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Igralci si razdelijo vse karte in jih s hrbtno stranjo 
navzgor položijo na kupček pred seboj. Začne igralec, 
ki je zadnji pomagal pomiti posodo po kosilu, nato igra 
teče v smeri urinega kazalca. Vsi igralci hkrati rečejo 
»Tri, štiri, zdaj!« in na sredo mize obrnejo vrhnjo karto 
s svojega kupčka. Igralec, ki je na vrsti, mora hitro 
povedati, kaj vse je pred njim in kakšen je seštevek, na 
primer: »Dva konja, šest policajev, pet avtomobilov, to je 
trinajst.« Preostali igralci medtem glasno štejejo do pet. 
Če igralec v tem času ne pove točno, kateri predmeti so 
na kartah ali kolikšen je seštevek, pobere vse karte in 
jih da na dno svojega kupčka. Če pa mu uspe, se te karte 
izločijo iz igre. Zmaga tisti, ki prvi ostane brez kart.

Igralci karte premešajo in položijo s hrbtno 
stranjo navzgor. Začne igralec, ki je zadnji 

pospravil vse igrače, nato igra teče v smeri 
urinega kazalca. Igralec, ki je na vrsti, obrne 
dve karti. Če sta karti par, ju vzame in položi 
na kupček pred sabo, sicer ju obrne nazaj in 

pusti na istem mestu. Karti sta par takrat, ko se 
število predmetov na obeh ujema, na primer: 

par sta, ko so na eni karti štirje otroci, na 
drugi pa štirje žebljički. Če so na eni karti štirje 

žebljički, na drugi pa trije žebljički, karti nista 
par. Zmaga tisti, ki ima, ko so vse karte pobrane, 

pred seboj največji kupček.

Režiserka Jelena Sitar Cvetko
Avtor likovne podobe Svjetlan Junaković

Igralci Danilo Trstenjak, Gregor Prah k. g.  
in Andraž Jug k. g.

Dramaturg Anže Virant
Lektorica Metka Damjan
Avtor glasbe Igor Cvetko

Mentor za beatbox Žiga Žmavc
Kostumografka Mojca Bernjak

Oblikovalec svetlobe Miljenko Knezoci
Scenski tehnolog Lucijan Jošt

Lutkovni tehnolog Primož Mihevc
Oblikovalka in izdelovalka lutk Darka Erdelji

Izdelovalci rekvizitov Darka Erdelji, Mojca Bernjak, 
Primož Mihevc, Uroš Kumer (študijsko)  

in Brina Fekonja (študijsko)
Asistent režije Danilo Trstenjak

Izdelovalci scenskih elementov Lucijan Jošt,  
Branko Caserman in Igor Vidovič

Premiera  
5. september 2019 
Mala dvorana LGM

Lojze Kovačič

Lutkovno gledališče Maribor v koprodukciji s Hišo otrok in umetnosti Ljubljana

Oče je imel dva sinova, Darka in Janka. Bratca sta 
najraje na svetu poslušala pravljice, ki jima jih je 
pripovedoval njun očka. Pa ne samo poslušala, tudi 
zaigrala sta jih rada. Kajti v pravljicah je vse dovoljeno. 
Otrok lahko postane najmočnejši fantek na svetu, ki 
samo z enim prstom na roki zaustavi vse avtomobile 
in avtobuse na cesti ... Dva žebljička na okenski polici 
se v soju svita spremenita v prijazna črna gospodka … 
Nerodni otroci padejo skozi luknjo na drugi konec sveta, 
kjer jih preganjata ponev in pošvedran čevelj ... Ampak 
v pravljicah se vedno vse srečno konča, čeprav na pol 
raztrgaš celo mesto, na potepu po ulicah izgubiš svojo 
obleko … in celo, če se sredi noči v tvoji sobi pojavi volk. 

Predstava Možiček žebljiček je kolaž kratkih zgodb, ki jih 
je za otroke napisal pisatelj Lojze Kovačič. V predstavi je 
uprizorjenih sedem pravljic iz njegove zbirke Zgodbe iz 
mesta Rič-Rač.

Pripravo na ogled predstave ter namige za  
pogovore in ustvarjanje po ogledu poiščite  
na spletni strani Lutkovnega gledališča Maribor  
pri predstavi Možiček žebljiček.


