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Skupen čas, ki sta ga poslej prežive-
la v avtu, ni bil dolg, zjutraj deset mi-
nut, popoldne prav toliko, pa vendar 
se je v njunem odnosu začelo nekaj 
premikati. Po tistem, ko mu je Lovro 
zabrusil, da ni njegov sin, je Ignac 
spoznal, da mora k fantu pristopiti 
na drugačen način, zagotovo pa tega 
ne sme storiti na silo. Ignac ga tudi ni 
spodbujal k učenju, niti ni preverjal 
njegovih ocen, po spoznanju, da ga 
Lovro ne vidi v očetovski vlogi, se v ta 
položaj ni več silil. Začenjal pa je po-
govore o športu ter o delu na kmetiji, 
posebej pozoren pa je bil na to, da mu 
ni delil nobenih nasvetov. Po nekaj 
tednih skupne vožnje se je izkazalo, 
da je Ignac ubral pravi način, Lovro 
se je vključeval v pogovor, še več, tudi 
sam je začenjal pogovore o temah, ki 
so ga zanimale. 

Že od nekdaj so bili zimski večeri 
namenjeni družabnim igram, Lovro 
je užival ob igri z babico in dedkom, 
mnogo so se smejali in se šalili. Za-
dnjo zimo se jim je pridružil tudi 
Ignac, za vse je bilo to veliko prese-
nečenje. Ko je mama Rozalija opazi-
la, da se sin in vnuk skupaj zabavata, 
je bila presenečena, a vesela. Nekaj 
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se med njima premika, je tisti večer 
rekla možu, ko sta ležala v postelji, 
do sedaj takega odnosa med njima še 
ni zaznala.

Tudi Ignac je opazil, da mu sin ve-
dno bolj zaupa, že nekajkrat se je k 
njemu zatekel po nasvet, česar prej ni 
nikoli storil. Sam od sebe mu je začel 
pripovedovati o sošolcih, včasih pa 
je zaznal, da ga je v tišini radovedno 
opazoval. Nekega večera sta sama 
sedela v kuhinji, babica in dedek sta 
že legla k počitku, onadva pa sta še 
vedno vztrajala pri igri človek ne jezi 
se. Šalila sta se in se smejala, vmes 
sta drug drugega obtožila goljufanja, 
nenadoma pa je Ignac zaznal, da ga 
Lovro spet tiho opazuje. Ignac se mu 
je nasmehnil.

»Ali mi boš povedal po pravici, 
kar te bom zdaj vprašal?« ga je Lovro 
vprašujoče pogledal. 

»Vprašaj. Če vem, ti bom odgo-
voril.« 

»Po pravici? Tako, kot je res?« 
»Seveda, če bom le vedel.« Obse-

dela sta v tišini, Lovro je sklonil gla-
vo in zdelo se je, da zbira pogum. Je 
kaj narobe, mu je poskušal pomagati 
Ignac, pa je Lovro odkimal. Dolgo je 
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trajalo, preden je Ignac zaslišal njego-
vo vprašanje. 

»Zakaj … zakaj me mama nikoli ne 
obišče? Ali napiše pismo? Babica pra-
vi, da je še živa …« Ignacu je v trenut-
ku postalo vroče, zdelo se je, da mu 
je težka skala legla na prsi. Njegovo 
vprašanje je pričakoval, a upal je, da 
bo izrečeno nekoč v prihodnosti. Bil 
je nepripravljen in ni vedel, kaj naj 
mu odgovori. 

»Mi nočeš povedati?« Ignac je 
odkimal. Seveda mu bo povedal, le 
zbrati se mora, tega vprašanja ta ve-
čer ni pričakoval. Lovro se je zdel 
zadovoljen z odgovorom, poiskal je 
kocko in se z njo začel igrati. Ignacu 
pa so se misli prepletale, toliko vsega 
je bilo treba povedati, še več prikriti, 
je spoznal. Ko ga je obšla misel, da bo 
od njegove pripovedi odvisna njuna 
prihodnost, ga je obšla groza. Če mu 
bo povedal po resnici, ga bo verjetno 
izgubil. Če bo resnico prilagajal in mu 
povedal le tisto, kar ga ne bo omade-
ževalo, ga bo prav tako izgubil, enkrat 
vse pride na dan. 

9.
Lučka je hodila po Vrhniki in se 

ozirala okoli sebe. Najprej se je od-

pravila na mesta, kjer se je zdelo, da 
bi mamo lahko našla, pa je tam ni 
bilo. Iskala jo je že več kot dve uri, ko 
jo je naposled zagledala. Počasi je sto-
pala po pločniku, gledala je v tla, na 
rami je imela nahrbtnik. Lučka se je 
ustavila in čakala, da bo prišla do nje. 
Naposled je Irena zaznala, da nekdo 
stoji pred njo. Dvignila je pogled in se 
srečala z osuplo Lučko.

»Mama, kaj so ti storili?« je v na-
slednjem hipu zahlipala Lučka in jo 
objela. Irena je zaprla oči in prižela k 
sebi hčer. 

»Vse je v redu,« je zamrmrala in 
Lučko še močneje objela. 

Kasneje, ko sta sedli na klop, se 
Lučka mame ni mogla nagledati, dr-
žala jo je za roko. Ni bila videti slabo, 
le zelo suha je bila. Bila je tudi ureje-
na, na njej so bila čista oblačila. Ko je 
ocenila njeno zunanjost, je Lučki vsaj 
malo odleglo. Pred njo je bila prav 
taka mama, kot je bila ob njenem 
odhodu v Maribor, si je priznala in 
nikjer ni bilo sledi o mami, kakršno 
je po obisku pri Ani pričakovala, da 
jo bo srečala. 

Ireno je zanimalo, zakaj ji ni pisala, 
da pride, počakala bi jo na avtobusni 
postaji, ne bi je bilo treba iskati po me-
stu. Lučka je odvrnila, da jo je želela 
presenetiti, ko se je po opravljenih 
obveznostih v Ljubljani odločila, da 
obišče še njo.»Res si me presenetila,« 
se je nasmehnila Irena in sklonila gla-

vo. Zdaj se je že zbrala, a še vedno ji je 
bilo nelagodno. Kaj neki si mora hči 
misliti o njej, ko jo je našla na ulici, se 
je porajalo vprašanje. Potem je začela 
Lučko spraševati o študiju, o Iztoku, 
pa tudi o tem, ali ne dela preveč. Naj 
bo njen študij njena prva naloga, jo je 
opozorila. Lučka je prikimavala, vse 
to, o čemer sta zdaj govorili, se ji je 
zdelo obrobnega pomena, a ni vedela, 
kako naj preide k bistvu. Kje mama 
živi, to je bilo vprašanje, ki se ji je 
zdelo edino primerno za tisto uro, ki 
ji je še preostala do odhoda avtobusa. 

»Mama, ne skrbi zame, nekako se 
znajdem,« jo je potem ustavila. Zdaj 
sta utihnili, bil je čas, da pride Lučka 
na dan s svojimi strahovi.

»Mama, kje spiš?« 
»V leseni lopi sredi vrtičkov. Neka 

starejša žena je opustila delo na vrtu, 
pa zdaj tudi lope ne potrebuje.«

»Je tam tudi voda?« Irena je odki-
mala, ne, vode ni, tudi elektrike ne, 
pa saj ju tudi ne potrebuje. Vsak te-
den obišče Ano, tam se skopa, opere 
oblačila in si jih zlika.

»Kam pa hodiš na stranišče?« je 
vrtala dalje. Irena je sklonila glavo. Z 
enakimi strahovi se je soočala sama, 
ko je ostala brez strehe nad glavo. 
Zdaj, po dveh mesecih, se ji ni zdelo 
več tako grozno. Veliko komunalno 
odlagališče je v bližini, zjutraj vzame 
vedro, ki ji zvečer in ponoči služi kot 
stranišče, in ga odnese tja. Lučka jo je 
zgroženo poslušala.

30 sekund za radovedne
Pri založbi Družina že tretje leto 

izhajajo knjige, ki so namenje-
ne vedoželjnim otrokom. Naslov 
zbirke je »V 30 sekundah« in prina-
šajo vsebine iz naravoslovja. Med 
naslovi so Vesolje v 30 sekundah, 
Zemlja, Človeško telo, Izumi, Zna-
nost in Vreme, v jeseni pa bosta izšli 
še knjigi Matematika in Možgani v 
30 sekundah. 

Knjige otrokom na preprost in 
privlačen način razložijo bistvene 
mejnike na določenem področju. 
Vsaka snov je predstavljena z jedr-
natim opisom, kratkim povzetkom 
in s celostransko barvno ilustracijo. 
Še posebej zanimive so 3-minutne 
praktične naloge, poskusi ali zani-
mivosti o posamezni temi. Otroci 
tako osvojijo osnovno znanje na 
zelo inovativen način. Podatki so 
prikazani celostno. Znanost ni samo 
fizika, računanje ali mešanje spojin, 
pač pa nekaj, kar je del vsega naše-
ga sveta: od oblačil, hrane, zgradb 
do zdravja. Tudi vreme vpliva na 
to, kako se oblečemo, katero hrano 
pridelujemo, kaj delamo. Knjiga o 
vremenu raziskuje mogočne sile, 
ki poganjajo vremenske sisteme, 

ter opisuje različne vrste vremena 
in njihov vpliv v različnih delih sve-
ta. O Zemlji se lahko naučimo, zakaj 
imamo dan in noč, odkrijemo, kako 
nastajajo gore, v knjigi pa so tudi 
navodila za pripravo miniaturnega 
tornada. Kratke naloge v knjigi o 
človeškem telesu otroke izzivajo, 
da preverijo, kaj zmore njihovo telo.

V knjigi o izumih je opisanih 
30 izumov, brez katerih si danes 
življenja skoraj ne moremo pred-
stavljati: izumi, ki nam lajšajo 
življenje, pomagajo pri sporazume-
vanju, izumi, ki nam omogočajo po-
tovanje, učinkovito zdravljenje, in 
izumi iz industrije. Opise spremlja-
jo vznemirljive, a preproste naloge 
(npr. izgradi jedrski reaktor). 

Ena od otrokom najbolj zanimi-
vih tem je gotovo vesolje, neznan-
sko veliko in polno skrivnosti. Ali 
obstajajo Nezemljani? 
Knjige »V 30 sekundah« so prepo-
znali tudi v Mestni knjižnici Lju-
bljana, kjer podeljujejo priznanje 
zlata hruška najbolj kakovostnim 
otroškim knjigam. Zlato hruško 
so doslej že prejele Izumi v 30 se-
kundah, Vesolje v 30 sekundah in 

Knjige, ki v otrocih prebujajo željo po znanju 
Zemlja v 30 sekundah, glede na 
to, da se priznanje podeljuje za 
nazaj, pa upamo, da ga bodo do-
bile tudi druge knjige iz zbirke. 
Zbirka knjig je odlična zato, ker po-
datke prikazuje s podobami, v sliko-
vitih opisih, ki jih spremljajo skice, 
grafične upodobitve, ki otrokom po-
magajo, da znanje konkretizirajo in 
povežejo med sabo. Srbski strokov-

njak za učenje in predsednik odbora 
svetovne Mense za nadarjene otroke 
dr. Ranko Rajović namreč pravi, da 
učenje skozi podobe otroku poma-
ga, da si zapomni informacije, ven-
dar to ni dovolj. »Moramo zagnati 
dodatne kapacitete možganov, ta-
krat se učenje dogaja mimogrede, 
saj otroci misijo, da se igrajo. Potem 
pa lahko delamo na povezovanju 
podatkov, na razvoju funkcional-
nega znanja,« je dejal v intervjuju 
za spletni portal Za starše. 

Knjige iz zbirke »V 30 sekundah« 
so tako zanimive, da k vedoželjnosti 
spodbudijo tudi tiste otroke, ki jih 
naravoslovje sicer ne zanima pre-
več. Pa tudi za odrasle, ki še vedno 
čutijo iskrico navdušenja nad našim 
svetom, so informacije v knjigah za-
nimive, in vsak bo prav gotovo našel 
v njih, česar doslej še ni vedel.   
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