
Hanika, Beate Teresa: Krik Rdeče kapice. 
Prev. Tina Štrancar. Spremna beseda Eva Hrovat Kuhar. 
Dob pri Domžalah : Miš, 2016. (Zbirka Z(o)renja), 210 str. 
| M | 4. stopnja | za pogovore o knjigah 
dekleta – dedki - krvoskrunstvo - spolna zloraba - v mladinskem leposlovju 
družina / pogum / pomoč / prijateljstvo / stari starši / vnuki 

 
 

 
 

»Trinajstletni deklici Malvini je nedavno umrla babica in zato mora pogosto sama obiskovati svojega 

dedka, ki je večkrat »bolan«, predvsem pa nenehno osamljen. Toda Malvina ima strašanski odpor do 

teh obiskov, kar pa ne zanima nikogar v njeni družini. /…/« 

Več in »vse« na domači strani založbe Miš: http://www.zalozbamis.com/knjiga/krik-rdece-kapice/ 

 

 

Spodbude za branje: 

- Mlade bralce v 3. triletju OŠ in srednješolce spodbudim, da knjigo preberejo, da bi bili seznanjeni z 

bolečo temo, ki je še vedno precej tabuizirana. Spet gre namreč za spolno zlorabo znotraj družine, 

tokrat vnukinjo zlorablja dedek oz. jo zlorabljata oba, dedek in babica.    

- Malvinina družina pa si zatiska oči iz več razlogov: katerih? (Ovdoveli dedek je osamljen in bolan, 

treba mu je pomagati; starejše ljudi (brezpogojno) spoštujemo; družina vzdržuje videz urejenosti 

pred sosedi; Malvinina starša nimata uspešnega zakona (mama se umika v migrene, oče je strog in 

zagrenjen); vsi mislijo da ima Malvina svoje »muhe«, ker je pač v puberteti itd. 

- Kdo zasluti Malvinino stisko? (Njena najboljša prijateljica Lizzy; fant Trček, ki je sicer iz neurejene 

družine, toda občutljiv in zanesljiv; dedkova soseda, priseljenka, ki je v otroštvu doživljala nekaj 

podobnega.) Se jim Malvina takoj odpre?  

- Malvina žaluje za pokojno babico, toda spozna, da jo je posredno zlorabljala tudi babica; kako oz. 

zakaj? (»Obljubi mi, da dedka ne boš izdala.«) 

http://www.zalozbamis.com/knjiga/krik-rdece-kapice/


 

- Zakaj naslov »Krik Rdeče kapice«? (Malvina dedku v košarici nosi hrano, dedek jo zlorablja. V 

pravljici volk pretenta Rdečo kapico, da bi jo »požrl«.) 

                  -      Je še kaj? Smo kaj pozabili? Prisluhnem pogovoru mladih bralcev, zanima me, kako razumejo  

                         besedilo ... skrbi me, kakšne izkušnje imajo. 

 

 

Nadaljnje spodbude za branje:  

Knjiga Neizrekljivo: https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/neizrekljivo  

 

 

mag. Tilka Jamnik 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/neizrekljivo

