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TRIVIADOR SLOVENIJA IN AMERIŠKI TRIVIADOR 

Danes je k meni prišel na obisk moj prijatelj Dejan iz Vipave. Skupaj sva na slovenskem 
Triviador-ju v klanu. Smo 8. po vrsti klanov, ki jih je 100 ali celo več. V klanu nas je 23. 
Triviador je igra v obliki kviza, ki ima različne teme (zgodovina, geografija, literatura, 
matematika, ...). Igra je zastavljena tako, da igrajo istočasno trije igralci. Poteka v hitrem 
tempu, saj ima igralec za odgovor na voljo samo 15 sekund. Zmagovalec igre je tisti, ki ima 
več točk.  

 
                                                  
                                                   Slika 1: Slovenski Triviador 
 
Dejan mi je prinesel angleško knjigo, ki mu jo je dal moj prijatelj Abelard, saj me je potegnil 
še na ameriškega Triviador-ja. Dejan bolj malo igra, kadar pa igra, prinese v klan zelo veliko 
točk. Abelard je iz Ajdovščine in mi zelo veliko pomaga. Angleško znam bolj malo, zato mi je 
Abelard pomagal s knjigo, iz katere se učim. No, pa sem še na ameriškem Triviador-ju, kot da 
mi ni zadosti slovenski Triviador z dvema »nickoma«, sem res potrebovala še ameriškega? 
Abelard pravi, da je to dobro zame, saj se bom v enem letu naučila angleško, če se bom le 
potrudila. Dejan, Abelard in Nisveta so moji trije najboljši prijatelji. Ko je Abelard rekel, da se 
bom v enem letu naučila angleško, sem mu rekla, da so to samo sanje, saj mislim, da nisem 
toliko pametna, da bi se v tako kratkem času lahko naučila angleškega jezika. 
 

 

                                                      Slika 2: Ameriški Triviador                                             



Danes je sobota, 26.7.2014 in spet je malo čez 16.30 uro prišel k meni Dejan, ker je prespal v 
Ljubljani pri prijatelju. Ob 20. uri zvečer sva z Dejanom skupaj gledala košarko Slovenija -
Ukrajina. Na začetku so naši bolj slabo igrali in so vodili Ukrajinci, ki so veliko višji od naših 
fantov, vendar je Slovenija vseeno zmagala. Ko je prišel popoldne k meni Dejan je prinesel 
domača jajca in veliko domačih robidnic. 
Špela in mami sta bili zelo veseli robidnic, vendar sta mu rekli, zakaj jih nosi. Dejan je rekel, 
da jih je prinesel zato, ker je tukaj vedno lepo sprejet in se počuti zelo domače. Dejan me je 
vprašal, če bi danes malo čez 23. uro šla na žurko v Franci na Balanci v Šiško, vendar mi mami 
ni pustila češ, da je prepozno. Meni je žal, saj rada poslušam domačo glasbo. Sploh je pa 
super, ko sva z Dejanom skupaj, se vedno zabavava. Dejan je odšel od mene ob 23.30 uri in 
naročila sem mu, ko pride domov, da mi mora poslati SMS ali pa me poklicati. Sporočiti mi 
mora, da je varno prispel domov, da me ne bo skrbelo. Res mi je ob 1. uri zjutraj poslal SMS, 
da je srečno prispel domov in mi zaželel lahko noč. Bilo je super, sicer je pa vedno super, ko 
sva z Dejanom skupaj. 
 


