BEREMO SKUPAJ.

Napisal: BOŠTJAN GORENC PIŽAMA ~ Vinjeta in napis: MATEJ DE CECCO ~ Vinjete knjižnih moljev: TANJA KOMADINA

Kar pomeni, da njegovo ime najdete na aleji Levstikovih

ROZIMNICA

nagrajencev pred knjigarno Konzorcij. Če vas pot zanese

Andrej Rozman Roza, več ilustratorjev
Mladinska knjiga Založba, 2021

ŠE DOBRO, DA NI V KOZARCU ZA VLAGANJE,
KER GA NE BI MOGEL ODPRETI.

v Ljubljano, se sprehodite po njej in poglejte, koliko avtoric
in avtorjev poznate.
Odlomek iz knjige:

Andrej Rozman Roza je mojster besed. Zlaga jih v

PARNIKI

smešne zgodbe, nagravžne pesmice in premetene
uganke. In v Rozimnici jih je toliko, da jih ne bi imeli

Eni postanejo stvar,

samo za ozimnico, ampak tudi za opoletnico. Če bi ta

šele ko si najdejo par.

beseda obstajala. Roza bi jo gotovo požegnal.

Ko so brez para, so beda od bede,

V debelušasti knjigi vas čakajo mleko, ki ni hotelo

da zanje ni niti normalne besede.

postati kakav, prismuknjeni gospod Filodendron,
majhni čofli in povodni mož Špukl Špukl.
Prav neverjetno je, kako različne stvari piše Roza.
In vse beremo z največjim veseljem!
Kupu nagrad, ki jih je že dobil za svoje pisanje,

Eno očalo, tega ni,
NALEPI
NALEPKO.

ker niti na nosu ne sedi.
Ena hlača sedala ne skrije dovolj.
Z eno hlačo je človek v resnici pol gol.

se je letos pridružila prav posebna.

Enako je ena sama klešča

Roza je namreč postal Levstikov nagrajenec

prijemanja povsem nevešča.

za življenjsko delo.

ENA TAKŠNA HLAČA BI
BILA RAVNO ZA MALICO!

In ena sama uboga škarja
se lahko samo pretvarja,
da je vse v redu, saj v resnici
hlepi po drugi polovici.
Klešča, škarja, hlača in očalo
so sami po sebi veliko premalo

JAZ SEM NEKOČ MALICAL
ROBEC, PA JE BIL V NJEM
SMRKELJ. BLJAK.

in so življenjsko odvisni od para.

Naloga PBZ

Vse ostalo se lahko, če je poparjeno, razpara.
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Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI!

Roza je znan po nagravžnih pesmicah.
Tudi ti napiši ali nariši kaj hecno nagravžnega.
Boštjanu Gorencu Pižami lahko pišeš na: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA, revija Ciciban,
1536 Ljubljana. Zanimive odzive bralcev in bralk bomo nagradili. Izbor odzivov bomo objavili
v Cicibanu. Posebej pa bomo nagradili tudi eno od sodelujočih šol.

Levstikovo nagrado za življenjsko delo je letos prejela tudi ilustratorka Alenka Sottler. Poiščite njene ilustracije v
knjigah Drobtine iz mišje doline ter Čmrlj in piščalka (Anja Štefan), Velik sončen dan (Neža Maurer), Pepelka (brata Grimm)
in v zbranih pravljicah Svetlane Makarovič. Levstikovi nagradi sta prejeli tudi knjiga Blaža Lukana Fantek in punčka ter
ilustracije Ane Zavadlav za knjigo Gaje Kos Obisk.
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