
»Halo, kanglin pokrov! Oskar te kliče! Halo, 

kanglin pokrov!  Oglasi se! Iščemo te!« 

 

Oskar in govoreči predmeti 
Ko je Oskar ugotovil, da je doma pozabil svoj telefon, na katerem lahko 
igra igrice kadar mu je dolgčas, je hotel, da očka takoj obrne avtomobil, 
a je bilo že prepozno. Le kako bo preživel dva meseca - cele počitnice - 
pri babici brez svojega telefona? In ko je ostal sam z babico, se mu je 
zdelo, da je narobe tudi vse drugo. Babica kuha čudno hrano in pri njej 
je vse drugače kot je vajen doma. Predmetov v babičini hiši sploh ne 
pozna. Deček se najprej dolgočasi, saj babica rada dela na vrtu, kar njega 
ne zanima, zvečer pa zgodaj zadrnjoha pred televizijo. Zato se najraje 
sam potika po hiši in okoli nje. Najbolj mu je všeč v vrtni lopi, kjer 
najde lep kos lesa. S flomastri ga pobarva kot rdeč telefonček. Seveda 
ve, da telefonček ni pravi, ampak ko ga kar tako dvigne k ušesu in reče 
»halo«, zasliši iz daljave prasketav glas. Izkaže se, da s svojim novim 
telefončkom lahko pokliče katerikoli predmet v babičini hiši in se z njim 
pogovarja! Tako izve, česa si želi kuhinjski stol, kaj išče kangla za vodo, 
od kod je prišel rdeči balon, ki je zataknjen v vrh drevesa, kaj se dogaja 
v zaprti omari in čigav je glasek, ki ga kliče iz trave… Zgodbe Andrusa 
Kivirähka o vsakdanjih predmetih bralca očarajo z domišljijo, svežimi 
domislicami, pristnim humorjem in imenitnimi ilustracijami Anne 
Pikkov. Nekatere zgodbe so prave krohotavke, kot na primer tista, 
kako je kuhinjski stol nekaj dni prenašal iz prostora v prostor, da bi se 
stol  lahko dodobra razgledal »po svetu«, česar babica ni smela opaziti, 
ker bi ga nemudoma vrnila na svoje mesto. Otroci bodo uživali v 
zgodbicah, odrasli pa bodo opazili tudi sporočilo, da si otroci znajo najti 
odlično zabavo, če jim damo priložnost, da se najprej dolgočasijo in 
zato sami odkrijejo, kaj bi radi počeli in kaj jih zanima. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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