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Roman bi priporočila v branje predvsem srednješolcem in odraslim.
Mentorjem branja v pomoč, da se pripravimo:
-

Pripis avtorice na kraju knjige, str. 452-453,
Strokovna spremna beseda dr. Ivane Kreft Hausmeister, str. 455-457,
Kratka predstavitev »zgodbe, ki se usede v srce in tam ostane« na hrbtni strani knjige
In tole https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/sarah-crossan295338/eno-p-9789610157823

Pričakujem, da se bo na spletu pojavilo več objav po počitnicah …
Spodbude za branje:
-

-

-

Tistim, ki so prebrali roman »V zavetju vode«: Še en vrhunski problemski roman v
verzih!!! Zgodba je napisana dognano, v verzih, podobno kot avtoričin roman "V
zavetju vode", ki ga poznamo prav tako v prevodu Ane Barič Moder (Mladinska knjiga,
2018) in je prejel je priznanje zlata hruška MKL Pionirske 2019, na predlog Slovenske
sekcije IBBY pa je uvrščen na IBBY častno listo 2020.
Morda takole: Grace in Tippi sta siamski dvojčici, ki preživita do 16. leta, kar je
medicinski čudež. Druga drugi pomenita vse, pa vendar ima vsaka tudi svoje življenje;
nekateri njuni problemi so zelo posebni, nekateri pa podobni problemom drugih
najstnikov. Na koncu zgodbe zvemo, zakaj je to prvoosebna pripoved Grace ...
Zelo všeč mi je tudi ta: https://www.stiglic.net/2016/07/sarah-crossan-one.html

Grace in Tippi sta šestnajstletni siamski dvojčici, ki ravnokar odhajata v običajno šolo in v
življenje.
Še eno Palacievo Čudo? Večinoma ne, čeprav gre za sijajno jokado.
Crossanova je roman zapisala v nečem, kar bi lahko bil svobodni verz, a to nemara ni. Ne
vem, pravzaprav, in me skorajda ne zanima. Ker oblika je učinkovita in useka v glavo. (…)
Kocinil sem se. In še kaj zraven.
Preberite - in bodite pozorni na poravnavo besedila proti koncu. Pa na milijon drugih stvari,
ki jih roman poskuša povedati.
One je zakon.

-

Ko roman preberemo, prisluhnem prvim odzivom … in se pogovarjamo najprej in
predvsem o tem, kar se je dotaknilo mladih bralcev.
Nekateri problemi dvojčic so zelo posebni, nekateri pa podobni problemom drugih
najstnikov.
Morda bomo razpravljali o tem, kako vpliva bolezen na otroke, ki se rodijo bolni ali pa
zbolijo pozneje (v pomoč nam bo spremna beseda dr. Ivane Kreft Hausmeister).
Zagotovo nas bodo zanimali siamski dvojčki; nekaj zvemo že v romanu, sicer pa je na
spletu dostopnih veliko informacij.
»Zraščene dvojčke pogosto imenujemo tudi siamski dvojčki po slovitih kitajskih zraščenih
dvojčkih Čangu in Engu Bunkerju (1811–1874), ki sta prihajala iz Siama (danes Tajska).«
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zra%C5%A1%C4%8Dena_dvoj%C4%8Dka

Nadaljnje spodbude za branje:
Crossan, Sarah: Zavetje vode: https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/zavetjevode

mag. Tilka Jamnik

