
 »Zalo je med poskakovanjem (po Zalini po postelji) 

prešinilo nekaj kulskih idej… Lahko iz plastelina 

izdelata drekce in jih zmečeta v sosednje nabiralnike!« 

 

Pa ne že spet ti, Zala! 
Zala bo gusarka, ko bo odrasla. Kaj bo njena urejena in vedno 
pridna prijateljica Neža, bomo pa še videli. Ampak čeprav Zala 
jezika, Neža pa cmiha in čeprav ima Zala rada gusarje in trole, 
Neža pa barbike in hello kitty, sta najboljši prijateljici. Ko bo Zala 
gusarka, bo obkolila njihovo bedno šolo in totalno zašila učitelja 
Blaznika. Za sedaj pa morata Zala in Neža po naročilu učitelja 
Blaznika čez koncec tedna narediti herbarij. Kar pride Zali zelo 
prav, da prepriča mamo in očeta, kako ne more z njima na trgatev 
in da bo najbolje, če bo prespala pri Neži, ko ju ne bo doma. 
Ubogi Nežini starši. Zgagasta Zala natlači v en sam konec tedna 
toliko neumnosti, nagajanja in nerodnosti, kot je le mogoče. Na 
primer, Zalinega malega bratca prepriča, da dedku izmakne 
protezo iz kozarca in jo skrije pod svojo blazino, na bazenu pa, da 
pokaže zadnjico tetici, kot je tudi Adam na sliki v dedkovi Bibliji 
nosil list samo spredaj… Nič čudnega, če nazaj grede v avtu 
Nežin oče nad Zalo zagrmi »Dovolj je bilo, mlada dama!«, Nežina 
mama pa pokliče Zaline starše, naj pridejo takoj po svojo 
nebodigatreba. Kaj sta rekla Zalina starša, ko sta svojo gusarko 
dobila nazaj, si lahko mislite. Tretja knjiga Janje Vidmar iz zbirke 
o Zali je prava krohotavka in izviren, zelo zanimiv učbenik, česa 
ne smemo!!! narediti v šoli, na obisku in doma. Čeprav… odrasli 
naj kar govorijo. Nam je Zala, ki naredi vse, kar bi radi kdaj pa 
kdaj naredili vsi, zelo všeč! Zgodbi se imenitno prilegajo duhovite 
ilustracije Mateja De Cecca. Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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