
»Čudna sem, vem. To vem že dolgo in sem se že 

navadila, da me ljudje včasih gledajo postrani…«  

 

Klub čudnih otrok 
Mila, Katka, Peter in Franta so otroci, ki izstopajo. Mila zato, ker se 
pogosto tako zamisli, da izključi svet okoli sebe in zato, ker se 
odlično razume s pajki. Katka, ker se umika vrstnikom v požiranje 
knjig, zase pa misli, da je debela in grda. Peter zato, ker je majhen kot 
prvček, čeprav je že četrtošolec. Ponoči ne more spati, ker ga mučijo 
more. In mama in oče hočeta, da bi mu šlo dobro pri športu, on pa 
ga sovraži. Franta pa za hojo potrebuje bergle. V njem se kopiči jeza 
na vrstnike, ker ga gledajo s pomilovalnim prezirom. Vsem štirim je 
skupno, da so osamljeni, izločeni in izolirani. Ker so »čudni«. Petra 
Soukupová je spletla prelep, v srce segajoč roman o otrocih, ki se 
morajo boriti za svoje mesto v svetu, ker bi se jim najraje odrekel. 
Osamljeni so, dokler se ne srečajo in spoprijateljijo. Prijateljstvo med 
njimi se tke počasi, z zastoji. Drug ob drugem se korakoma učijo, 
kako sprejeti sočloveka takega, kakršen je in kako v njem ugledati 
najboljše. Pa tudi, kako se odpreti v lastni ranljivosti. In čeprav v 
očeh odraslih naredijo veliko neumnost – skupaj zbežijo od doma, je 
odmik iz družinskega kroga, kjer so zapleteni v odnose, ki jim ne 
omogočajo osebnostnega napredka, hkrati razvojna spodbuda in 
dragocena izkušnja na poti v odraslost, v soočanje s samim seboj, s 
svojimi močnimi in šibkimi stranmi. Roman bi morali prebrati in o 
njegovih sporočilih premisliti tudi odrasli, starši in pedagogi. Zato, 
ker odpira vpogled v najbolj skrite kamrice duše odraščujočih otrok, 
ki jim v veri, da počnemo najbolje, pogosto zadajamo bolečino. Zelo 
toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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