»Misel na črne vrtnice mu ni dala miru.«

Vrtnar Florjan
V medvedjem mestu živi vrtnar Florjan. Že njegov oče je bil
vrtnar in prav tako ded. Florjanova hišica in njegov lepi vrt sta na
robu mesta, zato ima le eno sosedo – ljubko in prijazno
medvedko Pevko, ki se vedno oblači zelo prikupno, v vesela,
pisana oblačila. Imenitno se podajo k njenemu srebrnemu glasu.
Kadar poje, jo vsi občudujejo. Nekoč ji je kraljica za nagrado
podarila starodavno lutnjo. Toda vesela Pevka jo je odnesla na
podstrešje, ker se ji je zdelo, da ima lutnja preveč otožen zven.
Kraljica se je nekega dne oglasila tudi pri Florjanovi cvetlični
stojnici, ker je že veliko slišala o prečudovitih vrstah vrtnic, ki jih
Florjan goji na svojem vrtu. Kupila je vse vrste vrtnic, ki jih je
Florjan prodajal tistega dne, a preden je odšla, ga je še vprašala, ali
goji tudi črno vrtnico, ki jo je nekoč, tako je slišala, vzgojil njegov
ded. In Florjan je, še sam ni vedel zakaj, prikimal. Ojoj, ko se le ne
bi zlagal, saj še nikoli ni slišal za črno vrtnico! Koliko truda ga je
potem stalo, da je vzgojil črno vrtnico za kraljico. Toda ko mu je
nazadnje le uspelo, se je izkazalo, da ima črni cvet skrivnostne
črne moči. Nad medvedje mesto se spustil oblak nesreč in
žalosti... Nenavadna slikanica bralca očara z izvirno zgodbo,
izjemnimi ilustracijami in pripovedjo, ki teče mirno in polno kot
življenje v malem medvedjem mestu. V zgodbi se skriva
sporočilo, kako pomembno je biti resnicoljuben, širokosrčen,
prijateljski in odgovoren za svoja ravnanja. Kadar pa ga
polomimo, je najbolje storiti vse, da napako popravimo. Knjiga je
delo izjemnega ustvarjalca Kęstutisa Kasparavičiusa, ki je hkrati
pisatelj in ilustrator. Priporočam!
Slikanica je bila leta 2018 v Litvi izbrana za najboljšo otroško knjigo.
Založba KUD Sodobnost International,

2019
Trda vezava, 63 strani
Mere: 22 x 24,5 cm
ISBN: 9789617047400
Cena: 19,90 €

