
»Vsi vemo, da obstajajo tri vrste pošasti: robate, 

zobate in kosmate. Strašne so! V primerjavi z njimi 

Edi Glista, tisti, ki rad nadleguje in teži, ni nič.« 

 

Kako prestrašiti pošasti 
Oton Kobilica, fant, ki je pregnal že tri pošasti in štiri ščurke, živi v 
stolpnici. In njegov prijatelj Filip Zajec tudi, le da živi tri nadstropja 
više. Vmes pa stanujeta Edi Glista, zoprni fant, ki kar naprej nadleguje 
Filipa, in gospa Neža Trn Ježeva, sitna soseda, ki sovraži otroke. Kot da 
to še ne bi bilo zadosti pošastno za eno samo stolpnico, se v Filipovo 
stanovanje, ravno pod njegovo posteljo, skrije neka pošast. Še sreča, da 
sta z Otonom prijatelja in da je Oton odločen, da bo Filipu pomagal 
pošast pregnati. Toda najprej je treba ugotoviti, katere vrste je pošast 
pod posteljo. Oton k Filipu privleče svojo veliko rjavo torbo. V njej ima 
vse za boj proti pošastim treh vrst: robatim, zobatim in kosmatim. Če je 
pošast robata, se bo prestrašila godbe na pihala. Če je zobate vrste, jo 
bo pregnal malinov sirup, če pa je kosmata, je med vsemi pošastmi 
najbolj popadljiva, hudobna in zvita. Prežene jo lahko le recitiranje 
pesmi. Toda – ojoj! Pošast pod Filipovo posteljo se upira vsemu, kar 
poskusi Oton. Dečkoma ostane le še poslednja možnost: za nasvet 
prosita gospoda Klopotca, ki živi tri nadstropja nad Filipom. Ker je 
prepotoval veliko sveta in nekaj vesolja, je dosti videl in marsikaj ve. 
Gospod Klopotec ugane pravo – pod Filipovo posteljo je repatež, 
izjemno redek, predrzen in hudoben stvor. Prežene ga lahko le 
skrivnostna škatlica, ki jo izbrska z dna omare… Imenitna zgodba Jane 
Bauer se otroških strahov loti izvirno in duhovito. Ja, pošasti je 
mogoče pregnati, le zdravilo zanje mora biti nenavadno! Hkrati z 
repatežem odločno pomete še z vrstniškimi nadlegovalci. Ste se vprašali, 
kaj je bilo v škatlici, ki prežene najhujše izmed pošasti? Ogledalce. 
Ogledalce, v katerem vsakdo zagleda samega sebe. Kdor je pošast, ga iz 
škatlice pogleda pošastna pošast! Slikanico, ki je ena najlepših 
obogatitev otroških knjižnih polic letošnjega leta, je odlično ilustrirala 
Malgosia Zajac. Toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
 

Založba KUD Sodobnost 
International, 2020 
Trda vezava, 32 strani 
Mere: 24,5 x 22,0 cm 
ISBN: 9789617047646 
Cena: 19,90 € 


