»Po včerajšnji polomiji na treningu potrebujem nekaj,
kar mi bo dalo zagon. Energijo. Nekaj, kar lahko kupiš
povsod, verjetno ne more biti zdravju škodljivo...«

Več kot igra
Luka meni, da je v šoli čisto v redu, čeprav bi bilo še lepše, ko
ne bi imel dveh sošolcev, ki se po instagramu šopirita s svojimi
mišicami iz fitnesa, v resnici pa se postavljata le zato, da
reklamirata nekaj, kar »neopazno« preprodajata. Resnično pa
zaživi popoldan, ko pride na košarkarsko akademijo. Trening
košarke je njegov svet. Vse bi dal, da bi se izkazal, da bi lahko
ostal na akademiji in nekoč postal profesionalen košarkar.
Dobro se zaveda, da mora njegova mama opravljati še
popoldansko delo, da mu plačuje akademijo. Tudi zato mu
mora za vsako ceno uspeti. Športni roman Juliena Wolffa
pripoveduje o mladem športniku, ki zaradi strahu, da mu sicer
ne bo uspelo, poseže po prepovedanih substancah. Dajo mu
vzdržljivost in moč, pa tudi veličasten občutek samozavesti, da
lahko doseže karkoli. Poleg tega hitro pridobi mišično maso,
kar mu prisluži nove všečke na instagramu. Tudi trener, ki
ničesar ne opazi, ga hvali. Toda med kolegi v ekipi se pričnejo
nevšečnosti, ker Luka ni več takšen, kot je bil prej. Prehitro in
pretirano se razjezi, ni več zmožen ekipnega sodelovanja, grob
je in neprijeten. Šele prijatelj, ki ga dobro pozna, mu odpre oči.
Tisto, kar je Luka kupil od sošolcev, je nevaren doping, ki
pogubno vpliva na psiho in zdravje. Toda šele ko se Luka
nenadoma onesvesti in ga morajo sprejeti v bolnišnico, se
povsem zave, kako nevarno je posegel v svoje telo. Roman
jasno pove, da v športu ni bližnjic, nato pa tudi svetuje, kako
doseči dober rezultat po naravni poti. Toplo priporočam!
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