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Jean-François Kieff er se je rodil leta 
1957 in ima štiri otroke. Že več let piše in 
ustvarja otroške knjige. Za stripe o Ma-
lem VOLKU in njegovih dogodivščinah 
je prejel številne nagrade in priznanja, 
med drugim francosko nagrado za 
otroško versko leposlovje.
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Sledi:
GOSTIŠČE 
in druge zgodbe

Že izšlo:
SREČANJE 
in druge zgodbe

2. del

LOVCI in druge zgodbe

Jean-François Kieff er

C
ena: 14,90 EU

R

V času vitezov in gradov je živel mladi trubadur pustolovskega srca – Mali VOLK. Pogumni 
Mali VOLK ni poznal matere in očeta ter je sam živel v 13. stoletju v Italiji. Med potepanjem po 
svetu je spoznal sv. Frančiška Asiškega in njegovega prijatelja brata Volka.

V tem delu: Mali VOLK junaško reši iz ječe Janinega očeta, najde lek za slepoto sv. Frančiška, 
ponovno sreča prijatelja Uga in mu pomaga najti pot domov, razkrinka goljufa Kenolota … In 
doživi še mnogo razburljivih dogodivščin! 
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RANČIŠEK ASIŠKI
je živel revno in srečno življenje v času vitezov in 
trubadurjev. Bil je sin bogatega trgovca iz mesta 
Assisi v Italiji. Kot mladenič je zapustil svoje 
premoženje in sanje o slavi, da bi bolje služil 
svojemu Bogu. Brez vsakršne trohice premoženja je 
postal brat vsakemu človeku in prijatelj vsakemu 
bitju.
Pravijo, da je Frančišek govoril s pticami in da je 
nekega dne odvrnil volka od napada. Nekateri 
celo pravijo, da se je med tem volkom in neko 
malo siroto spletlo prijateljstvo ter da sta odtlej 
skupaj vandrala po Italiji in doživela marsikatero 
dogodivščino …
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Brrr…Brrr…
Lovci 

Tega divjega Tega divjega 
in zapuščenega in zapuščenega 
področja ne bi področja ne bi 
želel prečkati želel prečkati 

sam …sam …

Ampak ti si z Ampak ti si z 
mano, brat Volk …mano, brat Volk … In nič se In nič se 

mi ne more mi ne more 
zgodit…zgodit…

ŠŠTOK!

Past! Past! 
Hitro, potegni Hitro, potegni 

me dol!me dol!

To so To so 
gotovo lovci, gotovo lovci, 

ki …ki …

…i i i i !

CVUFF!
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NA VOLKA!      NA VOLKA!      
 NA VOLKA! NA VOLKA!

So že tu!         So že tu!         
 Teci, brat  Teci, brat 
Volk!Volk!

Na volka!Na volka!
PUSTITA GA!PUSTITA GA!

Eej, mene Eej, mene 
pa ne pa ne 

pustita tu!pustita tu!
Kar znajdi se,    Kar znajdi se,    
   dreser volkov!   dreser volkov!

Hitro, oče, Hitro, oče, 
prečkal bo prečkal bo 

jezero!jezero!

Na volka, Na volka, 
na v…na v…

KRRRRKRRRR

AAAAH!H!

KRRRRAK!KRRRRAK!

Na pomoč!Na pomoč!

Tukaj!Tukaj!

Pa sva se Pa sva se 
ju znebila! ju znebila! 
Prihaja me Prihaja me 

rešit!rešit!
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Bravo, Bravo, 
brat Volk! Hitro, brat Volk! Hitro, 
pregrizni vrv …pregrizni vrv …

AVČ!

POF!

Pomagajte!Pomagajte! Pridi, pustiva ju, dobila Pridi, pustiva ju, dobila 
sta, kar si zaslužita …sta, kar si zaslužita …

Umrla bova!Umrla bova!

No, kaj No, kaj 
pa hočeš?pa hočeš?

Usmili se!Usmili se!

Dobro je, Dobro je, 
sledim ti …sledim ti …

Veš, kaj bi Veš, kaj bi 
rekel Frančišek?rekel Frančišek?

Horuk! … Horuk! … 
Da sem ribič ljudi!Da sem ribič ljudi!

Hva… hvala, Hva… hvala, 
tujec … tujec … 
Oooh …Oooh …

Oče!Oče! Pomagaj mi, Pomagaj mi, 
da ga odnesem da ga odnesem 

na toplo! na toplo! 
Za tem hribom Za tem hribom 

živimo …živimo …
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Oče in Silvo se Oče in Silvo se 
vračata z nekim vračata z nekim 

fantom in fantom in 
… volkom!… volkom!

Moraš razumeti, tujec … Volkovi žrejo Moraš razumeti, tujec … Volkovi žrejo 
naš plen, uničujejo naše pasti, grozijo naš plen, uničujejo naše pasti, grozijo 

našim otrokom … Za nas so to našim otrokom … Za nas so to 
odposlanci zlega duha!odposlanci zlega duha!

Ampak je bil okrutna Ampak je bil okrutna 
zverina, dokler ni srečal zverina, dokler ni srečal 

brata Frančiška …brata Frančiška …

Svetega Asiškega? Svetega Asiškega? 
Njegov sloves Njegov sloves 
je slišati vse je slišati vse 
do tu. Ga poznaš?do tu. Ga poznaš?

Moj prijatelj je! Moj prijatelj je! 
On me je naučil vsega …On me je naučil vsega …

… Na primer, kako … Na primer, kako 
iz vode rešiti tiste, iz vode rešiti tiste, 

ki te ujamejo ki te ujamejo 
v mrežo?v mrežo?

Okleval sem, Okleval sem, 
priznam …priznam …

NASLEDNJEGA DNE …NASLEDNJEGA DNE …

Zbogom, Zbogom, 
Mali volk!Mali volk!

Naj vas Bog varuje Naj vas Bog varuje 
pred volkovi in pred volkovi in 

vsem zlim!vsem zlim!

Kaj pa ta psalm, Kaj pa ta psalm, 
ga poznaš? ga poznaš? 

… Naša duša je kakor … Naša duša je kakor 
ptica, ki se je rešila ptica, ki se je rešila 

iz zanke lovcev iz zanke lovcev 
       *       *

* Psalm 124* Psalm 124

f f 

S nS n

Sedaj se zavedam, Sedaj se zavedam, 
da je ta drugačen.da je ta drugačen.
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Jana
TEGA JUTRA …TEGA JUTRA …

Kjerkoli, Kjerkoli, 
dan naj bo al noč ,dan naj bo al noč ,

z glasbo strah izgine pročz glasbo strah izgine proč

Klip klop klip klop klip klopKlip klop klip klop klip klop

Vitez … Vitez … 
Naj se skrijem!Naj se skrijem! Ni me strah, Ni me strah, 

sem pa previden …sem pa previden …

Punca?Punca?

Lep dober dan, Lep dober dan, 
gospodična!gospodična!

Stoj, Stoj, 
Sivka!Sivka!

Oborožena si … Oborožena si … 
Je v tej regiji Je v tej regiji 

vojna?vojna?

f f 
S S 

n
j

I I I  AA A A A !
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