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"Vse" o "Vse, vse" je na  Fejstbuku, itak :) http://mladinska.com/fejstbuk/l-j-u-b-e-z-e-n/vse-
vse-1 
 
Predvsem je ganljiva mladostniška ljubezenska zgodba, toda v eni plasti jo lahko razumemo 
tudi metaforično, kako nekateri starši ne želijo, da bi jih (odraščajoči) otroci zapustili, pa niti 
ni treba, da bi že izgubili katerega od otrok (kot npr. Meaddyna mama). Zelo me zanima, kaj 
vse bodo občutili moji mladi bralci ☺ 
 
Spodbude za branje: 
 

- Mlade bralce spodbudim, da roman preberejo. S čim? Z besedilom na platnicah knjige 
ali z napovednikom filma: 
https://www.youtube.com/watch?v=0LyEE7eR0nM&fbclid=IwAR3o2S5inM6iHxLNrTf
I2gdw1I9HlRv33ETJAA-2m9KT4jLopgtjq4_S5_g 

- Morda pa so film že videli, pa bi želeli prebrati tudi knjigo?! (Ne vem, koliko to še 
deluje, ampak zagotovim jim, da je knjiga res boljša ;)) 

- Po branju bralci predstavijo vsak po eno glavno osebo, to so: Madeline "Maddy" 
Whittier, Oliver "Olly" Bright; Dr. Pauline Whittier, Maddyna mama, in Carla, 
Maddyna negovalka, Kara, Ollyjeva mlajša sestra. 

- Pogovarjamo se: 
- Kdo pripoveduje zgodbo? (Maddy) 

Kakšno bolezen naj bi imela Maddy? SCID je zelo redka avtoimuna bolezen: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_combined_immunodeficiency  
Je bila Maddy kot dojenček pogosto bolna?  
Če držiš otroka v karanteni, se mu imunski sistem slabo razvije. 
Kakšne psihične težave ima Maddyna mama in zakaj? 
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S katerim športom se ukvarja Olly (neko posebno gimnastiko) in kakšne pesmi piše 
(limerick)? Kakšne težave imajo v njegovi družini? (Oče je alkoholik). 
Kakšna je negovalka Carla? Veliko življenjskih izkušenj ima in pove marsikatero 
modrost, npr. »življenje je dar«. 

- Smo si zapomnili še kakšne modrosti, ki bi jih veljalo upoštevati? 
  

- Lahko pa tudi kako drugače: morda prosim dvojico med mladimi bralci (najbolje 
prostovoljca), da pripravita PP predstavitev romana, ob kateri se bomo potem 
pogovarjali, dopolnjevali itd.   

- Besedilo je privlačno (nezahtevno) za branje, členjeno na kratka poglavja, vmes so 
pogovori po mesindžerju, odpustnice iz bolnice, potrdila o nakupu blaga prek spleta, 
letalske vozovnice idr.  

- Morda pa jaz pripravim PP predstavitev – glejte, nekaj takega – in jih prosim, da   
pripovedujejo ob slikah: 
 

 
 

  
 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
  
 

- Morda si na koncu skupaj ogledamo film, če ga še niso videli:  
Everything, everything [Videoposnetek] = [Vse, prav vse] 
video DVD, Ljubljana : Menart Records, 2017, angleški 
 

- Primerjamo naše predstave ob branju s filmom.   
 

- Uganka:  zakaj odpotujeta Maddy in Olly na Jamajko? Nagrada je šarkelj. 
(Mama Maddy pokaže fotgrafijo, kjer so še vsi štirje: očka, mama, starejši brat in 4-mesečna 

Maddy med počitnicami na Havajih). 

- Avtorica Nicola Yoon je jamajškega rodu ☺. 

 

Mag. Tilka Jamnik 



 


