
»Jama za tihotapce in pobegle zločince! Krasno! 

Kaj, ko bi pobegnil in zaživel tu divje in samotno?« 

 

Mumin 
Kdo jih ne bi oboževal, male, lepo zaobljene v trebušček in gobček, 
repate in uhate, milosrčne in prisrčne zverinice! Živijo nekje daleč na 
severu, v okroglem stolpu sredi travnikov in blizu morja. Pri njih se 
vedno kaj dogaja, saj imajo prijatelje vseh vrst, majhne kot žužki in 
velike kot krava, sršenaste kot Mimla in modre kot Njuhec, zborček 
prednikov in za povrh še nešteto sorodnikov. Knjiga stripov Tove 
Jansson, vsestranske švedsko-finske umetnice, je zbir štirih 
zaokroženih dogodivščin, ki so pri založbi Sanje že izšle posamezno in 
v manjšem formatu. V prvi zgodbi je Mumin doma sam, ko ga obiščejo 
sorodniki in prijatelji. Biti gostitelj zahtevnežem, ki se vedejo, kot da 
bodo ostali za vedno, pa ni lahko. Najbolje bi bilo, če bi se vsiljivih 
gostov, ki kar nočejo oditi, lahko znebil s kakšno pretvezo. Toda zvijače 
se druga za drugo smešno ponesrečijo. Ko pa uspejo, je zdravilo hujše 
od bolezni – Muminov stolp je uničen, ker ga je pohrustal Smerdu. 
Mumin mora hitro zaslužiti dovolj denarja za nov dom... V drugi zgodbi 
Muminočka hoče zaživeti bolj pustolovsko, toda vse se zaplete, ker na 
obisk pride bogata teta Jana, ki zgrožena ugotovi, da so Mumini preveč 
boemski in da jih bo morala zato razdediniti. Je še mogoče vse 
poravnati? V tretji zgodbi se Mumini, pardon, De Mumini, odpravijo na 
Azurno obalo. Toda za iskrene in dobrosrčne Mumine, ki mislijo, da so 
jih v hotelu sprejeli kot prijatelje in namestili v kraljevski apartma le iz 
pristnega gostoljubja,  med sprenevedavo družbo ni prostora. Ko pa jih 
vržejo iz hotela, češ da so preveč ekscentrični celo za milijonarje, 
Mumini doživijo razburljivo dogodivščino, čeprav spijo pod čolnom na 
obali. V četrti zgodbi se Mumini odpravijo na samotni otok na piknik v 
nevihti. Seveda na samotnem otoku ne smeta manjkati tudi dva huda 
gusarja, sodček ruma in Mimla! Knjiga stripov je imenitna zamisel za 
darilo, ki bo ljubezen na prvi pogled. Predstavitev: Maja Črepinšek  
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