
»Samo nekdo z ostrim vidom je lahko opazil vratca. 

Teo jih je odsunil. Napetost na vrhuncu, občutki 

sladko-grenki. Leva noga. Desna noga. Pokukaj 

okoli vogala…« 

 

Mamut: dogodivščina s krasnim fantom Teom 
Teo ima slavna in bogata starša, ki mu lahko nudita vse, kar je 
najboljšega, predvsem pa temeljito izobrazbo. Zato dneve preživlja z 
Varuško Kosmatonogo, da ga uči matematike, juda, plesa, petja, 
nogometa, klavirja… Med učnimi urami ostane komaj kaj časa za tisto, 
kar bi najraje počel: raziskoval mamutove kakce, vrt velikanske vile, v 
katero so se pred kratkim preselili, in, kot se kmalu pokaže, tudi svet za 
vrtno ograjo, kamor mu starši ne pustijo, ker je tam »konec sveta«. 
Napeta stripovska zgodba, ki kar brbota in puhti od domišljije, 
prikazuje, kako se Teo, ko varuška po kosilu počiva, poda na vrt, čisto 
do ograje in nato – hop! – čeznjo. Džungla na drugi strani je nevarna. 
Zgoraj drevesne krošnje, spodaj krokodili, vmes pa Teo, ki hodi čez 
močvirje po podrtih deblih, se niha na lijanah in nato… stoji pred 
visokim zidom, na katerem še visi napis Pradavnina. Teo previdno 
odsune majhna vratca v zidu. Znajde se v deželi gromozanskega 
sabljezobega zajca, vulkanov, jam s stenskimi risbami, ogromnih 
kamnitih toboganov in drugih skrivnosti. A ne sam! Tu je neko dekle s 
sulico in krilcem iz ličja, ki trdi, da je Brutentalka. Poleg njenega ljudstva 
v deželi živi še divje in pokvarjeno pleme Mlagmlatcev, zapriseženih 
sovražnikov Brutentalcev. In dogodivščina se prične! Nenavadni strip 
Stefana Boonena se dotika številnih tem, ki pod površjem zabavnih 
dogodivščin govorijo o čustvih, o sodobnem svetu, kjer na urniku otrok 
skoraj ni več časa za igro in prijateljevanje, za dejavnosti, ki niso 
načrtovane in usmerjane. Napeta zgodba o Teovi dogodivščini bo všeč 
otrokom, odrasli stripoljubci pa bodo uživali v mojstrski risbi Melvina 
in številnih podtonih zgodbe, bogate s sporočili.  
 Priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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