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OTROCI

   KAJ JE NA SLIKAH?

Biti odprt do ljudi

Kako je knjiga nastala?
Hanca Buch pripoveduje: »Na be-
sedilo, ki ga je že leta 2003 napi-
sala moja hčerka Sonja, sem se 
spomnila v letu 2015, ko so iskali 
begunci v Evropi zavetja in se mi 
je zdela napisana ideja »odpirati 
ljudem vrtove« posebej primerna. 
Še bolj se mi je zdela vsebina pri-
merna, ko so govorili o klimatski 
krizi, ko je tudi Greta Thunberg 
– kakor Luka – hodila po svetu in 

opozarjala na dragocenost nara-
ve, medsebojnega oziranja in so-
lidarnega ravnanja.« 
Sonja Buch se je strinjala, da bo 
besedilo izdala v knjigi. Želela 
pa je, da jo ilustrira njena mama 
Hanca Buch. »No, pa sem začela 
risati, da je Sonja čutila, da si res
no želim, da knjiga izide. Nastali 
so prvi koncepti in risanje me je 
začelo zanimati. Moji prvi pos
kusi so Sonji ugajali in tako me je 
opogumila.« 

Opogumilo jo je tudi pismo, ki 
ga je dobila v težkih trenutkih: 
»Pevka Bernarda mi je napisa-
la spodbujajoče, tolažilne bese-
de: »Želim moči za nove načrte.« 
Upam in želim si, da bi ta knjiga 
povedala, da lahko tudi pri 75ih 
letih izpelješ nove načrte in eno-
stavno začneš. »Kar tako,« kakor 
večkrat reče Luka v knjigi.«

Hanca Buch je v knjigo vplet
la tudi nekaj nostalgije: »Na ovit-
ku je moj rojstni kraj pod Jepo in 
rojstna hiša pri Prangarju v Zmo-
tičah. Na tisti strani, ko je tržnica, 
pa stoji »moj oče« v ziljski noši, 
fotografija iz leta 1930 je nastala 
na Dunaju v parlamentu, kjer so 
se predstavili trije »pari« v ziljski, 
rožanski in podjunski noši.«

V predalu ima Sonja Buch še 
nekaj napisanih besedil. Bo tudi 
te njena mama likovno opremi-
la in bodo izšle v novih knjigah za 
otroke? Hanca Buch odgovarja: 

»Mene bi veselilo. Kajti pri tem 
intenzivnem delu med mamo in 
hčerko je bilo tudi marsikatero 
novo odkritje.« 

Povežite vprašanje in odgovor.
Vprašanja:
1 Zakaj se je Luka odpravil na 
   potovanje? 
2 Kaj se je zgodilo, ko se je 
   vrnil    domov?
3 Kaj je napisal na tablo na 
   vrtnih vratih?
Odgovori:

 Tukaj sem dobrodošel. Kajti  
     moj vrt je tukaj in povsod. 

 Zaslišal je velik hrup. 
 Da bi to, kar je bilo tuje, 

     videl z lastnimi očmi.

Zakaj je Luka udaril na boben?
To pa sami preberite v knjigi In 
Luka je udaril na boben. Avtorici: 
Sonja in Hanca Buch. Izdala: Mo-
horjeva založba v Celovcu 2020. 
Cena 22 evrov. Knjiga je izšla v 
slovenski in nemški izdaji.  

Nova knjiga In Luka je udaril na boben 

AVTORICI KNJIGE

Ilustratorka Hanca 
Buch-Mertel, roje-
na leta 1945 v Zmo-
tičah pri Brnci, je na 
Dunaju učila v ljudski 
in glavni šoli. Nikoli 
ni prepozno za uče-
nje: Hanca Buch je 
po upokojitvi uspeš
no doštudirala zgo-
dovino na dunajski 
univerzi. 

Avtorica besedila  
Sonja Buch je hčerka 
Hance in Jožka Bu-
cha. Odraščala je na 
Dunaju. Poučuje li-
kovno vzgojo in vodi 
seminarje o umet
nosti. 

Luka ima kratke noge. 
In ima vrt. V njem ra-
stejo ljubke rože, visoka 
sadna drevesa, zdravil-
na zelišča in še mno-
ge druge rastline. Luka 
ima tudi različne instru-
mente: orgle, flavto, 
čelo, boben in harmoni-
ko. Obiščejo ga prijate-

lji. Luka ima dobro 
srce: marsikaj po-

dari kar tako. Po-
tem pa se zgod-

ba zaplete … 

Sonja in Hanca Buch: 
In Luka je udaril na boben. 
Izdala: Mohorjeva založba v 
Celovcu 2020. Cena 22 evrov. 
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