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Prvo poglavje: 

Otroci smo po dolgi vožnji z avtobusom, končno prispeli do recepcije. 

Bili smo zelo utrujeni, vseeno pa nismo izgubili energije za klepet z 

receptorjem. Nekateri fantje so se še pretegovali, drugi pozirali pred 

drugimi strankami. Največji problem je zagotovo bil prepir z 

receptorjem, saj nas ni in ni želel poslušati. Le bulil je v računalnik. 

Vseeno sta pomočnici receptorja na srečo bili malo bolj 

razumevajoči, a klepetali sto na uro. Ključ sobe smo komaj dobili. 



 

 

Drugo poglavje: 

Polni pričakovanj smo se pozno ponoči vrnili v hotelsko sobo. Kmalu 

smo zaspali. Zjutraj smo se zbudili res pozno, zato smo morali kar 

pohiteti. Dekleti sva potrebovali veliko več časa, da se urediva, kot 

fantje. Res so naju priganjali. Ko bi vsaj vedeli, da dekleta 

potrebujemo več časa. Kmalu je večina obupala, se sesedla pred vrati 

sobe ter naju čakala, v upanju, da se bova sploh prikazali.  

 

 

 

 

 

 



 

Tretje poglavje: 

Po dolgem dnevu smučanja se nam je pripetila nesreča. Naše smuči so 

se pokvarile. Čim hitreje smo poskušali priti na servis. Serviserju smo 

v paniki izročili smuči, v upanju, da jih lahko popravi. Popravilo je 

trajalo dolgo. Zagotovo kakšno uro. Spraševali smo se, kaj je narobe z 

vsemi zaposlenimi v tem kraju, saj so vsi bili zelo počasni v 

opravljanju svojega dela. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Četrto poglavje: 

Po vsem kar se nam je pripetilo smo potrebovali počitek. Za večino bi 

to pomenilo ležanje v  postelji, a za nas je to pomenilo obisk kuhinje. 

Pot do nje je bila dolga, zato so se nekateri tik pred restavracijo 

sesedli na tla, se vlegli in si za sekundo oddahnili. Ko bi to vsaj lahko 

rekli za vse od nas. Fantom je kuharica bila zelo všač, zahtevala sta 

sliko z njo, vso fotografijanje pa je trajalo zelo dolgo, saj sta fanta 

zelo dolgo iskala pravilne poze. Največji problem pa je bil, da kuharici 

sloh nista bila všeč! Tisti, ki smo bili že neizmerno lačni smo se 

posedli za mizo in iskreno naročili vse kar je mogoče. Morda pa je 

eden od fantov malo pretiraval s pijačo… 

 

 



 

Zadnje poglavje: 

Po obedu smo končno dobili dovolj energije, da zaklučimo dan. Z 

zabavo! Počeli smo vse kar je možno: od plesanja, do petja in igranja 

na instrumente. Ne želite si slišati pesmi, ki jih je pel glavni pevec. 

Bile so grozne, sploh ni imel posluha! Hvala bogu, je igralec klavirja 

svojo melodijo odlično zaigral, zato zabava ni bila čisto pokvarjena. 

Vse dokler niso nekateri omagali. Odvleči smo jih morali nazaj v 

hotel… 
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