
 

Mala plastična vrečka ob rojstvu naleti na številne težave. Nanje pa hitro pozabi, ko 

jo pripeljejo v trgovino, kjer se odlično počuti. Ko pa vanjo naložijo sadje, se njeno 

dolgo potovanje prične. 
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V Eko čarovniški šoli, ki jo je vodila čarovnica Uršula, so veljala stroga ekološka 

pravila čaranja. Kdor teh pravil ni spoštoval, ga je doletela še posebej težka eko 

čarovniška preizkušnja. 
 

 



 

V 4-ki se spet gnetejo smešni živalski junaki. Dirkajo skozi zabaven časopis, 

kakršnega si lahko izmislita samo avtor Primož Suhodolčan in ilustrator Uroš Hrovat. 

Ko ta dva avtorja stopita skupaj, nastane, vljudno rečeno, za cel hlev domislic. 

Pripovedujeta nam ‘zgodbe, kot jih piše življenje’, presenetljivo podobne tudi 

dogodivščinam ljudi. 

 
 

http://www.zalozbakarantanija.si/images/phocagallery/zivalske-novice/thumbs/phoca_thumb_l_zivalske-novice4.jpg


 
 

Lovro in Maja živita v majhnem mestecu Branik. Prosti čas, še posebej med 

počitnicami, si zapolnjujeta z branjem detektivskih knjig in vodenjem detektivske 

agencije. Tokrat zasledita v časniku novico o kraji dragocene slike iz muzeja. Slika 

izgine na nadvse skrivnosten način, še posebej zato, ker je v istem prostoru 

razstavljena stara egipčanska mumija. Srhljiva noč v muzeju, ko se celo varnostniku 

dlake postavljajo pokonci in ko izgine nova dragocena slika, mladih detektivov ne 

prestraši. Bistro sklepata, kje je varnostnikov mobilni telefon, zakaj so se začele 

kraje, kaj ima z njimi mumija in tako kaj hitro pokažeta na krivca. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Gospod Filodendron, nekakšen Butalec našega časa, se srečuje z vsakdanjimi in 

manj vsakdanjimi problemi, ki jih rešuje prav po svoje. Gospod Filodendron tako 

enkrat poizveduje kaj je sreča, drugič se preizkuša v besedni umetnosti, s pomočjo 

katere bo poiskal ženo. V tretji zgodbi si zaželi palačink, v četrti zgodbi pa spozna 

marsovce.  

 



 
 
 
 

Gospod Filodendron je zelo rad igral nogomet. 

A ker se ni držal pravil in je včasih žogo prijel kar z rokami, so se ostali igralci jezili 

nanj. 

"Tako se ne igra!" so vpili in vsi igrali z njim samo enkrat in nikoli več. 

"Če bi imel za žogo luno, bi vsi hoteli igrat z mano," je pomislil. Na žalost je bila luna 

tako visoko na nebu, da niti z najvišjo lestvijo ne bi mogel priti do nje. A že 

naslednjega dne je gospod Filodendron opazil, da je prišla na nebo z vrha bližnjega 

hriba... 


