
»A si ti vseeno gospod maček, čeprav si padel z neba?« je 

vprašala zajčica Iskra. Radovednost je bila njena velika 

prijateljica. »Maček sem, gospod pa ne,« je odvrnil 

maček in visoko dvignil rep kot pravi mačji gospod. 

 

Poletje z utrinki 
Dedek Pelegrin je nekoč ogradil kos zapuščene zemlje, posadil 
nekaj dreves, poskrbel za gredice in zadaj za grmičjem naselil 
nekaj živali. Največ je bilo zajčjih družin. S sosednje kmetije je 
pripeljal še kozla Perikleja, purana Fridolina in grlico Berto. 
Živali, ki živijo v divjini, duhica Črnula in zeliščarica Julčka 
(tista, ki zase misli, da je prava copra), pa so prišle kar same. 
Ker pa je bil dedek moder, je vedel, da se ne sme vmešavati v 
živalsko kraljestvo. Na obisk je prihajal samo ob nedeljah, 
prične Cvetka Bevc knjigo napetih, smešnih in nagajivih 
dogodivščin zajčice Iskre in njenih prijateljev z vrta dedka 
Pelegrina. Dvajset zgodb + uvodna zgodba, v kateri izvemo, 
zakaj je kuža Čarli pri tej knjigi pravzaprav glavni, čeprav v njej 
nastopa le tu in tam, se začne z opisom veznikov kot so ker, 
kadarkoli, in, ali, pa … , ki so prva in zadnja beseda 
posamezne zgodbe. Zabavna domislica očarljivo začini 
zgodbe, ki pripovedujejo, kako je neke noči, ko so z neba 
deževali utrinki, na vrt z bum in treskom padlo nekaj velikega. 
Kdo bi si mislil, da bo ta veliki »utrinek«, ki zmore iz trebuha 
potegniti pesmi, postal najboljši prijatelj male zajčice. In to je 
velika sreča, kajti na začetku poletja Iskra ni najboljše volje, saj 
je njena prijateljica Inča na počitnicah, mama pa pričakuje 
dojenčka, zato je doma že sedaj vse drugače. Zgodbe je s 
prikupnimi ilustracijami dopolnila Malgosia Zając. Zelo 
toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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