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BABICA KATICA je majčkene in radovedne 

sorte. Nosi okrogla očala, je strastna bralka 

in redna obiskovalka Mestne knjižnice 

Piran. Ima obsežno zbirko receptov za vse 

vrste težav z zdravjem. Pri tem si spretno 

pomaga z računalnikom, ki ga lahko 

uporablja v knjižnici. Še vedno veliko 

potuje in išče zdravilne rože z vseh koncev 

sveta. Je priljubljena, zato njena hiša ni 

nikoli prazna. Precejšen del svojih 

prihrankov je podarila za obnovitev 

Piranskega akvarija. Babica Katica je častna 

občanka mesta Piran, njen najljubši rek je: 

»Za vsako bolezen rož'ca rase.«  

 

DEDI EDI je s svojim Zelenkom 

prepotoval precejšen kos Modrega 

planeta. V Železnikih ni skoraj nikogar, 

ki ga ne bi poznal. Najraje je oblečen 

v modre hlače in oranžno majico, ki ju 

je dobil za rojstni dan od odličnega 

deskarja na snegu Žana Koširja. Kadar 

nima na sporedu nobene tekme, 

napeče dražgoške kruhke, da jih lahko 

podari prijateljem. 
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ERIN trenira plavanje. Z najboljšo prijateljico Niko 

sta naredili tečaj za reševalca iz vode. Obožuje 

šport in zelenjavo, najraje je korenje. 

 

 

 

 

 

 

 

EVA je zanimivo dekle, ki rada menja barvo svojih 

las. Trenutno se njeni prameni lesketajo v 

vijoličnih odtenkih. Eva je skoraj vedno dobre 

volje. 

 

 

 

 

 

JURE je bister fant, ki se spozna na računalnike (ne samo na igrice!), 

vozi BMX in se rad igra s prijatelji. Skoraj vedno je oblečen v jopo. 
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LEA obožuje pustolovščine in zabavo. 

Šport ima v krvi. Z najboljšo 

prijateljico Evo kar naprej tičita 

skupaj. Njena najljubša letna časa sta 

poletje in zima. 

 

 

 

 

 

LENART je živahen, navihan fant. V 

prostem času uživa z BMX kolesom ali pa 

z gorskim kolesom leti čez lesene 

skakalnice, ki jih je fantom pomagal 

stesati Dedi Edi. Obvlada računalnik. 

 

 

 

 

MATJAŽ najraje preživlja prosti čas s 

prijateljema Juretom in Lenartom, na 

računalniku in na kolesu, seveda! 

Rad ima smučarski kros.  
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NIKA je poznavalka živali, še posebej jo 

navdušujejo vsa morska bitja. Njena 

najboljša prijateljica je Erin, njena 

najljubša hrana pa so pečeni morski listi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONKA se v prostem času rada druži 

s prijatelji in nabira školjke, trenutno 

je na počitnicah pri Babici Katici. 

Njeni lasje so črni kot noč. Najraje se 

druži s svojo prijateljico Veroniko. 
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VERONIKA je najstniško dekle, ki ima najraje 

poletje, ko se s petimi prijateljicami odpravi 

na počitnice k Babici Katici, kjer jim zagotovo 

ni dolgčas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUS je nenavadna zverinica in hišni ljubljenček Babice Katice. Najbolj 

uživa v nočnem plezanju na starem borovcu ob hiši. Zjutraj se zvit v 

klobčič skrije pod kavč, v svoje toplo gnezdo, ki ga je s slino napletel iz 

kosmov svojega repa in vate iz nočne omarice Babice Katice. Zna 

govoriti preproste besede: UN – rad bi šel ven, IJO – živijo, MOU – rad 

bi šel domov. 
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Železniki so majhno mestece na severozahodu Slovenije. V enem 

izmed naselij, z imenom Na plavžu, živi nekoliko nenavadni Dedi Edi s 

svojim vnukom Juretom. Dediju Ediju še vedno tečejo po žilah 

precejšnje količine adrenalina, zato ne zdrži prav dolgo na kavču s 

časopisom v rokah. Čeprav je star kot zemlja, še dolgo ne namerava 

zapustiti tega sveta. Zmeraj se rad igra ali pa odpelje vnuka Jureta na 

kakšen zanimiv izlet. Ravno včeraj sta opravila tri popolne skoke s 

padalom za dva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poletne počitnice so v polnem teku in Dedi Edi je že pošteno 

nejevoljen, ker so Jure in njegova prijatelja Matjaž in Lenart prikovani 

pred računalniške zaslone. Že tretji dan jih prepričuje, da bi se skupaj 

odpeljali na morje. Končno Jure le popusti.  
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»No, pa pojdimo, če ti je že ravno toliko do tega tvojega morja, samo 

obljubi nam, da se bomo prej ustavili v Ljubljani in mi boš kupil novo 

miško za računalnik. Še tale svet na Minecraftu razbijem,« reče Jure, ki 

je povsem zatopljen v dogajanje na zaslonu. Dedi Edi godrnjaje odide v 

klet in če bi ga kdo videl, bi na njegovem obrazu zaznal hudomušen 

nasmešek. Čez nekaj minut kar na lepem zmanjka elektrike. Naj se 

Dedi Edi še tako trudi, napake ne more odpraviti, vendar je vseeno 

videti nenavadno dobre volje.  

Sploh pa elektrike ne potrebujejo, saj vendar morajo pripraviti vse 

potrebno za preživljanje počitnic na obali. Stari kombi Dedija Edija, ki 

ga ljubkovalno kliče Zelenko, je hitro založen do zadnjega kotička in 

počasi se odpeljejo proti Ljubljani. Ustavijo se v najbližji trgovini z 

elektroniko, kjer Jure takoj najde svojo miško. Dedi Edi ni preveč 

navdušen, zato raje spet uporabi natrenirane možganske vijuge in 

predlaga: »Če pustite tole plastično šaro tukaj, vam obljubim, da vas 

bom naučil deskati na morju.« Začuda ni potrebnega dodatnega 

prepričevanja, saj je fantom ideja takoj všeč. Vsi so se namreč že na 

lastne oči prepričali, kako dober športnik je še vedno Dedi Edi. 
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V Piranu pri Babici Katici v hišici na obali preživlja drugi dan počitnic na 

morju tudi šest deklet: Veronika, Tonka, Nika, Lea, Eva in Erin, ki so 

prav tako doma iz Železnikov, iz naselja Otoki. Babica Katica doma nima 

računalnika in dekleta ga sploh ne pogrešajo, saj večino časa preživijo 

na prostem. Danes se pravkar vračajo s pohajkovanja po plaži, kjer so 

nabirale školjke, kamne in druge zaklade. Veronika zagleda Zelenka in 

presenečeno komentira: »O, tale zelena škatla se mi zdi pa nekam 

znana, mislim, da sem jo že nekje videla!« »Seveda si jo videla, saj to je 

kombi Dedija Edija in tamle so Lenart, Matjaž in Jure!« zavpije Tonka. 

Zdaj že vidijo fante, ki se lovijo po peščeni plaži. Za njimi teče malo 

starejši možak – Dedi Edi, kdo pa drug – in vpije: »Počakajte me, zdaj 

vas bom naučil leteti!«  

 

Dekleta in Babico Katico zanima, kaj se dogaja. Fantovska družba se 

napoti proti staremu Zelenku in kmalu Dedi Edi izbrska tri deske.  
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Skupaj s fanti iz njih sestavijo skakalnico. Dedi Edi se zapodi po zalet in 

čez nekaj trenutkov se zasliši divji klic: »Umakni se, kdor se more!« 

Dedi Edi na Juretovem BMX-u drvi proti skakalnici, izvede eleganten 

skok in spretno pristane. Vsi fantje in tudi dekleta z Babico Katico 

obstanejo odprtih ust, Dedi Edi pa se pripelje do njih tako, da stoji z 

eno nogo na sedežu kolesa, drugo pa drži iztegnjeno nazaj in veselo 

prepeva: »Jaz sem Dedi Edi, prou nč strah me ni, jaz sem Dedi Edi, kdo 

si pa ti?«  

 

Nato zajaha kolo Jure in zdrvi po zalet. Z najvišjo hitrostjo se zapodi 

proti skakalnici, vendar mu pri odrivu kolo zdrsne v levo stran in Jure 

trdo pristane z obrazom zakopanim v mivko. Šele zdaj se spomni, da si 

je pozabil nadeti ščitnike na kolena in čelado na glavo. Dediju Ediju 

pade iz ust pipa na milne mehurčke, ki jo uporablja za zabavo otrok. 

Steče do Zelenka po škatlo za prvo pomoč. Medtem k Juretu prihitijo 

tudi ostali fantje in dekleta in Babica Katica, ki je med tekom po 
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peščeni plaži prehitela vse otroke in 

zagotovo postavila osebni rekord v teku 

na kratke proge. Previdno pomaga 

ponesrečencu, da se lahko obrne. Jure se 

drži za levo koleno, njegova bolečina 

utripa in tuli »aauuuuuuuuuvaaaaaaa«. 

»No, no, saj se že celi,« ga tolaži Babica 

Katica. Fantje in dekleta Juretu 

pomagajo, da odšepa do Babičine hišice, 

kjer se uleže na starinski kavč. Babica 

Katica Juretu postreže s posebno čajno 

mešanico iz posušenih in zdrobljenih 

morskih kumar, bodic morskih ježkov v 

prahu, škržatovih kril, zmletih rakovih 

klešč, pravkar nabranih morskih polžkov, 

nasekljanih meduzinih lovk in posebne 

mešanice gorskih zelišč, nabranih nekoč 

pod Ratitovcem. 

  

 

 

 

Jureta napitek okrepča, Babica Katica 

pa mu raje ne izda recepta. Matjaž 

gre ravno iskat Dedija Edija, ko se 

vrata brez trkanja hrupno odpro in na 

pragu s škatlo prve pomoči obstane 

Dedi Edi. Ko zagleda Babico Katico, 

obstane kot vkopan, prva pomoč pa se zakotali pod kavč Babice Katice.  
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Dedi Edi se začne presenečeno ozirati okoli sebe. Vidi celo goro 

nenavadnih stvari, vendar se mu pogled ustavi na povečani fotografiji 

mladega para na motorju.  

 

Dedi Edi pogleda še malo bolj debelo: »Pa saj to je moj motor! Pa to je 

moj obraz! Pa saj to sem jaz! In to je moja Katica! Pa ne, da je to moj 

zob?!« se mu pogled ustavi na polički nad umivalnikom, kjer v 

zelenomodri tekočini plava snežno bel zob. Zdaj se obrne k Babici Katici 

in komaj slišno izdavi: »A si to res 

ti?« Tudi Babica Katica je 

presenečena pa še malo nerodno ji 

je. Naenkrat zavlada čista tišina, 

nato pa zaslišijo cvileč, nenavaden, 

visokotonski »aaaacih«. Babica 

Katica se navihano smeji in pokliče: 

»Reeepuuus, le pridi ven, nikar se 

ne boj, pozdravi moje nove 

prijatelje!« Izpod kavča pokuka 

puhasta živalska kepica z dolgim 

košatim repom. Giba se v vse smeri, 

cikcak, tako da ji komaj sledijo. 

Repata živalca z velikimi črnimi 
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očmi zdaj obstane na mestu in še dvakrat kihne z visokimi toni, pri tem 

pa vsakokrat naredi salto naprej. Nato zacvili: »Un-un, un-un!« in z 

enim skokom pristane na rami Babice Katice. Tonka skoraj prestrašeno 

zašepeta: »Kakšna žverca pa je to? Ali govori?«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»No, saj se mi je kar zdelo, da ga bomo zbudili,« razloži Babica Katica in 

se odloči, da lahko otrokom nekaj zaupa. Letos spomladi se je potepala 

po tistem delu Kočevskega pragozda, ki se imenuje Krokar. V njem 

rastejo mogočna drevesa, nekatera štejejo tudi petsto let in več, tam 

živijo risi in ptičje vrste, ki jih ne najdemo nikjer drugje. Naletela je na 

nenavadno živalco, ki je s poškodovano tačko obležala v travi. Odnesla 

jo je s seboj in skrbela zanjo, dokler si ni opomogla. Ni mogla ugotoviti, 

kateri živalski vrsti pripada. Ker je bila živalca videti prestrašena in 

žalostna, se je odločila, da jo bo obdržala. In ker je imela tako lep, košat 

rep, jo je začela klicati Repus. Kmalu je opazila, da ima Repus posebno 
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zdravilno moč. Kadar je Babico Katico kaj bolelo, je Repus začutil 

bolečino. Takrat ji je skočil v naročje in nekaj časa zavzeto godel. 

Bolečina je vedno popustila in nato počasi izginila. 
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Babica zdaj odide do natrpane knjižne police, stopi na prste in z 

najvišje police previdno potegne debelo knjigo s porumenelimi listi in 

debelimi usnjenimi platnicami. Odpre jo na označenem mestu in 

otrokom pokaže risbo treh živalic, ki so zelo podobne Repusu. Začne 

brati o tem, kako je pred davnimi časi nek kočevski gozdar videl 

nenavadne živalce, ki so se skrivale v krošnji starodavne bukve. Otroci 

poslušajo babico Katico, z očmi pa sledijo Repusu, ki v treh skokih 

pristane ob Juretovi boleči nogi in začne presti zdravilne zvoke. Čez 

nekaj minut Jure z olajšanjem zaspi. 

Dedi Edi je kar malo zmeden, na obrazu pa mu žari močna rdečica. 

Babica Katica to opazi in ga vpraša, ali zna še vedno tako dobro deskati 

kot včasih. »O, seveda, in to ne samo po internetu!« se hitro znajde 

Dedi Edi. Zasanjano se odpravi proti Zelenku. 
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Ko se razburjenje nekoliko poleže, se tudi otroci odpravijo ven za 

Dedijem Edijem. Kmalu Lenart in Matjaž začneta z urjenjem ravnotežja 

na deski za začetnike, tako da sledita navodilom velikega deskarskega 

mačka Dedija Edija. Lea in Eva, ki sta že od nekdaj dobri prijateljici, 

plavata v bližini, opazujeta fante in se nagajivo hihitata. Nato stavita, 

da si Lea ne upa skočiti z visoke pečine, in ker si Lea želi dokazati svoj  

 

pogum, spretno spleza na visoko skalo. Eva je prepričana, da si bo Lea 

premislila in bo stava njena, takrat pa se Lea silovito odrine in poleti 

ter trenutek za tem »na ploh« štrbunkne v morje. Eva presenečeno 

gleda Leo, ki le s težavo lovi zrak, nato pa z največjo hitrostjo žabjega 

sloga zaplava proti njej, da bi ji pomagala. Žal ji to ne uspe, saj jo 

onemogoči močna, skeleča bolečina: »Na pomooooč, peeeče!«  
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Vsi pogledajo proti Evi, ki krili z rokami in se izgublja pod vodo. Nika in 

Erin se odzoveta prvi in v mislih obnovita vsebino tečaja za reševalca iz 

vode, ki sta ga opravili ravno pred nekaj dnevi. Stečeta v vodo in s 

hitrostjo za zlatega delfinčka zaplavata proti Evi. Obe sta oblečeni v 

varovalno obleko iz neoprena, saj sta bolj zmrznjene sorte in ju v vodi 

hitro zebe.  
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Dedi Edi zarjove: »Paaazi, meduze, zelo nevarne, strupene kompasne 
meduze, njihove lovke so lahko en meter dolge!« Dedi Edi naveže na 
svojo desko vrv, nato pa zaplava proti obali z drugim koncem vrvi v 
rokah. Hkrati budno spremlja reševalno akcijo. »Erin in Nika naj 
pomagata Evi na mojo desko, ostali takoj iz vode! Nika, Erin, dobro 
držita Evo, da ne pade v vodo!« Ko Dedi Edi začuti mivko pod svojimi 
nogami, hitro povleče desko s puncami na trdna tla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medtem je Babica Katica ostala pri Juretu in za trenutek zadremala in 

tudi glasno zasmrčala, čeprav tega zadnjega ne bi priznala za nič na 

svetu. Ni vedela, kaj se dogaja zunaj, dokler se niso vhodna vrata že 

drugič tega dne brez trkanja odprla in je zagledala otroke in Dedija 

Edija z Evo v naročju. »Pr' mej duš, kaj se spet dogaja?« Babica Katica 

vsa skuštrana plane pokonci. Ko pogleda Evo, na njenem telesu takoj 

prepozna sledi strupene meduze. Pohiti do hladilnika, kjer ima 

shranjene lističe posušenih morskih alg in jih spretno začne polagati na 

opekline. Eva zmedeno momlja nerazumljivo govorico. Veronika 
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najprej misli, da se Evi blede zaradi strupa meduze, vendar ji hitro uspe 

razvozlati uganko in prepoznati prave besede. Nenadoma zakliče: 

»Pridite, moramo jo najti, hitro!« Prav takrat med še vedno na stežaj 

odprtimi vhodnimi vrati zagledajo Leo, ki se ji je v mokre lase zapletla 

morska trava in je zato videti kot povodni mož. »O, ali morda pogrešate 

mene?«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za trenutek vse utihne, nato pa otroci planejo v glasen smeh. Lea se 

čudi: »Kaj je narobe, kaj je tukaj smešnega?!« Matjaž in Lenart hkrati 
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pokažeta na stensko ogledalo, zato Lea stopi predenj in zdaj zagleda 

nenavadno podobo. Hitro začne čistiti svoje lase in po pomoti vrže 

kepo morske trave naravnost v Jureta. Ta se presenečen prebudi, 

Repus pa se oglasi »ijo-ijo«. To zbrano druščino znova spravi v smeh. 

Lei samo nekaj časa uspe zadržati resen izraz na obrazu, potem pa tudi 

njo premaga krohotanje. Tonka z olajšanjem objame Leo: »Kakšno 

srečo imamo vsi skupaj, da se nisi utopila! Ne gre mi v glavo, kako smo 

lahko kar pozabili nate! Veliko bolj pazljivi moramo biti! Preveč stvari 

naenkrat se je dogajalo! To pa je sreča v nesreči! Zagotovo si rojena 

pod srečno zvezdo!«  

»Že mogoče, da sem res rojena pod srečno zvezdo, ampak zakaj sem 

potem priletela na ploh, zakaj sem se skoraj utopila in zakaj ste pozabili 

name?!« je razburjena Lea. »Čutila sem, kot da me nevidna sila vleče v 

globino, pred očmi se mi je temnilo, vendar sem se na vso moč borila 

za zrak! Nato mi je postalo jasno, da sem se panično zapletla v morsko 

travo. Navsezadnje mi je uspelo, da sem se osvobodila nadležnih lovk 

in zaplavala na gladino. Hotela sem klicati na pomoč, a mi je strah tako 

stisnil grlo, da sem ostala skoraj brez glasu.«  

»Evin klic na pomoč nas je presenetil in očitno te sploh nismo videli, 

tega pa res ne razumem!« se čudi Lenart.  

Otroci se še nekaj časa pogovarjajo o nevarni dogodivščini s srečnim 

koncem, medtem pa Dedi Edi in Babica Katica napečeta goro palačink, 

ki vsem povrnejo izgubljeno energijo. Zvečer se skupaj sprehodijo ob 

obali in pohajkujejo med stojnicami s spominki, nato pa se odpravijo še 

v Piranski akvarij. Prodajalec vstopnic seveda prepozna Babico Katico, 

zato otrokom podari brezplačne vstopnice. Edino Lea je videti nekoliko 

zamišljena, saj se še vedno ne more odločiti, kako naj porabi pet evrov, 

ki jih je dobila za stavo z Evo.  

Ostali dnevi poletnih počitnic potekajo nekoliko bolj umirjeno, 

predvsem pa minejo s skoraj svetlobno hitrostjo. Fantje in dekleta so 
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nerazdružljivi. Čeprav so vsi doma in Železnikov, se šele zdaj dobro 

spoznajo. Babica Katica povabi Dedija Edija in njegovo fantovsko 

družbo, da stanujejo v njeni hiši. Fantje spijo v spalnih vrečah na 

podstrešju, dekleta pa v sobi za goste.  

Zadnje tri dni Babica Katica postaja pozorna na to, da se z Repusom 

dogaja nekaj neobičajnega. Postaja vse bolj nemiren. Podnevi ne more 

spati, že tri noči zapored ne želi priti izpod kavča. Noče piti niti jesti, 

tudi slastna Repusova enolončnica mu ne tekne več. To lahko pomeni 

samo eno stvar: Repusa kliče divjina! Daje ga domotožje!  

Navsezadnje Dedi Edi predlaga, da naredijo pred odhodom domov še 

izlet v Kočevje, da bi Repusa vrnili tja, kjer je pred tremi meseci obležal 

s poškodovano tačko. Tudi Babica Katica želi oditi z njimi, ker ji je 

menda zmanjkalo dragocenih zelišč, ki rastejo samo pod Ratitovcem. V 

resnici pa si želi oditi v Železnike skupaj z Dedijem Edijem. Tako se vsi 

nadrenjajo v Zelenka, ki zmore ravno dovolj prostora za enajst ljudi in 

eno žival. 
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Ko se približajo Kočevju, se Repus začne glasno oglašati: »Mou-mou, 

mou-mou!« in poskakovati na vse strani. Nenadoma začne spuščati 

nenavadne zvoke še Zelenko, zato Dedi Edi zapelje na bližnje parkirišče. 

Dobro pozna zvok pregretega motorja, ki se mora nujno ohladiti. Vsi 

izstopijo, Repus neutrudno ponavlja: »Mou-mou,« in skače od Babice 

Katice do Dedija Edija, potem pa izgine v grmovju. Čez nekaj sekund še 

zadnjič skoči na ramo Babice Katice, potem pa znova steče v objem 

gozda, v tišino in divjino, ki ju potrebuje bolj kot vse drugo.  

Otrokom je žal, da Repusa ne bodo videli nikoli več, vendar vedo, da se 

mora vrniti v svoje prastaro bivališče, kjer bo najbolj srečen. 
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Medtem se Zelenko zadosti ohladi in ga Dedi Edi lahko ponovno 

zažene. Med vožnjo domov nekaj časa vsi molčijo, potem pa tišino 

prekinejo s petjem starih mornarskih pesmi, ki so se jih naučili na 

morju. Ko Zelenko varno pripelje v sončno Selško dolino, Dedi Edi 

pospremi vsakega otroka do doma. Nazadnje Babico Katico povabi v 

svojo hišo Na plavžu, kjer se počuti tako dobro, da se za vedno preseli k 

njemu. Hiško v Piranu Babica Katica odda v najem Službi za reševanje 

in iskanje na morju. 

Srečanje na morju je zgradilo prijateljstvo med fanti in dekleti, zato 

zdaj pogosto tičijo skupaj, v Kočevskem Krokarju pa Repus vse noči 

zadovoljno poskakuje z veje na vejo. Včasih ponavlja besede, ki se jih je 

naučil pri Babici Katici.  
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VPRAŠANJA ZA BRALKE IN BRALCE 

 

O čem so govorili otroci z Babico Katico in Dedijem Edijem, ko 
so se vozili domov v Železnike? 

 

Zakaj Jure živi z Dedijem Edijem?  

 

Zakaj je zob Dedija Edija ostal v kozarcu pri Babici Katici?  

 

Zakaj sta Eva in Lea stavili, da si Lea ne upa skočiti z visoke 
pečine?  

 

Kakšen poklic je opravljal Dedi Edi, ko je bil mlajši?  

 

Kako si je Repus poškodoval tačko?  

 

Kaj je Lea naredila s petimi evri, ki jih je za stavo dobila od 
Eve?  

 

Ali veš, s kakšno hitrostjo potuje svetloba? 

 



 

 

Tale knjiga je dve leti brbotala pod okriljem 

bujne domišljije članic in članov krožka 

Pisateljski vajenec in likovnega krožka. Vse se 

je začelo z željo, da bi napisali in narisali čisto 

pravo knjigo, ki jo bodo natiskali v tiskarni in 

jo bomo lahko ponudili v branje. Na začetku 

smo zgodbo sestavljali s petošolkami in 

petošolci, zaključili pa smo jo, ko so že skoraj 

končali šesti razred. Iz tedna v teden so 

deževale nove ideje in knjiga se je počasi 

prebudila v življenje in zadihala z nami. 

Vsebina je nastajala in se spreminjala sproti, 

tako da skoraj do konca nismo vedeli, kako se 

bo zgodba razpletla. Vsi pisateljski vajenci in 

vajenke so prispevali nepogrešljive koščke 

sestavljanke. Tudi risbe članov likovnega 

krožka so nastajale s skupnimi močmi, po 

načelu »vsi za enega, eden za vse«. Nekateri 

so risali samo določen lik, drugi pa barvali ali 

poskrbeli za ozadje. Tokrat se je izkazalo, da 

ustvarjanje knjige ni prav nič osamljen poklic!  

       

 Nataša Zavrl  
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