
»…Nekdo je zunaj!... Bavbav, ki vsako noč šušti tod 

okoli… Stisnila sta se drug k drugemu v posteljo, se 

skrila pod odejo in tresoč čakala na jutro.« 

 

Bavbav 
Veveriček Skokec je prišel prespat k prijatelju Vrančku. Ves večer 
se tako prijetno igrata, da jima sploh ni do spanja. Morda bi se 
žogala vse do jutra, ko jima ne bi žoga padla skozi okno v črno 
temo. Zunaj pa nekaj čudno, prečudno šušti… Gotovo se v temi 
okoli hiše potika strašni Bavbav! Zato si ponoči ne upata po žogo. 
Skrijeta se pod odejo in čakata na jutro. Toda naslednjega jutra 
žoge ni nikjer. Zagotovo jo je vzel Bavbav… Prijatelja skleneta, 
da ga bosta poiskala in žogo dobila nazaj. Brž napolnita 
nahrbtnika in se odpravita na pot, ne da bi povedala staršem. 
Slikanica kaže, kot hodita in koga vse srečata. Nato pa še dva para 
zaskrbljenih staršev, ki iščeta svojega otroka. Duhovita zgodba 
Benasa Bėrantasa igrivo spregovori o strahu in premagovanju 
strahu. O tem, da strah izgubi moč, ko se z njim soočimo. O tem, 
da je vse lažje, če se premagovanja težav lotimo v družbi 
prijateljev. Pa o tem, da je bolje, če se z drugimi odkrito 
pogovorimo, kot da jih sumničimo ali da jim celo lažemo. In da 
tudi tisti, za katere mislimo, da niso naši prijatelji, lahko to 
postanejo, ko jih bolje spoznamo. Mimogrede pa otroke spomni 
tudi, naj vedno povedo, če se odpravijo od doma, četudi le za 
kratek čas. Ker se vsakdo česa boji, kot izvemo na zadnjih straneh 
slikanice. Starši, na primer, da se bo njihov otrok izgubil… 
Slikanico krasijo izjemno estetske ilustracije Vilije Kvieskaitė. 
Mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu je slikanico leta 
2019 uvrstila med najboljše knjige za otroke in mladino. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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