
Ana Saldanha: Za starejše od šestnajst.  
Prev. Blažka Müller Pograjc. Medvode: Malinc, 2017, 211 str.  
| M | 3. stopnja |  
Mladostniki - Spolna zloraba - Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju 
dekleta / družbena omrežja / samopodoba / spolnost / zabave  
 

 

Še ne šestnajstletna Dulce se na Facebooku spozna s še enkrat starejšim Eddijem. Prijateljstvo 
nadaljujeta s telefonskimi pogovori in sporočili. Ko se njuni resničnosti prekrižata v podeželskem 
mestecu Vila Nova de Senfis, se zapleteta v kratkotrajno strastno ljubezensko razmerje. Kaj od 
odnosa pričakuje Dulce? Kaj od nje hoče Eddie? /…/ (s hrbtne strani knjige) 

Dve odlični spremni besedi:  

Draga mlada bralka, dragi mladi bralec / Blažka Müller Pograjc: str. 197-200 
Drobci o portugalski mladinski književnosti ; O avtorici / Barbara Pregelj: str. 201-208 

Prvih 20 strani romana tudi na: https://issuu.com/malinc.si/docs/za_starejse__od_sesnajst_issuu  

Spodbude za branje:  

- Mladim bralcem v 3. triletju bo morda vznemirljiv že naslov Za starejše od šestnajst, namreč, le kaj 
se skriva v knjigah, ki so za malo starejše od nas?!  
 

- Meni je besedilo vzbudilo pozornost tudi zato, ker je eno redkih mladinskih del, prevedeno iz 
portugalščine! 

 

- Oklevajočim bralcem se bo morda zdelo privlačno besedilo, ki je oblikovano za bralce z disleksijo, 
torej »zračno« in tako lažje berljivo za vse bralce! Veliko je dialogov. Toda zgodba ne poteka 
linearno: bralec si jo sestavi, podobno, kot se počasi razkriva, kaj se je zgodilo Dulce oz. kaj zares 
hudega bi se ji lahko zgodilo.  

 

- Prav vse, tako mlade kot odrasle bralce, predvsem starše in druge vzgojitelje mladih, pa bi morala 
zanimati tematika besedila: pasti družabnih omrežij, radovednost in naivnost najstnikov, ohlapni 
medsebojni odnosi med otroki in starši, želja po zabavi, spolne zlorabe idr.   
 

Po branju se pogovarjamo o vsem, kar mlade bralce vznemiri v knjigi, o vsem, kar jih zanima ... po                                   

potrebi iščemo dodatne informacije o varni uporabi interneta idr., npr.: knjiga Družinski paket za varno 

deskanje: osvojite internet! (Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in 

informatiko, 2008) in http://www.varniinternet.si/ idr. 

https://issuu.com/malinc.si/docs/za_starejse__od_sesnajst_issuu
http://www.varniinternet.si/


Nadaljnje spodbude za branje: 

- Lahko posežemo tudi po drugih leposlovnih mladinskih knjigah, ki obravnavajo nevarnosti 

interneta in (spolne) zlorabe: 

Kilbourne, Christina: Dragi Zaza.    
 Prev. Alenak Perger. Dob pri Domžalah: Miš, 2008. (Zorenja), 184 str. 
| M | 3. stopnja 
| dekleta, internet, kriminal, mladostniki, ugrabitve, zlorabe 
   
Koren, Majda: Julija je zaljubljena LOL.    
 Spr. beseda Tadeja Zupan Arsov. Ljubljana: Karantanija, 2008, 110 str. 
| M | 3. stopnja | o avtorjih 
| internet, ljubezen, mladostniki, zlorabe 
 
McCaffrey, Kate: Uničimo jo!    
 Prev. Diana Ramšak. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Zorenja +), 218 str. 
| M | 3. stopnja | spremno besedilo 
| internet, mladostniki, nasilje, samomor, smrt, stiske, ustrahovanje, vrstniki 
 
Partridge, Sally Ann: Črna zanka.    
 Prev. Tanja Goršič. Izola: Grlica, 2013, 157 str. 
| M | 3. stopnja |   
| dekleta, internet, zlorabe 
 
Sugg, Zoe: Spletna punca.    
 Prev. Marta Graj. Tržič: Učila International, 2015, 335 str. 
| M | 4. stopnja | knjiga je del nanizanke, o avtorjih 
| internet, ljubezen, mladostniki, New York, potovanja, prijateljstvo, samozavest, slava 
 
Wilson, Jacqueline: Problemi na netu.    
 Prev. Špela Mihelač. Ilustr. Nick Sharratt. Tržič: Učila International, 2003, 128 str. 
| P | 2. stopnja | o avtorjih 
| internet, mladostniki, pomoč, šola 

 
Seznam je pripravljen s pomočjo Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki jih pripravlja Pionirska – center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana: http://www.mklj.si/prirocnik/item/451   

 

   
 
 
mag. Tilka Jamnik 

http://www.mklj.si/prirocnik/item/451

