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»Nikoli ne reci, da te je strah, moja mala. Nikoli. Ker potem si tisto, česar te je strah, začne domišljati, 
da je nekaj mogočnega in da te lahko premaga,« reče oče somalski deklici Samii, ki ima v življenju 
samo eno željo – da bi lahko tekla in da bi enkrat v teku lahko zastopala svojo domovino.  
(Samo Rugelj; Bukla 120-121 http://www.bukla.si/?action=books&book_id=25275) 
 

Spodbude za branje: 
 

- Roman je primeren tako za mlade (3. triletje OŠ, morda že tudi 2. triletje, srednješolci oz. 
    mladostniki) kot za odrasle bralce. Zagotovo zanimivo branje tudi za moške! 
- Tudi jaz bi svetovala tako kot S. R. v Bukli: »najprej preberite roman, šele potem pa na internetu 
    raziščite, kaj se je s Samio zgodilo v resničnem življenju.« 
- Ko roman preberete, raziščite še resnično življenje Samie Yusuf Omar. Na internetu je res veliko 
    podatkov (le-teh se morda lotijo tudi tisti, ki sicer ne berejo radi literarnih besedil?!), odlična      
    predstavitev pa je – seveda! - na Fejstbuku:         
    http://www.mladinska.com/fejstbuk/zivljenje_ni_izi/knjiga?aid=5296   

Na tej strani boste našli Tukaj te cǎkajo informacije o avtorju in nastanku romana, o Somaliji, 
življenju v njej, podrobnostih s Poti in še in še zanimivih podrobnosti v zvezi z romanom. 

- Pogovor o beguncih, priseljencih in migrantih lahko poglobite z branjem spremne besede Mirjam 
    Milharčič Hladnik z naslovom Do zadnjega diha. 

 

 

Tragično zgodbo somalijske tekačice Samie 
Yusuf Omar (1991–2012) predstavlja tudi 
grafični roman (risoroman):   
Reinhard Kleist: Sanje o olimpijadi. Prev. 
Mojca Kranjc. (Zavod VigeVageKnjige, 2017), 
150 str. 
 
Mladim bralcem ponudim obe knjigi: želim, 
da spoznajo tragično zgodbo somalijske 
tekačice Samie Yusuf Omar (1991–2012), 
želim, da se zamislijo ob usodi sodobnih 
beguncev ...  
Opazujem tudi, kako se odzivajo na klasično 
besedilo in kako na grafični roman 
(risoroman). 
 

http://www.bukla.si/?action=books&book_id=25275
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 Spodbude za nadaljnje branje:  
 

- Pričakujem, da bodo mladi bralci res iskali dodatne informacije: Samie Yusuf Omar, morda somalski 
atlet Mo Farah, ki je bil Samii vzornik in navdih ... morda še kdo … Kaj pa vem, kam vse bo neslo 
bralno raziskovanje športnih navdušencev. 

- V zadnjem času so vsem blizu migracije, predvsem begunci iz afriških in azijskih dežel. Mlade 
spodbujam, da se pogovarjamo in tudi beremo, tako dokumentarno kot leposlovno gradivo, novice v 
časopisih, na internetu itd.  

- Izbor najboljših mladinskih knjig o beguncih iz zadnjih let: 
Glej:  Mešković, Alen: Ukulele jam: http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ukulele-jam  
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