
ZA TISTE, KI NIMAJO ČASA 
 

Miha Lazić: Šesti čut za nevarnost 

Lars, njegovo dekle Astrid in njegov prijatelj Magnus se med šolskimi 

počitnicami iz Stockholma odpravijo na sever, ob vznožje najvišje švedske gore 

Kebnekaise. Tu živi Larsov dedek, ki je družbe mladih vesel; pomaga jim 

načrtovati njihov smučarski podvig – spust z gore. Lars in Agnes sta 

navdušena, Magnus pa se, že od trenutka, ko so zapustili mesto, zelo čudno 

obnaša. Vseeno priprave na spust potekajo dobro in trojica kmalu stoji na 

startu. 

Preden smo pristali na ravnini, ki jo je omenil dedek, sem se ozrl k Magnusu. 

Vedel se je normalno, gledal skozi okno, ter si brisal smučarska očala. Videti je bil malce 

živčen. Na zadnjem sedežu je sedela Astrid, ki je bila nasmejana in je komaj čakala, da 

pristanemo. Helikopter se je začel spuščati in končno smo pristali na vrhu Kebnekaisa. 

Zgodba dostopna tudi na spletu: http://www.smar-team-org.si/ZDNP%202018-

19/DIJAKI%20ZGODBE/D%20101.html 

 

Sarah N. Harvey: Plastika 

Jack, trenutno sicer precej obseden z velikostmi, številkami in oblikami 

ženskih prsi, nikakor ne more razumeti svoje najboljše prijateljice Leah, ki se 

je odločila sprejeti materino darilo za šestnajsti rojstni dan in si povečati svoje 
male, športne prsi. 

»Doktor Meyers je rekel, da ne bo nobenih brazgotin … in moja mama je 

rekla, da se to naredi pri mojih letih, ker imam še elastično kožo.« »Koliko pa 

je bila stara?« vprašam. Toliko, da boste vedeli, joški njene mamo so videti 

kot grenivke, na otip pa so kot žogice za baseball. Ko sem bil majhen, me je 
enkrat objela in mi naredila modrico na očesu. Res, ne hecam se. 

»Enaindvajset let,« odvrne Leah. »Oh, prava starka!« 

 

Mary Jennifer Payne: Dovolj 

Ni moja krivda, da je moje družinsko življenje popolnoma zajebano, pravi 
Lizzie. 
Po smrti očeta se njena mama iz učiteljice angleškega jezika spremeni v 
alkoholičarko. Pusti službo, živi od socialne pomoči. Skupaj z njo toneta v 
revščino tudi Lizzie in njen desetletni brat Charlie. Ko se k njim vseli Dean, 
mamin novi partner, pa se vse skupaj še poslabša. 
 
Če bi lahko imeli katerokoli super moč, katero bi izbrali?... Zame odločitev ne 
bi bila težka. Kadarkoli se je v zadnjih treh letih mamin fant odločil uporabiti 

me za boksarsko vrečo, sem si zaželela, da bi postala nevidna.  
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Goran Gluvić: Dvojna podaja 

Dejan živi sam z očetom, piscem kriminalk, s sošolcem Kikijem pa igrata 
nogomet v krajevnem klubu in v njem iščeta svojo prihodnost. Na začetku 
novega šolskega leta dobita novega sošolca Pastiša, ki se jima pridruži na 
nogometnem igrišču in se dokaže kot izjemen talent. A funkcionarji 
nogometnega kluba bolj kot na talent gledajo na sorodstvene vezi in vse kaže, 
da pot pred mladimi nogometaši ne bo postlana z rožami. 
 
Pastiš je vedel o nogometu dobesedno vse že pri petnajstih letih. Takrat sem 

ga tudi spoznal. Vpisala sva se na isto gimnazijo in razporedili so naju v isti razred. Sedel je 
v zadnjo klop in molčal. Vztrajno. Ves pouk je molčal, niti med odmorom se ni premaknil. 
 
 
Goran Gluvić: Brcanje z glavo 

 
Prijatelja Rudi in Luka sta igralca lokalnega nogometnega kluba. Klub je 
uspešen in se vse bolj bliža cilju – boju za osvojitev državnega prvenstva. 
Vendar je direktor rivalskega kluba odločen, da tudi za ceno nešportnega 
delovanja ne bo prepustil naslova. Tako se finalna tekma med kluboma 
sprevrže v pravo dramo. 
 
Dolgin, ki je bil prav tako v športni opravi, je zgrabil žogo in se napotil skozi 

vrata. »Bomo videli, če si tak gobec tudi na igrišču,« je mimogrede ošvrknil Luko. »Bomo 
videli in se čudili,« mu Luka ni ostal dolžan. Rudi ga je sunil pod rebra: »Nehaj! Niti dresov 
še nimava, pa že flancaš, kot da bi že leta igral za Hermes. Takšno flancanje prinaša 
nesrečo.« 
 
 
Pam Withers: Do zadnjega diha 

 
Petnajstletna Beverly se opiše kot grda in debela, kar ji nikakor ni v prid, ko gre 
med počitnicami na Havaje pomagat stricu, ki vodi potapljaški center. Beverly 
si ob potapljanju zastavi še dva cilja: izgubiti kilograme in dobiti fanta. Ne 
zaveda pa se, da se potapljanje in hujšanje izključujeta. 
 
»Beverly, rešila si mu življenje, ker si ostala tako mirna,« mi je rekel stric 
Tom, »čeprav naju čaka pogovor o tvoji dieti in laganju. Gartha pa bo 
njegovo obnašanje tudi nekaj stalo.« Prenehal je govoriti, da bi se vse 

povedano usedlo v moje misli, in me prijel za roko. »Potapljaški bistroum, včeraj si naredila 
prav vse, kot je v učbeniku. Ponosen sem nate.« Vse sem naredila prav? Vedela sem, da ni 
bilo tako. 
 

Robert Swindells: Na hladnem 

Link zaradi neznosnih domačih razmer zbeži v London, kjer si želi najti službo. 

Ker mu ne uspe, pristane na cesti – postane eden izmed številnih mladih 

brezdomcev. Težko prebijanje iz dneva v dan mu olajša Ginger, ki že nekaj let 

živi na ulicah in Linka vzame pod svoje okrilje. Njuna zgodba se prepleta z 

delovnimi poročili upokojenega vojaka, ki želi londonske ulice »počistiti«. 

Kmalu opazi tudi Linka in Gingerja.  

Iz restavracije sva odšla, ko se je ravno začelo daniti. Gingerju sem sledil med 

množico ljudi, ki so hoteli na delo. Samo upal sem, da bom lahko vsaj danes 

ostal z njim. Imel sem občutek, da ve veliko stvari, ki mi bodo prišle prav, če bom hotel 
preživeti v tej veliki, mrzli džungli. 

  


