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V vsaki odrasli ženski še vedno živi majhna 
deklica … 

Velike smo že in zelo zaposlene. Spodobi se, da smo resne 
in poučene. Kar naprej hitimo in kar naprej se ure držimo. 
Načrtujemo in lovimo roke. Delamo za udobje, za odmak
njene želje. Sledimo pričakovanjem na zemljevidih uspeha. 
Vse vemo in zmoremo. Odrasle smo in pametne. Kdo je 
torej to bitje širokih oči, ki nas navznoter cuka za rokav, se 
nam čudi in smeji? 

V navdihujoči slikanici se z umetniškimi ilustracijami 
prepletata dve zgodbi. Radoživa in vesela deklica odgo-
varja resni in zreli ženski. Opominja jo, kako naj v sebi 
obudi igrivost, kako naj začuti svobodo in se prepusti 
lepoti življenja. Skupno branje za objem mame in hčere, 
še verjetneje pa bo knjigo vsaka ženska prebirala v družbi 
notranjega dekletca, kakršna je bila nekoč v otroštvu. 
Slikanica globokih uvidov, ki jo bo vsaka generacija do-
živela po svoje, nobena pa ne bo ostala ravnodušna. Mali 
učbenik preprostih resnic, da smo vse, kar je v življenju 
res pomembno, nekoč davno pravzaprav že vedeli.

O avtorjih

Danijela Pavlek (1980) je rojena v 
Zagrebu. Diplomirala je iz turizma 
in ekonomije ter se poklicno znašla 
v marketingu. Njen vir navdiha so 
besede. Kasneje se je odpovedala 
diktatu korporativnih zahtev in 
se znova prepustila otroškim sa-
njam o pisateljevanju. Danes piše 
bloge, personalizirane slikanice 
in različna druga besedila. Or-
ganizira delavnice in konference, 
ki navdihujejo žensko podjetništvo in premikajo meje v 
družbi. Je poročena in mama dveh deklic. Leta 2020 je 
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dobila nagrado hrvaškega društva pisateljev za otroke in mlade za zbirko pesmi Knjiga receptov za 
pilotiranje skozi otroštvo.

Vane Kosturanov (1979) se je rodil v Strumici v Makedoniji. Že od malih nog 
se je raje izražal z risbami in slikami kot z besedami. Odločil se je, da si bo 
sam izpolnil svojo največjo željo – nikoli ne bo odrasel, pri čemer bo slike 
in ilustracije uporabil kot nekakšen priročen portal za hiter skok iz sveta 
odraslih. Svoj pogled na svet je delil na številnih razstavah, tako doma kot v 
tujini. Za svoje ilustracije je dobil številne domače in mednarodne nagrade.

Iz knjige


