
 

 
 

 
 



 
 
Uvodnik 
 
Pred vami je jubilejna deseta številka fanzina 
Stripoholik. Hvala vsem, ki ste tako ali drugače 
prispevali k nastanku te številke. 
 
Simon Sanda ostaja hiper produktiven, tokrat 
objavljamo dva njegova kratka stripa in štiri risbe v 
Galeriji, kjer mu družbo delata Karmen Šket in 
Tomaž Bobnar. 
 
Matjaž Bertoncelj je spisal recenzijo francoske 
uspešnice Donjon, ki sta jo zasnovala Lewis 
Trondheim in Joann Sfar. 
 
Dušan Durman iz Novega Sada je ponovno tu s 
stripom v barvi Kuščarji. Pridružil se mu je Boris 
ðurović prav tako iz Novega Sada. 
 
Ne pozabite na Ljubljanski stripovski bazar. 
Naslednji termin je 21. marec 2009. 
 
Na bazarju bomo izžrebali nagrade med vsemi, ki 
ste glasovali za najboljši strip v Sloveniji v letu 
2008. Zmagal je strip album Sokol in golobica 
Tomaža Lavriča. Ena od nagrad pri žrebanju je 
originalna ilustracija Tomaža Lavriča z motivom 
iz tega albuma, ki jo vidite spodaj. 
 

 
 
 
Vabim vse, ki bi želeli sodelovati s svojimi prispevki 
v fanzinu, naj se oglasijo na e-mail naslov: 
stripoholik@gmail.com 
 
 
Tomaž Bobnar 
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DUNGEON (DONJON):  
 
Lewis Trondheim, Joann Sfar in drugi 
 
 

 
Naslovna stran podserije Parade, št. 2 (riše Manu Larcenet) 

 
Grajska ječa (naprej bom imena pretežno pisal kot 
so v angleščini) je serija satiričnih »meč in magija« 
karikaturističnih stripov, katero sta 1998. leta 
začela Lewis Trondheim (hrvaški založnik More 
comics je izdal več albumov njegovega serijala 
Zekan (Les formidables aventures de Lapinot)) in 
Joan Sfar (v bivših Jugo jezikih neprevedeni 
Rabbi's cat, Klezmer, Vampire loves in še več 
drugih naslovov). Oba avtorja sta v vrhu »novega 
vala« francoskega stripa iz devetdesetih (tam je 
tudi David B, od katerega ste lahko prebrali 
slovenski prevod grafične novele Epileptic, v 
slovenskem prevodu Na božjastni poti). Prve štiri 
zgodbe je narisal Lewis Trondheim, naprej pa se 
risarji izmenjujejo (med drugimi Francozi tudi 
Manu Larcenet, ki ga tukajšnji bralci poznamo kot 
avtorja Vsakdanje borbe, ki je izšla v dveh albumih 
hrvaškega založnika Fibra). Sfar in Trondheim sta 
stalna scenarista serije. Risarji so likovno zelo 
izenačeni, težko je ločiti Trondheimovo epizodo od 
Larcenetove ali Blainove, včasih pa epizode skupaj 
rišejo tudi do štirje risarji. Likovno drugačna izpade 
le epizoda, ki jo je izrisal Jean-Christophe Menu, 
drugače tudi eden od ustanoviteljev francoske 

založbe L'Association. Risarski slog bi opisal kot 
»anti-Disney«, z manj poudarjenimi volumni figur 
in manj strogim upoštevanjem proporcev, kar 
izpade zelo živo, še dodatno zaradi izrazitega in 
premišljenega dinamičnega kadriranja. 
 

Osnovna premisa izhaja iz računalniške igre 
Dungeon Keeper, v kateri je igralec  v vlogi 
vseprisotnega upravljalca podzemnega labirinta 
polnega zakladov, v katerega vdirajo pustolovci, ki 
bi se radi dokopali do bogastva, ki jih tam čaka. 
Pot pa jim presekajo pasti in pošasti, ki jim jih 
postavlja na pot igralec, katerega naloga je vse 
pobiti ter napredovati na naslednjo stopnjo.  
 

 
Hojladrija mesarija iz Parade št. 1: A Dungeon Too Many (riše 

Manu Larcenet) 
 

Stripovska zgodba se vrti okrog zelo podobnega 
podzemeljskega labirintnega sklopa prostorov ali 
Dungeona, ki je voden kot podjetje, v katerem so 
pošasti zaposleni, junaki pa plačajo vstopnino in se 
ven v glavnem ne vračajo več. Njihova oprema gre 
na zakladni kup, ostanki pa strašijo bodoče 
optimistične junake, ki bi se radi dokopali do 
mitskega bogastva. S tem legenda o Dungeonu in 
njegova promocija, prepoznavnost in ugled v svetu 
»zabavne industrije« le še rasteta. Dogajanje ni 
omejeno le na Dungeon, razvija se vse naokrog po 
fantastičnem svetu »Terra Amata«, polnem 
čarovnije, mitov in najrazličnejših prebivalcev.  
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Eden od prejšnjih lastnikov Herbertova čarovnega meča, katerega je meč priklical na pomoč (iz Zenith št. 1: Duck Heart, riše Lewis 
Trondheim) 
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Avtorja črpata iz zakladnice popularne kulture, svoj 
svet sta poselila s princeskami in kralji, zmaji, 
vitezi in junaki, vampirji, čarovniki, zombiji in 
ninjami, demoni in duhovi, hodečimi drevesi, 
vilinci, škrati in orki ter z vsemi možnimi križanci že 
naštetih, katere njihova dejanja in nemila usoda 
premetavajo levo in desno po mestih, gozdovih, 
morjih ali po rekah lave in kaj radi tudi izpustijo 
dušo, čeprav so avtorji pred tem naredili vse, da bi 
nam postali simpatični. 
 
Čustven naboj epizod je izjemen, zajame ves 
razpon od smeha do solz, absurd si podaja roke z 
melanholijo, skakanje po času in prostoru je 
povsem običajno. Junaki so večplastni, skozi strip 
se spreminjajo. Strip je obilno začinjen s 
sarkastičnim humorjem in parodiranjem vsega 
mogočega. Konci niso predvidljivi in marsikdaj 
razrešitev sploh ni možna, kar samo še dodaja 
literarni vrednosti serije.      
 

 
Nekaj junakov serije; spredaj Guardian, Herbert in Marvin 

 
Prva epizoda nam pokaže smotanega »bi bil 
junaka« racmana Herberta, ki je v Dungeonu 
zaposlen kot neopazni nižji uradnik in se zakrinka v 
barbarskega bojevnika, ki ga lastnik ječe pošlje v 
nevarno misijo. Vegetarijanski zmaj Marvin mu je 
pridružen za spremljevalca, ker »direktor« ne 
zaupa povsem v racmanove sposobnosti. Herbert 
kmalu dobi govoreči meč, ki noče iz nožnice, 
dokler Herbert ne bo opravil treh junaških del in 

prikliče duha enega od prejšnjih lastnikov, ko se 
ga hoče kdo polastiti. Še pred odhodom na pot 
jastreb nekromant v službi Dungeona Herbertu 
iztrga srce in ga položi v akvarij, da bi se do roka 
sigurno vrnil. To, da je brez srca, mu pozneje 
večkrat prav pride. In tako naprej. 
 
Serija se je kmalu poleg izhodišča z racakom in 
zmajem v glavnih vlogah (poimenovanega Zenith, 
ki se dogaja v sedanjosti in predstavlja zlate čase 
Dungeona ali Ječe) razširila v še dve dodatni glavni 
seriji: The early Years (Zgodnja leta, dogaja se 
pred nastankom Dungeona) z mladim idealističnim 
piščancem Hyacinthom, ki je v Zenithu precej 
starejši kapitalist in lastnik Dungeona z nazivom 
Guardian (Skrbnik), v glavni vlogi in Twilight 
(Somrak, mračna prihodnost), v kateri je Herbert 
postal mračni vladar s sedežem v Ječi, ostareli in 
slepi zmaj Marvin pa se druži s koleričnim mladim 
zajčjim bojevnikom Marvinom Rdečim. Nastali sta 
še dve podseriji: Parade (Parada, dogaja se med 1. 
in 2. albumom Zenitha, glavna sta Marvin in 
Herbert) in Monstres, ki vsebuje samostojne 
epizode s stranskimi junaki v tokrat glavnih vlogah, 
odvijajo pa se kadarkoli na časovni premici.  
 
Serija je zastavljena izjemno ambiciozno, epizode 
Zenita se začnejo s številko 1, Zgodnja leta z -99 in 
Somrak s 101, kar najbrž pomeni, da naj bi serija 
nekoč obsegala stotine naslovov. Upam, da bo 
avtorjem uspelo, če ne njim, pa njihovim 
naslednikom. Zaenkrat je nastalo čez 30 albumov 
vseh petih serij. Ameriški založnik NBM publishing 
od leta 2003 izdaja barvne knjige formata  16.5 cm 
* 22.5 cm v mehkih platnicah, ki vsebujejo po 2 
originalni izdaji in od 60 do 100 strani branja. Tri 
glavne serije so ena zgodba, ki se nadaljuje v 
naslednji album, obe podseriji pa sta sestavljeni iz 
samostojnih epizod: Monstres iz 46 stranskih in 
Parade iz 30 stranskih. Zaenkrat je v angleškem 
jeziku izšlo devet knjig, pravkar naj bi še deseta. 
 
Naj za konec naredim še malo reklame: kar nekaj 
zvezkov je na voljo v stripovskem oddelku 
ljubljanske knjigarne Konzorcij. Cena od 8 do 14 
Evrov. 
 
 
 
Matjaž Bertoncelj  
 
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeon_(comics)  
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Zgodbe iz Bonellijevega vesolja: 
 

POŠASTI 
 
(nadaljevanje iz prejšnje številke) 
 

 
Dylan Dog (avtor lika: Tiziano Sclavi) 

 
Nobenega zvoka nisem mogel oddati od sebe, ki bi 
bil močnejši od tišine. Spet sem razmišljal o pijači, 
samo o tem sem lahko razmišljal, o pijači in 
dehtečem telesu nove ženske. Strah me je bilo 
prihajajoče noči, ko ne bo omame, ne prve ne 
druge. Strah zaspati, ker sem vedel, kaj bom videl, 
ko bom zatisnil oči. Pa tak detektiv za nočne 
more…  
 
Mogoče bi moral to povedati Grouchu. Toda 
nekako se mi zdi, da že ve. Vedel je že pred mano, 
v to sem bil zdaj skoraj prepričan, že včeraj. 
Takrat sem še silil vanj, danes popoldne pa je bil 
on tisti, ki je poskusil spregovoriti prvi; poskusil je 
z vicem seveda. Ne spomnim se več točno, kaj je 
povedal, spomnim pa se, da je že na polovici 
drugega stavka znižal glas, ali pa se je tišina 
usedla nanj, in ga potem samo še tanjšal, do črte 
šepeta, da ne vem, ali sem punch-line sploh še 
lahko slišal. Niti, ali je sploh bil kak punch-line v 
tistem njegovem vicu. Če je bil vic. Odšel je, še 
preden bi lahko slišal, kako mu ne bom odgovoril. 
Čez nekaj ur sva se srečala na hodniku in šla drug 
mimo drugega, brez podobnih poskusov.  
 
Je pa to vse, kar mi je danes še oprijemljivega 
ostalo, poskusi. Najprej sem se hotel zamotiti z 
glasbo, toda klarinet je bil v rokah čutiti kot grčava 
palica ali kaj. Lahko bi se z njim udaril po glavi, do 
nezavesti, nisem pa mogel igrati nanj. Zvoki, ki so 
padali ven so bili daleč od Vražjega trilčka, čeprav 
so bili pravzaprav slišati bližje vragu. Pa saj ne 
vem, če je vrag…  
 
Usta imam suha vse od tedaj, ko sem pobral 
pismo iz nabiralnika. Kot bi imel votlino polno 
zemlje, kot bi se izgrebel iz groba tako, da bi sproti 

požiral prst. Tudi drugi občutki so bili podobni 
temu. Zrak okrog mene, na primer, ves grudast. In 
pod tem, globoko notri, me je žejalo po alkoholu in 
lakotilo po mesu.  
 
Vstal sem, da bi šel ven ali kaj. Znova sedel. Bilo je 
še nekaj pod tem. Oh, ja. Pod tem je prežal bes, 
kaj pa drugega, brezoblična pošast. To sem vedel, 
ko sem nenadoma treščil galejo po tleh. Ne prvič v 
življenju, toda tokrat z namenom, da jo dotolčem v 
prah, da jo popolnoma uničim. Ves ta trud in 
potrpežljivost, s katerima nisem imel kaj. Občutek 
je bil dober, kot da ubijam nekoga, ki si to zasluži. 
Pokrival je moj bes. Oh, ja. In potem takoj žalost… 
Seveda. Ta mi je postoterila težo. Kljub temu 
nisem mogel ostati na mestu in gledati črepinj 
moje ladje. Odvlekel sem se po hodniku, 
natlačenim s kipi pošasti, mojih ljubih pošasti, do 
vhodnih vrat in jih odprl. Ozrl sem se najprej 
direktno preko, to je bilo neizogibno, kot da bi se 
bal, da je v tistem nabiralniku še več pisem, kot da 
ni že eno preveč; kot da bi jih poštar vsak dan 
nosil celo vrečo. In bogve, koliko jih je prinesel ta 
teden, zadnja dva tedna, vsa ta leta, ko nisem 
vedel, da tista stran ulice sploh obstaja, kaj šele 
tisti nabiralnik in tisti… tisti, ki je čakal na pisma? 
Kupi pisem… Potem sem moral odvrniti oči, to je 
bilo toliko bolj neizogibno, še po drugih hišah. Istih 
hišah v dolgi ulici, v mestu istih ulic. Kaj bi gledal, 
če bi lahko videl skozi te stene? Ljudi, ki si 
pripravljajo večerjo, matere, ki pomagajo otrokom 
umiti si roke, očete, ki jim razmršijo lase, ko 
stečejo mimo njih k mizi? Ha, kakšne podobe. Mrzli 
večer je prihajal mimo mene na hodnik, ko sem 
stal na pragu, se drgnil ob mene. Nihče, ki bi iskal 
odrešitev, pri katerem bi lahko jaz poiskal 
odrešitev.  
 
V začetku decembra, ni bilo pričakovati strank. Že 
od sredine novembra je praznično vzdušje, noč 
čarovnic, sezona lova, je mimo; mesto je okrašeno 
z veliko žarečega kiča, nakupovalna središča so 
polna, parkirišča in pubi tudi, in vsepovsod je 
prevelika gneča. Duhovi se potuhnejo pred 
hrupom živih, zombiji ne morejo iz zamrznjene 
zemlje, ponoči je preveč hladno za vampirje, celo 
za serijske morilce. Edino samomori so, pravijo. To 
pa ni moje področje. Šele, ko se bodo prazniki 
začeli, je možno pričakovati kako osamljeno dušo, 
ki ji samomor morda ne bo uspel ali pa ne bo 
uspela zbrati dovolj poguma, bo pa tega uspela 
zbrati dovolj, da poišče mojo pomoč. Toda zdaj 
nič. Sam sem s svojimi nočnimi morami. Nobenih 
mojih pošasti ni zunaj, samo tiste prave.  
 
Najbrž bi moral vedeti, da me moj peti in pol čut 
nikoli ne opozarja brez razloga. Toda, kako bi si 
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mogel misliti, kaj se skriva v na videz tako nedolžni 
prošnji. Kakor, da se svet v moji bližini ukrivi in 
zmaliči ali da mi po očeh slikajo blazni slikarji. Da 
ne more sosed pozvoniti na moja vrata in me 
prositi za pomoč, ne da bi se za tem skrivalo še kaj 
na senčni strani. Mar samo jaz vidim na to stran; 
to grozo na ulicah, v stanovanjih, v temi, v uradih? 
Mar oni vidijo samo izrodke, volkodlake, mutante 
in jim je vse človeško tuje? Ob dnevih, kot je ta, bi 
rad prestopil nazaj v njihovo realnost. V tisto 
realnost, kjer bi si zares lahko predstavljal podobe 
srečne družine po hišah in demone samo v 
mračnih stranskih ulicah, daleč od doma. Ker tiste 
pošasti so mi ljubše. Boljše so.  
 
Moral bi vedeti, ko sem pobral tisto edino pismo v 
votlem hladnem nabiralniku. Že pobral sem ga s 
težavo, kot bi šlo za kos svinca in ne prepognjen 
list papirja, vtaknjen v papirnato kuverto. Edino, 
osamljeno pismo v nabiralniku. Moral bi vedeti, ker 
je bila kuverta zlepljena skupaj iz dveh različnih 
kosov papirja, ker so jo izdelale nerodne ročice, ki 
so skušale posnemati nekaj, kar so videle v 
lastnem nabiralniku. Moral bi vedeti po tem, da na 
kuverti ni bilo znamke, da ni bilo naslova, da je 
bilo samo ime. JALOKIN načečkano s taisto ročico, 
ki je izdelala kuverto, očitno nevajena tudi pisanja. 
Ker je s težavo in šele pred kratkim obvladala 
pero, krivine črk in red, ki je stal za besedami in 
stavki. Kaj bi moral vedeti? Najmanj, da je nekaj 
narobe. Najmanj, da naj se ne brigam za tuje 
zadeve, da me nihče ni najel za to, da bi iskal 
more po nabiralnikih.  
 
Moral bi vedeti, da je nekaj narobe, ker Groucho 
včeraj ni vdrl v mojo delovno sobo z rafali starih 
vicev, ker se je umaknil, takoj, ko se je lahko, ga 
ni bilo od nikoder s čajem, ker potem ni 
spregovoril niti kakšne druge besede. Morda tudi, 
ko sem videl prišleka, njegovo dolgo tenko črno 
brado, štrenaste lase, ki so se mešali z brado pri 
vratu, kot bi se zaraščal, njegovo sključeno držo, 
kot da na hrbtu nosi skrinjo ali da ga jaha vrag, 
kot da ima na plečih stoletja človeške zgodovine, 
in obenem njegove velike pesti z žilavimi prsti. 
Kako se je izogibal temu, da sreča moj pogled, 
kako je momljal, samo napol razumljivo, da sem 
ga trikrat spraševal isto, samo napol človeško, kot 
da se je jezika učil iz popevk. Zaradi njegovega 
nekoliko orientalskega obraza bi ga z vso 
patriotsko pravico lahko označil za terorista in ga 
nagnal. 
 
Ampak ne. Dylan pameten, Dylan nesti pismo pod 
paro, Dylan pismo odpreti. Juda balerina! Nikoli 
nisem imel glave za uganke, toda takoj sem vedel, 
da je pred mano uganka, ko sem slišal tistega 

človečka govoriti. Vedel sem, da je nekaj narobe. 
Nekaj, vse je bilo narobe, že njegovo ime. Jalokin, 
narobe. Narobe-mož. Pošast? Kako se razlikuje od 
mene? Je to moja usoda, ko gre mladost in ženska 
pozornost, ko zmanjka duhov in vampirjev? 
Pismo je bilo narobe. Moral bi ga vreči v koš, ko 
sem ga uspel prebrati do konca, po več poskusih. 
Vreči v koš? Ne. Tega ne bi mogel. 
 
Počečkano z isto pajčevinasto pisavo kot na 
kuverti. Packe od črnila. Tresoče črke. Pismo je 
bilo na letaku, ki je iskal izgubljeno mačko. Zgubila 
se je v predelu Londona, kjer je ne bodo nikoli 
našli, še koga večjega ne bi, kjer je bil čudež, da je 
kdo imel mačko. 
 
Narobe. 
JALOKIN JAZ TE PROSM. BIL SEM PRIDEN CELO 
LETO. MOJ ATA JE ZLOBEN. PIJE IN PRETEPA. 
MAMO IN MENE IN BRATECA. JAZ TE PROSM. 
BOLI. ČE ME S PASOM PO HRBTU, SPIM NA 
TREBUH, PA VSEENO BOLI IN ZJUTRAJ SEM 
KRVAV. TUD BRATEC JE KRVAV. ČE ME PO GLAVI, 
NE SMEM IZ HIŠ, DA NE VIDI SOSEDA. MOJ 
BRATEC JE ŠE DOJENČEK IN ŠE NE ZNA BIT 
PRIDEN, AMPAK JAZ SEM PRIDEN ZA OBA. NAJ GA 
VEČ NE MEČE IZ STAJICE VEČ, BOLI GA. ZLOMI 
MU ROKO IN POTEM BI MORAL ZDRAVNIKU PA 
ATA NE PUSTI K ZDRAVNIKU. MENE TUDI BOLI IN 
MAMO TUDI. STRAH ME JE VSAKO NOČ, MRZLO 
JE V KLETI IN PAJKI SO TUDI AMPAK ATA PRAVI, 
DA NAS BO POBIL ČE NE BOMO DALI MIR. JAZ TE 
PROSM JALOKIN NAJ NEHA. PROSM JALOKIN. JAZ 
BOM PRIDEN ZA OBA IN ZA MAMICO TUDI. DA NE 
BO VEČ JOKALA IN NIŠČE NE BO VEČ JOKAL PRI 
NAS IN NE BO VEČ STRAH PRI NAS DOMA. ZATO 
TE PROSM. ODNESI GA PROSM. 
Narobe. 
… 
»Prebrali ste pismo.« pravi. Preko telefona je 
slišati še bolj nerazumljiv, še počasnejši. Slišim 
njegovo dihanje, naporno vsesavanje zraka. 
»Sem.« priznam. 
… 
»Ali mi ga boste poslali?« 
»Bom.« 
Narobe? 
Vem, nekateri me imajo za lovca na pošasti. Sam 
se imam bolj za odganjalca nočnih mor. 
 
 
Konec 
 
 
 
riordan 
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križanka                                                                                             STRIPOHOLIK 
 

    

SESTAVIL: 
JANKO 

ŠEGULA   
2008 

ŽARILO 
OLIVERA 

OROZ 

STRIP 
SCENARIST 

(JANI) 

ODŽAGAN 
KOS DEBLA 

FR.PISATELJ 
(EMILE) 

UPANJE, PRI-
ČAKOVANJE 

NAJVIŠJI 
DEŠKI GLAS 

APETIT, 
SLAST 

      

 

 

      

HIAT LAKOTA 

 

SLOG 
JEČA V 

TRDNJAVI 

 
  SLOVENSKI 

AGRONOM 
(SLAVKO) 

  
   

RADIJ 
DRUŽINA 

GLODALCEV 
 

  
 

 
   MESTO NA 

NIZO-
ZEMSKEM 

  

LUPA, 
POVEČALO 

HIMALAJSKA 
KOZA    

MESTO OB 
SOČI 

    
UMETNOSTNI 

SLOG V 
18.STOL. 

ŽIGA NAGLIČ 

SREDICA, 
STRŽEN RAZLIČEK 

ISTEGA 
KEMIČNEGA 
ELEMENTA 

  
     PRITOK 

KAMNIŠKE 
BISTRICE 

   

TOČKA 
PRI 

JUDU 
12 MESECEV     

NEMŠKI 
SLIKAR 
(HANS) 

     

STRIP RISAR 
(MLADEN) 

 
PRIPADNIK 

OSKOV 

        
PODEŽELSKO 

NASELJE 

MISTER … IN ZMAN 
RAZLIČNA 
VOKALA  

 
ROBERT 
JARNI 

  

OLGA ZAJCEVA 

    

KNJIŽNICA 
STRIPOV, 

TUDI STRIP 
REVIJA 

          

ABELOV 
BRAT 

    
VNEMA, 
POLET 
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SESTAVIL: 
JANKO 
ŠEGULA   

2008 

ZAUPEN 
PRIJATELJ 

PISMENO 
POTRDILO O 
ODPUSTITVI 

RENIJ 
VODNA 

RASTLINA 

ZOBATI 
KIT, 

ENORO-
ŽEC 

STRIP 
USTVARJA-LEC 
(SMILJANIĆ) 

     

SLOVENSKA 
TELOVADKA 
(ŠAJN, 1990) 

     

 
NIŽJA 

LESNATA 
RASTLINA NADA, 

PRIČAKO-
VANJE  

 
ŠPELA 

KUCLAR 

  

 

CARMEN 
SILVERA 

 

POPLAVA 

ŠKOTSKI 
FILOZOF IN 
EKONOMIST 

(ADAM) 

POST 
SCRIPTUM STRIP  

USTVARJA-LEC 
(MARIJAN) 

  
 

    
PRITOK 

BALHAŠKE-
GA JEZERA 

  

NAČELO, 
TEMELJNA 
RESNICA 

NEUE 
SLOWENI-

SCHE    KUNST 
   

NAPOVE-
DOVALEC 

      

RIMSKA 56 
SLOVE-
NSKA 

LJUDSKA 
STRANKA IVAN TAVČAR 

  
 

ALUMINIJ 

   
PRITRDILNI-

CA 

   

NEVED-
NEŽ, 

TEPEC 
RUDAR  

 
  

TOKOVNI 
POSRE-
DNIK 

     

DRAGO 
HUMEK 

PRIPADNICA 
ILIRSKEGA 
GIBANJA 

 
FRANCIJ 

      

RAŽENJ 

  

PRISLOV 
ČASA 

NOVO-
ZELANDSKA 

PAPIGA FRANCE 
CUKJATI 

 
 

DARKO 
MIRT 

 
  KLIC VOLU - 

NA DESNO 

  RIMSKA DVA 

PREBIVALCI 
RADELJ 

    
  

    

 

RED SESALCEV MAČJE 
VELIKOSTI Z LETALNO MRENO 

MED NOGAMI IN TRUPOM   
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Leto je naokoli, tako 
da smo spet pripravili 
pregled stripovske 
bere v Sloveniji v letu 
2008. V primerjavi z 
letom 2006 (30 izdaj) 
in letom 2007 (36 
izdaj), je bila bera v 
letu 2008 43 izdaj. Iz 
leta v leto torej 
število izdaj raste. 
 
 
 
Dnevnik Ane Tank  
(Iztok Sitar, UMCO) 

 
 
Meksikajnarji 1  
(Smiljanič in 
Pušavec, UMCO)  

 
 
Meksikajnarji 2  
(Smiljanič in 
Pušavec, UMCO)  

 
 

Sokol in golobica 
(Tomaž Lavrič, 
Mladina)  

 
 
 
Glista u bijegu  
(Tomaž Lavrič, Fibra) 

 
 
 
Kamena doba  
(Miki Muster)  

 
 
 
Mikser  
(Andreja Kocjan)  

 
 

Guj in Zmuj  
(Macan in Petruša) 

 
 
 
 
Perzepolis 1  
(Marjane Satrapi) 

 
 
 
Perzepolis 2  
(Marjane Satrapi) 

 
 
 
 
Z jadrnico okoli sveta 

 
 

Iznogud 2  
(Goscinny in Tabary, 
Graffit) 

 
 
Iznogud 3  
(Goscinny in Tabary, 
Graffit) 

 
 
Iznogud 6  
(Goscinny in Tabary, 
Graffit) 

 
 
Iznogud 7  
(Goscinny in Tabary, 
Graffit) 
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Strip bumerang 14 

 
  
 
Strip bumerang 15  

 
 
 
Strip bumerang 16  

 
 
 
Strip bumerang 17  

 
 
 
 
 

Strip bumerang 18  

 
 
 
Strip bumerang 19  

 
 
 
Strip bumerang 20-21  

 
 
 
Strip bumerang 22  

 
 
 
 
 

Strip bumerang 23  

 
 
 
Strip bumerang 24 

 
  
 
Strip bumerang 25  

 
 
 
Jeremiah 28  
(Hermann, Risar)  

 
 
 
 

Lester Cockney 2  
(Franz, Risar)  

 
 
Atalanta 1: Pakt 
(Crisse, Risar)  

 
 
Sveti trikotnik 1 
(Risar)  

 
 
Sveti trikotnik 2 
(Risar)  
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Stripburger 47  

 
 
 
Stripburger 48  

 
 
 
Mostovi 2  
(Republika strip 10)  

 
 
 
Deveta soba  
(Republika strip 11) 

 
 
 

Na božjastni poti 1 
(David B., AS 3)  

 
 
Na božjastni poti 2 
(David B., AS 4)  

 
 
Na božjastni poti 3 
(David B., AS 5)  

 
 
 
Na prvem tiru  
(David Krančan)  

 
 
 
 
 

Stripoholik 7  

 
 
Stripoholik 8  

 
 
Stripoholik 9  

 
 
 
 
Tik in tak  

 
 
 
 
 
 
 

GLASOVANJE ZA 
NAJ STRIPOVSKO 
IZDAJO V 
SLOVENIJI V LETU 
2008 
 
Na forumu 
http://forum.striparna.com 
smo ob koncu leta 
2008 pripravili 
glasovanje za naj 
stripovsko izdajo v 
Sloveniji v letu 2008. 
Prvo mestu na 
lestvici je osvojil 
album Sokol in 
Golobica Tomaža 
Lavriča. 
 
1. Sokol in golobica  

  

 

2. Glista na begu  

 

3. Meksikajnarji 2  

3. Atalanta 1   

 

5. Iznogud 3   

6. Meksikajnarji 1  
7. Strip bumerang 25  
8. Iznogud 2   
9. Lester Cockney 2  
10. Dnevnik Ane Tank  
  
11. Strip bumerang 20-21  
12. Kamena doba  
13. Iznogud 6  
14. Iznogud 7  
15. Strip bumerang 24  
16. Guj in Zmuj  
17. Strip bumerang 15  
17. Strip bumerang 19  
19. Strip bumerang 22  
20. Jeremiah 28  
 
... 
 
 
corto 
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