
»Nad Koritnikove se je spravil čudni nadlegovalec. 

Ker mimogrede izbriše polovico vsega, česar se 

dotakne, sta ga Tine in Bine poimenovala 

Prepolovilec. Zakaj to počne? Kaj hoče? Kdo je?« 

 

Primer Prepolovilec 
Vse se je začelo tistega dne, ko sta detektiva Tine in Bine, izumiteljska 
brata detektiva, srečala prijatelja Nika Koritnika. Zaskrbljeno jima je 
zaupal, da se pri njih doma dogaja nekaj čudnega. Zadnje čase se 
marsikaj razpolovi in izgine. Izginila je polovica pajkic Nikovega 
mlajšega bratca, polovica obilnih ličil z obraza njegove najstniške 
sestrice, polovica očkove megasuper zrezka… Na delu je skrivnostna 
oseba, ki iz neznanega razloga vse razpolavlja in nato nekam odnese. A 
zakaj to počne in kdo je? Bratca detektiva se odločita, da bosta 
skrivnosti prišla do dna. Da bi lažje odkrila Prepolovica, kot sta zlikovca 
poimenovala, se pridružita Koritnikovim na praznovanju rojstnega dne 
štiriletne Ade, ki je Nikova mlajša sestrica. Preoblečena vili Roziko in 
Rumenčico – dve očarljivi damici profesionalnega detektivskega 
obnašanja – se pomešata med goste. Vse teče kot običajno, če ne 
štejemo, da ga detektivski vili smešno lomita, dokler se ne zaslišijo 
zgroženi kriki. Zavpila je mama Koritnik, ki je za trenutek stopila v 
kuhinjo, medtem pa je iz sobe izginila polovica Adinih rojstnodnevnih 
daril. Tine in Bine, pardon, vila Rozika in Rumenčica, planeta na 
reševanje primera, ki se je zgodil tik pred njunima nosovoma. Duhovita 
zgodba Aina Havukainena in Samija Toivonena, polna izvirnih 
domislic, poanto zapelje na tir, ki ga bralec ne pričakuje, a ji nazadnje iz 
srca zaploska. Res, otroci marsikdaj vidijo več in bolje kot odrasli. 
Knjiga je prava krohotavka, toda ko smeh potihne, zaslišimo misli o 
ekologiji, potrošništvu, nepotrebnem vzpostavljanju narejenega videza, 
ki stoji nasproti trdnim vrednotam, med katerimi so na prvem mestu 
prijateljstvo, deljenje, pristnost, zmernost, tovarištvo in sočutje. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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