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

39-NADSTROPNA HIŠICA 
NA DREVESU
Andy Griffiths, ilustriral Terry Denton, prevedla Veronika Rot Gabrovec, 
Miš založba 2021

Andy in Terry sta prijatelja, ki živita v hišici na 

drevesu. Nekoč je imela ta hišica 13 nadstropij, nato 

26, zdaj jih ima že 39. V njej najdeš vse, od ograde 

za božanje dinozavrskih malčkov do breztežnostne 

komore in zvrtiljaka (vrtiljaka, kjer se ti resno zvrti.)

Toda Andy in Terry za igro na drevesu nimata veliko 

časa, saj sta pisatelj in ilustrator, ki morata ustvariti 

novo knjigo. Tokrat pa si bosta čas za zabavo vzela. 

Terry je namreč izumil preddavnočasovni stroj, ki 

bo kar sam napisal knjigo o odumitelju profesorju 

von Trapcu. Kaj je odumitelj? Za to pa boste morali 

pokukati v knjigo. Naj vas njena debelina (skoraj 350 

strani) ne prestraši, saj je polna zabavnih ilustracij, 

ob katerih se boste glasno krohotali.

Bi tudi vi imeli hiško na drevesu? Kakšna bi bila?  

Narišite ali opišite jo z zajetno mero domišljije!

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. Aprila bomo izžrebali eno od sodelujočih šol in jo nagradili z obiskom 
Boštjana Gorenca Pižame. Ime šole bomo objavili na spletu.

Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI! 

Andy Griffiths in Terry Denton sta ustvarila tudi knjigi 13-nadstropna hišica na drevesu in 26-nadstropna hišica na drevesu.  
Če iščete zabavne knjige, polne ilustracij, so tu Kapitan Gatnik (Dav Pilkey), Zala Zgaga (Janja Vidmar in Matej de Cecco),  
Trio Golaznikus (Andrej E. Skubic in Tanja Komadina), Umazani Berti (Alan MacDonald in David Roberts), Švrk (Lesley Gibbes 
in Stephen Michael King), Edvin Gizdalin (Andy Riley) in Varuh zmajev (Josh Lacey in Garry Parsons).

Odlomek iz knjige:

»Najina hišica na drevesu!« zastoka Terry. »Najina 39-nadstropna 

hišica na drevesu! Konec je z njo! Z vsem je konec! Odumili 

ste prav vse! Zdaj je to samo še drevo brez devetintridesetih 

nadstropij!« 

»Hmm,« reče profesor von Trapec in si gladi brado.  

»Dobro zapaženo. Vama bom odumil še tega …

To drevo nima smisla,

tako se mi zdi,

zato ga odumim, 

kar zahvali se mi!«

»Najino drevo!« rečem. »Odumili ste najino drevo!« 

»Mislim, da bosta hitro ugotovila, da je eno drevo zelo 

podobno drugemu,« pravi profesor von Trapec, »in v gozdu 

je še preveč dreves. Kar mi da misliti, da bi pravzaprav lahko 

odumil še vsa preostala, ko sem že pri stvari.

Komu, čemu koristijo gozdovi?

Sam v njih vidim le gručo dreves.

Zato jih zdaj vse naenkrat odumim,

debla, veje, listje, lubje, ves ta les!«

NALEPI
NALEPKO.

ČOKOLADNI SLAP! MLJASK!

DOBRO, DA NI ODUMIL 
ŠE VOLNE.

JAZ BI NA HIŠICI IMEL 
KOLOVRATNIK: KOLOVRAT, 

NA KATEREM DELAŠ 
OVRATNIKE!

Prevajalka Veronika Rot Gabrovec  je zabavno in iskrivo 

prevedla vse pogruntavščine glavnih junakov; od že prej 

omenjenega odumitelja do žlicala in povodnih žabokonjev.


