
 
 



Uvodnik
 
Bliža se konec leta, pred vami pa je nova številka 
fanzina Stripoholik, V tem letu že šesta. Ob tej 
priložnosti bi se zahvalil vsem, ki so tako ali 
drugače prispevali k realizaciji fanzina. 
 
V  imenu  društva  Stripoholik  se  tudi lepo 
zahvaljujem  cementarni Lafarge Cement in 
družbi SVEA d.d.,  ki sta nam  z  donacijo  
omogočili nadaljnje izvajanje društvenih 
aktivnosti! 
 
Gremo k vsebini fanzina. Obiskali smo festival 
stripa CRŠ (CRTANI ROMANI ŠOU) v Zagrebu. 
To je bil jubilejni deseti  CRŠ, glavni gostje so bili 
avtorji Zagorja iz Italije z Gallienom Ferrijem in 
Morenom Burattinijem na čelu. V sklopu 
društva smo si organizirali avtobusni prevoz na 
festival. Interes za obisk festivala je presegel vsa 
pričakovanja, tako da se nas je na koncu zbralo 
kar 50 stripoholikov in smo zapolnili avtobus do 
zadnjega sedeža. Utrinke iz festivala sta strnila 
Xabaras in Robert Fras. 
 
Naslovnico je tokrat prispeval Primož Bertoncelj. 
Simon Sanda je narisal praznično razglednico z 
Bonellijevimi junaki na zadnji strani. Njegove risbe 
najdete tudi v tokratni galeriji, kjer se mu 
pridružuje še Karmen Šket. Kratke stripe sta 
prispevala Simon Sanda (enega po scenariju 
Mateja Freceta, drugega je sceniral Aleš Kralj) 
in Darjan Jurinčič. Na koncu so predstavljeni še 
nagrajeni najboljši trije stripi iz nedavnega 
natečaja Inkubator 2007 na temo Vesolje. 
 
Pripravili smo recenzijo strip albuma Svet duhov, 
ki je pred kratkim izšel v slovenščini. Spisal jo je 
Marko Kolar. Krajst in sigismundus sta 
predstavilia dva avtorja stripa: Yvesa Swolfsa in 
Carlosa V. Roumeja. Ne manjkata tudi novi dve 
stripovski križanki, ki ju je sestavil Janko Šegula. 
 
Naj povabim vse, ki bi želeli sodelovati s svojimi 
prispevki (tako tekstovnimi in slikovnimi) v fanzinu, 
naj se oglasijo na e-mail naslov: 
stripoholik@gmail.com.  
Sporočite nam tudi vaš odziv na fanzin na forumu: 
http://forum.striparna.com  
Veseli bomo vsakega prispevka, komentarja, 
kritike ali pohvale. 
 
Na koncu vam v imenu društva Stripoholik 
želim Vesel Božič in Srečno Novo leto! 
 
 
Tomaž Bobnar 
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CRŠ 2007 
(pogled skozi oči neznanega junaka) 
 

 
 
Lansko leto sem komajda preživel herojsko zmago, 
ki se ji je reklo Crtani Romani Šou v Zagrebu. 
Izguba nedolžnosti, vsaj kar se tiče obiskov 
stripovskih konov, je bila nadvse sladka. Branje 
stripov, ki je bilo v moji bližnji okolici v mladosti 
tretirano kot nekaj škodljivega razvijajočemu se 
umu in je danes bolj ali manj sprejeto kot nekaj 
relativno normalnega (verjetno zaradi tega, ker 
ekscesivnemu konzumiranju Zagorja navkljub 
nisem zrastel v funkcionalno nepismenega 
primitivca, ki v življenju ne bo ničesar dosegel), je 
bilo v Zagrebu tiste usodne sobote pred dobrim 
letom dni končno potrjeno kot nekaj, do česar 
nimam le neodtujljive pravice, temveč sem zaradi 
tega tudi normalen. Ja, čisto okej je brati stripe. 
CRŠ je bil videti kot shajališče odvisnikov, ki so si 
priznali, da so odvisni in to stanje ne samo 
uspešno ponotranjili, se z njim sprijaznili, temveč 
so bili nanj celo ponosni. Počutil sem se kot doma. 
Solze sreče? Definitivno. 
 

 
Veselo vzdušje na avtobusu, Jang je že omagal :) 

 
Zato je bilo toliko bolj žalostno, ker sem imel časa 
le nekaj ur - za ogled risanke Alan Ford, nekaj 
obveznih nakupov, eno predavanje in za buljenje v 
kupe stripov in pajke, ki so že pospešeno gradili 
civilizacijo v moji prazni denarnici. Ne samo, da 
nisem imel priložnosti z lastnimi očmi videti nekoč 
legendarnega Max Bunkerja, niti do podpisa nisem 
prišel – odhod je bil že ob nemarno zgodnji 18. uri, 
ko se pravi štos CRŠ-a šele dobro začne. 
 
Odločitev je padla: naslednje leto grem za dva dni, 
pa če potem takoj umrem! Medtem spoznam par 
istomislečih lolekov in čeprav je naš neumorni 
Dare bolj za šalo kot zares navrgel predlog za 

enodnevni izlet z avtobusom, smo ostajali 
neomajni: ne, ne, NE, mi gremo za TRI dni. 
 

 
Mauro Laurenti podpisuje Simau in Nobodyju 

 
Žal se je pričel dogajati Murphy in eden za drugim 
so se nam možnosti za poceni oz. brezplačno 
bivanje v Zagrebu pričele podirati kot domine. 
Nekaj dni pred odhodom, ko je izvršni svet 
odprave stisnjenih zob zasedal glede načrtovane 
nam poti, smo resignirano ugotovili, da bi denar za 
hotel ali youth hostel veliko raje skurili za stripe. 
Odločitev da tudi letošnji obisk skrčimo na en dan 
je padla poslednji trenutek, kajti dobili smo zadnje 
štiri proste sedeže na avtobusu, ki se je medtem iz 
napol resne zezancije opredmetil v dejstvo. Šala je 
meso postala in mi smo z veseljem postali del nje. 
 
Kmalu je prišel usodni dan. V Mariboru se nas je 
nabralo manjše krdelo stripoholikov, celo nekaj 
ženskih duš je romantično spremljalo svoje 
zmešane fante in ob tem se mi je tu in tam srček 
kar ustavil. Pobje, to je prava ljubezen! Le držite 
se jih. 
 
Neumorni organizator Dare, ki bi verjetno kar 
umrl, če ne bi imel česa za organizirati, se je 
zadeve lotil na moč metodično: najprej so se v 
avtobus vrnili Ljubljančani, Mariborčani pa smo kot 
kakšna nižja rasa čakali zunaj, da se gospoda 
posede in nas popišejo. Pričakovali smo samo še 
rumene trakove okoli roke, da se bo ja ločilo kdo 
je do. To žalitev je uspešno sprala šele pločevinka 
piva, ki je priletela v smeri vsakega udeleženca. 
(Da je ta odstavek samo šala, bi naj bilo jasno kot 
voda naših rek, a glede na grde izkušnje iz 
preteklosti, ko so imeli nekateri bralci težave z 
razumevanjem najbolj očitnih stvari, bomo tule 
podali še uraden demanti: prejšnji trije stavki niso 
mišljeno resno). 
 
Ob prihodu v Zagreb se je falanga z denarjem 
obteženih Slovencev najprej usmerila proti trgovini 
More Comics, toda po žvenketu blagajne bi se 
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reklo, da so tam pustili le manjši del svojega 
nedvomno težko in v potu lastnega obraza 
zasluženega denarja. Jasno, ob vrnitvi na CRŠ so 
levji del denarja pobrali Fibra, Libellus, Bookglobe 
in ostali, ki prodajajo butične in šund stripe v 
butičnih izdajah za trikratno ceno. Čeprav je po eni 
strani lepo, da je strip scena po crku skupne 
države zopet prišla do točke, ko enostavno ne 
moreš več kupiti vsega kar izide, je pa po drugi 
strani to precej slabo, toliko bolj, ker plačilna 
nezmožnost ni toliko posledica inflacije novih 
stripov, temveč tega, da se Bonelli in podobne 
mesečnice prodajajo predrago zavite in opremljene 
kot da gre za Shakespearea.  
 

 
Izzy, Simao in Tomdar si ogledujejo originalne table 

Branka Plavšića 
 
In s tem pridemo do srži letošnjega CRŠ-a: ni šlo 
toliko za stripovski festival, kot pa, vsaj za nas 
avtobusarje, en tak fin shopping izlet v tujino. 
Tako nekako, kot se je pred leti za osrednji 
dogodek tedna štel izlet na Lenti, recimo. Da, da, 
tukaj je bil še program. Vaš kronist se je veselil 
filma o Zagorju, a so ga iz neznanega razloga 
odpovedali. Sicer so zarolali dokumentarec 
Superheroes Unmasked, ki ni bil slab za ogled, a 
grenak priokus je ostal. Na strip natečaju nismo 
zmagali, šit, a je vsaj eden naš strip končal v 
uradnem katalogu festivala. Dveurna konferenca s 
častnimi gosti festivala je bila za reminiscenco 
naše mladosti seveda manjši orgazem. Jasno, 
spored je bil naphan še z mnogimi drugimi 
zanimivimi dogajanji, a zopet se je na nas spustilo 
prekletstvo enodnevnega obiska: premalo časa za 
poglobljeno uživanje v ponujenih blagodanostih. 
Tako je na žalost izkušnja festivala izpadla dokaj 
površinsko in na hitro, osrednji dogodek pa je bilo 
le nakupovanje. Podobno turobno misel je potožil 
še en član odprave, ki je kislo ugotovil, da je bil 
letošnji festival s kreativnega stališča dokaj 
osiromašen, saj se v običajnem kafiču, kjer so se 
prejšnja leto zbirali prominentni, znani in neznani, 
lokalni ter globalni strip avtorji, vladala precejšnja 

suša – pravzaprav je bil, kot je rekel, tam letos kar 
edini. Nedvomno udarec, a zadane bistvo CRŠ-a. 
 

 
Številčna publika na konferenci avtorjev Zagorja, 
Xabaras preverja, če je dobil glanc primerek :) 

 

 
Gallieno Ferri neutrudno podpisuje Zagorjeve stripe 

množici ljubiteljev tega junaka 
 
Sodeč po sorodnem festivalu MaFest, ki je lansko 
leto gostil avtorje Martin Mysterea in bo v 
prihodnje gostil avtorje Magica Venta, je videti, da 
so hrvaške strip konvencije postale bolj ali manj le 
Bonelli konvencije. Razumljivo, saj na njegovih 
stripih tako rekoč temelji današnja balkanska strip 
mašinerija in brez njih ne bi bilo toliko publike, ki 
kasneje prične posegati po stripih višje vsebinske 
in oblikovne kvalitete. Zdaj morajo na ta način 
odrasti le še strip konvencije in kmalu ponuditi še 
kaj drugega kot italijanske strip avtorje. V tem 
pogledu bo naslednji MaFest pozitivna lastovka 
neke nove festivalske stripovske pomladi, saj bo 
glavni gost nihče drug kot Jamie Delano. Čeprav, 
psssst, se avtorjev Dylan Doga ne bi prav nič 
branil – hudiča, zakaj ne povabijo njih? Halo, 
Sclavi, Paola, Stano, se slišimo? 
 
 
Xabaras 



Crtani romani šou 2007                                                            STRIPOHOLIK 
 

 - 5 - 

Festival CRŠ, stripi in potepanje 
po Zagrebu 
 
 
Stripi. Z njimi sem se srečal že kot majhen fantek, 
ki si je z zanimanjem ogledoval črno-bele risbe in 
barvno naslovnico, si s pomočjo svoje domišljije 
predstavljal potovanje po čudežnem svetu, ki so 
ga prikazovali in se dobesedno zasvojil z njimi. 
 
Ko sem se naučil brat, je bilo branje (in gledanje) 
stripov še bolj zanimivo. Mirno sem se zleknil na 
kavč, ter počasi srkal vsebino stripa vase ter 
opazoval tudi najmanjše podrobnosti risb v stripih. 
Verjetno me je za stripe navdušil ata, ki je tudi kot 
majhen deček pričel z branjem stripov po šoli in 
tako dolgo ni hotel domov, dokler po šoli ni prebral 
stripa do konca. 
 
Skratka, stripi moje mladosti so izhajali v tedanji 
Jugoslaviji v dveh serijah: Lunov Magnus Strip in 
Zlatna Serija. V vsaki izmed obeh serij so izhajali 
različni junaki, objavljali pa so stripe italijanske 
založniške hiše Bonelli. 
 
Tako so me prevzeli junaki kot so Tex, Mister No, 
Mali rendžer, Kapetan Miki, Veliki Blek, Komandant 
Mark in številni drugi, najvišje mesto na moji 
lestvici junakov pa je vedno imel Zagor. Ob 
razpadu naše skupne države so prenehali izhajati 
tudi stripi, sam pa sem v dobi odraščanja izgubil 
zanimanje za stripe in jih dobesedno razdal (imel 
sem jih gladko več kot 5000), čeprav bi bili 
dandanes vredni kar precej denarja. 
 
V 90-tih letih so junaki kot so Tex, Mister No in 
Zagor pričeli izhajati na Hrvaškem (izdajala jih je 
Slobodna Dalmacija) in nekega leta sem na morju 
slučajno opazil Zagorja na kioskih. Ponovno me je 
zgrabila mrzlica branja in zbiranja stripov. Počasi, a 
zanesljivo sem pričel pridobivati starejše številke 
(sedaj mi jih manjka še kakšnih deset, ki jih bom 
slej kot prej nabavil) Zagorja in Mister No-ja v 
izdaji Slobodne Dalmacije. V tem času je Slobodna 
Dalmacija prenehala z izdajanjem stripov, a je na 
srečo nov založnik z imenom Ludens uspešno 
nadaljeval tam, kjer je Slobodna Dalmacija 
prenehala. 
 
V zadnjih nekaj letih je strip ponovno pričel 
pridobivati na popularnosti, v Zagrebu pa je bil leta 
1997 na sporedu prvi mednarodni festival stripa, 
Crtani Romani Šou (CRŠ). Letos je festival 
praznoval 10. obletnico, gosti pa so bili pravi 
magnet za obiskovalce. 10. jubilej CRŠ-a je 
namreč sovpadal s skorajšnjo 40. obletnico 

izhajanja Zagorja na naših prostorih (1968, 
območje nekdanje Jugoslavije), v ta namen pa je v 
Zagreb še drugič (prvič je bilo leta 2005) prišel 
tvorec Zagorja, Gallieno Ferri. Človek, ki je 
davnega leta 1960 skupaj z urednikom založniške 
hiše Bonelli, Sergiom Bonellijem, grafično oblikoval 
tega junaka, narisal vse naslovnice ter ogromno 
številk ter človek, ki pri svojih 78-tih letih še vedno 
riše in ustvarja Zagorja. Poleg njega so v Zagreb 
pripotovali še glavni scenarist serijala, Moreno 
Burattini, ter risarji, ki delajo na Zagorju: Joevito 
Nuccio, Gianni Sedioli, Mauro Laurenti in Marco 
Verni. 
 

 
 
V Zagreb sva se s Karolino odpravila skupaj z 
slovenskimi ljubitelji stripov, združenih v Društvu 
ljubiteljev stripov Stripoholik. 
 
V Zagreb smo prispeli okrog malo pred 13. uro, in 
začel se je lov na nove in stare številke stripov ter 
podpise, razstavljene pa so bile tudi originalne 
table risarjev, ki so gostovali na festivalu. 
 

 
Stojnice s stripi 
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Podpisa Vernija in Sediolija mi žal ni uspelo več 
dobiti, vsaj tako je kazalo. Sem pa dobil podpis 
Nuccia in Laurentija.  
 

 
Mauro Laurenti 

 
Seveda s(m)o ju opazovali tudi pri risanju - saj sta 
ugodila željam nekaterih ljubiteljev in jim narisala 
tudi kakšno risbo: 
 
Uspelo mi je dobiti tudi podpis Marca Vernija, ki se 
je mudil v dvorani, medtem ko sta Laurenti in 
Nuccio delila podpise. S Karolino sva nato malo 
skočila do centra Zagreba, saj je glavni del, 
konferenca s gosti in podpisovanje Galliena Ferrija 
ter Morena Burattinija, sledila šele ob 18. uri. 
 
Zagreb nama je všeč, vsekakor se bova še vrnila in 
si vzela več časa za ogled mesta. Karolini so 
najbolj všeč stavbe in tramvaji. 
 

 
 
Konferenca je bila zanimiva, italijanski risarji pa so 
upravičili stereotip o Italijanih in bili zelo zelo 
zgovorni. 
 
Po potrpežlijvem čakanju sem prišel na vrsto in 
dobil podpis (oziroma avtogram) od osebe, ki mi je 
s svojimi risbami polepšala otroštvo. 

 
Ekipa Zagorja: Verni, Sedioli, Nuccio, Laurenti, Ferri in 

Burattini 
 

 
Glavna zvezda festivala - the one and only Gallieno Ferri 
 

 
Moreno Burattini in Gallieno Ferri 

 
Vsekakor je bil lep izlet, v Zagreb pa se s Karolino 
zagotovo še vrneva, čaka naju sprehod po mestu, 
kakšni nakupi ter obisk živalskega vrta. Stripe pa 
bom seveda še naprej bral (in zbiral) z velikim 
užitkom. 
 
 
Robert Fras 
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Carlos V. Roume 
 
 
Carlos Roume se je rodil v Argentini 1928 leta. Bil 
je sin znanega arhitekta in se je sprva proslavil kot 
slikar živaliskih podob. Njegovo prvo objavljeno 
delo je bilo v reviji Albatros leta 1945. Roume se je 
nato pri 25 letih preselil v Francijo, kjer je več let 
delal v oglaševanju. Po vrnitvi v Argentino pa se je 
zapisal stripu. Prvi je bil Lapacho Juan v reviji 
Patoruzito, sledile pa so priredbe znanih 
romanov, kot sta recimo Robinzon Crusoe in 
Moby Dick. Med ostalim je ustvaril tudi strip 
Sabu, za kar ga je očitno navdihnil Tarzan. 
Posebej velja omeniti njegovo sodelovanje z 
znanim scenaristom Oesterheldom, znan pa je 
postal tudi po serijah Nahuel Barros, Tipp 
Kenya, Patria Vieja, Pichi, ki jih je objavljal v 
njegovi reviji Hora Cero. 
  
Pri nas je bolj poznan po western stripih, ki jih je v 
petdesetih letih risal za angleško založbo Wild 
West Picture Library. Risal je popularne junake, 
kot so bili Kanzas Kid, Rej Karson, Dik Dering, Bili 
Kid, Larigan, Roj Renk ipd, ki smo jih brali tudi pri 
nas v seriji Crtani romani in drugod. 
  
No, Roume pri nas ni znan samo po westernih, pri 
nas je bila objavljena v Karavanu njegova zgodba 
Olak gladiator, v Panorami pa še ena, katero pa 
je narisal samo od polovice naprej. V novosadski 
reviji Avantura je objavil poetsko zgodbo o konjih z 
naslovom Neukrotivi pastuv in izvrsten strip o 
prijateljstvu med mladim fantičem in konjem v 
času divjega zahodu z naslovom Karlos v reviji 
Pingvin. V sedemdesetih letih je risal tudi 
naslovnice za argentinske gramofonske založbe. 
 
Carlos V. Roume je imel zelo specifičen in 
prepoznaven način risanja. Predvsem je bil izjemen 
v portretih likov, težave pa mu je občasno delala 
predvsem perspektiva, kar se je kazalo v 
napačnem skrajševanju rok in nog stripovskih 
junakov, zaradi česar so posamezne ilustracije 
neprepričljive.  
 
No, naj bo tako ali drugače, Carlos V. Roume je 
vsekakor del naše stripovske zgodovine, svoj pečat 
je pustil tudi v svetovni zakladnici stripa, zato 
menim, da je ta krajši prikaz njegovega dela 
primeren in potreben. 
 
 
sigismundus 
 
 
 

Carlos V. Roume - YU stripografija 
 
Crtani romani:  
CR 69 usamljeni jahac  
reprint:CR#222, revolveraš iz montane 
reprint:mini west#74, usamljeni jahac  
CR 72 tragom ubice  
reprint:mini west#35, tragom ubice  
reprint:bestseler#19 tragom ubice  
reprint:extra strip#7 bez suda i porote  
CR 76 požar na jugu  
reprint:mini strip#72, tragom zla  
reprint:bestseler#20, požar na jugu  
CR 79 bitka za dakotu  
reprint:mini west#29,30,31, džordanova mamuza 
reprint:CR#319 staza vatrenog konja  
CR 83 palikuce  
reprint:CR#327 šerif iz doline muerte 
reprint:mini west#41, pakao u muerti  
CR 87 agent za omahu  
reprint:CR#337agent za omahu 
reprint:mini west#70, agent za omahu  
CR 91 zamka(dik dering)  
CR 92 teror na granici(larigan)  
reprint: biblioteka lale#393: preki sud  
reprint: mini west#82, teror na granici  
reprint: CR#340, prepad kod rajm roka 
CR 96 -n/a (bili kid)  
reprint:mini strip#103 obecana zemlja  
CR 97 dinamitaši  
reprint:mini west#78, dinamitaši  
reprint:zvitorepcev roman v stripu#33 dinamit  
CR 98 nocu se puca  
reprint: mini west#81, nocu se puca  
reprint:CR#334 napad kod komančo krosinga 
reprint: zvit. roman v stripu#13 ukradeno zlato  
CR 109 pobuna u meksiku  
reprint: mini west#68, dafijev bic  
reprint:CR#342 viva el puma 
CR 112 hrabri narednik  
reprint: zvit. roman v stripu #88, roganova skala  
reprint:CR#353 prerija penhalero apaca 
CR 117 fantom visokih brda  
maskirani konjanici(dik dering) 
CR 120 ucenjivaci(dik dering)  
reprint: mini west#47 narednik dering  
CR 122 tajna misija(roj renk  
reprint: mini west#51, desperados  
reprint: CR#343 desperados 
CR 127 znacka za hrabrost (roj renk)  
reprint: CR #346 obracun u trejl sitiju  
CR 135 mocvara (dik dering)  
-bez naslova (dik dering)  
CR 161 farma na red riveru (kanzas kid),  
CR 218 brzoruki (reprint: strip west #9, brzoruki) 
 
neukrotivi pastuv, avantura#7(14.2.1987) 10pp  
karlos (pingvin#37-50) 28pp  
 
Olak gladiator  
olak gladijator ekstra strip, vanredni broj#1, 22pp  
  reprint:karavan#22(29.1.1972)-33(15.4.1972)  
panorama #250-260 (8.10.1970) 22pp  
panorama#255-260 
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SVET DUHOV (GHOST WORLD) 
Daniel Clowes 
 
 

  
Naslovnica slovenske izdaje in naslovnica zadnje, 

originalne izdaje 
 
To ni zgodba o super junakih, super močeh, 
skoraj nepremagljivih nasprotnikih, ne – to 
je zgodba o dveh odraščajočih prijateljicah, 
ki ju lahko najdete  v sosednji ulici.  
 
Zgodba je začela najprej izhajati v strip reviji 
Eigthball (1989 – 2004, skupaj 24 izdaj), in sicer 
v številkah od 11 do 18. Prva poglavja zgodbe so 
bila najprej narisana v dveh barvah - črni in temno 
modri, nato v črni in v svetlejšem odtenku modre 
in zadnji dve poglavji v črni in svetlo zeleni. Vsa 
poglavja novejših izdaj (grafičnih novel) so 
narisana v črni in svetlo zeleni in ti dve barvi tudi 
zasledimo v tej posebni izdaji revije Stripburger, 
ki jo je leta 2007 izdala založba Forum, seveda v 
slovenščini z naslovom Svet Duhov. 
 

 
 
Vsakodnevno doživljanje okolja osemnajstletnih 
neločljivih prijateljic Enid Coleslaw in Rebecce 
Doppelmeyer je po zaključni maturi srednje šole 
(High school) seveda različno. Enid, ki predvsem z 
oblačenjem skuša najti samo sebe oz. se 
identificirati z določeno kulturo, je kritična do vseh 
oseb, ki jih sreča, se jim posmehuje oz. jih 
obrekuje na vse možne načine, predvsem v lastno 

zadovoljstvo. Rebbeca je povprečno dekle, ki jo 
zanima vse, kar zanima dekleta njenih let. V 
zgodbah najdemo še veliko »stranskih« likov, kot 
je Josh, katerega dekleti predvsem izkoriščata in 
sta nekako obe zaljubljeni v njega, vendar v večni 
dilemi, katera mu je (bi naj bila) bolj všeč. Enid 
ima Rebecco tako rekoč za popolno dekle, vendar 
je izbirčna, kar se tiče fantov, medtem, ko Rebecca 
misli, da bi imeli vsi rajši Enid. Josh stoji ob vsej 
stvari bolj ob strani, saj tudi sam nima preveč 
zaupanja vase in si dekleti ne upa niti nagovoriti. 
Melorra (bivša sošolka) se večkrat nekako 
naključno sreča z omenjenima dekletoma in vsakič 
ima kakšno novico zanju. Bob Skates (astrolog in 
vedeževalec), John Ellis (moški, ki je obseden  s 
serijskimi morilci, otroško pornografijo…), Allen 
Weinstein (posluša reggae, kadi prepovedane 
substance) so čudni prijatelji Enid, katere srečamo 
v zgodbah kar nekajkrat. 
 
Zgodba na 71 straneh je razdeljena na 8 poglavij. 
Prvo poglavje (Svet duhov) se začne s sliko 
garažnih vrat, na katerem je istoimenski napis, 
katerega najdemo še na veliko zgradbah in 
kasneje izvemo, da je tam že od nekdaj oz. ga 
nekdo stalno prenavlja/barva na novo. Enid ima 
zgodbi za Rebecco, kako je srečala Johna Ellisa in 
ji je kazal otroško pornografijo, o tem, da njeno 
priljubljeno restavracijo (Angel's) obiskuje nek 
satanistični par (vsaj v njeni domišljiji) in da ju 
mora obvezno videti in celo predlaga, da bi ju 
lahko kdaj zasledovali ter izvedeli kaj več o njiju. 
 

 
 
V drugem poglavju (Dvoriščna razprodaja) Enid 
razprodaja svoje stvari, vendar jih v bistvu noče 
prodati, nazadnje pa celo zapusti prodajo z 
besedami, da noče imeti več nobene stvari in ko se 
vrne ni nobene stvari več, razen njene priljubljene 
plišaste igrače, za katero je vesela, da je ni nihče 
odnesel.  
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V tretjem poglavju  (Punkovski dan) vidimo 
različne preobrazbe Enid, od Pankerice z 
pobarvanimi zelenimi lasmi do različnih drugih 
stilov in pravzaprav išče nek popoln stil, ki bi se 
obdržal.  
 
V Četrtem poglavju (Prvič) Enid po telefonu 
pripoveduje Rebecci, da je bila v trgovini Adam II, 
sicer »Sex Shopu«, katerega sta obe želeli 
obiskati, vendar ju nihče ne pelje notri. Enid uspe 
nekako prepričati Josha, da jo pospremi noter in ta 
ji nazadnje po nadaljnem prepričevanju še posodi 
denar, s katerim si kupi, vsaj za njo, nekaj najbolj 
»kulskega« - masko, s katero upa, da bo vzbujala 
pri drugih ljudeh vsaj pozornost. Sledi še zgodba, 
kako je Enid izgubila nedolžnost z Allenom 
Weinsteinom.  
 

 
 
V petem poglavju (Hubba Hubba) dekleti z 
zanimanjem vstopita v istoimensko restavracijo, 
urejeno v originalnem stilu 50-ih, kjer preganjata 
čas z zasmehovanjem natakarja in branjem malih 
oglasov in nato celo na en oglas (zasebni stiki) 
pustita prek telefona lažno sporočilo. Spet 
nagovorita Josha, da ob dogovorjeni uri skupaj 
pridejo nazaj v restavracijo in si ogledajo posledice 
njune potegavščine oz. vsaj »žrtev« potegavščine. 
Ker se Enid verjetno počuti vsaj malo krivo, pusti 
na koncu v restavraciji veliko napitnino.  
 
V šestem poglavju (Normanov trg) na koncu 
začudeni ugotovita, da ni več Normana (kateremu 
je Enid dala to ime zaradi po njej nekega 
egocentričnega mulca, ki je velikokrat zapisal v 
cesto zraven postaje svoje ime), starejšega 
moškega, katerega sta zasmehovali, ker čaka na 
avtobus, katerega linijo so že zdavnaj ukinili.  
 
V sedmem poglavju (Na ustnicah nasmeh in 
pentlja v laseh) Enid ob pregledovanju starih 
fotografij opazi sliko, na kateri kot otrok drži 
ploščo in se spomni na pesem z imenom kot 
naslov poglavja, katero si je vrtela po stokrat na 
dan. Ker se verjetno hoče nekako vrniti nazaj v 
»srečne« čase, jo išče vsepovsod, vendar je nikjer 
ne najde, nazadnje pa ji oče priskrbi željeno 
ploščo.  
 
V zadnjem, osmem poglavju (Oktober) sta 
neločljivi prijateljici na razpotju, saj Enid upa, do jo 

bodo vzeli na fakulteto in se bo morala odseliti v 
drugo mesto. Rebecca si najde službo in z Joshem 
ustvari resno zvezo. Nažalost Enid ne uspe vpis na 
fakulteto in nazadnje gre na avtobusno postajo 
(kjer je prej na avtobus, ki nikoli ne pride, čakal 
Norman). Med potjo odkrije, da je nek neznanec 
kriv za napis Svet duhov in ga stalno obnavlja. 
Rebecci, katero vidi z Joshem skozi okno 
restavracije pripomni: »Odrasla si v zelo lepo 
mlado žensko«. Nato počaka na avtobus, vstopi in 
se odpelje. 

 
 
V zgodbi najdemo še nekaj stranskih likov in veliko 
zgodb Enid Coleslaw (sicer anagram Daniel 
Clowes, avtor), ki jih navdušeno pripoveduje 
Rebecci, ta pa z zanimanjem posluša. Sicer je 
celotna zgodba prepuščena vsakemu bralcu, da si 
jo razlaga po svoje, če pa ste oz. boste prebrali 
Ghost World (Svet duhov), pa si oglejte še 
istoimenski film, režiserja Terry Zwigoffa, z 
Thoro Birch (Enid) in Scarlett Johansson (Rebecca) 
v glavnih vlogah. V filmu je prisoten še lik 
(Seymour, ki ga je odigral Steve Buscemi), ki bi 
naj bil prispodoba veliko stranskih likov, ki jih 
najdemo v teh poglavjih. Film je bil, prav tako kot 
ta knjižna izdaja romana v stripu (Graphic novel) 
večkrat nominiran in nagrajen. 
 

 
 
 
Marko Kolar 
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STRIP - KRIŽANKA 

SESTAVIL: 
JANKO 
ŠEGULA  

2007 

HRANA V 
PASTI JAJČNIK 

GORA NAD 
KOBARIDOM 

(2244 m) 

DREVESNI 
HROŠČ NAOČNIKI 

KRAJ PRI 
KRANJU 

FRČANJE, 
LETENJE 

     

 

      

PREBI-
VALKA 
TEB 

 

 

PROSTOR 
ZA 

IZDELAVO 
LEDU 

PREBI-
VALEC 
ELIDE 

 
      

ALUMINIJ GORA NAD 
TREBINJEM 
V HERCE-
GOVINI 

      PUŠČAVSKI 
VETER V 
EGIPTU 

  

RIBJE 
JAJČECE MESTO V 

ŠVICI    
MORSKI 

RAK BREZ 
KLEŠČ ZABLODA, 

NAPAKA 

    

 
       

DRUŽINA 
VODNIH 

PTIC 
RUDAR 

KRATEK 
POŽIREK PRIPADNIK 

NARODA V 
GRUZIJI 

     
TUNIZIJA 

   

NASLOV 
STRIPA  

(RISARJA 
NA SLIKI) 

RADO ČASL   

PLUTONIJ 

      

LISTINA, S 
KATERO SE 
KDO KAM 
POŠILJA 

         

VSAKO-
LETNI 

ŽIVILSKI 
SEJEM V 
KÖLNU 

     STADION V 
BUDIMPEŠTI    
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STRIP - KRIŽANKA 

SESTAVIL: 
JANKO 
ŠEGULA  

2007 

PTIČJA 
KRMA 

ARISTO-
FANOVA 

KOMEDIJA 

MESTO V 
AMERIŠKI 
ZVEZNI 
DRŽAVI 

WYOMING 

STARA 
PLOS-
KOVNA 
MERA 

SVETOVNI 
POPOTNIK IZ 

BENETK 
(MARCO, 

1254-1324) 

    

PRITOK 
DONAVE V 
NEMČIJI 

 REKA V 
ROMUNIJI 

    
 

SALA-
MANDER  

 FRANCOS
KI SIR 

 

     

 AMERIŠKI 
IGRALEC IN 
PLESALEC 

(FRED, 
1899-1987) 

SLOVENSK
A ROCK IN 

POP 
PEVKA 

AMERIŠKI 
PUŠČAVSKI 

KUŠČAR 
    

HEKTAR 

    

HELENA 
MENAŠE 

LOJZE 
SLAK 

ESTONEC    
SVETILKA 

  NAJVEČJI 
GRŠKI 
OTOK 

  

LAIČNI STAN 
KONEC 

POLOTOKA 
  

EMAJL, 
POSTE-KLINA 

      

SLOVENSK
A PESNICA 
(MUSER) 

SLOVENSKA 
IGRALKA  
(NIGRIN, 

1862-1908) 

    
ANITA 

EKBERG 

    

SLOVENSKI 
TV 

NOVINAR 
(PUCER) 

PRIJETEN 
VONJ      

KRISTJAN 
CENER 

   

NADZORNIK          

REKA V 
SLOVENIJI 

    

AMERIŠKI 
IGRALEC 

(NICOLAS, 
1946) 
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YVES SWOLFS  
 
Znan belgijski risar in scenarist se rodi leta 1955 v 
Bruslju. Po prejetju diplome iz književnosti se leta 
1967 vpiše še na študij novinarstva, vzporedno pa 
svoje striparsko znanje izpolnjuje pod očesom 
Claudea Renarda na inštitutu Saint-Luc v rojnem 
kraju. Leta 1979 ima v žepu tri diplome: iz 
književnosti, novinarstva in likovne umetnosti – 
smer strip. Kljub močnim vplivom štirih velikanov 
belgijskega stripa (Jijé, Greg, Giraud in 
Hermann) vseeno izoblikuje nek svojstven, 
izviren stil. 
      
Svoja prva dela objavi že leta 1978 v 
univerzitetnem zborniku Neuvième rêve (pod 
okriljem založbe Les Archers). Njegova kariera 
profesionalnega risarja se tako začne. Sprva si 
kruh služi predvsem z reklamnimi slikarijami, 
krajšimi stripi in različnimi priložnostnimi deli. 
Kmalu sledi prvi uspeh. Leta 1980 ustvari 
Duranga, tipičnega »western« junaka za katerega 
navdih je našel predvsem v različnih »spaghetti 
westernih« (dela Sergia Leonea denimo). Prvih 
sedem albumov izide v že prej omenjeni založbi 
»Les Archers«, kasneje pa pravice za izdajanje 
odkupi založniška hiša Dargaud in novembra leta 
1988 izda še osmi zvezek. Vsega skupaj nariše in 
napiše trinajst delov. Pri štirinajstem (izide leta 
2006) pa združi moči z Girodom Thierryem, ki 
opravi delo risarja. Serija do danes še ni 
zaključena. 
 

 
Durango, prva epizoda 

Tekom svoje kariere Swolfs zaide tudi v bolj 
zgodovinske vode –  izide Dammpierre (v reviji 
Vècu je izhajal že leta 1978). Dogajanje je 
postavljeno v obdobje francoske revolucije konec 
18. stoletja. Protagonist zgodbe je mlad konjar, 
Julien Dammpierre, ki se znajde sredi vojne med 
protirevolucionarji – kmeti in revolucionarji. Avtor 
napiše in nariše »zgolj« prva dva zvezka, kasneje 
pa sam ostane le pri scenariju. Risarsko plat sprva 
prepusti Ericu (Frédéric Delzant). Ker pa nad 
rezultatom ni ravno najbolj navdušen, njegovo 
mesto zapolni Pierre Legein, s katerim sodeluje 
do konca serije. 
 
Leta 1994 založniška hiša Glénat izda novo 
zgodbo, tokrat srhljivko Le Prince de la Nuit. 
Osnutki za dotično zgodbo so že dlje časa ležali v 
predalih, vendar do izida ni prišlo zaradi težav z 
založbo. Naključje je hotelo, da leta 1992 na 
filmska platna pride film Drakula (Coppola), ki 
da Swolfsu nove ideje in tako je lahko zgodbo pred 
izidom še izboljšal in dopolnil. Odvija se v različnih 
časovnih obdobjih (začne se v srednjem veku in 
konča v tridesetih letih prejšnjega stoletja), s 
čimer avtor še poudari vampirjevo (Vladimir 
Kergan) nesmrtnost. 
 

 
»Légende« himself! 

 
Pri nekaterih delih se Swolfs postavi v vlogo 
scenarista in risarsko znanje prepusti drugim. 
Najbolj znano je delo Vlad (Le Lombard, 2000), 
kjer sodeluje z Griffojem. Skupaj z Marcom  
Renierem ustvarita zgodbo Black Hills 1890 
(Glénat, 1999). V slednji se fotograf Armand 
Lebon, zaskrbljen nad slabim položajem Indijancev 
v Ameriki, odpravi na fotografsko avanturo med 
pozabljena plemena. Na svojih potovanjih odkriva 
tragično realnost teh plemen, ki se morajo sama 
soočati z zlo usodo, ki jih čaka (izumrtje). Med leti 
2002 in 2004 ugleda svet zgodba v treh delih, kjer 
se Swolfs prav tako znajde v vlogi scenarista – 
James Healer (Le Lombard, 2002). 
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Njegove (fenomenalne) risarske sposobnosti 
pokaže zopet leta 2003, ko začne izhajati herojsko-
srednjeveško obarvani strip Légende (Soleil 
productions). Serija še ni zaključena in zaenkrat 
obsega tri dele.  
 
Kaj pa Swolfsova dela v našem ali ex-yu jezikih? Ni 
jih mnogo, so pa! V slovenščini se je pojavil ne 
dolgo nazaj. V reviji Strip Bumerang (številka 
12, letnik 2007) izide Legenda – Volčji otrok, 
prvi od do sedaj narisanih treh delov. 
Navdušujoče, ni kaj!  
 

 
Legenda v slovenščini 

 
Kdor govori srbohrvaško, je lahko Swolfs-ove 
mojstrovine bral že prej. Leta  1986 pri založbi                               
Dečje novine izide prvi zvezek Duranga, dve leti 
kasneje pa še drugi. Lansko leto pa založbi 
Bookglobe uspe veliki met in v eni knjigi izda 
vseh šest delov Princa noći. 
     

 
Prva dva albuma Duranga so izdale Dečje novine 

 
 
 
Krajst 

YVES SWOLFS (STRIPOGRAFIJA) 
 
DURANGO 
  1 Les chiens meurent en hiver (Edition des Archers, 1981)  
  2 Les forces de la colère (Edition des Archers, 1982)   
  3 Piège pour un tueur(Edition des Archers, 1983)  
  4 "Amos" (Edition des Archers, 1984)   
  5 Sierra sauvage (Edition des Archers, 1985)    
  6 Le destin d'un desperado (Edition des Archers, 1986)   
  7 "Loneville" (Edition des Archers, 1987)  
  8 Une raison pour mourir (Dargaud, 1988)   
  9 L'or de Duncan (Alpen Publishers, 1990)  
 10 La proie des chacals (Alpen Publishers, 1991)   
 11 Colorado (Alpen Publishers, 1992)   
 12 L'héritière (Alpen Publishers, 1994)   
 13 Sans pitié (Alpen Publishers, 1998)   
 13 TT Sans pitié (Alpen Publishers, 1997)   
 14 Un pas vers l'enfer (Soleil Productions, 2006) 
 
 DAMPIERRE 
  1 L'aube noire (Glénat,1988) 
  2 Le temps des victoires (Glénat, 1989)   
  3 Les émissaires(Glénat, 1992)  
  4 Le complot de Laval (Glénat, 1994)   
  5 Le cortège maudit (Glénat,1995)   
  6 Le captif (Glénat, 1996)   
  7 Les enfants de la terreur (Glénat,1998)   
  8 Le trésor de la Guyonnière (Glénat, 2000)   
  9 Point de pardon pour les fi d'garces (Glénat, 2001)   
 10 L'or de la Corporation (Glénat, 2002) 
 
LE PRINCE DE LA NUIT 
 1 Le chasseur (Glénat, 1994)   
 2 La lettre de l'inquisiteur (Glénat, 1995)   
 3 Pleine lune(Glénat, 1996)   
 4 Le journal de Maximilien (Glénat, 1999)   
 5 Elise (Glénat, 2000)   
 6 Retour à Ruhenberg (Glénat, 2001) 
 
RHÉSUS  
1 Rhésus (Brüsel, 1999) 
 
BLACK HILLS 1890 
 1 La danse des fantômes (Glénat, 1999)   
 2 La voie du guerrier (Glénat, 2000)   
 3 La grande blessure (Glénat, 2003)   
 4 One eye (Glénat, 2005) 
 
 VLAD 
 1 Igor, mon frère (Le Lombard, 2000)   
 2 Le maître de Novijanka (Le Lombard, 2001)   
 3 Zone rouge (Le Lombard, 2001)   
 4 Dernière issue (Le Lombard, 2002)   
 5 Taïga (Le Lombard, 2003)   
 6 Opération Déluge (Le Lombard, 2004)   
 7 15 Novembre (Le Lombard, 2006)   
 
JAMES HEALER 
 1 Camden Rock (Le Lombard, 2002   
 2 La nuit du cobra (Le Lombard, 2003)   
 3 La montagne sacrée (Le Lombard, 2004)   
 
LÉGENDE 
 1 L'enfant loup (Soleil Productions, 2003)  
 2 Les forêts profondes (Soleil Productions, 2004)   
 3 La grande battue (Soleil Productions, 2006) 
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Kako postati član društva Stripoholik? 
Vsi zainteresirani, ki bi želeli postati člani društva Stripoholik, to storite tako, da izpoljneno in podpisano pristopno izjavo, ki jo dobite na: 
www.striparna.com/stripoholik/docs/pristopna_izjava.pdf pošljete na naslov društva:  
Društvo ljubiteljev stripov Stripoholik, Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana 
Enoletno članarino 10 € lahko vplačate prek: NLB TRR: 02015-0255808121 

Primer nakazila:  Ime in Priimek: Darko Tomić - TomDar Zadeva/namen: Članarina 2008 Znesek: 10 €  
Lahko pa seveda tudi pridete na eno od srečanj našega društva ali se oglasite v naši striparni Stripoholik, kjer bomo uredili vse potrebno. 
Preberite si tudi statut društva: www.striparna.com/stripoholik/docs/statut.pdf 
 

 



Natečaj inkubator 2007                                                           STRIPOHOLIK 
 

 - 24 - 

STRIPOVSKI NATEČAJ 
INKUBATOR 2007 
 
 
Vesolje prestavlja neskončnost, brezčasnost in 
neizmerno prostranstvo. Prav tako je zakladnica 
idej in zgodb. Iz tega razloga je vesolje bilo 
tematika tokratnega natečaja, ki ga je ponovno 
izvedel Kulturni Inkubator. Sodelujoči slovenski 
stripovski avtorji so vesolje raziskovali na različne 
načine. Čeprav sem tematiko izbral zaradi osebne 
naklonjenosti vesolju, sem s še večjim zanimanjem 
prebiral stripe, ki so si tematiko interpretirali čisto 
po svoje - v stripih so se našle besedne igre, 
risarsko in vizualno raziskovanje vesolja, zgodbe o 
medsebojnih odnosih, filozofska razglabljanja in 
nenazadnje dobre stare 'smešnice'.  
 
Na natečaju, ki je potekal do 15. novembra 2007 
je sodelovalo 19 različnih avtorjev s 27 izdelki, 
stripe pa je ocenjevala tričlanska žirija. Žirijo sta 
sestavljala dva uveljavljena slovenska stripovska 
avtorja, Matjaž Bertoncelj in Iztok Sitar ter na 
podlagi tematike izbrana Tatjana-Tanja Cvitko, 
predsednica društva ljubiteljev znanstvene 
fantastike in fantazije Prizma. 
 
 

 
 

Prispeli stripi so razstavljeni na razstavi v 
Kulturnem Inkubatorju in objavljeni v tiskani 
brošuri. Otvoritev razstave v torek, 18. 12. 2007 
ob 19. uri v prostorih Kulturnega Inkubatorja, 
na Koroški cesti 18 v Mariboru. Razstavo si 
lahko še ogledate do konca januarja v 
Kulturnem Inkubatorju v Mariboru na Koroški 18, 
kjer boste tudi dobili knjižico z vsemi sodelujočimi 
stripi. Podrobnejše informacije lahko dobite tudi po 
elektronski pošti kulturni.inkubator@mkcmaribor.si 
 
 

 
Naslovnica stripovske knjižice iz razpisa 

 
 
V nadaljevanju si lahko ogledate tri nagrajene 
stripe, in sicer zmagovalno Žitno polje Ajde 
Gregorčič, drugouvrščen Izlet v vesolje 
Domna Finžgarja, ter tretjeuvrščen strip Mojce 
Jančar.  
 
 
Peter Dobaj 
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Zmagovalni strip: Žitno polje, avtorica: Ajda Gregorčič 
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Drugouvrščeni strip: Izlet v vesolje, avtor: Domen Finžgar 
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Tretjeuvrščeni strip, avtorica: Mojca Jančar 
 



 

  

 


