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TEMA:
Knjiga pripoveduje o  dečkih, ki so poredni in jih zato pošljejo v kolonijo Zeleno jezero kjer
morajo vsak dan izkopati luknjo. Dečki so zelo izmučeni od vsakodnevnega kopanja, zato si
med seboj pomagajo kar pa ni vsem všeč.

OKOLJE:
Skoraj  vsi  dogodki  v  knjigi  se  dogajajo  na  izsušenem Zelenem jezeru  v  Ameriki.  Nekaj
dogodivščin pa tudi na gori Veliki palec, kot jo je poimenoval prapraded enega od dečkov.
Najhuje jim je bilo poleti, ko je sonce močno pripekalo, zato so si vsak dan  bolj želeli zime,
 ko temperatura pade na okoli 25 stopinj. To se dogaja v bližnji preteklosti.

OSEBE:
Glavna oseba knjige je stanley yelnats. Zanimivo pri njegovem imenu in priimku je, da se
njegovo ime v obratni smeri prebere yelnats , kar pa je njegov priimek. V koloniji so ga klicali
Bomba. Stanley je prijazen deček, ki nobenemu noče nič žalega. Bil je debel in sošolci so se
zaradi tega pogosto norčevali iz njega. Celo učitelji so ga včasih spravili v zadrego, ne da bi
se tega zavedali. V bistvu sploh ni imel prijateljev, je pa v koloniji spoznal dobrega prijatelja
Nulo.

Nula so v koloniji dali ime dečku, ker je neumen. Vsi so ga zmerjali z nevednežem, vendar
mu je matematika šla dobro od rok. V resnici mu je ime Hector. Nula nerad govori in ne zna
niti  pisati  niti  brati.  Tega ga v koloniji  nauči  Stanley.  Nula nima staršev.  Očeta sploh ne
pozna, mama pa je izginila, kot je sam povedal.

V koloniji je bila glavna nadzornica gospodična Walker. Bila je rahlo gubasta in pegasta po
celem telesu. Stanovala je v brunarici, ki je bila klimatizirana. Imela je tudi lastno senco, v
bistvu je bila to edina senca v koloniji. Vedno se je imela za nekaj več. Dečke je silila vsak
dan izkopati luknjo samo zato, da bi našla zaklad, ki ga je tukaj davno nazaj zakopala Kate
Barlov.

Med glavnimi je tudi gospod šef, nosil je kavbojski klobuk in odkar ni več kadil,  je jedel
bučne luščine. Do fantov je bil zelo nesramen.
Vodja Stanleyeve skupine je bil gospod Pendanski. On je bil nekoliko prijaznejši od ostalih,
ampak ne kaj dosti. Vsak dan jim je s poltovornjakom na jezero pripeljal vodo in kosilo.



V koloniji so še poleg Stanleja in Nule tako poimenovani dihur, Rentgen, kalamar, katerega je
Stanley lahko vprašal, če ga je kaj zanimalo, magnet ter cikcak, eden izmed tistih ki je rad
zafrkaval Stanley ter Psiho. On je prišel na novo in je bil v skupini C, fantje so namreč bili
razvrščeni po skupinah. Kalamar ga je poimenoval Psiho, ker je ves čas migal. V kolonijo
pride tudi Stanlejeva odvetnica, gospodična Morengo, zraven nje pa državni tožilec, ki je bil
za glavo večji od odvetnice. V zgodbo je tudi vpleten znani košarkar Clyde Livingston, ki je
trenutno najboljši  košarkar v Ameriki,  in njegova žena,  ki  zelo rada govori in komentira.
Stanley ima tudi mamo in očeta. Oče hoče vedno kaj izumiti ampak mu nič kaj ne uspeva.
Hotel je reciklirati tenis copate, ampak zaradi prevelikega smradu so jih skoraj izselili iz hiše.
Posebnost družine Yelnats je tudi ta, da je za vse nezgode kriv Stanlejev ničvreden, smrdljiv,
zmešan prapraded, ki je nekoč ciganki ukradel prašiča.

DOGODKI:
Stanleya so obtožili da je ukradel Livingstonove teniske, v resnici pa jih je z cestnega nadvoza
tik pred njega vrgel Nula. Nula je teniske vzel na sejmu in ko je videl, da jih iščejo, je stekel
in jih odvrgel. Takrat se Stanley in Nula še nista poznala.  Stanley je teniske pobral in stekel
proti domu, takrat pa se je pred njim ustavil policijski avto in obtožili so ga, da je teniske
ukradel on. Dali so mu na izbiro, ali gre v zapor ali v kolonijo.
Ker je mislil, da se bo v koloniji imel lepo in tam užival se je odločil zanjo.  V Ameriki so
namreč v kolonije  hodili samo bogati,  pri Stanljevih pa so bili revni. Zanj pa je kolonija
pomenila kazen, on pa tega ni vedel, dokler ni dobil svojega ležišča. To je bil ležalnik, ki je
smrdel po skisanem mleku. Vsak dan so morali kopali luknje in iskati karkoli zanimivega in
nenavadnega.  Vstajali  so zelo  zgodaj,  saj  je  bilo  podnevi  35 stopinj  v senci,  zato  v tako
vročini  niso  mogli  kopati.  Nekateri  ljudje  so mislili,  da  se  bodo na  tak  način  poboljšali,
ampak temu ni bilo tako. Nekega dne, ko je Stanley pisal pismo mami, ki pa ji ni hotel razkriti
kaj se z njim dogaja, da ne bi bila v skrbeh, je za njega stopil Nula. Stanleju  ni bilo všeč, da
mu nekdo bere pismo, zato ga je skril. To se je zgodilo tudi drugič, ampak takrat je Nula
povedal, da ne zna brati in pisati. Vprašal ga je, če bi ga naučil, ampak Stanley je rekel, da je
preveč utrujen. Nato je Nula dal predlog, da mu bo pomagal izkopati jamo, on pa ga bo učil.
Stanley je predlog sprejel. 
Ko je Nula nekega dne spet kopal Stanleyevo jamo, je Cikcak vprašal, če tudi on lahko koplje
njegovo luknjo, ponudil mu je del svojega kosila. Stanley je odkimal. Ko ga je Cikcak že na
kolenih prosil,  če  lahko koplje,  ga je  Nula zgrabil  za vrat  in  ga skoraj  zadušil.  V tistem
trenutku je gospod Pendanski ustrelil s pištolo v zrak in ven sta pritekla nadzornica in gospod
šef, a takrat je bilo že vsega konec. Nadzornica je vprašala, kaj se dogaja, in pogledala Nulo.
Nula  je  gospodo Pendanskemu vrgel  lopato  v glavo,  jo  vzel  s  sabo in  stekel  v  puščavo.
Stanley se je vsake toliko časa ozrl, če se je morda vrnil. Ves čas mu je po glavi rojila misel,
da bi šel za njim, a si ni upal. Na vse zadnje se je čez dva dni odločil in odšel za njim. Ko je
tako hodil po puščavi, je v daljavi zagledal nekaj temnega, bilo je podobno lesenemu čolnu.
Ko se je dovolj približal, je pod tem čolnom v nekakšni jami našel Nulo, ki je  jedel tam
shranjeno marmelado. Ker sta bila oba žejna, sta se naslednje jutro podala iskat vodo proti
gori  imenovani  Veliki  palec.  Vseskozi  pa  ju  je  bilo  strah  strupenih  zelenih  kuščarjev  z
redečimi očmi in belim jezikom, ki so domovali v tej puščavi.



IDEJA:
Vsake slabosti se ne da rešiti z nepremišljeno kaznijo. Ljudi ne smemo kriviti za nekatere
stvari če nismo prepričani, da so resnične. Starejši nimajo vedno prav. In za svoje dobro ne
smemo nikoli prisiljevat drugih, še posebej ne tistih, ki niso nič krivi. Pravi prijatelji si vedno
pomagajo tudi takrat, ko ostane vode še samo za dva požirka.

OSEBNI KOMENTAR: 
Knjiga mi je bila všeč, ker je tako pustolovska. Prebrala sem jo zelo hitro. Zanimiva je tudi
zaradi tega, ker je v njej opisano nekaj o času, ko je v tem jezeru še bila voda in ob jezeru
mestu.  Smilijo  se  mi  vsi  tisti  fantje,  ki  so morali  kopati  vse  te  luknje  zaradi  zločina,  ki
ponavadi sploh ni bil nameren. Ves čas je bila prisotna nekakšna napetost in vsaka stran je
predstavljala nekaj novega. Včasih kakšno knjigo preberem in komaj čakam, da bo zmanjkalo
strani, pri tej knjigi pa strani kar pozabila. Najbolj všeč mi je bil Stanley, ker je Nulo naučil
brati in pisati. Bil je tudi tako pogumen, da se je podal v puščavo za njim, ko je le-ta zbežal.
Najbolj neprijetna oseba pa se mi zdel Gospod šef. Bil je zelo nesramen do vseh. Cela knjiga
je napisana v knjižnem jeziku,  bilo pa mogoče zanimivo,  če bi pisatelj  uporabljal  tudi  še
slengovske izraze. 
Če bi po tej knjigi posneli film, bi bilo to super in mislim, da bi ga zelo radi gledali. Upam, da
bo pisatelj napisal še kakšno zgodbo. 


