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

TIK JE ŠEL V GOZD 
PO DRVA
Ram Cunta, narisal Miha Ha, VigeVageKnjige 2022

Tik je nekakšen dvonogi kuščar, ki se odpravi v gozd. 

Rad bi si pripravil drva za zimo. Toda gozd skriva cel kup 

presenečenj in vsakič, ko obrnete list, Tika in njegovo 

alpako čaka nekaj novega. Tako sreča samoroge, zmaja, 

palčke in razbojnike. Znajde se v labirintu, zaporu in 

ogledalu. Skače iz pustolovščine v pustolovščino in 

vprašanje je, ali bo sploh prišel do drv.

Ram Cunta si je izmislil številne prismuknjene prizore 

(in tudi kakšnega resnega), Miha Ha pa jih je mojstrsko 

narisal. Kako je, ko se ustavi čas? Kaj so oblaktilope?  

In kaj je jazlbek? Če vas zanima, se odpravite za Tikom  

v gozd. In ne pozabite na malico.

Bi se tudi vi radi znašli v pravljičnem gozdu?  
Koga bi tam srečali?

Boštjanu Gorencu - Pižami lahko pišeš na: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA, 
revija Ciciban, 1536 Ljubljana. Zanimive odzive bralcev in bralk bomo 
objavljali na spletu (zavihek Bradna značka) ali v reviji. 

Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI! 

Miha Ha je z Mašo Ogrizek ustvaril knjigi Koko mesto in Koko Dajsa v mestu. Če vam prija svež pustolovski strip, vas v 
knjigarnah čaka strip Q-R-T – Novi sosed o vesoljčku, ki pristane na Zemlji. Če bi vam bilo v gozdu prevroče in bi se radi 
ohladili v morju, pa sva z Igorjem Šinkovcem ustvarila nadaljevanje slikanice Si že kdaj pokusil luno? z naslovom  
Si že kdaj jezdil morskega konjička.

Odlomek iz knjige:

Ko se je sprehajal po gozdu, je opazil, da se  

dogajajo čudne stvari.

Ista veverica je večkrat skočila z drevesa na drevo.

Storž ni uspel pasti na tla, ampak se je ustavil v zraku.

Listi na grmu so mežikali.

Vse je začelo izgubljati ostrino …

NALEPI
NALEPKO.

TIK ZA TIKOM PA JE 
ŠLA NJEGOVA ALPAKA.

OJEJ, TO SE ZDI  
ŠE HUJE KOT NAPAD 

RAZBOJNIKOV  
IZ ZASEDE!

LAHKO PA TUDI 
NAPIŠETE, KAJ MISLITE, 

DA DELA JAZLBEK.


