
»…Jakob glasno bere. Besede se mu zatikajo bolj kot 

sošolcem, a mačke tega ne opazijo. Ko je zgodbe konec, 

se zasliši nekaj nepričakovanega. Mačje predenje!...« 

Jakobova bralna rešitev 
Jakob mora v glavnem odmoru ostati v razredu, ker učiteljica 
vztraja, naj vadi glasno branje. Zato je žalosten in da bi se 
potolažil, se na poti domov ustavi v mačjem zavetišču. Najprej 
se poigra z mačkami, nato sede poleg njih in prične glasno 
brati, kot mu je naročila učiteljica. Zatika se mu, toda mačkam 
je vseeno. Mirno si ližejo tačke ali pa se kobacajo druga čez 
drugo. Le eden izmed mladičev ostaja sam in v kotu škatle. 
Jakob mu pravi Duh, ker se iz mraka svetijo le njegove zelene 
oči. Duh se vsega boji in bi najraje ostal skrit. Jakob ga skuša 
zvabiti v igro z vezalko in pernato miško, a Duh ga le opazuje. 
Pa se bistri deček domisli rešitve – posebej za Duha prične 
izbirati še posebno zabavne mačje zgodbe. Na primer Mačji duh 
prežene čarovnice. Jakob bere doživeto, vmes zavija in renči – 
kadar ne poka od smeha. Mačje zgodbe so tako zabavne! In 
potem, nekega dne, se čez rob škatle v Jakoba zazre par resnih 
zelenih oči… Srčna zgodba Dianne Sirkovsky spodbuja 
otroke, ki imajo začetne težave z branjem. Odraslim kaže pot, 
kako premagati zadrego zatikajočega branja s pomočjo živali, ki 
so zvesti, tolažeči in ravno prav (ne)zainteresirani poslušalci. 
One branja nikoli ne popravljajo ali kritizirajo. In niso 
nestrpne, kadar se zatika. Slikanica svetuje, kako izbrati čtivo, 
da bo začetnika povabilo v branje. Pove, da je najpomembneje, 
da otrok v branju uživa, ker bo potem zagotovo prej ali slej 
bolje bral. Mehke ilustracije Sare Casilda z imenitnimi mačjimi 
portreti podrčtujejo toplino, spodbudnost in empatijo zgodbe. 
Toplo priporočam vsem bodočim bralcem in vsem, ki imajo 
radi mehke mačje kepice.  Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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