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rocIo BoNIlla: kakšNe Barve je poljuBček?

Kontakt
Uredništvo
t 01 244 36 70
urednistvo@celjska-mohorjeva.si

Narišimo … poljubček!

Minimonika rada dirja s kolesom, rada posluša prav
ljice, rada ima jagodne kolačke, … najraje od vsega 
pa riše! S svojimi barvicami lahko nariše na milijone 
živopisanih reči: rdeče pikapolonice, modro nebo, 
rumene banane … Še nikoli pa ni narisala poljubčka. 
Le kakšne barve bi lahko bil poljubček?

Dekličina zadrega sploh ni majhna. Skupaj z njo se 
od strani do strani sprehajamo od barve do barve, 
od čustva do čustva. Cel kup stvari ima Minimoni 
strašansko rada, a cel kup jih tudi ne mara. Ob ne-
katerih jo kar zmrazi, od drugih pa na vrat na nos 
zbeži. Domiselna slikanica nas s preprostimi prijemi 
vabi, da z malo, zvedavo deklico tudi mi objamemo 
življenje – v vseh barvah in odtenkih!

O avtorici

Katalonska slikarka Rocio Bonilla (Barcelona, 1970) je 
diplomirala na Akademiji likovnih umetnosti. Deset 
let je delala na področju oglaševanja, nato pa se je lotila 
projekta stenskih poslikav »Nekoč v davnih časih«. 
Ilustratorsko pot je začela s svojo prvo samostojno 
slikanico Čuden ptič, izdano pri založbi Bromera. Tej 
sta sledili še Najvišja gora knjig na svetu in Kakšne 
barve je poljubček? Slikanice Rocio Bonilla letos pri 
Celjski Mohorjevi družbi z veseljem predstavljamo 
tudi slovenskim bralcem!
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Iz knjige

Ime mi je MOniKA, 
ampak vsi mi pravijo MiniMOni. 
Na kolesu sem hitrejša kot veter! 

Rada imam lastovke, kolačke z jagodnim nadevom in rada poslušam

pravljice, ki mi jih pripoveduje mamica. 
Pri nas doma sem zadolžena za rastlinice na balkonu, 

ker jih rada zalivam in jim pripovedujem lepe stvari, 
da bi hitreje rastle. 

Živijo!
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Le kakšne BARV E
bi  lahko bil POLJUBČEK 

S svojimi barvicami lahko narišem na milijone stvari. Znam narisati RDEČE pikapolonice, 

MODRO nebo in RUMENE banane. Celo rakete znam narisati, 

pa pingvine in gorile, še nikoli pa nisem narisala … POLJUBČKA. 

Ampak najbolj od vsega, ampak res, res,  
prav zares najbolj od vsega na svetu pa rada … RIŠEM!!!
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