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Včasih se je sama odpravila na 
sprehod po mestu, ogledovala si je 
ljudi. Nekateri so bili sami, drugi so 
hodili v dvoje, nekaj je bilo tudi dru-
žin, vsi pa so se ji zdeli srečni. Imajo 
dom, nič jim ne manjka. Ustavila se 
je pred izložbami in si ogledovala 
razstavljeno. Koliko lepih stvari je 
tam notri, je vzdihnila. Medtem ko 
imajo nekateri dovolj denarja tudi 
za razkošje, njena mama nima za 
osnovne potrebe, še več, nima niti 
stranišča niti vode, kaj šele elektrike.

Iztok se je še bolj trudil, da bi jo 
zbezal iz čudnega stanja, v katero je 
zašla. Vabil jo je v kino ali na spreho-
de, pa je največkrat odklonila. 

»Pa pojdiva vsaj na čaj, toliko 
časa verjetno imaš,« je spet posku-
sil. Ne, se je zahvalila za povabilo. 
Videla je začudenje na njegovem 
obrazu, bil je prizadet. Sklonila je 
glavo, zdaj ji je postalo težko tudi 
zaradi njega. Morda bi mu morala 
povedati, čemu je postala takšna, 
pa se je takoj premislila. Tega, da je 
njena mama brezdomka, ne more 
razumeti nihče, zato tega Iztoku ne 
bo pripovedovala. Njegova mama bo 
noč prespala v topli postelji, njena 
pa na tleh v vrtni lopi. 

Pozno je hodila spat, pa kljub 
temu ni mogla zaspati, preganjala jo 
je misel, kako je v tistem trenutku z 
mamo: je že zaspala? Morda jo zebe, 
ali pa so prišle na obisk kakšne majh-

ne zverinice in se sprehajajo po nje-
ni odeji. Brr, jo je zaskelelo od gnusa. 
Včasih jo je obšel močan strah, da 
se bo mami nekaj groznega zgodilo, 
morda jo bo napadel neznanec ali jo 
bo pičil strupen pajek. Takrat je vstala 
iz postelje in se tiho, da ne bi zbudila 
sostanovalk, odpravila iz sobe in se 
zatekla na majhen balkon na koncu 
hodnika. Tam je počepnila in opazo-
vala zvezde na nebu. Iste svetijo zdaj 
tudi pri mami, je pomislila. Takrat je 
sklenila roki in zmolila molitev, ki sta 
jo ob večerih, dokler sta še živeli sku-
paj, vedno molili. Ko je končala, se je 
spet ozrla v nebo: Sveti angel, prosim 
te, res varuj mojo mamo. 

Začela je premišljevati tudi o Lo-
vru, kmalu bo star šestnajst let. V 
misli si je hotela priklicati njegovo 
sedanjo podobo, pa ji ni uspelo. Ve-
nomer se ji je prikazoval kot majhen 
deček, tak, kot je bil na mamini sliki. 
Tisto sliko je imela mama vedno pri 
sebi, nikomur je ni kazala, še njej le 
občasno in kadar jo je prosila. Na 
njej je bil Lovro star tri leta, ona pa 
sedem. Stala sta pod hruško, ona je 
Lovra prijela čez rame in resno gle-
dala v fotoaparat. Lučka se je dobro 
spomnila, da ju je mama takrat pro-
sila, naj se nasmehneta, naposled se 
je na njunih obrazih narisal kisel 
nasmešek in nastala je ta fotografija. 
To je moralo biti tik pred tem, pre-
den je prišel oče in odpeljal Lovra, 
je izračunala Lučka. 
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KLOŠARKA NA MIKLOŠIČEVI
*  *  *

Izpitno obdobje je bilo v polnem 
zamahu, Lučka pa ni pristopila k 
opravljanju izpitov. Sošolci so se ve-
selili, ona pa je odkimavala z glavo: 
naredila ni niti enega izpita. Iztok je 
zdaj spoznal, da se ji je moralo zgodi-
li nekaj hudega, prosil jo je, naj mu 
vendarle pove, pa je le odkimala. 
Počasi je začel obupovati in se odda-
ljevati od nje. Tudi sošolci so jo spra-
ševali, zakaj se ni prijavila niti na en 
izpitni rok, pa je le zamahnila z roko 
in se odmaknila še od njih. Tako je 
vedno več časa preživljala sama, tudi 
umirila se je najlaže takrat. Najbolj 
je bila srečna, ko so se sostanovalke 
ob koncih tedna odpravile domov. 
Ko je bila v sobi sama, se je najlaže 
preselila v namišljeni svet, ki ji je 
zadnje tedne pomenil zatočišče pred 
zunanjimi dogodki. Pogosto je sanja-
rila o veliki hiši, ki je stala na robu 
mesta. Notranja oprema je bila tako 
lepa, kot jo je videla le v ameriških 
filmih, naslonjači so bili iz drago-
cenega blaga, v kopalnicah so bile 
nameščene zlate pipe, na posteljah 
so bili veliki vzglavniki in na dragih 
komodah so bili pogrnjeni čipkasti 
prti. Po tleh se bile nameščene meh-
ke preproge, in ko se je sprehajala 
po njih, so se ji noge ugrezale v fino 
tkanino. V tisti hiši je živela z mamo 
in Lovrom. Mama je večino časa pre-
živela v kuhinji, kuhala domače jedi 
in jih tudi postregla na izbran način. 
Sebe je opazovala v kopalnici, ležala 

je v banji, polni mehurčkov in tople 
vode, slišala je celo glasbo, ki je done-
la iz zvočnikov. Lovra pa je navadno 
videla, ko je po večerji odhitel na 
igrišče, ki je bilo poleg hiše. Igrišče 
je bilo opremljeno z igrali, vedno je 
bilo tam veliko otrok. Gugalnice, 
trampolin, tobogan in vrtiljak so bili 
polno zasedeni. Triletni Lovro je na 
igralih zelo užival. 

Vsakdanjost pa je bila drugačna. 
Ob jutrih, ko se je zbudila, ni vedela, 
v katerem svetu se je zbudila; zaspa-
la je v namišljenem, zbudila pa se je 
v realnosti življenja. Najhujši je bil 
jutranji trenutek, ko se je zavedela, 
kje je mama preživela noč. Razoča-
ranje nad življenjem se je spet vr-
nilo. Mama spi v smrdljivi lopi, jaz 
pa sanjam o zlatih pipah, je nekoč 
pomislila. Vedno teže je zjutraj vsta-
jala iz postelje, nekoč je bila polna 
energije, poleg študija je tudi redno 
delala, zdaj ni bila sposobna storiti 
prav nič od tega. 

Dopoldne je nekaj pojedla, se pri-
silila, da je sedla za mizo in odprla 
knjigo, a popoldne jo je zaprla na 
isti strani, ne da bi v njej kaj prebra-
la. Čas je za popoldanski počitek, si 
je rekla, ko se ji je zdelo, da je dovolj 
časa presedela za mizo. V postelji je 
bilo najlepše; ko je zaprla oči, se je 
spet znašla v lepi veliki hiši z zlati-
mi pipami. 

Potrudila se je, da je tudi sedaj 
mami redno pisala, a to so bile pre-
težno laži. Pisala ji je, da se uči, redno 
opravlja izpite in še marsikaj, za kar 
je vedela, da bo mamo potolažilo. 
Prejemala pa je tudi njena pisma, 
mama se je veselila njenih uspehov, 
hkrati pa ji je vedno tudi napisala, 

naj zanjo nikar ne skrbi, noči so po-
stale toplejše, res ji ni hudega. Mama 
ji je opisovala tudi življenjske zgod-
be ljudi, ki jih je zdaj spoznavala. 
Nesrečne okoliščine so povzročile, 
da so ti ljudje izgubili dom, zdaj so 
se trudili, tako kot Irena, preživeti 
vsak na svoj način. Meni je še do-
bro, je mama vedno končala svoje 
pisanje. Na koncu je vedno naroči-
la pozdrave še za vse prijateljice, ki 
imajo rade Lučko. 

Počasi se je v Lučki nekaj zlomi-
lo, spoznala je, da živi v laži, čeprav 
tega še nikoli v življenju ni počela. 
Tako več ne bo šlo, nekaj mora spre-
meniti, sicer se bo njeno življenje 
obrnilo v smer, kamor ni želela. Ko 
je pomislila, da bi s tem poleg sebe 
najbolj prizadela prav mamo, ji je 
napisala pismo in ji v njem povedala 
resnico. Opisala ji je vse, kar se je z 
njo dogajalo v zadnjih treh mesecih. 
Priznala ji je, da ni opravila niti ene-
ga izpita, saj se tudi ni učila. Sedi za 
mizo in gleda v knjige, pa se ji zdi, 
kot da živi na drugem planetu in ne 
razume napisanega. Najraje poleža-
va v postelji in sanjari o življenju v 
čudoviti hiši z otroškim igriščem, 
na katerem se Lovro zelo rad igra. 
Po dveh urah je bilo pismo, dolgo 
sedem strani, napisano. Vložila ga 
je v kuverto, napisala naslov ter na-
lepila znamko. Potem je odhitela 
do poštnega nabiralnika in ga vrgla 
vanj. Nenadoma jo je teža življenja, 
ki jo je hromila pretekle mesece, 
zapustila. Mami je zaupala resnico, 
vedela je, da ji mama laži ne bo za-
merila, doslej se še nikoli ni zatekala 
k njim. Upala je, da se to tudi nikoli 
več ne bo zgodilo. 

Ostanki poletja
Roman o prijateljstvu v svetu odtujenih odnosov

Pri založbi Družina je to pole-
tje izšel roman Ostanki poletja 

mlajše nemške pisateljice Tamare 
Bach, ki je leta 2013 prejel nagrado 
Nemške škofovske konference za 
otroško in mladinsko književnost. 
Čeprav gre za leposlovno delo, ki ni 
versko naravnano, so nemške škofe 
v romanu prepričali povezanost, 
pripadnost in prijateljstvo, ki jih 
avtorica prikaže. 

Zasnova romana je precej prepro-
sta. Prikazuje, kako dve najstnici 
preživljata poletje. 

Sedemnajstletna Louise zadnjo 
šolsko uro pred začetkom poletnih 
počitnic opazuje svoje sošolce, od 
vseh se počuti nesprejeta. S sošolka-
mi, ki bodo med poletjem odpotova-
le na zanimive počitnice, nima nič 
skupnega. Louise bo namreč ostala 
doma, poiskati si namerava počitni-
ško delo, da si bo lahko plačala izpit 
za avto. Starši so zaposleni v bližnji 
bolnišnici, mama je medicinska 
sestra in oče električar. Zelo malo 
sta doma, nekako vzdržujejo hišo, 
odnosov pa ne. »Kako tiho je tu,« 
na začetku romana pomisli Louise. 

Trinajstletno Jano spoznamo 
na njen rojstni dan, na katerega so 
njeni starši pozabili. Zbudi se sama 
doma, na mizi pa je mamin listek: 

»Se vidiva v bolnišnici«. Včasih na 
listku piše, kaj naj naredi doma ali 
pa nakupovalni seznam. Janini star-
ši so namreč prevzeti s skrbjo za nje-
nega starejšega brata, ki je v komi v 
bolnišnici, blizu katere živi Louise, 
saj je poskušal narediti samomor. 
Tudi v njenem domu je vse tiho. 

SREČA JE V SREČANJU
Dekleti se sredi poletja srečata v 
pravem pomenu besede. Kljub sta-
rostni razliki in začetnemu godrnja-
nju postaneta prijateljici. Skupaj se 
smejita, se peljeta na izlet in tako 
pozabita na skrbi in na starše, ki se 
ne pogovarjajo več. Odkrijeta moč 
prijateljstva, v katerem sta lahko 
to, kar v resnici sta. Roman prika-
zuje čudovito avanturo osamljenih 
deklet, ki druga v drugi najdeta po-
trditev in družbo. Ob izkušnjah, ki 
jih skupaj doživita, odraščata in se 
soočata s svetom, ki je zanju tuj in 
hladen; popolno nasprotje tega, kar 
ustvarita Louise in Jana med sabo. 

Roman Ostanki poletja je knjiga, ki 
jo lahko beremo kot lahko poletno 
zgodbico o pripetljajih dveh deklet, 
ki se po naključju srečata. Lahko pa 
jo beremo tudi bolj poglobljeno, in 
sicer kot prikaz sveta, v katerem so 
odnosi odtujeni, kjer se ljudje ne 

znajo več pogovarjati in so domovi 
tihi. Mladostnici kljub hladnemu 
svetu okoli njiju še vedno premo-
reta energijo, nore ideje, življenjsko 
moč za poletje, polno barv in glasbe, 
za sanje. In tudi ko se Jani ob kon-
cu romana svet zruši do temeljev, 
jo reši njeno prijateljstvo z Louise: 
pristni odnosi imajo veliko moč. 

V utemeljitvi nagrade je predse-
dnik komisije, ki podeljuje zgoraj 
omenjeno nagrado, škof dr. Gebhard 
Fürst zapisal: »Če zgodbo iz romana 
interpretiramo religiozno: dekleti 
med seboj ustvarita povezanost, 
pripadnost in druga drugo tolažita. 
Vsaka od njiju v sebi nosi hrepene-
nje, ki spominja na zgodbo učencev 
na poti v Emavs: upanje, potovanje, 
sprememba. Citat: »'In zdaj hodiva, 
dokler se ne domisliva česa drugega. 
Ampak najprej pojdiva.'«

OB BRANJU 
ODKRIVAMO SEBE
Avtorica romana je Nemka Tamara 
Bach (rojena l. 1976), ki se v svojih 
knjigah ukvarja z najstniki, za svoje 
delo pa je prejela že precej nagrad. 
Tako se vedno bolj uveljavlja med 
nemškimi mladinskimi pisatelji. 
Na podelitvi nagrade je dejala, da jo 
številni novinarji, študenti, učite-

lji, profesorji … pogosto sprašujejo, 
kaj je hotela povedati v svoji knjigi. 
Sama pa pravi, da piše, ker čuti, da 
zgodbe preprosto morajo biti pove-
dane, ne zato, ker bi z njimi želela 
nekaj sporočiti. »Sporočilo, ki ga 
nekdo najde v knjigi, več pove o 
bralcu kot o pisatelju,« je dejala na 
podelitvi nagrade, za katero je bila 
zelo hvaležna. Predvsem pa se je 
škofom zahvalila, da so v Ostankih 
poletja našli sporočilo tolažbe in za-
upanja, ne pa predvsem razpadajoče 
mladosti, mobinga, zanemarjanja, 
smrti, samomora, družbenega pri-
tiska. 

Kratek roman, ki ga zaznamuje 
značilen humoren ton, ki ga je v 
prevodu ujela Alenka Novak, od-
pira številna vprašanja sodobnega 
časa, govori mladim in starejšim 
bralcem. Njegova literarna plat bo 
zadovoljila ljubitelje mladinske 
književnosti, njegova vsebina pa 
bo odprla pot pogovorom o težavah 
najstnikov, staršev in hrepenenju. 

»Leposlovje razlaga naš svet in 
hkrati ustvarja nov svet. Branje 
nam omogoči, da postanemo del 
življenja, razmišljanja in občute-
nja drugih ljudi, drugih dogodkov 
iz drugih krajev in časov. Branje 
bralcem omogoča zamenjavo per-

spektive in potovanje v času. V 
knjigah, ki jih priporočamo, se naj-
de nekaj, kar nas spremlja še dolgo 
potem, ko smo knjigo že prebrali. O 
tem premišljujemo, se sprašujemo 
in morda iščemo 'nekaj več',« je še 
zapisal škof Fürst ob podelitvi na-
grade Tamari Bach za njen roman 
Ostanki poletja.  

Pisateljica Tamara Bach bo v no-
vembru gostja založbe Družina na 
Slovenskem knjižnem sejmu.  
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