
»Olga je ob večerih listala revije in sanjarila o 

oddaljenih morjih, kjer so čudoviti sončni zahodi. V 

realnosti pa je vse dni tičala v malem kiosku.« 

 

Kiosk 
Olga je dolga leta delala in živela v svojem malem kiosku. Ves ljubi dan 
je gledala skozi malo okence na kiosku, stregla kupcem in z njimi 
mimogrede poklepetala. Saj je bilo prijetno, ker je že tako dobro 
poznala ljudi, ki so kupovali pri njej, da je vnaprej vedela, kaj bo kdo 
kupil, kaj bo vprašal in kaj povedal, a ji je vseeno nekaj manjkalo. Ko je 
prišel večer in je na svojem malem kiosku zagrnila rolete, sta se nadnjo 
zgrnili praznina in žalost. Tedaj je listala popotniške revije in sanjarila o 
oddaljenih morjih, kjer so čudoviti sončni zahodi. Jih bo sploh kdaj 
videla, ona, ki je obtičala v svojem kiosku? Nekega jutra pa se je njen 
svet nenadoma obrnil na glavo. Začelo se je, ko so ji paket časopisov 
postavili predaleč, da bi ga povlekla v notranjost. Šele tedaj je opazila, 
da so postala vrata preozka – ali morda ona preširoka?-, da bi lahko 
izstopila iz kioska. Nerodno se je obrnila in… kiosk se je prevrnil in z 
njim vred Olga. Njen svet se je hipoma postavil na glavo in poslej nič 
več ni bilo tako kot prej. Se ji je zgodila nesreča? Da in ne. Odvisno od 
gledišča! V duhoviti zgodbi Anete Melece, ki se konča čisto drugače 
kot bi pričakovali, bodo otroci uživali, odrasli ba bodo ugledali 
pomembno sporočilo, da je vedno mogoče  izboljšati svoje življenje. 
Nič hudega ni, če kdaj padeš. In čeprav kdaj obtičiš, je to mogoče 
spremeniti. Olgi uspe uresniči svoje sanje tako, da ljubega kioska, ki je 
tudi njen dom, ne izgubi. Knjigo krasijo odlične pisane ilustracije in liki, 
ki jih bo otrok prepoznaval na vseh straneh. Če jih bo dobro opazoval, 
bo lahko razbral še njihove zgodbe, ki brez besed tečejo vzporedno z 
Olgino. Toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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