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Kateri pa je tvoj superzaklad?

Sara, Nik, Voranc, Lučka, Patricija, Tej, Jakob, Liza, Zarja 
in mnogi drugi otroci natančno vedo, da so v resnici zelo bo-
gati. V novem navdihujočem potovanju avtorskega tandema 
Isern-Bonilla odkrivajo svoje superzaklade. Verjemite, da jih 
premorete tudi vi. Le odkriti jih morate! 

Družina, prijatelji in učitelji, narava, živali in knjige, lju-
bezen, znanje in sanje … To je samo nekaj izmed najbolj 
dragocenih zakladov, ki jih ljudje nosimo v sebi in nas 
resnično osrečujejo. Prav vsi jih imamo, le da se jih včasih 
ne zavedamo. Avtorici nas – z besedo in sliko – vabita, da 
raziščemo svojo zakladnico, zloščimo svoje darove ter iz 
njih črpamo moč za vse velike in male vsakdanje podvige. 
Ko se namreč zavemo, da najpomembnejše stvari v življenju 
sploh niso materialne, spoznamo, s kakšnim obiljem smo 
pravzaprav obdarjeni.  

O avtoricah

Susanna Isern je pisateljica, psihologinja in 
mama treh otrok. Knjige za otroke piše, od-
kar je leta 2011 njena prva slikanica prišla na 
knjižne police. Njene zgodbe beremo v več kot 
petnajstih jezikih vsepovsod po svetu. Zanje 
je prejela številne nagrade. V zadnjem času 
svojo strast do pisanja prepleta s poznavanjem 
psihologije. Je zasebna psihologinja in tudi 
predavateljica psihologije učenja na Evropski atlantski uni-
verzi. Pri Celjski Mohorjevi družbi so doslej izšle že Velika 
knjiga supermoči, Vadnica supermoči in Saj to ni džungla. 

Rocio Bonilla je na Univerzi v Barceloni diplomirala iz likovne 
umetnosti in opravila tudi 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, dokler 
je ni pot pripeljala v oglaševanje. Leta 2010 jo je zaneslo v 



3000 Celje, Prešernova ulica 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, Knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva ulica 1, T  01 244 36 52, F 01 244 36 75, Knjigarna: T 01 244 36 50

info@celjska-mohorjeva.si  •  www.mohorjeva.org

svet založništva. Odtlej je ilustrirala že več kot štirideset otroških knjig, nekatere 
od njih je tudi napisala. Njene slikanice prejemajo številne nagrade, prevedene pa 
so tudi v več kot dvajset jezikov. Pri Celjski Mohorjevi družbi so doslej izšle njene 
knjige Moj prijatelj z drugega planeta, Bratec in sestrica, Maks in superjunaki, 
Čuden ptič, Prikazni ne potrkajo na vrata, Najvišja gora knjig na svetu in Kakšne 
barve je poljubček? 

Iz knjige


