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Linn Skaber: Čez potok, ne čez most 

Kratke zgodbe danskih 15-letnikov: presenetljive, žalostne in resne, smešne in 

zafrkljive o tem, kako doživljajo svojih 15 let. Zgodbe je uredila danska igralka in 

pisateljica. 

Ko sem bila mlada, je igral film Biti mlad je zajebano! Danes to povemo drugače: 

»Biti mlad je izziv« mogoče, ali »Biti mlad je zelo zahtevno« ali »Biti mlad je 

strašno težko, če se tega ne lotiš pravilno«. In tako naprej. Ampak mislim, da so 
besede iz osemdesetih natančnejše. Biti mlad je zajebano.  

 

Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne 

Skupina najstnikov z vseh koncev Slovenije se z avtobusom odpelje na poletni 

tabor nekam v tri krasne. Večina jih nad letovanjem v hribih godrnja, saj tja ne 

gredo prostovoljno, ampak na željo staršev. Doživljanje tabora spremljamo skozi 

pripovedovanje Valentine in Uroša.  

Ja, bom razložil, kam se peljem in zakaj sem tako fuč. Včasih so šli fantje v vojsko, 

zdaj, ko je naborništvo ukinjeno, pa te pošljejo v tri krasne, če se ne strinjajo s 

tvojim načinom razmišljanja. Tabor, torej izgnanstvo v tri krasne, organizira 

nekakšna komuna, ne vem točno, kako se ji reče, Odklopi se, ali nekaj takega, sploh me ne 

zanima, itak so me v ta turistični paket stlačili na silo. 
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Andreas Steinhöfell: Središče sveta  

Središče sveta je roman o odraščanju, družini, prijateljstvu in ljubezni. Teme, sicer 

običajne za mladinsko literaturo, so v romanu predstavljene zelo neobičajno. 

Sedemnajstletni Phil živi z mamo Glass in sestro Dianne v razpadajoči vili. Ker 

Glass živi zelo svobodno in ponuja pomoč nesrečnim ženskam sta tudi njena otroka 

skupaj z njo žrtvi prezira in predsodkov. Živijo odmaknjeno in po svojih pravilih. A 

tudi odnosi med njimi se začnejo krhati. S težkimi bremeni življenja morajo najprej 

opraviti vsak zase, da lahko potem znova najdejo pot drug do drugega. 

Kat zelo dobro ve, da pluje v nevarnih vodah. S predrzno vztrajnostjo bo zavrtala ravno v tiste 

občutljive dele moje duše, ki se jih še psihiater ne bi dotaknil. Črne luknje. Če jim prideš preblizu, 
te pogoltnejo, še preden se zaveš. 

 

 

 

 

 

 

 



Dirk Reinghardt: Train Kids 

Train kids je roman, v katerem se nam razkrije pretresljiva zgodbo o štirih fantih in 

enem dekletu, starih okoli 16 let, ki iz Srednje Amerike potujejo prek Mehike v 

ZDA. Spremljamo jih skozi grozljive dogodivščine, vso dolgo pot, med katero se 

med njimi splete izjemno zavezništvo in tovarištvo. Zvemo tudi za tiste drobce iz 

njihovih življenj, ki so povzročili, da so se, revni in zapuščeni, odpravili na tvegano 
pot. 

»Ko pridemo čez reko,« reče Fernando, »smo v vojni. Zapomnite si to!« Pokaže 

čez vodo. Za trenutek sem negotov. Do zdaj je bilo vse tako oddaljeno: meja in 

dežela za njo in dolga pot čeznjo. Zdaj pa leži pred menoj. Kaj me čaka na drugi strani? 

Pravzaprav se mi niti ne sanja, toda ko sem se odpravil na pot, sem si prisegel, da ni vrnitve. 

Nikoli več. »Ne morem drugače,« se slišim reči. »To moram narediti. Veliko predolgo sem 

odlašal.« Fernando se obrne stran od mene in pogleda druge. Ničesar ne rečejo. Le nemo 
pokimajo. 

 

Martine Glaser: Ne dam se vam 

Skupina mladih se s sloganom »ne dam se vam« upre kampanji tobačne 

korporacije BT, ki je usmerjena na najstnike. Imajo svoj kanal na Youtubu, 

snemajo filmčke, izvajajo različne akcije po mestu. Pridruži se jim Thomas, sin 

direktorja tobačne tovarne, ki si v nasprotju z očetovo voljo želi med počitnicami na 

pripravništvo v Ameriko, in Floor, ki ima hudo bolno mamo.  

»Zaradi mene lahko greš…« je pristavil oče. 

»Res?« Planil je proti njemu, da bi ga objel, a ta je iztegni dlan.  

»Pod enim pogojem. Še enkrat boš pogledal tisto spletno stran in mi priskrbel 

nekaj imen.« 

Panika, panika. Dal mu bom lažna imena… samo ime, brez priimka? Ampak , če bi foter ali 

njegovi vohljači  vzeli v roke Roya, kako dolgo bi trajalo, da bi zinil moje ime? 

 

 

Vinko Moderndorfer: Sončnica 

Petnajstletna Ajda in Voranc sta sošolca, soseda in prijatelja že od malih nog. 

Stanujeta v urejeni ulici, ki jo kazi le stara, propadajoča vila. Nekega dne pred njo 

srečata starejšo brezdomko, nenavadno žensko s klobukom, v katerega so 

zataknjene sončnice. Trdi, da je propadajoča hiša njen dom. Srečanje z nenavadno 

žensko potegne za sabo plaz težav, ki razkrijejo tudi dolgo zamolčane skrivnosti. 

Izza grma je prišepala, pravzaprav priracala čudna prikazen in se postavila med 

vrata in stopnice, ki so vodile na verando in naprej v hišo.Oblečena je bila v dolg 

plašč, pravzaprav v nekakšno vrečo, ki ji je segala skoraj do tal, okoli telesa je bila ovešena in 

ovita še z različnimi pletenimi cunjami in na glavi je imela klobuk. Tisto, kar je bilo drugače od 

prejšnjega dne, je bila res velika sončnica, ki je bila zataknjena v klobuk in je ženski visela čez ves 
okrogel in nasmejan obraz. 

 

 

 



Bogdan Novak: Zvezde bodo ugasnile, če povem jim svojo zgodbo 

Skozi prvoosebno pripoved mladega Haruna spremljamo beg družine Hallaj iz 

Alepa v Siriji preko različnih držav do Ingolstadta v Nemčiji. Pot do Nemčije jih vodi 

tudi preko Slovenije. Pot je naporna in težka, na njej umre tudi Harunov mlajši brat.  

Ko smo živeli še v Halabu, smo redko videli kakšno vrano, ki je brskala po smeteh. 

Še največ jih je bilo na smetišču blizu mesta. Z začetkom vojne pa so se vrane 

naselile tudi v mestu. Priletele so od blizu in daleč. Med ruševinami so se hranile z 

ostanki človeških in živalskih trupel. Ker so bili ponekod porušeni celi deli 

predmestij, ki smo jih imenovali mrtva mesta, so ruševine zasedle vrane in tam tudi gnezdile. 

Očitno so imele na voljo dovolj hrane, kajti njihove jate so bile vedno večje. Zvečer so se vzdignile 

v zrak ter krožile nad mestom. Včasih so kot velik oblak zakrile večerno sonce.  

 

Karen M. McManus: Dva lahko ohranita skrivnost  

Najstniška kriminalka. Ellery in Ezra sta dvojčka, ki se morata zaradi maminega 
zdravljenja za nekaj tednov preseliti v njen rojstni kraj, kjer še vedno živi njuna 
babica. To je majhno ameriško mestece, v katerem še vedno burita duhove dva 
nepojasnjena dogodka. Pred 20 leti je tu izginila njuna teta, pred 5 leti pa so v 
zabaviščnem parku, našli truplo mlade Lacey. Ellery in Ezra se v novem okolju 
znajdeta v vrtincu skrivnosti in nerešenih vprašanj.  

Na lepem nekaj tako glasno poči, da poskočim. Žareče luči ugasnejo, zaslon se 

zatemni, potem pa spet zabliska nazaj v življenje. Napolni ga sivo prasketanje, nato pa se prikaže 

fotografija Lacey s krono kraljice plesa. Smehlja se v objektiv. Množica začne loviti sapo, 

Malcolm ob meni otrpne. 

 

https://www.dobreknjige.si/Avtorji.aspx?avtor=Karen+M+McManus

