
BOGDAN NOVAK

VSEBINA KNJIGE:
Knjiga je namenjena mladim, starejšim od štirinajstih let, in njihovim staršem.

Pripoveduje o mladoletni Nini, ljubezni in njenih problemih.
           V drugem letniku na Poljanski gimnaziji dobi nova sošolca Borisa in Boruta, ki se
zaljubita vanjo in ji pišeta pisma z ljubezenskimi verzi.  Boris jo celo povabi na lepo
večerjo v kitajsko restavracijo.  Ona ga zavrne in mu ponudi prijateljstvo,  a je Boris
vidno užaljen.

Ona pa se zaljubi v Nika, ki ga spozna pred vhodom Saksa. Med njima se začne
razvijati ljubezensko razmerje.  In po nekaj kratkih randijih jo Niko povabi na večerjo,
kjer jo zlorabi, čeprav je bilo to njej všeč , saj ga je ljubila in on je zagotavljal da tudi on
ljubi njo.

Njena sošolca sestavita skupino in si želita, da bi bila ona del skupine. Vendar
Nina ponudbo večkrat zavrne. 

Kmalu po poročilih izve,  da se jima je  v severni  steni  Triglava pretrgala  vrv
naveze in da je Boris umrl, ko je padel v globino. 

Nekaj mesecev po pogrebu Nina zapoje pred vsemi učenci in učitelji  Borisovo
pesem za njegov spomin 

Nina počasi postaja negotova v Nika, saj ni nič več zanjo. Enkrat jo potolaži celo
spolni odnos z njim, češ da jo bo potolažil. Bila je vesela in ko je naslednjič Nika s njeno
sošolko Simono se ji je svet obrnil na glavo. Bila je vsa pretresena in ugotovila, da je Nik
očitno punce samo zlorabljal in jim laže kako jih ljubi.

Nina se za nekaj česa zapre vase in začne ugotavljati kaj sploh želi. Brala je razne
ljubezenske romane, ki so ji bili zelo pri srcu. Kdaj pa kdaj pa se je zazrla skozi okno in
ugotavljala kako mu je mogla nasesti.

Na svoj rojstni dan staršem zaupa svoje skrbi in težave, da je verjetno noseča. S
testerjem ugotovi, da ni. Postalo ji je žal, da takrat, ko ji je Boris izpovedal ljubezen, da
ga je grdo zavrnila. Takrat da ge močno potrebovala. Ko je odšla na pokopališče, na
Borisov grob, jo prestraši Borut, ki mu je bila Nina prav tako všeč…
         

 



MOJE MNJENJE:
  Knjiga govori o prvi ljubezni, prijateljstvu in je zelo dobra ter poučna, saj ima 
veliko mladostnikov podobne težave, kot jih ima Nina, ki je glavna oseba v tej knjigi. 
Njena sošolka Majda pogosto zamuja in izostaja od pouka zaradi drog in napačne 
družbe. Najbolj pretresljiv del v knjigi je smrt  Boris, saj umre na zelo tragičen način, 
ko pade v severni steni Triglava v globino. Zanimiv je Slokar, ki je bil učitelj 
matematike in se je izražal zelo smešno in zanimivo. Bralca knjiga pritegne zaradi 
nenehnega zanimivega dogajanja. Knjige bralec ne more odložiti, dokler je ne prebere 
do konca. Razplet knjige je zelo dober, saj Nina ni noseča z Nikom in z Borutom 
postaneta zelo dobra prijatelja. Sama bi v knjigi spremenila le Borisovo smrt, in sicer 
tako, da bi odpotoval za kakšno leto in se kasneje vrnil.


