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

AJDOVSKI ZID
Uroš Grilc, ilustriral Jaka Vukotič
Škrateljc, 2021

Stripovska pravljica Ajdovski zid se dogaja pred 

2000 leti. Takrat so v naših krajih vladali stari 

Rimljani, ki so tod gradili mesta, postojanke in 

obrambna obzidja. Eno od njih je segalo od 

Reke na Hrvaškem do Ogleja v Italiji, še danes 

pa je ohranjenih 7 km tega zidu med Vrhniko in 

Logatcem. Ta odsek si greste s knjigo pod roko 

lahko ogledat tudi v živo.

Pred tem zidom se znajdejo štiri živali, štiri zveri, 

ki bi rade prišle na drugo stran. Na pomoč jim 

najprej priskoči smaragdni deževnik, nato pa 

zaveznika najdejo tudi v rimskem dečku. Na 

koncu izveste tudi, zakaj zid nosi ime Ajdovski. 

Naj vam prišepnem, da pod njim niso gojili ajde.

Strip je igrivo narisal Jaka Vukotič, ob napetih 

akcijskih prizorih pa si boste grizli nohte, kaj bo 

z živalskimi junaki.

Ajdovski zid so sezidali v preteklosti in se je deloma ohranil 

do zdaj. Takšnim rečem rečemo arheološki ostanki. Opiši ali 

nariši kakšnega, ki je v tvoji bližini ali pa si ga že obiskal/a.

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

Uroš Grilc piše pravljice, ki jih lahko izkusite tudi v naravi. Najnovejša je Čarovniška šola Krškočara, 
ki jo je ilustriral Jure Engelsberger, pravljico Škratje s Krasa pa je ilustriral Zvonko Čoh. Ljubiteljice 
in ljubitelji stripov pa poiščite svežo knjigo Vampirček gre v šolo, ki jo je ustvaril Joann Star, in Akisi: 
Zasoljene zgodbice, pod katero sta se podpisala Marguerite Abouet in Mathieu Sapin. Spomladi pa 
izide prvi del novega stripa Dava Pilkeyja Stripovski klub Mačjega mulca. Jaka Vukotič je z Žigo X. 
Gombačem narisal tudi strip Znamenitni, ki smo ga v Bradni znački predstavili lani.

Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI!

Odlomek iz knjige:

Jutranje sonce je pravkar 

obsijalo prostrano planino.  

Pod njo se podijo meglice in  

v svoj pajčolan ovijajo ravnico, 

ki se razteza vse tja do visokih 

gora, prekritih s snegom.

Kamor sega oko, se dviguje 

mogočen zid. Kar naenkrat se je 

znašel tu. A ni samo zid. Na njem 

mrgoli vojakov s kopji in meči.

Nekaterih živali zid prav nič ne 

moti, druge so se znašle v stiski. 

Zid je prekinil njihove poti.NALEPI
NALEPKO.

TO PA JE LUKNJA V ZIDU! 
LE KDO JO JE NAREDIL?

ZAME JE TAK ZID VSAKA 
KNJIGA. PA SE VSEENO 
PREGRIZEM SKOZNJO!

NA DNU OMARE JE DEDKOV 
VOLNENI PULOVER IZ LETA 

1956. ALI TO ŠTEJE?


