
HERBERT
Polæ Herbert æivi sredi solatne gredice. Ves lju-
bi dan hrustlja solato - kadar ne spi. Nekega
dne pa zmanjka solate, zato mora Herbert v
svet. Oh, kako teæko je, kadar te vsi odganja-
jo, Ëeπ da si niËvreden nadleæen polæ. ©ele veπ-
Ëa, ki pleπe visoko na nebu, uvidi, da Herbert
puπËa za sabo Ëudovito srebrno sled, ki je olep-
πala vrt... Slikanica s opogumljajoËim sporoËilom, da vsak otrok
zna in zmore nekaj, kar mu daje veljavo, in da je za uspeh treba
vztrajati, ima izjemne ilustracije. Sprva so videti kot prelep kos tka-
nine, ob podrobnejπem ogledovanju pa se razkrije πe premiπljeno
artikulirana likovna pripoved s πtevilnimi ljubkimi podrobnostmi.
Toplo priporoËam! Lara Hawthorne, zaloæba Modrijan. 

POPOLNI IZUM
Vidite deklico na naslovnici? To je Ana,
pred njo pa teËe Tobi. Ani se po glavi
podi zamisel za popolni izum, toda joj,
kako teæko je zamisel uresniËiti! Ana se
cel dan muËi. Privija, odvija, lepi, zbija,
brusi, poskuπa znova in znova. Naredi
veliko predmetov, a niË ji ne uspe dovolj

dobro. Nazadnje se straπno razjezi. Tega preprosto ne zna! Po-
tem ji Tobi prinese v gobËku vrvico, kar pomeni predlog za spre-
hod. Kmalu se Ana poËuti bolje. In ko se vrneta domov, se dela
loti znova... Kaj nismo ta Ana mi vsi? Prikupna slikanica otro-
kom πaljivo prikaæe postopek reπevanja zamisli in nevsiljivo na-
kazuje, kako vztrajati, dokler ni naloga reπena. Zelo pomembno
je, da se otroci tega nauËijo! Ashley Spires, zaloæba Zala. 

LEDENO KRALJESTVO,
zvoËna knjiga
Ana in Elza sta se, ko sta bili πe deklici, zelo
radi igrali druga z drugo. Ana je obËudova-
la starejπo sestro, ki je imela Ëudeæno moË -
Ëesar se je dotaknila, je priËelo zamrzovati.
Sneg in led je lahko ustvarila kar sredi veli-
ke grajske dvorane celo poleti. Potem se je zgodila nesreËa. Elzi je
Ëarovnija uπla iz rok in Ana bi skoraj zmrznila. Od tedaj je Elza
morala nositi posebne rokavice, ljubi mlajπi sestrici pa se je izogi-
bala, ker se je bala, da bi jo poπkodovala. Toda Ëarovnije ni mogo-
Ëe ustaviti na ta naËin. Potrebna je druga, veliko moËnejπa Ëarovni-
ja... Knjigo z osmimi razliËnimi zvoki, ki poenostavljeno pripove-
duje zgodbo po filmu Ledeno kraljestvo, krasijo razkoπne ilustraci-
je iz risanke. Priredba Jennifer H. Keast, zaloæba MK.

BENI IN RDE»A RUBI
To je knjiga, ki seæe v srce vsem, ki imamo
radi æivali. Pripoveduje o Beniju, pamet-
nem psu s kmetije, ki na gospodinjin æviæg
vsak veËer seæene razkropljene kokoπi v
kokoπnjak. Beni laja in skaËe, kokoπi ko-

kodakajo in brezglavo begajo, dokler jih konËno ne spravi spat na
preËke. Le RdeËa Rubi se nikoli ne zmeni za hrup. Sedi na viso-
kem kupu drv in pogled upira v nebo. ©ele ko jo Beni jezno obla-
ja, se zgane. A v kurnik poleti! Nekega veËera pa je ni nikjer. Beni
jo najde na tleh, negibno. Neæno jo vzame v gobËek in odnese v
svojo koËo... Nenavadna zgodba ima pomenljivo, veËplastno pri-
poved in izjemno lepe ilustracije. Libby Gleeson, ilustracije Freya
Blackwood, zaloæba Skrivnost. 

OBISK
Elza, gospa Elza, nikoli ne zapusti doma. Zelo
je bojeËa. Boji se vsega - pajkov, ljudi in celo
dreves. Nekega dne za trenutek odpre okno
sveæemu zraku in prav tedaj se zgodi nekaj ne-
verjetnega - skozi okno prileti papirnato letalo.
Elza otrpne od groze. Tisto noË spi zelo slabo.
Naslednje jutro nekdo vztrajno zvoni. Ko Elza
konËno odpre vrata, vstopi majhen deËek, ki se
ne boji prav niËesar... Izredno prikupna zgodba pripoveduje, kako
nam otroπka neposrednost odpre srce, obarva æivljenje, ga razsvetli in
osmisli. Slikanico poleg vsebine odlikuje tudi nenavadna likovna po-
doba, ki ustvarja vtis, kot da bi si ogledovali prizore v papirnatem gle-
daliπËu. Antje Damm, zaloæba Zala. 

OHO, »IGAVA 
RITKA PA JE TO? 
Prikupno navihana slikanica v rimah je zasno-
vana kot knjiga ugank z okenci. Na ilustraciji
otrok najprej vidi æival od zadaj - v ritko in v
repek. Posluπa uganko, na primer: ≈Repek zvit,

debeli striËek... Stoj, æe vem, to je...« Nato odpre okence na ilustraci-
ji in æe se prikaæe cela æival - namesto roænate ritke z zvitim repkom
zagledamo praπiËka, ki se ravno valja v blatu. Predstavljenih je sedem
æivali. Kartonko odlikujejo odliËne ilustracije in spretni, duhoviti pre-
vodi (Jelena Isak Kres), njena posebnost pa so povsem nove ilustra-
torske perspektive - pogled od zadaj, da se ne vidi glave æivali - kar
otroke prevzame in povabi k ugibanju in k boljπemu opazovanju zna-
Ëilnosti æivali. Thorsten Saleina, zaloæba MK.

POTUJEM Z LETALOM 
Luka je danes vznemirjen, ker se odpravlja
na letaliπËe in nato πe na polet z letalom.
Kako zanimivo je opazovati æivæav na leta-
liπËu, ko se v letalo pripelje prtljaga in ko ga
oskrbujejo z gorivom! ©e bolj razburljivo
pa je, ko letalo vzleti. Luka opazuje, kaj

poËnejo drugi potniki, nazadnje pa sme celo pokukati v pilotsko ka-
bino. Prikupna kartonka ima kartonsko krmilo, ki se dvigne iz na-
slovnice. ©tevilni zavihki ustvarjajo vtis, da letalo vzleta, da lahko
pokukamo v prtljaæne prostorËke in za stevardesino zaveso, da vi-
dimo razgled skozi okno letala... Kartonka v rimah bo navduπila
malËke, ki obËudujejo letala in jih pripravila na prvi polet. Hans-
Christian Schmidt, ilustracije Barbara Jelenkovich, zaloæba MK.

METULJ»EK CEKIN»EK,
pesmarica + CD
Ne, MetuljËek CekinËek ni ljudska pesmi-
ca, kot misli mnogo ljudi. Napisal jo je Ja-
nez Bitenc, glasbenik, ki je svoje æivljenje
posvetil glasbenemu izobraæevanju otrok.
Njegove pesmi æe desetletja pojejo otroci v
vrtcih, πolah, pevskih zborËkih, doma in v
glasbenih πolah. Tako zelo priljubljene so, ker so po vsebini in
glasbeni zasnovi primerne otrokom - ravno prav preproste in
hkrati zelo privlaËne, svetle, igrive in polne domiπljije. Pesmari-
ca obsega izbor 90 pesmic v notnem zapisu in πe z loËenim be-
sedilom. Vsako krasi ilustracija Jelke Reichman. Pesmarici je
priloæen CD s 40 pesmicami, ki jih izvajajo otroπki pevski zbor
in dva solista ob spremljavi klavirja. Zaloæba MK. 

SPOPAD DINOZAVROV
Ljubitelji dinozavrov, pozor! To knjigo od-
prite previdno, ker iz njenih strani rohnijo,
se slinijo, se bijejo, napadajo in branijo na
æivljenje in smrt prazgodovinski velikani.
RaËunalniπko ustvarjene ilustracije so vide-
ti tako realistiËne, da se zdijo odliËni foto-
grafski posnetki. Napadalcem se zlobno

bleπËijo oËi, napadeni se nemilo branijo. Poleg odliËnih ilustracij
je knjiga polna podatkov o posameznih vrstah dinozavrov - o
tem, kako hitri, moËni in okretni so bili, kako uËinkovit je bil
njihov oklep, katere posebne sposobnosti so imeli, kateri dino-
zavri so jih lahko napadli, katere bojne taktike so uporabljali...
Vse dogajanje pa je umeπËeno v razumljivo razloæena geoloπka
obdobja. Zaloæba UËila International. 

NE GREM K
ZOBOZDRAVNIKU 
IN PIKA
Nejc je pogumen deËek, le k zobozdravniku
noËe, ker se preveË boji. Mamica ga noËe sili-
ti, da ne bi zbudila prehudega odpora in tako
odlaπata z obiskom, dokler Nejca ne priËne

zob tako boleti, da mora nekaj veËerov zapored vzeti tabletko. V sa-
njah Nejca obiπËe gusar Grozni, neustraπni pomorπËak, ki ima enako
teæavo kot Nejc - boli ga zob, zobozdravnice pa se tako zelo boji, da
prosi Nejca, naj gre k njej po Ëudeæni napoj... Izredno prikupna slika-
nica s privlaËno zgodbo in πtevilnimi ilustracijami pomaga otroku pre-
magati strah pred zobozdravnikom. UËi ga vizualizacije za pogum,
starπem pa svetuje, kako otroku pri tem pomagati. Janja Dermastja,
ilustracije Tina Felkar, samozaloæba Dermastja. 

MOJ DAN, slovensko nemπki
slikovni slovar in potipanka
Novi slikovni slovar za otroke je primeren za
najmlajπe. Zasnovan je kot kartonka s fotogra-
fijami, ob njih pa so zapisane posamezne nemπ-
ke besede za predmete, rastline in æivali. ©est
podob je mogoËe πe otipati - razbrazdano povr-
πino pomaranËe, mehki pliπ igraËe, gladko pla-
stiko πkorenjËkov... Slovar se osredotoËa na πest
dogodkov v otrokovem dnevu. Najprej so predmeti, ki otroka obkro-
æajo, ko se prebudi, umije, obleËe in zajtrkuje. Sledijo predmeti, pred-
vsem igraËe, ki jih vidi v vrtcu. Nato tisto, kar opazi, ko ima kosilo in
tisto, kar vidi v parku, na poti domov in zveËer v kopalnici. Knjiga je
namenjena prvim korakom pri uËenju nemπkega jezika. Zaloæba MK.

ULI»NE »AROVNIJE,
priroËnik+ Ëarovna palica
Je kakπen otrok, mama ali oËka, ki ne bi rad znal
Ëarati tako, da bi osupnil druæino in razveselil prija-
telje? Ta knjiga z ilustracijami korak za korakom
razloæi ≈Ëarovnije« - to je, iluzionistiËne trike in za-

bavne miselne ter matematiËne zanke - s katerimi sicer ne boste mogli
nastopati na ulici, zagotovo pa boste oËarali vsakogar na domaËi za-
bavi. Nekatere Ëarovnije so lahke, primerne æe za otroke, druge so teæ-
je, primerne za odrasle, pa πe ti bodo morali prej vaditi. Razdeljene so
na poglavja: triki s kovanci in s svinËniki, triki s kartami, miselni triki
in iluzije. Predstavljenih je veË kot 30 Ëarovnij, knjigi pa je dodana tudi
Ëarovna palica. Zaloæba UËila International.

HEJ, JAKA! - 
ZMAGOVALNI GOL
Jaka æe cel teden vadi nogomet, saj se bo prviË
pridruæil ekipi. Ko jih trener na prvem trenin-
gu preizkuπa, mu gre vse dobo, najboljπi pa je
v obrambi gola. Zato mu trener za tekmo do-
loËi mesto vratarja. Oh! Tega si Jaka res ni æe-
lel. Zdi se mu, da je potisnjen iz igre in da ima
povsem nepomembno vlogo. Potem pa se pokaæe, da je v ekipi po-
memben prav vsakdo in da je zmaga mogoËa le, Ëe vsi dobro sode-
lujejo. Zelo prikupna zbirka knjig za zaËetne bralce bo πe posebno
navduπila deËke. Odlikujejo jo zelo velik tisk (male tiskane Ërke),
πiroka razmaknjenost vrstic, πtevilne prikupne ilustracije in prepro-
sta, toda napeta zgodba, za povrh pa πe pozitivno sporoËilo. Sally
Rippin, ilustracije Stephanie Spartels, zaloæba Skrivnost.
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KULTURNI DUHEC IN
DOMI©LJIJA NAJDETA DOM
Kulturni duhec - ki ni niË straπen - in njegova
najboljπa prijateljica Domiπljija æivita v lutkov-
nem gledaliπËu. Lepo se imata, ogledata si vse
lutkovne predstave, igrata se z lutkami, riπeta,
gneteta glino in sploh ustvarjata. Nekega dne pa
opazita, da sta postala prevelika za lutkovno
gledaliπËe. Domiπljija predlaga, da bi se preselila v Cankarjev dom,
kjer bi lahko videla πe veË razliËnih predstav - plesnih, gledaliπkih, glas-
benih... , v katerih nastopajo æivi ljudje! Prikupna knjiæica Damjane
Kenda Hussu z ilustracijami Adriana JaneæiËa s πirokim nasmehom in
opogumljajoËim objemom vabi otroke v naπ najveËji kulturni hram,
kjer so dogodki namenjeni tudi njim. Zaloæba CD. 
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HEJ, JAKA! - 
NAJBOLJ©A EKIPA 
Kadar v πoli delajo v parih, Jaka sodeluje z Bibi,
ker sta prijatelja. Tokrat pa uËiteljica odloËi, da
bo Jaka v paru z Aleksom in Bibi z Marto. To mu
ni prav vπeË, zato je godrnjave volje. Za povrh ves
teden tekmujejo v matematiËnih nalogah. Aleks
je v matematiki najboljπi v razredu, za Jaka pa so
nekatere naloge teæke. Otroci mislijo, da so teæke matematiËne na-
loge in da je pomembna zmaga, a kot beremo v tej prikupni zgod-
bi, je najteæe dobro sodelovati, pa tudi sprejeti, da nisi zmagovalec.
Zgodba prijazno, s srcem za otroke in brez obtoæevanja pripovedu-
je o zapletih in razpletih odnosov. Nevsiljivo nakaæe reπitve zadreg.
Knjiga je prilagojena zaËetnim bralcem. Sally Rippin, ilustracije
Stephanie Spartels, zaloæba Skrivnost.

PRIMER »UDEÆNE
JASNOVIDKE
Ko v Ljubljani odprejo novo trgovino, v kateri
dobiπ vse skoraj zastonj, se polovici ljudi zme-
πa. »eprav vsi vemo, da ni niË zastonj, marsik-
do verjame, da lahko kupuje skoraj zastonj.
Celo pametni stari ljudje, kot je mati uËiteljice
Darinke. ©e huje - zdi se, da se je stari gospe po-
vsem odtrgalo. Kmalu zahteva, da jo hËerka odpelje πe k slavni ja-
snovidki, ki je ravno tako obnorela pol Ljubljane. Nato zastavi svo-
je stanovanje, hËerke pa noËe veË videti... ©e sreËa, da je uËiteljica
razredniËarka Uggli in Boru, mladima detektivoma, ki skupaj s Ëla-
ni Kluba D razkrijeta prevarante... Napeta otroπka detektivka os-
vetljuje prevare in pasti, na kakrπne otroci naletijo tudi v realnem
æivljenju. Iztok Vrhovec, zaloæba Ved. 

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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MOJ NAHRBTNIK 
Z DINOZAVRI
Ljubitelji dinozavrov, pozor! Ta ≈nahrbtnik«
je zvezek zabavnih nalog, v katerih nastopa-
jo te navduπujoËe poπasti iz davnine. Nalog je
za 20 barvnih strani, v njih pa otrok povezu-
je predmete, iπËe poti po labirintu, riπe, barva,
lepi nalepke in se mimogrede nauËi nekaj
imen dinozavrov. Nalepk je kar osem listov.

Na nekaterih so dinozavri, ki so videti, kot da bi jih pravkar fotogra-
firali, druge so dinozavrska okostja - kot iz muzeja, tretje so risbe di-
nozavrskih oËi, jajc, kosti, stopinj in hrane, ki so jo verjetno lovili in tr-
gali. Zvezek bo πe posebno vπeË deËkom, ki oboæujejo ravno pravo
mero straπnosti, v kombinaciji z veselimi, pisanimi ilustracijami. Grrr!
Grrr! Ksss! Ploc! Gric, gric! Zaloæba MK.

MOJA NEVERJETNO
BLE©»E»A TORBICA 
Z NALEPKAMI
Ta zvezek zabavnih nalog se imenuje ≈torbica«
zaradi oblike, ki omogoËa, da jo otrok nosi kot
torbico. V njem je 20 barvnih strani z zabavni-
mi nalogami, kot so iskanje poti po labirintu,
barvanje, lepljenje nalepk, preprosto raËuna-
nje, primerjanje, dopolnjevanje, povezovanje

enakih predmetov, iskanje razlik in podobno. Naloge so primerne za
otroke pribliæno od Ëetrtega leta dalje, zaradi izredno prikupnih ilu-
stracij pa tudi za starejπe deklice. Na koncu je 8 listov glamuroznih na-
lepk z bleπËicami, biserËki, drobnimi cvetovi, slaπËicami, kronicami...
Namenjene so dopolnjevanju nalog, ker pa jih je veË, kot jih je potreb-
no, lahko otrok z njimi poljubno okrasi vso ≈torbico«. Zaloæba MK.

MEDVEDI IN MEDVEDKI
Ob praznovanju 70-letnice revije Ciciban so
pri zaloæbi MK izdali Ëudovito spominsko
knjigo, ki obsega skoraj vse, kar je bilo v pre-
teklih desetletjih v revijah objavljenega o med-
vedih in medvedkih: medvedje pesmi in pesmi-
ce z notnimi zapisi vred, pravljice, zgodbe in
uganke, Ërtice in stripi in stripki. V knjigi, ki bo
navduπila vse, ki se zveËer stisnejo k ljubemu

medvedku, si podajajo roko Modri medvedek, Medved Pu, Piki
Jakob in πtevilni drugi medvedi, ki jim ne vemo imena. Vseh av-
torjev sploh ni mogoËe naπteti, saj jih je v knjigi, ki obsega 246
strani, veË kot petdeset in skoraj toliko je tudi ilustratorjev. VeËi-
na je domaËih, tuje pa so prevajali naπi najboljπi prevajalci. To je
knjiga, ki otroke povsem oËara!

PREDPRAVLJICE 
IN POPOVEDKE
Nova knjiga Andreja Rozmana Roze - igralca,
pisatelja in pesnika - vsebuje 33 krajπih zgodb,
ravno prav dolgih za veËerno branje, pa tudi za
prvo samostojno branje. V njih nastopajo stari
znanci: trapasti gospod ©ilËek (uboga njegova
æena!), povodni moæ ©pukl, ki se v naπem svetu
ne znajde najbolje (mogoËe zato, ker ima veË pameti kot æupan?), put-
ka Minka, ki se pogumno odpravi v svet... Zgodbe odlikujejo znaËil-
ni avtorjev humor, polet domiπljije, izvirnost in bogastvo jezika, mimo-
grede pa tudi sporoËila z ekoloπko noto, da bi jih otroci ob zgodbi mi-
mogrede ponotranjili. Ilustracije Zvonka »oha odliËno podËrtujejo
hudomuπno zbadljivost besedila. Zaloæba MK. 

DOJEN»KU Z LJUBEZNIJO
Album za dojenËka je namenjen zapisovanju,
lepljenju in shranjevanju spominov na prvo
leto æivljenja, na Ëarobne trenutke, ki tako hi-
tro minejo in se vrstijo s takπno naglico, da jih
πe prehitro pozabimo. Se boste Ëez leta πe

spomnili, kdaj je otrok prviË sam dræal skodelico, kaj je jedel za prvo
gosto hrano, koliko je bil velik in teæek vsak mesec, kdaj se je priËel
plaziti...? V albumu so tudi zavihki, kamor spravimo drobne spo-
minke, na primer pramen dojenËkovih las, Ëestitko... Ilustracije so
mehke in zelo prikupne. VπeË bodo odraslim in tudi otroku, ko bo
nekoË odprl to zakladnico. Album ne zahteva mnogo pisanja - s Ëa-
som so mladi starπi vedno na tesnem - uËinek pa je velik. Sarah
Ward, zaloæba UËila International.
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JAZ SEM NAJMO»NEJ©I 
Ha, ha, ha! Tale knjiga je kot nalaπË za otroke, ki
se sreËujejo z bahaËi, ki o sebi mislijo, da so naj-
moËnejπi, da lahko ustrahujejo kogarkoli, da se
lahko πopirijo, da zahtevajo obËudovanje in slavo
in da lahko nadlegujejo kogarkoli. VπeË bo tudi
otrokom, ki se grozno bojijo volka. Jaz sem se ga.
Kako se ga ne bi, ko pa sem vsak dan sliπala ve-
Ëerna poroËila, da je poærl neko deklico z rdeËo
kapico in πe njeno babico, da se zna stlaËiti skozi dimnik, da z zvijaËo
vdre v hiπo, Ëe otroci ostanejo sam doma? Ta knjiga pa straπnemu naj-
moËnejπemu volku pokaæe, da se bo moral vesti precej lepπe, kajti ved-
no se najde kdo, ki je πe moËnejπi... Mario Ramos, zaloæba MK. 

OTROKA, KI STA 
IMELA RADA KNJIGE
Pri Anæetu in LuËki nimajo veliko stvari. Ni-
majo televizorja in avtomobila in njihova hi-
πica je le prikolica. Imajo pa zelo veliko
knjig. Nekega dne imajo knjig toliko, da se
ne morejo veË premikati. Knjige morajo iz

hiπice. Toda, joj! Odkar je hiπica prazna, se je Ëudno poveËala
tudi praznina med druæinskimi Ëlani. Vse je pusto in prazno, do-
kler LuËka ne prinese knjige iz πolske knjiænice. OËka jo odpre in
priËne glasno brati, druæina pa se zgnete naokoli, da bi posluπa-
la. Zjutraj se zbudijo na kavËu, kjer so zaspali kar drug na dru-
gem, med branjem knjige. Tako blizu si niso bili πe nikoli... To-
plo in pomenljivo zgodbo z moËnim sporoËilom krasijo prikup-
ne ilustracije. Peter Carnavas, zaloæba MK.

VELIKA KUHARSKA
KNJIGA ZA OTROKE
Pozor vsi, ki radi kuhate z otroki - doma ali v
vrtcu - ta knjiga je otroπka kuharica s 50 prepro-
stimi recepti za vse letne Ëase. Recepti so vpeti v
zgodbo o prebivalcih BuËiπËa, ki radi kuhajo,
peËejo in jedo. Znajo si pripraviti kaj dobrega,
diπeËega in zdravega ob vsakem letnem Ëasu.

Spomladi uæivajo v pisani solati, poleti se osveæijo z lasijem, jeseni
se veselijo hrustljave pice, ko pa se shladi, pri njih zadiπi po slastnih
peËenih jabolkih... Recepti in nasveti za zaËetne kuharje, ki πe po-
trebujejo veË osnovnih razlag, so poæivljeni s πtevilnimi zelo prikup-
nimi ilustracijami, hrana pa je skrbno izbrana tako, da spodbuja
zdravo in uravnoteæeno uæivanje. Dagmar von Cramm, ilustracije
Rotraut Susanne Berner, zaloæba Narava.

TORBICA ZA PRINCESKE 
Z NALEPKAMI
Zvezek za male ≈princeske« ima obliko torbice z roËajem, pa tudi roæ-
nato Ëipkaste koËije - buËe. Vesele naloge na 20 straneh deklico prese-
lijo med princeske, ki jim lahko pomaga pri peki tortic in kraljevskih
medenjakov, k æabjem princu, ki mu pomaga najti
pot skozi labirint, v garderobno omaro, kjer z bar-
vicami in nalepkami pomaga princeskam obliko-
vati najlepπo obleko, nakit in posteljo... Vse strani
so barvne. Osem listov nalepk na koncu ≈torbice«
je posejanih z drobnimi nalepkami prikupnih mla-
dih muck, biserËkov, kronic, cvetov, igraË, sadja...
skratka, pravih princeskastih zakladov. To je zve-
zek nalog, ki zagotovo preæene dolgËas in razveseli
vsako malo princesko. Zaloæba MK.

ALBUM PRV»KA 
Biti prvËek je nekaj posebnega, zato se prvega
razreda vsi spominjamo. Ali res? ©e veste, kje
ste sedeli, kdo je bil vaπ sosed v klopi, kako je
bilo ime uËiteljici, kam ste πli na izlete, kaj ste se
takrat najraje igrali, kdo vse je bil vaπ soπolec in
soπolka? Kako visoki ste bili na prvi πolski dan?
Kdo vas je spremljal na prvi dan? Vse te spomine lahko shranite
svojemu prvËku v album. Predlaga vam, da vanj prilepite fotogra-
fije in risbe, odtisnete otrokovo dlan, zapiπete podatke, dogodke in
misli... ter mu pomagate ustvariti album, ki ga bo nekega dne og-
ledoval z nasmehom, morda pa tudi pokazal svojim otrokom. ©e
vi sami boste kmalu radi pokukali vanj. Album krasijo vesele ilu-
stracije. Josef Pospíchal, zaloæba Narava.

MOJ KULSKI NAHRBTNIK
S POBARVANKAMI
Kulski ≈nahrbtnik« je pravzaprav prikupen
zvezek, ki vsebuje 90 strani pobarvank, pri-
mernih za predπolske otroke, priloæena pa je
πe ena stran, na katerih je veË kot 100 drob-
nih barvnih nalepk, ki se jih vidi skozi odpr-
tino na naslovnici. Nalepke so v prvi vrsti

namenjene poljubnemu dopolnjevanju pobarvank, saj so na njih
zabavne podrobnosti, kot so oËi za æivali, drobne morske æivali, ki
jih otrok prilepi na pobarvano sliko podvodnega sveta, nogomet-
ne æoge in podobno. Seveda pa nalepke lahko uporabi tudi kjerko-
li drugje. Podobe na pobarvankah so zelo raznolike in bodo vπeË
deËkom in deklicam, oblika knjige pa omogoËa, da jo otrok laæe
nosi s seboj. Zaloæba MK. 

ZRCALCE
Pravljica hrvaπkega pisatelja Grigorja Vite-
za je pri nas prviË izπla pred pol stoletja, a
se je generacijam otroka tako priljubila, da
je sedaj izπla æe petiË. Tokratna izdaja ima
imenitne ilustracije Marjana ManËka.
Pravljica pripoveduje, kako so æivali naπle
zrcalce, ki ga je nekdo izgubil v gozdu. Vsa-
ka æival, ki pogleda nenavadni predmet, v
njem zagleda svojo podobo, zato je prepriËana, da je to njena sli-
ka. Kdor trdi drugaËe, paË ni pri zdravi pameti! Nazadnje ga od-
nese domov medved, ki je najveËji in se mu nihËe ne upa ugovar-
jati. Toda tudi doma pri medvedovih se ne morejo zediniti, ali je
to slika gospe medvedove ali pa morda oËeta medveda, ko je bil
πe tako majhen, kot sta sedaj mala medvedka... Zaloæba MK. 

MA»EK MURI IN MUCA
MACA - DOJEN»KOV
ALBUM 
Ob praznovanju πtiridesete obletnice izida slika-
nice MaËek Muri, ki ga je napisal Kajetan KoviË,
z ilustracijami pa jim vdahnila æivljenje Jelka
Reichman, so pri zaloæbi MK izdali dojenËkov al-
bum z motivi Ërnega maËka Murija, mleËno bele muce Mace in - nju-
nega mladiËka. To je ljubka Ërno-bela kepica na naslovnici albuma. V
albumu so πtevilne drobne barvne ilustracije te srËkane maËje kepice,
ki rase in se razvija prav tako kot vaπ dojenËek. V albumu so prosto-
ri, kamor starπi vpiπemo podrobnosti, posebnosti in zanimivosti iz Ëa-
sa noseËnosti, rojstva in prvih mesecev, do prvega rojstnega dne. Vanj
lepimo tudi fotografije ter odtisnemo dojenËkovo dlan in podplat.

OTILIJA IN RUMENA MA»KA
Otilijina starπa sta svetovna popotnika, ki ju ni niko-
li doma. Zato Otilija æivi sama z najboljπim prijate-
ljem, gospodom Murkom, majhnim kosmatim bit-
jem iz norveπkih moËvirij. DolgËas jima ni, saj se
vedno kaj dogaja. Ona dva pa sta najboljπa detekti-
va, ker ju nihËe ne moti pri prisluπkovanju sosedom
in opazovanju nenavadnih dogodkov. NihËe ju ne
zadræuje pri detektivskih akcijah. Nekega dne v me-
stu opazita plakate, s katerimi iπËejo izginule psiËke. Kam izginjajo? Ta
otroπka detektivka je ena tistih, ki vas takoj moËno prevzame z nena-
vadno, duhovito zgodbo, ki kipi od domiπljije in Ëudovitih Ërno belih
ilustracij. Njena posebnost je, da ilustracije zgodbo pripovedujejo izme-
njaje z besedilom. Chiris Riddel, zaloæba KUD Sodobnost International. 
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MUMINTROL»KI IN VELIKA POVODENJ
Ljubitelji mumintrolËkov, pozor! Izπla je nova knjiga Ëarobnih dogo-
divπËin teh drobnih bitjec, ki v svoj nenavadni svet zlahka odpeljejo
tudi odrasle, ne le otroke. »e jih spoznaπ, se zagotovo zaljubiπ vanje
in ko muminsko knjigo prebereπ do konca, se ti nenadoma zazdi vse

drugo pusto in prazno, kot da so te zapustili
ljubi prijatelji. Tove Jansson, slikarka in pisate-
ljica, ki jih je ustvarila, je v skandinavskih de-
æelah postala mit. Ni otroka in odraslega, ki ne
bi poznal muminov! To knjigo poleg moËnega
avtoriËinega besedila krasi tudi prevod mojstri-
ce jezika - Nade Groπelj. Kaj se v knjigi zgodi?
MuminoËka v povodnji izgubi svojo lepo hiπi-
co, nato mumini doæivijo kup dogodivπËin, na
koncu pa hiπico spet najdejo. Zaloæba MK. 

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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UNI»I TA DNEVNIK
»eprav prav res ne maram uniËevanja knjig - in
vsak dnevnik je napol knjiga - ker ne maram od-
laganja skodelice na strani knjige, zapogibanja
vogalov, trganja strani, lepljenje nalepk s sadja v
knjigo, ËeËkanja po listih, lomljenja hrbta knji-
ge... in podobnega knjiænega vandalizma, me je
ta dnevnik, ki predlaga vse to in πe veË, po dru-
gem razmisleku vseeno navduπil. Na vsaki izmed 200 strani namreË
najdeπ πe en predlog, kako ga uniËiti. Je to dnevnik za vsega presi-
te, ki niË ne razmiπljajo? Morda. Morda pa je knjiga, ki vam da mi-
sliti. O marsiËem! To je knjiga, ki jo lahko podarite sebi ali druge-
mu kot dnevnik, kot predmet meditacije, kot opomin, Ëesa se ne
poËne s knjigami ali zgolj kot πalo. Ker je vse to v enem. Keri Smith,
zaloæba KUD Sodobnost International. 


