
Igrajmo se z besedami:
Na kmetiji
Zbirka πestih slikanic zaloæbe Okaπi ima
besedilo natisnjeno z velikimi tiskanimi
Ërkami in prepleteno s sliËicami, ki na-
domeπËajo besede. Besedilo, ki je primer-
no tudi za prve vaje v branju, je natisnje-
no na vsaki desni strani, vsaka leva stran pa ima veliko prikup-
no ilustracijo in πtiri manjπe sliËice, ki pojasnjujejo izbrane be-
sede, namenjene bogatenju otrokovega besednega zaklada. Na
koncu slikanice je zanimivo in pouËno besedilo za otroke, ki bi
radi izvedeli πe kaj veË. Ta slikanica, ki jo predstavljam, govo-
ri o æivalih na kmetiji: kokoπi, zajcu, raci, praπiËu, kravi, konju,
ovci in kozi. Darinka Kobal, ilustracije Polona Kosec.

Ustvarjajmo skupaj
Ustvarjalna knjiga za otroke predstavlja
21 prikupnih izdelkov iz razliËnih mate-
rialov: papirja, volne, barv, odpadnih ma-
terialov in klobuËevine. Pri vsakem mate-
rialu pove, kako ga dobimo in kako ga
predelamo, da je tak, kot ga otrok vidi.
Na primer, da za volno ostriæemo ovce,
nato pa volno peremo, predemo in suka-
mo. Sledijo predlogi za izdelke, na primer puhaste æivalce iz cof-
ka, tkanje na papirnatih kroænikih in obroËih za hulahup, ma-
ska iz papirja, obeπanka iz ladjic. Knjigo odlikujejo zelo lepe fo-
tografije, jasna in kratka navodila ter πablone za izdelke. To je
knjiga, ki otrokom pomaga razvijati roËne spretnosti. Pripro-
Ëam! Dave King, zaloæba MK.

Butalski policaj in Cefizelj
Butalci, butalski policaj in grozanski raz-
bojnik Cefizelj so æe zdavnaj prestopili ok-
vire satiriËne fikcije in stopili v realnost.
Uπli so oËetu Franu MilËinskemu in se od-
liËno uveljavili med Slovenci. To vem, ker
skoraj ne poznam Slovenca, ki ne bi kate-
rega izmed njih æe veËkrat osebno sreËal in
zavzeto priËal, kako je æiveti z njimi. Ta slikanica pripoveduje
zgodbo, v kateri Cefizelj veËkrat obiπËe butalskega policaja in prav
zabavno se imata skupaj, ko kupujeta diπeËi koruzni hlebËek. No,
vsaj za Cefizlja lahko reËemo, da se zabava. Sveæe ilustracije Ane
Razpotnik odliËno uglasijo avtorjev humor s sodobnim humor-
jem malih bralcev. Zaloæba Sanje. 

Zbrane pravljice in pripovedke -
Fran MilËinski
Fran MilËinski sodnik, pisatelj in dramatik je bil
osebnost, kot jih ni veliko. V njegovem obseænem
opusu je zaklad avtorskih in avtorsko napisanih
ljudskih pravljic ter pripovedk. To soËno, srËno,

prevejano, πegavo, æmohtno branje je zapisano z besedami, ki so
preπle v citate. Harun, da od veselja ploskneπ z rokama! V obseæni
knjigi (500 strani), ki je izπla pri zaloæbi Sanje, je zbranih najveË
njegovih pravljic ter pripovedk na enem mestu. Prvi dve tretjini ob-
segata slovenske ljudske in butalske, zadnja tretjina pa pripovedke
o Boriπkem banu in o kraljeviËu Marku. Slednje bodo mlajπim ge-
neracijam neznane. Sladokusci bodo uæivali tudi v izvirnih ilustra-
cijah Gvida Briolle. Toplo priporoËam!

MaËek Muri - 
ZvoËna knjiga
Muri, najbolj priljubljen slovenski maËek,
æe 40 let navduπuje nove in nove generacije
otrok. NiË Ëudnega, saj je imenitnega rodu
- njegov oËe je pesnik Kajetan KoviË, mati
pa ilustratorka Jelka Reichman. Tokratna
izdaja je namenjena najmlajπim, zato je sli-
kanica velika kartonka, ki ima ob robu πest

zvoËnih gumbov z razliËnimi zvoki. Za najmanjπe bralce ima okraj-
πano vsebino. Kaæe le πest velikih prizorov iz zgodbe o Muriju:
Muri se prebudi, Maca dvigne telefon, v maËji πoli pojejo, Maca in
Muri se gostita, maËji nogomet in mucki zaspijo. Vsak prizor pos-
premi kratek izbor rim. MalËki bodo uæivali v ilustracijah,  ritmu
besed in v pritiskanju na zvoËne gumbe. Zaloæba MK.

Jaz, Franci Grdi
Franci Grdi je ime drobnemu potepuπkemu muc-
ku, majhni kepici, ki ga bratci in sestrice odriva-
jo od seskov, ljudje pa bi ga usmrtili, Ëe se ne bi
zanj zavzel deËek Mato. Mama je sicer sprva pro-
ti temu, da bi ga obdræali, potem pa se priljubi
vsem Ëlanom druæine. Lepo skrbijo zanj. Kaj se
zgodi, da si na koncu knjige prisluæi ime Franci
Grdi Ponosni, ne smem izdati. Lahko pa povem,
da bo nova knjiga Dima Zupana (avtorja zgodb

o psu Hektorju) navduπila vse ljubitelje æivali in da bo gotovo vπeË
tudi zaËetnim bralcem, saj so besedila ravno prav dolga in ravno
prav prepletena s prikupnimi ilustracijami Tanje Komadina, stav-
ki pa kratki in razumljivi. PriporoËam! Zaloæba Miπ.

Nova soπolka - 
Dajmo dekleta
V novi knjigi iz zbirke Dajmo dekleta pride v
razred novo dekle, Izabela. Zoja si æeli, da bi
ona in njena najboljπa prijateljica Iris novo so-
πolko pridobili za prijateljico, a se kmalu vse
obrne drugaËe. Izabela je zelo hladna, Zoja pa
preveË plaπna, da bi se ji upala pribliæati. Zato
pa se Iris in Izabela tako zbliæata, da ni veË pro-

stora za Zojo. Izabela se do Zoje vede resniËno grdo... Zgodba
toplo in obËuteno pripoveduje o vsakdanjih situacijah v æivljenju
otrok, o Ëustvih in dogodkih, ki jim πe ne znajo biti kos. SoËut-
no pokaæe moæno reπitev zagate. PriporoËam! Rowan Mc Auley,
ilustracije Aki Fukuoka, zaloæba Skrivnost. 

Preplah na πoli - 
Straπna Magda
Magdo so na silo prepisali  na πolo, kjer ima za so-
πolce volkodlaka, æivega okostnjaka in Ëarovnico,
za uËitelje grozljiva bitja, ravnateljica pa je duh. V
prejπnjih dveh knjigah smo videli, kako se je Mag-
da uveljavila med soπolci in med njimi celo naπla
najboljπega prijatelja, Ëeprav mora ves Ëas skriva-
ti, da je Ëloveπka deklica. V tretji knjigi se zgodi ne-
kaj straπnega: na πolo pride Ëloveπka inπpektorica in Ëe bo posumi-
la, kakπna je πola v resnici, jo bodo gotovo ukinili. Lahko Magda
kako pomaga? Knjiga bo navduπila otroke, ki imajo radi zabavne
in malo straπljive zgodbe. ZaËarala bo tudi zaËetne bralce. Priporo-
Ëam! A. B. Saddlewick, ilustracije Sarah Horne, zaloæba Skrivnost.

Duh Babujan in prijatelji
Otroke neustavljivo privlaËi zapuπËena
vila na koncu ulice, za katero pravijo, da
v njej straπi. Na tej ulici æivi tudi slepi de-
Ëek Peter, ki ga otroci z ulice nikoli ne po-
vabijo medse. Nekega dne Peter sliπi nji-
hov pogovor, da bi vilo raziskali, Ëe jih ne
bi bilo strah teme v njej. Njega pa ni strah
teme, zato se vanjo odpravi kar sam.

Toda Peter ni edini, ki je osamljen. Osamljen je tudi duh Ba-
bujan, ki biva v vili. Ko ga obiπËe Peter, postaneta prijatelja...
Izredno prikupna knjiga Sebastijana Preglja z ilustracijami
Ane Razpotnik Donati pripoveduje napeto in skrivnostno
dogodivπËino, obsijano s strpnostjo in sprejemanjem drugaË-
nih. Toplo priporoËam! Zaloæba Miπ.

Kako æivijo plazilci
Ob zbirki πestih knjiæic Kako æivijo...,
zastane tudi odrasli, kaj πele otrok. Teæ-
ko se je odtrgati od velikih, Ëudovitih
fotografij æivali v naravnem okolju in
æivega, zanimivega besedila, ki v vsa-
kem stavku pove kaj zanimivega, pouË-
nega in æivljenjskega, tudi iz preteklih

dob. Tudi odrasli na vsaki strani izvemo kaj novega, zanimive-
ga. Avtor Ivan Esenko se je v zbirki posvetil æivalim, ki jih lah-
ko opazujemo okoli doma, na vrtu, na bliænjem travniku ali v
gozdu: dvoæivkam, plazilcem, glodalcem, sovam, netopirjem in
pticam na krmiπËu. Knjige bodo navduπile otroke, ki radi opa-
zujejo æivali, starπem pa pomagale s verodostojnimi odgovori
na otroπka vpraπanja. Zaloæba Okaπi.

Gorski vrt, za vse odprt
Pozor, pozor! Se spominjate zgodb o mali Ëarov-
nici LenËki, ki z zeliπËi priËara zdravje æivalskim
prijateljem? Nova knjiga Polonce KovaË in Jelke
Godec Schmidt, dveh cenjenih Ëarovnic besede in
ËopiËa, je nadaljevanje ZeliπË male Ëarovnice.
Nove duhovito zaπiljene zgodbe pripovedujejo o
dogodkih v gozdu in v gorah med æivalmi in
pravljiËnim bitji. Spremimo jih skozi vse letne Ëa-
se, se jim pridruæimo pri zabavnih dogodivπËinah
in mimogrede izvemo veliko o zdravilnih rastlinah. Rastline so ob
zgodbah predstavljene πe posebej - s kratkimi stvarnimi opisi in s Ëu-
dovitimi ilustracijami botanika Vlada Ravnika. To je slikanica, ki vabi,
da se z otrokom odpravimo v gore, na raziskovanje Ëudovitega sveta
zdravilnih rastlin. Toplo priporoËam! Zaloæba Sidarta.

Gusarska - Heja 
bumbarasa!
Gusarsko pesem sem prviË sliπala nekega po-
letnega veËera v koloniji, na zidcu pred jedil-
nico. Starejπi otroci so jo peli naprej, tamali
smo se iz vsega grla zadrli refren ≈Heja bum-
barasa!« Gromovito je odmevala. Meni se je

zdela najbolj razburljiva, najbolj divja pesem na svetu. Ah, Ëe bi mi æe
tedaj priπla v roke ta slikanica z besedilom Gusarske! V njej je ilustra-
tor Gorazd Vahen presegel samega sebe. »rno nevihtno nebo, divje gu-
sarske face, viharno morje, ki pljuska iz listov... Frane MilËinski Jeæek
bi bil ponosen. No, da je pesem napisal prav on, je bilo zame sicer ra-
zoËaranje. Jaz sem namreË verjela, da si jo je izmislil tisti plavolasi de-
Ëek iz kolonije... Toplo priporoËam! Zaloæba Sanje. 

Enkratne elastike
Izdelki iz mavriËnih elastik so prava uspeπnica
med veËjimi otroki. Modni so, pisani in vese-
li. Zabavno jih je izdelovati, hitro so narejeni,
pa πe poceni so. Ustvarjalni priroËnik kaæe,
kako naredimo iz elastik 60 prikupnih izdel-
kov. Na zaËetku so preprosti izdelki, primerni
za zaËetnike, na koncu pa so æe prave male
umetnine, ki jih naredimo s pomoËjo kvaËke

in preprostih plastiËnih statev. Izdelki so razliËno pletene zapestni-
ce, prstani, obeski, pas, ogrlice, drobni okrasni predmeti... Lahko
jih nosimo kot nakit, z njimi okrasimo uporabne predmete ali pa
jih naredimo za prav posebno darilo. PriroËnik kaæe izdelavo po
korakih in dodaja koristne nasvete. Katt Roberts, zaloæba MK.
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»udodelni iskalec vode
David in njegovi sestrici se ne morejo spomni-
ti, kdaj so nazadnje videli deæ. Potok je presah-
nil v niz blatnih luæ, æivali na kmetiji so izËrpa-
ne, pridelki piËli, zemlja presuπena. Zdi se bre-
zupno. Toda ko Davidov oËka pravi, da bi de-
dek znal najti podzemni vodni vir z bajalico, Ëe
bi πe æivel, David sanja, da je z bajalico naπel
vodo on sam. Naslednje jutro poskuπa, ali bi

mu lahko uspelo - in glej! Podedoval je Ëudeæno moË, da najde
vodo. Slikanico odlikujejo izjemno estetske ilustracije, ki odliËno
odsevajo ægoËo suπo, obup æeje in nato razkoπje hladne sveæine
vode. To je knjiga, ki otrokom daje upanje, vztrajnost in vero
vase. Toplo priporoËam! Jan Ormerod, zaloæba Skrivnost.
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Kekec, prgiπËe najboljπih kratkih
zgodb in pesmi, 2. del
Kekec, otroπka revija s poudarkom na li-
terarnih delih, ki izhaja pri zaloæbi Mla-
dika, izdaja najlepπe, kar je bilo objavlje-
no v preteklih revijah, tudi knjiæni obliki.
Slikanica povezuje 12 kratkih zgodb,
kvaliteten strip in nekaj pesmi, ki jim je
skupno, da so jih napisali ugledni sloven-
ski avtorji. Vsaka zgodba, pesem in strip
imajo drugega ilustratorja in vsak ima Ëi-
sto drugaËen, lasten avtorski izraz. Zato slikanica daje vtis, da
je pisana, bogata krpanka najboljπega, kar je bilo v doloËenem
obdobju ustvarjenega za otroke. PriporoËam! Urednik Primoæ
MuπiË, zaloæba Mladika.

Deset resnic
Nekega dne, ko se je stari zeliπËar Aljaæ name-
nil nabirat brinove jagode, je pod grmiËkom
naletel na speËega palËka. Saj je æe prej vedel,
da palËki obstajajo, videl pa ni πe nobenega,
ker se ponavadi naredijo nevidne. Morda bi
se naredil nevidnega tudi palËek Brin, Ëe ne bi
pozabil - ali pa tudi ne. Brin namreË zelo rad
modruje in ker palËki æivijo stoletja dolgo, je
æe marsikaj zanimivega doæivel, pa tudi pripovedovati zna tako, da
se ne moreπ odtrgati od knjige. V desetih hudomuπno zaπpiËenih
zgodbah, vËasih æalostnih, vËasih smeπnih, palËek pripoveduje o
razliËnih obrazih resnice. Zgodbe bodo vπeË mladini, pa tudi odra-
slim bralcem. Dim Zupan, ilustracije Arjan Pregl, zaloæba Mladika.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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Mamini sonËnici
Samo ima majhnega bratca, prikupno zgagico. Ko Saπo prinese iz
vrtca sonËniËno seme, da ga bo doma vsadil za mamico, ga bra-
tec pohrusta, misleË, da je naπel nekaj slastnega. ©e sreËa, da na
vrt ravno tedaj prileti kos, ki jima pove, da dlje ob poti rase πe
mnogo sonËnic. Tam bi lahko dobila novo seme. MalËka se od-

pravita na razburljivo iskanje. Kmalu najdeta
πirno polje sonËnic, a kako naj ne vzpneta na
njihove visoke cvetove, kjer je seme? Toplo sli-
kanico Angele McAllister, ki otroke spodbuja
k samostojnemu reπevanju teæav, velikoduπno-
sti in k medsebojnemu sodelovanju, oæarjajo
izjemno prikupne ilustracije Alison Edgson.
PriporoËam! Zaloæba UËila International.

Æivljenje æivali - 
Moja prva enciklopedija
Enciklopedija je namenjena malËkom, ki πele od-
krivajo raznolikost sveta æivali, zato ima velike,
realistiËne slike, ob njih pa le en ali dva stavka.

Na primer, v poglavju ≈Kako se izvalijo« vidimo na prosojnici veli-
ko jajce, na drugi strani iz jajca pogleda goliËeva glavica, na tretji
strani pa ob jajËni lupini stoji komaj izvaljen nojËek, besedilo pa pra-
vi: ≈V jajcu se vËasih skriva mladiËek.« Z manjπimi slikami poleg
jajca pokaæe πe πtiri æivali, ki se izvalijo iz njega: ptico, kaËo, kuπËar-
ja in æelvo. Druga poglavja pripovedujejo o æivljenjskem krogu æiva-
li, o tem, kako se premikajo, kakπna so njihova bivaliπËa, kako se
hranijo in kako æivijo v skupinah. PriporoËam! Delphine
Badreddine, ilustracije Daniel Bour in drugi, zaloæba MK. 

Najboljπi prijatelji 
za vedno, zvoËna knjiga
Disneyjeve princese so tako oËarljive, da se vse
zdi pusto, kot da bi te zapustila najboljπa prija-
teljica, kadar dokonËaπ in zapreπ njeno izvirno
pravljico. Ta knjiga z osmimi zvoki pa pripove-
duje πe nove dogodivπËine petih nadvse oËarlji-

vih princes z naslovnice. Skupna tema petih zgodb v slikanici je pri-
jateljstvo. Krasijo jo dvostranske ilustracije, ki æe same pripovedu-
jejo zgodbo, sredi ilustracij pa so kratka besedila, posejana s sim-
boli za zvoËni gumb. Otrok pomaga brati tako, da ob pravem Ëa-
su pritisne na pravi gumb ob robu strani. To je knjiga, ki na zaba-
ven naËin pomaga graditi bralno kondicijo in zmoænost osredoto-
Ëenega posluπanja. Veronica Wagner, zaloæba MK.

59

JunaËek TravËek in 
njegova pustolovπËina
TravËek dan za dnem skrbi za drobne æival-
ce na domaËem travniku. Ko pa nekega ve-
Ëera na nebu opazi nenavadni oblak, se od-
loËi, da bo πel po svetu in odkril, kaj to po-
meni. Po poti doæivlja prave viteπke dogo-
divπËine. Skrivnostni skarabej mu napove
usodo, muπjo poglavarko reπi gotove smrti, preËka moËvirja in puπ-
Ëave, sreËa lepo cvetko v nesreËi, izve za Ëudeæ pojoËih kaktusov...
Ko se vrne na domaËi travnik, je bogatejπi za prelepo izkuπnjo.
PravljiËno bogata knjiga Ingirde Vizbaraite in ilustratorke Marije
Smirnovaite je ena od πestih knjig iz letoπnjega programa Naπa
mala knjiænica, ki ima za cilj spodbujanje kvalitetnega branja. Pri-
poroËam! Zaloæba KUD Sodobnost International.

Sanje, ki so odπle
Tomaæ neke noËi ne more ujeti sanj, zato se s svo-
jim ljubim Zajcem odpravi na lov za njimi. Pono-
Ëi, ko je svet ves drugaËen, je vse mogoËe! MaËka
jima svetuje, kako naj zoprnemu policaju uideta
na vlak, dobra babica jima ponudi kolaËek in ko-
renËek... Nenavadna, poetiËna slikanica z beseda-
mi in ilustracijami ujame izkuπnjo roba budnosti

in sanj, kjer Ëas, prostor in osebe dobijo nove razseænosti in pomene.
Na koncu pa bralca spet varno odloæi v sonËno jutro, kjer æe diπi ba-
biËin kolaËek...  Knjiga je ena od πestih knjig iz letoπnjega programa
Naπa mala knjiænica, ki ima za cilj spodbujanje kvalitetnega branja.
Toplo priporoËam! Anna Onichimowska, ilustracije Krystyna Lypka-
Sztarballo, zaloæba KUD Sodobnost International. 

Hiπica na drevesu
Hiπica na drevesu je prostor, kjer lahko
bereπ, sanjariπ, se pogovarjaπ in opazujeπ
svet iz nove perspektive. V njej so gospo-
darji otroci. Tri kratke zgodbe pripove-
dujejo zgodbe o hiπicah in o njihovih po-
nosnih lastnikih: kako je nastala Galova
hiπica, kako sta Alja in Lan prisluæila de-
nar, da sta svojo hiπico pobarvala in kako

sta Aleπ in Ajπa dosegla, da oËka ni podrl drevesa, na katerem
je stala njuna hiπica. Zgodbe so natisnjene s πiroko razmaknje-
nimi vrsticami, z velikimi tiskanimi Ërkami in mnogo ilustra-
cijami, zato so primerne tudi za male bralce na prvi bralni
stopnji. Knjiga spada v priljubljeno zbirko Knjigoljub. Martin
Klein, ilustracije Steffie Becker, zaloæba Hiπa knjig KM©.

Detektiv Gregor in zelo 
zapleten primer
Gregor je imeniten detektiv - le da πe ni imel nobe-
ne stranke in nobenega primera. Pisarno ima v
parku, na stari zloæljivi mizici in stolu. Vsak popol-
dan tam Ëaka na stranke in hkrati varuje sestrico
Hano. Tistega dne, ko je dobil svoj prvi primer, je
Hana morala nujno na straniπËe. Gregor jo je pos-
premil do bliænje slaπËiËarne, ko pa sta se vrnila v
park, je njegova ≈pisarna« izginila. Tako se priËne napeto detektiv-
sko delo, v katerem ima Hana veËjo vlogo, kot bi si mislili... Pri-
kupna, duhovita knjiga je primerna tudi za 2. bralno stopnjo (zbir-
ka Knjigoljub), ko so otroci æe zmoæno samostojnega branja zelo
kratkih zgodb, Ëe imajo veliko ilustracij. Rüdiger Bertram, ilustra-
cije Heribert Schulmeyer, zaloæba Hiπa knjig KM©.

Sara, bavbav fantov
V doloËeni starosti izbruhnejo boji med fanti in pun-
cami, ker so oni drugi veliki tepci/tepke in imajo go-
tovo slabe namere. Saj se πe spominjate izginulih zvez-
kov, namerno raztrganih knjig, tiπËanja glave pod
vodo na bazenu, izpuπËenih zraËnic... V takπne boje se
zapletejo tudi otroci v knjigi. Razdeljeni so na dekleta
in fante, a tudi znotraj skupin prihaja do trenj. Med-
sebojno nagajanje je najprej trapasto, nato pa se stop-

njuje do mere, kjer se æe priËne muËenje, ustrahovanje, poπkodovanje last-
nine. Knjiga, primerna za 3. bralno stopnjo (zbirka Knjigoljub) nepristran-
sko in z razumevanjem za vse udeleæene sledi naraπËanju napetosti, poka-
æe pa tudi pot, kako ga prekiniti. PriporoËam! Manfred Mai, ilustracije
Betina Gotzen Beek, zaloæba Hiπa knjig KM©. 

Mali detektiv in skrivnostni
klobuk
Mali detektiv in njegovi prijatelji se tokrat spopadejo
z moËnim sovraænikom: z najvplivnejπim politikom
novo izvoljene skupπËine Lepodola, gospodom Kran-
kebulom, ki ga vsakdo takoj prepozna po znaËilnem
Ërnem klobuku s πirokimi krajci. Gospoda politika je
doletela straπna nesreËa - nekdo je umoril njegovo æe-
no. »e ste pomislili, da sta imela pri tem kaj zvitorepi

politik in njegova vroËa mlada tajnica, se gotovo motite, kajti v Ëasu
umora ga je veliko priË videlo Ëisto drugje. On je Ëist, kriva je neka po-
tepuhinja...  Ali lahko otroci z logiËnim sklepanjem premagajo bre-
zvestnega zviteæa? Knjigo bogatijo πtevilni palindromi - stavki, ki se be-
rejo z obeh strani enako. Ankica Lepπa, zaloæba Ved.

Mali detektiv in skrivnostna
votlina
V novi knjigi imajo mali detektiv Atikus in njegovi
prijatelji nalogo, ki jo je treba nujno reπiti: z igriπËa pri
vrtcu je izginil mali Ben. To je æe petindvajseti otrok v
zadnjih trinajstih letih. Prvi je izginil sinËek para, ki πe
vedno æivi v Lepodolu - Ëudno, tudi vsi izginuli otro-
ci so bili iz Lepodola. Mali detektiv se odloËi, da bo
iskanje priËel prav pri tem paru, zgodba, ki sledi, pa je
takπna, da ti vstajajo lasje na zatilju. Obstajajo namreË ljudje, ki meni-
jo, da so otroci predvsem prodajno blago... Tudi to knjigo iz zbirke
knjig o Malem detektivu bogatijo znaËilen humor Ankice Lepπa in za-
nimive matematiËno logiËne zanke ter uganke, ki so posejane v osnov-
no zgodbo. Zaloæba Ved.

Jazbec in straπni vihar
Jazbec ima rad svoj domek med koreni-
nami starega hrasta. Tam ima mnogo pri-
jateljev - kosovko, jeæka, zajca in miπko.
Nekega dne æivali izvejo, da se bliæa vihar.
Vsi so zaskrbljeni za svoje domove, zato

jim jazbec prijazno pomaga, da jih utrdijo. Toda na poti domov
ga ujame vihar, ki vedno bolj besni. ©e sreËa, da ga v svoj brlog
povabi zajËek. Zjutraj se vihar poleæe, toda stari hrast, kjer je bil
jazbeËev dom, leæi podrt in izruvan. Jazbec je ostal brez doma!
Prikupna slikanica Suzannne Chiew z imenitnimi ilustracijami
Caroline Peddler pripoveduje o prijateljstvu, o medsebojni po-
moËi in sodelovanju. Otroke uËi modrosti, da kdor daje, tudi
prejme. PriporoËam! Zaloæba UËila International.

Vilibald se vraËa!
Poznate Vilibalda, tistega samozadovoljnega
debeluπËka, maËka z rdeËo barvico, s katero
kar naprej kraca po knjigi Melanie Watt? Po-
pravlja ji ilustracije in besedilo, kadar se mu
zazdi, da v njeni zgodbi ni dovolj glavni.
OËarljiva pokora uganja take norËije, da se
mu moraπ smejati, Ëeprav avtorico knjige kar
naprej prekinja, da komaj izvemo do konca
knjige, kaj nam æe od zaËetka skuπa povedati o Vilibaldu. Res pa
je, da je zaradi Vilibaldove nagajivosti knjiga veliko bolj soËna in
smeπna... Toda ko prideπ do konca slikanice, se je teæko odloËiti,
kateri izmed njiju je zmagal v zabavnem prerivanju za pozornost
malega bralca. Zaloæba KUD Sodobnost International. 

Mala zima
Veste, kaj je ≈mala zima«? Tako pravijo πkor-
ci tistim pomladnim dnem, ko veter osuva
bele jasminove listiËe, da sneæijo s cvetoËega
grma. Zrak diπi in neæni beli listiËi pobelijo tla,
pa si πkorci od sinic sposodijo smuËi in kapi-
ce, da vijugajo po mehki belini. Tako pripove-
duje ena izmed desetih zgodbic iz knjige litov-
skega pisatelja in ilustratorja K?stutisa KasparaviËiusa. Knjigo to-
plo priporoËam, saj je biser, ki plemeniti otroπko domiπljijo z izvir-
no vsebino, neæno lesketajoËo pravljiËno prejo in mehkimi ilustra-
cijami. Knjiga je ena od πestih knjig iz letoπnjega programa Naπa
mala knjiænica, ki ima za cilj spodbujanje kvalitetnega branja. To-
plo priporoËam! Zaloæba KUD Sodobnost International.

PoiπËi 50... dinozavrov
... dreves
... divjih æivali
... stvari v vesolju

Zbirka πtirih priroËnikov predstavlja zelo
razliËna podroËja - dinozavre, æivali v divji-
ni, vesolje in drevesa - ki jim je skupno, da
so za otroke zelo zanimiva. PriroËniki ima-
jo velike, lepe realistiËne ilustracije in zgoπ-
Ëeno, toda berljivo besedilo. To so knjige, ki
otroka tako pritegnejo, da jih æeli prebrati
od zaËetka do konca, Ëeprav bi jih lahko og-
ledoval tudi le po posameznih geslih. Uporabne pa bodo tudi kasneje,
pri πolskem delu v niæjih razredih osnovne πole. Marsikatera informaci-
ja je takπna, da sem ob njej zastala πe sama, Ëeπ, kako zanimivo, tega pa
nisem vedela. PriporoËam! Avtorji so Steve Parker, Camilla Bedoyere De
La, Sally Morgan, Sue Becklake in πtevilni ilustratorji. Zaloæba MK.  
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O slonËku, ki ga 
ni veË strah
SlonËek Miha se boji marsiËesa: duhov, Ëebel,
teme... Njegov veliki in moËni oËka pa se ne
boji niËesar. Razen miπi. Nekega dne, ko sta
Miha in oËka sama doma, se na vratih pojavi
miπ, ki trdi, da je inπpektor za sir in da mora
preveriti hladilnik. V resnici pa je prevarantski
πef miπje mafije. Za njim pridejo trume njegovih lopovskih mi-
πi in æe odnaπajo vse: hladilnik, televizor, igraËe in celo kavË z
oËkom vred. OËka je paraliziran od strahu. Tedaj pa se na vra-
tih prikaæe mamica... Duhovita slikanica pripoveduje o strahu
in pogumu, o tem, da se vsakdo Ëesa boji, pa tudi, da se ustra-
hovalcem lahko upremo. Slikanica ima zelo prikupne ilustraci-
je. PriporoËam! Tim Warnes, zaloæba UËila International.

PeËka, kapica in puding
V gradu na visoki gori æivi osamljen trol. Z niko-
mer ne more govoriti, nikogar ne sreËa. Nekega
dne se odloËi, da bo poskusil spoznati sosede ob
vznoæju gore. Zbere pogum in odcopota v dolino,
do hiπice Cofka in njegove mame. Toda kaj naj jim
reËe, v kakπnem jeziku naj ju ogovori, ko pa zna
samo trolπËino, kako naj se vede, da se ga ne bosta

bala? Ali imajo troli in cofki lahko kaj skupnega? Topla slikanica Anne
Onichimowske pripoveduje o strpnosti, o zadregah in o sprejemanju
drugaËnih. Krasijo jo izvirne  ilustracije Agate Dudek. Knjiga je ena od
πestih knjig iz letoπnjega programa Naπa mala knjiænica, ki ima za cilj
spodbujanje kvalitetnega branja. Toplo priporoËam! Zaloæba KUD
Sodobnost International.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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