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Dišave dežele èrncev
Ivana Pajenk
Beseda Zanzibar izvira iz 
arabšèine in pomeni »deželo 
èrncev«, kar se navezuje na 
trgovanje s kot oglje èrnimi 
ljudmi, ki so jih kot sužnje 
prodajali po vsem svetu. To je 
otok zaèimb, ki širijo prijeten 
vonj po cimetu in klinèkih, tu so 
preèudoviti in raznoliki kotièki, 
ki nas popeljejo v sanjarjenje in 
ponujajo obilico dobre morske 
hrane. Tu gojijo morske alge in 
tu je kraj, kjer se je rodil pevec 
Freddie Mercury. 

Bolivija skozi slovenske in 

argentinske oèi

Tina Djekiæ in Mauro Lugano

Tina in Mauro sta vsak s svojega 

konca vstopila v Bolivijo in jo 

zapustila vsak s svojimi izkušnjami, 

delèek pa je bil tudi skupen. 

Argentinec Mauro je 2 meseca 

potoval po Boliviji s prijatelji, s 

katerimi so izvedli veliko 

prostovoljnih delavnic in 

projektov z mladimi domaèini. 

Tina se je v pièlih dveh tednih, ki 

jih je imela na voljo, bolj 

osredotoèila na odkrivanje 

naravnih lepot in èudes, ki jih je 

Bolivija polna.

Pri Kalaših v Pakistanu
Ksenija Èermelj
Ksenija je v okviru potovanja po 
Pakistanu eno leto preživela s 
Kalaši, majhno etnièno 
skupnostjo. Kalaši so staroselci in 
staroverci, ki v svojem panteonu 
bogov opominjajo, da 
predislamski obièaji in verovanja 
še niso zbledeli v pozabo. 
Popotnica bo predstavila 
izsledke terenske raziskave o 
razliènih teorijah njihovega 
izvora, obredih/ritualih ter 
današnji problematiki.

AsiaTmin, 2. del
Tadej Beguš
1. maja 2009 sta se Tadej in Saša 
podala na potovanje po Aziji. 
Želela sta si spoznati ljudi in 
njihove navade ter pokrajino, 
predvsem pa leteti z jadralnim 
padalom na krajih, kjer to 
poènejo drugi, in uporabiti 
padalo tudi kot prevozno 
sredstvo. Z avtomobilom Renault 
5 sta se odpeljala do Estonije, 
presedla na transibirsko železnico 
ter prepotovala Rusijo, Mongolijo 
in Kitajsko ter nadaljevala 
potovanje v Kazahstan in 
Kirgizijo, Pakistan, Indijo in Nepal. 

Življenje z Inuiti

Andreja Rustja

Andreja je kot prostovoljka nekaj 

èasa preživela na skrajnem severu 

med Inuiti (Eskimi). Vzeli so jo za 

svojo, z njimi je hodila na lov, jedla 

surovo meso in gradila igluje. Pred 

odhodom domov so ji izkazali 

izredno spoštovanje in jo sprejeli v 

svojo skupnost – v posebnem 

obredu iniciacije je dobila ime, 

kar pomeni najvišjo èast za 

belega èloveka. Obiskovalci si 

bodo lahko ogledali inuitske 

predmete, poskusili inuitski kruh ali 

se oblekli v njihova oblaèila.

Kako daleè je vzhod?

Vida Ana Kozak

Ana se je veè let zapored s 

fantom Georgisom podala na 

Bližnji vzhod in odkrivala države, 

kot so Iran, Turèija, Sirija ter 

Libanon. Z vsakega potovanja 

sta prinesla izkušnjo veè, nove 

vtise ter seveda sveže 

fotografije. Sreèevala in 

klepetala sta z domaèini, se 

vozila z lokalnimi avtobusi, 

obiskovala neturistiène kraje ter 

jedla v preprostih restavracijah.
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