
 

Kekec in Pehta/Kekec in Bedanec 

Josip Vandot 
 

Kdor vesele pesmi poje, 
gre po svetu lahkih nog, 
če mu kdo nastavi zanko, 

ga užene v kozji rog. 
 

Jaz pa pojdem in zasejem 
dobro voljo pri ljudeh, 
v eni roki nosim sonce, 
v drugi roki zlati smeh. 

 
Ponatis zimzelene pravljice o neustrašnem Kekcu, ki se postavi 
v bran nemočnemu Kosobrinu in deklici Minki, Bedanca pa 
pošteno prestraši in užene v kozji rok. 
 
Bedanec je strah in trepet idilične zgornjesavske doline. Pred 
njim trepetajo tako ljudje kot živali. Končno pa se pojavi nekdo, 
ki mu je kos. V pravljicah se bolj splača biti prebrisan kot 
močan. 

 

 

 
 



 

Dva zmerjavca 

Lojze Kovačič 

V hišici nekje na deželi sta živela dva bratca zmerjavca, ki sta 
se zmeraj zmerjala. Kratka zgodba Dva zmerjavca je bila prvič 
objavljena leta 1962 v knjigi Zgodbe iz mesta Rič-Rač. V njej je 
Lojze Kovačič objavil domišljijske pripovedi iz vsakdanjega 
življenja otrok. Ko jih beremo, so enako žive in zanimive še 
danes. Pripoved o dveh bratih je aktualna, polna humorja in 
sočutja … Ob 90. obletnici pisateljevega rojstva je Ana Zavadlav 
ustvarila čudovite podobe za novo slikaniško izdajo. 

 

Pasji mož in Mačji mulc 

Dav Pilkey 

Že četrta knjiga dogodivščin najbolj slavnega 
superpolicaja s pasjo glavo, avtorja slavnega  
Kapitana Gatnika! 
V času teme in brezupa, ko napadajo vedno novi nenavadni 
podleži, je lahko edini rešitelj en in edini Pasji mož! V novi 
epizodi se spoprime z zlobnimi kosmatinci in sklepa nova 
zavezništva ter z bistroumnostjo in čekani ohranja red v 
domačem mestu. 
 

 

Vsi ti brezupno obupni otroci 3 

David Walliams 

Deset novih, še bolj nagravžno slastnih zgodb o obupnih 
pamžih pisatelja št. 1 za otroke in mladino, Davida Walliamsa, z 
izvrstnimi ilustracijami Tonyja Rossa! Če ste mislili, da vas ne 
more nič več presenetiti, se pošteno motite. Ob tej knjigi ste v 
resni nevarnosti, da vam: a) poči trebuh od smeha, b) da se od 
smeha polulate. Branje na lastno odgovornost! 

 


