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Le zdravi in zadovoljni se lahko razdajamo  
za druge 

Podganca Franca je najboljša soseda na vsem širnem svetu. 
Pozdraviti zna prehlad in potolažiti žalostno srce, rešiti 
zlomljen krempeljc in počesati zaležan kožuh, v red pomaga 
spraviti vsak brlog, skuha najbolj krepčilno juhico na svetu 
in popazi tudi najbolj razgrajaške otroke v soseščini … Toda 
nekega dne preprosto ne zmore več. Včasih je pač treba lju-
beče, a odločno reči »ne«. Pa bodo imeli sosedje Franco kljub 
temu še vedno radi?

Podganca Franca je tista dobra gozdna duša, ki nikomur 
ne reče ne, ki se vsem razdaja in vsakomur pomaga. Toda 
piskrček krepčilne juhe za bolehnega zajca postane samo-
umevna usluga tudi potem, ko je ta že zdrav in krepak. 
Mama miš pa tudi nima nič proti, če njeni otroci namesto 
doma razgrajajo pri Franci. Potem ko podganco vse po-
gosteje bolijo tačke, včasih pa tudi srce, nekega dne pade 
v posteljo in dolgo, dolgo spi. Medtem se mnoge živali s 
svojimi prošnjami naveličajo trkati na njena vrata. Zajcu 
in mami miši pa mora Franca na koncu le povedati, da si 
prvi lahko sam brez težav skuha juho, druga pa mora sama 
vzgojiti svoje otroke. Življenjska zgodbica o tem, kako je 
včasih največje dejanje ljubezni do drugih to, da najprej 
poskrbimo sami zase. 

O avtorici

Tina Arnuš Pupis (1982), univ. dipl. 
socialna pedagoginja z večletnimi 
izkušnjami na področju šolstva ter 
socialne integracije posameznikov 
iz ranljivih družbenih skupin, se v 
zadnjih letih intenzivno posveča 
ustvarjanju otroške in mladinske 
literature. Njen knjižni prvenec Za 
devetimi drevesi je Mednarodna 
mladinska knjižnica v Münchnu 
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uvrstila v zbirko White Ravens (Bele vrane). Kasneje so izšle še zbirke zgodb Božo in Vili, Na gozdni 
južini, Nad gozdom se nekaj svetlika ter slikanica Zebra v ogledalu. Pesmi in prozo objavlja tudi v otro-
ških revijah (Ciciban, Cicido, Galeb), s pesniškimi prispevki za odrasle bralce pa sodeluje na pesniškem 
portalu Pesem.si.

Evgenija Jarc Zaletel (1977) se poleg slikarskega in likovno-pedagoškega dela posveča 
ilustraciji. Na Akademiji za likovno umetnost je diplomirala in magistrirala iz slikar-
stva. Ilustrirala je številne slikanice: Bog v metroju, Škrbabober (Celjska Mohorjeva 
založba, 2001, 2020), Eko zmajček, Zgodba o gmajnicah, O lačni lisici (2009, 2010, 
2011), O polžu, ki je kupoval novo hiško, O lačni lisici, Črviva zgodba (2007, 2009). Je 
prejemnica štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila (2015, 2020). Razstavljala 
je na Bienalu ilustracije (2012) ter na skupinskih in samostojnih razstavah doma in 
v tujini. Od leta 2010 je samostojna likovna ustvarjalka.
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