gobËek s taËko, si skrije
oËi, se popraska za uhljem... Piki v kartonki sreËa veË ljubkih majh-
nih æivali, poimenuje jih, in jih pozdravi - od tu naslov kartonke.
Zelo preprosta zgodba bo vπeË malËkom, ki se πele uËijo besed in
osnov socialnega vedenja, pa tudi vsem veËjih otrokom, ki imajo
radi prikupne zgodbe in ilustracije Erica Hilla. Zaloæba MK. 
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KNJIÆNE POLICE

ANTON POD VODO 
Ko se Anton zave, da sta ga babi in dedi
pripeljala na poËitnice ob jezero, ga skoraj
kap. Ogabno! Vanj vendar lulajo ribe, pa
πe grozne trave so v njem. Anton ne bo vanj
pomoËil niti prsta. Babi pa priËakuje, da bo
plaval z novo masko, ki mu jo je kupila,
dedi pa, da bosta skupaj lovila ribe - kar
vkljuËuje gnusne Ërve, nato pa πe pobijanje
rib. Odpade! Toda v kampu ob jezeru so πe drugi otroci, ki cele
dneve skaËejo s pomola. Tam je tudi neki fant, s katerim se An-
ton zaplete v spor, in neko dekle, ki... PoËitnice se kmalu raz-
vijejo v bogato izkuπnjo. Zabavno branje s pomenljivimi pod-
toni! Milena Baisch, ilustracije Elke Kusche, zaloæba MK.



OTROKOVO PRVO SVETO
PISMO
Prikupna kartonka z okenci predstavlja tista
poglavja Svetega pisma, ki jih najlaæe razu-
mejo æe majhni otroci: Stvarjenje, Noetovo
barko, Mojzesovo zgodbo, Davidovo zgod-
bo, Jezusa in Ëudeæe ter Jezusovo sprejemanje
otrok. Vsebina poglavij iz Svetega pisma sega
od stvarjenja do odreπenja, vendar je predstavljena igrivo in zelo
okrajπano, z besedilom v nekaj kratkih, preprostih stavkih, zato pa z
velikimi, zelo prikupnimi ilustracijami. Na dnu strani so πe predlogi
za preprosto igro z otrokom, tako ali drugaËe povezano z vsebino.
Kartonka ima obliko torbice z roËajem, kar je otrokom πe posebno
vπeË. Ilustracije Colin MacLean, Moira MacLean, zaloæba OgnjiπËe. 

DAN, KO JE IZGINIL
LJUBLJANSKI GRAD
Je mogoËe otrokom predstaviti zgodovino ljubljan-
skega gradu tako, da ji bodo z zanimanjem sledili in
se ob tem celo zabavali? Je, ampak le, Ëe to storiπ
≈Ëist u nulo hudo«. Æiga X. GombaË in Ivan Mi-
trevski sta ustvarila strip o zgodovini Ljubljane -

no, stripovski hip-hop po zmajskograjski zgodovini. V stripu πolar
Jan in zmajËek Franci potujeta skozi zgodovino, da bi naπla ljub-
ljanski grad, ki je izginil zaradi Ëarovnije. ZaËneta v prazgodovin-
ski naselbini na ljubljanskem griËu, skoËita v rimsko Emono in
tako dalje do danaπnjega Ëasa. Strip odlikuje ta humor in kratek
pregled grajske (in mestne) zgodovine, v katerega so vpletene histo-
riËne vedute Ljubljane. Zaloæba Javni zavod Ljubljanski grad. 

ZVERJA©»EK + DVD risanka
V drugi slikanici o Zverjascu spoznamo
njegovega otroka, malega ZverjaπËka.
OËka mu je povedal vse o straπni miπi, ki
æivi v njihovem gozdu. Posvari ga, da se
je mora bati in se ji izogibati, ker je naj-
nevarnejπa æival v gozdu. Neke noËi, ko
zunaj divja sneæni vihar in oËka trdno

spi, se ZverjaπËek odpravi v gozd, da bi videl to veliko,
zlobno miπ. Jo bo naπel? Se je bo prestraπil? Kdo ve, saj je
ZverjaπËek prav tako pogumen in pameten, kot je miπka...
Prikupna slikanica ima priloæen DVD z risanko, ki je sin-
hronizirana v slovenπËino, otroci pa jo morda æe poznajo,
ker so jo predvajali tudi na RTV Slovenija. Julia Donald-
son, ilustracije Axel Scheffler, zaloæba MK. 

MALI DETEKTIV IN
SKRIVNOSTNE SANJE 
Mali detektiv Atikus in druæba njegovih prijateljev,
ki mu pomagajo pri reπevanju zapletenih primerov
goljufij, se tokrat spoprime z æupanom. Æupan je
bister falot, ki ima povsod nameπËene kamere, da
vidi vse, kar se dogaja v mestu, pod zemljo pa ima
skrivni laboratorij, kjer ustvarja skrivnostne napra-
ve, s katerim vpliva na vedenje in Ëustvovanje solju-
di. Pri tem je zelo uspeπen. Na sreËo ima πibko toËko - neumnega po-
moËnika, ki æupanovih ukazov ne izpelje prav. Zato pride do prave
komedije zmeπnjav, v kateri se fantje in dekleta zaljubljajo v napaËne-
ga. Vpletena je celo æupanova æena, ki... Napeta in zabavna otroπka
kriminalka bo vπeË starejπim otrokom. Ankica Lepπa, zaloæba Ved. 

SMRKCI: ZABAVNE
NALOGE Z ATOM SMRKOM
Zvezek igrivih nalog, v katerih otrok iπËe
predmete in izseke, primerja slike, iπËe razlike,
raËuna, πteje, prepoznava glasbene instru-
mente, potuje po labirintih, povezuje sliko od
pike do pike, barva, iπËe nenavadne podrob-
nosti in reπuje πe druge podobne naloge, bodo

vπeË otrokom, ki so navduπeni nad Smrkci. Na vseh ilustracijah na-
stopajo ljubki in smeπni modri drobiæki v razliËnih vlogah, na pri-
mer, kot arheolog, glasbenik, slikar, vrtnar... Vsi potrebujejo otro-
kovo pomoË, da bodo reπili nalogo. Seveda pa ne manjkata tudi
zlobni Gargamel in njegov maËek Azrael. Nalog je πestdeset, na
zadnjih πtirih straneh zvezka pa so tudi reπitve nalog. Zaloæba Bp.
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SUPER PUNCA: POSTANI
MODNA OBLIKOVALKA •
POSTANI OBLIKOVALKA
MAJIC • UMETNOST LI»ENJA
ZA PRINCESKE • UMETNOST
LI»ENJA ZA GLASBENE DIVE
©tiri knjiæice manjπega formata (13 x 16,5 cm), rav-
no prav velike, da jih spravimo v πolsko torbo, otroπ-
ki nahrbtnik ali mamimo torbico, na prvih πestnaj-
stih straneh z ilustracijami in preprostim besedilom
razloæijo osnove modnega oblikovanja, osnove obli-

kovanja majic in osnove liËenja. Sledijo Ërno bele strani z modeli, na kate-
rih deklica z barvicami ali flomastri πe sama ustvarja liËenje ali modo. Do-
dani sta πe dve strani drobnih nalepk. Knjiæica, ki ima skupaj 95 strani, bo
prijetno krajπala Ëas ustvarjalnim deklicam. Zaloæba UËila International.

SONCE IN SON»ICE
V zbirki »ebelica je ponovno izπla slikanica
s sedmimi pesmimi, ki jih je za otroke ustva-
ril eden najbolj priljubljenih in cenjenih slo-
venskih pesnikov - Tone PavËek. Izbrane pe-
smi so prave sonËice - optimistiËne so, sonË-
ne, igrive, æuboreËe, vesele in duhovite, tak-

πne kot je s soncem obsijano poletno jutro. Sejejo dobro voljo in
vero, da je svet lep in zanimiv, Ëeprav je πe tako majhen, da sega le
od otroπkega igriπËa do stare mame. Najlepπe pa je, da so pesmi
kljub lahkotnosti in tematiki, primerni otrokom, tako kakovostne,
da v prebiranju slikanice hkrati uæivata otrok in tudi odrasli, ki mu
bere. Slikanico krasijo ilustracije Marjana ManËka. Zaloæba MK. 

VILKO IN AZALEJA
MaËek Vilko, ki smo ga spoznali æe v sli-
kanici Kako je Vilko vzljubil zimo, prviË
sreËa sestriËno Azalejo. Ni mu vπeË, saj je
Ëisto drugaËna od njega. Kar naprej je
vznemirjena, preveË govori in kar naprej
poskakuje. VπeË so ji roænata barva, srËki

in pentljice, obiskovalcem pa prepeva dolge pesmi. Vilko se domi-
sli zvijaËe, s katero jo poπlje daleË, daleË stran. Ko Azaleja odide,
ima Vilko konËno Ëas za prijeten, miren dremeæ. Toda kmalu spre-
vidi, da mu je brez nje prazno in dolgoËasno... Prijazna slikanica s
Ëudovitimi akvarelnimi ilustracijami pripoveduje o strpnosti, o
sprejemanju drugaËnosti in o tem, kako popraviti lastne napake.
Dana Todorovi?, ilustracije Bojana Dimitrovski, zaloæba MK. 

PETER ZAJEC: KNJIÆICA 
Z NALEPKAMI
PETER ZAJEC: GREMO!
ZGODBA Z NALEPKAMI 
Poleg slikanic, ki so nastale po risankah Peter Za-
jec, so pri zaloæbi MK izdali πe dva zvezka z zabav-
nimi nalogami, v katerih nastopajo Peter Zajec,
njegovi stari prijatelji in nova prijateljica zajËica Lili
RepiË. V vsakem zvezku je 12 nalog in pribliæno
150 majhnih nalepk, ki jih otrok lepi na ilustracije,
da jih dokonËa. Naloge so preproste: iskanje skri-
tih predmetov, pot po labirintu, barvanje, primer-
janje, sledenje krivuljam, risanje, lepljenje nalepk in
druæabna igra s kocko. Na koncu zvezka so tudi
reπitve nalog. Ilustracije so povzete po risankah,
glavni liki pa po knjigah Beatrix Potter, le da zajË-
ki sedaj doæivljajo nove dogodivπËine. 

SO ÆE SMEHCI 
K VAM PRISPELI?
Sveæe, duhovite in igrive pesmi Davida Be-
draËa, ki so male bralce razveseljevale v
preteklih letih v revijah Ciciban in Cicido,
so izπle πe v zbirki »ebelica. Tema pesmi je
karkoli, kar pritegne ali razveseljuje otro-

ke: igra skrivalnic, nogomet z oËkom, tekanje za psiËkom, otroπka
trgovina sredi hiπe, praznovanje rojstnega dne, druæinska igra, πkri-
pajoËi stol, napihovanje balonov... Pesmi odlikuje ælahtna prepro-
stost, duhovitost, sveæina pesniπkih tem, otroπki pogled na svet in
pa zabavni besedni obrati. Imenitne, na videz preproste ilustracije
Tanje Komadina odliËno ujamejo vedrega duha pesmi. Knjiga je
primerna tudi za zaËetne bralce. Zaloæba MK.

SKOVIR»EK
Imate doma ≈skovirËka«, ki zveËer ne bi πel v
posteljo, pa kar naprej prosjaËi, da bi πe ostal
pokonci, ki zveËer kar ne more od igre in misli,
da niste praviËni, ker vsi njegovi prijatelji lahko
hodijo spat kasneje? Ko pa je konËno v postelji,
æeli πe pravljico za lahko noË in nato πe kozarec
vode? Potem mu bo zelo vπeË ta duhovita slika-

nica, v kateri mali skovir æeli prav nasprotno. On ne bi rad bedel
tako pozno, kot æelita mamica in oËka, on bi πel rad zgodaj v po-
steljo. Kar naprej prosjaËi, da bi æe smel spat in ko oËka in mami-
ca æelita podaljπke s pravljicami za lahko noË in s kozarcem vode,
skovirËek æe zaspi. Duhovito slikanico Amy Krouse Rosenthal je
ilustrirala Jen Corace. Zaloæba MK. 

PETER NOS JE VSEMU KOS
Peter Nos je tisti fant, ki ima vedno obve-
zan nos. Ne, z njim ni niË narobe, le obtol-
kel si ga je, ko je padel. NiË Ëudnega, kajti
ta fant ni nikoli dolgo pri miru. Kar naprej
kam teËe, veliko maha z rokami in se rad
glasno smeje. Vedno se mu zgodi kaj zani-
mivega, ali pa kaj zabavnega stori sam. Tak
je, da bi ga imel vsak za prijatelja, saj je pri-
jazen, iznajdljiv in duhovit. NiË Ëudnega, da je postal junak πte-
vilnih knjig, ki spremljajo slovenske otroke æe 35 let. Prva med
njimi je ta knjiga, v katerih je 26 kratkih zgodb o njegovih do-
godivπËinah, vsako pa krasi tudi celostranska ilustracija. Leo-
pold SuhodolËan, ilustracije Marjan ManËek, zaloæba MK. O
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POGLEJ, KAJ ZNAM
Sam McBratney, avtor priljubljene slikani-
ce A veπ, koliko te imam rad, in ilustrator-
ka Anita Jeram sta ustvarila slikanico, ki
malËke uvaja v razumevanje prvih koncep-
tov. Predstavi jim Ëudoviti svet barv, opozo-

ri jih na majhne æivali, ki nas obdajajo, na spremembe vremena in
letnih Ëasov, na geometrijske oblike v naravi in na zvoke v naravi.
Slikanico sestavljajo dvostranske ilustracije z velikim prizorom, na
katerih nastopata Zajec Rjavec in mali ZajËek RjavËek. Zajec na
njih spraπuje ZajËka, kaj mu je med tistim, kar vidita, najbolj vπeË.
Na velikih ilustracijah je namreË ravno prav podrobnosti, da jih bo
opazoval in se ob tem o njih uËil tudi vaπ ≈zajËek«. Zaloæba MK. 

ZVERJASEC + DVD risanka
Miπko hoËejo poæreti vse veËje æivali v goz-
du, pa jim ne uspe, ker je pametna in po-
gumna. Ve, kako lahko s pravimi besedami
prestraπi veËje od sebe in kako lahko v svo-
jo korist izrabi strahove drugih. Kar po vr-
sti poæene v beg lisico, sovo in kaËo, na
koncu pa πe Zverjasca. Duhovita zgodba se
odvija na tanki Ërti med straπnim in sme-
πnim. Vsak Ëas ga prestopa in tedaj se otrok olajπano zasmeji,
πe najbolj smeπno pa je, ko miπka poæene v beg Zverjasca. Del
uspeha slikanice je tudi v imenitnih ilustracijah in v mojstrskem
prevodu Milana Dekleve. Novi izdaji slikanice je priloæen DVD
z risanko, ki je nastala po knjigi. Julia Donaldson, ilustracije
Axel Schefflerj, zaloæba MK.

»ISTO POSEBNA JELA 
IN NJENE PRIGODE
Jela je Ëisto posebna deklica, saj jo zanima prav vse. Ko
domaËi delajo na njivi, ona pa je za delo πe premajhna,
se kar sama igra na poljski poti, kjer opazuje majhne æi-
vali, rastline in zemljo. Nikoli se ne dolgoËasi. Najprej
odkriva in raziskuje svet doma, na vasi, nato v πoli in na-
zadnje πe v mestu. Gabrijela SeËkar vsako izmed desetih kratkih zgodb
o Jelinem æivljenju zakljuËi s stavkom, ki ga poloæi na srce odraslim.
Na primer, v zgodbi, kako Jela dela druæbo dedku, ki je siten in bolan,
pravi: ≈Otrok naj ima lep odnos do starejπih! Dajmo mu dober zgled!«
Knjiga je primerna tudi za prvo branje, saj ima veËje Ërke in πiroko raz-
maknjene vrstice. Ilustracije Nataπa Vertelj, zaloæba Alba 2000.

Izbor in predstavitev:
Maja »repinπekKNJIÆNE POLICE PETER ZAJEC: SKRIVALI©»E NA

DREVESU • PETER RE©I OREHKA
• PETROVA SKRIVNA ODPRAVA
• SKRIVNOSTNI TAT
Pri zaloæbi MK so izdali zbirko prisrËnih slikanic, ki so
nastale po delih Beatrix Potter in po novih risankah o
Petru Zajcu. V njih nastopajo stari junaki knjig Bea-
trix Potter: Peter Zajec in njegova druæina, Benjamin
Zajko, stari Ëuk Erjavec, trapasti veveriËek Orehek,
lisjak gospod Lesjak..., in pa nova oseba, zajËica Lili
RepiË, Petrova prijateljica. Junaki slikanic in risanke
imajo enake lastnosti kot v izvirni knjigi, njihove do-
godivπËine pa so povsem nove. DruπËina neugnanih
zajËjih mladiËkov se zapleta v teæave, a jih vedno reπi.
Na koncu vsake knjige je πe naloga za malega bralca.
Slikanice likovno podobo povzemajo po risanki. 
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