
»… Nekega dne sta razmišljali, da bi bilo čudovito, 

če bi skupaj nekaj počeli. In tako sta se skupaj 

vpisali v kuharski tečaj...« 

 

Kaj je najpomembnejše? 
Lisica Eli in štorklja Lina sta najboljši prijateljici. Najboljši 
prijatelji pa si želijo, da bi kaj počei skupaj. Zato sta se Eli in 
Lina odločili, da bosta skupaj obiskovali kuharski tečaj. Začetek 
je obe navdušil. Dobili sta prikupna predpasnika in kuharski 
kapi, da sta bili videti kot pravi kuharici. Učiteljica je bila 
prijazna, vsepovsod so bili pisani kozarci in čudovite dišave. 
Ampak potem… Eli se je hitro izkazala za spretno kuharico. 
Kar je pripravila, je bilo okusno in lepo na pogled. Lini pa ni 
uspelo prav nič. Čeprav je sledila navodilom, so se njene jedi 
prismodile ali pa so bile neokusne. In ker se je počutila kot 
zguba, ni več hotela na tečaj kuhanja. Brez nje pa tudi za Eli ni 
bilo več zabavno. Nato sta se odločili, da se bosta obe vpisali v 
tečaj kvačkanja in vezenja. Lepo bo ustvarjati s pisanim nitmi… 
Prikupna zgodba prijazno pojasnjuje, da nismo enaki drug 
drugemu in da nimamo enakih spretnosti. Zato nam lepo uspe, 
kar prijatelju povzroča težave, drugič pa se počutimo slabo, ko 
imamo občutek neuspešnosti, saj prijatelju uspeva, nam pa ne. 
Sporočilo zgodbe je, da z razlikami ni nič narobe. Pomembno 
je, da poskusimo vse, nato pa najdemo nekaj, kar nas veseli in 
nam gre od rok. S prijatelji pa se lahko družimo tudi tako, da 
vsakdo počne tisto, v čemer je dober, skupaj pa ustvarimo 
nekaj, kar je vsem v veselje. Kot na primer Zac Baldisserotto, 
ki je zgodbo napisal in Elenora De Pieri, ki ji je z ilustracijami 
podrčtala veselje, optimizem in sončno bleščavo zgodbe. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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