V MURGLE CENTRU Z MOJIMI PRIJATELJI ZA 40. ROJSTNI DAN

Dne 10.7.2013 sem bila zmenjena s prijatelji iz Osvajalca za moj rojstni dan ob 15. uri v Murgle
Centru.
Malo prej sta prišla prijatelj Dejan in njegov oče Abelard, ki sam sebi pravi, da je menih. Ob 15. uri pa
smo bili zmenjeni moderatorski cvet Osvajalca Wenera, Pijandura1 in tudi neke vrste moderator, saj
pregleduje vprašanja, ki jih drugi pošiljamo Ante-Fante. Zmenjeni smo bili v Murgle Centru v lokalu
Kondor, kjer sem se jaz že zmenila z lastnikom lokala, da mi rezervira 2 mizi. Ker poznam lastnika
lokala Kondor mi je dal še malo popusta. Najprej smo prišli seveda moj prijatelj Dejan, Abelard in jaz.
Malo kasneje se je pripeljal na kolesu Ante-Fante, še malo kasneje pa sta prišla z avtom moderatorki
Wenera in Pijandura1. Posedli smo se za mizo, ki je bila rezervirana za nas in najprej smo naročili
pijačo. Abelard je doma iz Vipavske doline, isto tudi prijatelj Dejan, no saj je Abelard tudi moj
prijatelj. Abelard je prinesel liter belega vina, ker imajo doma vinograd. Vino se imenuje Souvignon in
je dobilo v Gornji Radgoni srebrno medaljo. Lastnik lokala Kondor mi je pustil, da prinesem sabo liter
vina. Potem smo počasi naročili hrano. Ante-Fante je jedel vegetarijansko pico, ker je vegetarijanec,
Wenera je jedla čevapčiče in še nekaj zraven, ne vem več kaj. Pijandura1 je jedla isto, Abelard in
prijatelj Dejan sta jedla pico, no da ne bo kdo jezen od njiju, oba sta moja prijatelja, tudi Wenera in
Pijandura1 ter Ante-Fante. Ko smo pojedli, smo se malo pogovarjali in še naročili pijačo. Razšli smo se
približno ob 18. in 45 minut. Potem smo šli Abelard, Dejan in jaz še v kino gledat film Svetovna vojna
Z, v katerem igra Brad Pitt. V tem filmu nastopajo tudi zombiji in film je bil zelo dober. Jaz sem bila že
od celega dneva malo utrujena, domov sta me Abelard in Dejan pripeljala približno ob 21. in 20
minut. Aja, še to sem pozabila omeniti, da sem od Abelarda za rojstni dan dobila knjigo Komu zvoni,
od Dejana rožico v lončku, od Anteja-Fanteja knjigo Angelski napotki za vsak dan, od Pijanure1 pojočo
skrinjico, od Wenere svečnik z dišečo svečko in angelčka, ki je zelo lep ter rožico v vazici z rdečim
peskom. Imela sem se zelo lepo. Abelard je povabil Wenero, Pijanduro 1 in mene septembra na
trgatev v Vipavo.
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