
…Ko se je stari Bober obrnil in pogledal nazaj, je 

kriknil: »Ne, stoj! Led se lomi! Teci stran, preden se 

ti udre! Brž!… A led pod njimi se je že razlomil… 

 

Vrnitev ● Zgodbe s konca kamene dobe 
V šesti knjigi se Brin in Črna znova zapleteta v nevarno dogodivščino. 
Najprej se ob koncu hude zime udre led na zaledenelem jezeru in če ne 
bi Rigl skočil v ledeno vodo in iz nje izvlekel Šakala, ki se mu je udrl led, 
bi fant za vedno izginil. Lepa Sinica je Riglu hvaležna, ker je rešil 
njenega brata, pa tudi všeč ji je, ker je pogumen kot jelen, a še preden si 
lahko z Riglom izkažeta naklonjenost, Sinico in Črno ugrabijo možje iz 
plemena, ki živi onkraj velikega hrasta, mejnika domačega ozemlja. Brin, 
Ber in Rigl se odpravijo v neznano, da bi našli dekleti. Še dobro, da zna 
Brin brati sledi. Vodijo jih do naselja globoko na tujem ozemlju. Fantje 
oprezajo pred naseljem, če bi zagledali dekleti, ko zagledajo grozljivo 
podobo: med ljudmi stoji visoka postava, ki je pol človek, pol labod. 
Namesto rok ima krila, visoko nad rameni se ziblje labodja glava. Rigl je 
zgrožen, toda Brin, ki je že videl volčje ljudi, za katere se je izkazalo, da 
so navadni ljudje, ogrnjeni v volčje kože, se ne boji. Fantje planejo na 
sredo selišča med sovražnike. Kdo ve, kako bi se končalo, če Brin ne bi 
vzel s seboj svojega zvestega psa, ki razume človeški jezik in zna zbiti na 
tla moža-laboda in ga ravno prav grozeče zgrabiti za vrat… Šesta 
zgodba vpleta najslavnejšo najdbo z Barja, barjanskega zvezdnega 
laboda, idola z ljubljanskega barja, tistega, ki vsako leto v naše kraje vrne 
svetlobo in tople dni. Zgodbe Sebastjana Preglja z ilustracijami Jureta 
Engelsbergerja v živahnih, napetih in zabavnih zgodbah oživljajo 
arheološko utemeljena spoznanja o življenju v času kamene dobe v 
naših krajih. Toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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