
»Draga teta Katja, zelo nama je doukčas po tebi in 

po štrudlu. Ali nama ga lahko pošleš en pladen? Lep 

postrav iz zapora. Tvoja nečaka Kapo in Bunto.« 

 

Kapo in Bundo 
Kapo in Bundo sta razbojniška pujsa, ki ne moreta živeti brez 
dogodivščin, ki so vse po vrsti lumparije. Če pa niso lumparije, se tako 
iztečejo, ker nista dobro premislila, kakšne so lahko posledice. Knjiga 
kratkih stripov prikazuje njune  dogodivščine. V prvi Kapo in Bundo 
sestavita velikanskega pujsobota, potem pa se izkaže, da daljinec, s 
katerim naj bi ga upravljala, ne deluje. Pujsobot robotsko odtaca v svet, 
po poti pa uničuje vse, na kar naleti. Še sreča, da nevarnost opazita 
Ivanka in inšpektor Jože, ki ravno tedaj pijeta kavico. Medtem ko jezna 
pujsa teptata neubogljivega daljinca, inšpektor Jože spleza na streho 
bližnje stavbe, da doseže pujsobotov gumb za izklop – in svet je rešen. 
V drugi zgodbi se inšpektor Jože, Ivanka in razbojniška pujsa znajdejo 
na potniški ladji. Pujsa nenavadno vljudno strežeta gostom in s tako 
široko zobatim nasmeškom delita »izvolite« in »dober tek«, da 
inšpektorja Jožeta ne pretentata. Takoj posumi, da imata nekaj za 
bregom, in ko ju ujame pri kraji iz kabin, jim nič ne pomaga izgovor, da 
»ne bosta več«. Vseh sedem stripovskih zgodb odlikuje topli humor 
Majde Koren, ki se mu smejijo otroci in odrasli. Pujsa ga lomita, a ker 
nista prav pametna ali hudobna in ker ju lumparije nazadnje vedno 
lopnejo po zadnjici, je bralec ves čas tudi na njuni strani. Stripovska 
risba Damijana Stepančiča z močnimi konturami in barvnimi 
ploskvami mojstrsko udejanja živahno dogajanje in humorno plat 
besedila. Strip je prvovrstno branje tudi za otroke, ki jih daljša besedila 
še ne pritegnejo. Priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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