
LISA JEWELL-RESNICA O MELODY BROWN 

 
 Lisa Jewell je Britanka, rojena 19. julija 1968 v Londonu. Živi in ustvarja še 

danes. Njen opus del vsebuje dela: Nepozabna zabava,  Ulica sanj št. 31, 

Resnica o Melody Brown,… 

 

  Knjiga pripoveduje o ženski,ki se po požaru pri 9-ih letih ne spomni otroštva. 

V življenju, ki se ga je zavedala, ji ni bilo prizaneseno, saj je s 15-imi postala 

mama in so jo njeni posvojitelji po hudem prepiru postavili na cesto. Preteklosti 

pred njenim 9. letom se je začela spominjati pri 33-ih zaradi tleska nekega 

čarovnika pred njenimi očmi na njenem zmenku. Življenja  v obdobju otroštva 

se je spominjala samo po koščkih in jih sestavljala kot sestavljanko. Da bi se ta 

sestavljanka dopolnjevala je hodila po celotnem Londonu, Broadstarsu in še kje 

ter se trudila da bi se česa spomnila. V svojem iskanju so ji ob strani stali njen 

sin Edward, najboljša prijateljica Stayce in njen partner Ben. Ko se je 

sestavljanka preteklosti sestavi, Melody ugotovi, da je njeno otroštvo polno 

grenkob, a hkrati tudi, da je imela ljubečo družino in dobre prijatelje. Na koncu 

pride do spoznanja, da je bila posvojena. Vse ljudi, ki se jih spominja iz otroštva 

in je nanje nehote pozabila, poišče oz. naveže stike. 

 

 Melodiina mama je po izgubi 2. otroka zblaznela. Z njenim očetom se razideta 

in Melody z mamo menja kar nekaj bivališč. Med selitvami spozna ljudi, ki so 

večina prijazni in jo imajo radi. Redno obiskuje očeta in njegovo partnerko ter 

njeno hčer. Mama ni mentalno zdrava in počne stvari, ki se normalnim zdijo 

čudne in neprimerne ter so celo zločini, zato jo odpeljejo v zapor, kjer se kasneje 

sama ubije. Melodiin oče želi priti po Melody, ko ostane brez mame, a se smrtno 

ponesreči. Tako Melody ostane brez obeh staršev. 

 

  Melody Brown je glavna oseba te zgodbe. Ni ji bilo lahko ne v otroštvu, ne v 

kasnejšem življenju, ampak bila je vztrajna in močna v sedanjem življenju in pri 

iskanju preteklosti, v otroštvu pa je bila vseeno še premajhna, da bi vse dojela 

tako kot je bilo. Melody je v knjigi predstavljena kot ljubeča mama, dobra 

prijateljica in sodelavka. Ima pa oboževalca, kar pa kaže na to, da je bila lepa. 

Kljub temu da je bila zelo psihično močna,  se je vseeno zlomila ob branju 

pisma njene biološke mame, ki ga je dobila od njene tete v domu za ostarele.  

  

    Zgodba se dogaja v Londonu, v Broadstairsu ter v Los Angelesu. Melody se 

preteklosti spominja, ko je stara 33 let. Dogodkov pa se je začela spominjati 

samo do leta 1976 ko je bila stara 3 leta. 

 

    Delo  je analitično in sintetično, saj hkrati opisuje zgodovino Melodiinega 

življenja oz. otroštvo in predstavlja sedanje dogajanje. 



 

    TEMA IN SNOV: Melodiino življenje in prepletanja med otroškim 

obdobjem, ki ga še enkrat spoznava ter odraslim obdobjem 

 

     Knjiga bralcu sporoča: nikoli ne obupaj, hodi naprej z dvignjeno glavo 

neglede na to kakšna je preteklost ali kakšna bo prihodnost.  

 

    V knjigi me je najbolj pritegnilo Melodiyino nedolžno doživljanje dogodkov 

ko je bila majhna, saj je razmišljala tako enostavno in ni zakomplicirala stvari. 

Bila je poguma in hkrati radovedna, ko je brskala po dejstvih. Občudujem njen 

pogled na življenje ko je starejša. V najstniških letih, v najtežjem obdobju ni 

imela opore in usmerjanja staršev. Malo je zabredla a vseeno je potem, ko je 

starejša, bolj normalna in s pravimi načeli ter vrlinami, kot pa marsikdo, ki ga 

poznam in je imel vseskozi podporo in usmerjenje staršev.  

 

    Iz knjige sem se naučila, da se ne smem smiliti sama sebi, da sem boga, 

ampak moram poskrbeti sama, da ne bom boga ter pomisliti na druge in njihove 

še večje probleme. 

 

    Moje mnenje o knjigi je pozitivno, saj: 

 

o Prikazuje realno življenje torej življenje ki ni vedno lahko 

o Nas seznanja z težkim življenjem, da bi ga znali ceniti takšnega kot je 

o Gl. književna oseba je psihično zelo močna in od nje črpam motivacijo, 

ko je tudi meni težko in, da me postavi na realna tla, ko se smilim sama 

sebi 

 

Knjigo priporočam vsem tistim, ki so sočutnim in tudi tistim, ki se preveč 

zgražajo nad svojim življenjem, da vidijo kaj se pravi težko življenje. 


