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Rumini

214 oldal Ez a könyv a szerző első meseregénye. A 2006. év talán legjobb magyar mesekönyve.
Nagyjából a 6-12 éves korosztálynak való. Igazi kalandregény. Hősei egerek, patkányok, ürgék, pelék,
aztán van még benne pocok, mókusvarázsló és tengerimalac. Egy óriáspolip, amely lehúzza, és egy
sárkány, amelyik megeszi a hajókat. A Rumini ugyanis tengerészregény. Barátaink, az egerek gazdag
rakományt szállítanak a pele királynak Szélkirálynő nevű hajójukkal. Rengeteg kaland vár rájuk. Át kell
hajózniuk a Ragacs-tengeren, a Sárkány-szoroson, túl kell jutniuk a fabatkák szigetén, hogy csak az
elejéről mondjunk néhány veszélyes helyzetet. A matrózok közt van Rumini és barátja, Balikó.
Hajósinasok. Rumini mindig izgága, újabb és újabb ötletei vannak, kalandokra vágyik. Majdnem pórul
jár. A kalózok (akik itt patkányok) elfogják, és kis híján eladják rabszolgának. Végül barátja és társai
segítségével megmenekül, és a Szélkirálynő küldetése is teljesül, de ez nem megy olyan egyszerűen. A
regény végi nagyjelenetben a pele király igazságot oszt, és ez helyrebillenti a világrendet. A meseregény
tele van izgalmakkal, váratlan fordulatokkal, mesés, egzotikus kitérőkkel. A kiváló dramaturgia,
párbeszéd-technika és jellemrajz révén a szerző egy kalandfilm pergő történetével ajándékozza meg a
gyerekeket. Rumini pedig helyet kaphat a gyerekek kedvenc állathősei között. Berg Judit már első
meseregényében pontosan tudja, hogyan kell fokozni az izgalmakat, hogyan kell felcsigázni az
érdeklődést, szépen szisztematikusan felépíteni a kalandokat Károlyi Csaba, Élet és Irodalom
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