
»…Včasih se človeku zdi, da ga pot pelje preveč okrog, 

takrat potrpežljivost in vztrajanje nista odveč. In bolje 

je, če se sam odločiš, kot da se drugi odločijo zate…« 

 

Modri Portugalec 
Anji Klari so se kar nenadoma udrla tla pod nogami, da se je znašla v 
temnem podzemnem rovu skupaj s podgančkom Hijacintom. Še 
sreča, da je bil tam, ker je takoj zagledal prehod, ki je vodil nekam 
naprej… Nenavadna zgodba Petra Svetine, ki z novim romančkom 
- tako ga skromno poimenuje - za otroke in mladino povsem očara 
tudi odrasle. Potovanje Anje Klare in Hijacinta skozi čudaštva in 
nevarosti drugega sveta izrisuje vzporednice s Carrollovo Alice v 
čudežni deželi, a se od njegove čudežne dežele tudi močno razlikuje. 
Čudaštva druge dežele bi lahko bila smešna, če ne bi grotesko 
odsevala čudaštva našega sveta. Tudi tu so ljudi, ki bi radi postali 
Samo Držec ali zlobna Vlada Rizzi, ki zapira otroke v taborišča za 
pozabljene otroke, kjer jim polomi igrače, izbriše vesele misli in jih 
zapre pod stekleni zvon. Ponorela Vlada Rizzi ujame tudi Anjo 
Klaro in Hijacinta, a se rešita. Nato skleneta, da bosta rešila ujete 
otroke, čeprav bi lahko takoj zapustila deželo. Med načrtovanjem 
reševanja otrok srečujeta čudaške prebivalce dežele. Naletita na gobe, 
ki govorijo čudno, ker nenehno izgubljajo zloge; na Modrega 
Portugalca, ki deli odlične nasvete, ki pa jih moraš razumeti, da bi jih 
lahko uporabil; na Generala, ki nenehno vpije nesmiselne ukaze; na 
hermelina z dolgo sivo brado, ki recitira pesmi; na Mandra Goro, ki 
zbira izgubljene zloge, na Čudno gošo, kjer se vsakomur nekaj 
čudnega zgodi… Zgodba, ki se začne nekje na sredi, zaokroži in se v 
veliki elipsi vrne nazaj v varen pristan. Z roko v roki z zgodbo, ki 
imenitno niansira smisle in nesmisle, boleče sporočilo in krohotavi 
humor, prozo in poezijo, stopajo ilustracije Damijna Stepančiča. 
Knjiga je lahko tudi imenitno darilo odraslemu. Toplo priporočam! 
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