
 »Če srečaš podlasico, ki te prav priliznjeno vabi, da 

poskusi njen izvrstni modri med, našpiči uhlje in na 

široko odpri oči. Še posebno če ti zažuga, da ne smeš 

tega, kaj ti je ponudila, prav nikomur povedati…« 
 

Modri med 
Na robu zelenega gozda je živela srečna medvedja družinica: 
mama, očka in mali medvedek Lujo. Srečni so bili, drug z drugim 
dokler ni zvita in zahrbtna podlasica Erika zvabila mame 
medvedke na neko skrivno jaso, češ da bo tam lahko poskusila 
njen izvrstni »modri med«. Na jasi so podlasico že nestrpno čakale 
razne živali, ki so ji drago plačale za skromni lonček zapeljivega 
medu, po katerem je svet zanje postal čisto drugačen, veliko bolj 
mega  in fantastičen, saj se je nebo obarvalo vijoličasto, drevesa pa 
črno. Saj, saj, toda »mega« in »fantastičen« je svet postal le v 
glavah tistih, ki se opojnemu modremu medu ne morejo več 
upreti, za njihove domače pa postane življenje z njimi pravi pekel. 
Oče medved in mali Lujo sprva sploh ne razumeta, kaj se dogaja z 
mamo medvedko, da je tako čudno odsotna in da ji je za vse 
vseeno, pa ne le zase, temveč tudi za lastnega mladička. 
Pomembno ji je le še to, da dobi modri med. Zgodba o drsenju v 
odvisnost in o pogubnih posledicah lažnih užitkov se konča 
srečno, saj se mami medvedki uspe iztrgati iz pasti modrega 
medu, vendar je pot ozdravitve dolga in trnjeva, poleg tega pa 
povzroči veliko žalosti in skrbi tistim, ki jih imamo najraje. 
Poučna zgodba Cvetke Bevc ne obsoja, ampak otrokom prijazno 
in razumljivo razloži past odvisnosti in težavno pot iz nje. 
Opozarja in hkrati podarja upanje, da je ozdravitev mogoča. 
Slikanico je s sugestivnimi ilustracijami dopolnila Polonca Kosec.  
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