
BIOGRAFIJE 

Pam Brown: Charlie Chaplin (zbirka Veliki ljudje za boljši svet) 

Charlie Chaplin je postal eden največjih filmskih igralcev in režiserjev vseh 

časov. Bil je zvezdnik nemih filmov. Kljub velikemu bogastvu in uspešnosti ga 

je podžigala strastna jeza nad krivicami in tegobami revnih ljudi. Svojo 

revščino iz otroštva, svojo žalost in veselje je vpletal v svoje filme, tako da so 
se gledalci hkrati smejali in jokali. 

Direktor, ki je poslušal vse to razgrajanje, je bil povsem obupan. Zagledal je 

Charlia, ki je stal za odrom. Bolje to, kot nič! In zgrabil je dečka za roko ter 

ga odvedel na oder. Charliu je bilo tedaj pet let. 

Občinstvo se je ob pogledu na malega dečka, ki je stal na odru in strmel vanje, glasno 

zakrohotalo; a Charlie je bil vzgojen med poklicnimi igralci. Vzravnal se je in začel glasno 
peti.  

 

Fiona Macdonald: Helen Keller (zbirka Veliki ljudje za boljši svet) 

Po hudi bolezni v otroštvu Helen Keller ni več niti slišala, niti videla. Njen svet 

je postal svet teme in tišine. Sčasoma je pozabila vse besede, ki se jih je bila 

naučila in prenehala je govoriti. Po velikih naporih je mladi učiteljici le uspelo 

ponovno vzpostaviti stik s Helen, ki se je zopet naučila sporazumevanja z 

drugimi ljudmi. Vse svoje življenje je nato posvetila boju za pravice ljudi s 
posebnimi potrebami. 

Helenin svet je bil razmajan do temeljev. Stara je bila le dve leti, a za vselej si 

je zapomnila tisti svoj svet teme, tišine in osamljenosti … Srečno, ljubeče dete je postalo 

osamljen, trpeč otrok. Razočarana nad tem, da je postala popolna ujetnica tihe teme, je 
Helen brcala, grizla in ščipala ljudi. Njena družina je bila obupana nad njeno prihodnostjo. 

 

Dušan Čater: Oscar Wilde (zbirka Opolnoči) 

Oscar Wilde, veliki angleški pesnik in pisatelj, je bil zaradi svoje uglajenosti v 

družbi zelo cenjen, a kritika ga ni preveč marala. Bil je poročen in imel dva 

otroka, imel pa je tudi istospolno zvezo, zaradi česar je bil obsojen in zaprt. 

Umrl je dve leti po prihodu iz zapora, pozabljen od vseh. 

V Dorianu Grayu je Oscar Wilde nekoč zapisal: »Edino ena stvar je hujša, kot 

če se govori o tebi, in sicer, da nihče ne govori o tebi!« In v zadnjih mesecih je    

občutil resnico teh besed … 

 

Ljubica Rodošek: Mata Hari  (zbirka Opolnoči) 

Mata Hari je najbolj znana ženska vohunka. Med prvo svetovno vojno je bila 

dvojna vohunka za Francijo in Nemško cesarstvo. Ko so Francozi ugotovili, da 

je izdajala njihove skrivnosti Nemcem, so jo aretirali, obsodili in usmrtili. 

Takšno življenje je bilo daleč od tistega, ki bi si ga želela mlada Marie-

Gertrude. Že v mladosti je sanjala o slavi in bogastvu in že od nekdaj je imela 

smisel za umetnost. Po prihodu v domovino ji je oče, ki je bil še vedno 

prepričan, da bo nekega dne za njegovo hčer slišal ves svet, dejal, da bi 
morala biti plesalka. 

 


