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Pridružite se nam pri mednarodnem 
bralnem projektu Naša mala knjižnica!

V njem bodo sodelovale šole iz šestih evropskih držav. Namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spozna-
vanju drugih kultur. V projektu sodeluje že več kot 120 slovenskih šol. Prijavite se lahko najpozneje do 26. septembra 2018. Pri-

javnico in več informacij o projektu najdete na www.nasamalaknjiznica.si.

ČASOPIS NMK
2018

Več o knjigah preberite na 
www.nasamalaknjiznica.si.
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S KNJIGO PO SVETU

Reportaža iz dežele, kjer je delo strogo prepovedano
Ste že slišali za deželo, kjer je trdo delo strogo prepovedano? Nikjer drugje na svetu torte ne rastejo sredi gozda kakor gobe po dežju! 
In le tam na drevesih namesto jabolk zorijo sladoledi. Povsod drugod moraš sam zavihati rokave, da si pripraviš večerjo, v Deželi 
lenuhov pa te za pretirano marljivost čaka kazen. 

Le kako se pride v to imenit-
no deželo?

Dežele lenuhov sploh ni težko najti, 
čeprav nihče ne ve, na katerem kon-
cu jo je treba iskati. Nikakor ne smeš 
upoštevati prometnih znakov, ker 
te le zmedejo. Ni toliko pomembna 
smer, pomembnejše je primerno raz-
položenje. Najbolje je, da se uležeš, 
globoko vdihneš, zapreš oči, od tod 
pa se lahko podaš na vse štiri stra-
ni sveta. Vendar, pozor, nikar se ne 
podajte na pot, če ni pred tem vsaj 
teden dni lilo kot iz škafa. Samo v tem 
primeru bodo ceste v Deželi lenuhov 
dovolj suhe. Mi smo se v to vabljivo 
deželo podali s podmornico, ki se je 
med letom dvignila visoko do obla-
kov.

Obzidje iz riževega pudinga

Deželo lenuhov obdaja Veliko obzidje 
riževega pudinga. Prepojeno je s slad-
kim malinovim prelivom. Malo nas je 
začudilo le dejstvo, da obzidje ni ime-
lo niti oken niti vrat. Ni nam preostalo 
drugega, kot da se v Deželo lenuhov 
dobesedno pregrizemo. Lotili smo se 
dela, bili ravno nekje na sredi, ko se je 
izza obzidja na vrhu za hip pokazala 
policistova  glava. »Oprostite,« smo 
zamomljali s polnimi usti. Pa ga sploh 
ni skrbelo zaradi nas, ki smo želeli 
vstopiti. Slaščic je v deželi toliko, da 
jih ni treba varovati. Prav nasprotno! 
Včasih, še zlasti v času popoldanske-

ga počitka, se začnejo množiti. Takrat 
je treba urno poprijeti za vilice in žlice 
in novi gosti so vedno dobrodošli. 

V glavnem mestu …

Ko smo prispeli v glavno mesto, Tor-
togradec, smo bili zaradi riževega 
pudinga že precej siti. Najbolj za-
nimiva ulica v Tortogradcu je Aveni-
ja medenjakov. Hiše na tej ulici so 
vse prej kot običajne. Njihove stene 
so izdelane iz lešnikovega biskvita, 
ki je ometan z marcipanovo kremo. 
Strehe prekrivajo čudoviti strešniki iz 
medenjakov. Tu nihče ne uporablja 
vrat, mnogo preprosteje je namreč, 
da si v steno izglodaš luknjo pri-
merne velikosti. Če se kdo naveliča 
slaščic, lahko z ograje sname nekaj 
česnovih klobas, ki so tam pribite

namesto desk. Vseeno je treba prizna-
ti, da ni vse tako slastno, kot se zdi na 
prvi pogled. Vzorčasti strešniki ene 
od hiš so bili namesto s sladkorjem 
po pomoti posipani s soljo, namesto 
z makom posuti s poprom in okrašeni 
s kandiranimi ribjimi repi.

Ste že kdaj plezali po Sladole-
dovcu?

Ena od priljubljenih destinacij je 
obisk gozda, ki se razprostira v ne-
posredni bližini mesta. Čisto na sre-
di gozda stoji velik Sladoledovec, ki 
široko razprostira veje, na teh pa zo-
rijo najslastnejši sladoledi. A doseči 

jih vendarle ni preveč enostavno. 
Sladoledi rastejo tako visoko, da jih 
nikakor ne moreš doseči s tal, četudi 
si pristaviš najvišji stolček. Zelo spre-
ten in hiter moraš biti, če želiš splezati 
na Sladoledovec, saj je njegovo deblo 
neizmerno hladno in spolzko. Le kako 
ne bi bilo! Vse od korenin do krošnje 
je namreč iz ledu. 

Denar v najbolj leni deželi na 
svetu

Če hočeš kaj zaslužiti, moraš dolgo in 
trdo delati, a v Deželi lenuhov je rav-

no nasprotno. Tu je kakršno koli delo 
nezaželeno, medtem ko je oprav-
ljanje težjih del celo strogo prepove-
dano. Če se komu zahoče zlatnikov, 
mora poiskati drevo, na katerem ras-
te denar, tako imenovani Denarjevec, 
splezati nanj in ga dobro potresti. De-
narja se bo usulo toliko, kolikor je pri 
nas jeseni listja na tleh pod drevesi. 
Ne preostane ti drugega, kot da ce-
kine pograbiš na kup, jih naložiš na 
prikolico in odpelješ domov. Čeprav 
je ta denar iz pravega zlata, je zanj 
malokomu mar, za srebrne kovance 
in bankovce pa se sploh nihče ne 
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Ustvarjalna EvropaS KNJIGO PO SVETU

LITOVSKI AVTOR,
KI MU JE SLOVENIJA
SMUKNILA V SRCE
Priznani litovski ilustrator in pisatelj 
Kęstutis Kasparavičius, ki je doslej 
ustvaril več kot 60 del, se je že štirikrat 
odzval na povabilo založbe Sodob-
nost International ter obiskal sloven-
ske bralce – s svojim obiskom je razve-
selil že učence s številnih slovenskih 

šol, na njegovih likovnih delavnicah 
pa so za krede z veseljem poprije-
li tudi starši. Kęstutisovo ime v Litvi 
pozna vsak otrok, njegove slikani-
ce in druge knjige za otroke dosega-
jo vrtoglave naklade, njegova dela 
so izšla že na vseh kontinentih sveta, 
saj so prevedena v kar 28 jezikov. Že 
najmlajše pritegnejo optimistično 
razigrane ilustracije, polne podrob-
nosti, ki jim poseben pečat dodaja 
izviren humor. Prav slednji neizbrisno 
zaznamuje tudi Kęstutisovo pisanje, 
ki nekoliko starejše bralce in odrasle 
odpelje na potep po neverjetnih 
domišljijskih pokrajinah, za katere se 
večkrat izkaže, da so kljub nonsens 
pečatu pravzaprav – na pragu našega 
doma.  

Kęstutisova življenjska pot se je zače-
la v sovjetskih časih. Odraščal je v 
manjši vasi, v stari zapuščeni graščini, 
v kateri je bila tudi šola – tako mama 
kot oče sta bila učitelja, poučevala 
sta prve štiri razrede; na eni strani 
graščine je bila šola, na drugi je žive-

la krava. Sam pravi, da so bili tisti časi 
pusti in sivi. Deset let se je na željo 
staršev učil zborovodskega dirigi-
ranja, potem pa je zbral pogum in 
pobegnil po poti svojega bolj svo-
bodomiselnega brata na likovno aka-
demijo. Pridružil se je rokenrolskim 
navdušencem v kavbojkah z dolgimi 
lasmi. Hipijevski časi so ga precej 
posrkali vase in v tretjem letniku 
študija so ga izključili. Grenke izkuš-
nje nas največ naučijo, se danes sme-
je Kęstutis.

Kęstutis rad pove, kako je postal tudi 
pisatelj, potem ko je leta ilustriral 
knjige drugih avtorjev, prepričan, da 
za pisanje nima talenta. Morebiti tudi 
zato, ker mu je učiteljica po ocenje-

vanju maturitetnega eseja svetovala, 
naj se pisanju izogiba. Nasvet je upo-
števal, vse dokler ni Tajvana prizadel 
hud potres. Sodeloval je v projektu, 
prek katerega so zbirali denar za žrtve 
potresa. Sodelovali so ilustratorji iz 
mnogih dežel. Vendar so ilustratorji 
morali prispevati tudi besedilo. Re-
kel si je, Tajvan je daleč, in napisal 
zgodbo. Lahko si predstavljate, kako 
presenečen je bil, ko mu je založnik 
navdušen predlagal, naj zbere šestin-
trideset zgodb, ki jih bo takoj izdal v 
knjigi. Seveda založnik ni niti slutil, da 
bo objavil prvo Kęstutisovo zgodbo. 
Potem ni bilo več poti nazaj. Kęstutis 
je zaprosil za mesec dni časa, za pre-
vajanje zgodb. V naslednjih dveh ted-
nih je napisal svojo prvo zbirko krat-
kih zgodb. Ta je postala ena njegovih 
najbolj prevajanih in branih knjig. Od 
takrat je Kęstutis Kasparavičius s svo-
jimi zgodbami in ilustracijami obre-
del skoraj pol sveta. Na izjemnem 
številu delavnic je narisal različne like 
iz svojih zgodb ter jih skupaj z otro-
ki pobarval. Toda v več pogledih je 
rekorderka – žirafa! Devetmetrska 
žirafa v Šibeniku je bila dolga leta re-
korderka, dokler ni v Sloveniji padel 
nov rekord. Enajstmetrsko žirafo 
je Kęstutis Kasparavičius pobarval 
skupaj z osnovnošolci s štirih slo-
venskih osnovnih šol. Ustvarili so jo v 
atriju ljubljanske mestne hiše.

Spomladi smo se pri založbi Sodob-
nost znova razveselili: med bralce 
smo poslali novi knjigi tega očarljive-
ga in izjemno skromnega ustvarjalca, 
Deželo lenuhov in Kratke zgodbe. S 
prvo knjigo se boste dodobra spoči-
li, saj je v njej zaukazan počitek, trdo 
delo pa kaznovano. Tudi z branjem 
Kratkih zgodb te zapovedi ne boste 
kršili, zgodbe so namreč res kratke. 
Pa tudi precej trapaste, dodaja avtor, 
ki nas skozi svoje humorne zgod-

be uči gledati na svet nekoliko dru-
gače: bolj pozorno, bolj natančno in 
predvsem bolj izvirno. In kaj počne 
Kęstutis, kadar ne potuje po svetu? 
Takrat je doma v Vilni, kjer se posveča 
svojemu hobiju. Rad peče pecivo. S 
hruškami, figami, marelicami, a naj-
raje z jabolki. V Slovenijo pa bo z ve-
seljem spet prišel, ne le zaradi lepih 
spominov na prejšnje obiske, pač pa 
tudi zaradi jabolčnega zavitka. Mi 
pa se veselimo njegovega nasled-
njega obiska. Pričakujemo ga še v 
tem šolskem letu. Se vidimo na kateri 
od njegovih delavnic!

zmeni. To pa zato, ker v Deželi le-
nuhov denar sploh ni potreben, tukaj 
vse dobiš zastonj. 

Če se boste odpravili v Deželo le-
nuhov, priporočamo še sprehod ob 

Pomarančni reki, obisk Palače sanj 
in popoldansko kopanje v Bazenu 
mladosti. Toda nikar se ne spozabite 
s kakšnim težaškim delom, da vas ne 
zalotijo policisti, saj slednje v Deželi 
lenuhov velja za hud zločin. 
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IZPOVED 
DESETLETNEGA 
GAŠPERJA:
Verjel sem, da me nobena knjiga 
ne more navdušiti tako, kot ig-

ranje video igric. Mislil sem, da je 
to moja usoda. Potem sem odkril 
Elvisa Riboldija. Fant je car! Res 
je malce hiperaktiven, ampak v 

resnici še muhi ne bi storil žalega. 
Jaz bi Elvisa branil do zadnjega 

diha.

99,9 % nebralcev spremeni v 
knjižne molje! Preverjeno!
Ob nakupu dveh knjig iz zbirke 
vam tretjo podarimo!

Kakšne knjige najraje berete?

Imam ogromno knjig za otroke, toda 
najraje prebiram knjige za odrasle. 
Berem leposlovje, reportaže, v zad-
njem času pa imam zelo rada tudi 
stripe. 

Če bi vas nekdo zasačil, medtem 
ko ustvarjate, kaj bi zagledal?

Videl bi me, kako delam v tišini. Najraje 
ustvarjam v stanju popolne zbranosti 
in v tišini. Kadar rišem, moram imeti 
prostor zase, svoj ločen kotiček. Ne 
predstavljam si, da bi delala v skupini.  

Če bi lahko prepričali predsedni-
ka, da prebere eno knjigo, katera 
bi to bila?

Na Poljskem sem našemu predsedni-
ku podtaknila knjigo Poljska odvrača 
pogled Justyne Kopińske. 

Katera šola, ki ste jo obiskali kot 
ustvarjalka, vam je bila najbolj 
všeč? 

Obiskala sem samo nekaj šol, kajti 
praviloma se nastopom izogibam, 
toda posebej se mi je v spomin vtisnil 
obisk poljske šole v Stockholmu. 
Srečanje s poljsko govorečimi otroki 
v tujini je bilo zame zelo ganljivo.     

Kaj je skrivnost objema?

Največja skrivnost objema je najbrž 
ta, da zanj ne potrebuješ besed. :)

POGOVOR Z USTVARJALKAMA

Catherine Zarip
... je estonska ilustratorka in grafična oblikovalka. Po končanem študiju na estonski Akademiji umetnosti, kjer je diplomirala iz 
keramike, je postala oblikovalka knjig in umetniška direktorica pri založbi Avita, trenutno pa dela kot svobodna umetnica. Ilus-
trirala je številne knjige za otroke in učbenike ter za svoje delo prejela razne nagrade, med drugim tudi na talinskem trienalu ilus-
tracije. Njene ilustracije lahko občudujete v knjigi Beli in črni muc. 

Emilia Dziubak
... je poljska ilustratorka, ki je leta 2010 diplomirala na Aka-
demiji za likovno umetnost v Poznanju, kjer živi in ustvarja – 
ilustrira večinoma knjige za otroke. Njena dela so bila opažena 
na raznih tekmovanjih, uvrstila pa so se tudi na razstave. Njene 
čudovite ilustracije krasijo knjigo Objemi me, prosim. 

Ste odraščali med knjigami?

Da, odraščala sem med knjigami, v 
dobesednem pomenu. Mama je zelo 
veliko brala in tudi jaz sem začela že 
zelo zgodaj brati. Dobre ilustracije so 

me prav tako očarale že od začetka. 
Ko sem v osnovni šoli dobila nekaj 
žepnine, sem si začela urejati svojo 
manjšo knjižnico. Knjige so bile takrat 
poceni, a sem morala vseeno nekaj
časa varčevati, da sem si lahko kupila 
kakšno, ki me je še posebej zanimala. 
Ko sem hodila v šolo, sem kar precej 
časa preživljala v knjižnicah.

Kako ste postali ilustratorka?

Sicer sem že kot otrok razmišljala, da 
bi rada postala ilustratorka, a na kon-
cu je do tega prišlo bolj po naključju. 
Na Akademiji za umetnost v Talinu 
sem študirala na oddelku za keramiko. 
Med zadnjim študijskim sklopom mi 
je znanka, zaposlena na založbi, pred-
lagala, da bi ilustrirala delovni zvezek 
za predmet Spoznavanje narave za 1. 
razred. Delo sem sprejela in tako se je 
začela moja ilustratorska pot. 

So slikanice primerne tudi za 
odrasle?

Seveda. Vizualna plat je bistvenega 
pomena za vse.  

Če bi lahko ob kosilu poklepetali 
s katerim koli avtorjem, koga bi 
izbrali?

Od avtorjev otroških knjig bi to bili 
na primer Lewis Carroll, Tove Jansson, 
A. A. Milne. Vsi ti avtorji so znali pisati 
tako, da lahko njihove knjige še vedno 
znova in znova prebiramo, pa vsakič 
najdemo kak nov pomenski sloj, ki 
nas nagovori v različnih življenjskih 
obdobjih. Seveda pa je še zelo veliko 
pisateljev, umetnikov, glasbenikov in 
ljudi z drugih področij, s katerimi bi 
se bilo prijetno pogovarjati ali pa jih 
celo samo poslušati. 
 

Amadeus in Ludwig sta dva mač-
ka. Je lažje ilustrirati človeške ali 
živalske like?
 
Meni je lažje ilustrirati živali. Najbrž je 
to zato, ker mi upodabljanje ljudi ne 
gre tako dobro od rok.
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Andrej Rozman Roza

Ida Mlakar Črnič

Rodil sem se v Ljubljani, a že s sedmimi 
meseci sem šel z mamo samohra-
nilko v München, ker je dobila službo 
na jugoslovanskem konzulatu. Ko je 
babica, ki me je čuvala, hudo zbolela, 
so me manj kot triletnega preselili k 
staremu stricu in teti v vas Podhos-
ta pri Dolenjskih Toplicah. Tako sem 
iz velikega mesta, v katerem sem bil 
obdan z mešanico nemščine, srbohr-
vaščine in slovenščine, prišel v prija-
zen vaški svet na bregu majhne reke 
pod neskončno velikim gozdom. Ko 
me je mama pozneje hotela preselit 
k sebi v Ljubljano, sem se temu zelo 
upiral in ji je to zares uspelo šele 
takrat, ko me je vpisala v osnovno šolo.

Čeprav sem levičar, me je učiteljica 
po tedanjih šolskih navadah v prvem 
razredu nekaj mesecev silila pisat z 
desno roko, potem pa obupala in mi 
dovolila, da sem pisal z levo. 

Že kot otrok sem si želel postat 
pesnik, ker sem si zaradi Prešernove 

slave predstavljal, da je to najbolj 
spoštovan poklic na Slovenskem. 

Ko sem hodil v osnovno šolo, sem 
v prvih razredih pisal »partizanske« 
pesmi, s katerimi sem posnemal pe-
smi, ki smo jih ob večerih peli doma 
v Podhosti. V zadnjih razredih sem 
pisal ljubezenske sonete po zgledu 
Franceta Prešerna, pozneje pa sem 
postal modernist. Ko sem bil v zad-
njem letniku gimnazije urednik lite-
rarnega glasila, nisem objavil niti ene 
pesmi, ki bi se rimala. 
Ko sem s svojim mo-
dernizmom prišel do 
konca in sem ugotovil, 
da pravi pesnik v da-
našnjem času ne piše 
pesmi, ampak poezijo 
živi, sem s prijatelji in 
prijateljicami ustano-
vil gledališko skupi-
no, ki je nastopala na 
ulici. Za potrebe tega 
gledališča, imenovalo 

se je Pocestno gledališče Predrazpa-
dom, sem začel spet pisat pesmi. In 
sicer take, ki se jih je pelo ali recitiralo 
in ki so imele v ta namen rime in sploh 
mnoge značilnosti klasičnih pesmi. 
Od takrat potem nisem nehal pisat 
in je to v kombinaciji z nastopanjem 
postalo moj poklic.

Ker je bila tako kot jaz tudi moja 
mama nezakonski otrok, dolgo nisem 
vedel, kdo je bil njen oče, moj ded. Ko 
sem pri petindvajsetih, ko je že umrl, 

izvedel, da je bil to pesnik in pred-
vsem ustanovitelj ravenske gimnazi-
je Franc Sušnik, sem bil presenečen, 
ko sem ugotovil, koliko podobnih 
stvari počnem, kot jih je počel on, 
le da v drugem času in okolju in 
zato drugače. Sicer pa imam še ene-
ga slavnega prednika, maminega 
prapraprapradeda Lovrenca Willo-
mitzerja, ki je avgusta 1777 vodil prvo 
odpravo na Triglav.

Se opravičujem ampak

pririmastila je pesniška pošast,
da bi spet mi kradla čas.

Rekel sem: “Nocoj bi rad
čisto brezveze gledal v zrak,

zato odidi kam drugam!”

A je trmasto ostala,
dokler ni tegale končala.

Andrej Rozman Roza

Čudna šolska prigoda

Moja pot v šolo je bila dolgočasna, pokrita z lužami. Vodila 
je po makadamski poti, ob kateri so bili zasajeni visoki, 
ravni topoli, vila se je med bloki, mimo vrtca do zdravst-
venega doma pa vse do konca mesta, kjer so se hiše začele 
izgubljati med polji in se je pogled uprl v nazobčano 
verigo gora. 
Glavno cesto sem prečkala hitro in pazila, da ne bi stopila 
na katerega od deževnikov, ki so se zvijali na tleh. Samo 
pred pekarno sem se za nekaj hipov ustavila in pobrskala 
za drobižem. Nato sem vstopila, si kupila žemljo in jo že 
med potjo pojedla.
Tisto jutro se je začelo kot običajno, le da sem ob odhodu 
iz pekarne pred vrati  zagledala smešnega psa. Ni bil pasji 
lepotec, ampak staro ščene z oguljenim kožuhom. Eno 
uho je imel prišpičeno navzgor, drugo mu je hlamudralo 
navzdol in zdelo se mi je, kakor da me že precej dolgo 
nestrpno čaka. Tudi njegove oči so bile radovedne in 
pričakujoče, kot da sva se že nekje srečala. Gobec se mu je 
vihal  v predrznem nasmešku. 
Pohitela sem proti šoli, kajti ura v pekarni me je opozorila, 
da se bliža začetek pouka. Pes je vstal in stekel za mano. 
Nisem se ozirala za njim, čeprav se mi je zdelo čudno, da 
mi sledi. Najbrž zaradi žemlje, sem pomislila. Gotovo je 
lačen. 
Ko sva prišla do drevoreda topolov, sem se ustavila, odlo-
mila košček žemlje in mu ga ponudila. Pes se ni zganil. 
Samo presenečeno me je pogledal in se lagodno zleknil 
pod drevo. Za psa, ki je bil verjetno potepuh, se mi je to 

zdelo neobičajno. Potisnila sem košček žemlje v 
žep in se odpravila naprej.

»Kam pa tako hitiš,« me je nenadoma 
vprašal pes. »Kdor kar naprej 

drvi, se mu glava zapraši.«
Bila sem osupla, 

ker me skrivnosten pes ogovarja in sprašuje, kam grem, in 
me poleg tega še gnjavi s pasjimi modrostmi.
»V šolo grem,« sem mu odgovorila jezikavo, saj je zaprav-
ljal moj čas. »In res se mi mudi, pozna bom.«
Pes se je nepričakovano hripavo zasmejal: »Boš ali pa ne 
boš. Kakor hočeš.«
»Kaj?«
»Zamudila.«
Nisem bila prepričana, da razumem, kaj misli.
Stala sva na razpotju. Desno je vodila pot do šole mimo 
blokovskega naselja, kjer so se zbirali starejši mulci in nas, 
otroke iz stare večstanovanjske hiše na nasprotni strani 
ceste, po navadi nagnali s pestmi. Tam se ni bilo smiselno 
ustavljati. 
Druga pot je vodila navzdol, do starega kostanjevega dre-
voreda nad Savo, in naprej, do travnika in mlake z žabjimi 
mladički. Tam je bilo vse smiselno.
»Vem, kaj si misliš,« je rekel pes in nagubal čelo. »Da sem 
nor. Kdor star znori, se pomladi.«
Pripomba je bila trapasta. Pomislila sem na svojo staro 
učiteljico z očali in kito, ki ji je visela po hrbtu navzdol ka-
kor mišji rep. Če ta ni bila nora. Prvo uro pišemo šolski spis.
Pes se je majčkeno nasmehnil, nato pa spravljivo zaključil. 
»Saj ni treba, da greš tja dol. Kdor se v to spušča, ga pamet 
zapušča.«
»Saj nisem rekla, da grem,« sem zinila, čeprav sem sovraži-
la šolo in bi najraje takoj zavila s poti do vlažne, po kostan-
jih dišeče poti, kjer je bilo vse mirno in tiho. Tam so se 
porazgubili vsi glasovi iz mesta, med vejami so se prebijali 
samo odbleski reke. Kot da bi čepela v svoji leseni hišici, 
ki mi jo je postavil oče, sem jo lahko slišala, kako spodaj 
šumi in kakor beli nedeljski konji opleta z razpenjenimi 
grivastimi valovi. 
Oklevala sem.
V mislih sem se počasi sprehodila mimo vrste starih, 
mogočnih kostanjev. Lahko bi se vsak hip premaknili z 

Časopis NMK 315x450mm CMYK 2018.indd   5 13/08/2018   12:29



mesta in odkorakali v dogodivščino kakor srednjeveški vitezi. Bi šla do tja? Ob 
vlažni, z listjem posuti poti se je med drevesi vzpenjala skrivnostna pečina z 
grozečim vhodom. Nikoli si nisem upala pokukati noter. Proti večeru je včasih 
zaprhutal iz nje strahoten krilat stvor in prepričana sem bila, da je zmaj. 
»Tudi prav,« je rekel pes užaljeno, »nameraval sem te povabiti na klobasijado, 
rojstni dan imam, ampak če nočeš, pa nič, pa kdaj drugič. Kdor koga v kaj 
zvleče, ne bo našel sreče!«
Na klobasijado je najbrž povabil vse svoje pasje prijatelje, sem pomislila in se 
spomnila, kako sem si za svoj sedmi rojstni dan zaželela celo dravsko salamo, 
zavito v ognjeno rdeč celofan. S tem psom sva se verjetno res že kdaj srečala.
Čas se je počasi usipal na kupček, kakor v peščeni uri. Pouk se je že začel. V 
mislih sem videla, kako se sošolci sklanjajo nad zvezke in peresnike pomakajo 
v črnilnike na svojih šolskih klopeh. Jedko diši po razkužilu, šolskih haljah, 
črnih copatih, papirju, usnjenih šolskih torbah in črnilu, ki kaplja na snežno 
bele strani. Pivnik, kje imam pivnik? sem pomislila. Pozabila sem ga doma. 
Spet bom dobila podpis, ker sem pozabljiva, in mama me bo nadrla, da sem 
nemarna.
S psom sva se bliskovito spogledala in stekla navzdol proti Savi. Kostanji so 
završali s svojimi mogočnimi krošnjami, ko sva dirjala po poti, prepredeni z 
grčastimi koreninami, da bi čim prej prišla do prodnatega brega, kjer se je v 
vrtoglavih brzicah spuščala reka v mrzle kotanje.
»Kam greva? Do travnika ali do mlake,« sem vprašala zadihano.
»Kdor gre, ne prispe, kdor vstopi, se odklopi,« je odgovoril pes v svojih za-
motanih ugankah.
Sopihajoče sva se ustavila ob pečini. Tanki curki vode so se spuščali navzdol 
in vhod vanjo je bil zastrt z motno zaveso iz vodnih kapelj. Dišalo je po mahu, 
gnilem listju, vlagi in temi. Pravzaprav po strahu. Teme nisem prenašala.
»To je skrivni vhod,« je rekel pes zamišljeno. »Po njem se lahko odpraviš na-
prej ali nazaj. Lahko pa seveda tudi ostaneš. Na tej točki je pravzaprav vse isto. 
Kdor ostane, ga čas ujame.«
Pokukala sem noter in zagledala dva rova, eden je vodil na levo, drugi na des-
no. Včasih je tod nedvomno tekla voda, morda ob močnem nalivu teče tudi 
zdaj, sem pomislila. In se nazadnje steka v Savo tam spodaj. 
»In kam vodi?« sem vprašala.
»To veš samo ti,« se je zasmejal pes. »Tvoj je. Sama si ga izbrala. Na levo se ti 
razjasni, na desno se ti pomrači. Kar pogumno.«
»Kaj pa tvoj rojstni dan in klobasijada,« sem ga spomnila. »Saj si obljubil.«
»Greva potem nazaj?« je vprašal pes in pomignil na levo.
»Pravzaprav ne,« sem se odločila nenadoma in pokazala na desno, »naprej 
greva.«
»Prav,« je rekel pes, »meni je vseeno.«
Previdno sem mu sledila po mračnem rovu, ki se je počasi, korak za korakom 
mračil, strop se je začel prihuljeno spuščati tik nad mojo glavo, stene pa so 
se potuhnjeno ožile z vseh strani. Od groze mi je zastal dih. Kamni so oživljali 
v strašljive stvore,  začeli so se kotaliti proti meni … kazali so svoje kamnite 
zobe, se krohotali, objemali drug drugega preko ramen ter prepevali nekakš-
no navijaško himno. Vedno bliže in bliže so se pomikali in me zagradili z vseh 
strani. Zbudi se, zbudi, sem si ukazala, misleč, da spim … vendar sem kar stala 
na mestu, okamnela, nisem se mogla premakniti. 
Potem se mi je naenkrat vdrlo pod nogami, zgrmela sem naravnost navzdol, 
dokler me niso prestregla trdna tla.
Ozrla sem se naokrog in zagledala psa, ki se je režal na vsa usta.
»Kje si pa bil,« sem zakričala nanj, »skoraj bi me zadušili kamni, tebe pa nikjer!«

»Vsak je sam na točki tej, vedno glej 
samo naprej,« je rekel in mi pomignil z 

glavo.
Pogledala sem naprej. Sedela sva na 

travniku nad Savo, tam, kjer se oba vodna 
pramena prepleteta v enega. Na mestu, kjer je 

bil čas nepomemben, prej, zdaj in potem, se je vse 
zvrtinčilo v stopničastih slapovih brezčasja: prizidek, 

kjer smo nekoč stanovali, sestra, ki se me je ves čas 
držala za roko in me klicala Ita, oče, ki naju je nosil štupo-

ramo … mama, ki naju je kopala v škafu in splakovala z vrt-
no škropilnico … in stara večstanovanjska hiša, ki zdaj počasi 

propada, vrtovi, ki jih prerašča čas, sosedje, ki jih ni več …
»Ej, ti, odbij jo, odbij,« je spodaj v travi nekdo glasno zakričal. 

Pogledala sem natančneje, med travo je poskakovala čudna škratja 
punčara, pegasta in predrzna, proti meni pa je švignila pisana žogica, 

kakor da bi hušknila naravnost iz škratjega pekla, in me zadela v glavo.
Na travi poleg mojih nog se je gugala majcena pajkova mreža, pripravlje-

na za odbojko, le da so škratje svoje drobcene žogice odbijali z nogami. Vse 
se je odvijalo tako naglo, da sem jim komaj sledila z očmi. 
»Kdo so tile,« sem vprašala psa in pobrala žogico. 
»Hakiji,« je rekel pes. »Bunkabrci. Škratje. S te točke pač ne moreš razumeti 
vsega. Ker jih zate še ni.« 
»Kaj pa tale haki punca?« 
»Tudi. Ne sekiraj se. Resnični so prav toliko, kakor so resnične sanje. Torej 
povsem. Tistega, kar je očitno, tako nihče ne razume. Pa nič hudega. Hakiji te 
vabijo v igro, zato samo odbij, podaj, blokiraj, kar pomeni igraj, razumeš.«
Nisem razumela.
»No, lahko pomeni tudi: 
Bodi v igri. 
Ali bodi del igre.
Ali pa igraj po pravilih.
Ali pa igraj s srcem.
Lahko pomeni mnogo stvari. Ti izbereš.«
»Aja,« sem rekla dvomeče, postavila majceno žogico na čevelj in jo brcnila v 
prostor. Potem se je naenkrat vse grozno zabliskalo in se nato spet vse razjas-
nilo.
S psom sva stala na razpotju. Desno je vodila pot do šole mimo blokovskega 
naselja, kjer so nas po navadi čakali starejši mulci. Ni jih bilo videti. 
Levo je vodila pot navzdol, do starega kostanjevega drevoreda nad Savo, do 
travnika in mlake z žabjimi mladički. 
»V šolo moram«, sem rekla psu. »Prvo uro pišemo šolski spis. Pozna bom.«
Pes se je nasmehnil in rekel: »Kdor pohiti, čas ulovi. Sicer pa, saj veš: najprej 
uvod, potem jedro in nato zaključek. Lepo po vrsti.«
Oprtala sem si šolsko torbo na rame in se mimo drevoreda topolov odpravila 
naprej.
Nenavadni pes se je lahkotno obrnil in stekel nazaj tja, od koder je prišel, k 
staremu kostanjevemu drevoredu nad Savo, ki ga že dolgo dolgo ni več, in se 
tam nekje, med drevesi, izgubil v brezčasju.

Podpis:
Ida Mlakar je morala v četrtek, 15. 9. 1964, zaradi zamude ostati po pouku in s 
table stokrat prepisati stavek: V šolo moram prihajati točno.  
Podpis staršev:

AVTORJA O SEBI

Slikanica, ki bo ganila še 
tako stroge uciteljice.

Vas oblegajo starši, ki mislijo, da je njihov otrok genij? 
Se morate ubadati z birokracijo, namesto da bi se pripravljali na 

uro pouka? 
Imate dovolj kričanja otrok, ki se ne znajo umiriti?
 Dovolj nesramnosti in grdega obnašanja? 

In potem je tu še ravnateljica!

Ker so v vsaki učiteljici številke, reke, gore, 
ura, pet čutil, jamski človek in še veliko drugega, 
kar se iz nje počasi seli v otroke. 

Ste že veckrat pomislili, 
da bi zamenjali poklic?

NIKAR! Zakaj ne?
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... SODELUJEJO 
 NAGRADNI VPRAŠANJI    

                

 NAŠI BRALCI

... KOMENTIRAJO
Odkritje, ki ga ni biloKura ali jajce?

Prebral sem zgodbico Kura ali jajce?. 
Zgodbica se dogaja na kmetiji, kjer 
malega piščančka zanima, kaj je bilo 
prej, kura ali jajce. Za odgovor sprašuje 
babico, dedka, svoje tete kure, konja, 
strašilo, poljske miške, ampak odgovora 
ne ve nihče. Všeč mi je bilo, ker niso zna-
li odgovoriti, všeč mi je bila tudi krava, 
ki je bila zelo zgovorna. Smešno je bilo, 
ker piščanček ni odnehal z vprašanjem. 
Moj odgovor je, da je bilo najprej jajce, 
ker je bila kura prej v jajcu, mami in ati 
pa odgovora ne vesta.

Alex Krajnik Radić, 9 let

Meni osebno je bila ta knjiga zelo všeč 
zaradi tega, ker je naravoslovec Karl 
hodil za svojimi stopinjami. Karl se mi ni 
zdel preveč pameten za naravoslovca. 
Najbolj smešno mi je bilo, ko je hodil za 
svojimi stopinjami in sploh ni ugotovil, 
da so to njegove stopinje. Jaz bi se razis-
kovanja lotila tako, da bi najprej doma 
na internetu poiskala take stopinje, še 
prej pa bi jih seveda s fotoaparatom 
slikala, da bi jih lažje poiskala. 

Lara Rešek, 11 let

Moje otroštvo sta zaznamovala ve-
lika radovednost in hrepenenje po 
odkrivanju neznanega. Pokopališča 
so mi bila vedno kraj spomina na 
zgodbe nagrobnih plošč, ki so da-
jale veliko prostora za  prepletanje 
namišljenih podob. Pri petih letih sem 
se pozne jesenske nedelje sprehajal z 
mamo po žalskem pokopališču, kjer 
sva občudovala Plečnikove mrliške 
vežice. Vsaka od teh vežic je bila nekaj 
posebnega in že po videzu drugačna 
od druge. Zelo hitro sem se izmuznil 
mamini roki in stekel v najbližjo. Notri 
je v odprti krsti ležala neznana gospa 
z izredno velikim nosom. Trenutek za 
tem vstopi mama in v šoku otrpne. 
Nisem se dal motiti, zdelo se mi je, da 
gospa spi …, s prstom se dotaknem 
njenega nosu … Mama pa v strahu 
zakliče:

A  Pazi, lahko se zbudi!
B  Pazi, lahko odpre usta!
C  Oh, ti, Peter, Peter!

A so založili lopato in je moral njen 
mož pol vrta prekopati z vilami. 
Ves čas se je pritoževal, da so te vile 
grozne.
B  je dajala spat svojega dveinpol-
letnega sina, ta pa ni hotel zaspati 
in je ves večer prepeval groznovilca, 
groznovilca.
C so se njeni mami pri slavnostni 
večerji med zobe zataknile vilice in je 
brat vzkliknil, ja, kakšne grozne vilice 
pa imamo.

Zakaj bi trpeli! 

Spoznajte Tineta in 
Bineta iz Čudne 

Gore, čudaška fanta, ki s 

svojo bujno domišljijo spravljata 

v smeh staro in mlado! 

Končno kombinacija, 
ki res zaleže! 

Že leta trpite za 

kroničnim 
pomanjkanjem 

smeha? 

Superzabavno, superčudno, superprismojeno!

Prigoda iz otroštva Petra Škerla                                                            Jana Bauer je idejo za groznovilco dobila nekega večera, ko:

Naročite zdaj – ob nakupu dveh knjig 
iz zbirke vam tretjo podarimo! 
Naročila sprejemamo na
sodobnost@guest.arnes.si.

Pravilni odgovor nam pošljite na 
dopisnici na naslov KUD Sodobnost 
International, Stare Črnuče 2b, 1231 
Črnuče. Decembra bomo izžrebali na-
grajenca, ki bo prejel izvod knjige 
O zajcu, ki se je rad smejal.

Pravilni odgovor nam poš-
ljite na dopisnici na naslov 
KUD Sodobnost Interna-
tional, Stare Črnuče 2b, 
1231 Črnuče. Decembra 
bomo izžrebali nagrajen-
ca, ki bo prejel podpisan 
izvod knjige Groznovilca in 
divja zima.
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Naslednji dan je od severa privršala burja z namen-
om, da z dreves odnese še zadnje mokre liste in jih 
raztrosi po Hudi hosti. Groznovilca je čakala sneg. 
Tisti od prejšnjega dne se ni obdržal.
BUMF, je nenadoma treščilo skozi vrata. Bil je jež. 
S kovčkom!
“Moja hiša,” je začel. “Ah, saj ni, da bi govoril.” Se-
sedel se je na posteljo in potuhnjeno gledal.
“Pod gnije, streha pušča in prepišno je.” Pri tem je 
previdno potipal polhovo posteljo.
“Mehko,” je zavzdihnil. “Jaz bom to zimo najbrž 
zmrznil.”
“Daj no, jež,” je rekel polh, “tako slabo spet ne more 
biti.”
“Pa je!” mu je zabrusil jež. “Še slabše.”
“Tvoja družina je od vekomaj živela v tistem dup-
lu.”
“No, ti to kaj pove?” je ponergal jež. “Na primer, da 
je le vprašanje časa, kdaj se mi vse skupaj zruši na 
glavo?”
Polh je zazehal in si nataknil kapo. “Prav, poiščimo 
ti nov dom.”

Jež je nejevoljno vstal in postavil kovček k polhovi 
omari. Groznovilca si je nadela plašč.
Hodili so in hodili. Groznovilca se je ozirala v nebo 
za snežinkami.
Končno so našli votlino v deblu starega podrtega 
hrasta.
“Čudovita je!” je vzkliknila groznovilca.
“Krasna,” je zazehal polh.
“Vlažna in mokra,” se je namrdnil jež. “In stene so 
preveč grčaste, da bi nanje nalepil tapete.”
“Tapete?” je vzrojil polh. “Saj tapet nikoli nisi imel!”
“Aha,” se je jež užaljeno našobil. “Kar je dovolj 
dober razlog, da jih sploh ne bi smel imeti. Le kaj 
bodo meni, ježu, tapete, kajne? Kdo pa sem, da bi 
si rad nekoliko polepšal dom?” 
In so šli naprej. Hodili so in hodili. Burja je pihala, 
mraz je grizel.
Groznovilca je v neki bukvi zagledala prazno dupli-
no.
Splezala je vanjo.
“Tukaj je imenitno!” je vzkliknila. “Toplo je in stene 
so ravne. Lahko boš prilepil tiste tapete.”

V noči na torek je bil na mejnem 
prehodu Repno sedlo aretiran 
37-letni slovenski državljan, ki 
je imel pri sebi 70 izvodov knji-
ge Grozni konec Philipa Ar-
dagha. Odkar je slovenska literarna 
kritičarka Gaja Kos za literarno revi-
jo Literatura zapisala, da Philip Ar-
dagh ni le mož z veliko brado, pač pa 
tudi eden najbolj zabavnih avtorjev, 
ki so ji zadnje čase prišli pod roko ozi-
roma pred oko, cena njegovih knjig 
na avstrijskem črnem trgu vrtogla-
vo narašča. Ker tako zelo smešnih 
knjig, primernih za bralce, stare od 
10 do 99 let, na trgu ni prav dosti, 
predstavnik založbe Sodobnost na-
vaja, da jih še zdaleč ne preseneča, 
da so se pojavili preprodajalci. 
Dodal je še, da imamo srečo, saj so 
na našem trgu dostopne vse tri knji-
ge iz trilogije neverjetnih dogodiv-
ščin Edija Dickensa, Grozni konec, 
Grozljiva dejanja in Strašni časi, od 
septembra naprej celo po akcijski 
ceni 3 za 2.

V četrtek zjutraj so našli 88-letno M. 
K. iz Divje Peči, ki je bila pogrešana 
od torka zjutraj. Našli so jo v knjiž-
nici OŠ Divja Peč, kjer je otrokom 
prebirala Indijske pravljice. Pogreša-
na je povedala, da so jo ilustracije 
iz Indijskih pravljic, pa tudi pravljice 
same, tako očarale, da jih prepros-
to ni mogla odložiti. Poleg tega 
so pravljicam z veseljem prisluh-
nili tudi otroci. M. K. je zaključila z 
nasvetom za starše: »Če želite, da bi 
bili vaši otroci pametni, jim berite 
pravljice. Če želite, da bi bili še pa-
metnejši, jim berite še več pravljic. 
To ve vsak Einstein.« Ilustratorka 
Bojana Dimitrovski je za naš časo-
pis izjavila, da se zaradi ilustracij, od 
katerih človek res ne more odvrniti 
pogleda, ne čuti odgovorne za nas-
talo situacijo.

V noči na petek se je zgodil rop 
knjižnice v Lazih pri Kostelu. Iz knjiž-
nice so sporočili, da so odnesli 
vse izvode knjige Kęstutisa Kas-
paravičiusa Kratke zgodbe. Ker so 
zabavne zgodbe zelo primerne za 
branje pred spanjem, so osumljeni 
vsi starši predšolskih otrok iz bliž-
nje okolice. Ker so zgodbe idealne 
za začetne bralce, se je krog osum-
ljencev razširil še na starše prvo- in 
drugošolcev.

Anka Cmok, kuharica v OŠ Kurja 
vas, je v petek ob 11. uri prismodi-
la kosilo za 543 otrok. Kuharica za 
zažgano kosilo dolži učiteljico 1. A 
razreda, ki je v kuhinji pozabila 
knjigo Kate DiCamillo Čudežno po-
tovanje Edwarda Tulana. Kuharica 
bi zgodbo o nečimrnem zajcu z 
bogato garderobo, ki je bil poslan 
na dolgo pot, da bi se naučil, kaj 
je ljubezen, priporočila prav vsem, 
otrokom in odraslim! »Veste,« nam 
je povedala gospa Cmok, »z vsakim 
človeškim dotikom postane Ed-
wardovo srce mehkejše in nekoliko 
večje. Na koncu Edward zasije v 
vsej lepoti. In lepota je tudi ustrez-
na beseda za opis te knjige. Veste, 
nikogar ne bo konec, če pokaže 
malo sočutja.« 

KNJIŽNE ZANIMIVOSTI

ČRNA KRONIKA

PODLISTEK
Groznovilca in divja zima
Jež dobi novi dom

Časopis NMK 315x450mm CMYK 2018.indd   8 13/08/2018   12:30



ČASOPIS NMK 2018

Sofinancira program 
Evropske unije 

Ustvarjalna Evropa

Pravljica s koprivami in zeleno grozo
Sestavine:
3 korenčki
2 kolerabi
ščepec posušenih kopriv
žlica zelene groze
lonec vode

Priprava:
Vzemi zelen lonec z modrimi pikami. Vanj nalij vodo. 
Postavi lonec na štedilnik. Vanj vrzi korenčke, kolerabi, 
dodaj ščepec posušenih kopriv in žlico zelene groze. 
Mešaj, dokler ne zavre. Pravljica naj vre vsaj deset minut.
Ko je kuhana, jo z zajemalko nalij v globoke krožnike in 
postrezi.
Nato opazuj, kaj se bo zgodilo. In pazi, da se ne opečeš. 
Pihaj, če je pravljica prevroča!

Recept je prispevala
(obkroži pravilni odgovor):

Majda Ohrovt             Majda Por               Majda Koren

Nariši izraz na obrazu, ko pokusiš to pravljico!
 

Zapiši sestavine za nov recept za pravljico! 
Če ne gre, poglej v knjigo Skuhaj mi pravljico!
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Imate doma dekle ali fanta, 

ki meni, da so knjige čisti 

dol gčas? 

Otilija je deklica, 
ki navduši tudi fante! 

Ste poskusili že vse 
mogoče, pa ni šlo? 

Imamo rešitev! 

Preverjeno na najbolj 

zakrknjenih primerkih. 

Čarovnija, ki je nihče ne more odložiti. 

RECEPT DNEVA

Naročite zdaj – ob nakupu dveh knjig iz 
zbirke vam tretjo podarimo! 
Naročila sprejemamo na  
sodobnost@guest.arnes.si.

Jež je zavzdihnil. “Kako pa naj tja gor zvlečem ded-
kovo omaro? Saj menda ne pričakuješ, da jo bom 
pustil kar tam, v tisti vlagi?”
“Z vrvmi,” je predlagal polh, “pomagali ti bomo.”
“Ni govora,” je odkimal jež. “Vrv lahko poči in po-
tem adijo, omara. Ampak kaj bi to, saj ni od tvoje-
ga dedka.”
Spet so se odpravili. Hodili so in hodili. Burja je 
pihala in mraz je grizel in zeblo jih je v smrčke.
Prišli so do krasnega rova. Suhega, z gladkimi 
stenami, v pritličju.
Jež je pretipal vsako ped. Premeril, prevohal, pre-
taknil.
“Boljšega ne boš našel,” ga je spodbujal polh.
Jež je mrko gledal.
“Sss, sss,” se je oglasilo iz temnega kota.
Bila je kača. “Sssaj imam rada obisssske,” je rekla. 
“Ampak zdajle ssssem preveč otrpla, da bi vam 
posssstregla. Mraz, sss, me daje.”
“Presneto!” je zavzdihnila groznovilca. “Jež potre-
buje novo hišo, iskali smo primeren brlog. Nismo 
vedeli, da si tukaj že ti.”

“Jež lahko ossstane,” je rekla kača. “Nič nimam 
proti.”
Jež je stopil ven ter pomignil polhu in groznovilci, 
naj mu sledita.
“Pri svojih letih,” je sitno ugovarjal, “ne bom šel za 
sostanovalca. Raje zmrznem.”
“Presneto, jež,” ga je imel polh čez glavo dovolj, “ne 
mislim vso dolgo zimo iskati hiše zate!”
“Seveda ne,” je rekel jež, “kar pustita me samega. 
Nič hudega, če zmrznem. Nobene škode ne bo.”
“Že vem, kje boš prezimil,” ga je groznovilca toplo 
pogledala in krenila naprej.
Jež je zavil z očmi, ko pa je ugotovil, da jih grozno-
vilca vodi proti polhovi duplini, je lahkotno po-
spešil korak.
V duplinici je groznovilca skuhala čaj.
“Res je prostora za vse,” je veselo rekel jež, ko se je 
ozrl čez polhovo ležišče in groznovilčino posteljo.
“Včeraj si trdil, da je majhna luknja,” je rekel polh.
“Zmotil sem se. Dovolj velika je, da lahko mirno 
prezimim z vama.”
“Škoda le, da nočeš iti za sostanovalca,” je grozno-

vilca pomežiknila polhu.
“Bom že potrpel,” je odvrnil jež.
“In omare tvojega dedka ne bomo mogli spraviti 
noter.”
“Prava figa za tisto črvivo omaro!” se je pridušal jež.
“Nobenih tapet nočem,” ga je resno pogledal polh.
“Nobenih tapet!” je obljubil jež. “Le posteljo mi 
pomagajta prinesti.”
Postelja je bila spravljena pod bližnjo smreko. Jež 
jo je iz svojega starega brloga privlekel že zjutraj.

Jana Bauer
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1 
ZGODBA
na večer 

Ali vaso babico zbada pod desnim re-
brnim lokom? Jo bolijo sklepi in se 
pritozuje zaradi svoje priceske? 

Imamo resitev!
Idealen prirocnik za 
vse babice, ki 
zelijo prebuditi 
babico v sebi! Ce 
narocite zdaj, prejmete 

izvod knjige, ki ga bodo lahko brali 
tudi vnuki.

ZABAVNI KVIZ
Kateremu književnemu junaku ali junakinji si najbolj podoben/-a?

Čim bolj iskreno odgovori na spodnja vprašanja!

1. V kakšni družbi najraje tičiš?
a) Najraje se potikam naokoli z najboljšo prijateljico in prijateljem. 
b) Več nas je, lepše je: v naši skrivni druščini vedno držimo skupaj! 
c) Čeprav imam najboljšega prijatelja oziroma najboljšo prijateljico, se v čudnih in zanimivih prigodah po naključju 
največkrat znajdem sam/-a. 
č) Trenutno sem precej osamljen/-a, zato iščem nove prijatelje. 
d) Vedno raziskujem sam/-a, družbo pa mi dela hišni ljubljenček. 

2. S čim se najraje ukvarjaš?
a) Zganjam coprnije, da preženem razne zoprnije! 
b) S čimer koli, samo s pisanjem domačih nalog ne! 
c) Z reševanjem zapletenih detektivskih ugank – nepridipravom sem takoj na sledi! 
č) Najraje pojem in poslušam glasbo. 
d) Najbolj me pritegne narava, zato se pogosto igram v gozdu, ob reki ali morju, doma pa rad/-a listam po knjigah o 
živalih.

3. Kako bi se opisal/-a?
a) Sem poskočen/-a in brez dlake na jeziku. 
b) V glavnem sem priden/-a in prijazen/-a, samo včasih rad/-a nagajam.
c) Sem pogumen/-a in dobrosrčen/-a: vedno pomagam drugim, ne glede na to, kako nevarno je.
č) Sicer sem sramežljive narave, vendar sem zelo vztrajen/-a.
d) Čeprav me moja velika radovednost žene na razna mesta, skušam biti vedno pazljiv/-a in previden/-a.

Pozor, rešitev! 
Če si največkrat obkrožil/-a odgovor:

a), potem si najbolj podoben/-a Štumfi iz knjige Cipercoperček Ide Mlakar. Hitro jo vzemi v roke in preberi, kakšne zoprni-
je mora pregnati s pomočjo svojih dveh prijateljev.

b), si najbolj podoben/-a Veljku iz knjige O zajcu, ki se je rad smejal Grigorja Viteza. Poišči knjigo in ugotovi, kakšno skriv-
nost imata Veljko in njegova druščina. 

c), si najbolj podoben/-a mlademu detektivu Oskarju. Preberi knjigo Kako je Oskar postal detektiv Andreja Rozmana Roze 
in se nauči nekaterih detektivskih prijemov.

č), si najbolj podoben/-a Ljudmili iz Čudežnega prstana Petra Svetine. Skoči v knjižnico in poglej, kako ji uspe najti šte-
vilne nove prijatelje.

d), si najbolj podoben/-a naravoslovcu Karlu iz knjige Odkritje, ki ga ni bilo Mārtiņša Zutisa. Skupaj z njim razišči, katero 
bitje je pustilo sledi na njegovem vrtu.

Če si vsakič obkrožil odgovor pod drugo črko, ne skrbi! To samo pomeni, da svoje značajske lastnosti in zanimanja deliš s 
številnimi književnimi junaki. Naj postanejo tvoji prijatelji: preberi omenjene knjige in sam ugotovi, kateri od junakov te 
bo najbolj navdušil in s katero od junakinj se še posebej dobro ujameš.

RAZVEDRILO

Ste zvečer pogosto utrujeni, ko želite brati svojemu otroku? Vam oči 
kar same lezejo skupaj? 

Halo! Ne veste, da branje škoduje neumnosti. Kaj?! 
Preutrujeni ste zaradi naporne službe in preživahnih otrok? 

To ni noben izgovor. 

 Ob Ding dong zgodbah niti 
za hip ne boste zatisnili očesa. Opraviti 

boste morali z ne-
otesanimi gusarji, 
speči torto za teto 
povodnega moža in 
napisati pesem, s 
katero premagaš 
najbolj neus-
trašnega viteza. 

Ob večjih odmerkih se 
posvetujte s svojo knjižničarko.

v

v v

v

v

v

v

v

NIC VEC.
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Ustvarjalna EvropaRAZVEDRILO

HOROSKOP
Opozorilo: za boljše razume-
vanje vaše usode je treba 
horoskop brati skupaj z 
Bolšjimi zgodbami.

Kozorog, december/januar

Vaša simpatija vas nikakor ne bo opazila. Lah-
ko boste deklamirali najlepše ljubezenske 
pesmi ali se pred njo šopirili s pogumom in 
spretnostmi, zdelo se bo, da se sploh ne meni 
za vas. Ne, tudi plezanje po steni iz učilnice 
za biologijo v prvem nadstropju v učilnico za 
geografijo v drugem nadstropju ne bo po-
magalo! Toda ne obupajte, poskusite nekaj 
čisto novega in uberite povsem drugačen 
pristop. Kot priročnik naj vam služi zgodba Ko 
plezanje po steni ne pomaga. 

Vodnar, januar/februar

Naveličani boste vsakdanje rutine. Začutili 
boste veliko željo, da bi vse počeli obratno. 
Hkrati boste hoteli ležati v postelji in lupiti 
krompir za večerjo. Namesto da bi se odžejali 
s sokom, ga boste zlili sestri za ovratnik. Svojo 
nepremagljivo željo, da bi si čevlje nataknili 
na ušesa, noge pa ovili s šalom, boste morali 
skrivati tudi pred najbližnjimi. Ker vas ne bodo 
razumeli, boste morali uteho poiskati drugje. 
Hm, kaj pa odbit zabaviščni park? Preberite 
zgodbo Park nasprotij, da izveste, kje se na-
haja!

Ribi, februar/marec

Položaj vaših zvezd bo čudno vplival na vas. 
Postali boste namreč nadvse rahločutni in po-
zorni. Ljudem in živalim boste samo pogledali 
globoko v oči in že boste vedeli, kakšni so in 
kaj nameravajo! Na videz plaha in neškodljiva 
narava zajca vas ne bo več zavedla! Previdni 
bodite tudi s svojo drago ali svojim dragim. 
Preden vas bo vaša ljubezen želela poljubiti, 
pol ure preiskujte vsak kotiček njenih oči. Če ji 
želite prihraniti ta neprijetni postopek, lahko 
razmislite o zaključku zgodbe Čudna navada 
gledanja v oči.

Oven, marec/april

Preobremenjeni boste z delom ali učenjem. 
Tako boste garali in hiteli naokrog, da boste 
popolnoma pozabili na praznike. Jedli boste 
papirnato hrano, da je ne bi bilo treba žvečiti, 
in nosili obleke brez gumbov, da bi jih lahko 
hitreje slekli in oblekli! Trudili se boste, da bi 
čim več naredili in čim manj spali, vaši bližnji 
pa bodo zato žalostni, ozračje doma bo na-
peto. Odločno si utrgajte nekaj časa za spros-
titev in počitek! O posledicah stresa in možnih 
načinih spopadanja z njim vas bo poučila 
zgodba Dan, ko ni vzšlo sonce.

Bik, april/maj

Vaša mama bo zaradi vpliva Lune pretira-
no skrbna. Ne zmerno skrbna, kot je bila do 
zdaj in kot ste navajeni, temveč skrbnejša od 
mam vašega prijatelja, dveh sosed, sestrične 
in učiteljice za slovenščino skupaj. Čeprav 
vam pretirana pozornost pogosto povzroča 
preglavice, pa vam bo v tem obdobju kar pri-
jala. Tudi na vas bo namreč učinkovala Luna, 
zato boste težko shajali, če bo materina po-
zornost pojemala in se bo količina njene skrbi 
za vas spet zmanjšala na normalno. Ker takrat 
ne boste mogli vprašati mame, s čim si lahko 
pomagate, preventivno preberite zgodbo 
Strašno skrbna mama.

Dvojčka, maj/junij

To obdobje bo zaznamovalo obdarovanje 
bližnjih. In ker za otroke in odrasle ni boljšega 
darila, kot so igrače, boste v trgovine z igrača-
mi začeli zahajati pogosteje kot v trgovine z 
zelenjavo. Naval kupovanja novih igrač bo 
zajel tudi druge in polomljene in odslužene 
igrače se bodo začele kopičiti po luknjah in 
zakotjih vašega stanovanja, po parkih, na 
koncu že tudi po ulicah. In to prav nič zakot-
nih! O tem, kako ohraniti obdarovalnega duha, 
a se vendarle ne zadušiti pod grmadami igrač, 
premislite ob branju zgodbe Pokopališče igrač. 

Rak, junij/julij

V tem času bo imela na vas izrazit vpliv Vene-
ra, zato vas bodo imeli vsi neznansko radi. 
Učiteljice vas bodo prijazno povpraševale po 
počutju, vsi vas bodo spuščali naprej v vrsti 
za kosilo, sošolci in sošolke se bodo prepirali, 
kdo vam bo prinesel pladenj s hrano. Ponuja-
li vam bodo pomoč pri domači nalogi in pri 
nošenju šolske torbe. Njihova pozornost vam 
bo začela presedati. Začnite razmišljati o po-
begu iz mesta ali pa se pozanimajte, kako se 
spopasti s preobilico ljubezni. Nasvet najdete 
v zgodbi z naslovom Deklica, ki so jo imeli vsi 
radi.

Lev, julij/avgust

Te dni boste zelo obremenjeni z lastno podo-
bo. Nenehno se boste opazovali v ogledalu 
in prav vse na vašem izgledu vas bo motilo. 
Prepričani boste, da je vaše telo vse prej kot 
popolno. Toda pozor, to je le vaše mnenje, ne 
pa resnica. Sploh veste, kako težko je spreme-
niti telo, kako težko je uničiti velik mozolj, skraj-
šati predolge noge, pravilno skodrati lase? 
Pomislite na vse kirurge s skalpeli in injekci-
jami. Če to ne bo pomagalo, lahko razmislite 
o popravljalcu živih človeških teles. Potrebne 
informacije najdete v zgodbi Telo, kakršnega 
si želimo.

Devica, avgust/september

Čeprav vam bodo zvezde v tem obdobju 
namenile obilico zdravja in boste izžarevali 
mladostniško energijo ter se nasploh dobro 
počutili, tega žal ne boste mogli reči za svoj 
likalnik. Ne bodite naivni, tudi likalniki lahko 
zbolijo. Jupitrova luna bo povzročila takšno 
astrološko neravnovesje, da se bodo prav 
vsi likalniki v vašem okrožju okužili s kugo. 
Ne zanašajte se na sklicevanja likalniških 
strokovnjakov, da kaj takega ne obstaja. Raje 
se takoj poslužite preventivnih ukrepov in 
poizvedite, kako se boriti proti takšni epi-
demiji – ne z zdravniki, temveč z zgodbo 
Likalniška kuga. 

Tehtnica, september/oktober

Začutili boste potrebo po nečem novem. 
Dolgo vas bodo begale različne možnosti, 
razmišljali boste o novih čevljih, o novi počit-
niški destinaciji, celo o novih prijateljih, a na 
koncu se boste odločili za nakup novega sta-
novanja. Za tako spontane, a cenovno drage 
odločitve seveda nimate dovolj denarja. Zato 
boste kupili staro stanovanje, ki bi ga bilo tre-
ba temeljito prenoviti. V takšnih stanovanjih 
pa vedno živi kak duhec ali dva. No, ne bodite 
vendar tako prestrašeni! Kar pogum v srce, 
v roke pa zgodbo Duhec iz stanovanja, ki ga 
je bilo treba temeljito prenoviti. Ta je polna 
nasvetov o rokovanju s takšnimi bitjeci!

Škorpijon, oktober/november

Ravnovesje v vaših zvezdah bo povzročilo, 
da boste kar naenkrat precej bolj odločni in 
pogumni. Zvečer se ne boste več bali pripo-
vedovati strašnih pravljic ali oditi na balkon 
sredi noči. Skratka, počutili se boste odlično. 
A ravno zaradi tega boste začeli opažati vse 
žalostne, neprijetne in umazane stvari. Opazili 
boste, da na avtobusih v vašem mestu vlada 
izredno klavrno vzdušje, da puhajo smrdljiv 
dim in preglasno brnijo, njihovi šoferji pa ima-
jo včasih prav grozen zadah! Okrepljeni z do-
datno mero odločnosti se ne boste pritoževali 
tjavendan, temveč boste aktivno pomagali k 
spremembi. Nekaj načinov, kako se lotiti te 
naloge, vam bo predstavila zgodba Otroški 
veter v avtobusih.

Strelec, november/december

Vaša radovednost vas pogosto zanese na čud-
na in neznana pota. A pazite, tokrat bodo brez 
posebne previdnosti lahko pota zelo nevarna! 
Še posebej se izogibajte zloveščim samotnim 
kmetijam, kakršne so celo policisti izbrisali iz 
spomina in kamor še nujna zdravniška pomoč 
prispe šele po dveh tednih. Ker vas taksisti ne 
bodo hoteli odpeljati, nikar ne silite tjakaj peš, 
zvezde vam namreč ne bodo preveč naklon-
jene. V tem obdobju bodite izredno pazljivi in 
se o zanimivih strašljivih stavbah rajši poučite 
na domačem kavču, z branjem zgodbe Strašna 
kmetija.
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DVIGAJMO BRALNO KULTURO Z NAŠO MALO KNJIŽNICO!

Komu je projekt NMK 
namenjen? 

Projekt NMK je namenjen 
otrokom, starim od 4 do 
10 let. Z njim lahko pope-
strite ure slovenskega jezi-
ka, likovnega in glasbenega 
pouka, ga izvajate pri zunaj-
šolskih dejavnostih ali v po-
daljšanem bivanju.

Peter Svetina o gos-
tovanju z NMK na 
Poljskem  

Mnenja mentoric o 
projektu Naša mala 
knjižnica 

V projektu Naša mala knjiž-
nica sodelujemo že kar nekaj 
let in z učenkami in učenci 
Pravljičnega krožka smo se 
mu pridružili tudi letos. V 
začetku šolskega leta smo 
si z učenci ogledali Ustvar-
jalnik, predvidene slikanice 
ter prebrali, kje in na kakšen 
način še lahko sodelujemo. 
Učence je navdušila ideja o 
bralnem vlakcu. Spodbudila 
sem jih k razmišljanju, kaj bi 
lahko imeli namesto bralne-
ga vlakca. Idej je bilo veliko 
… baloni, vazice s cvetlicami, 
gosenice s pikami, metulji, 
podmornica z okni … do ide-
je o žogici. No, idejo o žogici 
so v skupinah »predelali« in 
nastal je obrazek z žepkom 
na zadnji strani, v katerega 
naj bi vstavljali listke z naslovi 
prebranih slikanic in knjig …
Ime, ja, tega pa ni bilo lah-
ko izbrati, saj so bili učenci 
polni najrazličnejših idej, a 
nazadnje smo se odločili za 
Bralčka (otrok, ki zelo rad 
bere). Vsak si je izdelal svo-
jega Bralčka in ga odnesel 
domov. Na zgibanko, ki je 
bila v žepku, so zapisovali 
naslove prebranega. Ko so 
prvo zgibanko zapolnili, smo 
prilepili novo in tako naprej, 
da je nastajala veriga. Zmeni-
li smo se, da bomo ob koncu 
leta prinesli Bralčke v šolo in 
skupaj sestavili verigo pre-
branega. Že med letom sem 
opazila, kako navdušeno pri-
povedujejo o vsebinah knjig 
ter si izposojajo slikanice, 
ki smo jih pred tem prebra-
li pri krožku. Aprila so spet 
prinesli Bralčke v šolo, čeprav 
ne vsi. Ko sem zagledala vse 
tiste verige različnih naslov-
ov, sem ostala brez besed. 
Preštevali smo in računali. 
13 učenk in učencev (ostali 
so Bralčke pozabili doma, 
nekateri pa prebranega niso 

zapisovali) je prebralo 596 
knjig! Sestavili smo verigo, ki 
je bila daljša od našega šol-
skega igrišča.

Maja nas je obiskala gospa 
Barbara ter učence razve-
selila z Literarnim kvizom 
NMK. Učenci so navdušeno 
sodelovali, se dogovarjali, 
si med seboj pomagali ter 
uspešno rešili kviz. Obisk je 
na njih naredil močan vtis, o 
katerem so pripovedovali os-
talim učencem.

In potem še eno presenečen-
je – nagradni obisk. Ta ideja je 
učence zasvojila in ugotavlja-
li so, le kaj bi to bilo. Ker jih je 
kviz navdušil, so znova priča-
kovali kviz.

Končno je prišel težko priča-
kovani dan. Učenci so me 
že od jutra vznemirjeno 
spraševali: »Učiteljica, ali bo 
danes presenečenje? Da se 
le ne bi kaj nepredvidenega 
zgodilo …« Ura je bila 12.50. 
Zbrani smo bili v učilnici in 
se pogovarjali o slikanici, ki 
smo jo prebrali teden dni 
prej. Takrat pa smo zaslišali 
trkanje. V trenutku je otroški 
živžav prenehal in s široko 
razprtimi očmi so se obrnili 
k vratom. Vstopila je gospa 
Barbara. Ojoj, kakšno nav-
dušenje … in nato popla-
va besed. »Sem ti rekla, da 
bomo imeli še en kviz!« se je 
zaslišalo med otroki. Ampak 
gospa Barbara je povedala, 
da ni prišla sama, da je pri-
peljala gostjo. Le koga? Pre-
vidno nas je z vprašanji vodi-
la do odgovora. Ugibanje je 
trajalo le kakšno minutko! 
Obiskala nas je gospa An-
dreja Peklar, avtorica in ilus-
tratorka slikanice Ferdo, veliki 
ptič. Gospa Andreja je s svo-
jim glasom, navdušenjem in 
toplino pritegnila učence ter 
jih popeljala v svet pravljic 
in zgodb, ki jih je ilustrirala. 
Skupaj so ob slikanici pripo-
vedovali zgodbo o Ferdu. 

Sledilo je … ustvarjanje. Na 
tla je položila dvometrsko 
polo papirja, na katerega je 
začela risati. Sledila je idejam 
učencev ter svoji risbi doda-
jala vedno nove elemente. 
Učenci niso potrebovali do-
datne spodbude, začeli so 
barvati, nato pa tudi risati. 
Seveda ena ogromna risba le 
ni bila dovolj. Gospa Andreja 
je narisala še eno. Pa so ide-
je učencev še kar deževale. 
Nastali sta dve ogromni risbi, 
ki sta vsaka zase pripovedo-
vali svojo zgodbo. Dvourni 
obisk je minil, kot bi trenil. 
Učenci so bili utrujeni, a polni 
vtisov in navdušeni. Sledilo 
je še skupinsko fotografiran-
je ter poslavljanje. Pa da 
ne boste mislili, da sta risbi 
samo nastali. O, ne. Ne bos-
ta pozabljeni, krasili bosta 
steno pred vhodom v šolsko 
knjižnico ter nas tako še na-
prej spominjali na to krasno 
sredino popoldne.

Kako naj zaključim? Težko. Za 
sodelovanje v projektu NMK 
sem se pred leti odločila na 
pobudo knjižničarke, ki me 
je s projektom seznanila. V 
vseh teh letih smo spozna-
li kvalitetna dela domačih 
in tujih pisateljev in ilus-
tratorjev, obenem pa tudi 
značilnosti njihovih držav. 
Lahko rečem, da je projekt 
vsestranski, saj ponuja razne 
možnosti sodelovanja tako 
mlajšim kot starejšim učen-
cem. Imeli smo priložnost 
spoznati dve pisateljici iz 
različnih držav. Obe sta med 
nas prinesli svežino ter vesel-
je do napisane in brane be-
sede. Kaj več lahko razen ve-
selja do slikanice in branja še 
ponudiš učencem? Pridružila 
bi se besedam dr. Seussa, ki 
je zapisal: »Čarovnija je pov-
sod, kamor koli pogledaš. 
Sedi in sprosti se, vse, kar 
rabiš, je knjiga!«

Alenka Vižin, OŠ Šempas
 

Nagrada sončnica na rami 
v preteklem letu me je res-
nično razveselila, nenazad-
nje pa tudi pripomogla k 
temu, da se je o šolski knjiž-
nici in dejavnostih naše 
knjižnice, v kateri delam, 
govorilo med sodelavci in 
starši ter nenazadnje tudi v 
strokovni javnosti. Predvsem 
mi je bilo v veselje, ker je to 
nagrada za tisto prijetno, 
ustvarjalno delo, za majhne 
vsakdanje dejavnosti in tiste 
malo večje, ki jih narediš v 
popoldanskem času. Pri teh 
dejavnostih uživamo tako 
knjižničarka kot učenci. V 
času, ko nas pogosto duši 
vsakodnevna realnost niti 
najmanj lahkega delovnega 
mesta, je res prijetno, da ima-
mo še vedno možnost upora-
biti svoje ideje in energijo za 
različne bralne dejavnosti, pri 
tem pa nas za to celo pohvali-
jo in nagradijo. Rada imam 
svoje delo – ravno zaradi noči 
v knjižnici, bralnega kotička, 
knjižnih čajank itd., pred-
vsem pa tega, da opazujem 
odzive pri otrocih in njihovih 
starših. 

Maja Miklič, OŠ dr. Vita 
Kraigherja

Pol ure nazaj sta nas za-
pustili pisateljica in vaša 
sodelavka, jaz pa že pošiljam 
fotoutrinke – še polna vtisov 
od zares prijetnega doživetja. 
Hvala vam, da ste nas izbrali. 
Res smo uživali – tako otroci 
kot učiteljice. Kot boste videli 
na fotografijah, sta bili za-
dovoljni tudi naši gostji, kar 
nam je še posebej v veselje. 
Učenci in učiteljice vam spo-
ročamo, da je to eden boljših 
projektov, kar smo jih kdaj 
izvajali. Je pa res, da je velik 
del pri izvajanju ravno na nas 
– učiteljicah. In to je tudi bist-
vo knjige, katere avtorica nas 
je danes obiskala.

Maja Vačun, OŠ Selnica ob 
Dravi

Kaj se bo dogajalo? 

Na začetku šolskega leta bomo prijavljenim otro-
kom razdelili USTVARJALNIKE z izvirnimi nalog-
ami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko 
leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno 
spodbujale zanimive aktivnosti ter številne na-
gradne naloge. 

• Pri IZMENJAVI LITERARNEGA JUNAKA vas vabi-
mo, da izdelate lutko literarnega junaka ali junakin-
je. Skupaj z zvezkom za risbice in zapiske bo junak 
obiskoval otroke na domu. Kdor bo želel, bo lahko 
lutko zamenjal s skupino z druge šole. 
• Prejeli boste PISMO PRESENEČENJA, ki ga pose-
bej za otroke, vključene v projekt NMK, napiše eden 
izmed pisateljev. 
• Z IZLETOM PRESENEČENJA bomo nagradili 
razred, ki bo uredil NAJ BRALNI KOTIČEK. 
• Najaktivnejše razrede čaka OBISK PRESENEČEN-
JA. 
• Poslali vam bomo KNJIŽNE RAZGLEDNICE z iz-
vrstnimi ilustracijami, na katere boste lahko zapisali 
svoje mnenje o prebranih knjigah. 
• Razred, ki bo sestavil najdaljši BRALNI VLAKEC, 
bomo pošteno nagradili. 

• Organizirali bomo likovno-literarni natečaj Naša 
mala knjižnica. 
• Na šolah, ki pridno sodelujejo, bomo izvedli super-
zabavni KVIZ NMK. 
• Na spletni strani boste lahko SPREMLJALI ILUS-
TRATORJE PRI DELU! 

Kako se prijavite?  

Če se želite vključiti v projekt, izpolnite prijavnico, 
ki jo najdete na spletni strani www.nasamalaknjiz-
nica.si (oziroma jo dobite pri potnikih Avrora AS), 
ter jo najpozneje do 26. septembra 2018 pošljite 
na naslov KUD Sodobnost International, Stare Čr-
nuče 2b/12, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov 
sodobnost@guest.arnes.si. 

Komplet knjig 1 lahko dobite za 115,40 EUR, Kom-
plet knjig 2 pa za 128,40 EUR. Ob nakupu vsakega 
kompleta knjig iz projekta šoli oziroma vrtcu pripa-
da do 50 brezplačnih Ustvarjalnikov.

Podrobnejše informacije najdete na naši internetni 
strani www.nasamalaknjiznica.si, na FB-strani Naša 
mala knjižnica, lahko pa pokličete vodjo projekta 
Katjo Kac na telefonsko številko 01/437-21-01. 

K bralnemu projektu NMK se lahko prijavite 
najpozneje do 26. septembra 2018.
sodobnost@guest.arnes.si

“A si morete mislit?! Najprej 
so me zvlekli v avion, da 
sem bil brez tal pod noga-
mi. Pa me peljejo v Varšavo. 
In potem mi dajo v hotelu 
sobo  v 21. nadstropju! Ne 
moreš verjet! Pa to se ti zvrti, 
ko dol  pogledaš! In potem 
me spravijo še med otroke 
in tam bolhe skačejo vsena-
okrog, no, jih nisem videl, 
ampak vsi so z rokami ma-
hali, zagotovo so bile bolhe 
iz Antonovega cirkusa! Me še 
zdaj srbi, če samo pomislim 
na tisto pot! Aja, pa še kon-
zervo rib so mi odprli v ka-
varni. Nimajo sendvičev, a si 
morete mislit?! Konzerva rib 
v kavarni, prosim lepo!”

Tako bi pisal kakšen siten 
pisatelj, ki mu je že copate z 
nog težko dat. Kaj šele, da bi 
se odpravil od doma pa od 
domačega kosila, ki mu ga 
skuha gospa Tatjana. Ampak 
meni je bilo pa super. Prav 
skakanje bolh z roke na roko 
mi je bilo super. Pa konzerva 
rib s kosom kruha v kavarni. 
Pa soba v 21. nadstropju. A 
veste, da od tam zgoraj pro-
met v krožišču zgleda kot 
en ringelšpil? Tega doma ne 
najdem. Saj zato se pa gre 
po svetu, da najdeš kaj, česar 
ni doma, aneda? Aja, s čisto 
majhno knjižnico sem takrat 
potoval, s tisto našo.
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