
ZAKAJ JE POLJE JEZERO?
Pri zaloæbi Miπ je izπla poetiËna slikanica
dveh cenjenih umetnikov - igralke Saπe Pav-
Ëek in ilustratorja Damijana StepanËiËa. Us-
tvarila sta nenavadno lepo pravljiËno slikani-
co, polno domiπljije in neænosti, z ælahtno pa-
tino ljudske pripovedke o nastanku presiha-
joËega jezera. Zgodba govori o deklici, ki so jo tako zelo bole-
le krivice in grobosti sveta, da ni nehala jokati. NiË ni pomaga-
la oËetova tolaæba, da tako paË je na svetu, niti materina groæ-
nja, da cmere nihËe ne bo maral za æeno. Nekega dne pa se je
pri njih ustavila stara potovka, ki je znala pripovedovati Ëudo-
vite zgodbe. Z njimi je zaËarala dekliËino srce, πe posebno z
eno, ki je pripovedovala o nesreËnem mladeniËu...

MOJI ODEJI 
SoËutna zgodba pripoveduje o deklici, ki je
morala zapustiti dom in svojo toplo deæelo,
kjer se je poËutila dobro - preden se je pri-
Ëela vojna. V novem kraju πe ima svojo tet-
ko, vse drugo pa ji je tuje. Ljudje, njihov
govor, kraji, rastline, æivali... πe celo veter.
SreËna je le, kadar se v samoti novega
doma zavije v besede in glasove domaËe deæele, kot da bi se za-
vila v mehko in toplo odejo. Nekega dne pa ji v parku pomaha
neka deklica. Morda bi postali prijateljici, a kako naj se spora-
zumeta, ko pa deklica ne zna tujih besed? Zgodba neæno suge-
rira moænosti komunikacije in otrokom pomaga razvijati empa-
tijo do begunskih otrok. Irena Kobald, ilustracije Freya Black-
wood, zaloæba Skrivnost.

IZGUBLJENI KUÆEK 
Ta slikanica bo navduπila otroke, ki imajo radi
kuæke in muce. Pripoveduje o malem kuæku Timi-
ju, ki se je na svojem prvem sprehodu izgubil. No,
ni se izgubil. Stekel je za lepo rdeËo æogo, preveli-
ka ovratnica se mu je snela, nato pa njegove ljube
Ëloveπke prijateljice, deklice Eve, ni veË naπel. Sla-
bo bi se mu godilo, Ëe ne bi sreËal prijazne rdeËe
muce, ki mu je pokazala pot nazaj tja, kjer so Ëloveπka bivaliπËa.
RdeËka je brezdomka in ker sta oba æe hudo laËna, Timija odpelje
do smeti. Tam si najdeta nekaj, kar lepo diπi, prav tedaj pa se pri-
kaæe velik bel maËek in zagrozi RdeËki... Slikanico poleg tople
zgodbe odlikujejo tudi zelo lepe ilustracije. Holly Webb, ilustracije
Rebecca Harry, zaloæba UËila International.

RADA IMAM KONJE
»udoviti praktiËni vodnik za deklice,
ki imajo rade konje!

Jahanje je Ëudovit πport, prijateljevanje s konjem in skrb zanj pa izkuπ-
nja, ki otroka obogati. Tudi sama jaham, zato sem ta priroËnik za
otroke vzela v roke z velikim zanimanjem. Z veseljem povem, da je v
njem vse, kar zanima otroke na zaËetni stopnji jahanja, ko se mali ja-
haËi morajo πele vsega nauËiti. Vsebina je razdeljena na poglavja: Nau-
Ëi se jahati, Oskrba konja, Konjeniπki klub, Na tekmovanju ter Pasme
konj in ponijev. PriroËnik krasijo nazorne fotografije in æivahno obli-
kovanje, ki bo otrokom zelo vπeË. Besedilo je pregledno, ravno prav
kratko in skrbno pretehtano, da pove vse, kar je pomembno, hkrati pa
tudi veliko zanimivosti. Zaloæba UËila International. 

ÆELJA SLAVNE PEVKE
Kasi, deklica, ki jo poznamo æe iz prve knjige
SreËne zvezde, ima Ëarobno zapestnico. Dobijo
jo tisti, ki znajo sliπati æelje drugih in jim poma-
gati, da se jim uresniËijo. VsakiË, ko komu po-
magajo, dobijo nov Ëarobni obesek za zapestni-
co. Kasi ima æe tri. Prvi ji je dal moË letenja, za-
radi drugega razume æivalsko govorico, kaj pa
zmore zaradi tretjega, je πe skrivnost. Ta knjiga

se priËne, ko Kasi priËakuje na nastop svoje najljubπe pevke Jasne
Dan. Vsi se veselijo koncerta, pevka pa je v velikih teæavah. Njena
spremljevalna pevca sta zbolela! Jasna si zelo æeli, da bi vseeno lah-
ko nastopila. Ji lahko æeljo uresniËi Kasi? Knjiga je primerna tudi
za prvo samostojno branje. Phoebe Bright, zaloæba Skrivnost.

STEKLENO DREVO 
ObiËajno babice pripovedujejo zgodbe. V tej knjigi,
ki vabi v razmislek o tistem, kar je resniËno pomem-
bno, pa je babica posluπalka. Ne more zaspati, Ëe ji
vnuËek ne pove zgodbe. Ta veËer ji pove zgodbo o
Ëudoviti stari magnoliji, pod katero vsak dan moli
vaπki poglavar. Nekega dne v vas pride tujec. Pogla-
varja prepriËa, da bo magnolija kmalu umrla, zato

bi bilo najbolje, Ëe bi jo posekali in namesto nje postavil stekleno
drevo, ki nikoli ne izgubi listja in æivi veËno. Ko magnolija pade,
iz nje beæijo drobne æivali, ki jim je bila dom. Nato postavijo ste-
kleno drevo. Res je lepo - a kaj, ko mu manjka vrvenje æivljenja,
ki je oæivljalo staro magnolijo... M. Mukundan, ilustracije Poona-
ma Athalye, Zaloæba KUD Sodobnost International.

DINOZAVRI • Izjemna zbirka
nalog in zanimivosti  
Knjiga nalog in zanimivosti o dinozavrih bo
navduπila otroke, ki so ljubitelji fascinantnih, ne-
navadnih in poπastnih bitij, ki so nekoË kraljeva-
la naπemu planetu. Na 96 straneh so nanizani
prizori iz æivljenja dinozavrov, zanimivi podatki
o njih pa se meπajo z igrivimi nalogami, kvizi, la-

birinti, sestavljankami, ugankami, pobarvankami... Priloæenih je
tudi veË kot 500 nalepk, ki jih otrok lepi na ilustracije, pri tem
reπuje naloge in ustvarja vedno bolj popoln zvezek informacij o
prazgodovinskem svetu. Ko je zvezek povsem reπen, ostane zani-
miv kot temeljito prebrana knjiga, ki na zanimiv naËin dopolnju-
je otrokovo sploπno razgledanost. Zaloæba UËila International.  

ZAVEÆEM SI »EVLJE
Zavezovanje Ëevljev ni lahka spretnost. Kdor si
jih zna zavezati, je ponosen nase, med vrstniki
v vrtcu pa si pridobi ugled. Prikupna kartonka
kaæe, kako sta se uËenja lotila dva zajËka. Na
levih straneh kartonke spremljamo njuno igro,
na desni strani pa otroπki roki kaæeta, kako je
treba polagati vezalke. Knjiga ima namreË po-
dobo Ëevlja z rdeËo in rumeno vezalko, s kate-
rima otrok vadi zavezovanje. ZajËka iz zgodbice mu pomagata pri
vsakem koraku uËenja s kratko rimo in s svojo igro - ko teËeta
okrog drevesa, mora otrok oviti vezalko okoli zanke, ko se skrije-
ta v luknjo, vtakne vezalko v zanko druge vezalke... Domiselno in
zabavno! Zaloæba UËila International.

PRIJATELJA
Pri zaloæbi Miπ izhaja zelo zanimiva
zbirka slikanic Okrog sveta, ki otrokom
pripoveduje o æivljenju otrok na razliË-
nih koncih sveta. Tokrat spoznamo
inuitskega deËka, ki æivi na obalah Ark-

tike, v ledenem svetu, kjer je æivljenje drugaËno kot ga pozna-
jo naπi otroci. DeËek na obali Ëaka oËka, ki je πel lovit tjulnje.
Medtem skuπa ujeti ribo, kar ni lahko. Tedaj pa se mu pribliæa
laËen pes... V lepo zgodbo, ki ujame otroπke sanje in jim prev-
zame srce, je Janja Vidmar spretno vpletla πtevilne podrobno-
sti, ki oriπejo drugaËna æivljenjska okolja, pa tudi doloËene
inuitske izraze. Naπi otroci jih ne poznajo, zato jih pojasnjuje-
jo ilustracije. Suzi Bricelj je z njimi odliËno ujela vzduπje Ëudo-
vitega, toda neusmiljenega kraljestva ledu. 

SNEÆENI MOÆ
»udovita zgodba Raymonda Briggsa je prviË izπla leta
1978 v Veliki Britaniji - in doæivela nesluten uspeh po
vsem svetu. Postala je klasiËna slikanica, ena tistih, ki
nam pomaga sanjati in bi jo v predboæiËnem Ëasu pri-
voπËila prav vsakemu otroku. Kaj je tako posebnega
na njej? Slikanica sploh nima besed. PoetiËno zgodbo
z razkoπno domiπljijo pripoveduje le 125 neænih ilu-

stracij. Vidimo deËka, ki zjutraj zagleda sneg in pove mami, da gre ven,
delat sneæenega moæa. Preden zveËer zaspi, ga πe zadnjiË pogleda sko-
zi okno, tedaj pa sneæak oæivi. DeËek ga povabi v svoj dom in mu ga
razkaæe. Nato pa se primeta za roke in poletita v sneæni vihar, v nena-
vadni beli svet, od koder prihaja sneæeni moæ... Zaloæba Miπ. 

KRSTNI ALBUM • Spomin
na moj krst in otroπtvo
Neæen krstni album je zasnovan kot do-
jenËkov album, v katerega se lepi otroko-
ve fotografije, fotografije druæinskih Ëla-
nov, fotografije s posebnih dogodkov z
zaËetka otrokovega æivljenja... in vpisuje
drobne zanimivosti, ki so Ëez leta biseri spomina na otroπtvo.
Na primer, katero slikanico in katero igraËo je otrok imel naj-
raje, kaj je dobil v dar pri krstu, Ëesa tedaj ni maral jesti in kaj
je imel rad, kdo je njegov krstni boter... Poleg osebnih spominov
je v albumu prostor tudi za dele besedila iz krstnega obrednika,
otrokove prve molitve in nekaj Jezusovih besed. Knjigo je za-
snoval Boæo Rustja, avtor πtevilnih knjig, teolog in duhovnik,
imenitne ilustracije pa so delo Petra ©kerla. Zaloæba OgnjiπËe.

TIK TAK KNJIGA Z URO
NauËimo se povedati, koliko je ura
Pisana kartonka ima vgrajeno πtevilËnico s kazalce-
ma, ki ju otrok premika s prstki, usklajuje s sliko
na ilustraciji in se tako uËi razbiranja ure. Prikup-
na zgodba pripoveduje o dnevu malega medvedka,
o tistem, kar poËne ob doloËenih urah. Zajtrkuje
ob osmi uri, ob deseti uri se igra v svoji sobi, ob

dvanajstih sta z mamico v parku, ob dveh pomaga mami na vrtu...
ob sedmih zveËer pa je æe v postelji. Knjiga bo zaradi pisanih ilu-
stracij in razumljive zgodbe vπeË æe malËkom. Predπolski otroci
bodo z njo vadili razbiranje ure, ko bodo postali πolarji, pa πe bra-
nje, saj ima knjiga velike tiskane Ërke in ravno prav kratke stavke
za zaËetne bralce. Zaloæba UËila International.  

SNEÆENI MOÆ IN KUÆA
Ta slikanica temelji na klasiËni zgodbi o Sneæenem
moæu, ki jo je ustvaril Raymond Briggs, le da ima
ta tudi besedilo. Pripoveduje o deËku, ki se prese-
lil v hiπo, v kateri je nekoË neki drugi deËek nare-
dil sneæenega moæa, nato pa ponoËi z njim odletel
v sneæni vihar. Za skrivnostno potovanje izvemo,
ko naπ deËek pod podnico najde πkatlo s starim

klobukom in risbo deËka s sneæakom. Ko zapade prvi sneg, tudi naπ
deËek postavi sneæaka in mu posadi na glavo stari klobuk. Poleg sne-
æaka postavi πe sneæenega psiËka, v spomin na svojega psa, ki mu je
umrl in ga zelo pogreπa. OpolnoËi pa ga prebudi pasji lajeæ - njegova
sneæena prijatelja sta oæivela in pustolovπËina se priËne... PriporoËam!
Hilary Audus, Joanna Harrison, zaloæba Miπ.
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GLASNI VLAKI
GLASNI GASILCI 
Kartonki prikazujeta tisto, kar otroke moËno pri-
tegne: vlake in gasilce. Kartonka o vlakih otroka
najprej povabi na æelezniπko postajo, na naslednjih
straneh pa so prikazani razliËni vlaki - od parne lo-
komotive do najhitrejπega vlaka, od podzemne æe-
leznice do gorske tirne vzpenjaËe. Vse vlake prika-
æe z veliko, zelo prikupno ilustracijo, ravno prav
podrobnostmi in s krajπimi besedili. Za povrh pa
ima πe gumb, ki spuπËa zvok kot pravi vlak. Kar-
tonka o gasilcih pa kaæe delo gasilcev, gasilski to-
vornjak, notranjost gasilske postaje, posebna gasil-

ska vozila v zraku in na vodi ter gasilsko ploπËad. Seveda ima tudi
gumb, ki oddaja znaËilno zavijanje! Zaloæba UËila International.
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ZAPESTNICE PRIJATELJSTVA
POSLIKAVA NOHTOV
Pri zaloæbi UËila International sta izπla dva pake-
ta za igro in ustvarjanje. Prvi je namenjen pletenju
zapestnic prijateljstva. V paketu je knjiga, ki kaæe
tehnike pletenja s slikami in razumljivimi navodi-
li. Namenjena je zaËetnikom in tudi tistim, ki se
æelijo nauËiti πe kaj novega. Poleg knjige je doda-
no πe vse, kar potrebujemo za izdelavo zapestnice
prijateljstva - raznobarvne bombaæne niti, plastiË-
ni biseri, okrasni papir in svetleËe nalepke. V pa-
ketu za poslikavo nohtov pa so poleg knjige z na-
vodili in idejami za okrasitev πe umetni nohti v ve-
likosti za otroπke roke, veliko svetleËih nalepk za
nohte, okrasni biserËki... in druge drobnarije za
poslikavo osupljivih nohtov. 

KRTEK IN ÆIVALI NA KMETIJI
KRTEK IN ÆIVALI V NARAVI
Kdo ne pozna prijaznega Krtka Ëeπkega ilustratorja
Zden?ka Milerja? Krtkov lik je ustvaril davnega leta
1950, nato pa so z njim rasle mnoge generacije otrok
pri nas in po dræavah Vzhodne Evrope. Zelo je bil
priljubljen zaradi neænih, pozitivnih zgodb, ljudomile
narave in vrednot, ki so jih izkazovale njegove dogo-
divπËine: skrb za naravo in za druga bitja, vedoæelj-
nost, igrivost... in pa pravljiËna magiËnost njegovih
dogodivπËin, v katerih za Krtka ni bilo niË nemogo-
Ëe. Ti dve harmonikasti kartonki o Krtku pa sta na-
menjeni najmanjπim. V njiju ni zgodbe, temveË znaËilne ilustracije æi-
vali iz Krtkovih zgodb in beseda za æivali. Kartonki sta namenjeni
malËkom, ki se uËijo prvih besed. Zaloæba Narava. 

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek



»UDEÆNA BOLHA MEGI 
IN MUCA ÆIVKA
»udeæna bolha Megi pomaga æivalim, kadar
ljudje, Ëeprav bi radi imeli ljubljenËka, zanj ne
skrbijo dovolj dobro. Desa Muck je napisala æe
celo vrsto slikanic o tem, kaj vse ljudje naredi-
mo narobe. Vsaka knjiga se konËa z besedami
veterinarke, ki lastnikom svetuje kako dobro

skrbeti za ljubljenËka, o æivalih pa pove tudi marsikaj zanimive-
ga. Tokrat Megi praznuje svoj 100. rojstni dan (saj sem poveda-
la, da je Ëudeæna) in zaËne delati v æivalskem zavetiπËu. Tam spoz-
na zapuπËeno muco Æivko in njenega prijatelja, pogumnega maË-
ka Marka. Bosta najboljπa prijatelja naπla lastnike, kjer bosta lah-
ko æivela skupaj? Ilustracije Maπa Kozjek, zaloæba MK.

NA KMETIJI DINOZAVROV
Si predstavljate kmetijo, na kateri bi namesto
kravic, pujskov in ovËk gojili veeeliiike dinoza-
vre? Kmet Jaka ima takπno kmetijo. Kot vsak
kmet vstane zelo zgodaj. Komaj pozajtrkuje, æe

hiti raznaπat krmo za svoje dinozavre - si predstavljate, koliko po-
jedo? - nato jih oËedi - veste, kako so veliki? - poskrbi za mladiË-
ke, ki se ravno izvalijo iz jajc - hu, kako so divji! - potem zalije di-
nozavrske rastline - zobe imajo! - in tako dalje do veËera, ko pade
v posteljo utrujen, a sreËen. Slikanica duhovito in z veliko domiπ-
ljije prenaπa védenje, ki ga ima otrok o kmetovem delu, na sanje,
da bi videl dinozavre. Slikanico odlikujejo izvirne, tudi nagrajene
ilustracije Frann Preston Gannon. Zaloæba Zala.

ROKAVI»KA • Ukrajinska
ljudska pravljica
Ljubitelji izbrano lepih ilustracij, pozor! To je ti-
sta knjiga zaloæbe MK, ki jo je ilustrirala Hana
Stupica - to je njena prva slikanica - in zanjo æe
kar takoj prejela ugledno slovensko ilustrator-
sko nagrado Hinka Smrekarja. Staro ukrajinsko

ljudsko pravljico je - æe davno - v izbranem jeziku prevedla Kristi-
na Brenkova. Pripoveduje zgodbo o dedku, ki je sredi gozda izgu-
bil rokavico. Toda to ni bila nesreËa, saj so se vanjo takoj priπli po-
gret miπka, æaba, zajec, lisica, volk, nato merjasec in πe medved.
Ne, ne. Rokavica ni poËila. Le dedek jo je pogreπil, se vrnil v gozd,
njegov psiËek jo je naπel, æivali pa so se takoj razbeæale. Zato de-
dek nikoli ni izvedel, kaj vse se je zgodilo vmes. Zaloæba MK. 

ANDREJ NESPANEC
Oh, kakπna slikanica, kakπne ilustracije! »e bo-
ste ta mesec prelistali le eno slikanico, te ne ni-
kar spreglejte. Pripoveduje o deËku, ki vsak ve-
Ëer odlaπa z odhodom v posteljo. Kdo bi hotel
in mogel spati, Ëe se tiha jedilnica lahko spre-
meni v pravo ladjo, ki pluje sinjemu kitu napro-
ti, in Ëe ima v sobi omaro, ki tako Ëudno πkrip-
lje, da je bolje, Ëe je zveËer πe pogledaπ ne... Barbara Simoniti in ilu-
strator Peter ©kerl sta mojstrsko ujela otroπki strah pred temo in
olajπanje strahu, prehod v sanjski svet in spet sestop v resniËnost ju-
tranje budnosti. Slikanica najprej govori z besedami in slikami,
nato pa besede utihnejo in vse povedo le πe ilustracije, barve, liki,
beæeËi vizualni vtisi... »udovite so! Zaloæba MK. 

IN KAJ BO© PO POKLICU TI?
Slikopisi za malËke
Cvetka Sokolov in ilustratorka Tanja Koma-
dina sta ustvarili prikupno kartonko s sliko-
pisi, ki malËkom z besedo in sliËico pripove-
dujejo o razliËnih poklicih. V kratkih besedi-
lih spoznamo delo pilotke, vzgojitelja, gasil-
ke, natakarja, πivilje, kuharja, cvetliËarke, fri-

zerja, kmeta, oskrbnice koËe in veterinarke. (Ste opazili, kateri
spol predstavlja vsakega izmed poklicev?) Manjπim otrokom
odrasli bere besedilo, malËki pa ≈preberejo« sliËico. V slikopisih
uæivajo tudi veËji otroci, ki so zaËetni bralci. Slikopisi zasedajo
levo stran kartonke, na desni pa je celostranska ilustracija, ob ka-
teri se lahko z otrokom o poklicu, ki ga predstavlja, po branju
tudi pogovarjamo. Zaloæba MK.

KDO DELA TO?
Uganke za malËke
Nova kartonka Cvetke Sokolov in ilustratorke
Tanja Komadina je knjiga ugank o poklicih.
Govori o delu pilotke, vzgojitelja, gasilke, nata-
karja, πivilje, kuharja, cvetliËarke, frizerja, kme-
ta, oskrbnice koËe in veterinarke (to so enaki
poklici, ki jih predstavlja tudi sestrska kartonka
istih avtoric z naslovom In kaj boπ po poklicu
ti?, zato ju je mogoËe brati kot dopolnilo prve drugi). Vsak poklic
predstavlja πtiri ali pet ugank. Prirejene so tako, da spodbujajo zgod-
nje opismenjevanje, razπirjanje besednega zaklada in razvijanje logiË-
nega miπljenja. MalËku lahko rimane uganke bere odrasli, lahko pa jih
bere tudi otrok sam kot prijetno in kratko bralno vajo. Zaloæba MK.

KUZMA, TRINAJSTI ©KRAT
Nova knjiga Svetlane MakaroviË razkriva πe
dvanajst prigod πkrata Kuzme, kroniËno slabo-
voljne, ampak simpatiËne πkratje zgage. Tokrat
mu jo zagodejo tovariπi πkrati. Zborujejo kar
brez Kuzme, ker je tako prikladno, saj je πkra-
tov ravno dvanajst in si lahko med seboj praviË-
no razdelijo mesece. Ko Kuzma to izve, podivja od jeze. Mislite, da
se komu zasmili? BahaËi se πe norËujejo se iz njega - πlek pac! Kuz-
ma pa jim ne ostane dolæan. S Ëim je nesramneæem pokvaril vese-
lje do bahanja, pripoveduje 12 kuzmastih zgodb. Meni je najbolj
vπeË konec knjige, ko vsi, ki so Ëez leto pridni, dobijo darila. Mi-
slite, da ga Kuzma ni zasluæil? Eno figo, pa πleka pac! Ilustracije
Zvonko »oh, zaloæba MK. 
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GLEJ, KAK©NA LUKNJA
KAKO SE OGLA©A©?
Pri zaloæbi Narava so izπle izredno prikupne
kartonke z luknjami, ki so pravzaprav okenca,
skozi katera slikanica otroka vabi na naslednjo
stran. Okence ilustracijo - kot po Ëarovniji - na
vsaki naslednji strani spremeni v nekaj nepriËa-
kovanega. Namesto luknje v travi malËek za-
gleda Ëarovnikov klobuk, nato æabja usta, pa
detlovo duplino... Sovino veliko oko se spre-
meni v miπje, pa v ptiËje, v psiËkovo... Slikani-
ci imata preprosto rimano besedilo in navdu-

πujoËe pisane ilustracije, primerne æe za najmanjπe otroke. To
zbirko slikanic malËki raziskujejo z oËmi in s prstki! Giovanna
Mantegazza, ilustracije Giulia Orecchia, Antonella Abbatiello.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

59

ZDRAVILNE ZGODBICE, 1. del
Zdravilne zgodbice so namenjene otrokom od
10. meseca (najnovejπa znanstvena dognanja po-
trjujejo, da malËki razumejo vsebino, πe preden
zanjo govoriti) do Ëetrtega leta. Vsaka zgodbica
se posveti eni izmed otrokovih teæav: izbruhi
trme, uspavanje, govor... Na primer: v prvi zgod-
bici je mali slonËek zaskrbljen, ker se starπa loËu-

jeta. Babica slonica ga potolaæi, da bo vse πe v redu in da ga imata oba
starπa πe vedno rada. Otrok se identificira z malim slonËkom, odrasli
pa dobijo namig, kako pomagati svojemu ≈malemu slonËku«, ki se
mu je svet postavil na glavo. 14 zgodb s prepletom resniËnosti in do-
miπljije otrokom pomaga, da laæe sprejmejo svoja Ëustva, usvojijo
sprejemljivo vedenje in prerasejo teæave. Mia Bone, Petra Julia Ujawe,
ilustracije Nina MegliË, zaloæba Didakta. 

JAZ, MOJI DVE DRUÆINI TER
OSEM STARIH STAR©EV
Merimi je ime, ki zveni tuje, izbrala mamica, a je
hËerka slovenskih starπev. Dokler æivi na vasi, kjer
se vsi poznajo, je brezskrben otrok. Ko pa se starπa
loËita in se z mamico preseli v Ljubljano, se ji vse
postavi na glavo. Na novi πoli nima prijateljev, nih-
Ëe je noËe, ker mislijo, da je tujka, posmehujejo se ji
zaradi oËal, moËno pogreπa babico, brata in oËka... V πoli ji gre dobro
in uËitelji jo radi postavijo za vzor, a zaradi tega je v razredu πe bolj
osamljena. Merima stopa po drugaËni poti odraπËanja, kot bi, Ëe bi os-
tala sprejeta in ljubljena v toplem krogu druæine. Raste v dekle, kakr-
πna nekoË ne bi hotela biti... Ni pa πe vse izgubljeno - to je πele prvi del
knjige! Dani Markova, zaloæba Alba 2000.

MALI DETEKTIV IN
SKRIVNOSTNA SMRT  
V novi knjigi o malem detektivu Atikusu, nad-
povpreËno bistrem deËku, ki je razreπil æe marsi-
kateri primer, ga slavna pisateljica povabi, da bi
postal njen asistent. Atikus, ki je prebral mnogo
njenih knjig - in sliπal o pisateljici in njeni druæi-
ni πepetati mnogo Ëudnega - je oËaran. Njegovo

delo je zanimivo: slavna pisateljica mu narekuje novo knjigo, Atikus
pa njene besede Ëim hitreje zapisuje. Spozna tudi njeno Ëudaπko dru-
æino, saj se za nekaj Ëasa preseli kar v pisateljiËino veliko hiπo. Toda
æe prvi veËer je priËa umoru. Morilec mora biti nekdo iz druæine...
Napeta detektivka otroke vabi k dobrem opazovanju podrobnosti in
logiËnemu povezovanju dejstev. Ankica Lepπa, zaloæba Ved.

UNTU IN SKRIVNOST
POLARNE ZIME
Na svetu je dovolj prostora za najrazliËnejπa
bitja in njihove misli, pravi Ëudovita boæiËna
zgodba. PriËne se nekje daleË proti severu, na
obali morja, kjer moæiËek Untu, manjπi od ga-
leba in veËji od mnogo drugih bitij, najde nagr-
banËeno razglednico, na kateri piπe: “Svetel bo-
æiË!” Kaj je boæiË? Ali je sredi zime sploh mogo-

Ëa svetloba? Untu se odpravi iskat resnico daleË proti Severni de-
æeli. Na nevarni poti, ki je sam ne bi zmogel, mu pomagajo æiva-
li. Z vsakim sreËanjem pridobi koπËek modrosti. Knjigo, ki bo raz-
veselila tudi odrasle, odlikujejo Ëarobno lepe ilustracije in magiË-
na zgodba, ki sta jo navdahnila stara boæiËna verovanja in mogoË-
na narava daljnega severa. Nora Surojegin, ilustracije Pirkko Lii-
se Surojegin, zaloæba KUD Sodobnost.

KUHAMO IN PE»EMO 
Z BABICO
Kadar skupaj kuhata odrasli in otrok, naj bo to
babica, oËe ali teta, preæivljata svoj Ëas prijetno in
ustvarjalno. Kaj vse bi lahko pripravili skupaj, pa
predlaga ta obseæna kuharica. V njej so recepti za
domaËe jedi in jedi iz vsega sveta - zdrave in otro-
kom vπeËne. Vsaka jed je opremljena s fotografijo
in preglednimi navodili, v posebnem stolpcu pa so opisane πe nalo-
ge, ki jih zmorejo otroci. Poleg tega so v njej tudi πtevilne zanimi-
vosti o izvoru jedi ali æivil, recimo, kako nastanejo ribje palËke, za-
kaj doloËene jedi uæivamo za praznike, pa odgovori na vpraπanja,
recimo, zakaj jagodiËje spusti sok... Veliko je tudi nasvetov, recimo,
o zdravi prehrani, kako ugotovimo, ali je jajce sveæe, kako se vede-
mo za mizo. PriporoËam! Zaloæba MK in Reader’s Digest. O

bj
av

a 
je

 p
o 

izb
or

u 
ur

ed
ni

πt
va

 in
 n

i n
ar

oË
en

a 
ali

 p
laË

an
a.

BOÆI»NI GRAD -
»AROBNO KRALJESTVO
Zoja, Lara in Ela imajo Ëarobno skrinjico, s
katero lahko prehajajo v »arobno kraljestvo.
Tam imajo mnogo prijateljev, kralj in kraljica
pa jih cenita, ker so jim æe veËkrat pomagale
reπiti kraljestvo pred uniËenjem. Zgodba te
knjige se priËne tik pred boæiËem. Kralj ©tefan

vsako leto na boæiËni veËer povabi vse prebivalce »arobnega kra-
ljestva na praznovanje v BoæiËni grad. Tokrat dobijo povabilo tudi
Zoja, Lara in Ela. Zelo se razveselijo, a kdo ve, kako bo z boæiË-
nim praznovanjem, saj so se zlobna kraljica Gizela in njeni pomoË-
niki nevihtneæi odloËili, da bodo zabavo pokvarili. Nad BoæiËni
grad poπljejo straπni urok, nato pa πe ugrabijo samega BoæiËka in
ukradejo darila... Rosie Banks, zaloæba MK.

LEV»EK OLI SE NAU»I BRATI
LevËek Oli æivi v æivalskem vrtu. Ker je πe mladiË, se
zmore zmuzniti pod ograjo, da obiπËe prijatelje v
drugih ogradah. Pri tem vedno doæivi kaj zanimive-
ga. Tokrat izvemo, kako je bilo, ko je ugotovil, kam
vsak dan izgine praπiË Tone. Tone ima veliko skriv-
nost - vsak dan na skrivnem mestu, kamor mu ne
more nihËe slediti, bere knjige. Oli je nad knjigami s pravljicami Ëi-
sto oËaran. Zaæeli si, da bi Tone nauËil brati πe njega... Prijazne zgod-
be Erne Svet so namenjene otrokom pred vstopom v πolo in v prvi
triadi osnovne πole. Odlikujejo jih optimistiËen pogled na svet in trd-
na vera, da otroke æene v napredek lastna vedoæeljnost, Ëe jim le po-
magamo odpreti prava vrata. Zaloæba Ved. 

TONJA IZ HUDEGA BREGA
Kadar obrnem zadnjo stran knjige in se zaËutim, da je
nenadoma postalo vse pusto, kot da me je zapustil ljub
prijatelj, vem, da je to ena ≈tistih« knjig. Tonja je kom-
binacija Ronje, Heidi in Pike NogaviËke. Neugnana
devetletnica, edini otrok odmaknjenega zaselka nekje
na daljnem severu, kjer je pozimi sneæna odeja debela,
ljudi pa je malo. Le poleti pride nekaj poËitnikarjev, pa πe ti brez
otrok, ker tako zahteva zoprni lastnik kampa. Ampak Tonji ni dolg-
Ëas. Njen najboljπi prijatelj je Gunnvald, ki jih sicer πteje 76, pa to ni
pomembno, ker razume, da je pomembno izdelati najhitrejπe sanke
in ker se zna pogovarjati o vsem. Kaj vse skupaj naπpiËita, ne smem
izdati. Zagotovo pa se boste smejali in si tudi obrisali solzo. Toplo
priporoËam! Maria Parr, ilustracije Jure Engelsberger, zaloæba MK.


