
»Tudi kadar se zdi, da gre vse narobe, da nič nima 

smisla, da nas nihče ne razume in ne ljubi dovolj, se 

lahko življenje obrne na bolje. Vredno se je truditi!«  

 

Najboljše za vse 
Ko je Viktor star deset let, se njegova mama zlomi. Tako ne gre 
več naprej, ona mu ni kos, in nima časa, da bi ostajala z njim ves 
čas doma, da ga ne bi toliko lomil. Sprva se Vikiju zdi, da jo bo 
tudi tokrat prepričal z dobrikanjem, s sitnarjenjem in z grožnjo, da 
bo bruhal, a tokrat je Hana odločena. Sina na vrat na nos odpelje 
iz velemestne Prage k svoji materi v zakotno Rybno. Mati tako ali 
tako nima kaj početi odkar je ovdovela, Hana pa ima dela še 
preveč. Za  Viktorja skrbi sama že od kar se je rodil. In ker je 
igralka, se njen delovnik pogosto razvleče, nato pa konča v 
zgodnjih jutranjih urah kozarcem, dvema ali tremi preveč. Tako 
bo najboljše za vse! Toda, ali Hana res ve, kaj bo najboljše za 
druge, ko pa še zase ne poskrbi dovolj dobro, saj ni srečna? 
Roman spretno preklaplja očišča pripovedovalcev. Najprej  
doživljamo dogajanje skozi dečkove oči in nemudoma stopimo na 
njegovo stran. V spretnem obratu se pripoved nadaljuje skozi 
babičine misli. Dlje ko ji sledimo, bolj smo na njeni strani. In nato 
ugledamo dogajanje skozi oči hčere. Ki ima seveda tudi prav. 
Viktorjevo bivanje pri babici, njegova nova šola, novi otroci, vse 
se sprva zdi velika napaka. Toda sčasoma babica in vnuk stketa 
vez zaupanja in razumevanja. Se roman konča srečno? Da, 
vsekakor, pa čeprav babica smrtno zboli, ravno ko Viktor začuti, 
da ima pri njej dom, ravno ko se zdi, da bo vse končno dobro. 
Toda seme dobrega je zasejano. Roman Petre Soukupové z 
vsako stranjo pripoveduje, kako neskončno dragoceni so trenutki, 
ki jih preživimo drug z drugim, pa čeprav niso vsi dobri. Ker se je 
vredno boriti za tiste, ki jih imaš rad! Toplo priporočam. 
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