
»…Vsakih nekaj korakov je poskočila. Kdor jo je 

videl prihajati, je takoj vedel, da je srečna...« 

 

Najdenka iz Puhljevega gozda 
Nekega dne je reka naplavila drobno deklico z rdečim kovčkom. 
Kar tako se je pojavila in niti tega ni vedela, kako ji je ime, zato so 
jo vsi v Puhljevem gozdu, čisto posebni, odmaknjeni vasici na 
robu globokega temnega gozda, klicali kar Najdenka. Sčasoma so 
izvedeli, da nima več staršev in da je živela pri trdosrčni teti, ki 
deklice ni marala. Vaščani so kar tekmovali, pri kom bi hotela 
živeti. Veliki Juš bi ji bral pravljice (On zna brati pravljice?) in ji 
pokazal, kako se popravlja avtomobile. Doktor Hendrik bi jo vzel 
s seboj na napeto potepanje po skrivnostnih jamah. Odkar je 
izgubil hčerko, nima nikogar, ki bi z njim iskal skrivnosti. Pek in 
pekovka, ki imata enajst sinov, bi imela rada še hčerko in fantje so 
nad pogumno deklico navdušeni… Pravzaprav bi jo radi posvojili 
vsi v vasi in zato jo župan prosi, naj si vazme čas in se sama 
odloči, pri kom bo živela. Potem pa deklica nekega dne zaide 
globoko v Temo, temni gozd za Puhljevsko hosto, ki se ga 
vaščani bojijo. Zato, ker tam živi nekaj strašnega… Nenavadna 
zgodba Stefana Boonena bralca povsem začara z izrečenim in 
neizrečenim, s srečo in bolečino, s tišino in glasbo, s strahom in 
pogumom. Dotika se najlepšega lesketanja osončene reke življenja 
in uničujočih poplav. Govori o ljubezni in o brezsrčnosti. O tem, 
da je treba včasih storiti tudi kaj takega, česar drugi ne 
odobravajo. Je ena tistih zgodb, ki jih z enakim užitkom berejo 
odrasli in poslušajo otroci. In zdi se, da je v njej prav vse, o čemer 
bi morali razmisliti in si nato pripovedovati. Ilustracije Toma 
Schoonoogheja zgodbo, ki si jo zaželiš znova prebrati, komaj si 
jo odložil, imenitno dopolnjujejo s preprostimi črtnimi risbami. 
Toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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