
»…Oči je zasul stari ribnik in si naredil igrišče 

za golf, torej bodo žabe potrebovale drugega…«  

 

Žabja norija ● Loti obožuje naravo 
Loti je deklica, ki je navdušena nad naravo. Zelo rada opazuje 
tiste, ki živijo prosto na njenem domačem vrtu. O njih si ustvarja 
zanimive zapiske, ki jih lahko preberemo tudi mi. Poleg tega pa ji 
družbo delata še kuža Einstein in ara Načo, zato ni nikoli 
dolgočasno. Na primer, Načo se je naučil oponašati lajanje in 
sedaj z veseljem izziva Einsteina, da skupaj ustvarjata še več 
hrupa. Kar Lotijine sosede moti. No, ne vse. Njen najbližji sosed 
je Noe, sin natančnega in urejenega gospoda Pikolova, ki je svoj 
vrt preuredil v igrišče za golf, na katerem ni prostora niti za 
mravlje. Noeta sicer najbolj zanima vesolje, a dokler ne bo izbran 
za potovanje na Mars, rad pomaga Loti pri njenih projektih 
urejanja vrta tako, da je prijazen do živali. Tokrat ji pomaga na 
vrtu narediti majhen ribnik iz recikliranega materiala, ravno prav 
velik, da bo v njem lahko živela žaba. Ampak ko je ribnik gotov in 
ga otroka polnita, se vedro deževnice prevrne in preplavi umetno 
travo gospoda Pikolova. Trenutek za tem pa gospod Pikolov 
prične kričati, ker so mu v kuhinjo vdrle mravlje. Loti takoj opazi, 
da lezejo natanko tam, kjer je prej hodil njen Einstein, ki je po 
nesreči stopil v razsuti sladkor… Zabavna zmešnjava kmalu 
narase v pravo krohotavko s celim zborom žab, lajajočim psom, 
kričečo aro, ki spušča kakce in vreščečo novo simpatijo gospoda 
Pikolova. Jane Clarke je v zbirko knjig o Loti vpletla veliko 
dobrih zamisli za mlade ljubitelje narave, ilustrator James Brown 
pa je imenitno prikazal živahno dogajanje pri Loti. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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