
 

 

»Kar je za nekatere pekel,« je rekel čolnar, »je za druge raj. Tam 

lahko kupite kar koli, prodate kar koli. Ali skrijete kar koli … «  

 

Knjižnica duš ● Otok nenavadnih otrok 
Tretja knjiga trilogije Otok nenavadnih otrok  - zgodb o otrocih, ki 
lahko lebdijo, prižigajo ogenj na dlani … in njihovih varuhinjah 
imbrinkah pripoveduje o poslednjem spopadu. Imbrinke so 
matriarhinje, ki se lahko spreminjajo v ptice in uravnavajo čas v 
varne časovne zanke, v katerih se vrti en sam dan, da vanj varno 
skrijejo otroške posebneže, toda v tretji knjigi je čas skrivanja in 
bežanja minil. Imbrinke ne morejo več zaščititi nikogar, ker so ujete, 
otroci pa ugrabljeni ali mrtvi. Zdi se, da je vsega konec, da je 
zmagalo zlo, da bodo votleži in človečnjaki vsem izpili duše. Toda 
Jacob Portman se ne vda. Star je šestnajst let in je verjetno poslednji 
posebnež, ki votleže lahko vidi. Kdor jih vidi, pa se lahko proti njim 
bori! Zato je bolj kot kadarkoli prej odločen, da bo pomagal 
nenavadnim otrokom, kot jim je vse do smrti pomagal njegov ded. S 
prijateljema Emmo Bloom, tisto, ki lahko ustvari ogenj, in Addison 
Mac Henry, ki je pes, se odpravijo v osrčje londonskega podzemlja, 
na srhljivo pot v peklenski kraj, kjer ne moreš zaupati nikomur, kjer  
iz temnih vogalov preži zlo. Morda je kdo od otrok še živ in ga bodo 
lahko rešili? Morda bodo rešili ujete imbrinke … Prelep roman 
Ransoma Riggsa o prijateljstvu, pogumu, človečnosti in 
sprejemanju drugačnosti (in samega sebe) se potaplja globoko v 
nočne more in strahove, se z njimi sooči in nazadnje znova izplava 
na svetlo. Posebnost trilogije so ilustracije, zbirka starih fotografij na 
temo človeških bizarnosti. Avtor jih strastno zbira, pri ustvarjanju 
trilogije pa so mu služile za navdih. Zelo toplo priporočam celotno 
zbirko! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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