Desa Muck

Anica in grozovitež
Kratka vsebina
Anica Pivnik je stara osem let in ima štiri
leta starejšo sestro Mojco, s katero se ne
razume najbolje. Na obisku pri prijateljih
je Anica videla, da se imata sestrici radi in
se razumeta. Mamo je vprašala, zakaj
Mojca nima nje tako rada.
Nekega večera sta šla mama in oče na
koncert in pustila deklici sami. Mama je
menila, da sta že dovolj stari, da lahko
nekaj ur preživita sami. Mama jima je dala
stroga navodila. Povedala je, katerih
filmov ne smeta gledati, kaj morata
pojesti za večerjo in kdaj morata
najkasneje v posteljo. Napisala jima je
telefonske številke reševalne postaje,
gasilcev, reševalcev in babice.
Ko sta mama in ata odšla, je Mojca večerjo
zlila v stranišče, v dnevno sobo prinesla čips in sladoled ter grozljivko na devedeju. Anica je
medtem klicala babico, ki je bila presenečena in zaskrbljena, da sta deklici sami.
Deklici sta začeli gledati film. Anica je bila zelo prestrašena, Mojca pa sprva ne. Nato je zaradi
nevihte zmanjkalo elektrike tako kot v filmu in sta se zelo prestrašili. Nekdo je pozvonil na
vratih in sta se prestrašeni odplazili do vhoda. Anica je skozi režo za pisma videla grozoviteža
v črni obleki in maski. Nista upali odpreti vrat, grozovitež je večkrat pozvonil. Povsem
prestrašeni sta poklicali policijo in povedali, da je nekdo vlomil v hišo. Mislili sta, da so vlomili
skozi balkonska vrata. Mojčin ptič se je drl baraba. Medtem ko sta čakali na policijo, sta se
stiskali na stranišču in si govorili, da bo vse v redu. Policisti so prišli pogledati, kaj se dogaja in
videli, da sta deklici sami doma. V tistem sta prišla starša in se razburila. Ko sta policista odšla,
je poklicala babica in povedala, da je prišla pogledat deklici in ji nista odprli vrat. Anica in Mojca
sta ugotovili, da je bil grozovitež babica v starem dežnem plašču s kapuco na glavi.
Mama je rekla Mojci, da bi morala biti bolj odgovorna, Anica pa jo je branila. Povedala je, da,
če bi bil pravi grozovitež, bi ji lahko popolnoma zaupala. Preden je zaspala je svojim plišastim
živalim obljubila, da jih bo čuvala, kot je Mojca njo.

