
»Tukaj potegnem črto. To, da greva sama v jamo, je 

proti vsem pravilom, a če že greva, bova vzela vso 

opremo. Ali pa ne greva.« 

 

Kjer veter spi 
Blaž je jamar pripravnik, pa tudi sin jamarja in izkušenega 
jamarskega reševalca, zato ve, da je odhod v jamo navdušujoče 
doživetje, a tudi vedno potencialno nevaren. Ne počuti se še 
usposobljenega, da bi v jamo vodil kakšnega začetnika, a ko ga 
lepa Irena vztrajno izziva, naj se izkaže (da jo bo očaral), fant 
popusti. Doma na skrivaj vzameta jamarsko opremo, odpeljeta se 
z njenim motorjem, ne da bi komu povedala kam, in se spustita v 
»izi« jamo. Tam pa najdeta skrite posode z nevarnimi snovmi! O 
tem takoj obvestita gozdarja, ki ga srečata v gozdu. Obljubi jima, 
da bo on poskrbel za nevarne snovi. Toda ti slučajni dogodki so le 
prvi v nizu naključij, ki bi se skoraj končala tragično. Napet 
mladinski roman prepleta dve jamarski zgodbi. V prvi spremljamo 
jamarje reševalce v akciji. Pridržujemo dih, ali se bodo vsi srečno 
vrnili in ali bodo ponesrečenci preživeli. V drugi zgodbi sledimo v 
podzemlje Blažu in Ireni. Njuna avanturica, ki naj bi se končala z 
nekaj selfiji med kapniki, se v gluhih globinah »kjer veter spi«, 
nepričakovano sprevrže v boj za preživetje. Nenadoma se podre 
strop jame pri vhodu, pod seboj pokoplje gozdarja, mlada dva pa 
pogoltne podzemni labirint. Ali jima lahko kdo pomaga, ko pa 
nihče ne ve, kam sta izginila? Edina možnost je, da se poskusita 
rešiti sama. To pa je mogoče le, če se jima uspe pretisniti skozi 
temo blatnih rovov, ki so tako tesni, da se telo zagozdi… Zgodba 
Damjana Šinigoja je doživeto branje, oživljeno z jamarskim 
žargonom, prepričljivimi liki in na novo skupaj sešitimi dogodki, 
za katere slutimo, da so se resnično zgodili. Toplo priporočam! 
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