
 »…Za princip gre! Za princip, da si bogat in 

pohlepen…« 

 

Milijonček za prijaznost 
Ko se je razvedelo, da je nekdo zadel 24 milijonov – si lahko 
sploh predstavljate, koliko denarja je to?!? – so naslednjega dne 
vsi govorili samo še o neznanem srečnežu. Učiteljica je ugibanje, 
ki je obsedlo tudi otroke, obrnila drugače: vsakdo je moral 
povedati, kaj bi si privoščil z denarjem, ko bi ga imel, kolikor bi 
hotel. Franka je vprašanje presenetilo, pa je izstrelil resnico – želi 
si malo večji košček sira. Z mamo, ki dela kot čistilka v domu za 
ostarele, morata namreč skrbno odmerjati, za kaj porabita denar 
in koliko česa si lahko privoščita. Majoneza na njunem kosu kruha 
je vedno tanka kot sukanec in v sendviču ni nikoli več kot en 
kolutek salame. Toda srečneža, ki sta zadela neznansko vsoto, sta 
ravno Frank in njegova mama. In čeprav sta si malo več denarja 
že dolgo želela, se njuno življenje nepredstavljivo zaplete, ko se 
razve, da bi lahko marsikomu uresničila željo, če hotela. Arnfinn 
Kolerud pripoveduje o življenju »majhnih ljudi«, ki so veliki, ker 
imajo veliko srce. Frankova mama, na primer, si želi le tega, da bi 
bili ljudje bolj prijazni drug z drugim. Tistemu, ki se bo v 
prijaznosti najbolj izkazal, bo podarila milijonček. Med vaščani se 
nemudoma prične tekma v prijaznosti za vsako ceno, kar pa se ne 
kočna najbolje. Zgodba vabi v razmislek o revnih in bogatih, o 
tistem, kar lahko kupimo za denar in česar ni mogoče kupiti, o 
tem, kako naj potrošimo denar, kaj in koliko smo pripravljeni 
deliti, kje so meje dobrote in izkoriščanja. Opozarja na 
nepotrebno razsipništvo in neobčutljivost do tistih, ki se kljub 
trdemu delu ne morejo izkopati iz pomanjkanja. Zabavna in sveža 
zgodba bralcu seže v srce. Toplo priporočam! Predstavitev: 
Maja Črepinšek 
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