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   Deček se hitro obrne. V daljavi 
se v plitvi vodi igrata večja fan-
ta, ki se zasmejeta in s prstom 
pokažeta nanj. V Tončkove oči 
privrejo solze. V vodi leži velika 
sluzasta meduza. 

  Tončka trese od gnusa.
Ne gre se potožit fantoma, ampak 
poišče dedka, ki sedi na toplem 
pesku vrh plaže in bere knjigo.
Tonček je majhen, suhcen in večno 
razmršen deček, njegov dedek 
pa star, žilav in zagorel moški s 
košato sivo brado. Skupaj preživ-
ljata poletje v njuni “hiši ob mor-
ju”, stari in skrivenčeni beli koči na 
obali. 
Dedek je prijazen z njim. Verjame, 
da otroci razumejo večino stvari 

in da z njimi ni treba govoriti 
v preprostem jeziku. Prav 
zato Tonček rad preživlja 
poletja v njegovi družbi.                       

   Pljusk! Nekaj hladnega, mokre-
ga in neznansko neprijetnega 
pristane na Tončkovem vratu.
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   Tonček séde k njemu na modro 
plažno brisačo in skrije obraz v 
njegovo naročje. Pogleda nav-
zdol in se zazre v vzorec na blagu 
ter pri tem vrta s prsti po pesku. 
“Leteče ribe sem že videl, še nikoli 
pa nisem slišal za leteče meduze!” 
zamomlja dedek. Tonček si ne 
more kaj, da se ne bi nasmehnil. 
“O dedek, zakaj so vsi vedno tako 
zlobni?” vpraša malce obupano. 
“Nisem prepričan, da se tista fan-
ta zavedata, kako grdo sta rav-
nala z živim bitjem!” “Z živim bit-
jem…?” oklevajoče reče Tonček, 
presenečen zaradi dedkove izbire 
besed. “Premisli! Kdo je bil na 
slabšem, ti ali meduza?” dedek 
vpraša vnuka.
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       Ko v svoji koči sedeta h kosilu, 
Tonček pogleda proti morju in 
reče: “Dedek, meduze so čudne 
živali. So kot zdriz. Živijo v morju, 
a v resnici niso ribe… Meni se zdi-
jo ogabne! In kaj sploh počnejo? 
Čemu služijo? So meduze ne-
varne?” Tonček vpraša nekoliko 
zaskrbljeno, saj se je spomnil, da 
mu je mama zabičala, naj se ne 
dotika meduz. “Ne vem natanko. 
Morda lahko skupaj poskusiva iz-
vedeti kaj več,” odgovori dedek in 
vstane. Stopi do modre police na 
zadnji steni dnevne sobe, vzame 
nekaj knjig in jih prinese k mizi.
Najprej odpre veliko knjigo s ko-
pico navidezno starih slik. Išče 
točno določeno stran. “Poglej, 
Tonček, tukaj je več vrst meduz, ki 
se med seboj rahlo razlikujejo.” 
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   Tonček se še bolj skloni nad ris-
be. “Meduze so res prelepe, če 
jih pogledaš od blizu,” se začudi, 
“tako kot umetniška dela.” “Risbe 
v tej knjigi je pred več kot sto leti 
ustvaril slavni nemški zoolog Ernst 
Haeckel,” reče dedek. “Lepo bi 
bilo, če bi si ljudje resnično vze-
li čas, da si natančno ogledajo 
živali,” doda z globokim vzdihom, 
“morda bi potem cenili lepoto teh 
bitij in jih zaščitili.” Dedek ima rad 
naravo. Je dobrega srca in pre-
malo spoštljiv odnos ljudi do živali 
in rastlin ga pogosto vznejevolji. 
“Sem pa prepričan, do so meduze 
ljudem neškodljive,” pomiri vnuka, 
preden vstane od mize.

Po obedu si dedek vedno privošči 
“počitek za oči”. Zlekne se na 
kavč, zaspi in smrči. Takrat se gre 
Tonček ponavadi igrat na vrt ali 
na plažo, tokrat pa iz radoved-
nosti ostane pri mizi in odpira dru-
ge knjige, ki jih je prinesel dedek.
V eni od njih najde sliko medu-

ze z označenimi deli telesa. Ima 
klobuk, lovke in celo usta. V drugi 
knjigi pa Tonček prebere nekaj res 
zastrašujočega. Z debelimi črnimi 
črkami je zapisano: “Najbolj stru-
pena žival na svetu nista kača ali 
škorpijon, ampak meduza!”



  Ves iz sebe strese spečega 
moža. “Dedek, meduze so strupe-
ne!” vzklikne. “Misliš, da bi morala 
iti v bolnišnico?” Tonček je videti 
tako zaskrbljen, da se dedek hitro 
zbere in ga vzame v naročje. 
“Pokaži mi, kje si to prebral,” reče. 
Tonček pokaže na stran v knjigi. 
“Imaš popolnoma prav, Tonček. 
Imenuje se morska osa in je s svo-

jimi pet tisoč ožigalkami, polnimi 
strupa, ena od najbolj strupenih 
meduz na svetu!” pove dedek. 
“A glej, nekaj vrstic niže piše tudi, 
da ta vrsta meduz živi v Avstraliji, 
zato je ne najdemo v tukajšnjem 
morju,” stari mož pomiri Tončka. 
“V knjigi prav tako piše, da je 
velika večina meduz za človeka 
nenevarna in je občutek ob sti-

ku z njihovim strupom podoben 
tistemu, ko nas opeče kopriva.” 
Tonček se že počuti bolje. “De-
dek, pravzaprav ne razumem, 
kaj so te ožigalke, ki vsebujejo 
strup. Mi lahko razložiš?” “Medu-
ze so živali, ki spadajo v skupino 
ožigalkarjev, njihovo znanstve-
no ime je Cnidaria. Pod kožo na 
lovkah imajo drobcene mešičke s 
podaljškom navzven.” Misliš reči 
kot nekakšen peceljček, ki štrli iz 
meduzine kože?” vpraša Tonček. 
“Ja, natanko tako. Če se kate-
rakoli žival, ki jo meduza hoče 
pojesti, dotakne tega peceljčka, 
ta izstreli pekočo nitko,” razloži 
dedek. “Kot nekakšno puščico, 
ki se zapiči v kožo druge živali!” 
vzklikne Tonček. “Potem začuti 
meduzin strup!” “Ampak… jaz ne 
morem biti meduzin plen, saj sem 
veliko prevelik,” reče Tonček, de-
dek pa doda: “Uporabljajo jih tudi 
za zaščito pred sovražniki, ki bi jih 
morda želeli pojesti.”
Preostanek tistega popoldneva 

preživita ob gledanju knjig. “Pog-
lej, dedek! Si vedel, da od 95 do 
99 odstotkov meduze sestavlja 
voda in da jih v Aziji nekateri celo 
jedo?” vpraša Tonček. “A res? Si 
sploh ne predstavljam, kakšnega 
okusa je,” reče dedek. “Tu piše, 
da imajo meduze eno samo od-
prtino, zato so njihova usta in 
zadnjica na istem mestu,” poroča 
dedek. “No, meduza je najbrž 
srečna, da nima nosu, saj bi bile 
vonjave nevzdržne!” pripomni 
deček in oba se glasno zasmejita.
Ko sonce začne zahajati, starec 
vstane od mize in reče: “Bil si zelo 
priden, Tonček, ponosen sem na 
tvoje raziskave o meduzah. Ko 
boš velik, boš pravi znanstve-
nik!” “Hvala za kompliment!” reče 
Tonček in se zareži na vsa usta. 
“Vendar pa tistega o otročičkih 
nisem povsem razumel!” tiho 
zašepeta v zadregi.
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  V hiši je tiho in mirno, ko de-
dek in Tonček zvečer sedeta v 
oguljen naslanjač in pijeta toplo 
mleko z medom. “Ali nisi imel še 
ene težavice z meduzami in nji-
hovimi dojenčki?” se zareži de-
dek. Tonček ima rad njun večerni 
obred, ko se stiskata v naslanjaču 
in bereta knjige.
A tokrat dedek namesto knjige 
prinese list papirja in svinčnik, da 
bi Tončku narisal in razložil, kako 
meduze delajo dojenčke. “Sam-
ci in samice meduze istočasno 
spuščajo v morje spermo in 
jajčeca,” reče. “Podobno, torej, 
kot pri ljudeh?” vpraša Tonček. 
“Da,” odvrne dedek, “tako pri 
ljudeh kot pri meduzah se vse 
začne z oplojenimi jajčeci” “A od 
te točke dalje je vse popolnoma 
drugače kot pri ljudeh. Iz oploje-
nega jajčeca se razvije majhna 
ličinka, imenovana planula, ki lah-
ko plava v morju, ko išče hrano in 
počasi raste. Ličinka poišče varno 
mesto na morskem dnu, na pri-

mer kamen ali koralo, in se pritrdi 
nanj.” Tonček pogleda dedkovo 
risbo in presenečeno ugotovi, da 
se je ličinka spremenila v nekaj 
povsem drugačnega. “In temu se 
reče polip?” vpraša. “Tako je,” 
nadaljuje stari mož, “spremeni se 
v polip, ki ga tvorijo deblu podob-
no telo in majhne lovke na nje-
govem vrhu, ki jih uporablja kot 
ribiško palico za lovljenje hrane,” 
še pojasni. “Nato se zgodi še ne-
kaj posebnega. Telo se razdeli po 
širini in v morje spusti krožničkom 
podobne drobne meduze.” “Vi-
deti so kot meduze, ki plavajo 
obrnjene na glavo,” se zareži 
Tonček. “Domnevam, da bodo 
zrasle in postale odrasle medu-
ze,” pravilno zaključi in opazuje 
dedka, ki končuje risbo. 

   “Čudovito pa je tudi to, da se 
zdaj lahko vse začne znova,” de-
dek zaključi njun mali pogovor.
Tonček se odpravi spat utrujen, 
zadovoljen in poln dobrih misli 

o meduzah in dnevu, preživetem 
z dedkom.
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rave okoli njiju. 
Hodita na plažo in 
plavata, pohajata 
po podeželju ali 
preprosto pose-
data na lesenih 
vrtnih stolih in 
klepetata.
V vetrovnih dneh 
se dedek in Tonček 
izogibata plaži, 
ker ju zaradi drob-
nega peska v zraku 
pečejo oči in koža. 
Po dveh nenavad-

no vetrovnih dne-
vih se Tonček začne 

dolgočasiti. “Kaj pa, če 
bi danes odšla do malega 

zaliva?” predlaga dedek, da 
bi omilil vnukovo slabo voljo. 

“Zdaj, ko se je veter malo polegel, 
bi lahko plavala.”

  

Opremljena s kopalkami se tako 
odpravita na pot. Po pol ure hoje 
prispeta do mesta, kjer se pečine 
močno približajo morju in prav tu 
odkrijeta nekaj, kar Tončka silno 
razžalosti. V kepi iz morskih alg 
opazita mrtvo ptico. Njen vrat 
tesno ovija plastična embalaža. 
Poginula ptica je majhna in ima 
črno-belo perje ter živordeč kljun.
Tonček obnemi. Dedek poklekne 
in prav tiho reče: “Uboga mala 
čigra.”

Tončkovo 
in dedkovo poletje 

ob morju se nadaljuje. Vreme je 
večinoma lepo, zato lahko veliko 
časa posvetita raziskovanju na-
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Preostanek poti do zaliva pre-
hodita molče, Tonček se počuti 
nesrečno. A ko prideta do zave-
trnega mesta za kopanje, plavan-
je ne pride v poštev. Voda v zalivu 
je oranžna, ker je morje polno 
meduz! Oba sta presenečena 
nad prizorom. “Gotovo jih je na 
tisoče!” vzklikne dedek. “Zakaj so 
nenadoma tukaj, dedek? Je to 
nekaj normalnega?” razburjeno 
vpraša deček. “Nimam pojma, 
Tonček, česa podobnega nisem 
videl v vseh letih, kar sem tukaj,” 
reče dedek in se namršči. “Ker 
ne moreva plavati, lahko greva v 
mesto na oceanografski inštitut, 
kaj praviš? Imajo akvarij in morda 
tam najdeva odgovore na najina 
vprašanja.”
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Tončka akvarij očara. Svetloba, ki 
sije skozi bazene, na tleh in ste-
nah riše zapletene gibljive vzor-
ce. Hodita iz prostora v prostor 
in si ogledujeta živali in rastline iz 

različnih svetovnih morij in ocea-
nov. Nazadnje najdeta baze-
ne z meduzami in zdi se, kot da 
neskončno dolgo  strmita v bitja, 
ki ljubko utripajo pred njima. Mir 
in tišino nenadoma prekine 
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vpraša: “Kaj pra-
viš?”
“Vsi so o meduzah!” 
vzklikne deček. 
“Me veseli, da ti je 
to tako všeč,” reče 
gospa, “zdi se, 
da večina ljudi ne 
mara preveč me-
duz.” “Sem sva prišla 
predvsem zato, da 
izveva kaj več o me-
duzah,” navdušeno 
reče Tonček, “v za-
livu nedaleč od tod 
jih je bilo na tisoče in 
nisva mogla plava-
ti.” Potem ji Tonček 
pripoveduje o vsem, 
kar se je zgodilo tisto 
jutro. “Prepričana 

sem, da sta prišla na 
pravo mesto,” reče ženska in se 

predstavi. “Sem doktorica Jami-
leh Javidpour in proučujem me-
duze.” Raziskovalka meduz ima 
temne kodraste lase in ko govori o 

meduzah, se ji oči iskrijo. V Tončku 
se prebudi radovednost. Jamileh 
pokaže na plakate. “Na naši novi 
razstavi bosta našla obilico infor-
macij o meduzah,” reče. “Opisuje 
vse, kar proučujemo v sklopu veli-
kega projekta, v katerem sodelu-
jejo raziskovalci iz številnih držav, 
ki se prav tako ukvarjajo s cve-
tenjem meduz.” “Kaj je cvetenje 
meduz?” vpraša Tonček, ker ne 
pozna tega izraza. “To se zgodi, 
ko se meduze razmnožijo v veli-
kem številu zaradi ravno pravšnjih 
razmer v morju in velikih količin 
hrane,” pojasni Jamileh.
Lasata rjava glava pokuka skozi 
vrata v steni. “Hej, Jamileh, iskal 
sem te. Boš šla z mano na sesta-
nek o odpadkih v morju?” glasno škri-

panje, ko neka 
gospa začne postavljati 
predelne stene in na njih priza-
devno obešati lepake. Nato stopi 
nekaj korakov nazaj in si ogleda 
svoje delo. Ko zagleda Tončka, 
ga s prijaznim nasmeškom 
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   “Prihajaš kot naročen, Till!” reče 
Jamileh. “Predstavljam ti ljubi-
telja meduz, ki sta odkrila cve-
tenje v Severnem zalivu.” Obrne 
se k Tončku in njegovemu dedku 
in reče: “Till je oceanograf, ki 
proučuje oceanske tokove.”
“Gibanje meduz je močno od-
visno od oceanskih tokov,” reče 
Jamileh, Till pa dodatno pojasni: 
“V zadnjih dneh so nenavad-
ne vetrovne razmere povzročile 
spremembo smeri vodnega toka. 
Poleg tega je prišlo do vrtinca, v 
katerem je krožno gibanje vode 
podobno počasnemu vrtincu, ki 
nastane pri odtekanju vode iz um-
ivalnika. Verjetno je to povzročilo 
tako veliko kopičenje meduz.”
Žal morata Jamileh in Till zdaj 
oditi na sestanek, vendar Tončka 
in njegovega dedka povabita, 
naj se na inštitutu spet zglasita 
naslednji dan. “Pokazala vama 
bom kako s pomočjo računalnikov 
odkrivamo in napovedujemo cve-

tenje meduz,” reče Jamileh, ko se 
skupaj odpravijo iz akvarija. 

  Da bi ugotovila, ali je v zalivu 
še več meduz, se naslednje jutro 
zgodaj odpravita tja. Tonček je 
Jamileh tudi obljubil, da bo pos-
nel nekaj fotografij, ki jih bo lahko 
uporabila pri svojem delu, in misel 
na fotografiranje ga navdušuje. 
Vendar tega dne v dedkov zaliv 
priplavajo odpadki.

  Med potjo v mesto dedku in 
Tončku ne manjka snovi za po-
govor. Oba sta zgrožena nad 
količino smeti, ki sta jih odkri-
la. Komajda sta verjela svojim 
očem: ves zaliv je bil zapolnjen s 
plastičnimi odpadki. Embalaža, 
ponjave, steklenice za pijačo in 
vrečke so bili vsepovsod. Ali ni Till 
včeraj omenil nekih težav z od-
padki, pomisli Tonček.
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  Ko prispeta v Jamilehino pisar-
no, v Tončkovi glavi mrgoli na 
stotine vprašanj o novoodkriti 
težavi s smetmi. A še preden uspe 
vprašati kogarkoli, Jamileh začne 
govoriti o svojem delu. “Veli-
ka cvetenja meduz povzročajo 
težave, ker uničujejo ribogojnice 
ali zamašujejo hladilne sisteme 
elektrarn, zato želimo poiskati ko-
ristne načine njihove uporabe.” 
“Za kaj bi lahko uporabili medu-
ze?” Tonček vpraša Jamileh. Niti 
ne sanja se mu, kaj bi lahko na-
redil z ogromnim kupom sluzavih 
meduz. “Nekatere kemične snovi 
v meduzah so uporabne pri izde-
lavi kozmetičnih sredstev, iz njih 
pa lahko izdelamo tudi gnojila za 
boljšo rast poljščin,” pojasni Jami-
leh. “Mogoče bi jih lahko upora-
bili kot hrano,” predlaga Tonček. 
“Odlična zamisel,” ga pohvali 
raziskovalka, “in prav na to se 
osredotoča del našega projekta.” 
Tonček pokaže na majhno posodo 
z vodo in koščki plastike, ki plava-

jo v njej: “Kaj ima to opraviti z me-
duzami?” “Preizkušamo uporabo 
sluzi meduz za pobiranje mikro-
plastike iz vode,” odgovori Jami-
leh. “Slišal sem o mikroplastiki,” 
se oglasi dedek, “ali ta ne nastane 
iz plastičnih odpadkov v morju, ki 
razpadejo na drobcene koščke? 
Mislim, da se lahko kopiči v morju 
in postaja velik problem za živali 
in ljudi.” Tillova lasata rjava glava 
spet pokuka skozi vrata. “Je kdo 
omenil plastiko?” “Spomnil sem 
se!” razburjeno vzklikne Tonček, 
“povedati vama morava, kaj sva 
odkrila zjutraj, preden sva prišla 
sem.” Odrasli ga radovedno pog-
ledajo, on pa nadaljuje: “Zjutraj 
so v zalivu plavale gore smeti. 
Nekaj moramo storiti!”
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  “O tem smo se pogovarjali na 
našem včerajšnjem sestanku,” 
reče Till, “sumimo, da nekdo ne-
zakonito odlaga smeti nekje v 
bližini. Prav zdaj se skupine na-
ravovarstvenikov s tega območja 
trudijo pobrati smeti. A dok-
ler ničvrednežev ne bodo ujeli, 
težava v resnici ne bo rešena.”

  Till zagotovi Tončku, da bo zaliv 
očiščen, vendar to dečka ne po-
miri. “Zagotovo si vsi želijo živeti 
ob čistem morju in se ne kopati v 
smeteh. Zakaj ljudje to počnejo?” 
vpraša Tonček. A nihče od odras-
lih nima odgovora.
“Vsak dan zavržemo veliko stvari, 
ki jih ne potrebujemo več,” reče 
Jamileh in potrto pogleda na 
smetnjak v kotu, “in vseh ne more-
mo reciklirati.” “Kuhinjske ostanke 
odnesemo na kompost in sčasoma 
se spremenijo v prst,”

 ugovarja Tonček. “Iz papirja in 
kartona je mogoče spet narediti 
papir,” doda dedek, Till pa odgo-
vori: “Res je. Plastična embalaža 
je resnično velik problem. Preds-
tavljajte si količino odpadkov v 
veliki tovarni! Za odstranjevanje 
plastike je treba plačati.” Ob pos-
lušanju teh besed je dedkova jeza 
vse hujša: 

zahoda proti vzhodu, mimo se-
vernega rta proti temu svetilniku,” 
reče dedek in pokaže na zemlje-
vid. “Toda oceanograf je rekel, 
da je veter zapihal iz druge smeri 
kot sicer in potisnil vodo v naš mali 
zaliv, ali ne?” se oglasi Tonček. 
“Dober spomin imaš,” reče dedek. 
“Plastični odpadki so torej morali 
potovati z rta v morje.”
Tonček in dedek sledita gibanju 
toka v obratni smeri, dokler se 
dedkov prst ne ustavi na določeni 
točki. “Morda stari hotel?” 
zamrmra zamišljeno. “Zgradili so 
ga za premožne goste, ki pa so 
sčasoma prenehali prihajati, zato 
so ga zaprli. Odtlej je prazen.” 

“To se sliši kot popolno skrivališče 
za kriminalce! Našla sva jih!” 
vzklikne Tonček. “Le počasi, moj 
dečko, to je še vedno samo dom-
neva,” ga opozori dedek.

  

“To je značilno, nekateri želijo 
veliko zaslužiti, pa nič plačati!” 
Odrasli se še nekaj časa pogovar-
jajo, a Tonček noče samo govoriti, 
hoče ukrepati. 

  Meduze in plastika so prišle v za-
liv skoraj hkrati. Nezakonito odla-
ganje smeti in cvetenje meduz sta 
se srečala neposredno in Tončku 
se utrne ideja. Ko se popoldne 
vrneta v kočo, v dedkovi omari hi-
tro poišče zemljevide in pomorske 
karte, ki bi jima omogočili pregled 
nad celotnim območjem. Tonček 
je vse bolj vznemirjen: “Dedek, 
to ni zločin kot na televiziji ali v 
knjigi, ampak zelo resnično hu-
dodelstvo! To zločinsko tolpo je 
treba ustaviti in poskrbeti, da 
bo kaznovana.” Dedka prevza-
me vnukova odločnost in skupaj 
začneta preiskovati zemljevide. 
“Poglej, Tonček, na tem zemlje-
vidu lahko vidiš naš zaliv in celo 
najino hišico ob morju, kaže pa 
tudi, da tok skoraj vedno teče od 
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zasmeje dedek. “Zagotovo bova 
lahko povedala dobro zgod-
bo na naslednjem družinskem 
srečanju.” A stvari se bodo zasu-
kale drugače.

“Dedek, to morava nujno dokaza-
ti in jim preprečiti, da to počnejo 
še naprej.” “Potrebna je odpra-
va!” navdušeno zavpije Tonček. 
“Najprej morava zbrati opremo. 
Močna vrv in steklenica vode bos-
ta verjetno koristni,” reče dedek, 
ko ju prinese in položi na staro 
kuhinjsko mizo. Tonček steče proč 
in se hitro vrne z dvema žepnima 
svetilkama in s fotografskim apa-
ratom: “Morda jih bomo potrebo-
vali,” reče. “In žepni nož je upora-
ben za marsikaj,” razloži dedku, 
ko iz hlačnega žepa vzame tiste-
ga, ki ga ima vedno pri sebi, in ga 
doda k vse večjemu kupu predme-
tov na mizi. “Zdaj manjkajo samo 
še sendviči!” se zahihita.

  Čas do večerje preživita 
razmišljajoč o vznemirljivih in ne-
varnih dogodivščinah, ki ju mor-
da čakajo. Tončka obide dvom: 
“Kaj pa, če ne odkrijeva ničesar?” 
“Potem bova nočno dogodivščino 
proslavila z lepim piknikom,” se 
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  Odprava do starega hotela se 
začne. Pod mrak sedeta na sta-
ro dedkovo kolo in se odpravi-
ta. Tonček sedi na prtljažniku z 
oprtanim nabito polnim nahrbtni-
kom, dedek pa skuša varno peljati 
kolo po makadamski poti, ki vodi 
do njunega cilja. V temi poska-
kujeta po kamnih in koreninah 
in nekajkrat skoraj padeta. “Sva 
že skoraj tam,” zasoplo dahne 
dedek, upočasni in ustavi. “Kolo 
bova pustila tukaj ob drevesih in 
nadaljevala peš.” Iz nahrbtnika 
vzameta svetilki in se odpravita. 
Sodeč po avtomobilskih delih, 
nagrmadenih pred njo, se zdi, da 
je prva stavba, ki jo vidita, sta-
ra garaža. “Mislim, da bova za 
vogalom dobro videla stari ho-
tel,” zašepeta stari mož, tedaj pa 
nočno tišino nenadoma preseka 
hrup motorja. Dedek se zdrzne. 
Tonček pohiti do vogala garaže, 
kjer zagleda stari hotel. Po cesti 
se bližata avtomobilska žarome-
ta. 

“Pridi, dedek,” pri-
ganja Tonček in že hoče steči, ko 
začuti roko na svojem laktu. “Oh, 
ne, Tonček, nisem vedel, da so ob 
tej nočni uri tukaj res lahko ljudje. 

Kaj pa, če so kriminalci? Prene-
varno je!” je zaskrbljen dedek.
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“Bi se kar vrnil domov?” ogorčeno 
vpraša Tonček. “Mogoče bi mo-
rala najprej poklicati policijo,” 
predlaga stari mož. “Odlična 
zamisel, dedek! Ampak kaj naj jim 
rečeva?” vpraša Tonček, potem 
reče: “Poglej! Ob hotelski zid je 
prislonjenih nekaj vreč za smeti. 
Lahko stečem tja in pogledam, 
kaj je v njih. Če je kaj zanimive-
ga, bom naredil fotko ali dve in se 
vrnil,” predlaga Tonček in vzame 
fotografski aparat iz nahrbtnika. 
“Prav, ampak jaz grem s tabo!” 
reče dedek, pa obmolkne, ko vidi 
izraz na Tončkovem obrazu. “Ne 
bodi jezen, dedek, ampak mor-
da nisi več dovolj hiter. Takoj se 
vrnem,” reče in steče proč.

Teče, kolikor ga nesejo noge in 
hitro prispe do zadnje strani ho-
tela, kjer se ustavi ob treh vrečah 
za smeti. V roki ima pripravljen 
fotografski aparat, vendar za-
radi teme ne vidi dobro gumbov 
na njem. Medtem ko ga otipava, 
hrup motorja iznenada utihne in 
Tonček zasliši glasove, ki se hitro 
približujejo. Panično se ozre nao-
krog in se skrije za vreče. Stisne se 
v čisto majhen klobčič in čuti, kako 
mu srce razbija v prsih.
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   Glasovi so zdaj že zelo blizu in 
Tonček ugotovi, da pripadajo 
dvema moškima. Ne razloči, kaj 
govorita, vidi pa njune čevlje. 
Stojita le nekaj metrov od vreč 
za smeti. Nenadoma zagleda 
fotografski aparat, ki leži na tleh 
tik pred njegovim skrivališčem. 
Najbrž mu je padel iz rok, ko se 
je pognal za vreče. Deček upa, 
da možakarja ne bosta opazila 
izdajalske priprave. Zdaj mu ne 
preostane nič drugega, kot da 

tiho počaka na dedkovo pomoč.
Dedek opazuje dogajanje in drhti 
od strahu, ko se moža približujeta 
vnuku. Ve, da mora ukrepati zelo 
hitro, če želi preprečiti, da Tončka 
odkrijeta.
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  Tako hitro in potiho, kot zmo-
re, v velikem loku steče okrog 
hotela, da bi moška v nasprotni 
smeri zvabil stran od Tončkovega 
skrivališča. Ozre se okoli sebe 
in opazi nekaj mladih dreves z 
nizkimi vejami. Odpre nahrbtnik 
ter iz njega izvleče vrv, svetilko 
in vrečko s hrano, ki sta jih vzela 
s seboj. “To bi moralo delovati,” 
pomisli. Na en konec vrvi priveže 
svetilko, drugi konec pa pritrdi na 
eno od nizkih vej. Nato izprazni 
papirnato vrečko s sendviči. Zdaj 
je vse odvisno od njegove urnos-
ti in spretnosti. Prižge svetilko in 
zaniha vrv, tako da se neenako-
meren žarek svetlobe zlahka vidi 
iz hotela. Potem hitro napihne 
papirnato vrečko in jo razpoči, pri 
čemer se sliši glasen pok. Dedek 
se nato naglo odpravi do kraja, 
kjer sta pustila kolo, upajoč, da je 
bilo njegovo diverzantsko dejanje 
uspešno. 

Moška 
zas-
lišita pok 
in nemudo-
ma začneta 
iskati izvor hrupa. 
Vidita utripajočo 
svetlobo med drevesi 
in odhitita tja pogledat, 
kaj se dogaja. Tonček iz-
koristi priložnost, ki mu jo je 
pripravil dedek. Priplazi se iz 
skrivališča, pograbi s tal foto-
grafski aparat in steče nazaj proti 
garaži, ne da bi se ozrl, v upan-
ju, da je dedek tam. Vse, kar si 
želi, je kar se da hitro pobegniti 
od srhljivega starega hotela in 
moških. 

  Dedek prispe do garažne stavbe 
nekaj minut za Tončkom in skupaj 
odhitita do kraja, kjer sta med 
drevesi skrila kolo. 
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“Imaš prav, takoj pojdem na po-
licijsko postajo in jim vse povem. 
Bova videla, kaj se bo zgodilo. A 
ti, Tonček, tokrat ostaneš tu, na 
varnem. Za eno noč je bilo več 
kot preveč razburjenja!” se odloči 
dedek. Tonček po tihem začuti 
olajšanje, ker lahko ostane doma. 
Zadovoljen in utrujen zleze v 
posteljo in v trenutku zaspi. 

  Sedeta nanj, dedek pedalira na 
vso moč in šele, ko sta že prav 
blizu doma, se njun strah začne 
polegati. 

  Malo kasneje, ko sedita za ku-
hinjsko mizo v hiški ob morju, de-
dek pomodruje: “Ljubi bog, ne 
morem verjeti, da sem v svojih 
letih doživel nekaj takega!” Pog-
leda vnuka, ki se ves umazan in 
prepoten zavzeto ukvarja s foto-
aparatom. “To poletje si postal 
kar pogumen!”

  “Uau, dedek, poglej, aparat je 
ves čas snemal video! Sicer se ne 
vidi prav veliko, razločno pa lahko 
slišiš oba moška.” 
“Kdove ali sta bila res kriminalca 
ali pa sva si to samo domišljala?” 
tiho vpraša dedek. “Morda lah-
ko posnetek pokaževa policiji? 
Žal nimava nobenega pravega 
dokaza, ker vreč za smeti nisem 
utegnil odpreti pred prihodom 
obeh moških,” odgovori Tonček. 
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   Naslednje jutro dedek poroča, 
da je policija vedela, kaj storiti 
s posnetima glasovoma. Pogo-
vor med moškima je zagotovil 
pomembne dokaze za obsodbo 
zločincev… ki so ju aretirali še iste-
ga večera.

  Nekaj dni pozneje jutran-
ji časopis objavi velik članek 
o uspešni preiskavi primera 
odvržene plastike. V njem je 
poudarjeno, da sta bili aretacija 
onesnaževalcev okolja in poli-
cijska preiskava njunih zločinov 
možni le zaradi Tončkovih in ded-
kovih pogumnih dejanj. Zato sta 
oba izjemno ponosna. Čeprav se 
je dedek bal, da bodo Tončkovi 
starši jezni, ko bodo ugotovili, da 
je bil vpleten v potencialno nevar-
no zadevo, je vztrajal, da vnuka 
v članku navedejo poimensko. 
Navsezadnje sta se le zaradi 
Tončkove vztrajnosti odpravila na 
nočni lov na zločince. 

“Zdaj bo v najini hiški ob mor-
ju spet mirno in tiho,” zadovol-
jno zavzdihne dedek in odloži 
časopis. “Je že res, dedek, da so 
ta zločinca ujeli, vendar težave s 
plastičnimi odpadki še zdaleč niso 
rešene,” ga popravi Tonček. De-
dek ponosno prizna, da Tonček ni 
prezrl širšega vidika problema. 

  Po njunih že dalj časa trajajočih 
pogovorih o onesnaževanju s 
plastiko in njegovih posledicah 
zdaj presodita, da je zlasti pri 
zelo velikih težavah najbolje, da 
vsak od nas najprej začne spre-
minjati stvari doma. 
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  Konec poletja in odhod iz hiške 
ob morju se hitro bližata. Tonček 
je žalosten. Zaradi celodnevne-
ga igranja na prostem, spanja do 
poznega in pustolovščin, ki sta jih 
doživela z dedkom, so počitnice 
čudovite. Sobotna jutra dedek 
popestri z novo navado – vožnjo 
s starim kolesom do najbližje vasi. 
“Konec tedna je treba pričakati, 
kot se spodobi! To pa pomeni, 
da potrebujeva sveže žemljice 
in dnevni časopis,” izjavi, Tonček 
pa se nasmehne in doda: “Kolo 
je prijazno tudi do okolja!” Vmes 
pripravi mizo za zajtrk. Sir in šun-
ko, ki sta ju kupila brez vsakršne 
plastične embalaže, saj sta s 
seboj prinesla lastni shranjeval-
ni posodici, nareže na rezine, iz 
omare pa vzame stara babičina 
platnena prtička in ju položi na 
krožnika. Sklenila sta namreč, da 
je pomemben prav vsak način 
izogibanja odpadkom in vsak dan 
se jima utrne kakšna nova zamisel 
o tem, kako pomagati varovati 

okolje.
V zadnjih počitniških dneh se 
Tonček in dedek odločita, da bos-
ta napisala zgodbo o svojih polet-
nih dogodivščinah. Zgodbo, ki ste 
jo pravkar prebrali in ki je postala 
Tončkova zvesta spremljevalka in 
njegov zaklad: zgodbo o dedku, 
meduzah in lovu na zločince.

47



SLOVARČEK

Mehurjasti bračič ali mehurjasta 
haloga: morska alga rjave bar-
ve. Njeno telo, ki mu ne rečemo 
list, ampak steljka, je priraščeno 
na podlago s pomočjo lepljive 
ploščice. Za to algo so značilni s 
plinom napolnjeni mehurčki, ki ji 
kot vodna krila omogočajo, da v 
vodi stoji pokonci. 

Gnojilo: različne snovi, ki 
omogočajo boljšo rast rastlin, de-
nimo gnoj.

Ernst Haeckel: slaven nemški 
znanstvenik (1834-1919); kot zoo-
log (glej spodaj) je razširjal in raz-
vijal spoznanja o evoluciji (razvoj 
posameznih živalskih in rastlinskih 
vrst).

Odprava: potovanje v neznano 
območje ali pokrajino (ki je po-
gosto daleč), da bi ga/jo bolje 
spoznali ali raziskali. Velikokrat je 

nevarno ali pa vsaj naporno. Po-
potniki morajo vzeti s seboj vse, 
kar potrebujejo.

Ribogojnica: je obrat za gojen-
je rib ali drugih morskih bitij kot 
so, recimo, rakci. Lahko ima ve-
like bazene, velike, z mrežami 
ograjene kletke v morju ali reki, 
ali pa kopenske zaprte sisteme s 
krožečo vodo, ki so podobni og-
romnim akvarijem. 

Korale: so živali, ki so trdno pri-
trjene na morsko dno in tako 
kot meduze spadajo v skupino 
ožigalkarjev. Njihova apnenčasta 
okostja tvorijo pomembne koralne 
grebene, ki jih morda poznate.

Kozmetika: vsi izdelki, namenjeni 
lepotni negi ljudi, na primer ličila 
in laki za nohte, pa tudi negoval-
na sredstva, kot so mila in zobne 
kreme.

Meduza: je prosto plavajoč 
ožigalkar v obliki želatinaste-
ga dežnika; zgornji del je bolj 
ali manj izbočen, spodnji, v ka-
terem so usta, pa je vbokel. Na 
robu dežnika se nahajajo lovke 
z ožigalkami in čutilni organi, ki 
meduzam pomagajo pri gibanju. 
Meduze se razmnožujejo spolno, 
iz oplojenih jajčec nastanejo novi  
osebki, lahko pa tudi ličinke, ki se 
spremenijo v polipe (glej spodaj), 
ki pa se razmnožujejo nespolno. 

Oceanski tok: lahko si ga preds-
tavljamo kot velikanske reke, ki 
prečkajo naše oceane. Nekatere 
tečejo po površju, druge po dnu, 
včasih pa kot slapovi padajo s 
površja proti dnu. Vse so med 
seboj povezane in si po vsej ze-
meljski obli izmenjujejo toploto, 
kisik in hranila. 

Mikroplastika: ti drobni delci 
plastike so manjši od petih mili-
metrov. Nastajajo ob razpadanju 

večjih plastičnih kosov ali pa jih 
izdelujejo kot surovino in upora-
bljajo neposredno, denimo v koz-
metiki in izdelkih za nego. 

Odmetavanje odpadkov: je ods-
tranjevanje odpadkov v vodno 
telo, na primer v morje. Ker s tem 
onesnažujemo in lahko škodimo 
okolju, je bilo sklenjenih več spo-
razumov in sprejetih več zakonov, 
ki urejajo odmetavanje različnih 
snovi.

Oceanograf: strokovnjak, ki 
znanstveno proučuje morje in 
fizikalne procese v njem, recimo 
morsko dno in morsko vodo, oce-
anske tokove in plimovanja.

Plastika: skupno ime za umetne 
materiale, ki jih človek pridobiva 
iz nafte in različnih dodatkov. 
Najpogosteje uporabljen umetni 
material je polietilen, iz katerega 
so narejene vreče za odpadke, 
kabli in cevi.
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Polip: ena od dveh glavnih živ-
ljenjskih oblik ožigalkarjev (druga 
je meduza, glej zgoraj), za katero 
je značilno predvsem nespolno 
razmnoževanje z brstenjem. Ce-
vasto telo polipa je pritrjeno na 
podlago, usta na vrhu pa so po-
navadi obdana s krčljivimi lovka-
mi, kjer so tudi ožigalke. 

Meduza: njeno angleško ime 
jellyfish (jelly = želatina) se na-
naša na dejstvo, da imajo medu-
ze želatinasto telo.

Cvetenje meduz, po angleško 
jellyfish bloom: tako imenu-
jemo pogosto nenaden pojav 
povečanega števila meduz v 
določenem morskem predelu.

Morska trava: je vodna rastlina, 
ki raste v slani vodi, pod morsko 
gladino, in jo najdemo v bližini 
obale.

Čigra: majhna morska ptica se-
livka, ki jo odlikuje zelo gibčen in 
spreten let. 

Zoolog: je strokovnjak, ki se 
znanstveno ukvarja z živalmi.
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O RAZISKOVALNEM 
PROJEKTU GOJELLY

V okviru projekta GoJelly bomo 
razvijali, preizkušali in promovi-
rali želatinasto rešitev za ones-
naženje z mikroplastiko, izdelali 
bomo namreč prototip filtra iz 
sluzi meduz. Ukvarjali se bomo 
z dvema okoljskima vprašan-
jema – s cvetenjem meduz in z 
onesnaževanjem z mikroplastiko. 
Glavna cilja sta manj plastike v 
oceanih in potencialno več dela 
za poklicne ribiče, ki bi lahko zu-
naj sezone lovili meduze. Doda-
na vrednost je nov, dragocen vir 
surovin za prehrambeno in krmno 
industrijo ter za biološko gnojilo, 
uporabno v ekološkem kmetovan-
ju. Prototipne proizvode GoJelly 
bodo v treh različnih evropskih 
morjih (Norveškem, Baltiškem in 
Sredozemskem) testirale in prika-
zale številne zainteresirane stra-
ni, vključno s poklicnimi ribiči in z 
industrijskimi partnerji.



gojelly.eu
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ESKE CHRISTIN EVERS

rojena l. 1977 v nemškem mes-
tecu Marne, je študirala ribiško 
biologijo na Univerzi v Kielu. 
Odraščala je ob Severnem mor-
ju, danes pa živi v hiši ob Bal-
tiškem morju z možem, sinovoma, 
jazbečarjem in mačkama. Kot 
ljubiteljica in zbirateljica otroških 
knjig je izkoristila priložnost, da 
eno napiše tudi sama. 

MEIKE SCHLEMMER

rojena l. 1986 v mestecu Daun 
v nemški zvezni deželi Porenje-
Pfalška, je študirala ilustracijo na 
hamburški Univerzi uporabnih 
znanosti ter likovno umetnost na 
akademiji Bezalel v Jeruzalemu 
in na Muthesius Kunsthochschu-
le v Kielu. Od leta 2018 sodeluje 
pri več projektih kot samostojna 
umetnica in ilustratorka. Poučuje 
risanje na oddelku za dizajn ham-
burške HAW (Univerza uporabnih 
znanosti)  


