
Gleda kondor avion 
• brano delo
Ne, podnaslov ≈brano delo« ni napaka, je le
ena izmed duhovitih domislic, po katerih slovi
vsestransko nadarjeni avtor, pesnik, igralec, sa-
tirik, dramatik... Andrej Rozman Roza. Knjiga
ob avtorjevi πestdesetletnici predstavlja njegovo
ustvarjalnost v izboru Andreja Koritnika, ki je

tudi avtor poglobljene spremne besede, bibliografije in virov. V pr-
vem delu je nabor pesmi, v drugem igre in proza, v tretjem pa av-
tobiografsko besedilo Ælahtni humorist in spremembe. Celota je
znaËilno nekonvencionalna. Nudi æmohten, polnovreden bralski
uæitek, ki te potegne v vrtinec sveæega in pronicljivega pogleda na
svet, zdruæenega z mojstrskim ubesedenjem, da oËara in zabava,
hkrati pa prisili v razmislek o mojstrsko skriti bodici. Zaloæba MK. 

O zajËku, ki bi rad zaspal 
• nov naËin za uspavanje otrok
O, ko bi ta slikanica izπla, ko sem imela πe te-
æave z uspavanjem hËerke! Mislim, da bi bilo
obema veliko laæje. Prijazna zgodba je premiπ-
ljeno zasnovana tako, da vodi starπa in otroka.
Starπa nauËi, kako s ≈hipnotiËnim« branjem
otroka toliko sprostiti, da se bo prepustil poËit-

ku. »arovnijo ustvari pravilno odmerjeno ponavljanje besed in do-
godkov, ritem, hitrost in jakost glasu bralca, ki otroka z besedami
neæno zaziblje v sen. Navodila, kako knjigo pravilno brati, so po-
dana jasno, z razliËnim oblikovanjem besedila. Otrok tega ne vidi
- on sliπi prikupno zgodbico o dogodivπËinah zajËka Jana, ki je zas-
pan, a ne more zaspati takoj. Aaaah... æe zeham... Avtor je psiho-
log Carl-Johan Forssén Ehrlin. Zaloæba MK.

Kopalna knjigica: Ribica Bica •
RaËek Rac • Æabica Rega
Tri zelo prikupne knjiæice, ki so namenjene branju in
igri, medtem ko se malËek kopa v kadi ali v bazenu, pri-
povedujejo preproste zgodbice o treh æivalih, ki oboæu-
jejo vodo. Ribica Bica se v vodi rada igra, æabica Rega se
najraje potaplja in skaËe z enega lokvanjevega lista na
drugega, raËek Rac pa v vodi skaËe in Ëofota, da voda
kar pljuska. Vsi trije spodbujajo otroka, naj se vode ne
boji in naj jo sprejme kot prijetno okolje za igro in razi-
skovanje. Knjigice so vesele in pisane, z velikimi liki in
ravno prav podrobnostmi. Ker so plastificirane in meh-
ko podloæene, so primerne tudi za najmanjπe, ker so zelo
lahke in se lepo oËistijo. Zaloæba UËila International.

Spet v πoli
Peta knjiga iz zbirke ≈Dajmo, dekleta« se zaËne
s koncem poËitnic. Zadnjo noË Leo marsikaj
skrbi. Letos bo v πoli vse drugaËe, saj bodo na
novi stopnji dobili nove uËitelje. Prvi dnevi ure-
sniËijo njene najveËje skrbi. Vse je drugaËe, teæ-
je, manj prijetno. Ker premeπajo razrede, ni veË
s prijateljicami. Njena nova uËiteljica pa je stro-
ga gospa KlanËar, ki se nikoli ne nasmehne. Za
povrh æe prvo uro piπejo matematiËni test, matematika pa je za
Leo najteæji predmet. Bo letos sploh zmogla πolo? Zgodba ten-
koËutno osvetljuje otroπke skrbi, toda tudi optimistiËno naka-
æe moæno reπitev teæav. Besedilo je primerno za zaËetne bralce.
Meredith Badger, ilustracije Aki Fukuoka, zaloæba Skrivnost. 

Kako æivijo hroπËi
Malo æuæelk je tako navduπujoËih oblik, kot
so hroπËi. Od blizu zagledaπ prave poπasti z
dolgimi tipalkami, trnastimi noæicami in veli-
kanskimi bolπËeËimi oËmi. Njihovo æivljenje
je skrivnostno, saj kot odrasel hroπË æivijo le
kratek Ëas, kot jajËece, liËinka in buba pa lah-
ko tudi veË let. Ivan Esenko razkrije πe veË zanimivega, marsikaj tudi
takega, kar je novo starπem. Podrobneje predstavi devet hroπËev, ki jih
lahko opazujemo pri nas: muπkatnega kozliËka, obrobljenega kozaka,
usnjatega kreπiËa, grizoËega kleπËarja, scopolijevega stepenca, majske-
ga hroπËa, rogaËa, Ërnega kratkokrilca in bukovega kozliËka. Knjigo
odlikujejo zelo lepe fotografije. Zaloæba Okaπi.

Misleca 2 • miselne naloge 
za bistroumne
Druga knjiga nalog za miselno telovadbo Na-
taπe, Gregorja in Valentina Bucika vsebuje 12
poglavij s 150 raznolikimi in privlaËnimi nalo-
gami, ki razvijajo raznovrstne miselne sposob-
nosti in spretnosti: vidno zaznavanje, natanË-
no sledenje navodilom, orientacijo v dvodi-

menzionalnem prostoru, preslikavo oblik, matematiËne spretno-
sti... Naloge se po teæavnosti stopnjujejo, namenjene pa so vsem
starostim - otrokom, mladini in odraslim. Vendar pri nalogah ne
gre za test inteligentnosti, ampak za spodbujanje divergentnega
razmiπljanja, ki nam omogoËa izvirnost in ustvarjalno razmiπlja-
nje. ZakljuËi se s poglavjem, ki osvetljuje vpraπanja inteligentno-
sti, nadarjenosti in ustvarjalnosti. Zaloæba MK.

Duh v kopeli
Za Luka je zgodovina neskonËno dolgoËasna. Ko
bi moral napisati seminarsko nalogo o viktorijan-
cih, uËiteljico, gospo Logar, preimenuje v gospo
Nadlogar. Toda ko zveËer v kopeli razmiπlja o na-
logi, se mu prikaæe duh nekega dekleta. NiË Ëud-
nega, da je v hiπi duh, saj je bila zgrajena æe v vik-
torijanski dobi! Dekle ga prosi, naj ugotovi, kaj se
je zgodilo z njenim zaroËencem in tako Jaka, ki

zgodovine sploh ne mara, postane pravi detektiv, ki se zakoplje v is-
kanje starih virov v arhivu mestne knjiænice, v bliænjih cerkvah in na
pokopaliπËu... A le zato, ker mu duh v zameno obljubi, da se bo pri-
kazal v njegovi πoli. Zabavno, napeto in pouËno! Jeremy Strong, ilu-
stracije Scoular Anderson, zaloæba Skrivnost.

Prodaja igraË 
Jaka bi si rad kupil album z nalepkami nogometa-
πev, zato postavi pred garaæo stojnico z nekaj igra-
Ëami, s katerimi se ne igra veË. Prav pri vsaki dol-
go premiπljuje, πe posebno pa pri kuæku na bateri-
je, ki je πe skoraj nov, a se je pokvaril. Kupi ga Bet-
ka. Sedaj ima Jaka dovolj denarja za album, a πe
isto popoldne prodajo kuæka moËno obæaluje - ku-

æek sploh ni bil pokvarjen, le baterije je vstavil narobe! Bi ga Bet-
ki lahko spet vzel? Bi ga zahteval nazaj, Ëeπ da je bil prepoceni, ali
bi ga raje izmaknil? Knjiga osvetljuje dileme odraπËanja, ki jih
mora spoznati vsak otrok, avtorica pa obzirno pokaæe prave od-
loËitve. Knjiga je primerna za zaËetne bralce. Sally Rippin, ilustra-
cije Stephanie Spartels, zaloæba Skrivnost. 

NebotiËniki, sedite
Z drugo izdajo zbirke pesmi Nika Grafenauerja
se je zaloæba MK poklonila pesniku za otroke in
odrasle, prevajalcu, esejistu in dolgoletnemu
uredniku. V knjigi je zbranih dvainπtirideset pe-
smi, ki so razdeljene v tri poglavja. Najobseænejπe
je prvo, v katerem skozi pesnikova oËala zagleda-
mo vsakdanje stvari - mamo in oËeta, nos, vrata,
klobuk... Te pesmi bodo razumeli æe mlajπi otro-
ci. Drugo poglavje je zbirka pesmi o æivljenju v Stari Ljubljani. Pe-
snik je dodal pojasnila za besede kot so ≈nosilnica« in ≈rdeËi pe-
telin«, ki jih otroci morda ne poznajo. Pesmi v tretjem poglavju
pa so namenjene veËjim otrokom in odraslim, saj govorijo o no-
tranjih izkuπnjah - o izvoru ljubezni, o prostorih spomina, o du-
πi... Knjigo bogatijo ilustracije Matjaæa Schmidta. 

Zlobna zobarka
Tole je ena tistih knjig, ob kateri uæivaπ v pole-
tu avtorjeve domiπljije, ki te zapelje na voænjo z
vlakcem skozi hiπo strahov, da ti od strahu πtr-
lijo lasje pokonci, hkrati pa se nakrohotaπ do
solz. Pripoveduje o Alfiju, fantu z najbolj gnili-
mi zobmi, ki se sooËi z novo zobarko, gospo-
diËno Korenina. Velikanska je, suha kot kost in
vsa v belem. Z bleπËeËim smehljajem deli slad-

karije in Ëudno zobno pasto. Alfi sumi, da je nekaj narobe, a kako
zlobna je, se izkaæe πele, ko jo s prijateljico Gabi priËneta opazova-
ti. Odkrijeta straπno resnico, a kaj to Alfiju pomaga, ko ga zobar-
ka priveæe na zobozdravniπki stol? Straπljivo, ampak za crknit sme-
πno, z vloæki, ko se za trenutek zresniπ. David Walliams, imenitne
ilustracije Tony Ross, zaloæba MK. 

»udeæna Bolha Megi 
in dihurËek JurËek
Ko vstopi v trgovino z æivalmi druæina, ki za svo-
jega πtirinajstletnega odliËnjaka æeli kupiti ≈kak-
πno zanimivo æival«, Ëudeæna bolha Megi takoj
zazna nevarnost za dihurËka JurËka. Urno skoËi
na njegov rep, da ga bo v novem domu lahko
branila. Fant je sicer dovolj velik, da bi za dihurË-
ka lahko lepo skrbel, toda o tem, kako se skrbi za
divjo, mesojedo, æivahno in bistro æivalco, veliko veË ve njegov mlajπi
bratec... Prikupna zgodba naj bo obvezno branje za vse, ki bi radi di-
hurËka, seveda pa bodo v njem uæivali tudi vsi ljubitelji æivali in obËu-
dovalci Dese Muck. Knjigi dajeta dodatno vrednost sklepno besedilo
veterinarke Mateje Plevnik in ilustracije Maπe Kozjek. Zaloæba MK. 

Zvezda zvezdica æari, ko
noË na Zemljo se spusti...
Neæna kartonka nagovarja malËke, ki zveËer
≈niso zaspani«. Z rimami, ki ustvarjajo mehko
zibajoËe obËutje, pripoveduje zgodbo o mali li-
siËki. Mamica æe spi, mala lisiËka pa ne more
zaspati, zato se odpravi na noËni potep, da bi
preverila, kaj sedaj poËnejo druge æivali. Vse so æe pri poËitku, le mar-
sikateri mladiËek πe obËuduje noËno nebo, kjer æari zlata zvezdica. Li-
siËka spozna, da je ponoËi lepo, a Ëe se hoËemo jutri spet igrat, je naj-
bolje, da kmalu zaspimo... PrisrËno zgodbico krasijo zelo lepe ilustra-
cije, kartonka pa je zanimiva tudi zaradi luknje v obliki æareËe zvezde.
Slikanica pomaga ustvariti prijetno rutino uspavanja. Giovanna Man-
tegazza, ilustracije Antonella Abbatiello, zaloæba Narava.

Ustvarjalna knjiga z
nalepkami:Tovornjaki
• Delovni stroji •
Nakladalniki
Tri ustvarjalne knjige z igrami,
ugankami in drugimi zanimivostmi bodo navduπile
otroke, ki imajo radi velika in hrumeËa vozila, ki jih
lahko opazujejo na gradbiπËih. Vsak zvezek vsebuje
πe veË kot 200 nalepk, ki jih otrok lepi na ilustracije,
ko reπuje naloge. Na primer, ko prilepi tovor, ki ga bo
vozil tovornjak, dvignil viliËar in potiskal buldoæer. V
nalogah otrok iπËe pot po labirintu, πteje, primerja,
opazuje, razvrπËa, spoznava prometne znake, spoznava besede za
poimenovanje razliËnih gradbenih strojev in delo, ki ga lahko
opravljajo. Knjige bodo vπeË predvsem deËkom, jaz pa bi jih æe-
lela tudi deklicam! Zaloæba UËila International. 
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Cirkus vseh barv
Pisana kartonka z zgodbo v rimah otroka
povabi v cirkus. Tam gospodiËna Roza -
vsa v roænatem - pleπe na vrvi. Na nasled-
nji strani se arena obarva rdeËe, ker vanjo
priteËe klovn. Za njim se vse spremeni v
oranæno, saj bo lev skoËil skozi ognjeni
obroË... Kartonka na vsaki novi strani prikaæe novo barvo, jo poi-
menuje in asociativno poveæe s predmeti in æivalmi. Ilustracije na
vsaki novi strani zaæarijo v eni sami barvi in se poigravajo z odten-
ki te barve. Vsako stran poæivlja πe luknja, ki je vedno drugaËne ob-
like - okrogla, kvadratna, zvezdasta... Slikanica πiri otrokov besed-
ni zaklad in mu pomaga prepoznavati ter poimenovati barve. Ema-
nuella Bussolati, ilustracije Chiara Bordoni, zaloæba Narava.
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Mojca Pokrajculja 
Pri zaloæbi Sanje so ponovno izdali slikani-
co s koroπko ljudsko pravljico o deklici, ki
je pometala hiπo in naπla krajcarËek, s kate-
rim si je nato kupila piskrËek, se vanj vseli-
la in prav kmalu dobila zanimive goste...
Pravljico poznamo v veliko izdajah in raz-
liËnih izvedbah, toda ta slikanica je nekaj
posebnega! Je kot zaklad z babiËinega podstreπja, iz njene skrinje
ljubljenih, nato pa dolgo pozabljenih otroπkih knjig. Nastala je
davnega leta 1940, svetel plamenËek v temnem Ëasu druge svetov-
ne vojne, ko jo je po pripovedi Ivana Grafenauerja zapisala in ilu-
strirala slikarka, arhitektka in plesalka Marija Vogelnik. Neæne ilu-
stracije in preprosto elegantno oblikovanje knjige zlati poprh Ëasa.

Larimar - Za vedno ljubljena
Starπi posvojenih otrok, pozor! Ta neæna slika-
nica psihologinje Nataπe Banko pripoveduje
zgodbo o deklici, ki je posvojena. V enaki meri
je namenjena starπem, ki iπËejo naËin, kako
otroku povedati, da je posvojen, in posvojene-
mu otroku, ki se mu ob taki novici zamaje
svet. Avtorica resnico razgrinja tenkoËutno in
s srcem za vse vpletene. Pomaga posvojiteljem, da z resnico ne priza-
denejo nikogar, da nihËe ni razoËaran ali da bi se bal izgube ljubezen
tistih, ki so zanj najpomembnejπi. Toplo pa priporoËam v branje slika-
nico, πe posebno spremno besedo, tudi vsem drugim. Zato, ker smo
obiËajno ≈drugi« tisti, ki z nepremiπljenimi besedami nehote ranimo.
Ilustracije Katja Gaspari Leben, zaloæba Chiara. 

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
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Kdo je danes glavni 
Priljubljena pisateljica Nataπa Konc Lo-
renzutti in ilustratorka Tanja Komadina
sta odliËen ustvarjalni par. Tokrat spozna-
mo Niko, ki je stara πtiri leta, pa njenega
tata, mamo, dva brata in dve sestri. O Ni-
kinih dogodivπËinah pripoveduje 32 krat-
kih duhovito zaπiljenih zgodb, kajti s πtiri-
letnikom in s petimi otroki mami in tatu

paË ne more biti dolgËas. Zgodbe pripovedujejo o vsakdanjem
æivljenju, o drobnih smeπnih dogodkih, ki napolnijo srce in
naredijo veliko veselja domaËim. Pa bralcu tudi! Ampak v ve-
selje je primeπano tudi malo strahu in otroπkih skrbi in tistega
obËutka v trebuhu, ki ga dobiπ, Ëe skoraj nikoli nisi ≈glavni«...
Zgodbe so primerne tudi za veËerno branje. Zaloæba Miπ. 

Kdo je kralj?
Afrika, prva domovina Ëloveπtva, je veli-
kanska. Tam so πe æive pravljice, morda
stare tisoËe let, ki so dobile s Ëasom vedno
novo obleko, a v njih πe vedno utriplje sta-
rodavno srce. Ta knjiga predstavlja deset
pravljic iz bogatega afriπkega ustnega izro-
Ëila z vse celine - od Maroka do Juæne Afri-
ke. Pravljice so tako razliËne, kot smo ljud-
je - mlade in stare, pametne in neumne, sanjavo prijazne in ne-
koliko krute. Pripovedujejo o dobroti in pogumu, o streznjenju,
ki doleti prevzetne, o moËi tistih, ki se zdijo πibki, ter razlagajo,
zakaj je svet takπen, kakrπen je. Ker pa jih v tej slikanici povezu-
jejo imenitne ilustracije Pieta Groblerja, se zlijejo v prelepo afriπ-
ko pravljiËno krpanko. Beverley Naidoo, zaloæba Zala. 

Zimska pesem 
»udovito ilustrirana zgodba pripoveduje o taπ-
Ëici, ki πe nikoli ni videla zime. Sploh ne ve, kak-
πna je, zdi pa se ji, da mora biti nekaj straπnega,
ker so ptice selivke pobegnile pred njo, ker veve-

rica skriva zaloge leπnikov, ker jo miπke in sova svarijo, naj si naj-
de varno zavetje, in ker se πe celo medved pred njo skrije v brlog.
Misli si, da je zima straπna, pohlepna in mrzla. Ko pa nekega ju-
tra pokuka iz medvedovega brloga, zagleda gozd v Ëudoviti beli
bleπËavi. To je torej zima! Zgodba otroka spodbuja, da pogumno
sprejema novosti, saj je vedno mogoËe, da bo odkril kaj lepega.
Neæne ilustracije so kolaæi, vsaka nova stran pa preseneti z drugaË-
nostjo, sveæino in izvirnostjo. Suzanne Barton, zaloæba Zala.

Pripoved zobne vile
Knjiga s prelepimi ilustracijami in Ëarobno
zgodbo ima priloæen moπnjiËek iz bleπËeËega
blaga, kamor otrok poloæi svoj zobek, da ga
bo naπla zobna vila. Zgodba pripoveduje o
Marjetki in Mateju, ki jima je izpadel mleË-
ni zobek. Namenila sta ga zobni vili in glej -
æe sta na Ëarobnem popotovanju v vilinsko deæelo, kjer je doma
Zobna vila. V vilinski deæeli spoznata drobcene vile, obiπËeta pre-
lepo vilinsko kraljico in spoznata posebno skrivnost Zobne vile.
Vesela in pisana slikanica z izredno prikupnimi ilustracijami prika-
zuje na desetine in desetine vil. Meni je konËno razkrila skrivnost,
kaj se zgodi z mleËnimi zobki, ki jih otroci poloæijo pod blazino...
Emma Randall, zaloæba UËila International.

Vrnitev v æivljenje
Dr. Jim B. Tucker, profesor psihiatrije, pripovedu-
je o nenavadnih primerih otrok, ki doæivljajo vra-
Ëanja spominov z druge strani meje telesne smrti in
se spominjajo drobcev svojih preteklih æivljenj.
Marsikdo med nami je kaj podobnega æe doæivel
pri svojem otroku, ki mimogrede pove kaj takega,
zaradi Ëesar se nam najeæi koæa, saj otrok govori
podrobnosti, ki bi jih lahko vedel le nekdo, ki bi

nekoË æe æivel v kakπnem drugem Ëasu in prostoru ali pa nekdo, ki
bi nas opazoval iz neke druge dimenzije. Otroci iz knjige pa se spo-
minjajo πe veË - razkrivajo podrobnosti o æivljenju, preden so se ro-
dili in prepoznajo kraje, kjer πe nikoli niso bili. Avtor  odpira nove
poglede na zavest, Ëas in vesolje na sploh. Zaloæba Hiπa knjig 

Zgodbe za skladen zakon 
in druæino
Boæo Rustja je avtor πtevilnih knjig z zgodbami za
duπo, ki seæejo v srce, nas za trenutek potegnejo iz
vsakdana, ustavijo v napaËnem ravnanju, streznijo,
da zagledamo bistveno, povabijo v razmislek in nas
naredijo za odtenek modrejπe, æivljenje pa lepπe in
bogatejπe. Tudi ta knjiga vsebuje zelo veliko krat-
kih zgodbic, vËasih komaj pol stranskih, vËasih na
nekaj straneh. Skupno jim je, da lahko s poanto
vplivajo na bralca. Govorijo o vsem - od vsakdanjih dogodkov do zgo-
dovinskih anekdot, od zgodb z vsega sveta do osebnih razmiπljanj.
Zgodbe, ki jih moËno preveva duh vere, so izbrane tako, da jih je moË
vplesti v vsakdanje situacije v druæini. Zaloæba OgnjiπËe.

O kravi, ki je lajala v luno
Mrvica je bila nekoË cenjena mlekarica, ampak odkar
se ji je posuπilo mleko in je priËela lajati v luno, ji æi-
vali na kmetiji pravijo ≈krava trapasta«. Kmet je sicer
poklical veterinarja, toda... Skratka, Mrvica πe isto
noË zbeæi od doma. Straπno jo je strah. Potem v neki
opuπËeni hiπi sreËa konja, ki so ga nagnali iz cirkusa,
ker je prestar za nastope. Ampak staruha nista za od-

met! Po jutranji kavi se odloËita, da bosta odkolesarila na obalo, kjer
bi lahko kaj zasluæila z uliËnim nastopom... »udovita, zabavna, toda
tudi zelo pomenljiva zgodba izvabi solzo in smeh, soËutje, premislek o
ravnanju s starostniki in novo upanje. Ilustracije Petra ©kerla imenitno
dopolnjujejo besedilo Ide Mlakar. Zaloæba Miπ.
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Spoznajmo svet: Moje telo •
Æivali • Konji • Kmetija
©tiri kartonke s po 22 stranmi imajo velike, zelo pri-
vlaËne fotografije in velike tiskane Ërke s posameznimi
besedami, ki so namenjene πirjenju otrokovega besed-
nega zaklada. Kartonke so posveËene tistemu, kar
moËno pritegne malËkovo pozornost: raznolikost do-
maËih æivali na kmetiji, moËni in hitri konji ter opre-
ma zanje, pisane divje æivali na kopnem, v vodi in v
zraku ter Ëlovekovo telo. Kartonke so namenjene æe
najmlajπim, a so zaradi bogate in raznolike vsebine za-
nimive tudi za veËje malËke, ki bodo v njih odkrivali

vedno nove podrobnosti in poveza-
ve. Ob robu vsake strani je sliËica, ki
je hkrati kazalo vsebine, da otrok
hitro najde svojo najljubπo stran.
Zaloæba UËila International. 
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