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Roman, ki je sicer namenjen predvsem otrokom v 2. triletju OŠ, toplo priporočam tudi
odraslim, predvsem staršem in drugim vzgojiteljem. Tudi jaz ne razumem, zakaj mama ne
pusti svojemu sinu, da bi se po ločitvi še naprej družil z »očetom«, njenim drugim
partnerjem; sinov pravi oče (v resnici je švicarski oče) živi z novo družino v Švici. In morda še
bolj ne razumem, zakaj je lahko neka druga mama tako kruta do svoje hčerkice? Kako bi naj
potem razumela 10-letni Oti in 7-letna Alina? Problemski roman je napisan privlačno in
napeto, obravnava je večplastna in gane do solz. Črno-bele ilustracije besedilo dobro
dopolnjujejo. Na koncu je strokovna spremna beseda z naslovom »Kazen mora biti vzgojna
(?!)«, ki jo je napisal Peter Stefanoski, socialni delavec, direktor Socialne inšpekcije, in
napotek, kam se obrniti v primeru nasilja nad otroki.

Spodbude za branje:
-

-

-

-

K branju povabim takole: Kaj menite, kaj se dogaja, če 7-letna deklica takole povabi 10letnega dečka, da bi se igrala: "Ali se greva kaznovanja?" Dečka vidi prvič, teče po njenem
bloku in se pred »zasledovalcem« skrije v njeno stanovanje, kjer je sama. Morda dodam še
kaj z zadnje strani knjige.
Zgodba je napeta in zanimiva za mlade bralce, ne glede na to, ali imajo izkušnje z ločenimi
straši in nasiljem v družini ali ne. Ko preberejo, se pogovarjamo o »rečeh, ki jih ne
razumejo«, in predvsem o tistih, ki jih vznemirjajo. Mentorji se moramo zavedati, da bomo
najbrž izvedeli za marsikatero stisko otrok. Zato se moramo na to pripraviti.
Knjiga je primerna je, da jo berejo otroci in starši, pa se potem pod vodstvom mentorja
pogovarjajo. TODA: Mentor mora biti pripravljen, morda si bodo (iz)povedali reči, o katerih
doma ne spregovorijo.
Če pa želimo res poglobljen pogovor, potem povabimo na srečanje strokovnjaka.

Nadaljnje spodbude za branje:
-

Morda bo kateri od (mladih) bralcev priporočil kakšno drugo dobro knjigo, ki obravnava
nasilje nad otroki ali neuspešno ločitev staršev (ne spomnim se, da bi že bilo kje obravnavano
to, da mama ne bi dovolila srečevanj z ločenim partnerjem, ki sploh ni otrokov biološki oče; v
tem besedilu je to, da se imata Oti in Aleks tako zelo rada, kot da bi bila v sorodu, ganljivo in
»poučno« predvsem partnerjem, ki se ločujejo).

-

Morda bi prebrali še več mladinskih književnih del Cvetke Sokolov? Namenjena so mladim
bralcem v vseh starostnih obdobjih, so privlačna, večplastna, sporočilna tudi odraslim. Za to
starostno stopnjo priporočamo roman z naslovom Bo res vse v redu?

-

Avtorico lahko povabimo tudi na srečanje, rada obiskuje mlade bralce. Prijetne nastope v
živo izvede. Je pa tudi ena od avtoric, ki se imenitno znajde v zoom ali v kakšni drugi obliki
srečevanj na daljavo.

mag. Tilka Jamnik

