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Vse pravice pridržane. Reproduciranje, razmnoževanje in fotokopiranje 
dela po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah brez soglasja avtorjev 
in založbe ni dovoljeno.





Lev Rogi je pred nesrečo zelo rad potoval in planinaril. Živel je v 
mestu, vendar so ga najbolj privlačile visoke gore, pokrite s snežno 
belimi ledeniki in okrašene z lebdečimi oblaki. Sanjal je tudi o vročih 
in kot poper suhih puščavah, divjih savanah in zanimivih ljudeh.



»Oh, kako rad bi potoval v Afriko, da bi vse to videl!« si je večkrat tiho 
rekel. Odkar je za gibanje uporabljal invalidski voziček, se je zavedal, 
da je kaj takega skoraj nemogoče.
Ker pa se včasih uresničijo največje in najbolj nenavadne želje, se je levu 
Rogiju nekoč nasmehnila velika sreča. V televizijski oddaji je izvedel, da 
bo lahko potoval na drugi konec okroglega sveta, v čarobno in pisano 
Afriko na safari po savani. 



Še preden se je odpravil na zelo zahtevno pot, je Rogi 
navdušeno pripovedoval prijateljem: »Videl bom Kilimandžaro, 
najvišji in najlepši afriški ognjenik z ogromnimi ledeniki. Peljal 
se bom z avtomobilom za safari, srečal divje živali in obiskal 
Masaje.«
»Pazi, da se ti ne bo zgodilo kaj hudega!« so ga pred 
potovanjem posvarili prijatelji. »Lahko zboliš za nevarno 
tropsko boleznijo, doživiš letalsko nesrečo, si poškoduješ 
voziček ali pa te oropajo.«
»Brez skrbi,« jih je pomiril pogumni lev, »dobro se bom 
pripravil. Pomagala mi bo žirafa Ansev, ki že dolgo živi 
v Afriki in organizira potovanja.«





V kovčke je najprej spakiral orodje za popravilo vozička, rezervni zračnici 
in mehko blazino, na kateri bo sedel na letalu. Šele potem so bile na vrsti 
obleke, daljnogled, velik klobuk, fotoaparat in zdravila, če bi slučajno 
zbolel ali se poškodoval. Da se je počutil bolj varnega, sta z njim potovala 
prijateljica puma Veva in njen mož Neno.



Rogi, Veva in Neno so proti 
Afriki poleteli z letalom, 
hitrim kot strela. Kljub 
temu so bili v zraku vso 
noč. Še dobro, da je 
Rogi lahko sedel in 
spal na udobnem 
sedežu. Njegov 
voziček so odpeljali, 
da bi ga shranili 
med prtljago.
Na začetku je bilo 
levu malo tesno pri 
srcu, saj je letel prvič v 
življenju, potem pa se je 
umiril, pomislil na Afriko 
in strah odpihnil kot prah.





»Katastrofa!« je s cmokom v grlu zastokal zaskrbljeni Rogi, ko 
so končno pristali na letališču v afriški državi Tanzaniji. »Tega 
pa res nisem pričakoval. Kako je mogoče, da ne veste, kje je 
moj invalidski voziček?«
»Oprostite!« so se v zadregi opravičevali na letališču. »Res ne 
vemo, kje smo ga izgubili.« Kasneje so ugotovili, da so voziček 
pozabili na prvem letališču.
»Brez vozička ne morem nikamor,« je pojasnil Rogi. »Prosim, 
potrudite se in poiščite rešitev!«



Letališko osebje je Rogiju priskrbelo star in škripajoč 
voziček, s katerim je lahko nadaljeval potovanje proti 
domu žirafe Ansev. Pri njej so namreč bivali v času 
avanture po Afriki. Ansev je popotnike srčno in veselo 
sprejela. Ko ji je nesrečni Rogi povedal, kaj se mu je 
zgodilo na letališču, je rekla le: »Hakuna matata!«
»Ne razumem,« se je začudil zmedeni lev. »Kaj praviš?«
»Hakuna matata pomeni brez skrbi,« je pojasnila žirafa. 
»V Afriki vse uredimo!«
In res je Ansev poskrbela, da so Rogiju že naslednji dan 
vrnili njegov dragoceni voziček. Ko ga je videl, je od 
veselja skoraj zavriskal.





Na začetku potovanja so nenavadni turisti obiskali vas Olpopongi. 
Tam živi ponosno afriško ljudstvo pastirjev, ki se imenuje Masaji. 
Vaščani so goste pozdravili z radostno glasbo in plesom. Masajski 
bojevniki so v ritmu glasbe visoko poskakovali, Masajke v živo pisanih 
oblačilih in nenavadnem nakitu pa so jih spodbujale s petjem.



»V našem plemenu so naloge po spolu strogo ločene,« je popotnikom 
povedal temnopolti vodič. »Moški skrbijo za živino in vas varujejo pred 
nevarnimi zvermi. Ženske pa vzgajajo otroke, nabirajo les za kurjavo, 
vas oskrbujejo z vodo, pripravljajo hrano in gradijo hiše.«





»Ženske gradijo hiše?« se je začudila puma Veva. 
»Kako jim pa to uspe?«
»Najprej postavijo stene iz akacijevih vej in jih nato 
prekrijejo z mešanico ilovice in kravjih iztrebkov. 
Ogrodje strehe je iz lesa posebnega drevesa, ki je 
tako strupeno, da se niti termiti ne morejo hraniti 
z njim. Nanj namestijo suho travo, notranje stene 
hiše pa premažejo s slonovimi iztrebki, ki odganjajo 
komarje.«
»Odlično!« je komentirala puma. »Masaji ne poznajo 
smeti, saj je pri njih vse uporabno in naravno.«



»Ali tudi vaši otroci hodijo v šolo?« je zanimalo Rogija.
»Seveda,« je prijazno odgovoril masajski vodič. »Naši otroci gredo 
v šolo takrat, ko lahko z eno roko čez glavo sežejo do drugega 
ušesa. Takrat vemo, da so dovolj veliki.«



»Zakaj pa imajo obrite glave?« se je spet čudila Veva.
»V sušni dobi je vode tako malo, da bi bilo res neumno, 
če bi jo uporabljali za umivanje las. Poleg tega na ta način 
preprečimo, da bi dobili uši. Tudi mnoge naše žene si brijejo 
glave in moram reči, da so izjemno lepe.«





Vsenaokrog vasi je bilo polno akacijevih dreves. Akacije so na prvi 
pogled mehke in nežne, v resnici pa so polne trnov, ki varujejo 
dragocene liste pred lačnimi rastlinojedci. Ponekod so med drevesi 
stali mogočni kaktusi, podobni orjakom s številnimi rokami.
Lev na vozičku je radovedno pogledoval proti mogočnemu vulkanu, 
ki so ga ves čas skrivali premikajoči se oblaki. »Škoda, da mi ga ne 
bo uspelo videti v živo,« je Rogi razočarano dejal spremljevalcema. 
»Mogoče pa se bo Kilimandžaro razkril, ko bomo potovali po 
narodnih parkih,« sta leva tolažila Veva in Neno.



V narodnih parkih je narava skoraj popolnoma nedotaknjena. Nikjer 
ni ograd, zgradb ali železnih kletk, saj tudi ljudi ni. Živali običajno 
nihče ne preganja ali izkorišča. Le tu in tam jih zmotijo avtomobili za 
safari, ki prevažajo radovedne turiste iz daljnih dežel. Žirafa Ansev je 
poskrbela, da so za Rogija naredili posebno klančino. Po njej se je z 
lahkoto povzpel do sedeža v visokem avtu in se presedel nanj.



Živali si gotovo mislijo, da so ti avtomobili neka velika čudna bitja 
z okroglimi nogami, ki se kotalijo po cestah, na svojih hrbtih pa 
nosijo zvedave in pogosto nadležne ljudi.





Prvi dan si je druščina z vodnikom in 
voznikom leopardom Adamom ogledala 
narodni park, ki je znan po pticah. Takoj 
pri vhodu je goste pozdravilo na tisoče 
štorkelj. »Očitno vse ne odpotujejo v Evropo,« 
je pomislil Rogi, saj so ravno v tem času 
nekatere pri njem doma gnezdile.

Pri drevesu ob cesti so zagledali veliko opičjo 
družino, ki je bila povsem zatopljena v svoja 
opravila. Opice so druga drugi pregledovale 
dlako. Iskale so nadležne bolhe in jih s slastjo 
hrustale.
Rogi je navdušeno fotografiral flaminge v jezeru, 
žirafe, ki so z dolgimi jeziki spretno trgale 
drevesne liste, ter številne gazele, gnuje, zebre 
in ogromno čredo bivolov.



Ko je Rogi ob cesti zagledal velikega slonjega samca, je izkoristil 
priložnost in ga prosil za selfi. »Pusti me na miru!« se je razjezil 
slon in se zagnal proti avtomobilu. Leopard Adam je pospešil 
in druščina je komaj pobegnila pred napadalnim velikanom. 
Naslednje dni je imel Rogi več sreče, saj je naredil veliko odličnih 
fotografij. Mnoge živali, celo levi, so z veseljem pozirale.



»Poglejte, kako nenavadna drevesa!« je vodnik Adam pokazal proti 
baobabom. Bili so videti, kakor da bi rasli od zgoraj navzdol. Zaradi 
bližajoče se sušne dobe so drevesa odvrgla skoraj vse liste in tako 
se je zdelo, da v zrak molijo korenine. Poleg tega so baobabi malo 
čudni, saj imajo ogromna debla in majhne krošnje.





Ob koncu potovanja po narodnih parkih je Rogi za selfi 
prosil prijazno žirafo, ki je celo ptičem dovolila, da skačejo 
po njej. Nastala je prelepa fotografija. Leva na vozičku bo 
vedno spominjala na fantastično potovanje v Afriko.
»Zakaj pa dovoliš, da ptiči kljuvajo tvoj vrat?« je zanimalo 
Rogija.
»Ti pa res nič ne veš,« se je nasmehnila žirafa. »Pomagajo 
mi, ker mi kožo očistijo klopov, pa tudi popraskajo me, ko 
me srbi. V savani ima vse svoj namen in vsaka žival svoje 
poslanstvo.«
»Res je,« je pomislil Rogi, »narava je popolna. Tukaj je vse 
tako, kot mora biti.«



Na poti proti letališču je Rogi razmišljal, kaj vse je kljub 
invalidnosti doživel na tem izjemnem potovanju. Bil je 
nepopisno srečen. Na to, da v živo ni videl najvišje afriške 
gore, ki je obenem vulkan, je povsem pozabil.



Toda v trenutku, ko je letalo poletelo nad oblake, se je levu 
skozi okno naslikal najlepši prizor v življenju. Rogi ni mogel 
verjeti svojim očem. Čisto na koncu potovanja se mu je v vsem 
svojem sijaju pokazal mogočni Kilimandžaro s kraljevsko krono 
iz snežno belih ledenikov na vrhu.
»Neverjetno,« je glasno komentiral ganjeni lev. »V Afriki res drži: 
Hakuna matata!«



EVROPA:  
celina ali veliko območje kopnega površja. 

Slovenija leži v Evropi.

TERMITI:  
vrsta žuželk, 

ki prebiva v zemlji 
in se hrani predvsem 

z lesom in listjem 
odmrlih rastlin.

MASAJI:  
afriško pleme, ki živi 
v severni Tanzaniji ter 

v osrednji in južni Keniji.

BAOBAB:  
visoko drevo z izrazito 

debelim deblom in 
velikokrat majhno 
krošnjo. Slovenci 

ga imenujemo tudi  
kruhovec.

AFRIKA:  
velika celina, ki leži južno od Evrope.

SOMALIJA, KENIJA IN TANZANIJA:  
države v vzhodni Afriki.



SAVANA:  
pokrajina z visoko travo in posameznimi 

drevesi. V savani živijo velike afriške živali.

AKACIJA:  
drevo z majhnimi listi, ki jih pred 

rastlinojedimi živalmi varujejo veliki trni.

ILOVICA:  
vrsta zemlje, ki se lahko 
uporablja za gradnjo hiš.

NARODNI PARK:  
strogo zaščiteno naravno območje.

HAKUNA MATATA:  
afriški izraz, ki pomeni 

»vse bo še dobro«. SAFARI:  
ogled afriških živali v njihovem naravnem okolju. 

Turiste po pokrajini vozi poseben avtomobil, 
ki je prilagojen za opazovanje divjih živali.



Dragi bralec, draga bralka! 

Pogled na velike afriške živali z veličastnim vulkanom v ozadju me je v 

osnovnošolskem učbeniku za zemljepis povsem očaral. Danes zemljepis 

imenujemo geografija, najvišja gora Afrike pa je še vedno Kilimandžaro. 

Kot je lahko ognjenik poln ognja in moči, ki čaka, da zažari, tako je tudi v 

meni večino življenja tlela velika želja: iti na safari, v polnosti doživeti afriške 

narodne parke, se rokovati z Masaji in občudovati najlepšo goro sveta. Leta 

2019 mi je končno uspelo, saj sem na safariju v Tanzaniji doživel čudovito 

izpolnitev svoje goreče želje. Rogijeve dogodivščine v Afriki so tako popol-

noma resnične, nova zgodba o pogumnem levu na invalidskem vozičku pa 

več kot le pravljica.

Z navdihujočega potovanja po Afriki sem domov prinesel obilo lepih spo-

minov, ki jih želim s pomočjo fotografij in zanimivih videoposnetkov deliti 

s teboj. Na naslednjih straneh boš lahko občudoval moje druženje z Masaji 

v vasi Olpopongi ter pokrajino in živalski svet severovzhodne Tanzanije 

(narodna parka Manyara in Tarangire ter vulkanski krater Ngorongoro). 

Videoposnetke si lahko ogledaš na pametnem telefonu ali tablici z dosto-

pom do interneta. Ob nekaterih fotografijah boš opazil QR kode (črno-beli 

kvadratki). Poskeniraj jih in podobe na fotografijah bodo oživele.

Te in druge zanimive videoposnetke si lahko ogledaš tudi, če na spletni 

strani YOUTUBE (www.youtube.com) poiščeš videokanal z naslovom LEV 

ROGI. V naslovu vseh videoposnetkov iz Afrike je zapisano LEV ROGI V AFRI-

KI. Svoje potovanje po Afriki sem strnil tudi v potopis, ki je v obliki videa 

na voljo na istem kanalu. Potopis z naslovom Z INVALIDSKIM VOZIČKOM V 

AFRIKO sestav ljajo trije deli. V prvem delu sem predstavil zahtevne priprave 

na potovanje in naporno pot v Tanzanijo, v drugem srečanje z Masaji in v 

tretjem živali narodnih parkov. Življenje je lahko velika pustolovščina, inva-

lidski voziček pa ovira le, če mu to dovoliš!

Igor Plohl

Lahko pa poskeniraš 
to QR kodo in popeljala 
te bo do dogodivščin 
leva Rogija v Afriki:



V DRUŽBI MASAJEV

Slavnostni sprejem pri Masajih

Kopalnica za turiste v masajski vasi

Masajski otroci na poti v šolo

Masajska hiška

Masajski ples

Masajski čevelj iz gume



V DRUŽBI MASAJEV

Čreda koz – bogastvo Masajev

Golaž iz banan

Z vozičkom po savani

Nakup daril na masajski tržnici

Priprava čaja

Spoznavanje zdravilnih rastlin



Z VOZIČKOM NA SAFARI

Presedanje v visoki avto za safari s pomočjo klančine

Selfi: jaz, vodnik in šofer Adam, Vesna, Nenad Vhod v Narodni park Manyara



Z VOZIČKOM NA SAFARI

Komaj nekaj tednov star slonček (Manyara)

Flamingi se hranijo, nad njimi štorklje (Manyara)

Zebre pri počitku (Ngorongoro)

Veliki noji (Tarangire)

Levinja počiva, v ozadju flamingi (Ngorongoro)



Žirafa s ptiči, ki ji čistijo kožo (Tarangire)

Radovedne opice (Lake Manyara)

Ujeda si po dežju suši krila (Lake Manyara)

Pred čredo nevarnih bivolov (Lake Manyara)

Baobab ali kruhovec (Tarangire)







Cena: 19,90 €

Lev Rogi, malo manj običajen lev, je pred nesrečo zelo rad potoval. Na potovanjih 

je najraje občudoval naravo in živali v njej. Privlačile so ga tudi zelo visoke gore, 

pokrite z belimi oblaki, ledeno mrzli snežni ledeniki, vroče in kot poper suhe 

puščave ter nenavadni ljudje vseh polti.

Po nesreči je bil prepričan, da se na potovanja v oddaljene kraje ne bo več mogel 

odpraviti. A včasih se največje želje prav rade uresničijo in tudi Rogijeva se je. Izvedel 

je, da se lahko odpravi na potovanje v Afriko, kjer bo šel na safari, spoznal Masaje 

in občudoval najlepšo in najvišjo afriško goro Kilimandžaro.

Potovanje na invalidskem vozičku ni enostavno, a Rogi, pogumen in moder  

kot vsak pravi lev, premaga tudi te majhne ovire in na svojem potovanju  

uživa v lepotah Afrike.


