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kien dak il-ħabib ġdid ta’ Sa-
mantha? U x’ried mingħand-
hom? 

Dak it-tifel kellu isem 
stramb ukoll, Meżaringo, u 
meta sema’ lill-kuġini jirrak-
kontaw dak li kienu ppru-
vaw jagħmlu, baqa’ skantat 
bl-għemejjel tagħhom. Sa-
mantha kienet differenti u 
għalhekk dan it-tifel kellu 
rigal speċjali għaliha bħala 
premju għall-imġieba tagħha. 
U finalment dan il-ġest serva 
ta’ tagħlima għal kulħadd. 

Din-sensiela ta’ kotba 
hi mfassla apposta b’ħafna 
għajnuniet għall-qari. Fosth-
om, test aktar sempliċi, kar-
ta safranija li r-riċerka turi 
li sserraħ l-għajnejn waqt 
il-qari, użu ta’ tipa speċjal-
izzata apposta b’leġġibbiltà 
faċli ta’ għajnuna għal tfal 
bid-dislessja (imma mhux 
biss) Rigal għal Samantha 
huwa livell ta’ qari ftit ogħ-
la għal dawk it-tfal li wara 
l-istejjer tal-Fra lesti jippru-
vaw il-livell tal-qari li jmiss. 

Rigal għal Samantha hija 
storja oriġinali ta’ wieħed 
mill-awturi tat-tfal l-ak-
tar maħbuba tul is-snin u 
mal-ġenerazzjonijiet kollha, 
Carmel G. Cauchi. L-illus-
trazzjonijiet huma ta’ Frank 
Schembri, monument ieħor 
fix-xena Maltija tal-kotba 
għat-tfal.

Dan il-proġett ġie kofi-
nanzjat mill-Aġenzija Nazz-
jonali tal-Litteriżmu.

Rigal għal Samantha 
jinsab għall-bejgħ mill-
ħwienet tal-kotba kollha jew 
direttament mis-sit merlin-
publishers.com

Is-Sħaħar ta’ Petut: 
Għand Rebus Totall 
ta’ Clare Azzopardi  
b’illustrazzjonijiet ta’ 
Deandra Scicluna 

Is-Sħaħar ta’ Petut: Għand 
Rebus Total huwal-ewwel 
ktieb bil-Malti għat-tfal li 
juża font maħluqa apposta 
għal qarrejja b’dislessja.

Mhux faċli daqskemm 
wieħed jista’ jiimmaġina, li 
ttir fuq xkupa. Trid tieħu l-qa-
għda, titgħallem kif tqiegħed 
saqajk u jdejk, u tipprattika 
… ħafna, ħafna u ħafna. Im-
bagħad, jekk tinzerta tkun 
mill-familja Ta’ Petut - famil-

ja magħrufa ta’ sħaħar tul 
is-sekli - il-pressjoni tkun ik-
bar biex ma twaqqax għaċ-ċa-
jt l-unur tal-familja.

Terġa’ u tgħid, kapaċi li l-
mamà u n-nanna jkunu fost 
l-iprem sħaħar. Biex tgħaxx-
aq!

Din hi l-ħajja ta’ Pinzett, 
saħħara ċkejkna għadha qed 
titħarreġ, tgħix m’ommha, 
man-nanna u mal-qattus 
tagħha n-Naxxar.

Imma jum wieħed, il-
ħajja kwieta tagħha tinbidel. 
Sam, wieħed mill-ġirien, li 
ġej minn waħda mill-familja 
ta’ nies li mhumiex sħaħar 
imma nies bħali u bħalek, 
iħallilha messaġġ sigriet. Re-
bus Totall, is-saħħar il-kattiv, 
qed iħejji pjan biex jeqred lil 
Ta’ Petut kollha! U issa, x’se 
tagħmel Pinzett? Tgħid il-po-
teri maġiċi tagħha se jkunu 
biżżejjed biex issalva l-famil-
ja tagħha? U Sam, li m’għan-
dux poteri imma jrid ilaħħaq 
ma’ ħabibtu, kif se jirnexxilu 
jgħinha?

Is-Sħaħar Ta’ Petut hija 
sensiela ġdida fjamanta dwar 
is-sħaħar li jgħixu flimkien 
man-nies l-oħra f’belt Malti-
ja, u dwar l-avventuri li jsibu 
ruħhom fihom. Għand Rebus 
Totall huwa l-ewwel ktieb 
f’din is-sensiela, pubblikazz-
joni Merlin Publishers u kit-
ba ta’ Clare Azzopardi.

Għand Rebus Totall hu 
illustrat, kollu bil-kulur, 
mit-talent ġdid Deandra Sci-
cluna. Il-livell ta’ qari huwa 
perfett għal dawk it-tfal li 
għadhom kif bdew jaqraw 
waħidhom kotba qosra: ka-
pitli qosra, storja mexxejja 
u karattri li ssir tħobbhom 
mill-ewwel.

Riċerkaturi barranin 
ħolqu Easy Reading, font 
riżultat ta’ riċerka u studji 
estensivi u applikati minn 
diversi pubblikaturi ewlenin 
internazzjonali. Ovvjament, 
il-Merlin Publishers kienu 
tal-ewwel hawn Malta li ad-
dottaw dan il-font, għal dan 
il-ktieb immirat għal tfal 
bejn 7 u 9 snin.

Is-Sħaħar Ta’ Petut huwa 
stampt b’flexi-binding, qoxra 
iżjed iebsa biex isservi iżjed 
f’idejn it-tfal anki ħdejn il-
baħar f’dawn ix-xhur tas-sajf.

Il-ktieb jinsab għall-bejgħ 
mill-ħwienet tal-kotba kollha 
jew direttament online minn 
merlinpublishers.com
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