
»V tem, da si odrasel, je veliko moči. Moj učitelj za 

telovadbo jo ves čas uporablja. Misli, da je boljši od 

nas, ampak je samo starejši.« 

 

Čez potok, ne čez most 
Ena najlepših knjig o času odraščanja, ko se mladostnik levi iz otroka v 
mladega odraslega, prinaša 31 osebnih zgodb najstnikov. Njihove 
pripovedi je zbrala Linn Skåber in jih nato tenkočutno literarno 
obdelala, jih umila z bistro studenčnico in počesala, da zasijejo jasneje in 
se vsebina globlje dotakne bralca. Ne gre za prenarejanje resničnih 
zgodb iz življenja, gre le za način, kako zgodbo povedati, da jo bralec 
začuti močneje. Zgodbe najstnikov v knjigi so boleče iskrene, 
prvoosebne, kot da bi prisluhnili toku intimnih misli, ki jih zaupaš le 
samemu sebi. Govorijo o skrbeh, ki jih najstniki ne bi smeli imeti. Na 
primer, ali bo njihovi družini uspelo obstati, potem ko je nenadoma 
umrl očka. Ali pa preizpraševanje, kaj bi morala storiti mami, ki je bistra, 
duhovita in navdihujoča, da bi jo, tujko, zagledala tudi družba 
domačinov, ki sedaj meni, da je zabita, ker je pač tujka. Zgodbe so 
izbrane tako, da se pred bralcem razpre paleta osebnosti, čustev in 
življenjskih okoliščin. Pripovedujejo, na primer, kako se počutiš, če 
moraš molčati, da si zaljubljena v najboljšo prijateljico. Ali kako ti je pri 
srcu, če ljudje za hrbtom tvoje mami šepetajo, da je »že spet v svoji 
fazi«. In kako težko se je sprijazniti, če mamini poljubi nenadoma dišijo 
po brivski vodici njenega novega tipa, ali če ti novi polbratec jemlje 
edino igračo, ki si jo dobil od svojega dedka. Ali pa, kako prazno se 
počutiš, če drago prijateljico nenadoma lahko spremljaš le še prek lajkov 
na njenem instagramu. Zgodbe so vredne premisleka, pogovora in 
opredeljevanja. Primerne so za bralce vseh starosti. Najstniki bodo v 
njej našli vzporednice in navdih, kako naprej, odraslim pa bodo 
ponovno ošilile empatijo, ki vodi v razumevanje in sprejemanje 
težavnega obdobja odraščanja. Knjigo povezujejo ilustracije Lise 
Aisato, ki je ustvarila izjemne, povedne domišljijske portrete najstnikov 
oziroma najstništva. Toplo priporočam kot branje za vse, ki imate 
najstnika v družini ali se z njimi srečujete pri svojem delu. Predstavitev: 
Maja Črepinšek 
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