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 Ljudska – Mojca Pokrajculja

LONČEK NA ROBU GOZDA
Hosta, Koroška, Slovenija      (5)

NASTANITEV

Majhna, enosobna garsonjera na jasi na robu gozda, edini 
pokriti objekt na tem območju. Še posebej priljubljena med 
zimsko burjo, saj ima centralno ogrevanje, pomanjkanje 
tekoče vode pa nadomesti studenec v bližini. Najbrž bom 
v garsonjeri tudi jaz, ampak ne skrbite, da bi zmanjkalo 
prostora.

CENA: 
1 krajcar / noč

www.zracnipenzion.com Iskanje 
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O GOSTITELJICI:

Živjo, jest sem Mojca Pokrajculja in rada pometam. 
Rada delam tudi druge stvari, ampak predvsem 
pometam. Ekonomija souporabe se mi zdi super 
koncept, zato je najemnina za stanovanje minimalna, 
nočitev pa odslužite s pomočjo pri hiši. Zato prosim, da 
ob prijavi navedete svoje veščine in znanja. Mislim, da 
bo to dovolj, zdaj grem pa naprej pometat.

HIŠNA PRAVILA: 
Brez javkanja, tuljenja in zavijanja po deseti uri.

Storitve zračnega penziona uporabljam že nekaj časa. Tudi sama 
sem imela že en obisk (jako okusen) in sem prespala pri ene par 
živalih po Evropi. Ampak tole je najboljši piskrček, kar jih boste 
našli. Ne samo, da je Mojca imenitna gostiteljica, tudi drugi gosti 
so izredno velikodušni in radi delijo svojo hrano. Če je ne, pa so na 
srečo tu še drugi gosti, ki lahko namesto vas potegnejo ta kratko. 
Priporočila bi vsem in se še vrnem.

Prijetna lokacija, ampak lastnica ima neke čudne koncepte 
o neprehranjevanju z drugimi gosti. Prijazno predvsem 
rastlinojedcem, medtem ko mesojedcem priporočam kakšno  
drugo nastanitev.

5 OCEN

Povzetek Natančnost  Lokacija   

Osebni stik  Prijava 

Čistoča Vrednost 

Lisica

Volk 
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Čeprav je gostiteljica prijazna, po mojem sistem sprejemanja več 
različnih gostov v en piskrček ne deluje. Meni so med prenočitvijo 
odtujili lonec z medom in le hitremu posredovanju še ene uporabnice 
piskrčka, gospe Lisice, se imam zahvaliti, da sem izvedel, kdo 
je bil krivec. Kar mi sicer ni kaj prida pomagalo, saj medu nisem 
dobil nazaj, sem pa falotu vsaj nagnal strah v kosti. Zato vsem, ki 
ponujate svoja stanovanja, svetujem, da ne sprejemate uporabnika 
Zajčka, ker je nepridiprav, falot in pridanič. Sploh pa mislim, da s 
takšnimi prednjimi nogami ne bo več kaj dosti potoval naokoli.

Dobrodošlica je bla fina, spanje tud, ampak zjutrej je bla ena štala. 
Mal me je napsihiral, ker si je zajc neki noge pofardirbal. Pa ne 
sam od sebe. Medved ga je preganjal, ker mu je požru med. Mislm, 
sej ni kul krast futra, ampak potem se fizično znašat nad tipom … 
Bed, modeli, bed. 
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Medved 

Jelen 

Zajček 
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 Alma Karlin – Samotno potovanje

Od: u.rednik@zalozba.si

Za: a.i.w.m.karlin@svet.org

Spoštovani gospod Karlin!

Dobil sem vaš rokopis in ga z veseljem prebral. Nov 
pogled na neznane kulture, ki bogati človeka in mu 
odstira obzorja. Zanimivo, da ste se odločili pisati skozi 
ženske oči. Ste imeli v mislih bralke, ki ne morejo od 
doma in bi se rade poistovetile z osebo, ki potuje in vidi 
svet? Premeteno, premeteno. Jako mi je povšeči, da 
mislite tudi na trženjski vidik knjige, ne pa zgolj na njeno 
vsebino; napaka, ki tare večino slovenskih piscev. Pa še 
v nemščini ste pisali, spoštovani gospod Karlin, da bo ja 
tržišče večje. Pohvalno, pohvalno.
Poglejte, knjiga me resnično zanima in bi jo rad založil. 
Založil kot izdal, ne založil v kot in pozabil nanjo, da vas 
ne bo skrbelo. Haha, malo založniškega humorja ne 
škodi, kajne? ☺ 
Tako da bi se rad srečal z vami, da bi malo pomoževala 
ter se dogovorila za honorar, naklado in druge neobhodne 
pritikline najinega sodelovanja.

S spoštovanjem,
Urban Rednik,
Založba

Zadeva: Rokopis Samotno potovanje
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Od: a.i.w.m.karlin@svet.org

Za: u.rednik@zalozba.si

Cenjeni gospod Rednik,

očitno je prišlo do pomote, ker se v spremnem pismu 
rokopisu nisem podpisala s polnim imenom, marveč zgolj 
z inicialkami. Sem ženska in moje polno ime je Alma Ida 
Wilibalda Maximiliana Karlin.

Napaka je bila na moji strani, zatorej nobene hude krvi. 
Veseli me, da vas moj potopis zanima. V Ljubljano lahko 
dospem naslednji teden. Kdaj bi vam najbolj ustrezalo?

S spoštovanjem,
Alma Ida Wilibalda Maximiliana Karlin

Zadeva: Re: Rokopis Samotno potovanje

Od: u.rednik@zalozba.si

Za: a.i.w.m.karlin@svet.org

Draga Almica!

Medtem ko sem čakal tvoj odgovor, sem še malo polistal 
po tvojem rokopisu in ugotovil, da me je prvo branje 
navdalo z lažnim vtisom. Tvoje pisanje je novo in sveže 
samo na prvi pogled, ko pa se človek poglobi v knjigo, mu 
pusti plehek priokus. Poleg tega prepotovati svet v osmih 

Zadeva: Re: Re: Rokopis Samotno potovanje
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letih ni nič revolucionarnega, saj je Verne-ovemu Phileasu 
Foggu to uspelo v osemdesetih dneh. Mogoče si že kdaj 
slišala za to knjigo, ljubica.
Pogovoril sem se z oddelkom za marketing in skupaj smo 
ugotovili, da pisanje izvirnika v nemščini prav tako ne 
pomaga pri grajenju podobe avtorja. Kar je še en minus.
Imam pa vseeno idejo, kako bi lahko uporabili tole tvojo 
pisarijo. Če spremeniš glavno junakinjo v najstniškega 
dečka, dopolniš pripoved s kakšnimi zmaji, kačo 
velikanko, orjaškimi opicami in podobnimi preprekami, 
ki jih mora premagati, vpleteš še spopad ali dva s 
primitivnimi ljudstvi, ki ga hočejo požreti, pa imamo 
knjižico, ki bi jo lahko prodali mladeži. To ti najbrž ne 
bo težko, saj imaš očitno jako bujno domišljijo, če si 
pričakovala, da bomo izdali ženski potopis.

Še ime spremeniš v moški psevdonim, da bo sploh kdo 
hotel kupiti, pa smo na konju. Lahko bi bila recimo Karlo 
Almin ali kaj podobnega.

Poljubček,
Urban Rednik,
Založba
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 France Prešeren – Od lepe Vide

Forum: Romantika in odnosi
Tema: HELP! Za koga naj se odločim?!

Lepa Vida
18. 6. 10:45

OK, takole je. Imam resen problem, katerega ne znam 
rešit sama. Sem poročena, imam otroka, ampak prave 
ljubezni ne čutim do moža. Star je in sem ga vzela na 
očetovo prigovarjanje, ker ima nekaj pod palcem, da 
je posodil fotru, da je odplačal kredit za vikend. Ampak 
odkar je v penziji (3 leta) nima več toliko denarja, pa 
še moči ne več nobene sploh. Po cele noči prekašljuje, 
breha in hrope, da komaj zatisnem oko (še zdaj ne 
vem, kako mu je ratalo, da mi je naredil otroka LOL), 
otrok je pa tudi bolan in ves dan prejokuje. 
Šihta itak nimam rednega in na črno delam za sosede, 
ki so totalno eko in bio in nočejo uporabljat pampersk. 
Samo plenice iz blaga. In to ne tetra plenic ampak take 
iz bambusovega blaga. Kot da bi bil njihov froc panda. 
No, v glavnem, jaz jim perem te plenice, da zaslužim za 
zdravila za moža pa za plenice za tamalga, ampak ker 
so bio in eko, oni nočejo imet pralnega stroja, ampak 
moram to prat na roke (sej kakce otplaknem v školjko 
☺ ). In tako predvčerejšnim perem plenice, ko se mimo 
pripelje en črnc, čisto hud model. Neki je nakladal o 
žerjavih (nimam pojma, ne berem Malega princa pa 
Coelhota, trikrat na teden prsna joga Savine Atai, pa 
sem pomirjena) in mi povedal, da me španska kraljica 

www.pravazenska.si Iskanje 
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hoče za dojiljo (a si morte mislt, da španska kraljica 
gleda oglase na Bovhi???!!! LOLOLLOLOL). Zdaj, tip 
mi je res hud, ampak ne vem, a je moralno, da pustim 
otroka in moža doma? Sej otroka bi mogoče lahko 
dala kakšnim gejem, k zdaj lahko menda posvojijo, a je 
katera to že naredila? Koliko ti plačajo?
U glavnem, res sem v dilemi, tko da če imate kakšne 
nasvete, dajte prosim pomagat. Hvala!!!

Nezakonska_mati
18. 6. 10:53

Jao, kaj ti ni jasno, Vida!!!???!?!?!? Kaj bi jaz dala 
da bi lahko bila z očetom mojega otroka, pa je šel 
bogvekam po sveti. Ostani z otrokovim očetom. Tudi 
če vama zdajle škripa u odnosu, se splača potrudit.  

UrshikaZala
18. 6. 11:12

Jest bi se na tvojem mestu merkala tipov, ki se 
pripeljejo po vodi. Sam povem.

Turjaška Rozamunda
18. 6. 12:17

Vem, kako bi se počutil tvoj mož, če bi odšla s tujcem. 
Takisto je meni Ojstrovrhar naredil, naj ga koklja 
brcne. Če mene vprašaš, moški niso vredni živcev. 
Pridi k nam k uršulinkam. Tu boš našla notranji mir. 
Bog te ljubi.

0 2 Deli Najstarejši najprej
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Bogomila
18. 6. 14:34

Se strinjam s sestro Roziko. Nune smo zakon!

Julija_P
18. 6.  20:09

Obvladam preprost test. Obema reci, naj ti napišeta 
pesem. Če ti kdo napiše štirinajst pesmi, ki s prvimi 
vrsticami sestavijo petnajsto pesem, obenem pa 
prve črke 15. pesmi dajo tvoje ime, avtomatsko 
izberi drugega.

Lenora 
19. 6. 03:45

Bejba, ne vem, kaj se usajaš. Samo da ni mrtev, pa 
je. Da je meni imet tvojo izbiro.

 Povezani oglasi 
Homeopatska zdravila proti 
prehladu, naduhi, krupu in sušici

Imate težave z dihali? Nič več! Naše  
homeo patske arcnije poskrbijo, da boste kot 
novi. Ponudba tedna: če naročite tri komplete,  
dobite brezplačno bioresonanco.

Napišite komentar ....
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 Dane Zajc – Veliki črni bik

100%Telekom

09:03
Torek 06. december

Neodgovorjeni klici

Veliki Črni Bik      06:45
(17 neodgovorjenih)     

Igre

Kmečka vas      06:47
Na vašem posestvu »pašnik« so vam pošle 
vse enote. Počakajte 6 ur ali plačajte 0,89 € 
za nakup novih.
   
Kmečka vas      06:47
Na vašem posestvu »gore« so vam pošle 
vse enote. Počakajte 6 ur ali plačajte 0,89 € 
za nakup novih.
   
Kmečka vas      06:47
Na vašem posestvu »grape« so vam pošle 
vse enote. Počakajte 6 ur ali plačajte 0,89 € 
za nakup novih.

Kmečka vas      06:47
Posebna ponudba: nadgradnja učinka 
»odmev tvojega klica« danes samo za 1,78 €.
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Igre

SMS

Kmečka vas      06:49
V igri ste odklenili enoto »razcefrana  
jata črnih vran«.
   

Sonce      06:53
Mesarska sekira je nabrušena.  
Grem v akcijo?
   

E-mail

ponudba@dneva.si  06:48
Čistila za vse priložnosti

Črna kri na zeleni barvi? Z našimi izdelki si …

dnevi@restavracij.si    06:48  
Novi degustacijski meniji 
 
Predjed: bikovo oko na posteljici gozdnega mahu …

100%Telekom
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