
MLADINSKI ROMAN – ONA/ON 

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. 

 

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. 

 

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. 
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