
»… Torej mi dejansko dopovedujete, da si moram 

izmisliti novo zgodbo o svojem življenju?...« 

 

Siri, kdo sem? 
Predstavljajte si, da se prebudite v bolnišnici z veliko rano na glavi, 
vendar se ne morete spomniti, kaj se vam je zgodilo. Ne veste, kje ste 
doma in kdo vas pozna. Celo tega ne veste, kako vam je ime. Mia svoje 
ime odkrije šele, ko ji sobna sestra prinese njen telefon in lahko zastavi 
vprašanje o sebi glasovni asistentki Siri. Toda Siri ji ne more odkriti, kdo 
je, kakšna oseba je ali kakšno je njeno življenje. Pred dekletom v dragi 
obleki z nenavadno fizuro, pol modno šik nakodrano in pol uporniško 
obrito, je več vprašanj kot odgovorov. Na primer, zakaj je nihče ne išče, 
zakaj v telefonu nima številke mame in kdo so ljudje, ki jih je nazadnje 
klicala. Grenko sladki roman, ki bralca osvoji z napeto zgodbo in 
iskrivim humorjem, postopoma razkriva osebnost glavne junakinje, 
kakršna je bila, preden je izgubila spomin. Nato jo spremljamo na poti 
odkrivanja, kdo bi rada postala. Miina poškodba, za katero se izkaže, da 
ni bila zgolj nesreča, in izguba spomina, se zdita sprva strašen dogodek, 
toda počasi se razkriva, da ji prav usodni prelom, ki jo je skoraj stal 
življenja, odpira še eno priložnost, da preusmeri svoje življenje. Mia z 
raziskovanjem lastnega telefona najprej odkrije svojo instagramsko 
različico, ki kaže olepšano, bleščečo zunanjo podobo mlade, bogate in 
uspešne podjetnice. Nato se pogumno spusti v prikrite plasti svojega 
življenja, kjer pod masko, ki jo kaže svetu, o sebi odkriva marsikaj 
neprijetnega. Roman razmišlja, kdo smo v resnici, kako odkriti lastno 
identiteto in ali je mogoče ustvariti novo, boljšo različico samega sebe. 
Spotoma razgrinja omejitve življenjskih priložnosti in naključij, ki nas 
umestijo na določen družbeni položaj. Naključjem nasproti pa postavlja 
odločitve in poteze, s katerimi sami izbiramo in se sami umeščamo na 
izbrano življenjsko pot. Sam Tschida je ustvarila toplo, srčno zgodbo 
o odraščanju, ki je zabavna, tudi ko govori o zelo resnih temah senc zla: 
o drogah, zlorabah in mejni prostituciji. Priporočam! Predstavitev: 
Maja Črepinšek. 
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