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Dvojčka Liza in Jošt se neke nevihtne noči prebudita in prestrašena stečeta k mamici.
Želita si njene bližine. Mamica ju pomiri, ko jima pove, da sta z njo vedno in povsod
povezana z nevidno nitjo ljubezni. Čeprav je ne vidita, jo lahko čutita v svojih srcih.

Če kdaj, potem zdaj otroci potrebujejo varnost, ki jim jo zgodba o nevidni niti lahko nudi. Letošnji pandemični
virus in osamitev sta nas vse močno zaznamovala. Večina otrok je zaznala in doživljala stisko ob ločitvi od starih staršev, prijateljev, učiteljev, vzgojiteljev in vseh vsakodnevnih socialnih stikov, ki so jih bili vajeni. Veliko
je tudi otrok, ki so morali biti ločeni od svojih staršev, saj so ti delali po 12 ur na dan ali več, ker jih je družba v
času karantene neobhodno potrebovala. Tudi zdaj, ko se ponovno zbližujemo in odpiramo, še vedno ni vse
»po starem«, čeprav bi si tega želeli.
V veliki meri se stiske in težave otrok lahko učinkovito prebrodi brez strokovnjakov, tudi s pomočjo te čudovite slikanice. Verjamemo, da bo prav vsak s pomočjo zgodbe našel nevidno vez s svojimi dragimi. Verjamemo tudi, da zgodba prispeva k lajšanju tesnobe in bo v pomoč tudi ob vsakršnih stresnih dogodkih na
nadaljnji življenjski poti otrok, ki bodo zgodbo o nevidni niti nosili v svojih srcih.
Slikaniška uspešnica je na tujih trgih prisotna že vrsto let. Staršem, vzgojiteljem, učiteljem, socialnim delavcem, terapevtom ter drugim strokovnjakom s področja vzgoje in izobraževanja je v veliko pomoč pri pogovoru z otroki o spopadanju s tesnobo ob njihovih stiskah: ob ločitvi, izgubi bližnjega, osamitvi, selitvi, premagovanju osamljenosti ali nočnih strahovih. Na tisoče odličnih ocen zadovoljnih uporabnikov na spletnih
platformah za ocenjevanje knjig priča o tem, da ima zgodba čudovito moč povezovanja. Tudi strokovnjaki v
Sloveniji so knjigo preizkusili pri svojem delu in jo pohvalili kot izredno učinkovito.
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