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Na ravni strehi večstanovanjske stolpnice na Zakrivljeni ulici 7 dvanajstletna deklica Henrika 
in malo čudaški krovec Hene najdeta kepico mahu, iz katere čez noč zrasteta dve brezi, nato 
pa počasi ustvarita – tudi s pomočjo živalskih in človeških prijateljev – razkošen vrt, ki ... 
očara bralce. ☺  
 
Mnenje založnika in recenzija Bukle: https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-
mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/henrikin-stresni-vrt.html  
  

Spodbude za branje: 
 

- Ne predstavljam si, da bi otroci v 1. triletju tole brali sami (»zapleteno« dogajanje z 
mnogimi osebami, zelo poetično, duhovito, z različnimi namigi itd.), je pa teh 20 
poglavij kot nalašč, da jih (stari) starši in drugi vzgojitelji berejo otrokom v 
predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju v nadaljevanjih. ☺ 

- Da ni veliko oseb?! Poleg glavnih dveh deklice Henrike in krovca Hena so: dva 
dimnikarja, prijazna učiteljica Krasna Maca, Blazinasti Kevi, ki se boji višin in igra čelo, 
železni velikan, fini gospod Usranorobec, dva mačka Severin in Albin, eden je prijazen, 
drugi hudoben, nilski konj v čofotalniku, divja raca, ki si na strešnem vrtu uredi gnezdo 
... pa to še niso vsi! Pa vendar bi vprašala otroke, katera oseba jim je bila najbolj všeč in 

… zakaj ne      ? 
- Najbrž pa ne bomo mogli govoriti o knjigi, ne da bi omenili gospo Ciper iz drugega 

nadstropja. In sicer … zaradi njene metle: »Gospa Ciper ni kakršna koli coprnica,  
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             ampak ena izmed najnevarnejših, coprnica, ki vse postriže in počisti. Coprnice te vrste je    
             težko prepoznati, ker se zdijo tako marljive.« str. 17   

             Je tale odlomek bolj kot otrokom sporočilen odraslim      ?  
- Vrtnarskih, ekoloških in ustvarjalnih namigov ter zelo prijaznih medsebojnih odnosov po 
   besedilu kar mrgoli. (Ne bi me čudilo, če bi po branju vsaj na balkonu v nekaj loncih pričarali    
   »čudež«. ☺) 
- Ta odlomek sem pa kar fotografirala, ne le zato, ker se mi ne ljubi tipkati, ampak da vidite 
   nežnozelene ilustracije. Takšne so po vsej knjigi! 

 

  
 
 

- Zelo všeč mi je tudi »čakalna klop ob morju oblakov«! Na najvišjem dimniku na strehi je, do 
   nje boste morali po močnih železnih sponah oz. na str. 46.  

- Zdaj ste pa že močno vznemirjeni, kajne, in boste vzeli knjigo v roke in jo glasno brali sebi in 
otrokom. ☺ Uživajte! 

 

 



Nadaljnje spodbude za branje: 
 
Spomnila sem se še na en čudež na strehi, in sicer v slikanici z malo besedila in čudovitimi 
ilustracijami: Linda Sarah: SKRIVNI VRT NEBA. Ilustr. Fiona Lumbers. Prev. Jaka Andrej Vojevec. 
(Založba Zala, 2020), 32 str. 
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