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Na čudežni čezoceanki domišljije 

Mižekmiž v domači dnevni sobi nekega dne sede na sesalnik 
in se prelevi v ladijskega kapitana. Domišljija je namreč ču
dežna čezoceanka, ki lahko malega mornarja odpelje kamor 
koli. Tako se v mojstrski pesniški obliki začne domišljijsko 
potovanje, ki ga odrasli lahko tu in tam le zaslutimo, Bina 
Štampe Žmavc pa ga zna v najžlahtnejši pesniški obliki tudi 
ubesediti. Na krilih dovršenih ilustracij Petra Škerla se malim 
in velikim bralcem obeta nepozabna pustolovščina … 

Mižekmiža, majhnega fantiča iz verzov Bine Štampe Žmavc, 
že poznamo. Skupaj z njim smo usvajali kahlico, se preobla-
čili v pustne šeme, šli skupaj z njim prvič v vrtec, v objemu 
mamice in očka z njim sladko zaspali ... 

Sedaj je Mižekmiž že krepek fantič, ki poveljuje svoji ladji 
in posadki. Pluje med visokimi valovi, pozdravlja prav po-
sebne živali, srečuje Eskime in Masaje. Odkriva skrivnost ne 
daljne kraje. Ob tem pa seveda naleti tudi na strašnega 
gusarja, ki se ga vsak, še tak morski volk, boji. A deček 
ubere sladko pot, ki jo tudi v pravljicah včasih tlakujejo 
palačinke in kompot. Z vsakim verzom nas pesnica zvabi 
dlje v morske širjave in z vsako kitico nam odpira nova 
obzorja. Zgodba o pogumu, duhu raziskovanja in zaupanja 
v dobro se zaključi v varnem pristanišču dečkove postelje, 
kjer ga njegovi sopotniki zazibljejo v sladke sanje. Iskriv 
zven pesniških neologizmov, ritmizirano spletanje glasov 
in melodika vrhunske poezije za otroke skupaj z izjemnimi 
ilustracijami v kanon slovenske otroške klasike brez dvoma 
dodajajo nov biser za vse generacije. 
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O avtorjih

Bina Štampe Žmavc (1951), slovenska pisateljica, pesnica, prevajalka in režiserka, je 
študirala primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Ukvarjala se je tudi z glasbo in gledališčem. Je članica uredništva revije Poetikon. Danes 
jo uvrščamo med klasike slovenske mladinske književnosti. Živi in ustvarja v Celju.

Priljubljena in večkrat nagrajena avtorica poezije in proze za otroke in odrasle s Celjsko 
Mohorjevo družbo sodeluje že od leta 1992, ko je pri založbi objavila pravljico Poprav
ljalnica sanj. Sledile so Duhec Motimir – rimana pravljica o duhcu, ki se je preveč zgostil 
(2002), nagrajena in večkrat ponatisnjena knjiga poezij Živa hiša (2004), ter pesniški 
zbirki Snežroža (2006) in Vaze (2008). Leta 2020 je navdušila s svojo Krimi-mijav-ko 
Kino z muco Ino.

Peter Škerl (1973) je grafični oblikovalec in ilustrator. Od leta 2002 
ima status samozaposlenega ustvarjalca v kulturi. Za seboj ima 
obširen in odmeven ilustratorski opus. Kot dijak je posnel kratki 
risani film Tri gosenice in likovno opremil več periodičnih knjig. Na 
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani 
se je kreativno, oblikovno in domišljijsko celostno posvečal ilustraciji. 
Uporabljal je različne slikarske tehnike in njihove kombinacije pri 
razvijanju svojstvenega likovnega izraza. Sprva kot ljubiteljski igralec, 
pozneje tudi kot snovalec likovnih podob je soustvarjal lutkovne in 
gledališke predstave. V karieri se ponaša s številnimi nagradami. Leta 2012 je za ilustracije Močvirnikov 
dobil tudi najvišjo slovensko nagrado Hinka Smrekarja, njegovo delo pa odmeva tudi v tujini. 

Iz knjige


