
Nekaj naših zamisli o nadaljevanju Elvisa 
Škorca 

Zdaj  hodim  že  v  deveti  razred  osnovne  šole.  Bratec  Filip  zdaj  že  kobaca  in bruha 

vsepovprek, vendar ga imam neskončno rad. Ela je še vedno čudna mala paglavka. Zdaj 

nosi že žabe s seboj. Mamin novi partner Marko zdaj živi z nami. Kako mi gre na 

jetra! 

Moje družabno življenje še zmeraj ni dobro. Hanna je odšla v srednjo šolo in zdaj ne morem 

več občudovati njenega angelskega obraza. Blaž, Dani in Urban me pustijo pri miru. 

Nimam prijateljev, razen s Krisom včasih bereva stripe. Z druge šole pa je k nam prišla 

punca Ana in takoj sva postala prijatelja. Dogovorila sva se, da bova skupaj plesala na 

valeti. Tako sem bil presrečen, mislil sem, da bom za vedno ostal samski, tudi mama 

je bila presenečena. Dobil sem več samozavesti zaradi Ane in zaradi tega mi ni bilo 

več mučno športati z babi. Tako so izginili tudi moji »obroči« okrog pasu. Ana mi 

pomaga tudi pri učenju, zato v šoli dobivam odlične ocene. Bratcu Filipu pomagam in mu 

opisujem svoje izume, tudi Ana mi rada prisluhne, ker jo s tem zabavam. Starši so zelo 

ponosni name in zelo sem zadovoljen sam s seboj. 

Ana mi je spremenila življenje. 

 

Hana 

Prispel  sem  k  očetu  in  mu  povedal,  da  bi  rad  živel  z  njim.  Najprej  je  rekel, naj mu 

razložim, kaj se je zgodilo. Povedal sem mu o mlajši sestri. Ko sem mu razlagal, kaj se 

je zgodilo s sosedom od Bitenca, sva se oba smejala. 

KONEC (zadnje poglavje) 

Nekaj mesecev kasneje si se rodila ti. Mama je upoštevala Elin nasvet in te 

poimenovala Elizabeta. Odkrit bom: sprva mi sploh nisi bila všeč. Vendar glede na to, da 

mi ni treba paziti nate štiriindvajset ur na dan in da se ne cmeriš toliko, kolikor se je 

Ela včasih, si kar v redu. Ker sem se preselil k očetu, sem moral v novo šolo. Moji sošolci 



so bili dejansko prijazni za razliko od prejšnjih. Pravzaprav sem dobil kar nekaj novih 

prijateljev. Včasih si še vedno dopisujem s  Krisom. Poleg tega sem se totalno zatrapal v 

novo dekle, Mojco. Tokrat mislim, da imam mogoče možnost in me ne bo izkoristila tako 

kot Hanna. Ti povem, ko te naslednjič obiščem. 

Šejla 

Potem  ko  sem  zbežal,  me  je  z  avtom  pobrala  mama  ter  me  odpeljala  domov. Bila je 

zelo jezna, zato me je zaklenila v sobo, da sem lahko razmislil, kaj sem naredil. 

Naslednji dan nisem šel v šolo, kar je bilo zelo fino, vendar so me prihodnji dan vsi 

spraševali, kaj se je zgodilo. 

Tisti dan sem se odločil, da se bom pogovoril z mamo. Povedal sem ji vse od brskanja 

na računalniku do težav v šoli in pobega. Mama vmes ni govorila, na koncu pa je samo 

rekla, zakaj ji tega nisem povedal že prej. Med tem se je Ela igrala s črvi in kobilico. 

Mamina reakcija me je presenetila, vendar sem bil vesel, da sem ji lahko zaupal. 

Poklical sem tudi očeta ter mu povedal vse, kar se je zgodilo. Zvečer smo z očetom 

odšli na večerjo v restavracijo in imeli smo se super. Mislim, da moram naslednjič samo 

povedati resnico, kar je včasih težko, vendar sem ugotovil, da je to najlažja rešitev. To je 

tudi moj nasvet zate, ko prideš na svet. Želim ti lepo življenje. 

Jona 

Ko sem prišel nazaj domov, sem pogledal prazno jedilnico in ostanke hrane na mizi. Iz 

kuhinje je prišla mama. 

»Mi lahko poveš, kaj te je pičilo, da si šel poklicat soseda od Bitenca,« mi je rekla, vsa rdeča, 

a z mirnimi besedami. 

»Bil sem razjarjen, kar sem še zdaj,« sem ji zabrusil nazaj. 

Naslednji dan je do mene prišel oče. Odločil sem se, da bom od zdaj naprej živel z njim. 

Prepisal sem se v drugo šolo, kar pomeni, da ne bom več videl Hanne, čeprav sem jo že 

prebolel. Dva tedna pozneje sem na novi šoli spoznal Tino, ki je zdaj moja najboljša 

prijateljica. No, saj ne rečem, da mi ni všeč. Mogoče jo bom povabil na pico in gosti 

sok s smetano. 



Šola je podobna kot prejšnja, le učitelji se mi zdijo strožji, a so se mi zaradi Tinine 

pomoči ocene izboljšale. Moja nova sestra Erika je že doma in sploh ni tako grozna, če 

spregledamo polne plenice in smrdečo kopalnico. Oče mi je rekel, da grem lahko med 

poletnimi počitnicami na morje in s seboj povabim prijatelja. Komaj čakam, saj je Tina 

sprejela ponudbo! V glavnem življenje se mi je čisto spremenilo. Na bolje! 

Matej 

Šel  sem  nazaj  domov  in  tam  mi  je  mama  povedala  nekaj  kratkih.  Naslednji dan me je 

prišel iskat oče in povedal mami, da bom živel z njim. Mama je doživela živčni zlom 

in na očeta začela kričati, kot da je koga ubil. Bil sem ves iz sebe, zato sem Hanni 

napisal, da se čez pet minut dobiva v kavarni. 

Ko sem šel mimo staršev, me je mama vprašala, ali bom spet pobegnil. 

Zabrusil  sem  jima  samo: »Zase  se brigajta!« in  odšel.  Prišel  sem  do kavarne  in tam videl 

Hanno. Bila je vsa iz sebe. Šel sem do nje in rekla je samo: »Ta zobati idiot me je 

zapustil!« 

Videl sem priložnost in jo povabil na zmenek v kino. Dogovorila sva se za naslednji 

dan. Ko sem prišel domov, mame ni bilo doma. Babica mi je povedala, da je mama v 

bolnišnici in da bo rodila dojenčka. Povedali so mi, da bo morala ostati tam še jutri. Babica 

je dodala le še: »Glej, da boš jutri tam!« 

»V picomargerito!« 

Naslednji dan smo bili pri mami v bolnišnici. Izgovoril sem se, da grem na tfC. Skozi okno 

sem splezal ven in odšel do kina, kjer me je čakala Hanna. Skupaj sva šla v dvorano. 

Film je bil beden, ampak na koncu sva se s Hanno poljubila. 

Doma me je oče nadrl, kje sem bil dve uri. Povedal je, da je mama rodila fantka. V enem 

dnevu sem dobil Hannin poljub in še bratca! 

Simon 



Po  pobegu  sem  prišel  sem  do  očeta,  ki  je  bil  navdušen,  da  bo  končno  imel družbo. 

Saj ta stari sploh niso tako slabi. Predlagal mi je tudi, da grem z njim v fitnes. Če malo 

pomislim, to sploh ni tako slaba ideja. Tako bi se lahko maščeval tistim tepcem iz razreda. 

Pa še Hanna mi bo padla pod noge. Postal bom ta pravi fitnes fant! Samo prej pa 

pojem pico in se pobašem čokoladico … 

Zjutraj sem težko vstal, saj sem celo noč čakal, da gre stari spat, da sem lahko igral 

igrice. Razmišljal sem, kako je življenje lepo brez tečne sestrice. Z mamo je verjetno vse 

O. K., saj ji ni treba več v bolnišnico. Ali pač? Res se ne spoznam na te zadeve. Pa še 

sosedo pogrešam. Zdaj nimam kaj početi, ko mi je dolgčas 

… 

In ja, pri kemiji sem se izboljšal, še vedno ni razneslo učilnice. S Hanno pa ni ravno 

najboljše. Samo počakaj, ko bom postal fitnes boy, bodo vse moje!! Vključno   s Hanno. 

Branka 

Odšel  sem  živet  k  očetu,  in  kadar  sem  obiskal  mamo,  se  nisva  najbolje razumela. 

Slišal sem, da zdaj Marko živi pri njej. Ela je bila zelo jezna in je tudi ona hotela iti 

živet k očetu, a ji dovolil. 

Ko sem se preselil k očetu, me je čakalo presenečenje. Dobil sem laptop! Takoj sem ga 

preizkusil. Povedal sem Eli in starša sta se zaradi očetovega darila skregala. 

Nekega dne me je oče odpeljal v bolnišnico. Rodila se je sestrica! Čeprav nisem bil najbolj 

vesel, sem zdržal … Naslednji dan so me bili vsi sošolci veseli in mi dajali petke! Vsi so 

se veselili mojih novih uspehov pri igrici na laptopu. Postal sem zvezda! 

Nejc 



Naslednji  dan,  ko  sva  s  Krisom  našla  primeren  kraj  za  bralno  hišo,  so  naju doma že 

živčno iskali. Delala sva v neki knjigarni, kjer sva prodajala stripe, za plačilo pa sva dobila 

strip in nekaj denarja za hrano. Vse bliže so bile počitnice, midva pa sploh nisva imela 

nobenih skrbi. 

Iskali so naju skoraj vsi, ki so naju poznali, razen Urbana in Blaža. Konec junija so naju 

našli, ko sva se vračala v bralno hišo. Ko sem se vrnil domov, mi je mama oprostila 

za vse in bila vesela, da so me našli. Dovolila mi je, da se preselim k očetu, vendar jo 

moram enkrat tedensko obiskovati. To se mi je zdela super novica, kajti Ela je le občasno 

prespala pri naju z očetom. Moj načrt o bralni hiši pa je šel v picomargerito! 

Žiga 


