
                                    IVAN SIVEC: NOČ PO MEGA ŽURU

Roman Noč po mega žuru je nadaljevanje knjige Zadnji mega žur, v kateri gimnazijec Matej 
naredi samomor. Na začetku knjige se srečamo z žalostjo in obupom Matejeve matere Maje in
punce Tjaše. Mati je po sinovem pogrebu vsa strta, v pomoč in podporo ji je brat Lojze. Takoj
po pogrebu mati dobi faks z Matejevo pisavo in grozljivim sporočilom, naj se ubije in z 
navodili, kje naj poišče pištolo. Dejansko tudi pritisne na petelina, a ne zgodi se nič, saj v 
pištoli ni nabojev. Zelo je žalostna, ker se ne more pridružiti sinu v večnosti. Po e-pošti je 
dobila sporočilo, ki naj bi ga napisala Tjaša (Matejeva punca). Maja ji je odgovorila z 
grozljivim pismom. Medtem je bilo pri Tjaši doma grozljivo, nekdo je pustošil po vrtu in 
streljal s pištolo. Brat Tone se je zelo bal za Majo in je duhovniku s pečine plačal, da bi se 
pogovoril z mrtvim Matejem. Gospa Maja naj bi res govorila z mrtvim Matejem in naj bi ji 
naročil, naj si ne vzame življenje. Spotoma sta se ustavila na Žalah, kjer je bil Matejev grob. 
Bil je že mrak in v daljavi sta videla dve senci. Bila sta Virhovnikova, Tjaša in njen oče. Ko 
sta se Tjaša in Maja videli, sta padli v jo. Spoprijateljili  sta se in bilo jima je žal. Maja je v 
neki hiši, kamor je zahajal Matej, našla čudne stvari (belo kaseto in belo pregrinjalo). Vse 
skupaj se ji je zdelo čudno, zato je najela kriminalista, ki je zasledoval Toneta, ker je Maja 
slutila, da naj bi jo skušal ubiti Tone in da je prav on kriv za Matejevo smrt. Po obsežnem 
iskanju dokazov in zasledovanju je kriminalist ugotovil, da je za smrt Mateja kriva tolpa 
samomorilcev in da je pri poskusu umora sodeloval Anton (Tonetov prijatelj), Filip (Matejev 
sošolec) in Tone. Vsi so bili obtoženi, Tone pa je prosil za odpuščanje, ki ga je dobil. 

Se je rodil  23. maja 1949 v Mostah pri Komendi.

Po končani osemletki in štiriletni srednji elektro šoli se je kot elektrotehnik zaposlil na RTV 
Slovenija. Kmalu je začel študirati ob delu na Filozofski fakulteti, smer slavistika., leta 2002 
pa je postal magister znanosti na etnološkem oddelku ljubljanske Filozofske fakultete.

Leta 1978 se je zaposlil na Radiu Slovenija kot novinar in nato napredoval do mesta urednika 
v Dokumentarno-feljtonskem uredništvu. 

Krajše prispevke je začel objavljati že od 2. razrede osnovne šole naprej, najprej v Cicibanu in
Pionirskem listu.  Kot dijak  je veliko pisal o življenju na vasi v Gorenjski glas in sodeloval z 
Radiom Ljubljano, kjer je objavljal pravljice in pozneje tudi humoreske.

Literarna dela Ivana Sivca so zelo raznolika. Razpeta so od kmečke povesti in romanov do 
spominskih črtic ter pustolovskih, športnih in problemskih mladinskih tem. Pisal je za 
najmlajše, predvsem pa za mladino in odrasle. Med najbolj znanimi knjigami za mladino so:

- Zadnji mega žur

- Noč po mega žuru

- Finta v levo



- Kapitanov ključ

- Faktor X
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