
 »…Kako se ljudje obnašajo, ko slišijo, da je človeku 

umrla mama?…« 

 

Kraljica smeha 
Sasha je dopolnila dvanajst let in oče bi ji rad pripravil praznovanje s 
prijatelji, toda ona letos noče praznovanja. Zato, da ne bo mamina 
odsotnost očitna. Ker njena mati ni »zaspala«, ni nas »zapustila« ali 
»odšla«, kot pravijo ljudje. Ona je umrla. Čeprav sta očka in Sasha storila 
vse, da bi ji bilo laže in so zdravniki zdravili njeno depresijo, je neke 
ledene noči izginila. Zadnje leto so ji solze neprestano polzele po 
obrazu. Sashina čudovita, zabavna, ljubeča in igriva mamica je naredila 
samomor, ker so ji dušo izpili morakvarji. Odkar je mama mrtva, Sasha 
sliši, kako očka, kadar misli, da že spi, joka. Ona pa ni potočila niti 
solze, pa tudi na mamin grob noče. Raje naredi seznam, kaj bo še 
storila, da bo preživela… Pretresljiv roman švedske pisateljice Jenny 
Jägerfeld subtilno spregovori o neizmerni bolečini, ki jo za seboj pusti 
samomor starša in o tem, kako bolečino preživeti. Sasha žaluje s 
stisnjenimi zobmi. Žalost zakoplje globoko vase, a to v resnici ne deluje. 
Oče, družina, prijateljica, učiteljica, šolska svetovalka in nazadnje 
otroška psihologinja ji, vsak na svoj način, pomagajo iskati boljšo pot. 
Ki pa jo mora prehoditi deklica sama. In jo. Ker je pogumna in zelo 
zabavna. Sem povedala, da bistra deklica sklene postati »kraljica smeha«, 
stand-up komičarka? Že mogoče, da je podobna mamici, toda ona hoče 
ljudi spravljati v smeh, ne v jok. Da ji bo uspelo, se bralec zave, ko se še 
sam med solzami prične smehljati in nato smejati. Izjemen, čustveno 
napet roman, ki niha od črne žalosti do zlate zore optimizma, je sicer 
namenjen otrokom in mladostnikom, a bo navdušil tudi odrasle. 
Prebrati ga je vredno zaradi užitka dobre proze, zaradi vsebine in zato, 
ker so med nami otroci in njihovi starši, ki se pravkar soočajo z enako 
bolečino. Da ne bomo med ljudmi, ki se obnašajo res noro, ker ne vedo 
kaj reči, ko slišijo za samomor v družini. Odrasli bralci ne bodo 
spregledali vloge stand-up komedije, ki poslušalca povabi v zgodbo, 
nato pa - punch! – iz smeha v jok in iz joka v smeh. Ker za življenjsko 
ravnovesje potrebujemo oboje. Še posebno smeh. Zelo toplo 
priporočam v branje in razmislek! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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