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J
uhej, sreda je! Po dopoldanskem pouku telo-

vadbe, matematike in angleščine je Tinkara 

odrinila vrata na šolsko dvorišče in odšla iz 

šole Naše Gospe Božje previdnosti. Za razli-

ko od Pepija, svojega enajstletnega brata dvojčka, 

se Tinkara ni vrnila domov. Skupaj s prijateljico 

Marino, z Danajo, ki je bila v razredu precej pri-

ljubljeno dekle, in Pepijevim angleškim prijateljem 

Johnom se je napotila vzdolž Karmeličanske ulice.

Prvo poglavje   Kakšen stil�
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– Koliko je ura? je Tinkara vprašala Johna.

– 12.23, ji je odgovoril ta, potem ko je nekaj časa 

proučeval svojo veliko zeleno ročno uro.

– Kakšna kul ura! Gotovo je Night-Splatch!  

je vzkliknila Danaja.
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– Yeah, super je! ji je odvrnil John in se zarežal.

– Kot moj pulover Superdrague, je nadaljevala 

Danaja in si popravila ovratnik. Prav paziti moram 

na svojo mami. Non stop bi si ga sposojala.

– Kakšen stil, Tinkara! je Marina pokomentirala 

Tinkarino majico. Kje si jo kupila?
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– Prevelika je zanjo, je izustila Danaja, ko je 

pogledala na všitek. Gotovo jo je našla na razprodaji.

Take besede bolijo. Ranile so Tinkaro. Da je lahko 

dobila svojo majico Albert Stromboli, je morala 

doma vztrajati dolge tedne, neusmiljeno pritiskati 

na svoje starše, najti dobre razloge za nakup. Zdaj 

pa je preprosta Danajina opazka vse pokvarila. Ne 

da bi pokazala, kako se počuti, je Tinkara zamenjala 

temo pogovora.

– Kaj boste počeli danes popoldne?

– Jaz imam uro jazz baleta, je rekla Danaja.

– Nogomet in video igre, je rekel John in iz žepa 

potegnil žvečilni gumi.

– Kaj pa ti, Tinkara? jo je vprašala Marina.

– Jaz … hmmm … na obisk grem.

– H komu? Nam morda kaj skrivaš? je bila 

sumničava Danaja.
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– V bistvu, je odgovorila Tinkara in ob tem rahlo 

zardela, vsakih štirinajst dni preživim popoldne pri 

Klari, ki je deklica s posebnimi potrebami. Danes je 

njen rojstni dan. Praznovali bomo njenih 14 let.

Ob teh besedah je Danaja vzela v roke svoj pre-

nosni telefon in začela vneto pregledovati sporočila. 

John se je nenadoma začel zanimati za kupé kabri-

olet, ki je bil parkiran na drugi strani ulice. Marina 

je ostala zamišljena, potem pa je le spregovorila.

– Toda nikoli nam nisi povedala za to. Ti je 

nerodno?

– Nerodno? se je začudila Tinkara. To praviš, ker 

ne poznaš Klare. No, tukaj zavijem levo. Se vidimo 

jutri!


