
»… Nekdo se je ponoči tihotapil po stolpu in kradel 

hrano. Bi storilec lahko bil deček v kratkih hlačah?...« 

 

Srebrni deček 
V prvem mladinskem kriminalnem romanu Stekleni otroci švedske 
pisateljice Kristine Ohlsson spoznamo Billie in njeno mamo, ki sta se 
ravnokar preselili iz prestolnice v razpadajočo staro hišico v majhnem 
mestecu. Mami je hiša ljuba, ker se je v njej rodila, Billie pa bi rada nazaj 
v svoj stari dom, kjer je imela prijatelje in očka. Nove hiše, v kateri tudi 
straši, ne more sprejeti, pa tudi svojega novega življenja ne, dokler ne 
spozna prijatelja, sosedovega fanta Aladina, ki je prav tako osamljen kot 
ona. V drugem romanu Srebrni deček se zgodba osredotoči na Aladina 
in njegovo družino. Napeti kriminalni roman, ki ga je mogoče brati 
neodvisno od prvega, pripoveduje, kako se je Aladinova družina znašla 
v finančnih škripcih, za povrh pa jim nekdo krade hrano. Z restavracijo 
v stolpu, kjer je pred sto leti stala hiša nesrečnega srebrarja, starša ne 
moreta več zaslužiti dovolj, da bi mirno živeli, čeprav cele dneve garata. 
Razmišljata, da bi se vrnili nazaj v Turčijo, zaradi česar Aladinu grozi, da 
se bo raztrgalo njegovo dragoceno prijateljstvo z Billie, izgubil pa bi tudi 
edino domovino, ki jo pozna. Poleg tega ga vznemirja še molčeči deček 
v kratkih hlačah. Pojavlja se kjerkoli in kadarkoli, kadar pa mu Aladin 
sledi, da bi ga vprašal, kaj želi, brez sledi izgine. Je deček eden od 
begunskih otrok z ladje, ki je obtičala v pristanišču ali je morda duh 
pokojnega Srebrnega dečka? Kaj hoče od Aladina, da se mu prikazuje? 
Ko Aladin v šoli dobi nalogo, da razišče zgodovino svojega kraja, se niti 
skrivnosti pričnejo razpletati… Napeta zgodba pripoveduje o 
osamljenosti in prijateljstvu, o pripadnosti, iskanju doma in izgubi 
domovine ter o tem, da imajo slaba dejanja dolgotrajne posledice. 
Predvsem pa spodbuja empatičen razmislek o tujstvu in begunstvu, ki 
lahko doleti vsakogar. Knjigo, ki je prejemnica več literarnih priznanj, 
toplo priporočam. Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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