
Ulf Stark: Amy, Aron in duhec.  
Prev. Danni Strazar. Ilustr. Per Gustavsson. Hlebce: Zala, 2019, 124 str. 
|C – 1. stopnja 
| Deklice | Dečki | Prijateljstvo | V otroškem leposlovju | Invalidnost | Šole | Medvrstniško 
nasilje | Duhovi | osamljenost | drugačnost | posmehovanje | pomoč | družinski odnosi | 
medosebni odnosi | dogodivščine | domišljija | igre | fantastična bitja  
 

 

Ej, kaj vse se zgodi, če se dva otroka družita in igrata na prostem, po starem, in z veliko mero 

domišljije!!! Prvo poglavje ima naslov »Iščeva nekaj, pa ne veva kaj.« Amy in Aron med 

poletnimi počitnicami na Odpadu najdeta duhca in med njimi se splete prijateljstvo. Nevidno 

postane vidno in otrokoma se izpolnijo želje. Duhovito, igrivo, tudi ganljivo! Privlačno 

ilustrirano! Imenitno prevedeno! 

Spodbude za branje za učence 3. in 4. razreda, tudi za malo starejše in veliko mlajše, če jim 
beremo odrasli: 

-     Če si otroci želijo, vodim pogovor nekako takole: 

o Kdo je Amy in zakaj se ji sošolec Sture in njegova prijatelja posmehujejo? 
o Kaj počne Aronova mama vsako jutro in kje v resnici dela? 
o Kaj si predvsem želi Amy (mir na zemlji in črnega mačka) in kaj Aron (da bi očka 

peljal vlak mimo, ko ga otroka čakata ob tirih)? 
o Zakaj se med počitnicami otroka igrata na Odpadu? Kaj vse počneta? In koga 

nazadnje najdeta? Kako se počuti duhec in kaj si želi?  Kaj vse trije prijatelji 
počnejo? Kaj se medtem dogaja z duhcem? 

o Kakšen je konec zgodbe? 

-      Tole me še posebej zanima: Kakšni se jim zdijo odnosi v družinah obeh otrok? Kakšni so 
odrasli? (znajo se vživeti v igro svojih otrok) 

-      Zgodbo naj pripoveduje (obnovi) duhec.   
-      Bi se igrali ravno-obratno-igro? 
-      Otroci naj pripovedujejo o svojih igrah s prijatelji na prostem (brez mobijev, računalniških 

igric idr.) 
 



Nadaljnje spodbude za branje: 

Bi morda prebrali še drugi dve knjigi avtorja Ulfa Starka, prevedeni v slovenščino? 

Stark, Ulf: Ko mi je očka pokazal vesolje. Ilustr.  Eva Eriksson. Prev. Danni Stražar. Hlebce : Zala, 2017, 26 
str. https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ko-mi-je-ocka-pokazal-vesolje  
 

Stark, Ulf: Sixten ali Nova žena za očka. Prev. Helena Bauman. Maribor: Obzorja, 1997, 73 str.  
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