
»…Ko ljudje odrasejo, jih večina pozabi, kako 

imenitna reč so igrače. To je samo ena od stvari, 

zaradi katerih so odrasli bolj dolgočasni od otrok…« 

 

Edvin Gizdalin in strašne igrače 
Nekega dne je stara cesarica Veronika brskala po omari in pri tem 
ji je iz nje padlo nekaj majhnega. Njena stara igrača, ljuba lutka 
Ljubica Resk, ki je dolga leta samevala v omari! Stara cesarica jo je 
dobila pred davnimi časi od nekega čarovnika, ki je zatrjeval, da je 
lutka čarobna. Dolgo jo je imela ves čas blizu, tudi potem, ko je 
odrasla, a ker se je lutke Ljubice njen mali sinček, kasneje zli cesar 
Nurbison, bal, jo je pospravila v omaro. Odrasli cesar Nurbison 
se lutke Ljubice ne boji več. Prav nasprotno! Za materinim 
hrbtom si jo stlači pod plašč, ker se mu v zlobnih možganih takoj 
poblisne imenitna zlobna zamisel, kaj vse bi lahko dosegel s 
pomočjo njene čarobnosti. Mesec dni kasneje je dvor presenečen. 
Kako je mogoče, da je zlobni cesar Nurbison nenadoma postal 
prijazen? Ali ga je res spametovalo, ker ga je dvakrat zapored 
premagal njegov mali sosed, prijazni kralj Edvin Gizdalin, kot 
solzavo zatrjuje Nurbison? Ali je res spoznal, da je dobro boljše 
od zla? Bo res svoj grad spremenil v velikansko tovarno igrač, 
samo zato, da bo v vsako srce prinesel kanček veselja, kot razlaga 
novinarki? Ha, kje pa! Zlobni kralj se je zgolj domislil nove 
zvijače, ki je nepredstavljivo zlobna. Uničevalni načrt bi mu skoraj 
uspel, če se mu ne bi po robu postavili Edvin Gizdalin, dvorna 
norčica Metka in ministrica Jelka, ki se spopadejo z zlom kot pravi 
superjunaki! Živahno in duhovito zgodbo, ki sporoča, da je igra 
pomembnejša od igrač, je ustvaril Andy Riley. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek    
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