BEREMO SKUPAJ

Napisal: BOŠTJAN GORENC PIŽAMA ~ Vinjeta in napis v PBZ: MATEJ DE CECCO
Vinjete knjižnih moljev: TANJA KOMADINA

ČLOVEK GORA

Napisala Séverine Gauthier, ilustirala
Amélie Fléchais, prevedla Katja Šaponjić
Človek gora je strip o dečku, ki mora prvič

JAZ SE VSAK
DAN POVZPNEM
NA GORO PERILA,
KI ČAKA NA
PRANJE!

potovati sam. Njegov dedek je že star, težko
hodi; zato namerava deček poprositi veter,
naj mu pomaga premikati dedka. A pot do
vetra, ki živi na vrhu najvišje gore, je dolga.
Deček sreča drevo, kamne in kozoroge. Vsi mu
priskočijo na pomoč: z dejanji in z modrostjo.
Ob branju boste tudi vi potovali po čarobno
naslikanih pokrajinah.

KNJIGA ME
JE RAZNEŽILA!
GREM BRŽ DO DEDKA
IN MU POVEM, DA GA
IMAM RAD!

Iz stripa Človek gora
In otrok se je odpravil. Sam.
Pot je bila dolga in zamudna. Bila je tudi nekoliko
nevarna in občasno naporna. A v glavi so mu
odmevale dedkove besede …
»Dedek, kako to, da si vedno tako prepričan,
da se bova znova srečala?«
»Ker si ti moje najlepše potovanje.«

HAHA! STONOGE
ZAGOTOVO NE BOM
SREČAL. SAJ NIMA ČASA,
DA BI SI ZAVEZALA
TOLIKO GOJZARJEV!

Naloga PBZ
Zamislite si čudežno goro, na katero se vzpenjate.
Napišite ali narišite, koga ste srečali na poti.
Boštjanu Gorencu Pižami lahko pišeš na naslov: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA,
revija Ciciban, 1536 Ljubljana. Zanimive odzive bralcev in bralk bomo
nagradili s pohvalo in knjigami. Izbor odzivov bomo objavili v Cicibanu.
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Naj vas spomnim na še dve izredno zabavni seriji stripov za vašo starost. Ariol je navihan osliček s kupom prijateljev;
strip Škatla pa pripoveduje o dečku Ahacu, ki se druži z živo kartonasto škatlo, polno presenečenj in zamisli.
Zgodbo o dedku, ki se poslovi, a vseeno ostaja, najdete tudi v slikanici Benjija Daviesa Dedkov otok. O pustolovščinah
z dedkom govori še slikanica Paula McCartneyja Hej, velededi.

