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Haa! Olen Ghederk! Nägin just, et kühmud ja lohud koopaseinal 
meenutavad metsikut hobust… Segasin söepuru vähese veega 
pastaks, lisasin pühvlirasva ja värv saigi valmis! Nüüd pesen käed 
seebitaimega kärestikuvees, aga sina leia ülejäänud hobune üles!

Siis lööme koopas koos kogu hõimuga jahitantsu! Tõrvikute 
tulelontide veiklevas valguses elustuvad kõik maalitud loomad, 
hirnuvad hobused, mökitavad kitsed, mõuravad pühvlid! Põnev!

1. NIAUX

Lõuna-Prantsusmaal asuva Niaux’ (loe: nioo) 
koopa seinamaalingud on 14 000 aastat vanad. 
See on ainus ürgne koobaskäik Euroopas, kus 
veel originaalseid pilte näeb. Näiteks Lascaux’ 
(loe: laskoo) koobas ja teised on suletud, uurida 
saab vaid muuseumidesse ehitatud koopamaalingute 
koopiaid. Niaux’ hargnev koobastik on veel lõpuni 
uurimata, sest mõned alad on vett täis.

Kasuta metshobuse täiendamiseks musta 
värvipliiatsit või markerit. Tõmba jooni nii vähe 
kui võimalik, aga siiski nii palju kui vajalik.

Soovitus







See on raamat, mis ei paku vaid värvimise ja joonistamise rõõmu, siit saad ka tarkust juurde!
Istu ajamasinasse ja lenda iidsesse Mesopotaamiasse või hoopis  keskaega või Kreeka saartele või viikingite juurde! 

Sulle avaneb võimalus kohtuda kaheteistkümne kunstnikuga erinevatest aegadest.
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