
 

 »Si predstavljate, da bi lahko nekomu podarili višek svojega 

razburljivega življenja, on pa vam nekaj viška svojega miru? 

 

Kornelijeva izmenjevalnica neverjetnic 
»Zdi se, da so nekateri ljudje prišli na ta svet zato, da bi ga 
spremenili; da bi utrli nove poti in naredili življenje v tem kotičku 
vesolja nekoliko bolj posebno,« zaupa knjiga bralcu, še preden 
odgrne zaveso čudežnega dogajanja, ki je povsem spremenilo 
malo kamnito vasico visoko pod strmimi skalami, kjer se zdi, da 
se nikoli nič ne zgodi. V vasici živi deklica Morja. Njen družabnik 
je dedek, ki je sicer slep, a ve in vidi več kot drugi, ker mu o vsem, 
kar se dogaja, šepeta veter. Morja in dedek nekega dne opazita 
dva čudna tujca, dečka in starca, ki v vas potiskata težko cizo. 
Morja in dedek jima priskočita na pomoč in izrečeta 
dobrodošlico. Kmalu se para otroka in starca, ki sta si tako 
podobna in vendar tako različna, spoprijateljita. Izkaže se, da 
bosta tujca v gorski vasici odprla izmenjevalnico neverjetnic, v 
kateri vsakdo zastonj dobi, kar potrebuje: pogum, spanec, 
budnost, prijatelje..., v zameno pa izmenjevalcu podari tisto, česar 
ima sam odveč: nespečnost, osamljenost, previdnost, zadržanost... 
Zdi se neverjetno – in vendar učinkuje. Pa mislite, da so potem 
prebivalci vasice postali najsrečnejši ljudje na svetu, takšni, ki se s 
hvaležnostjo zavedajo, da imajo prav vse, kar bi si lahko zaželeli? 
Nenavadna knjiga katalonskega pisatelja Carlesa Sala i Vila in 
ilustratorja Javierja Andrada je čarobna zgodba za otroke,   
hkrati pa tudi privlačno branje za mladostnike in odrasle, ki se 
radi potapljajo v premislek o življenju, sebi,  svojih ciljih, o tistem, 
kar je vredno in kar je pomembno, pa tudi o motivih, ki nas 
vodijo.   
  

Knjiga je prejela nagrado Joseph M. Folch i Torres leta 2009. 
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