
»Dobra izbira za dan, ko nebo posivi!« 

Poslušalka konjev 
 
Kiri zori iz otroka drugače kot večina deklet. Mamo je izgubila zaradi usodne bolezni, očetove 
skrbi se kopičijo, saj je zabredel v poslovne dolgove, starejši brat, ki ga Kiri močno pogreša, 
sporoči, da bo podaljšal bivanje v Avstraliji. Za povrh se v družino vsiljuje očetova nova 
prijateljica, ki bi se rada umestila na materino mesto, čeprav očitno kaže, da ji, razvajenki iz 
velemesta, ni nič do življenja na kmetiji Kirijine družine. Oče zaradi dolgov Kiri ne more več 
plačevati drage šolnine, zato jo prepiše na cenejšo šolo, kjer Kiri nikogar ne pozna, sošolci pa so 
do novinke sovražni, ker se jim noče pridružiti v preziranju sošolke romunskega porekla. 
Osamljena Kiri najde tolažbo le ob čudovitem tekmovalnem konju Foxyju, za katerega skrbi v 
bratovi odsotnosti. Morala je obljubiti, da bratovega konja ne bo jahala, ker je to lahko 
prenevarno zanjo in za konja. Toda v dolgih urah osamljenosti, ki jih preživi v hlevu, se 
senzibilno dekle nauči približati Foxyju. Razume ga, kot nihče drug. Kmalu za tem obotavljivo 
sprejme ponujeno prijateljstvo romunske deklice. Potem pa nekega dne Foxy izgine iz hleva. Oče 
ga je moral prodati, Kiri pa sklene, da ga bo našla in pripeljala nazaj... 
 

Optimistična zgodba, ki se začne, ko sonce prekrijejo težki sivi oblaki, pripoveduje, kako se 
lahko mladostnik izvije iz primeža navidez nepremagljivih težav. Otroke in najstnike spodbuja, da 
iščejo lastne rešitve iz življenjskih zagat, tudi najtežjih. Premišljeno postavlja oporne točke: 
prijateljstvo, sočutje, vzpostavljanje lastne socialne mreže, povezovanje z odraslimi, ki ti lahko 
ponudijo pomoč, poslušanje »nasprotne« strani in vživljanje vanjo, deljenje tistega, kar imaš, 
premišljevanje, kje so tvoje močne točke in kako bi ti lahko pomagale naprej.    

»Uživali bodo, če cenijo prijateljstvo in imajo radi pse ter konje.«  
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