
 

»Kaj storiš, če se ti zazdi, da je hoja preveč utrudljiva? Volk 

ima rešitev. Kupi si gorsko kolo, smuči, avtomobil, motor...«  

 

Volk, ki ni hotel več hoditi 
Volk se je nekega večera vrnil domov z bolečimi in oteklimi 
nogami. Igra, hoja in tekanje po gozdu so zanj preveč naporni, 
pravi. Čisto so ga izčrpali! Pa je, bistra glava, našel rešitev: kupil si 
je gorsko kolo. Ves januar se je veselil vožnje z njim, potem pa 
mu je počila guma, in če je treba kolo popravljati..., no, to je pa za 
volka prenaporno. Zato si je februarja privoščil smuči. Z njimi se 
krasno šviga po pobočjih, toda ko je volk padel, si je marca raje 
omislil avtomobil. Njegov avtomobilček je moder in lep, a kaj, ko 
je všeč tudi volkovi teti Agati, ki se hoče kar naprej voziti v njem. 
In potem voznika volka boli otrpla zadnjica. Avtomobil je torej 
nadlega! Volk se bo raje vozil z motorjem. Ni pa računal, da mu 
bo v čeladi in usnjeni jakni na motorju že aprila prevroče. Zato si 
je maja kupil rolerje... Hudomušna zgodba o volku, ki se hitro 
navduši nad novostmi, ob prvi težavi pa izgubi vse navdušenje, 
otroke vodi od vozila do vozila in od meseca do meseca. 
Nazadnje zaključi krog volkovih doživetij v decembru, ko volk 
spozna, da s pešačenjem ni prav nič narobe, kar pove celo 
Božičku, ki se pripelje mimo na svojih letečih saneh. Duhovito 
zgodbo Orianne Lallemand krasijo barvite ilustracije Éléonore 
Thuillier. Ilustracije imajo številne podrobnosti, s katerimi otroku 
pripoveduje podrobnosti zgodbe, ki jih ni v besedilu. Izbor 
glavnega junaka – volka – ki bi moral biti strašen, a je namesto 
tega simpatičen bučko, otroku pomaga premagovati strahove. 
Hkrati utrjuje zavest, da ima vse dobro in manj dobro stran.  
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