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Katera pa je tvoja supermoč?
Alenka, Marko, Nika, Maja, Lucija, Matevž, Tinka, David, Matej, Klara, 
Andraž, Sofija, Tomaž, Lara, Lev, Katja, Pavel in Aljaž so superjunaki 
navdihujoče slikanice tandema Isern-Bonilla. Brez strahu – nobeni ro-
boti niso, ampak čisto navadni otroci. In vendar ima vsak od njih neki 
prav poseben, izjemen dar. Slikanica te vabi, da tudi ti odkriješ svojega!

Supermoči niso le veščine, ki kaj štejejo v šoli. Supermoči so prav posebni 
in zelo osebni darovi, ki jih ima vsak. Včasih se jih ne zaveda in jih zato 
tudi ne zna deliti z drugimi. Avtorici nas – z besedo in sliko – vabita, 
da se občudujoče zazremo v druge in njihove darove – pa tudi vase. 
Medsebojni odnosi, v katerih pride do izmenjave naših supermoči, nas 
namreč vse bogatijo!

O avtoricah
Susanna Isern je pisateljica, psihologinja in mama treh otrok. Prvo 
slikanico je izdala spomladi 2011. Od takrat je objavila že več kot trideset 
otroških knjig. Njena dela berejo v španščini, katalonščini, galicijščini, 
baskovščini, angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini, poljščini, 
romunščini, arabščini, kitajščini, korejščini in slovenščini, zapisana pa 
so tudi v brajici. V Združenih državah Amerike je že dvakrat prejela 
prestižno nagrado Moonbeam Children’s Book Awards. Svojo strast 
do pisanja uspešno prepleta s psihologijo. Vodi izobraževalni center 
Aula Dédalo Santander in je profesorica psihologije učenja na Evrop
ski univerzi Atlántico v Santanderju. Slovenske bralce je navdušila s 
slikanico Saj to ni džungla.

Rocio Bonilla je na Univerzi v Barceloni diplomirala iz likovne umet
nosti ter opravila strokovni izpit iz pedagogike, pri Ignasiju Blanchu 
in Rogerju Olmosu pa je zaključila specialistični študij ilustracije. Na 
začetku svoje poklicne poti se je preizkušala v različnih umetniških 
zvrsteh ter se kar dvanajst let ukvarjala z oglaševanjem, barvice pa 
so medtem čakale v kotu. Od leta 2010 se posveča ilustraciji in sten
skim poslikavam. Njene ilustracije krasijo revije, otroške plakate, 
ilustrirala pa je tudi že več kot trideset slikanic, izdanih pri različnih 
založbah. Nekaj knjig za otroke je tudi napisala. Za slikanice Čuden 

ptič, Najvišja gora knjig na svetu, Maks in superjunaki in Kakšne barve 

je poljubček? – vse so izšle tudi v slovenskem prevodu pri Celjski Mo
horjevi družbi – je leta 2015 prejela nagrado španskega Ministrstva za 
izobraževanje za najboljše knjige, objavljene tistega leta. Njena dela 
so prevedena v številne jezike, tudi v slovenščino. 

Podatki o knjigi
 Naslov: Velika knjiga supermoči
 Avtorica: Susanna Isern
 Prevajalka: Veronika Rot
 Ilustratorka: Rocio Bonilla
 Urednica: Tadeja Petrovčič Jerina
 Velikost: 230 mm × 288 mm
 Vezava: trda
 Število strani: 46
 Število ilustracij: 24
 ISBN 978-961-278-383-9
 Cena: 19,50 €
 Založnik: Celjska Mohorjeva družba
 Leto izdaje: 2019

susanna isern, rocio bonilla: velika knjiga supermoči

Kontakt
Uredništvo
Telefon 01 244 36 70
urednistvo@celjska-mohorjeva.si
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Susanna Isern
Ilustrirala Rocio Bonilla

Ples, branje, dobra volja, ustvarjalnost, gibčnost, računstvo ...  

Vsak od nas premore vsaj eno čudovito SUPERMOČ!
SUPERMOČ, zaradi katere je vsak edinstven in poseben. 

KATERA JE TVOJA? 

VELIKA KNJIGA

SUPERMOČI
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Odlomki iz knjige

Iz drevesnih krošenj rešuje mačkice, saj skače visoko kot 
kenguru. Čeprav zamuja, ji avtobus nikoli ne uide, saj teče 
hitro kot gepard. Med kopanjem v morju z delfini plava od 
otoka do otoka in v globinah išče potopljene zaklade. 

Vseeno je, ali se giblje po kopnem, po morju ali po zraku: 
ko gre za spretnost, Klara lahko naredi vse, kar si zastavi. 
Neko poletje se je povzpela več sto stopnic visoko, da je 
lahko opazovala zvezdne utrinke. In nekoč je pretekla več 
kilometrov, da bi sosede opozorila na nevaren požar: tako 
hitro je tekla, da se premikanja nog sploh ni videlo. 

Klarina supermoč je GIBČNOST.

Andraž ima tako dober spomin kakor slon. Vse, kar 
prebere, se mu vtisne v spomin z vejicami in pikami vred. 
Če kdo nima listka, da bi si zapisal telefonsko številko ali, 
zakaj pa ne, celotno število TT, sta tam Andraž in njegov 
čudežni spomin, da si ju hitro zabeleži v možgane. 

Andraž je kot fotografski aparat, zato si lahko zapomni 
še tako drobne podrobnosti: barvo nogavic vseh učencev 
v šoli, število pegic rdečelase deklice, imena vseh ovčk 
v veliki čredi. S svojim spominom se Andraž lahko nauči 
nešteto stvari in jih uporabi, ko jih potrebuje. 

Andraževa supermoč je SPOMIN.


