»Domov moraš! Itak. In to takoj. Kralj pravi, da

moraš biti doma še pred mrakom.«

Mala vrla viteza
Kaj naj naredita dva mala vrla viteza, če jo vsi drugi vitezi
odklink-klonkajo na viteški turnir, ko pa ostaneta sama, v
preoblačilnico butne kralj, češ da je treba takoj po princesko, ker
jo je verjetno že spet hopsnil zmaj? Treba jo bo rešiti in do
večera pripeljati nazaj! Nemudoma! Kralju ni mogoče odreči
želje, čeprav bi vitez Roženkravt veliko raje v miru občudoval
svoje nove škorenjce z leopardjim vzorcem in čeprav je vitez
Netresk nesrečen, ker se v svoji opravi kar naprej zaletava,
spotika in pada. Pot do zmajevega brloga ju vodi skozi gozd, kjer
za veliko skalo najdeta vrečko s princeskinimi oblačili. Tu mora
imeti vmes kremplje zmaj! Ko končno prideta do brloga, se pred
vhodom razlega glasna muzika, povsod so grafiti in smeti, pred
vrati pa silak, ki te spusti v notranjost le, če imaš propustnico.
Ampak je še kar prijazen silak. Ker trdi, da sta viteza premajhna,
da bi smela v brlog, gre sam po princesko. Le da je viteza skoraj
ne spoznata, ko se pojavi. Našminkala se je zeleno in oblekla v
novo oblekico. Ne, domov noče. Kar naj povesta očetu, da je en
star težak… Izvirna zgodba, ki smešno obrača na glavo vse, kar
bralec pričakuje, ne govori o velikih viteških podvigih – in vendar
občudujemo pogum dveh vrlih vitezov, pa tudi princeske in
zmaja. Princeske, ker si tu in tam vzame svobodo. Zmaja, ker zna
odpustiti, če mu kdo malo zaseka rep, pa mu je potem žal. Silaka,
ker je prijazen. Mala viteza, ker si upata priznati, da sta raje
miroljubna in lepo urejena, kot da bi tolkla z meči. Slikanica
norveškega pisatelja Bjørna F. Rørvika spodbuja iskanje
alternativnih rešitev, ki so dobre za vse vpletene. Jasno pove, da
marsikaj ni tako, kot si mislimo, zato je bolje opustiti predsodke. Alice
Lima de Faria pa je prispevala ilustracije, ki se imenitno podajo k
duhoviti zgodbi. Zelo toplo priporočam! Predstavitev: Maja
Črepinšek
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