»Vse race imajo namreč doma drsalke. Nekatere
lesene, druge kovinske. Saj vendar vsi vedo, da so
race najboljši drsalci na svetu.«

Drhteči vitez
Račje mesto se razprostira na obeh bregovih reke. Mostu na tej reki ni.
Poleti je to prijetno, ker lahko skočiš v reko in odplavaš, kamor ti poželi
srce. Drugače pa je, ko pride jesen. Po plavanju si moraš mrzli, mokri
repek še dolgo sušiti ob kaminu in tudi capljati po blatnem in spolzkem
bregu v mrazu ni prav nič prijetno. Zato se race zelo razveselijo, ko reka
zamrzne. Poslej lahko oddrsajo po ledu, kamor hočejo. Vse imajo
namreč drsalke, nekatere lesene, druge kovinske, saj vse race odlično
drsajo, to vendar ve vsak. Ko reka zamrzne, pridejo na led prav vsi
racaki in race Račjega mesta. Nataknejo si drsalke in zaplešejo po ledu.
Racko se ledu še posebno razveseli, pa ne le zaradi drsanja, ampak tudi
zato, ker ve, da bo iz svoje hišice zagotovo prišla tudi prikupna račka
Kostanjevka, ki mu je zelo všeč. Ona pa ga komaj opazi. Njej je, tako
kot večini račk v mestu, veliko bolj všeč postavni Črni lepotec, vedno
do potankosti urejen gizdalin, ki uživa, kadar ga vse občuduje. Črni
lepotec dobro premisli vsako podrobnost. Drsalke, na primer, si nabrusi
zelo močno, da bo lahko izvajal najbolj zapletene drsalne figure. In res,
nastop na ledu mu tako uspe, da vse račke kar vzdihujejo od
občudovanja, tudi Kostanjevka, dokler gizdalin s svojim vrtenjem ne
izvrta luknje v led in hipoma potone. Vsi obstanejo, le Racko ne
pomišlja. Požene se v ledeno vodo, viteško izvleče utapljajočega, potem
pa drhte obsedi na ledu… in… ta »drhteči vitez« hipoma osvoji srce
lepotice, ki jo tako zelo občuduje. Kestutis Kasparavičius je ustvaril še
eno čarobno slikanico z izvirno vsebino in harmonično usklajenim
besedilom ter ilustracijami. Slikanica prevzame z umirjeno lepoto,
naravnim skladom barv, številnimi podrobnostmi, toplo zgodbo in
bogastvom domišljije. Toplo priporočam majhnim in velikim!

Predstavitev: Maja Črepinšek

Založba KUD Sodobnost
International, 2020
Trda vezava, 32 strani
Mere: 24,5 x 22,0 cm
ISBN: 9789617047646
Cena: 19,90 €

