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Zbirka: Zibby Payne

•

Zgodba se dogaja v šestem razredu med prijatelji, v sedanjem svetu.

•

Glavne osebe so Zibby- trmoglava deklica, Sara- Zibbyjina prijateljica, Amber- učenka,
Camille- učenka, Anthony- Zibbyjin brat, Vanessa- obiskovalka kluba frkelj.

•

Zgodba se začne tako, da Zibby spozna, da bo šesti razred polomija, čeprav se ga je zelo
veselila in mislila, da imajo veliko privilegijev in jih vsi občudujejo.

•

Glavni dogodki v knjigi so, ko se Zibby odloči, da bo postala frklja in ustanovi klub frkelj
zato, ker jo Sara in njene prijateljice ne spustijo v svojo družbo. Ne spustijo jo, ker se noče
obnašati, kot bi one želele .

•

V zgodbi se Zibby začne družiti s fanti, ker si med odmori ne misli lakirati nohtov, ličiti
in se pogovarjati o fantih, ker se prijateljice nočejo igrati iger, ki so se jih igrale v nižjih
razredih.

•

Zgodba se konča, da Zibby nazaj obleče svoja oblačila, ki jih je nosila, ko ni bila frklja.

•

Zgodba se je končala veselo, čeprav na začetku ni kazalo ravno tako.

•

Všeč mi je bilo, da je bila zgodba zelo zanimiva in se je zelo veliko dogajalo.

•

Niso mi bila všeč angleška imena, saj bi lažje razumela slovenska.

•

»No, frklje imajo rade športne igre - biti aktiven med odmori je nekakšno pravilo,« je
rekla Zibby. Sara se je še močneje namrščila. Zibby je brskala po možganih in skušala
najti način, kako predstaviti svojo idejo, ne da bi prijateljico še bolj razburila.

•

Alison Bell z možem, z dvema sinoma in s hčerko živi v Kaliforniji. Kot otrok se ni nikoli
ličila.
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