
 

 

V starkinih očeh se iskreno zaiskri. Nežno me poboža po 

licu. »Odtrgaj se in se prepusti življenju, darling.«  
 

130 utripov na minuto 
Sredi ure angleščine, prav tedaj, ko bi morala k tabli, ker je na vrsti za 
govorno vajo, Pi tako podivja srčni utrip, da se onesvesti. Na nastop se je 
pripravljala več tednov, celo na video se je posnela, da bi se prepričala, kako 
zveni, potem pa se vse v trenutku razlomi. Iz šole jo z rešilcem odpeljejo 
naravnost v bolnišnico, kjer psihiater njenemu stanju da ime – napad tesnobe. 
Pi se spominja, kako se je njena tesnoba pričela. Najprej z nelagodjem, 
drgetanjem prstov in glavobolom, nenadnim zbujanjem sredi noči, velikim 
nemirom in izmenjevanjem vzhičenega prekipevanja z dolgimi obdobji 
joka. V zadnjih mesecih je prihajala v valovih, nepričakovano in zahrbtno. 
Dekle v bolnišnici dobi tablete, za katere odrasli pravijo, da »jo bodo 
zrihtale«. Pomagali naj bi ji tudi obiski pri psihologinji, ki hoče, da o svoji 
tesnobi piše proste spise. Mama pa ima zanjo še dodatne terapije – več 
druženja s prijateljicami … toda Pi se po njihovem obisku počuti 
popolnoma sesuto. Mette Vedsø je v srčnem mladinskem romanu osvetlila 
drugačno pot. Po dolgi stagnaciji je za Pi prelomno srečanje z Vicky, 
dekletom iz sosednjega stanovanja, ki ima duševno motnjo, njeno materjo 
samohranilko, in osamljeno staro sosedo, ki se je vsi v bloku izogibajo, da 
jim ne bi bilo treba izgubljati časa v pogovoru. Toda Pi v teh treh ženskah, 
ki so vsaka na svoj način obstranke v svetu mladih, lepih in uspešnih, najde 
modrost, pogum, vztrajnost, upanje in vero v prihodnost. Začuti moč 
medsebojne podpore in toplino skupnosti. Roman je napisan za mlade, a ga 
zelo toplo priporočam v branje vsem, ki se kakorkoli dotikajo življenj 
mladih ljudi, staršem, starim staršem, učiteljem, zdravstvenim delavcem … 
tudi sosedom. Zato, ker ljudje, kot so liki v romanu, živijo povsod med 
nami, velikokrat neopaženi in neslišani. Knjigo zaključi spremna beseda dr. 
Barbare Kreš, zakonske in družinske terapevtke, o strahu in tesnobi. 
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