
 
 

Listi iz Žanovega in Sarinega ljubezenskega dnevnika 

Sara in Žan sta rejenca. Vsak na svojem koncu Slovenije, s pravimi starši že nekje. 

Na srečo sta se spoznala med skupnimi počitnicami. Na srečo sta oba pisala 

dnevnik. Na srečo … sta to krasna mladostnika Sandra J. (zdaj stara 19 let) in Tadej 

K. (zdaj star 21 let), ki ju je spoznal pisatelj Ivan Sivec ter prelil v literaturo njuno res 

posebno, ljubečo in pretresljivo zgodbo. Za take usode po navadi sploh ne izvemo, 

čeprav se dogajajo ... čisto blizu nas.  
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Naučimo se prepoznavati živalske sledi, sprehodimo se po z mahom poraslih poteh, 

poiščimo gobe, opazujmo jelenji ruk, spoznajmo pomen gozdarskih oznak na drevju, 

odkrivajmo skrite dupline žoln ... 

Knjiga Gremo v gozd! prinaša kar 88 idej za očarljiva in razburljiva doživetja v gozdu 

v vseh letnih časih, podnevi in ponoči. 
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Humorna, topla, a hkrati bridka zgodba sporoča, kako pomembno je sprejemati 

drugačnost in biti zvest sam sebi. Barnaby je junak, ki ga ni težko vzljubiti, njegova 

zgodba je polna fantazijskih junakov. Na mestih temačna pripoved z grenkosladkim 

koncem je pravzaprav namenjena tako odraslim kot otrokom, vsak bo v njej našel 

nekaj drugega, drugačne plasti in drugačne globine, ki dajo misliti in potrjujejo trditev: 

'Ker tvoja različica normalnega ni enaka različici nekoga drugega, to še ne pomeni, 

da je s tabo kaj narobe.' 



 
 

Twan in njegova sestra dvojčica Linda z mamo in babico odpotujeta na Islandijo k 

Twanovemu pradedku, dediju Kasu, ki živi tam čisto sam. Star je in bolan ter ne more 

več dobro skrbeti zase, zato bi moral z njimi nazaj na Nizozemsko. A dedi ima čisto 

drugačne želje in naredi načrt. Twana, ki ima s seboj priročnik za preživetje v naravi, 

prosi za pomoč. Twan pa ne ve, kaj naj stori – naj pomaga dediju ali naj skrivni načrt 

izda mami in babici? Zaupa se dvojčici Lindi in skupaj se odločita. 

 

 



 
 

Pisatelj Andrej Rozman Roza je v stripu upodobil upor živali proti brezdušnemu 

gospodarju kmetije (po Orwellovi predlogi) in dokazal, da je mogoče klasiko uporabiti 

za učinkovito ogledalo sedanjosti.  

 



 

Avtorica v svoji knjigi Simpl govori o dojemanju in spoštovanju drugačnosti.  

Osrednji junak je umsko zaostal Simpl, katerega edina skrb je plišasti zajec Zajko. 

Čeprav je življenje – predstavljeno z njegovega vidika – morda zelo enostavno, pa to 

vsekakor ne velja za njegovega brata Klebra. Gimnazijec ne izpolnjuje samo mamine 

poslednje želje, ki je bila: ''Pazi na svojega brata. Jaz pa bom od zgoraj pazila na 

vaju.'', pač pa želi bratu omogočiti človeka dostojno polno življenje, in za to je 

pripravljen narediti prav vse. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Delo pripoveduje o treh otrocih, sirotah, za katere se prepirajo za skrbništvo.  

 

Oče je namreč izginil, mati pa storila samomor. Najstarejši je štirinajstletni Simeón, 

nadvse bister fant, ki si zada nalogo obdržati skupaj preostalo družino. Osemletna 

Morgane je zadržana deklica, medtem ko je Venise petletna nadvse ljubka očarljivka. 

Premladi so, da bi živeli sami, zato jim socialna služba želi najti skrbnika. Ker je imel 

oče že prej drugo družino, sta kandidata šestindvajsetletni homoseksualni polbrat 

Barthélemy in sedemintridesetletna zdravnica Josiane, ki se navduši nad ljubko 

Venise, manj privlačna Simeón in Morgane pa je ne zanimata. Polbrat Barthélemy s 

svojim neodgovornim življenjem ni najbolj primeren skrbnik, saj sta mu na prvem 

mestu zabava in lastni užitek. A ga življenje, predvsem pa trije nabriti otroci 

spremenijo. 
 
 



 
 

Maja si pri uri kiparjenja z električno žago odreže konico palca. Čeprav se to zgodi po 

nesreči, nekateri v njeni bližini dvomijo o tem. Vsi so zaskrbljeni, le njena mati, za 

katero bi si Maja najbolj želela, da bi jo skrbelo, ne kaže kakšne posebne 

vznemirjenosti. Še več, izkaže se, da je izginila, tako da Majo bolj kot njen 

poškodovani prst skrbi dejstvo, da ne ve, kje je mama in kaj se z njo dogaja. 

Avtorica nas s posrečenim obešenjaškim humorjem, ki je ena od lastnosti glavne 

junakinje Maje, popelje v zanimiva dva meseca njenega življenja, v katerih se mora 

poleg vsakdanjih najstniških težav v prvem letniku srednje šole soočati še s prvo 

ljubeznijo, ločenima staršema in mamino skrivnostjo.  

 


