
 

 

Počasi sta jedla vsak svoj kos torte, prav počasi sta pila. In 

žlički sta žvenketali in dedek Milivoj in Ajda sta tekmovala, 

kdo bo naštel več steklenih kristalov na lestencu. 

 

Nekaj je v zraku 
Ko mora očka že spet na službeno pot, si Ajda Petja naredi očka iz 
papirja. Tako velikega, kot očka mora biti in zložljivega, da ga lahko 
spravi v nahrbtnik. Zdaj gre očka iz papirja lahko kamorkoli z Ajdo, 
tudi v šolo, na šolski izlet in v cirkus. Papirnati očka se povsod imenitno 
odreže. Pomaga učiteljici in celo ravnatelju, ko potrebuje nadomestnega 
učitelja. Peter Svetina široko razpira pahljačo domišljije, odpira vrata v 
svet, kjer je vse mogoče, premeša dogodke in ustvari zabavno, igrivo 
mešanico. Ampak v knjigi ne nastopa le Ajda Petja, nastopa tudi Ajda 
(samo Ajda), ki je malo starejša od Ajde Petje. Ajda ima dedka Milivoja, 
ki živi v domu za starejše in se vozi z vozičkom. Na običajne dneve ga 
Ajda obišče in potem se odpravita v bližnji park. Dedek ji pripoveduje, 
da je nekoč davno, še preden je spoznal babico, na študiju v Pragi 
spoznal Marto, ki mu je bila močno všeč, a je njeno telefonsko številko 
pozabil v telefonski govorilnici. Kdo ve, kako bi bilo, če je ne bi. In 
potem je nekega dne dedek zaspal in … JA, PA KAJ ŠE! PA KAJ ŠE! 
Takole je bilo – Ajda si je zavihtela torbo na ramo, dedek je vzel klobuk, 
pa sta sedla na vlak in se odpravila z vlakom v Prago. Če gresta Ajda in 
dedek na pot, se dogodivščina začne že na peronu in na vožnji z 
vlakom, kaj šele v Pragi … Oba ciklusa zgodb o Ajdah odlikujejo 
humor, odštekane ideje, svežina, nenavadnost, pa tudi za avtorja 
značilen ritem pripovedi in jezikovno razkošje, ki očara in navduši tudi 
odrasle bralce. Zelo toplo priporočam v branje za užitek. Predstavitev: 
Maja Črepinšek 
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