
 »Kadar ponoči ne more spati, prisluškuje, kako 

pošast topota pod oknom. Boji se, da bo nekega dne 

prilezla iz jame in se bo zgodilo nekaj strašnega...« 

 

Skoraj me ni več strah 
Cmoček že spet čaka mamico, da bo prišla ponj v šolo. Z učiteljico 
Sandro, ki kar naprej pogleduje na uro, jo čakata sama, ker so drugi že 
odšli domov, mame pa ni in ni. Cmočka je neznansko strah, da so jo 
ugrabili gangsterji in je nikoli več ne bo videl. Ko mama končno 
prisopiha, se opravičuje. Spet je ostala ujeta v prometnem zastoju, toda 
Cmoček se noče stisniti k njej, ker nenadoma začuti, kako zelo jezen je 
nanjo. Mamo pa je bilo njegove jeze strah že tedaj, ko je obstala ujeta v 
zastoju. Cmočkovo novo sošolko, tiho in nežno Anjo pa je strah 
kričanja. Ne mara ga, ker je njena mamica, preden je odšla, kar naprej 
kričala na vse in vsakogar. Tudi na očka. Veliko raje ima očkovo novo 
prijateljico Lenko, ki je prijazna. Anjo je strah tudi pošasti, ki živi v 
luknji blizu njihove gozdne hišice, ker se boji, da bo nekega dne 
prigolčala iz svoje luknje in tedaj se bo zgodilo nekaj zares strašnega. 
Marsikdaj ponoči bedi in prisluškuje, ali že leze ven.  Slikanica otrokom 
sočutno spregovori o strahovih.  Odkrito pove, da se vsi česa bojimo 
tako zelo, da nas strah ohromi, vendar ga je  mogoče premagati. Kako? 
Vsakdo na svoj način. Cmoček si izbere viteški spopad. Sam se  sooči s 
pošastjo, ki ponoči topota okoli Anjine hiše. Zakliče ji, da se je ne boji 
in ji zagrozi, naj takoj odide, ali pa jo bo premagal. Na pomoč mu pride 
mama, ki mu pomaga z grožnjo, da bo pošast naročila na 
zobozdravniški pregled. Potem se zunaj  razdivja nevihta, tako strašna, 
da je strah vse. Le Anje ne, ker je strah zbežal, odkar ima Cmočka za 
prijatelja. In tudi Cmočkov in mamin strah je izginil, ker Cmoček poslej 
na mamo počaka pri Anji. Toplo knjigo Anne Onichimowske krasijo 
ilustracije, ki jih je ustvarila  Ola Woldańska- Płocińska. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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