
PRIPOROČILNI SEZNAM MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

Carolin Philipps: Neizrekljivo 
Štirinajstletni Kristjan je žrtev spolne zlorabe. Tam, kjer bi moral dobiti varnost in zaščito, mu je ponujena oblika ljubezni, 
ki je noče, boji se je. Otrok, ki ga starši pretepajo, se čuti krivega in posledično sprejema udarce kot naravno kazen. 
Ključne besede: spolna zloraba, fizična zloraba 
 

Wolfgang Herrndorf: Čik  

Avtor nas postavi v kožo precej nevpadljivega gimnazijca Majka, ki prihaja iz sicer premožne, a disfunkcionalne družine. 
Ko v Majkov razred pride novinec, predrzen Rus mongolskega videza, Čihačov, ali krajše Čik, se mu obetajo 
razburljivejši časi. Ker v razredu noben od njiju ni preveč priljubljen, se zgodi, da se med poletnimi počitnicami, kot dva 
odpadnika, z ukradeno staro lado in brez vozniškega izpita odpravita na brezciljno potovanje skozi Vzhodno Nemčijo … 
Napet, na trenutke drzen ali celo grob roman je zanimiv tako za najstnike kot tudi za odrasle, ki še niso potlačili 
mladostniških želja po pustolovščinah. 
Ključne besede: mladostniki, odraščanje, tatvina, prestopniki, prijatelji, v mladinski književnosti 

John GREEN: Krive so zvezde 

Šestnajstletna Hazel boleha za neozdravljivo obliko raka. Njen svet je poln bolnišnic, zaščitniških staršev in stalno novih 

oblik zdravljenja. Toda Hazel si ne želi, da bi bilo njeno življenje v celoti podrejeno bolezni. Hazel hoče vse, kar si želijo 

tudi druga dekleta njene starosti, in ko v skupini za samopomoč spozna čudovitega fanta s podobno diagnozo kot ona, 

se ji želja izpolni. Čedni, pametni in zabavni Gus v Hazelin svet prinese smeh in pustolovščine, predvsem pa novo 

upanje … 
Ključne besede: mladostniki, dekleta, bolezni, stiske, ljubezen 

Marie – Aude MURAIL: Oh, boy! 

Trije otroci ostanejo sami po tragični smrti matere. Prisežejo, da ne bodo nikoli zapustili drug drugega. Socialna delavka 
in sodnica, ki ji je dodeljen njihov primer, skušata narediti vse, kar je v njuni moči, da bi lahko ostali skupaj. Iskanje 
družinskih članov, ki bi lahko postali skrbniki treh sirot, se obrestuje, saj najdejo dva mogoča kandidata: nenavadnega in 
nezrelega Barthelemyja in hladno, čeprav odgovorno zdravnico Josiane. Bo otrokom uspelo izpolniti prisego? Bosta 
sorodnika privolila v vlogo nadomestnih staršev? Napeta zgodba, v kateri gredo mladi junaki čez težke ovire, a kljub 
temu uspejo ohraniti smisel za humor. 
 
Ključne besede: bratje, sestre, sirote, posvojitve, stiske 

Cvetka SOKOLOV: Kar ne ubije 
Roman brez lažnih predsodkov in stvarno predstavi problematiko spolne zlorabe. Napeta zgodba, ki bralca takoj 

pritegne, se začne s hudo, že skoraj neznosno dilemo šestnajstletnega Klemna ter se nato stopnjuje vse do 

presenetljivega obrata in končnega razkritja. Prepričljiva literarna realizacija in pretresljiva pripoved, ki se 

dotika   družbeno še vedno nedotakljive teme- posilstva ter daje misliti še dolgo po zadnji piki. 

 

Ključne besede: mladostniki, posilstvo 

 

Jay Asher: Trinajst razlogov 
Ko se Clay Jensen vrne iz šole, na domači verandi najde nenavadno pošiljko, naslovljeno nanj, in sicer škatlo s 

kasetami. Posnela jih je Hana Baker, njegova sošolka in simpatija, ki je pred dvema tednoma  naredila samomor. Hanin 

glas na kasetah Clayu razkrije, kaj jo je pripeljalo do usodnega dejanja. Zanj je imela trinajst razlogov, on je eden od njih. 

Clay vso noč posluša Hanino zgodbo. Njene besede ga vodijo po njunem mestecu. Tisto, kar odkrije, mu za vedno 

spremeni življenje. 

Ključne besede: medosebni odnosi, mladostniki, dekleta, samomor samopodoba, stiske 

 

Zlatko Blažič: Zgodovina moje heroinske odvisnosti 
Mariborčan Zlatko Blažič je bivši odvisnik. Zlatkovo pričevanje, ki se bere kot napet in dobro napisan roman, je lahko 

uporabno preventivno gradivo za vse, ki se ukvarjajo z odvisnostjo, pa tudi za starše, učitelje in tiste, ki negotovo stopajo 

po Zlatkovih stopinjah. Njegova pot od prvega stika z drogo, prek LSD-ja do popolne heroinske odvisnosti je bila kratka 

in zelo neposredna, pristanek na dnu pa dolgotrajen in boleč. Temu obdobju je namenjen srhljivo resničen prvi del knjige. 

V drugem delu beremo o tem, kako se je Zlatko po več kot petih letih drogiranja bolj po naključju znašel v Italiji in pristal v 

Don Pierinovi Skupnosti Srečanje na Siciliji. V naslednjih letih je v različnih komunah prestal zahtevne terapevtske 

programe in med sebi enakimi (nekdanjimi odvisniki) poskušal z disciplino, odpovedovanjem, omejitvami in z veliko 

žrtvami znova zaživeti človeka vredno življenje. 

 

Ključne besede: mladostniki, narkomanija, odvisnosti, terapevtski programi 



Jure Černič: Bebo 
Kratke in prisrčne zgodbice o dečku Benjaminu, ki je malo drugačen kot drugi otroci, bolj počasen in neroden, a ima 

starejšega brata, ki ga sprejema brez zadržkov, in tudi zlato mamo, ki ga ima neizmerno rada. Z očetom ima sicer nekaj 

težav, pa tudi z nekaterimi iz okolice, a pomembno je, da je vztrajen, iskren in načelen. Topel in iskren prvenec … 

Ključne besede: fantje, duševne bolezni, drugačnost, bratje, prijatelji 

 

Fabio Geda: V morju so krokodili 
Resnična zgodba mladeniča Enajtolah Akbarij, ki mora zaradi nevarnih vojnih razmer pri desetih letih zapustiti domovino. 

Iz nemirnega Afganistana ga mama odpelje v Pakistan in ga tam pusti z osnovnimi napotki za pošteno življenje. Čez 

Iran, Turčijo in Grčijo se Enajatolah po nevarnih ilegalnih poteh prebije v Italijo. V obljubljeno deželo prispe po petih letih 

neprestane negotovosti. Mnogi od njegovih tovarišev te sreče nimajo, njihovo hrepenenje po boljšem, varnejšem življenju 

se konča nekje na sredi ali pa tragično preminejo. 

Ključne besede: imigranti, begunci, Italija, spomini 

 

Goobie, Beth: Loterija 
To je roman priznane kanadske pisateljice, ki se loteva nasilja med mladimi. Dogajanje je postavljeno v gimnazijo 

Saskatoon, ki ji vlada društvo nasilnežev, imenovano Tajni odbor. Vsako leto med dijaki izžrebajo enega, ki postane 

»izbranec leta« in s tem njihov suženj, ostali učenci pa se ne smejo več družiti z njim. Ko izbranka postane Sally Hanson, 

se odloči, da se ne bo predala usodi, temveč se bo spoprijela z nasilneži. V boju proti psihičnemu nasilju, s katerim se jo 

lotijo, vztraja, kljub temu, da gre za bolj ali manj osamljen boj. 

Ključne besede: nasilje, ustrahovanje, vrstniki, strah, 
 

Igor Karlovšek: Matej  
Roman prepričljivo opisuje občutljivo obdobje odraščajočega najstnika, ki se spopada z bolečo izgubo. Matej se ne more 

sprijazniti z nenadno očetovo smrtjo. Zapre se v domišljijski svet, kamor nima dostopa nihče. Zdi se, da je ves čas v 

konfliktu z zunanjim svetom. Velja za čudaka, pravih prijateljev nima. Potem pa nekega dne pri sosedovih zagleda lepo 

dekle in se v hipu zaljubi vanjo. Sarangani je posvojenka iz Filipinov, a za sabo ima temno preteklost, ki ji ne more 

ubežati niti v Sloveniji. Njuna ljubezenska zgodba se ne konča, kot bi si oba želela. 

Ključne besede: mladostniki, odraščanje, samopodoba, družinske razmere, očetje, smrt, izguba 

 

* Igor Karlovšek: Gimnazijec 
Gimnazijec je roman o mladoletnem uporniku, ki ga naključja, med drugim ga okrivijo malomarnost, ki je povzročila 
smrt  prijatelja,  pripeljejo v vzgojni zavod. Ta  pa ne služi toliko svojemu cilju, to je prevzgoji mladoletnikov, ampak je 
središče mladostniških tolp in mesto, kjer je mogoče podkupljati paznike. Pisatelj se poglablja v fantovo notranjost,  se 
sooča z njegovim počasnim  duševnim hiranjem in z njegovo prisiljeno spremembo osebnosti. 
Ključne besede: mladostniki, prevzgojni zavod, nasilje, tolpe 
 

* Aksinija Kermauner: Berenikini kodri 
Anina, dijakinja prvega letnika gimnazije, se z idilične vasi preseli k dedku v veliko mesto. Njeni prekrasni beli lasje in 

okvarjen vid so posledica albinizma. Ker je vse življenje preživela obdana z ljubeznijo pri zaščitniški materi, jo zamikajo 

meje dovoljenega – zabave, alkohol, prva ljubezen in celo mamila. Nik je njeno nasprotje. Sin bogatih staršev, poln 

cinizma in prezira, na robu kriminala. Anina je zanj svojevrsten izziv. 

Prepleteni zgodbi, polni preobratov, izpostavljata problem drugačnosti. Avtorica, ki svet slepih in slabovidnih dobro 

pozna, skozi najstniška soočenja z moralnimi vrednotami sodobne družbe postavi ogledalo nam samim. 

Ključne besede: mladostniki, odraščanje, drugačnost, albinizem, slabovidnost 

 

Anna  Perera: Fant iz Guntanama 
Zgodbe ljudi, ki so se rešili iz Guantanamo Baya, enega najstrašnejših zaporov na svetu, burijo duhove varuhov 

človekovih pravic. Britanska avtorica je sicer izmišljeno pretresljivo pripoved fanta iz Guantanama sestavila iz treh 

resničnih zgodb. Glavni junak je petnajstletni Khalid, ki je bil rojen v Angliji in je tipičen najstnik, ki rad igra nogomet in se 

druži z vrstniki. A kmalu po zloglasnem 11. septembru se z družino odpravi v Pakistan, kjer obišče sorodnike. V Karačiju 

ga skupina neznancev (domnevno na podlagi računalniške igre Bomber one, ki jo je igral prek spleta) ugrabi in po 

mučnih zasliševanjih in pretepanjih ga prisilijo, da podpiše priznanje, da sodeluje z Al Kaido, kar ga posledično pripelje v 

Guantanamo. Zaporniki tam postanejo last marincev, ki jih skušajo popolnoma razčlovečiti. Še posebej pa to velja za 

tako mlade ljudi, kot je Khalid, ki se v Guantanamu znajde v najobčutljivejših letih, kar ga bo zaznamovalo za vse 

življenje … 

Ključne besede: mladostniki, muslimani, človekove pravice, zaporniki, Guantanamo Bay, nasilje, politični 

zaporniki, terorizem 



* Janja Vidmar: Debeluška 
Debeluška je zgodba o odraščanju, pa tudi o pretirano ambicioznih starših, ki ne upoštevajo želja svojih otrok in 

posledica le-tega. Različni, vse prej kot zdravi načini spopadanja s težo zaradi ustrezanja lepotnim idealom so tematika, 

za katero žal ne more reči, da ni več aktualna. Glavna junakinja 15- letna Urša si želi postati manekenka, predvsem zato 

da bi ustregla svoji mami in si na ta način pridobila njeno ljubezen. V resnici si želi postati pisateljica. Za manekensko 

kariero je potrebno imeti popolni videz, predvsem pa popolno težo. Tako se Urša kaj kmalu znajde v začaranem krogu 

različnih diet, hujšanja, prenajedanja in stradanja, iz katerega si sama ne zna pomagati. Njen odnos do hrane ne ogrozi 

le njenega zdravja, temveč tudi njena prijateljstva. 

Ključne besede: mladostniki, dekleta, hrana, zlorabe, anoreksija, bulimija 

 

* Janja Vidmar: Princeska z napako 

Zgodba pripoveduje o  deklici Fatimi, ki je prišla v Slovenijo kot begunka, njeno življenje v šoli, družino in njene stiske. 
Fatima živi v kleti stanovanjskega bloka v Mariboru. V šoli se iz nje norčujejo. Ker je revna, tujka, pomanjkljivo oblečena 
za zimski letni čas in v njihovih očeh manjvredna, ji grenijo življenje. 

Ključne besede: priseljenci, begunci, spolna zloraba, ksenofobija 

* Janja Vidmar: Punce za znoret 

Roman pripoveduje zgodbo o Katarini ali Keti, ki je na videz vzorna punca, ki v svojem življenju nima posebnih skrbi. 

Zunanjo podobo zgledne in spoštovane družine dopolnjujeta bogata in ugledna starša. Keti, ki bi rada predvsem sebi 

dokazala, da še zdaleč ni pridna punčka, se pridruži tolpi punc, ki ustrahujejo in trpinčijo njene vrstnike in nič hudega 

sluteče mimoidoče. Prepričana je, da je vse lepo in prav, dokler si punce za žrtev ne izberejo sošolkinega duševno 

prizadetega brata. 

Ključne besede: nasilja med mladimi, mladinsko nasilje nad sovrstniki, nad učitelji in  za domačimi zidovi 

* Janja Vidmar: Pleme 

 V stanovanjski skupnosti iščejo upanje Tarik, Kapucarka-Kimi, Grafitar Jon (»Busanc«) in njegov mali bratec Reni. 

Skupaj so Pleme, med njimi je Škatla duhov, nad njimi pa vzgojitelj, ki se je poimenoval Kafka. Kimi ne mara imen in se 

skriva pod kapuco, Jon sovraži veznike in skrivaj riše grafite. Med smrtjo, žalostjo in izgubljenostjo iščejo svojega angela. 

Komu od njih ga bo uspelo najti in kdo ga bo za vedno izgubil?  
Ključne besede: drugačnost, osamljenost, nasilje (fizično ali psihično nasilje v družini, nasilje samega nad 

sabo), konflikti z odraslimi, alkoholizem, ksenofobija, prva ljubezen 

* Janja Vidmar: Fantje iz gline 

Zgodba o dveh sicer zelo različnih gimnazijcih, ki ju združi nuja in ki se zbližata na način, zaradi katerega njuna okolica 

zastriže z ušesi, bralca navaja k razmisleku o tem, kako in kdaj se postaviti zase in se v imenu pravice do posameznikove 

osebne odločitve spopasti z diktaturo družbeno sprejemljivega. 

Ključne besede: istospolna usmerjenost, mladostniki, nestrpnost 

de Delphine  Vigan: No in jaz 

Knjiga, ki nevseljivo in brez kančka moralizma razkriva problematiko brezdomstva, je ganljivo in provokativno branje za 

vse generacije. Lou Bertignac je drobno, bistro dekle, ki poskuša preživeti ob odtujenih starših, ki se ne morejo sprijazniti 

s smrtjo druge hčerke. Proste popoldneve preživlja na železniški postaji. Tam sreča No, brezdomko. Odloči se, da bo o 

njej napisala seminarsko nalogo. Počasi se ji približuje in spoprijateljita se. Ko nalogo konča, No izgine. Lou takrat starše 

prepriča, da novo prijateljico vzamejo pod streho. Odpravi se po pariških ulicah, jo poišče in pripelje domov. Končno se v 

njihovo hišo naseli bolj zdrav družinski duh. A za kako dolgo? 

Ključne besede: brezdomci, osamljenost, prijateljstvo, pogum 

 

* Goran Vojnović: Čefurji raus!    
Roman ponuja svežo, še nikoli niti na približno podoben način obravnavano tematiko čefurjev, prežeto s sproščeno 

ironijo in zapakirano v slogovno privlačno formo. Glavni junak je 17-letni Marko Đorđić, ki mu bolj kot šola dišijo vragolije 

na košarkarskem igrišču pred blokom v Fužinah in vsakovrstni neprimerni podvigi s prijatelji Acotom, Adijem in Dejanom. 

Ključni trenutek pripovedi predstavlja Markova izločitev iz košarkarske ekipe, saj se s tem preobratom obrne življenje 

glavnega junaka na glavo. Neizbežno drsenje navzdol in hkrati tudi edina rešitev pa je Markova selitev k sorodnikom v 

Bosno. Roman je poln pronicljivih razbijanj stereotipov, obogaten je tudi z živahnim jezikom, na novo izgrajene čefurščine 

– fužinščine. 

Ključne besede: imigranti, priseljenci, mladostniki, Fužine,  odraščanje 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Princeska_z_napako


* Jana Frey: Velike zelene oči 

Lenino poletje je bilo usodno. Mokra cesta, nesreča in posledice: nenadna slepota. Šestnajstletnica bi ob nenadni slepoti 

najraje umrla, jezna je na vse in vsakogar. Oslepele največkrat prizadene izguba samostojnosti, odvisnost od drugih. Pri 

adolescentih se obenem pojavi cel kup vprašanj o sprejemljivosti v družbi, iskanju partnerja, kup vprašanj, ki se tičejo 

pomilovanj, spotikanj, smešnosti in o vsem, povezanim z odraščanjem. Prelepo dekle Lena z velikimi zelenimi očmi se 

dvigne. Se zaljubi. Zaživi spodobno, čeravno slepa. Zgodba, napisana po resničnih dogodkih. 
Ključne besede: prometna nesreča, slepota, soočanje z njo 

 

Robert Swindells: Sramota 

To je zgodba o verskem fanatizmu in o tem, kam lahko pripelje naša življenja. Mladinski roman, a ravno toliko je primeren 

tudi za odrasle, pripoveduje zgodbo o najstnici Marthi, ki je drugačna od svojih vrstnikov. Starša sta namreč verska fanatika, 

čudaka, ki ji prepovedujeta modne obleke, televizijo, računalnik, prijatelje. V šoli vendarle spozna prijetnega fanta, Scotta, 

ki mu počasi zaupa več o domačih razmerah. Oče jo pretepa, izgnali so sestro Mary, ker je »grešila«, v kleti pa imajo 

zaprto »Sramoto«. Sramota je mala deklica, ki se jo Scott odloči rešiti. 
Ključne besede: verski fanatizem, fizična in psihična zloraba 

Johanna Thydell: Zvezde sijejo v temi 
Trinajstletno Jenno bi moral skrbeti šolski uspeh in način, kako bo pritegnila pozornost lepega Sakkeja. A pri njej doma je 

hodulja s koleščki, kupi tablet, stol za prhanje, lasulje in prilagojeno pohištvo. Njena mama je zbolela za rakom. Na 

stropu Jennine sobe pa so zvezde, ki sijejo v temi. Pod eno izmed njih je skrila pesem …To je zgodba o resnično 

najtežjih stvareh – o tem, da stvari nikoli niso takšne, kot si jih človek želi, o prvi ljubezni in prijateljstvu ter o 

razdvojenosti med ljubeznijo do mame in hrepenenjem po življenju, kot ga živijo drugi. 

Ključne besede: matere in hčere, bolezen, soočanje z njo 

 

Rainbow Rowell: Eleanor in Park 
Eleanor je nova punca v mestu. Z ognjene rdečimi lasmi izstopa, čeprav si želi, da bi bila čim bolj neopazna. Ko se prvič 
pelje s šolskim avtobusom, se po sili razmer usede zraven Parka. Sprva jima je mučno deliti avtobusni sedež, a kmalu 
ugotovita, da ju zanimajo iste reči. Stripi, ki jih skupaj prebirata, in kasete, ki jih poslušata, za Eleanor pomenijo beg od 
njene disfunkcionalne družine. Njen očim s svojimi pijanskimi eskapadami terorizira njo, njena brata in sestrico, medtem 
ko je mama preveč prestrašena, da bi se uprla svojemu partnerju. Njeno jezo in žalost uspešno blaži Park, ki se v 
rdečelasko zaljubi do ušes. A svojo ljubezen mora Eleanor doma skrivati. In ko ugotovi, kdo ji neprestano piše opolzkosti 
po zvezkih, se njej in Parku svet spremeni. 
Ključne besede: disfunkionalna družina, ljubezen, spolno nadlegovanje 
 

Anna Woltz, Vicky Janssen: Dekle z Marsa 

O fantu, ki je postal dekle; kar je pravzaprav že bila, samo rojena je bila v napačno telo. Osebe v knjigi niso izmišljene, 
samo njihova imena. Evert je nizozemski deček, ki ga spremljamo skozi njegovo otroštvo, ko šele sluti, in obdobje 
najstništva, ko že ve, da je drugačen. Skupaj z njim občutimo ponižanja, nerazumevanje staršev in ignoranco učiteljev, 
on pa je sam s problemom, ki ga ne razume in si ne zna pomagati. 

Ključne besede: drugačnost, nestrpnost, iskanje spolne identitete 

Maite Carranza: Zastrupljene besede 
Večkrat nagrajeni roman španske pisateljice se tej temi približuje počasi in temeljito, s skrbnim odstiranjem, ki plast za 

plastjo razkriva brezno trpljenja zlorabljene devetnajstletnice Barbare, povsem izolirane od zunanjega sveta. Fizična 

ujetost, ki jo njen mučitelj vzdržuje s tem, da jo ima že štiri leta zaprto v kleti, pa se nam ob razvoju zgodbe pokaže 

predvsem kot grozljivo logičen zaključek njene življenjske poti, ki ves čas nevidno, a neizbežno vodi v to zadnjo, 

ultimativno fazo; odtujenost in brezbrižnost okolice, ki jo dekle občuti že od ranih najstniških let, se stopnjuje do točke, ki 

povzroči njeno skrivnostno izginotje.  Sprva šokanten in neverjeten, pa vendarle pričakovan razplet, ki razgali neštete 

obraze nasilja, postavi družbi zrcalo in opomin: družina, sorodniki, učitelji, prijatelji in kriminalisti niso kos sadističnemu 

manipulativnemu umu, otrok mu je še toliko manj. 

Ključne besede: spolna zloraba, ujetništvo, nasilje 

Jennifer Niven: Vsaj en popoln dan 
Violet in Finch se spoznata na polici šolskega zvonika, od koder Finch reši Violet, vendar pusti, da vsi mislijo ravno 

obratno. Violet se spopada z žalovanjem ob smrti sestre, ki je umrla v prometni nesreči. Odšteva dneve, ko bo lahko 

odšla iz domačega mesta na fakulteto. Finch je znan kot šolski čudak. Vsak dan razmišlja o različnih načinih, kako bi se 

ubil. Po njunem srečanju na zvoniku ne more nehati misliti na Violet. Po tem, ko v šoli dobita nalogo odkrivati naravne 

znamenitosti, čedalje več časa preživita skupaj in se zbližata. Vendar pa ima Finch resne duševne težave. 

Ključne besede: žalovanje, duševna bolezen, ljubezen 



Cheryl Rainfield: Brazgotine 
Kendra je petnajstletno dekle, ki je v svojem otroštvu doživelo zlorabo. Ker so jo začele obhajati misli na samomor, ji 

starši omogočijo obiskovanje terapevtke Carolyn, ob kateri gre Kendri na boljše, vendar se še vedno ne more spomniti 

obraza njenega mučitelja. Ker se nasilnež boji, da ga bo kmalu prepoznala, ji začne pošiljati grozilna sporočila. Edini 

način, da se Kendra lahko sooči s strahom, je pobeg v umetnost in to, da se reže. Kendra ne najde opore v materi, ki je 

ne zna poslušati in je tudi ne razume, ampak v drugih: terapevtki, učiteljici umetnosti, družinskem prijatelju Sandyju in 

Meghan, sošolki, s katero se zelo zbližata. Na koncu sledi nepričakovan preobrat, v katerem Kendra spozna, kdo so 

njeni pravi prijatelji. 

Ključne besede: zloraba, depresija, samopoškodovanje 

* Vprašaj Alico 
Roman je v ZDA izšel leta 1971 in kasneje se je izkazalo, da ne gre za pristne dnevniške zapise anonimne 15-letne 

deklice, pač pa je avtorica psihoterapevtka Beatrice Sparks, ki je sprva trdila, da je le urednica knjige. Ime glavne 

junakinje je izposojeno iz zgodbe Alice v čudežni deželi in se menda nanaša na trenutek, ko Alica poje piškot, zaradi 

katerega zraste v pravega velikana. Pretresljiva zgodba je – na žalost – še danes aktualna in prepričljiva; ima več 

zapletov in razpletov in ko že mislimo, da se je junakinji končno uspelo upreti mamilom, se jim spet preda in vsakič se 

pogrezne še globlje. Najbolj pretresljivo pa je, da ji okolica in vrstniki, ki se predajajo mamilom, ne dovolijo, da bi se jih 

rešila. V tem je zgodba tudi »poučno« branje, ki mladino opozarja na nevarnosti mamil, starše pa poskuša vpeljati v 

miselni in čustveni svet njihovih otrok. 

Ključne besede:  droge, odvisnost, dnevnik 

Marie-Aude Murail: Simpl 
Simpl je 22-letni fant, ki je zaradi umske zaostalosti na razvojni stopnji triletnika. Zanj skrbi njegov brat Kleber, 17-letni 

gimnazijec, ki sanja povprečne sanje najstnikov, vendar pa je njegovo življenje daleč od povprečnega. Ker noče, da bi bil 

njegov brat zaprt v psihiatrični bolnišnici Malicroix, se odloči, da bo sam skrbel zanj, saj se je oče po mamini smrti znova 

poročil in nima časa za svoja sinova. Ko Kleber najde oglas, da štirje študentje iščejo dva sostanovalca, se s Simplom in 

njegovim plišastim zajcem Zajkom odpravita na ogled. Že naslednji dan imata vsak svojo sobo, selitev pa zanju in za 

sostanovalce pomeni veliko spremembo, saj si nihče od njih ne predstavlja, kaj pomeni življenje z zaostalim fantom, 

katerega najboljši prijatelj je plišasti zajec. Ko se oče odloči, da bi bilo za Klebra bolje, da gre Simpl spet v Malicroix, 

sostanovalci in prijatelji Klebru ponudijo pomoč, da bi brata lahko še naprej ostala skupaj. 

Ključne besede: umska zaostalost, bratje, prijateljstvo 

Robin Hjordis Stevenson: Ne brez boja 
Derek je star sedemnajst let, pustil je šolo in se zaposlil kot negovalec ostarelih, slabo gibljivih. To delo opravlja, ker se je 

zlagal, da jih ima dvajset in, da je že skrbel za bolno teto. Teta ni bolna, ker je sploh nima. Tudi mame nima, ker se je 

pridružila sekti in zapustila moža in Dereka. Ima pa še eno skrivnost, ženske ima lahko samo za prijateljice. Aja, pa še 

zelo je debel in srečal je Aaliyah, tridesetletno invalidno dekle, katero naj bi negoval. Avtorica nas na stotrinajstih straneh 

nauči, kaj je v življenju resnično pomembno. 

Ključne besede:  debelost, invalidnost, skrivnosti 

Magdalena Cundrič: Čaj v parku 
Jasmina, zaljubljena najstnica, se zlomi, ko jo zapusti fant njenih sanj in se zateče po pomoč k pijači in drogam. Miha, 

nadarjeni najstnik s temačno preteklostjo, ki so jo zaznamovali bratova smrt, očetova bolezen in mamina 

neuravnovešenost, živi težko življenje, ko je odgovoren za celo družino. Ko se najstnika srečata, je videti, da nimata nič 

skupnega, vendar se kasneje izkaže, da sta si še kako podobna. V njuno življenje končno posije sonce, ki ga zatemnijo 

temni oblaki nesporazumov, vendar je njuna ljubezen dovolj močna, da preživi ovire, ki se jima pojavijo na poti. 

Ključne besede: odvisnot, alkohol, droge, osamljenost, ljubezen 

Randa Ghazy: Randa Ghazy 
V knjigi mlade avtorice se spleta pripoved o mladih prijateljih različnih nagnjenj in prepričanj, ki skušajo sredi grozot in 

sovraštva današnje Palestine, sredi negotovega vzdušja vsakdanjosti, ki jo trgajo narazen eksplozije "živih bomb", najti 

način za normalno sobivanje ... Vendar, ali je možno živeti normalno življenje, ko veš, da bi vsak dan lahko bil tvoj 

zadnji? 

Ključne besede: Palestina, samomorilski napadi, mladostniki 

Beth Goobie: Punca, ki nekaj velja 
Pretresljiva prvoosebna pripoved petnajstletne Sophie je poglobljen prikaz družinskega nasilja, ki je skrbno prikrito pred 

javnostjo v na videz urejeni, skorajda popolni družini. Bralcu se počasi odstira zapletena problematika nasilja, njegovi 

vzvodi delovanja; odnosi med mučiteljem (oče), žrtvijo (hčerka) in možu popolnoma podrejeno in nemočno materjo, ki si 

zatiska oči pred resnico. Pisateljica je prepričljivo literarizirala ta družbeni problem, brez stereotipnosti, didaktičnosti, 

sentimentalnosti in patetičnosti, tako da presega nivo zgolj terapevtske knjige. Književne osebe so psihološko verjetne, 



prikazi njihovega čustvovanja, delovanja ter njihovih medsebojnih odnosov pa psihološko poglobljeni in pretanjeni. 

Ključne besede: mladostnica, nasilje v družini 

* Neli Kodrič Filipić: Solze so za luzerje 
Glavna junakinja romana Ajda je čisto vsakdanja osnovnošolka, ki se ji nekega dne življenje obrne na glavo. Čez noč 

mora z mamo in bratcem zapustiti svoj dom in vse, kar ji je ljubo. Zatečejo se v varno hišo in se vsak po svoje 

spoprijemajo z novimi okoliščinami. Ajda se z odhodom od doma in pravili v varni hiši težko sprijazni, pogreša prijatelje, 

težave pa ima tudi v šoli − nanjo se spravi sošolka s svojimi podaniki. A glavna junakinja se ne da kar tako. Upre se ji in 

zaveznike najde tudi med sošolci. 

Ključne besede: nasilje v družini, varna hiša 

* Margaret Clark: Na novi poti 
Simoni je pred osmimi meseci umrla mama, njena smrt pa jo še sedaj mori vse noči. Simone od mamine smrti živi pri 
malomarni sestri in spoznava fante. Tako spozna tudi Mika iz drugega kraja. Mike jo povabi živeti v njegov kraj. In tako 
zbeži v Palmino. A v Palminu ga ne najde tam, kjer sta se zmenila. Sreča pa klapo Tamalih s katerimi se kmalu spoprijatelji. 
Po nekaj dneh pa le najde Mika. A pričaka jo s presenečenjem. V gozdu jo skupaj s tremi fanti posili. Svojo bolečino pa 
Simone poteši s heroinom. In tako to počne kar naprej in naprej. 
Ključne besede: sirota, posilstvo, odvisnot, droge 

 

* Marliese Arold: Sandra ljubi Meike 

V pričujoči zgodbi spoznamo Sandro, ki ima sicer zelo dobrega prijatelja, za katerega so vsi prepričani, da bo postal tud i 

njen fant. Vendar je Sandra v precepu. Thomas ji vsekakor pomeni veliko, vendar do njega ne čuti nič več kot zgolj 

prijateljstvo. Le kaj je narobe z njo, se sprašuje. Odgovor prinese srečanje z Meike, ki Sandro povleče v vrtinec 

zaljubljenosti. Kar naenkrat se znajde sredi zmede, ki je sestavljena iz predsodkov, strahu, odpora, skrivnostnega 

obnašanja in povsem novega, čudovitega občutka. Se je dejansko zaljubila v dekle? 
Ključne besede: iskanje spolne identitete, istospolna usmerjenost 

 

* Marliese Arold: Živeti hočem 

Nadine živi sproščeno, normalno življenje, dokler ne dobi pisma od svojega bivšega fanta Floriana, v katerem ji sporoči, 
da je zbolel za AIDS-om, ki ga je dobil preko transfuzije krvi, preden sta se spoznala. Predlaga ji naj gre k zdravniku 
opraviti test, ker se boji, da ga je verjeno prenesel nanjo. Nadine najprej ne verjame njegovim besedam in odlaša z 
obiskom zdravnika, a ko zboli za gripo, zdravniku omeni, da ima mogoče AIDS. 

Ključne besede: mladostniki, AIDS 

* Marko Ješe in Branko Gradišnik: Kodrlajsasti piton 

V romanu se vzporedno dogajata zgodbi dveh glavnih junakov, Jana in Maksa. V obeh zgodbah pa se delno skriva 
Markovo življenje. Nekega poletja v času počitnic, se skupina najstnikov prvič sreča z drogo, misleč, da ne bodo nikoli 
zapadli v svet odvisnosti, vendar temu ni tako. Njihova odvisnost jih hitro privede do slabših šolskih ocen, odtujijo se od 
oklice in v svoji življenjski bitki, da dobijo novo dozo heroina so pripravljeni zaiti v laži krajo, kriminal, prostitucijo, številni 
med njimi pa se srečajo tudi s prezgodnjo smrtjo. 
Ključne besede: avtobiografija, odvisnost, heroin 

* Marjana Moškrič: Ledene magnolije 

Avtorica se v pričujočem romanu dotakne tabu teme spolne zlorabe v družini, kjer očim zlorablja pastorko, mati pa si 
zatiska oči in se ne zmore in noče spopasti z resnico. Lucija je običajna najstnica, ki živi sama z mamo. Oče, alkoholik, ju 
je zapustil, ko je bilo Luciji devet let. Do svojega dvanajstega leta deklica uživa v brezskrbni mladosti. Takrat pa v njeno 
življenje vstopi on, mamin novi mož. Vsi ji zavidajo očima, ki ji kupuje lepe obleke in prinaša draga darila s službenih 
potovanj. Le ona mu ne zaupa. Mama kmalu zanosi in na svet prijoka mala Urška. Zdi se, da se bodo stvari s prihodom 
sestrice le postavile na pravo mesto, a temu ni tako. Pri štirinajstih letih se Luciji sesuje svet. Njen očim jo posili. Lucija 
se zapre vase in od nekdaj vesele najstnice ostane le bleda senca. Njeni prijateljici Mija in Pika se ves čas sprašujeta, 
kaj se dogaja z njo. Tudi prijatelju Niku, ki se zaljubi vanjo, ne pusti blizu. Edino upanje, ki ga še ima, je, da bo mama 
sprevidela kaj se dogaja, in jo rešila. Vendar se to ne zgodi. 

Ključne besede: spolna zloraba v družini 

* Asja Hvrvatin: Od RTM do WTF 

Srednješolec Matej živi v na zunaj urejeni družini, večino časa pa preživi s prijateljico Mel. Ko začne hoditi z lepotico iz 
paralelke, se z Mel odtujita, njega pa vsrka svet zabav in mamil. Toda zasvojenost ni tisto najhujše, kar preži na Mateja. 
Prvenec Asje Hrvatin brez olepšav opisuje življenje najstnikov, ki se v iskanju sebe in iskrenih odnosov zatekajo k 
mamilom. 

Ključne besede: droge, odvisnost, ljubezen 

* Asja Hrvatin: Lepe punce lepo bruhajo 



Tokrat je v središču pozornosti ganljive pripovedi bulimija, v katere začarani krog je ujeta glavna junakinja. Ta, ne da bi 
vedela zakaj, zamuja tako lepe kot tudi tragične življenjske dogodke, saj se njen vsakdan vrti okoli ene same reči: 
bruhanja. V osupljivo pristno podanih razmišljanjih najstnice o njeni intimni stiski, ki se mešajo v zgodbo, bralec odkriva 
zapleteno mrežo notranjih vzgibov, zaradi katerih motnja hranjenja v junakinjinem življenju sčasoma zasenči celo tako 
pomembne reči, kot so odnosi s sestro, mamo, prijateljico. 

Ključne besede: motnje hranjenja, bulimija, družinski odnosi 

* Mary Amato: Kitara za dva 

Lyla in Tripp sta srednješolca, ki ju ne druži nič drugega kot ljubezen do glasbe. Tripp Broody je samotar, ki mu je umrl 
oče, njegov najboljši prijatelj pa se je preselil drugam. Ne zna navezovati stikov, še posebej ne s sitno mamo, ki mu želi 
pomagati, on pa takšne pomoči noče.  Lyla Marks je skoraj popolno dekle. Dobiva dobre ocene, pri učiteljih je priljub-
ljena, poleg tega pa še čudovito igra čelo. A tudi njeno življenje je vse prej kot popolno, kajti tako oče kot najboljša prija-
teljica jo dušita z nemogočimi pričakovanji. Ko sta si prisiljena deliti glasbeno učilnico – ona ob parnih, on ob  
neparnih dnevih –, si najprej izmenjata nekaj pikrih sporočil, to dopisovanje pa se nato razvije v odkrivanje skupnih zani-
manj, skrivnosti in sanj. Skuje se prijateljstvo, ki si ga prej noben od njiju ne bi mogel predstavljati. Drug drugega spodbu-
jata k pisanju pesmi in glasba ju povezuje celo takrat, ko okoliščine grozijo, da ju bodo ločile za zmeraj. 
Ključne besede: ljubezen do glasbe, samotarstvo, previsoka pričakovanja staršev 
 

* Desa Muck: Nebo v očesu lipicanca 

V klobčič čustvenih problemov in odraščanja s prvimi simpatijami avtorica spretno poveže italijansko jahačico Medeo (s 
pokroviteljsko ter nestanovitno mamo), ki v Lipici najde konja svojega življenja, pa Bosanko Almiro, ki se s starši seli iz 
kraja v kraj, kar jo navdaja s strahom pred bližino, ter razboritega konjarjevega sina Aljaža, kateri si skuša najti svoj 
prostor pod soncem, ki mu ga zakriva oče. Knjiga je za atmosfero obogatena s barvnimi fotografijami lipicancev. 

Ključne besede: previsoka pričakovanja staršev, lipicanci, priseljenci, odraščanje 
 

* Ivan Sivec: Faktor X 

Skoraj osemnajstletna Maša Poglajen se zdi sama sebi zelo odrasla in meni, da zna sama poskrbeti zase. Ko stopi v 
bleščav manekenski svet, se ji ta pokaže v tako lepi luči, da jo popolnoma zaslepi. Maša tako kmalu zabrede v odvisnost 
od drog. Snemanja po vsem svetu in visoki honorarji jo vedno znova prepričujejo o pomembnosti njenega dela. Šele ob 
posilstvu spozna, da modni svet ni zanjo, in se vrne domov. Skrb zbujajoč odnos do Mašine kariere kažejo tudi njeni 
domači. Kar prav se jim zdi, da dekle unovči svojo lepoto na milanskih, londonskih in newyorških modnih brveh. Roman 
kaže razumeti predvsem kot pomemben in tehten razmislek, namenjen dekletom, ki jih mika tovrstna kariera. 
Ključne besede: manekenke, odvisnost, droge 
 

* Ivan Sivec: Finta v levo 

Roman obravnava aktualno tematiko jemanja mamil, dilersko in rejversko sceno mladih v Sloveniji. Pisatelju je zgodbo 
pripovedoval glavni junak Jure, ki se je zaradi preprodaje tabletk ekstazi znašel v tržaškem zaporu. Ravno zaradi tega 
nosi knjiga podnaslov Izpoved mladega zapornika. Jure, osrednji lik Sivčeve zgodbe, je sedemnajstletni fant, visokorasel, 
kratkih, svetlečih las. Z mamo samohranilko živita v skromnem podnajemniškem stanovanju v Domžalah. Oče, uspešen 
poslovnež, si redkokdaj vzame čas za sina edinca. Jure je povsem običajen najstnik, dijak drugega letnika, ki se poleg 
učenju posveča še svojim prijateljem, izbranki Petri, ob koncih tedna pa predvsem žuranju. Šestega maja 1998 se 
Juretovo življenje obrne na glavo. Na poti domov z žura se zgodi huda prometna nesreča, v kateri Petra izgubi življenje. 
Jure se nikakor ne more sprijazniti z njeno smrtjo. V šoli začne popuščati, kar privede do ponavljanja letnika in na koncu 
do izključitve. Brez izobrazbe in službe se kmalu znajde v primežu Crnega, šefa ljubljanskega podzemlja. Tako se začne 
njegova »dilerska« kariera. 

Ključne besede: preprodajanje drog, zaporniki 

* Michael Coleman: Čudakov boj 

Zastraševanje, trpinčenje in merjenje moči med mladimi so, žal, postali del našega vsakdanjika. Ob branju knjige 
Čudakov boj težko ostanemo ravnodušni ob zbadljivkah, ki jih mora prenašati Daniel, izjemno bister in samotarski fant, 
zaradi česar se ga prime vzdevek Čudak. Žal tudi v domačem okolju, kjer vlada patriarhat, nima podpore. Ko se znajde 
pred hudo preizkušnjo skupaj s Tozerjem, nasilnežem, s katerim nimata nič skupnega, le to, da sta v tistem trenutku oba 
na smrt prestrašena, se začne njuno sporazumevanje. To je precej drugačno od tistega, ki sta ga vajena – Daniel, 
zasmehovan, zastrašen in \"ukleščen med Tozerjeve močne roke\", in zastrašujoči Tozer, ki rešuje težave z močno roko. 

Ključne besede: zastraševanje, trpinčenje, nasilje 

* Mojca Gubanc: Nogometno srce 

Jan je mlad nadarjen nogometaš, ki ga že od zgodnjega otroštva zanima le to, kako si bo tlakoval uspešno nogometno 
pot. Vendar mu načrte prekriža nepričakovana bolezen, ki pomeni tudi konec ambiciozne nogometne poti. Kot najstnik si 
mora Jan poiskati novo življenjsko pot, nove ideale. To mu s pomočjo trdne volje in novo zastavljenih ciljev tudi uspe – 
postane zdravnik. Vendar ga nova življenjska izkušnja precej zaznamuje, tudi njegov pogled na življenje. Ko pride na 
zdravljenje mlad nogometaš, Janu uidejo misli v lastno mladost. V življenju se mora mnogo mladih odreči svojim 
življenjskim sanjam in si poiskati nov, svoj življenjski cilj. Knjiga pripoveduje o tej izkušnji fanta. 



Ključne besede: nogomet, nepričakovana bolezen, iskanje nove življenjske poti 

* Brigitte Blobel: Nič mi ni 

Kitty je petnajstletnica s težavami, ki jim ni kos, prav tako ji ne znajo pomagati ne starši, ne učitelji, še manj sošolci. Zdi 
se, da vsi našteti Kittyjine probleme le še poglabljajo. Šola ji je v breme, samopodoba se ji ruši, psihične težave se 
kažejo kot anksioznost (prikazujejo se ji gosenice, sliši glasove, ki govorijo o njej le slabo), Kitty se tudi reže in ima za 
sabo že nekaj samomorilskih poskusov. Spozna leto starejšega fanta Svena, ki je prav tako zapuščena duša, z njim 
najde pristen stik. Sven ji ponudi zatočišče, a kmalu se izkaže, da ima premalo izkušenj, da bi ji lahko pomagal. Knjiga 
spodbuja k razmišljanju o tem, da si moramo pravi čas poiskati pomoč in o svojih težavah spregovoriti. 

Ključne besede: anksioznost, samomorilnost, psihične težave 

* Suzana Tratnik: Ime mi je Damjan 

Roman o svetu (spolnih) drugačnežev na družbenem robu. To je razlomljen svet odraščajočega devetnajstletnika, ki 
svojo avtonomijo vzpostavlja na skrajen, brezkompromisen in hkrati zelo samoten način – skoz odpoved svojemu imenu 
in pripisani ženski družbenospolni (gender) identiteti. 

Ključne besede: iskanje spolne identitete, nestrpnost 

Rudi Mlinar: Gugalnica za dva 
Zgodba pripoveduje o dveh mladostnikih, Špeli in Borutu, polbratu in polsestri, ki se spopadata vsak z drugačnimi 
težavami. Špela se ujame v mrežo gojiteljev konoplje in tudi poskuša s kajenjem marihuane, ker se počuti doma 
zapostavljeno in premalo upoštevano. Borut, ima težave s preveliko telesno težo, saj se vse njegovo življenje vrti okrog 
hrane. Temu je v glavnem kriva mati, ki ga je po ločitvi preveč razvajala. Na sceni so ves čas tudi trije njuni sošolci, ne 
ravno zgledni učenci, ki ustanovijo tajno društvo z imenom Zaščitniki. In koga naj bi zaščitili, če ne tiste naivne sošolce, ki 
se pustijo zvabiti v mrežo preprodajalcev mamil. 
Ključne besede: marihuana, odvisnost, debelost, ločeni starši 
 

Slavko Pregl: Car brez zaklada 
V novi zgodbi spoznamo petnajstletnega, malce lenega, a poštenega Lenarta, ki je ravno končal 1. letnik srednje 
kovinarske šole in se pripravlja na dolge in vroče počitnice. Da bi nekaj zaslužil, si najde sicer neugledno, a zelo dobro 
plačano delo smetarja. Na terenu med drugim spozna ostarelo gospo Jelko Kramer, ki ga prosi, naj ji ob popoldnevih 
pomaga pospraviti hišo. Lenart privoli in že naslednjega dne tam spozna izzivalno, odločno, a zelo prikupno Jelkino 
vnukinjo Majo in stvari se začnejo zapletati … Knjiga se posveča aktualni najstniški problematiki, kot so droge in 
odraščanje, ki jo avtor zaplete v napeto zgodbo s prijetnim rahlo humornim slogom, ki bo tako napetost kot nasmeh na 
obraz prinesel mladim in tudi malce starejšim bralcem. 
Ključne besede: marihuana, odraščanje, preprodajalce 

 

Matjaž Fritz: Do golega 
Svet drog je predstavljen na poseben, čisto samosvoj način, s perspektive dilerja Roka, ki je prvoosebni pripovedovalec. 
Predstavi nam svet zasvojencev, dilerjev, seksualnih orgij, popivanj in nočnega življenja in kriminala kot ga vidi skozi 
svoje oči. Brez moraliziranj in razmišljanj, ki bi zaustavljala samo zgodbo. Ta teče hitro, od zadevanja do preprodaje in 
spet nazaj. Ob tem pa glavni junak ves čas sanjari le o eni stvari, o velikem poslu, ki mu bo omogočil pošteno življenje na 
drugem koncu sveta. A vedno znova ga premamijo velike količine denarja, ki ga nujno potrebuje za zabavo, za pijačo, za 
drogo in za ženske. Se mu bo na koncu le uspelo rešiti iz začaranega kroga in s čim bo moral plačati svojo odrešitev? 
Ključne besede: droge, preprodaja, zasvojenost 
 

Marinka Fritz – Kunc: Kam grejo ptice umret? 
Roman  je napisan po resničnih dogodkih. Avtorica se, kot smo že vajeni, dotika problematike drog, predvsem pa 
ravnanja družbe do ljudi, ki so zapadli v odvisnost. Prave zgodbe v romanu ni, gre za izsek iz življenja prijateljic Nine in 
Gaje. Roman je zasnovan retrospektivno, saj že na začetku izvemo, da Gaji ni uspelo v bitki z drogami, nato pa 
spremljamo prvoosebno pripoved Nine, ki opisuje njun osamljen boj za preživetje in svobodo. 
Ključne besede: droge,  zasvojenost 
 

* Alessandro D' Avenia: Bela kot mleko, rdeča kot kri 
Leo, šestnajstletni gimnazijec, je na skrivaj zaljubljen v Beatrice. Obiskuje klasično gimnazijo, kjer dobi novega profesorja 
za filozofijo, ki učencev ne uči le šolske snovi, ampak tudi kako naj živijo polno. Nato pa Leo izve, da ima Beatrice 
levkemijo in da ji terapije ne pomagajo, kar mu povzroči veliko trpljenja. Pogledati mora na dno samega sebe in preseči 
bolečino – odrasti. 
Ključne besede: mladostniki, ljubezen, levkemija 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Knjige, označene z *, so na voljo v šolski knjižnici. 

 


