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Avtor knjige Steven Alton je priznan britanski biolog, 
ki je izdal že nekaj knjig za otroke in dobil tudi nekaj 
laskavih priznanj in nagrad. Knjiga »Hrsk, mljask, klok, 
plunk!« popelje otroke v notranjost človeškega telesa in 
skuša na humoren način prikazati, kaj se dogaja v na-
šem telesu, ko kaj pojemo. Kaj se dogaja s hrano, ki 
pride v naša usta in jo čez čas iztrebimo, ko gremo na 
stranišče? Mlajši otroci že imajo nekaj izkušenj iz vsak-
danjega življenja in vedo, da se v telesu nekaj dogaja. 
Tako vedo, da nam, kadar smo lačni, kruli v želodcu, 
da spuščamo pline, ki so včasih precej glasni in imajo 
neprijeten vonj, da bruhamo, če nam je slabo in da je 
tisto, kar izbruhamo drugačne oblike, barve in vonja 
kot hrana, ki smo jo zaužili. 

Čeprav ima knjiga samo 10 strani, vsebuje veliko 
prepogibank, ki nam omogočijo tridimenzionalno 
predstavo o naših prebavilih. Tako otroci dobijo bolj-
šo predstavo, kako zgleda naše črevo, kako dolgo je in 
kako leži v našem trebuhu tako dolga prebavna cev. Pre-
bavo predstavi v žargonu, kot ga včasih uporabljamo mi 
ali otroci, da je kaj nagnusno, sluzasto, zakaj bruhamo 
in zakaj se nam spahuje. Nauči nas tudi, kaj moramo 
narediti, da se nam spahuje in komentira, da je to res 
packasto! Uporablja izraze, kot so bljunk, plunk, grljup, 
hrsk, mljask, kljup.

Na zadnji strani knjige piše, da knjiga ni primerna 
za otroke, mlajše od treh let. Nekaterih razlag ne bodo 
razumeli niti malo starejši otroci, kot so na primer enci-
mi, kisik, bakterije, peristaltika, brbončice s čutnicami, 
črevesna resica, saj niso narisani ali označeni v prebavi-

lih in si jih otroci ne predstavljajo. Predzadnja stran bo 
marsikateremu otroku prav gotovo smešna in privlačna, 
saj se pred njim odpre zgibanka, ki prikazuje dečka, ki 
sedi na straniščni školjki. 

Avtor opiše tudi dogodivščine »Superkaka« oziroma 
kaj se z njim zgodi, ko potegnemo vodo v stranišču. V 
čistilni napravi se voda z odplakami prečisti in usedli-
no, ki ostane, uporabijo za gnojenje. Nastane uporabni 
drekec.

Knjiga s to vsebino in prikazana v obliki zgibanke ni 
prva, saj poznamo tudi druge podobne knjige s temati-
ko človeškega telesa, ki pa niso prevedene v slovenščino 
(na primer See inside Your Body avtorja Katie Daynes 
in Colin King). Posebnost knjige »Hrsk, mljask, klok, 
plunk!« pa je v tem, da ni napisana strogo resno, am-
pak uporablja besede iz vsakdanjega življenja, ki so za 
otroke smešne. Zato ta knjiga na drugačen, otrokom 
bolj privlačen način približa prebavila. Prav gotovo se 
bodo otroci zabavali pri branju te knjige in se pri tem še 
marsikaj koristnega naučili o svojem telesu.
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