
Tri dvoæivke 
Blaæ na sprehodu z babico obstane ob vodi,
ker bi rad zagledal kakπno æival. Namesto
æivali vidi sluzaste kroglice in hoËe vedeti,
kaj to je. Babica pravi, da so jajËeca, a Ëi-
gav je mrest, ni prepriËana. Zato ga malo
zajameta v Ëist kozarec in odneseta domov.
Tako se priËne Blaæeva prva dogodivπËina,
v πe dveh naslednjih pa izvemo, kako se razvijejo tri dvoæivke:
æaba, moËerad in Ëloveπka ribica. Besedilo zgodbe odlikujejo πte-
vilne fotografije in preverjeni podatki, ki bodo navduπili mlade
naravoslovce, jim obogatili besedni zaklad, razπirili znanje in jim
z zanimivostmi v okvirjih spodbudili radovednost. Med besedi-
lo so vpletene strani z igrivimi nalogami, ki vsestransko utrdijo
novo znanje. Barbara Bajd, zaloæba Hart.

Kviz dinozavri 
• druæabna igra
ObËudovalci prazgodovinskih po-
πasti, pozor! Pri zaloæbi MK je izπ-
la druæinska igra na temo dinoza-
vrov. Ob njej se bodo otroci lahko

izkazali s svojim znanjem in odkrili nove podatke in zanimivosti,
da bodo πe bolj zasijali ob starπih in starih starπih, ti pa bodo v
igri izvedeli marsikaj novega. Na primer, kako se je imenoval di-
nozaver, ki je bil posejan z bodicami in kje so naπli njegovo okost-
je, kateri dinozaver je imel na hrbtu do dva metra visok greben...
Kviz sestavlja 100 kartic s podobo dinozavra in z vpraπanji, v
πkatli s karticami pa je πe knjiæica, kjer so za vsako kartico poda-
ni pravilni odgovori s pojasnilom. Knjiæica je æe sama zanimivo
branje! ©katla je priroËna in primerna tudi za na pot. 

Izginula slika 
Litovski pisatelj in ilustrator Kȩstutis Kaspara-
viËius zdruæuje najælahtnejπe komponente do-
bre otroπke slikanice. Tokrat pripoveduje de-
tektivsko zgodbo o sliki, ki je izginila na spre-
jemu pri profesorju Adalbertu. Povabljenci so
mestni ugledneæi - zdravnik, odvetnik, doktor

druæboslovnih ved, grofica, policijski inπpektor in njegov tajni
agent, novi konzul in konzulka... Na imenitnih neænih ilustracijah
jih vidimo: kozel, pes, pujsa, lisjak, krt, racak... Gostje si ogledajo
dragoceno sliko, nato pa planejo na imenitno jagodno torto. Med-
tem nekdo izmakne sliko. Krivec mora biti nekdo v sobi! Napeto
zgodbo bogatijo duhoviti namigi na Ëloveπke vrline in slabosti, pro-
nicljivi moralni razmisleki in - povezanost z realno sliko iz Ermita-
æa. Zaloæba KUD Sodobnost International.

»igave so te oËi?
Izredno prikupna kartonka ima luknje za
oËi. OËi so ves Ëas enake, a komu ali kateri
æivali pripadajo? Kartonka zastavlja ugan-
ko, ki opisuje lastnosti æivali, na sosednji
strani pa malËek vidi le oËi in πe kakπno po-
drobnost, ki mu pomaga reπiti uganko. Na
primer, prva uganka pravi: ≈...sem mehka in topla, predem, kadar
sem sita, ko pa sem laËna, mijavkam...” Miπka na ilustraciji beæi,
skozi luknje pa jo opazujejo oËi. Ko obrneπ stran, zagledaπ veliko
pisano ilustracijo - maËke! OËi pripadajo πe sovi, æabi, metulju, vol-
ku in, Ëisto na koncu, otroku samemu, pa tudi odraslemu, ki mu
kartonko bere, saj lahko πe on pogleda skozi luknjice. Maria Loret-
ta Giraldo, ilustracije Nicoletta Bertelle, zaloæba Narava. 

Novi prijatelj • Hej, Jaka!
Nekega veËera, ko se oËka in Jaka vraËata z
nogometa, za njima prirepka pasji mladiËek.
Neznansko je ljubek! Ampak, komu pripada?
MimoidoËi zmajujejo z glavo, gospa v bliænji
hiπi ga ne pozna. OËka dovoli, da mladiËek za
eno noË prespi pri njih, jutri pa bosta z Jakom
poiskala njegovega lastnika. Jaka je navdu-
πen! MladiËka nahrani, se z njim poigra in mu

v pralnico postavi koπaro. Toda ponoËi mladiËek cvili in Jaka gre
k njemu, samo malo, samo toliko, da se bo spet zaspal... in se
zjutraj prebudi na tleh, s toplo kepico v objemu. Lahko si pred-
stavljate, kako teæko mu je, ko z oËkom naslednjega dne najdeta
pravega lastnika. Toda to je πele zaËetek prave zgodbe... Sally
Rippin, zaloæba Skrivnost. 

Slovensko-albanski slikovni
slovar
Poleg slovensko-nemπkega in slovensko-angleπke-
ga slikovnega slovarja je zaloæba Skrivnost izdala
πe albansko verzijo (prevod Selda Sukaj). Privla-
Ëen slovar za otroke je zastavljen veËstopenjsko.
Na prvi stopnji se otroci uËijo posameznih besed s
pomoËjo prikupnih ilustracij (Ajda Erznoænik).
Na naslednji stopnji besede uporabijo v preprostih stavkih, na tretji,
najzahtevnejπi stopnji, pa vadijo branje v tujem jeziku, vstavljanje no-
vih besed v stavke in nato πe govor - prevajanje in izreko stavkov. Po-
glavja zdruæujejo 17 sklopov: druæina, dom, mesto, πola, pri zdravni-
ku, na trænici, na kmetiji, v æivalskem vrtu, letni Ëasi, ura, nasprotja...
Na koncu sta kazalo besediπËa in fonetiËna abeceda.

Zaspi, Sanja!
Sanja je πe tako majhna, da spi v posteljici z visoko
ograjo, a æe tudi tako velika, da so ji prestavili poste-
ljico v sobo starejπe sestrice. Mora se nauËiti zaspati
sama. Oh, kako je teæko! Teæko pa je tudi za starejπo
sestrico, ki bi rada spala. OËka in mama prideta sicer
Sanjo tolaæit, a Ëim odideta, spet in spet neutolaæljivo

joka. Neæna knjiga s Ëudovitimi ilustracijami na prvi ravni pripove-
duje zgodbo o ritualu uspavanja, na drugi ravni o podpori in ljubez-
ni, ki je sræ druæine, na tretji ravni pa subtilno pove, da starejπi otrok
ni nepomemben, odveËen Ëlan v druæini z malËkom. On je malËkov
prvi zaveznik, ki ga marsikdaj razume celo bolje kot starπa. Libby
Gleeson, ilustracije Freya Blackwood, zaloæba Skrivnost. 

Moji prvi metulji • preprost
doloËevalni kljuË
Barbara Bajd je avtorica izredno prikupnih
priroËnikov o naravi, ki so namenjeni otro-
kom. Ravno prav so veliki, da jih stisneπ v na-
hrbtnik, ko se odpraviπ na izlet v naravo - na
travnik, v gozd, na morsko obalo, v gore...
Jaz jih nosim na izlete z otroki, da naredimo
≈detektivske postanke«, ki jih mimogrede

obogatijo z novim znanjem in navduπijo za bolj poglobljeno, bolj
zaËudeno, bolj navduπeno opazovanje narave. Marsikaj novega
izvem tudi jaz! Ta priroËnik - doloËevalni kljuË - predstavlja 37
metuljev, ki jih najdemo v Sloveniji. VeËina je dnevnih, nekaj pa
tudi noËnih. Predstavljeni so s fotografijo, slovenskim in latin-
skim imenom, kratkim opisom razpoznavnih znaËilnosti in ok-
virËkom z zanimivostjo ali posebnostjo. Zaloæba Hart. 

Tine in Bine Superjunaka
Tine in Bine, odπtekana bratca, ki se jima vedno
zgodi kaj neverjetnega, oboæujeta stripe o super-
junakih, miπiËjakih, ki letajo po zraku, se borijo
proti zlu in reπujejo svet. To bi poËela tudi ona
dva! Kot bi mignil se spremenita v Aktivnega
fanta in Merilnega moæa. Pridruæita se svojemu
junaku Hiperkibermoæu na svoji prvi superju-

naπki pustolovπËini. V Zelenem dolu se namreË dogaja nekaj Ëud-
nega. Stara mestna hiπa je izginila, namesto nje pa se je pojavila ve-
likanska embalaæa. Kmalu se priËne vse mesto spreminjati v ljudem
neprijeten kraj. Zlo je na delu! Slikanica je vulkan domiπljije in hu-
morja, navduπila pa bo tudi deËke, ki ne berejo radi. Aino Havukai-
nen, Sami Toivonen, zaloæba KUD Sodobnost International. 

©kratovile najdejo mamo
©kratovile æivijo v gozdiËku, kamor skoraj niko-
li ne pride kakπna mama, zato so navduπene, ko
nekega dne zagledajo bitje, ki za sprehod nikoli
nima Ëasa. Ker mora skrbeti za zahtevne otroke,
zajedalskega moæa in kritikastrsko mamo, za
nakupovanje, kuhanje in ËiπËenje... Pri πkratovi-
lah pa je vse drugaËe. One bi se rade z mamo
igrale. Ponudijo ji jagode in mama v trenutku pozabi vse, razen
tega, da je Mama. In ker je Mama, nemudoma skuha πkratovilam
juho - bljak! - in hoËe, da bi se umile in poËesale. Pa kaj πe! Duho-
vita slikanica Dese Muck bralcu ponudi Ëudeæne jagode, ki prebu-
dijo domiπljijo, ga nasmeji, vmes pa tudi igrivo πpikne mame, oËe-
te, babice in otroke. Ilustracije Tanja Semion, zaloæba BP.

Kikiriki, jaz æivim tukaj!
Kartonka prikazuje bivaliπËa domaËih æi-
vali: zajËnik, svinjak, kokoπnjak, hlev...
Otrok æivalsko bivaliπËe vidi na ilustraci-
ji. Vhod je odprt, ker je v kartonki tam
luknja, skoznjo pa otrok sluti æival, ki v
njem æivi. Uganka mu pomaga z namigi,
na primer, da ima æival velika uπesa, da rada jé deteljo in kore-
nje, da ima dva velika zoba in veliko mladiËev... Ko otrok obr-
ne stran, na pisani ilustraciji zagleda zajca z mladiËki, ki ravno
gloda korenËek. Knjigo odlikuje skrben prevod s premiπljenim
besediπËem - kar je pomembno, ker se malËek πele uËi govora -
prikupne ilustracije in privlaËna igrivost odkrivanja vsebine
kartonke. Maria Loretta Giraldo, ilustracije Nicoletta Bertelle,
zaloæba Narava. 
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Otilija gre v πolo
Otilijina starπa potujeta po svetu, zato æivi v veli-
kem stanovanju sama. Druæbo ji dela najboljπi pri-
jatelj, gospod Murko, ki sta ga starπa pripeljala z
Norveπke. Skupaj sta doæivela æe marsikaj. Tokrat
med sprehodom po parku sreËata Cilko in njene-
ga ponija Miπka. Cilka je nenavadna, zanimiva in
oËarljiva. Kar naprej pripoveduje imenitne zgodbe

in gospod Murko, ki vedno le molËi, lahko le πe caplja za parom no-
vih prijateljic. Ker Cilka hodi v πolo za drugaËe nadarjene, se Otilija
odloËi, da se ji bo pridruæila. Tako se zaËne nova dogodivπËina... Knji-
go odlikujejo imenitne Ërno-bele ilustracije s πtevilnimi podrobnostmi,
odπtekan humor, napeto dogajanje in domiπljija, ki bralca zaËara.
Chris Riddell, zaloæba KUD Sodobnost International. 
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Nove KarelËkove zgodbice
Poznate KarelËka? To je mali zajËek na naslovni-
ci, o katerem je Rotraut Susanne Berner napisala
æe veliko zelo priljubljenih zgodbic in prejela ve-
liko nagrad, v letu 2016 pa celo ugledno Ander-
senovo nagrado. V KarelËkove dogodivπËine se
pri priËi zaljubiπ. Pripovedujejo o vsakdanjih do-
godkih predπolskega otroka, ki je navduπen, ko
preæivi dan z oËkom, razburjen, ko gre na izlet z vrtcem, jezen, da
imajo starπi manj Ëasa zanj, ker je doma dojenËica, ki je vËasih tr-
mast, vËasih pa rad pomaga... Zgodbice so kratke, primerne za lah-
ko noË in tudi za prvo branje. Odlikuje jih poanta, ovita v prijaz-
no πalo. Pogosto je namenjena tudi starπem. Poleg tega knjigo lep-
πajo imenitne ilustracije. Zaloæba MK.

Tok, tok... Kdo æivi tukaj?
Ob pogledu na odprtino kartonke malËek
zasluti, da se na naslednji strani skriva ne-
kaj zanimivega. Besedilo mu pove, da je
luknja vhod v bivaliπËe æivali, ki ima tam
notri gnezdo, v katerem jé leπnike. Ob bese-
dilu vidi πe senco te dolgorepe æivali. Ko pa

pokuka skozi odprtino, ali pa obrne stran, zagleda veliko pisano
ilustracijo veverice v gnezdu, polnem leπnikov. Kartonka pripo-
veduje o æivalih, ki imajo za dom drevo: æolno, ptico, mravljo,
gosenico in Ëisto na koncu πe preseneËenje - otroka, ki sedi v dre-
vesni hiπici. Prikupna kartonka je namenjena uËenju besediπËa,
igri in uvajanju v uæitek branja. Maria Loretta Giraldo, ilustraci-
je Nicoletta Bertelle, zaloæba Narava. 
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Teæave na igriπËu • Hej, Jaka!
Bibi je Jakova najboljπa prijateljica in soigralka
pri nogometu. Ko je nekega dne ni v πoli, se Jaka
med odmorom dolgoËasi. Nato opazi, da ima
Aleks nova oËala. Pohvali jih, kar Aleksa opogu-
mi, da ga povabi s seboj, ker bi mu rad pokazal
nekaj zanimivega v kotu dvoriπËa. Jaka ostrmi
nad svetom mravelj. Toda naslednjega dne je
Bibi spet v πoli, zato mora Jaka izbrati, ali bo

med odmorom igral nogomet z Bibi ali pa z Aleksom opazoval
mravlje. Res mora izgubiti enega od prijateljev? Topla in privlaËna
knjiga, primerna za prvo branje (velike Ërke, razmaknjene vrstice,
kratki stavki, veliko ilustracij), iπËe odgovore na vsakdanja vpraπa-
nja, ki so za otroke zelo pomembna. Sally Rippin, zaloæba Skrivnost.

Æivali so mojstri preæivetja
Ta knjiga o æivalih, ki bo navduπila tudi odrasle
bralce, je nekaj Ëisto posebnega. Govori o æiva-
lih, o njihovih neverjetnih strategijah preæivetja,
a ne po sistematiki kakπnega priroËnika. Je veË
kot to - je avtorsko delo, ki zdruæuje strastno ra-
dovednost za naravo z umetniπkim izrazom. Pre-
lepe risbe in akvareli so kot iz strani popotnega

dnevnika vsestransko nadarjenega raziskovalca iz devetnajstega sto-
letja, ki se spraπuje o vsem. Na primer, kaj se zgodi, Ëe jeæ pade z dre-
vesa, na katerega spleza, da bi uplenil jajca, vmes natanko izriπe je-
æeve prste, podplate in miπice, s katerimi se jeæ najeæi, konËa pa s pri-
kazom notranjosti jajca. Celota bralca preseneti in povsem prevza-
me. Martin Knowelden, zaloæba Hart.



Grdavπi in deæ
Grdavπi so tako prikupno grdi, da jih moraπ
imeti rad. Gaja Kos jih dobro pozna, saj je o
njihovih dogodivπËinah napisala æe veliko ne-
pozabnih zgodbic, ki otroke nasmejijo z na-
robe svetom. Za grdavπe je namreË lepo in
prijetno, kar se nam zdi gradavπasto. Tokrat

jih predstavi najmlajπim v kartonki, ki pripoveduje, kaj grdavπi
poËnejo, kadar deæuje. Mala Grdobica se igra z deæevniki, oËe Gr-
davπ veselo skaËe po luæah, mama Grduhinja pa uæiva v blatnih ko-
pelih, da iz strani kartonke πkropita deæ in blato. Ko spet posije
sonce, so hudo nesreËni... Obrat realnosti zabava æe najmanjπe! Gr-
duhaste ilustracije Zvonka »oha s πtevilnimi smeπnimi podrobnost-
mi imenitno nadgrajujejo kratko besedilo. Zaloæba Miπ. 

Saj ne more biti res!
Naπ svet je poln osupljivih dejstev. Na primer,
da æivi tako majcen ptiËek, da bi zlahka sedel
na svinËniku; da πe zeleni drevo, ki je raslo æe,
ko so gradili Keopsove piramide; da obstaja
kaËa, ki je na najπirπem delu tako debela, da bi
moπkemu segala do pasu; da bi Ëlovek, Ëe bi bil

moËan kot mravlja, dvignil tri avtomobile... To knjigo polnijo
neverjetna dejstva z vseh podroËij - geografije, geologije, biolo-
gije, ekologije, zgodovine, antropologije, vede o vesolju... Nje-
na posebnost pa je, da je vsako dejstvo prikazano πe vizualno,
zelo domiselno, zelo nazorno in zelo privlaËno. To je knjiga, ki
ob kateri otrok (in odrasli) ostrmi, nato pa ga zvabi, da priËne
v drugih virih iskati πe veË podatkov. Zaloæba MK. 

Na gradbiπËu
Bagerji, tovornjaki prekucniki, buldoæerji in
viliËarji z velikimi oËmi in πe veËjim srcem z
veseljem delajo na gradbiπËu, nakladajo, kop-
ljejo in vozijo. So prijatelji, ki znajo med seboj
sodelovati. Nekega dne, ko je bilo tovor πe po-
sebno teæak, je nakladalnik Nejc svetoval pre-
kucniku Petru, naj si dobi pomoË. Takoj se je ponudila mala nakla-
daËka Nina. Toda Peter jo je prijazno zavrnil, prepriËan, da bo zmo-
gel sam... Prikupna kartonka, ki bo navduπila male ljubitelje velikih
gradbenih vozil, pove, da kdaj pa kdaj vsi potrebujemo pomoË. To
ni sramotno, ampak del normalnega delovnega procesa. Otroke v
igri uËi, kako sprejeti pomoË, kako se zanjo primerno zahvaliti, pa
tudi, kako jo ponuditi. Zaloæba UËila International.

10 medvedkov 
• Zabava s πtevilkami
10 ljubkih medvedkov v knjigi ima reliefne, pla-
stiËne glavice, ki jih otrok lahko otipa s prstki. Ker
ima kartonka luknje, medvedki z glavicami kuka-
jo ven iz strani, a ko otrok obraËa strani, medved-

ki drug za drugim zapustijo ilustracije, tako da na koncu ostane le
en sam. NiË hudega, saj æe peËe piπkote in si æeli, da bi bili spet vsi
skupaj. Otrok opazuje prikupne, barvite ilustracije in πteje medved-
ke. Kratko rimano besedilo pripoveduje, kaj se na ilustraciji dogaja.
KonËa se z rimo, ki otroku pomaga pri πtetju. Ker so πli na sprehod
v ≈moËvirje«, ugane, da so zdaj samo πe ≈πtirje«… Ilustracije in rime
uËinkujejo kot privlaËna slikanica, polna zanimivega dogajanja, tudi
Ëe je malËek πe premajhen, da bi πtel. Zaloæba MK.

Dræi ali ne dræi?
Velika, vizualna zelo privlaËna knjiga na zani-
miv naËin predstavlja teme s podroËja narave,
znanosti in tehnologije, vesolja, zemlje, Ëloveπ-
kega telesa in zgodovine ter kulture. Zastavlja
si vpraπanja, kot - ali je res, da ljudje uporab-
ljamo le 10% moæganov? Pojasni, da ta mit te-
melji na napaËnem prepriËanju znanstvenikov
iz 19. stoletja. Nato pa na dveh straneh s pomoËjo tehtnega bese-
dila in veliko vizualnih prezentacij pojasni, kaj o moæganih vemo
sedaj, kako so zgrajeni in kako delujejo. V okvirËkih so πe zanimi-
va dejstva, na primer, kaj se zgodi, Ëe moæganska celica odmre in
kaj pokaæe slikanje moæganov. To je knjiga, ki iz otrok naredi ne-
nasitno radovedne bralce, bodoËe znanstvenike. Zaloæba MK. 
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Vrtnarjenje za otroke
Slikanica je namenjena otrokom, ki imajo
≈zelene prstke« in bi se radi nauËili πe kaj
novega, pa tudi vsem tistim, ki bi jih za vrt-
narjenje radi πele navduπili. Predstavlja 24
odliËnih idej za gredice, balkone in cvetliËne
lonËke - kakπno opremo potrebujemo, kaj bi
lahko zasadili, kako bi vrtiËek okrasili, kako
se rastline neguje, kakπne divje rastline lahko uporabimo, kaj bi
dobrega pripravili iz zelenjave, ki jo je otrok vzgojil na svojem
vrtiËku, kako bi vrtiËek oæivili πe z æivalmi, kako bi se na vrtu
lahko igrali... Knjiga ni sistematiËni otroπki priroËnik za vrtnar-
jenje, je pa priroËnik dobrih idej, ki otroka zvabijo, da se zalju-
bi v vrtnarjenje in da se seznani s tem, od kod prihajata zelenja-
va in sadje. Zaloæba UËila International.
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Jaz, Elvis Riboldi
Elvis zmore v en sam dan stlaËiti toliko neumnosti
in lumparij, da je resniËna zgaga. Zapleta se v teæa-
ve v πoli, doma, med sosedi in soπolci. On sicer pra-
vi, da je to le zato, ker bi se rad uresniËil kot Ëloveπ-
ko bitje, meni pa se zdi, da bi rad preizkusil vse ti-
sto, za kar velja, da se ≈ne poËne«, da se ≈ne da« in
se ≈ne sme«. Kmalu se nihËe veË noËe druæiti z njim.
Razen Borisa. Zato se fanta skupaj odpravita æivet

na drevo za domaËo hiπo... Knjiga Elvisove lumparije pripelje do
absurdov, zaradi katerih se krohotaπ, na koncu pa tudi zamisliπ.
Tretjino zgodbe pripoveduje besedilo, dve tretjini pa stripovske ilu-
stracije, kar naredi branje privlaËno tudi za mulËke, ki sicer ne be-
rejo radi. PriporoËam! Bono Bidari, zaloæba KUD Sodobnost. 

Miπka æeli prijatelja
Miπka se odpravi v svet, da bi naπla prijatelja.
Ko jo v temni noËi grabi strah, sreËa kresniËko,
ki ji sveti vso noË. A ko jo miπka zjutraj zagle-
da, vzklikne, da je grda. Kasneje sreËa πe krta in
nato dihurja. Prvi jo sprejme svoj topel brlog,
drugi ji ponudi hrano. Miπka pa ju, komaj je
spoËita in sita, spet uæali, Ëeπ, da je krt umazan

in dihur smrdljiv. ©ele ko spet ostane sama, se zave, da je sreËala pri-
jatelje, pa jih je nepremiπljeno zavrnila. Topla in pomenljiva slika-
nica Nine Mav Hrovat z neænimi ilustracijami Kristine Krhlin vabi
v razmislek, kaj je prijateljstvo, kako ga najdemo, kako podarimo
in kako izgubimo. Na koncu slikanice je πe besedilo v albanπËini,
angleπËini, makedonπËini in bosanπËini. Zaloæba Miπ.
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Krik RdeËe kapice 
Zaloæba Miπ izdaja zbirko Zorenja, knjige
za odraπËajoËe in za odrasle, ki noËejo poza-
biti, kako je biti na pol otrok na pol odra-
sel. Toplo jo priporoËam mladini! Pa star-
πem, ker se lahko kdorkoli znajde v podob-
nih stiskah kot junaki teh knjig. In vsem, ki
z otroki delajo kot uËitelji, da si ostrijo po-
sluh za znake stisk odraπËanja, ki jih v dirki

za ≈rezultati« lahko spregledamo. Ta knjiga govori o trinajst-
letnici, ki postane ærtev... Ne! Ki kljub spolni zlorabi v druæini
NE postane ærtev, ker najde v sebi moË, da se upre. Trinajstlet-
nica v grozljivem gozdu bolnih strasti, laæi in sprenevedanja!
Deklica ob tem spozna, da se moraπ vedno najbolj zanesti nase,
da ni mogoËe zaupati komurkoli, in da je pomembno imeti vsaj
enega prijatelja. Beate Teresa Hanika. 

Rok se pripelje povsod
Rok potrebuje dæip, ker æivi v gorski divji-
ni, kamor vodijo ceste, ki jih zmore le
moËno vozilo. In Rokov dæip to je, saj
zmore potegniti po zasneæeni cesti avto-
mobil z druæino, ki je obstala v zametu. Z
dæipom se Rok vozi Ëez blato in puπËavski
pesek. Kakπno veselje je drveti tam, kjer drug avto ne zmore!
Izredno prikupna kartonka malega bralca ponese v resniËnost,
kot jo ustvari otroπka igra. V njej je otrok polnomoËen kot odra-
sli - sam vozi svoj sanjski avto, druæbo mu dela prikupen pes,
ima lastno hiπico v idili, æivi, kot bi rad. Kartonka v rimah ima
izredno prikupne, sonËne in barvite ilustracije. Nathalie Béline-
au, Emilie Beaumont, ilustracije Alexis Nesme, zaloæba Okaπi. 

Srebrne sence 
V peti knjigi iz zbirke Vampirska akademija se
prepletata dve pripovedi. V prvi sledimo Sydney-
jinim neËloveπkim naporom, da bi vzdræala alke-
mistiËno ≈prevzgojo«, ki je v resnici muËenje, ki
ima za cilj pranje moæganov. HoËejo, da bi poza-
bila Adriana. V drugi pripovedi prisluhnemo
Adrianu, ki je ostal na akademiji, a ne πtudira,
ker se kar naprej opija. Upa, da bo v omami naπel duhovni stik s
Sydney. »e bi mu uspelo, bi lahko ugotovil, kam so jo zaprli in
kako bi jo lahko reπil. Toda njegovi prijatelji vedo, da je opijanje
slepa ulica. Veliko tvegajo, ko vzamejo reπevanje Adriana in Sydney
v svoje roke... Napeta, srhljiva zgodba ima sreËen (skoraj) konec,
vmes pa nekaj res presenetljivih obratov. Richelle Mead.

Konji • spoznajmo svet
MalËki so nad konji navduπeni. Te veli-
ke, pametne in moËne æivali so res nekaj
posebnega. Lahko nas nosijo, z nami
igrajo πportne igre, za nas tekmujejo in
opravljajo delo, a najraje imajo svobodo
paπnikov in svojo Ëredo. Konji so dru-

æabni in trpijo, Ëe ne æivijo s Ëredo ali vsaj z drugimi æivalmi,
lahko pa so dober druæabnik tudi Ëloveku. Kartonka pripove-
duje o konjih z razliËnih vidikov, tudi o odraπËanju od ærebiË-
ka do odraslega, o pasmah konj, o tem, kako se imenujejo gle-
de na barvo dlake, o tem, kako jih redimo in kako skrbimo za-
nje, o πportih s konji... Kartonko krasijo πtevilne fotografije in
premiπljeno izbrano besediπËe, povezano s konji in konjsko
opremo. Zaloæba UËila International.

Izgubljeni pingvinËek
Sredi sneæne beline je jajce. Pokaæejo se raz-
poke, iz lupine pa pokuka majËken pingvin.
On tako majhen in sam, svet pa tako velik!
Komaj pride iz jajca, se æe prestraπi, saj ga
opazuje medved. Zbeæi proti morju, a tam je
kit in iz morja æe leze tjulenj. Kamorkoli se

ozre, ga nekdo opazuje in skuπa ogovoriti. Prestraπeni pingvinËek
se zateËe nazaj v jajce... Slikanica z izredno lepimi, mehkimi ilustra-
cijami otroku pomaga premagovati separacijski strah in strah pred
tujci. Spodbuja ga, da pogumno raziπËe svet in spozna, da je obdan
s prijatelji, ki so mu naklonjeni in ga Ëuvajo, kadar ni mamice. Ma-
mica pa se zagotovo spet vrne! Melanie Joyce, ilustracije Dubrav-
ka Kolanovic, zaloæba UËila International.

Objemi me
Mehka in topla slikanica, v kateri nasto-
pata mali zajËek in njegova mamica, go-
vori o objemËkih, ki jih za male zajËke ne
more biti nikoli preveË. Z rimami in veli-
kimi pisanimi ilustracijami pripoveduje,
kdaj vse si zajËki zaæelijo objema: takoj,
ko se zjutraj zbudijo, ko jim pade medvedek v luæo, ko se izgu-
bijo, ko so zadnji pri igri s prijatelji, ko se jim sestrica paËi, ko
padejo... ko opazijo, kako Ëudovit je ta svet in, seveda, ko gre-
do zveËer spat. Zato, ker si z objemi povemo, kako zelo se ima-
mo radi, koliko si pomenimo. Zato, ker objem tolaæi, blaæi ra-
zoËaranje in krepi æivljenjsko radost. To je knjiga, ki uËi in spod-
buja izkazovanje neænosti. Melanie Joyce, ilustracije Daniela
Dogliani, zaloæba UËila International.
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Polh • me poznaπ?
Kartonka otrokom pribliæa æivljenje polhov,
ena najbolj ljubkih æivalic naπih gozdov.
Zdruæuje tehtno besedilo, ki ga je zasnoval
Ivan Esenko, nato pa ga je v rime, ki boæajo
otroπka uπesa, prelila Ana Marija Toman, s
pravljiËnimi ilustracijami. Te bogato napolni-

jo otroπko domiπljijo s podobami polhkov v mavriËnih oblaËilih, ki
se igrajo, dremuckajo, jedo, plezajo... Izvemo, da se polhi skotijo
slepi, da podnevi spijo, ponoËi pa Ëakajo mamo, ki gre po hrano.
Vidimo, kaj polhi jedo, da si jeseni naberejo zalogo tolπËe, da zimo
prespijo, da se bojijo kune in sove... Proti koncu je πe fotografija in
krajπe naravoslovno besedilo o polhu. Na zadnjih straneh pa je kra-
tek kviz, ki pomaga igrivo utrditi novo znanje. Zaloæba Okaπi. 

Kdo je naslednji?
NavduπujoËa slikanica ima malo besedila. Z
izbranimi besedami pove, kdo (katera æival) je
na sliki, malega bralca pa spraπuje, kdo je od-
πel, in ali ugane, kdo prihaja. Pa saj kaj veË
tudi ni potrebno, ker je bistvo v izredno pri-
kupnih ilustracijah in v igri ugibanja, ki krepi
otrokovo zmoænost opazovanja, pomnjenja
in sklepanja. Otrok namreË na robu strani æe vidi rep ali taco æi-
vali, ki prihaja. Kdo je zapustil ilustracijo, pa ugotovi z opazova-
njem druæbe æivali na ilustracijah in po spominu. Slikanica spod-
buja osredotoËeno opazovanje dogajanja in krepi otrokov spo-
min. ©iri mu besedni zaklad z besedami za æivali in sozvoËjem
besed, duhovite ilustracije pa pripovedujejo πe drobcene vzpored-
ne zgodbice. Anton Poitier, zaloæba Okaπi. 


