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Ne ptič ne miš! 

Bernard je bister in zvedav deček, ki ga je močno 
vznemirila pripomba gospe Janež, sosede iz tretjega 
nadstropja, kakšen čuden ptič da je. 

Le kaj je mislila s tem? Je mar podoben ptiču? Ali 
lahko leti? Kakor koli že, Bernard je trdno odločen, 
da bo uganki prišel do dna! Mladi bralci pa bodo 
gotovo z zanimanjem spremljali njegove najrazličnejše 
pristope, kako se bo tega lotil, in kaj vse bo spotoma 
odkril. In, kdo ve, nemara bo domiselno zasnovana 
slikanica spodbudila zanimanje – če že ne za orni-
tologijo ali lingvistiko, pa za likovno ustvarjanje in 
modeliranje … 

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«. Čuden ptič je njena prva samostojna 
slikanica, s katero je začela ilustratorsko pot. Tej sta 
sledili Najvišja gora knjig na svetu in Kakšne barve 
je poljubček? Pri Celjski Mohorjevi je izšla tudi sli-
kanica Prikazni ne potrkajo na vrata, za katero je 
ilustracije pripravila na besedilo Eulàlie Canal.
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Prebudil se je trdno odločen, da bo rešil uganko, pa če 
se na glavo postavi. Med šaro v omari je poiskal svojo 
raziskovalno opremo in stekel v bližnji park z enim 
samim namenom: opazovati ptice! 

Našel jih je na drevesih, na strehah, pri vodnjaku,  
med grmovjem, na stopnicah in še celo v lužah, ki so
ostale po dežju. Videl je črne ptiče, drobne ptičice, ptičke, 
ki so skakljaje drobencljale, in ptice z zelo dolgim kljunom, 
ampak nobena mu ni bila prav nič podobna. 
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