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

FANT IZ PAPIRJA
Nejc Gazvoda, Ilustrirala Hana Jesih
Hibird Books, 2021

Fant iz papirja in dekle iz črnila sta se zaljubila.  

Toda njuni starši nočejo, da bi se družila. Fantova 

mama nerga, da ljudje iz črnila puščajo sledove. 

Dekličin oče pa ne mara ljudi iz papirja, ker vpijajo 

črnilo.

Tudi nekateri ljudje iz mesa in kosti so včasih  

takšni. Nočejo se družiti z nekom, ker je drugačen  

od njih. Ker ga že vnaprej ne marajo ali se ga bojijo.  

Pripoved nam pokaže, da so takšni strahovi 

nesmiselni, saj deček iz papirja in deklica iz črnila 

skupaj spišeta prelepo zgodbo. 

Nejc Gazvoda je v sodelovanju s Hano Jesih  

ustvaril slikanico, polno čustev in zanimivih risb.  

Napiši ali nariši, kakšno zgodbo sta skupaj napisala  

deček iz papirja in deklica iz črnila.

Boštjanu Gorencu Pižami lahko pišeš na: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA, revija Ciciban, 
1536 Ljubljana. Zanimive odzive bralcev in bralk bomo objavljali v Cici nabiralniku.  
Aprila bomo izžrebali eno od sodelujočih šol in jo nagradili z obiskom Boštjana Gorenca Pižame.

Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI!
Tudi o fantu iz papirja lahko pripovedujete učiteljici v šoli.

Tale slikanica je bolj za tiste iz tretjih razredov, prvčki in drugarčki pa si lahko preberete podobno zgodbo o različnosti 
Mali modri in mali rumeni Lea Lionnija.
Slikanica Deček iz papirja je bila nominirana za nagrado Kristine Brenkove za najboljšo izvirno slikanico. Poleg nje so  
se za nagrado potegovale še Debela pekovka Petra Svetine in Petra Škerla, Negotove pesmi Barbare Gregorič Gorenc  
in Damijana Stepančiča, Osamosvojitev Nataše Strlič in Damijana Stepančiča, Ozimnica Nine Mav Hrovat in Marte 
Bartolj ter v bradni znački že predstavljeni Zajčkova hišica in Drevo in ptica.

Odlomek iz knjige:

»Ne druži se z njimi. Oni puščajo sledove.«

Fant iz papirja je dekle iz črnila prvič videl skozi 

okno. Dolgo sta se samo gledala.

Splezal je na streho in skočil z nje. Zanjo. Dekle si 

je od groze pokrilo usta, potem pa se je na njenem 

črnem obrazu narisal nasmeh. Fant iz papirja je 

pristal na travi …

NALEPI
NALEPKO.

ČE BI SE ZLOŽIL V AVIONČEK, 
BI LAHKO NAREDIL ŠE LUPING.

NJUNA ZGODBA JE PISANA 
IN NEŽNA KOT NAJBOLJ 

SLASTNI ZIMSKI PULOVERJI!

Svet papirja in svet črnila imata vsak svojo podobo, 

v knjigi pa boste lahko celo pokukali skozi okno!
JAZ SEM PA MOLJ 

IZ OMARE!


