
 »…Vajin oče je bil mnenja, da je hiša nekaj 

najlepšega na svetu, in si je našel žensko, ki se je 

strinjala z njim…« 

 

Nizozemska hiša 
Danny in Maeve odraščata v razkošju, v ogromni »Nizozemski hiši«, 
pravljično razkošni umetnini, ob molčečem, zahtevnem očetu, ki je 
redko doma in se še redkeje komurkoli odpre. Sploh pa ne lastnima 
otrokoma. Kuharica in sobarica, prijetni ženski, skrbita, da sta sita in 
oblečena, ljubezen, kakršno otroci običajno dobijo od matere in 
očeta, pa otroka najdeta le drug pri drugem. Pravzaprav je Danny, ki 
je mlajši, tisti, ki jo prejema od nekaj let starejše Maeve. Vrača ji jo, 
kot bi jo materi. Ona pa mora stati sama zase že kot drobna deklica. 
Ko je družino zapustila mati, bi skoraj umrla od hudega, in od tedaj 
o njuni materi nihče več ne spregovori. Nekega dne se kapsula, ki sta 
jo brat in sestra ustvarila drug drugemu, razdre. V hišo se vsili mlada 
mačeha, ledena kraljica. S seboj pripelje majhni hčerki. Mačeha 
obožuje hišo, denar, razkošje. Kot v pravljici pastorkoma odtegne 
očeta, nato ju po očetovi nenadni smrti nemudoma nažene iz hiše, 
čeprav sta le najstnika. Že zdavnaj je poskrbela, da je vse premoženje 
prepisano nanjo. Ganljivo zgodbo o petih desetletjih življenj ljudi iz 
»Nizozemske hiše« pripoveduje Danny, toda glavne junakinje 
romana so čudovite in močne ženske, ki ga obkrožajo, njihova 
ljubezen, skrb, bližina in toplina. Roman razmišlja o vezeh, ki jih 
vzpostavljamo, o tistem, kar drug drugemu podarjamo in o ranah, ki 
si jih zadajamo. Tudi z odsotnostjo in molkom. Vabi v razmislek o 
tem, čemu smo na svetu, o dolgu, ki ga imamo do družine in do 
skupnosti, o krivdi in odpuščanju. Pod plastjo medčloveških 
odnosov pa je kot trda temeljna skala razmislek o navezanosti na 
materialne dobrine in poteh ter stranpoteh iskanja duhovnih dobrin. 
V ZDA je roman Ann Patchett postal velika uspešnica New York 
Timesa in najboljša knjiga leta po izboru medijev. Toplo priporočam! 
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