
»Po vsem tistem se nisem več čutila sposobne lagati. Niti 

staršem. Prekiniti tradicijo olepševanja in povedati resnico, 

kakršnakoli že je, pa je zahtevalo veliko poguma...« 

 

Alternativni ukrep 
Solange in Nina sta najboljši prijateljici. Ko ju spoznamo, se odpravljata 
po nakupih v BTC, kjer si od naporov nakupovanja pajkic odpomoreta 
z enim džolijem. Ravno takrat mimo prinese profesorja telovadbe s 
Solangine šole. Njegovo vztrajanje, da mora šola zaradi džolija obvestiti 
starše in Solange kaznovati, sproži plaz dogodokov. Pretvarjanje, da je 
Solange pridna hčerkica, ki bo študirala medicino (Itak! Le da ona 
pogosto šprica šolo in ima slabe ocene povsod, razen pri francoščini.), 
se bo moralo končati. Starše Solange še nekako preslepi, da je vse v 
redu, toda v šoli se odločijo za kazen. Namesto ukora dobi alternativni 
ukrep. Tri mesece bo prostovoljno pomagala bolni starki. Beda?!? Ne. 
Ker se kmalu izkaže, da je »bolna starka« duhovita, modra in izkušena 
ženska, ki Solange pomaga odraščati, sprejemati lastne odločitve in, 
predvsem, soočati se z lastnimi napakami. Kaj pa Nina? Nina ima veliko 
manj sreče. Ker je že polnoletna, zapusti pijansko mater in se preseli k 
Robiju, ki ni le njena nova ljubezen, ampak predvsem diler in džanki. 
Zlorablja jo in pretepa. Nina se ugreza v heroinski pekel in če ji Solange 
ne bi odločno pomagala, bi v njem zagotovo potonila. Pretreslijva 
zgodba Tanje Mastnak je elegantno, prepričljivo branje, ki bralca 
najprej potegne v svet težav odraščanja in družinskih odnosov, takoj 
nato pa pošteno strese, da pristane na trdih tleh. Brez moraliziranja 
pokaže ogledalo odraslim in odraščajočim. Zato, da bi tisti, ki se 
znajdejo na razpotjih, zavili v pravo smer. Tudi odrasli. Ker je tisto, kar 
v osnovi loči Solange in Nino, predvsem njuno družinsko ozadje, njun 
varen privez na obalo življenja. Prva ima »tečno«, ampak toplo družino, 
druga pa vedno pijano mater, ki ji za hčer ni mar. In ne – droge niso 
»rekreacija«, pa naj bodo alkohol ali heroin. Toplo priporočam v branje 
in razmislek. Predstavitev: Maja Črepinšek 
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