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Kako postanemo super babice in super dedki

Priročnik za vse stare starše in tiste, ki boste to šele postali. 
Obogaten z interaktivnimi deli, kamor dopišemo svoje izkušnje 
in nalepimo lastne fotografije, postane naš individualizirani 
dnevnik neprecenljive življenjske izkušnje, ki bo duhovno bo-
gata, hkrati pa tudi zelo zabavna. S subtilno merico humorja 
in človeškosti je Velika knjiga babic in dedkov nepogrešljiv 
sopotnik ob naši novi, vznemirljivi vlogi starih staršev.   

Svet, ki postaja vse hitrejši in vse bolj tehnološki, je ključno 
spremenil ne samo vlogo, temveč tudi podobo starih staršev. 
Če smo jih še pred nekaj desetletji doživljali kot zelo stere
otipne ostarele, danes stari starši velikokrat postanemo, ko 
smo še povsem vitalni, življenjsko aktivni posamezniki. 
Knjiga, ki bi prav lahko nosila naslov Kako postanemo su-
per stari starši, nas popelje od pričakovanja prvega vnuka 
do takrat, ko so vnučki že starejši in ne potrebujejo več 
primarne nege, pač pa tudi zaveznika v igri in odraščanju! 
Zaveznica postane tudi pričujoča knjiga – pomislite namreč, 
koliko materiala je spisanega o starševstvu, koliko tečajev 
in digitalnih vsebin, ki nas učijo, kako postati dobri starši. 
Zakaj naj bi bilo ob tem povsem samoumevno, da vsi znamo 
biti tudi dobri stari starši? 

Knjiga se dotakne številnih tem, s katerimi se srečajo stari 
starši: igra, prehrana, odnosi s snaho in z zetom … Opo
zarja nas na meje, ki jih zavoljo dobrih odnosov ne smemo 
prekoračiti, obenem pa na skrite priboljške, ki pa jih vnučku 
vendarle lahko namenimo. Čudovito branje za vse, celo za 
dedke in babice, ki se s svojimi vnučki srečujejo samo »na 
daljavo«, če denimo živijo v drugi državi. Končno lahko 
zares razumemo, da »na daljavo« ne pomeni tudi »daleč od 
srca«. Ob pridnem izpolnjevanju vseh interaktivnih delov 
priročnika pa bo knjiga ostala tudi kot čudovit spomin za 
vnučka, ko ta nekoliko odraste. 
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 O avtoricah

Annalisa Pomilio (1956) je napisala več knjig za otroke (in tudi tiste, ki niso 
več otroci), sodeluje z nekaterimi revijami in dela na področju mladinskega 
založništva, kjer je zadolžena predvsem za šolske knjige.

Je avtorica italijanskega spletišča Noi Nonni, ki je namenjeno starim 
staršem in družinam. Spletna stran je doživela velik uspeh in je postala sple
tni »glasnik« mnogih babic in dedkov, ki se tam srečujejo ter si izmenjujejo 
mnenja in izkušnje; tistih dedkov in babic, ki so dejavni in se zavedajo svoje 
vloge, sedaj tako drugačne od vloge njihovih starih staršev. To jih postavlja 
za »steber« v družini in jim pomaga pri skrbi za vnuke.

Natalia Berezina je ruska ilustratorka in grafična oblikovalka, študentka 
Akademije za vizualne umetnosti AVA. Zaključila je moskovsko fakulteto 
za dizajn in vrsto let opravljala poklic razvojne menedžerke. Leta 2014 se je 
odločila za korenito spremembo in se povsem posvetila razvijanju svojega 
skritega talenta – risanja. Živi in ustvarja v Ljubljani.
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