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Zdaj vem, kako pomembni so prijatelji!

Hrta Kim in Ben že ves teden nestrpno pričakujeta druženje 
s prijatelji v naravi. A žal se v družbi pogosto najde kdo, 
ki želi izstopati in biti boljši od drugih ... Z novo knjigo iz 
zbirke Prijazna družba tokrat doživljamo celo paleto čustev 
pri druženju s prijatelji; ob tem pa spoznamo različne pasme 
psov hrtov in njihove značajske poteze.

Psa Kim in Ben že ves teden nestrpno pričakujeta hrtji 
piknik – dan, ko se bosta na prostranem travniku srečala 
z drugimi pasjimi prijatelji, z njimi tekala, se igrala in 
crkljala. A prijateljsko druženje tako med pasjimi kot tudi 
med človeškimi mladostniki se nemalokrat sprevrže v 
željo po izstopanju in v tekmovanje. Pripoved skozi oči 
otrok mladim bralcem omogoča, da se z glavnimi junaki 
poistovetijo in se z vživljanjem v čustveni svet vrstnikov 
naučijo izražati svoja čustva in sočutje do drugih. Kako se 
počutijo tekmovalci? Kako poraženci in kako zmagovalec? 
Je heroj nekdo, ki je (pre)drzen in izstopajoč, ali pa tisti, ki 
nesebično priskoči na pomoč vsakomur? Se znamo za svoje 
neprimerno obnašanje opravičiti?

Zgodba otroke in odrasle popelje v središče medvrstniških 
odnosov. Dinamiko odnosov spremljamo skozi druženje 
različnih pasem hrtov: velikih angleških hrtov, španske 
hrtice in perzijske hrtice. Te nastopajoče živali so odsluženi 
hrti tekači ali lovci, ki so bili po končani tekaški ali lovski 
karieri zavrženi in s pomočjo društev posvojeni v Slovenijo. 
Prav posvojitev jim je rešila življenje! Žal je pri nas tudi veliko 
drugih zavrženih in brezdomnih živali, ki potrebujejo pomoč 
in iščejo nove domove. Brez zavetišč za živali, društev za 
pomoč živalim in predanosti prostovoljcev bi bile izgubljene. 
Vendar pa prihod v zavetišče za živali, ki so v stiski, še ne 
pomeni dokončne rešitve. Šele posvojitev in nov dom jim 
omogočata srečno prihodnost z ljudmi, ki jih bodo imeli radi.

Knjiga je namenjena predšolskim otrokom in šolarjem prve 
triade, njihovim staršem, vzgojiteljem in učiteljem. Ponuja 
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vprašanja za pogovor, ki otroke pripravijo na branje ali poslušanje zgodbe in jih uvedejo v tematiko, po 
zaključku zgodbe pa so podane osnovne informacije o pasmah hrtov in možnostih njihove posvojitve, 
vprašanja za pogovor po branju ter navodila za dejavnosti. 

V knjigah iz zbirke Prijazna družba so obravnavani družbeni pojavi, s katerimi se otroci srečujejo med 
sobivanjem z drugimi ljudmi: priseljevanje tujcev in njihova integracija (Moj prijatelj je drugačen),  
posvojitve otrok ter njihova integracija v družini in družbi (Jakob dobi sestrico), žalost ob poginu hišnega 
ljubljenčka (Zbogom, prijatelj moj) in sedaj v knjigi Hrti na pikniku s prijatelji tudi dinamika medvrstniških 
odnosov. Otrokom pomagajo razumeti medsebojno drugačnost ljudi in jo tudi sprejemati. Z razvijanjem 
strpnosti se mladi bralci naučijo, da razlike niso ovira za prijateljstvo, temveč nas lahko bogatijo. Avtorica 
dr. Nina Novak Kerbler je izbrane družbenokritične teme predstavila skozi oči otrok, kar omogoča, da 
se mladi bralci z glavnimi junaki poistovetijo in tudi sami začutijo njihovo žalost, nemoč, slabo vest, 
radovednost, pogum, strah, sram itd. 

O avtoricah

Dr. Nina Novak Kerbler je v gimnazijskih in študijskih letih pisala članke, reportaže in literarne kritike 
za dnevne časopise in revije. Po izobrazbi je doktorica znanosti iz jezikoslovja, diplomirala pa je tudi iz 
primerjalne književnosti. Dela kot lektorica, prevajalka in predavateljica. Rada potuje v tuje dežele ter 
pohajkuje po Golovcu s svojo družino in posvojenima hrtoma. Ob knjigah Celjske Mohorjeve družbe 
iz zbirke Prijazna družba Moj prijatelj je drugačen (2016), Jakob dobi sestrico (2017), Zbogom, prijatelj 
moj (2018) in Hrti na pikniku s prijatelji (2019) je napisala tudi slikanico Hrti na sprehodu (Grlica, 2015),  
v kateri je predstavljena problematika reševanja zavrženih in brezdomnih živali.

Kornelia Kovačević je ilustratorka in grafična oblikovalka. Diplomirala je iz oblikovanja vizualnih 
komunikacij na splitski umetniški fakulteti ter študirala grafiko in ilustracijo na zagrebški akademiji 
za likovno umetnost. V prostem času goji ljubezen do plesa, petja in kuhanja, najraje pa čas preživlja  
v naravi, v družbi svojih dveh psov.

Iz knjige
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HRTI,  

NERO PRAVI,  

DA MU JE ŽAL. 

OPRAVIČUJE 

SE ZA SVOJE 

LUMPARIJE  

IN OBLJUBLJA,  

DA BO OD ZDAJ 

NAPREJ DO 

VSEH PRIJAZEN.


