
Scieszka, Jon: Frank Einstein in antisnovni motor.  
Prev. Tanja Rojc. Ilustr. Brian Biggs. Izola: Grlica, 2018, 179 str. 
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V slovenskem prevodu sta v tej zbirki že izšli tudi: Frank Einstein in električni prst (2018) in 

Frank Einstein in nevro blisk (2019).  

Serija Frank Einstein, ki je začela nastajati leta 2014, danes šteje že šest naslovov. Za prevod 
prvih dveh delov se je pred kratkim odločila založba Grlica in s tem serijo, ki se je uvrstila na 
listo uspešnic New York Times, predvsem zahvaljujoč avtorjevemu smislu za humorno 
pripovedovanje, v katerega spretno vpleta svet znanosti, približala mladim slovenskim 
bralcem. Frank Einstein je genialni otrok, znanstvenik in izumitelj, ki skupaj z robotoma 
Klinkom (samosestavljena entiteta umetne inteligence) in Klankom (samosestavljena 
entiteta skoraj umetne inteligence) tvori neustavljiv trio. Naj si bo to antisnovni motor ali 
električni prst, trojica ima vedno za bregom svežo pogruntavščino. Ilustracije, ki prikažejo 
zahtevno znanost pametnega Franka ali zgolj popestrijo kakšen kot strani, je ustvaril priznani 
ilustrator za otroke in mladino Brian Briggs, ki je z avtorjem sicer že sodeloval; Frank Einstein 
je njun najnovejši skupni projekt, ki bo mlade bralce očaral z zanimivim svetom znanosti, 
zato upamo, da bodo prvima dvema prevodoma sledili še naslednji naslovi. Vanja Jazbec, 
Bukla 147 https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-9-do-12-let/zgodbe-v-
serijah/frank-einstein-in-antisnovni-motor.html  

Zgodbe iz te serije se mi zdijo kot nalašč privlačne za FANTE, predvsem v 2. triletju, in še kako 
primerne, da jim jih predstavijo učitelji-ce fizike oz. da oni organizirajo pogovor mladih 
bralcev; pričakujem namreč, da jim bodo le-ti znali bolje odgovoriti na morebitna vprašanja o 
izumih. Knjige iz te zbirke so namreč lahko tudi zelo poučne, čeprav so fantastične pripovedi, 
humorne in duhovite družinske zgodbe s kančkom kriminalke ... 

 

https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-9-do-12-let/zgodbe-v-serijah/frank-einstein-in-antisnovni-motor.html
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Spodbude za branje: 

- Povem nekaj od tega, kar je zapisano na hrbtni strani knjige;  
- po branju se pozanimam, kdo vse so še pomembne osebe v zgodbi poleg Franka, Klinka in Klanka 

(to so: Frankov prijatelj Watson, Frankov dedi Bert Einstein, Frankov sošolec  in tekmec T. Edison 
in njegov gospod Šimp, pravi šimpanz). Frankova starša Mary in Bob sta manj pomembni osebi, ker 
sta pač odsotna, sta na potovanju na Antarktiko; vendar se izkaže, da je dedi Bert svojega sina 
Boba prav tako spodbujal k raziskovanju. (Ampak zdaj njega bolj zanimajo potovanja, kar je prav 
tako dobro.) 

- Meni je seveda najbolj všeč dedi, ker spodbuja Franka k razmišljanju, raziskovanju in ustvarjanju (v 
bistvu ga spodbuja, da se igra!). Spomni ga, da izume znanstvenikov lahko drugi ljudje zlorabijo; 
opogumlja ga, da so morebitni neuspehi lahko velika spodbuda za nadaljnje raziskovalno delo; 
opozarja ga, da ni konec sveta, če doživimo neuspeh (on pravi, da imamo tudi po neuspehih še 
vedno možgane, da v rastlinah poteka fotosinteza in se Zemlja vrti naprej!); poleg tega dedi 
uporablja reke in pregovore, tudi metafore idr. Je potrpežljiv in sodelovalen ... skratka, krasen! 
Dedi nam je starejšim lahko za zgled!!! Preberite tale odlomek na str. 23 in se ne jezite, ker je fotka 
slaba. (Dedi Bert bi najbrž rekel, da je besedilo dobro kljub malo slabši fotki ☺) 

 



 

- Kako se zdi mladim bralcem tisk besedila v različnih fontih, skice, risbe idr. likovni elementi? 
Kako se jim zdi znakovni jezik, ki ga uporablja gospod Šimp? 

- Jim je dobrodošel poučni dodatek na koncu knjige? (Učitelj-ica fizike, je dodatek v redu, 
povsem neoporečen?) 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- Po kom ima ime Frank Einstein in po kom T. Edison? 
- Albert Einstein (1879–1955) je bil nemški fizik in matematik. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein  
- Thomas Alva Edison (1847–1931) je bil ameriški podjetnik, znanstvenik, izumitelj, fizik, 

elektroinženir in matematik. https://sl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison  
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