
»Na Bertija se je zgrnila vsa teža krute resnice. 

Potegnili so ga za nos! Nihče drug ni pripeljal 

dekleta na zaključek. Čisto zares si nasedel, se je 

smejal Erik. Poglej se, hi, hi, je tulil Dare…« 

 

Umazani Berti in disko! 
Tu in tam se zgodi, da ni Berti tisti, ki vse potegne za nos, ampak 
tudi sam nasede. Erik in Dare sta si ga lepo privoščila pred 
šolskim plesom. Naplahtala sta ga, da moraš na ples pripeljati 
soplesalko. Pišuka, kako težko je povabiti katerokoli deklico. Berti 
se izmika, jeclja, ovinkari, slepomiši, nato pa vedno v zadnjem 
trenutku stisne repek med noge in jo podurha na varno. Nazadnje 
pa le povabi sosedovo Angelco, saj veste, tisto, ki ji je Berti že 
dolgo zelo všeč. Ko pa pride na ples z njo, prijatelja izbruhneta v 
smeh. A ne za dolgo, ker ima Angelca pri roki rešitev še za 
»reveža« brez soplesalke! V drugi zgodbi gre Berti z babico na 
avtobusni izlet, toda tokrat izlet vodi zadrgnjena gospa Stroga, za 
katero je »izlet na morje« predvsem razvlečen obisk vrste 
dolgočasnih muzejev in še bolj dolgočasnih čajnic. Berti pa ima s 
seboj vse za na obalo. In še sreča, da ima s seboj tudi babico. Ker 
drevo ne stoji daleč od jabolka… V zadnji zgodbi si Berti zaželi 
farmo črvov. A kje naj dobi 10 evrov zanjo? Sošolec Rihard, tisti, 
ki mu starši dajejo preveč denarja, ima zamisel. Če bo Berti cel 
dan njegov suženj, mu bo dal 10 evrov. Jasno, da Berti ni vedel, 
kaj pomeni biti Rihardov suženj, niti Rihard, kaj se lahko zgodi, če 
imaš za sužnja Bertija… Zgodbe o Bertiju Alana MacDonalda 
in ilustratorja Davida Robertsa so zabavne, toda pod smehom 
nosijo močna sporočila, ki jim je dobro prisluhniti. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek      
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