
Ribeiro, João Manuel: Moj dedek, kralj majhnih stvari. 
Ilustr. Catarina Pinto. Prev. Mojca Medvedšek. Medvode: Malinc, 2018. 104 str. 
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Če bi mi kdo naročil, naj izpišem kakšno lepo misel, bi morala prepisati vso knjigo, pa vendar: 
☺  
»Nimam prestola ne krone in ne palače kot vsi kralji tega sveta. Sem drugačen kot vsi drugi 
kralji. Sam svoj kralj sem in kralj svojega življenja. Biti kralj zame pomeni, da sem gospodar 
vsega, kar mi pripada. To pomeni vladati. Sam vladam svojemu življenju, odločam o tem, kaj 
bom počel, kdaj in kako bom živel. Kraljujem svojim idejam in mislim. Stvari rad vidim, ne 
take, kot so v resnici, temveč, kot bi lahko bile in kot bi si želel, da bi bile. Kar počnem, je zelo 
preprosto: sanjam, spreminjam resničnost, domišljiji dajem krila. To počnem na tak način, da 
ne vem več, kje se konča resničnost in se začne moj fantazijski svet.«(str. 15 – 16) 
  
Torej »sam svoj kralj sem in kralj svojega življenja« po eni od dogodivščin pojasni dedek 
svojemu vnuku. In še mnoge druge stvari: kaj so to avanture, prilike, metafore, poezija, pa 
tudi čas, lepota, ljubezen. Predvsem ljubezen do majhnih stvari, vera in veselje do življenja. 
Pa kako je svet čudežen, če sanjamo, spreminjamo resničnost in domišljiji dajemo krila. 
http://www.malinc.si/sl/moj-dedek/ 
Tam lahko knjigo tudi prelistate: https://issuu.com/malinc.si/docs/moj_dedek_issuu  
 
Najprej me prevzame ilustracija, vzame mi dih in mi napoji srce. Potem poetično besedilo - 
poklon dedku in njegovemu odnosu do življenja: ljubezen je življenje in življenje je ljubezen 
... Žlahtna preja domišljije, izročila, znanja in izkušenj, ki jo uživam kot nabor modrosti, 
molitev hvalnico ...  
 
Čudovita knjiga za bralce vseh starosti!!!  
 
 
 

http://www.malinc.si/sl/moj-dedek/
https://issuu.com/malinc.si/docs/moj_dedek_issuu


Otrokom v predšolskem obdobju: 
- knjigo berem v nadaljevanjih, morda vsakič le eno poglavje (naslovi poglavij: Krilati 

konj, Velikost kraljestva, Granatno jabolko in dekle, Ples s slamnatimi lutkami, 
Prijatelj živalske druščine, Zemljevid skrivnsoti, Reka življenja, Zadnji dnevi, O dnevih, 
ki pridejo), 

- po potrebi razlagam manj znane besede in aktivnosti (npr. ličkanje), 
- skupaj opazujemo ilustracije (se prav »potapljamo« v dvostranske), pripovedujemo, 

kaj upodabljajo idr., 
- če otroci želijo, se pogovarjamo: Imajo tudi oni stare starše ali druge ljube sorodnike, 

prijatelje? Kaj vse počnejo z njimi? 
 
Otroci v 3. in 4. razredu: 

- knjigo berejo sami; prisluhnem jim, kaj povedo spontano, 
- kako se jim zdijo ilustracije? 
- bi v kombinaciji besedila in ilustracije predstavili dogodivščine s svojimi dedki? 

 
Otroci v 2. in 3. triletju  

- knjige morda ne bodo želeli brati, ker se jim bo zdela na prvi pogled (pre)otročja, 
- povem jim, da se mi zdi besedilo podobno simbolično kot Mali princ Antoina de Saint-

Exupéryja; jih bo to spodbudilo? 
- to je najbrž trditev, ki pa bo motivirala … 
 

… Odrasle bralce ☺  
- nam je dobrodošla tudi spremna beseda na zavihkih knjige o portugalskem avtorju, 

čigar prvi prevod lahko beremo v slovenščini.  
 
 
 
Mag. Tilka Jamnik 
 
 

 


