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BERNADETTE WATTS: PETROVO DREVO
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Najlepše drevo na svetu

Peter sanja o tem, da bi svoji mami za njen rojstni dan podaril 
najčudovitejše drevo na svetu. Dedek mu obljubi, da mu bo 
pri tem pomagal, a je Peter razočaran nad paličico, ki mu jo 
ponudi … Bo Petrovo drevo navsezadnje le zacvetelo? Očarljiva 
zgodba s čudovitimi ilustracijami o otroštvu in spreminjanju 
vrta skozi letne čase.

Petrovi sestrici že pripravljata darili za mamin rojstni dan: 
Eliza ji bo naslikala risbico, Klara pa spekla torto. Bratčeve 
pomoči pri tem ne želita. Peter pa ponoči sanja o najlepšem 
drevesu na svetu – in prav to se odloči podariti mami. 
Dedek mu pri tem obljubi pomoč, a Peter je razočaran nad 
neugledno paličico, ki jo dedek izkoplje. Kako bi to lahko 
bilo kar koli lepega? 

Letni časi se spreminjajo, z njim pa tudi Petrovo drevo. Bo 
tudi to vendarle zacvetelo?  Očarljiva zgodbica o otroštvu 
in spreminjanju narave skozi letne čase pred našimi očmi 
zaživi v čudovitih nežnih  ilustracijah vtisov iz narave.
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O avtorici

Angležinjo Bernadette Watts (1942) vsa Evropa pozna preprosto kot Bernadette. 
Njeno delo povezuje različne generacije in kontinente. V petdesetletni karieri je 
ilustrirala ogromno pravljic in ljudskih pripovedk. »Od vedno sem pisala zgodbe 
in risala. To dvoje sem vedno povezovala. Ustvarjati zgodbe za otroke ni bila moja 
odločitev, to mi je bilo od vsega začetka samoumevno, enako kot jesti in hoditi.« 
Odraščala je v družini, kjer je bila umetnost vedno prisotna: mama je študirala 

slikarstvo, oče je bil arhitekt, oba sta jo močno spodbujala in jo zalagala s knjigami. Prvo zgodbico je 
napisala, ko je bila stara 4 leta. Študirala je na umetnostni akademiji Maidstone v Kentu. Navdihe za 
svoje delo vedno znova najde v naravi.

Iz knjige

Zvečer je začelo deževati – bil je nežen, topel poletni dež. 
Peter se je v postelji udobno namestil. Rad je poslušal 
škrabljanje dežja in mamin glas, ko mu je brala pravljico 
za lahko noč …

Sanjal je o čudovitem kraju, kjer se drevesa stegujejo do zvezd in kjer 
živijo nenavadne ljubke živali in ptice z bleščečim perjem. Nato je v sanjah 
zagledal najčudovitejše drevo na svetu. Ob veliki luni, ki je svetila v ozadju, 
so se njegovi cvetovi zdeli nežni kot metulji ali snežinke. 


