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Kinodvor. Kinobalon. Moj kino je lahko Kinobalon.



Romy živi sama z mamo, ki po novem dela vse do večera. Deklica tako popoldneve preži-
vlja pri babici Stine, ki še vedno sama vodi svoj frizerski salon. Z njim je polno zaposlena 
in za Romy nima veliko časa. Nekega dne babica kupi novo blagajno, saj se zadnje čase 
kar naprej moti pri seštevanju. A uporaba nove blagajne ji ne gre najbolje od rok, zato ji na 
pomoč priskoči Romy. Kmalu ji pomaga tudi pri drugih malih frizerskih opravkih. Njuno 
druženje zdaj postane zabavno in je obema v veselje. A babica postaja vse bolj zmedena, 
izgublja in pozablja stvari. Po nekaj nenavadnih nezgodah jo odpeljejo k zdravniku, kjer 
ji diagnosticirajo Alzheimerjevo bolezen. Babičino življenje se čez noč obrne na glavo, 
Romy pa se odloči, da ji bo pomagala, ne glede na vse.

Odkritosrčna zgodba o deklici Romy in njeni babici, ki ju neločljivo združi babičina 
demenca, prinaša otroški pogled na starost in bolezen, ob tem pa nas nežno spomni, 
zakaj je povezanost med generacijami neprecenljiva.

Salon pri Romy Kapsalon Romy
Mischa Kamp, Nizozemska/Nemčija, 2019, 92 minut, v nizozemščini s slovenskimi podnapisi, 
distribucija FIVIA - Vojnik, 9+

Kolofon | Salon pri Romy • Zbirka Kinobalon, 45. knjižica • Založil: Javni zavod Kinodvor, zanj: Metka Dariš • Zasnovali in 
uredili: Živa Jurančič in Barbara Kelbl • Besedila: Kinobalonova spraševalnica, Družinske zgodbe in spomini: Živa Jurančič; 
Družinski spomin na kino: Zdravko Duša, Irena Duša Draž, Neža Duša Draž; Babice in dedki - kot iz filma, Salon pri Romy, Od 
filma h knjigam: Barbara Kelbl; Zakaj je knjiga v hladilniku: Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri 
demenci • Jezikovni pregled: Mojca Hudolin • Fotografsko gradivo: iz filma Salon pri Romy; fotografija družine Duša: Saša Kovačič 
• Oblikoval: Andraž Filač • Tisk: Mat-Format d.o.o. • Ljubljana, oktober 2020
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Moja babica 

ima take poti,

ki nikoli ne izgubijo hiše,

tudi kadar se stemni,

me pot vedno poišče.

Moja babica

ima tako drevo,

ki noče biti visoko

in kadar plezam nanj,

mi vedno da roko.

Moja babica

ima take oblake,

ki, kadar dežuje,

delajo zame luže in mlake.

Moja babica

ima tak breg,

ki se lepo upogne,

kadar zapade sneg.

Moja babica

ima tako hišo,

ki v vrtu rase,

v njej palačinke peče

eno zame – eno zase.

Moja babica 

ima tako glavo,

ki pozna stare čase,

z njo si pravljice izmišlja

eno zame – eno zase.

Saša Vegri – Albina Vodopivec

Babica
Objavljeno v zbirki Sončnica na rami. Pesmi za otroke od Frana 
Levstika do danes (MKZ, 2016).
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Mischa Kamp je režiserka in 
scenaristka. Ustvarila je več filmov za 
otroke in mlade, za katere je prejela 
številne mednarodne nagrade. Salon 
pri Romy je njen zadnji celovečerni 
film. Tik pred premiero si je vzela čas 
in poklepetala z nami ter odgovorila na 
nekaj naših vprašanj. 

Film pripoveduje zgodbo o vnučki in 
babici, o starosti in bolezni, pa tudi o 
medsebojni pomoči. O teh temah se 
včasih težko pogovarjajo že odrasli, vi 
pa ste naredili film za otroke. Od kod 
ideja za film?

Zgodbo je napisala Tamara Bos, scena-
ristka filma, ki je izhajala tudi iz svoje 
mladosti; njena babica je imela podob-
ne bolezenske znake kot babica Stine. 
Zgodba je najprej izšla v obliki knjige, 
zdaj pa še kot film. Vsem nam se je zde-
la tema demence zelo pomembna, saj je 
ta bolezen pri starejših ljudeh zelo po-
gosta. Nismo pa je želeli prikazati na 
povsem »zatežen« način, želeli smo ji 
vdahniti tudi nekaj lahkotnosti. 

Babica Stine se najprej moti pri računa-
nju, nato začne izgubljati stvari, pozabi 
na Romy. Kasneje pozablja tudi besede 
in ne prepozna ljudi. Je pri ljudeh z de-
menco v resnici tako? Ste veliko razi-
skovali? 

Bolezen se lahko pri različnih ljudeh po-
kaže na zelo različne načine. S Tamaro 
Bos sva veliko raziskovali. Zgodba ba-

bice Stine izhaja iz raziskave, kakšne 
podrobnosti pa izhajajo tudi iz osebnih 
spominov in izkušenj. 

Ko pomislimo na babice, velikokrat po-
mislimo na prijazne sivolase gospe, ki 
znajo peči slastne piškote in plesti tople 
rokavičke. Babica Stine pa ni prav nič 
takšna!

Babico Stine smo želeli prikazati kot 
zelo odločno gospo, ki ve, kaj hoče, ima 
rada svoje delo in vse pod nadzorom. Na 
začetku je tudi neprijazna, Romy je prav 
nič ne zanima in si ne želi biti njena va-
ruška. Ona mora delati! Zaradi teh nje-
nih lastnosti je sprememba, ko zboli, še 
toliko bolj opazna. 

Nam lahko poveste kaj o Viti Heijmen, 
ki igra Romy? Kako ste jo našli? Kakšna 
je? Kako je bilo delati z njo? 

Zelo dolgo smo iskali glavno igralko in 
veliko desetletnih deklic je prišlo na av-
dicijo. Vendar se mi nobena ni zdela »ta 
prava«. Nato pa sem se spomnila Vite, 
ki sem jo srečala na eni izmed projek-
cij mojega prejšnjega filma Sing Song. 

Kljub temu da je zelo sramežljiva dekli-
ca, sem takoj vedela, da je to moja Romy. 
Težko opišem, zakaj … nekaj je bilo na 
njej, nekaj posebnega. 

Romy in babica Stine na začetku nista 
navdušeni, da morata skupaj preživlja-
ti čas. Skozi film pa se vedno bolje ra-
zumeta, se zbližata in postaneta pravi 
zaveznici. Med njima je čutiti veliko 
povezanost in naklonjenost. Je bilo tako 
tudi med Vito in Beppie Melissen, ki igra 
babico? 

Natanko tako, zelo sta se zbližali! Ime-
li sta se zelo radi in se še imata. Včasih 
sem morala Vito prav opomniti: Ok, Vita, 
Romy v tem delu filma babice ne mara! 
(smeh)

Čisto za konec: kaj bi bil vaš nasvet 
otrokom, ki imajo babico, dedka ali dru-
gega sorodnika s tovrstno boleznijo?

Ko nekdo od naših bližnjih zboli, je ve-
dno hudo. Pa vendar smo v filmu želeli 
pokazati, da nas poleg tega bolezen lah-
ko tudi poveže, zbliža. Najpomembnejše 
je, da smo skupaj, da smo si blizu!

Kinobalonova
spraševalnica
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Ko Romy in babica Stine skupaj 
preživljata vedno več časa, Romy 
počasi odkriva babičine spomine. 
Na stolu pod kosmatim mačkom 
Jensom najde stara, na roko napisana 
ljubezenska pisma, ki jih je babici 
pisal dedek Henk. Skupaj si ogledujeta 
družinske fotografije in babica obuja 
spomine na stare čase. 

Glavno vlogo v filmu, deklico Romy, 
je odigrala Vita Heijmen. Tudi njej smo 
zastavili nekaj kratkih vprašanj. 

Poleg tebe v filmu ni veliko otrok. Kako 
je bilo igrati v družbi odraslih?

Bilo je prijetno. Vendar bi bilo fino, če bi 
bilo več otrok, da bi se lahko pogovarja-
la tudi s svojimi vrstniki. 

Je to tvoja prva filmska izkušnja?

Ja, pred tem nisem imela nobene druge 
izkušnje igranja. 

Si med snemanjem hodila v šolo?

Ja, sem. Na filmskem prizorišču sem 
imela tudi inštruktorja, ki je z mano de-
lal domače naloge. Imeli smo poseben 
šolski avtobus z igračami, barvicami, 
škarjami, knjigami. 

Si se morala svoje besedilo naučiti na 
pamet? 

Ja, vendar so bili prizori kratki, zato tudi 
besedila ni bilo zelo veliko in se ga ni 
bilo težko naučiti. Pa tudi če sem upo-
rabila kakšno drugo besedo, ni bilo prav 
nič narobe. 

V filmu je kar nekaj trenutkov, v 
katerih je Romy žalostna, jezna, 
prestrašena. Je bilo težko odigrati vsa 
ta čustva?

Včasih je bilo težko, vendar sem takrat 
pomislila na žalostne stvari in potem je 
šlo. Imela pa sem tudi pripomočke, kot 
je pepermint, zaradi katerega so se mi 
oči zasolzile kar same od sebe. 

Kinobalonova Družinske
spraševalnica zgodbe

in spomini
Babica StineKaj bi svetovala Romy, če bi bila tvoja 

prijateljica?

To pa je težko vprašanje. Nikoli nisem 
pomislila na to. Vsekakor nikoli ne bi 
pomislila, da bi kar sami z babico odšli 
na vlak in na Dansko. 

Kateri del snemanja filma je bil 
najboljši? 

Ko se Romy in babica odpravita po na-
kupih in v bazen!

Rodila se je na 
Danskem.

Govori 
nizozemsko in 
dansko. Rada se kopa v 

morju.

Ima svoj 
frizerski 
salon.

Poročila se je z 
dedkom Henkom, 
ki je imel psa. 

Skupaj 
sta imela 
Margot, 
ki ima hči 
Romy.

Romy pelje po 
nakupih in v 
jacuzzi.



98

Na svetu je na milijone različnih družin-
skih zgodb in spominov. Nekateri se od-
vijajo v več državah, drugi zgolj v enem 
kraju, morda celo v eni sami družinski 
hiši. Skozi zgodbe in spomine izvemo 
več o tem, kako je bilo, ko so bili majhni 
mama, oče, stric in teta, babica, dedek, 
stara mama in stari oče. Morda kdo od 
njih pozna prigode prapraprapradeda? 

Spomine nabiramo vse življenje. Prvi 
spomin na morje, spomin na prvo ljube-
zen in vse kasnejše simpatije, rojstno-
dnevni spomini, spomini, ki bi jih najraje 
čim prej pozabili. Zaradi njih vemo, kdo 
smo, od kod prihajamo in kam gremo. 

Kdo vse je del tvojih družinskih 
spominov in prigod? So to le 
družinski člani ali morda tudi 
kdo drug iz tvoje bližnje okolice? 
Dopolni gozd spominov ali nariši 
povsem svojega. Napiši imena in 
pripoveduj. 

Kaj pa tvoja babica? Dedek? Teta ali 
stric? Ali kakšen drug sorodnik ali 
sorodnica? Nariši ali nalepi fotografijo 
ter jo/ga opiši. 

Iaz

mama

oče
dedek

nona

stara mama

stari oče

sestrična

pes
polbratzlata ribica

mačka

mamin novi fant sošolka

polsestra

mrzla teta

mačeha

babica
brat

sestra

nono

teta

očim
soseda

sosed
sošolec

bratranec
stric
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Prvi
spomini
na kino

Kino je bil čarovnija, jaz pa po moje ne 
starejši kot pet let. Torej nekje leta 1955. 
Pred tem dolg teden ugibanj, kako neki 
izgleda, kar je pripovedoval tata: da se 
na platnu ljudje in avti in sploh vse – gi-
bljejo kot živi. Še daljše nedeljsko dopol-
dne, vse do belih dokolenk in česanja po 
kosilu, in nazadnje pet kilometrov daleč, 
na balanci očetovega bicikla, do – konč-
no! – kina in trganja kart (slednje sem 
prepisal iz kasnejšega spomina, v bistvu 
ne vem, kako smo prišli v dvorano). Prva 
vrsta balkona, zagotovo, ker sem se na-
slanjal na polico balkonske ograje, sedel 
sem mami v naročju. In zdaj se v prvo 
sliko mojega filmskega doživetja in spo-
mina dvigne tank v črno-beli sliki, me 
uniža v žabjo perspektivo in siv, s temo 
pod trebuhom, z velikimi gosenicami za-
melje nadme. Ne vem, ali sem zajokal, 
bal sem se gotovo, ko je tako zapeljal čez 
vse nas. In najbrž me je pomirilo prepri-
čevanje, da je to samo film. Šele veliko 
kasneje sem prvič prebral, da je bigger 
than life (večji kot življenje).
- Zdravko

Nisem bila še prav velika, ko smo šli 
družinsko gledat Rdeči boogie. Igral 
je v Kinu Mojca, ki je bil takrat glavni 
otroški kino, ampak ker film ni bil rav-
no otroški, publike ni bilo veliko. Razen 
moje družine nikjer nikogar. Kinoope-
rater in biljeterka sta se verjetno že ve-
selila, da bosta šla tisti dan par ur prej 
domov, zato ju s prihodom nismo ravno 
spravili v dobro voljo. Za manj kot de-
set gledalcev ne vrtimo, je rekla gospa. 
Pa smo kupili deset kart, da sta nas go-
drnjaje spustila noter. Film je bil super, 
čeprav pol stvari nisem razumela. Sem 
pa takrat razumela nekaj drugega, in to 
me v kino vleče še danes, ko si praktič-
no vse lahko predvajam na računalniku: 
pravi kino je polna dvorana neznancev, 
ki so se hkrati odločili, da bodo skupaj 
sedli v temno dvorano, odmislili svet 
zunaj in se prepustili isti filmski zgodbi. 
Samo to je res pravi kino.
- Irena

Ko sva bili mlajši, sva šli s prijateljico 
Milo velikokrat skupaj v kino. V kavar-
ni sta mami pili kavo, midve pa sva jedli 
gromozanske čokoladne piškote. Ko so 
se starši naklepetali, naju je prevzel raz-
iskovalni duh. Velikokrat sva pred začet-
kom filma prehodili vse možne hodnike, 
odgrinjali sva zavese in poskušali odpre-
ti vrata. Kljub najinemu neprimernemu 
ravnanju sklepam, da nisva bili edini, saj 
so bila vsa vrata zaklenjena. Zdelo se je, 
da so bili vsi že navajeni na tovrstne vlo-
milce. Moj najlepši spomin na kino je, ko 
nama je prijazna ženska pokazala sobi-
co za projiciranje filmov. Vsi so bili zelo 
prijazni, veliko so nama razložili, čeprav 
se večine ne spomnim več. Počutili sva 
se zelo VIP, čeprav nama je bilo malo ne-
rodno, ker sva se sprehajali, kjer se ne bi 
smeli, in kljukali na vrata. Tako je, kino 
je veliko več kot samo predvajanje filma.
- Neža

Reklamna vitrina Mladinskega kina Ljudske milice. 
Foto: Svetozar Busić, marec 1957, Muzej novejše 
zgodovine Slovenije.

oče hči

dedek hči

vnučka mama

Družina Duša
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Babice in
 dedki–kot
iz filma!

»Nisem bila frizerka,« pravi Romyjna babica. 
»Jaz sem frizerka.« Starejši ljudje niso vsi 
samo babice in dedki, ki čuvajo vnuke. 
Nekateri so tudi trgovci, znanstvenice, 
zdravniki in kmetje. Eni so dobrodušneži, 
drugi godrnjači, nekateri so polni moči, drugih 
morda več ni. Med njimi so tudi razbojniki 
in pustolovke, čarovnice in mojstri borilnih 
veščin. Različni so – tako kot smo različni mi. 
Izbrali smo jih nekaj, ki so – kot iz filma.

Kakšen junak ali junakinja iz filma ali knjige 
pa bi bila tvoj dedek ali babica? Morda 
poznaš tudi kako drugo zanimivo starejšo 
gospo ali gospoda, ki bi bil/a lahko »kot iz 
filma«?

Carl je sitni nergač. Vse 
življenje je garal kot 
prodajalec balonov, zato 
zdaj hoče le mir, tišino – in 
počitnice. Na hišo priveže 
vse svoje balone in si tako 
naredi zrakoplov. Preden 
pa se mu uspe dvigniti v 
zrak, se mu nepričakovano 
pridruži osemletni Russell. 
Carl godrnja nad družbo 
klepetavega tabornika … a 
dogodivščine na poti ju kaj 
kmalu povežejo. Kje najdeš 
Carla? V filmu V višave.

Coco je zelo stara in krhka. 
Večino časa spi ali odsotno zre 
predse, kot da nič več ne razume. 
Vseeno je prav ona največja 
zaupnica pravnuku Miguelu. Vsak 
večer sede k njej in ji pripoveduje 
vse, kar se mu je zgodilo. 
Iz prababičinega spomina 
počasi uhaja vsa preteklost. A 
ko ji Miguel na kitaro zaigra 
uspavanko, ki jo je nekoč pel njen 
oče, se Coco zdrami in spet zaživi 
v spominu na otroške dni. Kje jo 
najdeš? V filmu Koko in velika 
skrivnost.

Tale stari gospod obvlada karate. 
Gospod Miyagi je učitelj borilnih 
veščin in pod okrilje vzame dečka, ki 
ga preganjajo objestni mulci. Nauči 
ga, kako naj se jim upre. A učenje se 
ne začne z udarci, ampak z urjenjem 
duha in telesa: pobarvaj ograjo, zlošči 
tla, umiri se, dihaj, stoj. Kje te stari 
modrec lahko nauči giba veliki žerjav? 
V filmu Karate Kid.

Dedek Joe je suh kot 
trlica. Preveč reven je, 
da bi si lahko privoščil 
dovolj hrane, zato dneve 
preživlja kar v postelji, 
kjer mu je vsaj toplo. 
Njegov vnuk Čarli obožuje 
čokolado. Ko dedek in 
vnuk dobita priložnost, 
da obiščeta tovarno 
čokolade, se začne sladka 
njamsi pustolovščina. Kje 
najdeš dedka Joeja in tono 
sladkarij? V knjigi Čarli in 
tovarna čokolade ter dveh 
filmih, ki sta posneta po 
njej.

Yubaba je starka, ki je ne želiš 
srečati na ulici. Živi v mestu, 
ki mu vladajo čarovnice in 
duhovi. Ko ti ukrade ime, 
ima nad tabo oblast. V hipu 
te spremeni v glodavca in k 
sebi te lahko potegne z gibom 
roke. Prepoznaš jo po številnih 
prstanih na roki in ogromnem 
nosu. Strašansko je bogata, a še 
vedno hlepi po več in več zlata. 
Toda deklica Chihiro se ji ne 
pusti prestrašiti. Kje te Yubaba 
začara? V filmu Čudežno 
potovanje.

Fotografije: Wikipedia, Imdb, arhiv Kinodvora.
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Zakaj je knjiga
  v hladilniku?

Babica Stine zboli za boleznijo, ki ji 
rečemo demenca. Zaradi nje postaja 
vse bolj zmedena, izgublja stvari, ima 
težave pri računanju, ne najde besed in 
tudi ne prepozna več bližnjih oseb. 

Z leti postanemo vsi na splošno bolj 
pozabljivi. To pa še ne pomeni, da imajo 
vse starejše osebe demenco. Demenca 
je bolezen in ni del običajnega staranja.

Vzroka bolezni zdravniki še niso 
odkrili. Vemo pa, da ni nalezljiva in 
da te spremembe v vedenju, mišljenju 
in spominu povzročajo spremembe v 
možganih.
 

Za osebo, ki zboli za demenco, 
je pomembno, da ni sama, da je 
obkrožena z bližnjimi osebami in da 
ima čim bolj prijetno okolje.

• Da vedno bolj pozablja. 
• Da ne najde pravih besed. 
• Da ne ve, kam spada katera stvar. 
• Da se hitreje razburi ali razjoka. 
• Da se lahko nenavadno vede. 
• Da veliko izgublja stvari ali jih išče. 
• Da je zato prepričana, da so jo okradli. 
• Da ne ve, kje se nahaja. 
• Da hoče domov, čeprav je doma. 
• Da večkrat vpraša eno in isto. 
• Da lahko postane bolj tiha in zaprta 

vase. 
• Da pozabi, kateri dan in leto je danes. 
• Da je lahko neurejena ali neprimerno 

oblečena. 

• Govorita o preteklosti. 
• Gledata slike in urejata fotoalbume. 
• Izvajata telesne dejavnosti. 
• Ustvarjata. 
• Poslušata glasbo in pojeta. 
• Se družita. 
• Sproščeno plešeta in se zabavata. 
• Sestavljata sestavljanke. 
• Obujata mladostne hobije. 
• Računata in rešujeta naloge. 
• Kuhata priljubljene jedi. 
• Bereta. 
• Rešujeta uganke in križanke. 
• Si govorita šale ali smešne zgodbe. 

Če ima oseba demenco, lahko 
opaziš: 

Skupaj še vedno lahko: 

Ljudem, ki zbolijo za demenco, 
in njihovim bližnjim pomagajo 
zdravniki in druge podporne službe. 
V Sloveniji pomoč in podporo pri 
tej bolezni nudi tudi Združenje 
Spominčica (01 25 65 111,
www.spomincica.si). 

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA
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Dobrodošli v frizerskem 
salonu Romy! Izbirate 
lahko med najbolj vročimi 
pričeskami, od prazgodovine 
pa vse do danes. 

Ustvari svojo nenavadno 
pričesko.

Za frizuro po prazgodovinsko 
potrebujemo glavnik iz kosti, 
rdečo barvo iz goveje krvi 
in kane, za okras pa školjke, 
kamenčke, korale. 

Bi morda radi še brado, 
nakodrano z vročim 
železom? Za vas bo pravi 
slog akadskega kralja 
Sargona. 

Vas mika baročni slog? Za pričesko 
fontange (imenuje se po ljubici 
francoskega kralja Ludvika XIV., 
markizi de Fontange) na glavo najprej 
posadimo žičnato ogrodje. Okoli njega 
visoko spnemo lase, dva daljša kodra 
pa pustimo, da padata na ramena. V 17. 
stoletju so bile nekatere fontange celo 
tako visoke, da so dame najele dečka, 
ki je hodil ob njih in s palico podpiral 
njihovo lasno zgradbo. Pri Romy lahko 
dobite pričesko fontange, lasnega 
pomočnika pa si zagotovite sami. 

Tudi Mariji Antoinetti so bile 
všeč visoke frizure. Nenavadnim 
pričeskam je nadevala hecna 
imena, na primer »skrita strast« 
ali »eksplozija rahločutnosti«. A 
vseeno teh imenitnih pričesk ne 
priporočamo: lastnica je namreč 
na koncu ostala – brez glave.

Bi morda raje pričesko v slogu 
zgodnjih filmskih zvezd? Okoli l. 
1910 so si prva pogumna dekleta 
ostrigla dolge in bujne lase. Vse 
do ušes. Kot znak neodvisnosti, 
mladosti, modernosti. Nekateri 
so se zgražali, znana francoska 
modna oblikovalka Coco Channel 
pa jim je zabrusila: »Ženska, ki si 
ostriže lase, bo spremenila tudi 
svoje življenje.« 

Ali bi raje daljše lase? Moški, ki 
so v 60. letih prejšnjega stoletja 
začeli nositi dolge lase, niso bili 
nič manj pogumni kot dekleta, ki 
so se ostrigla na kratko. Rekli so 
jim huligani, beatlesi, ponekod jih 
niso spustili v restavracijo, šolo 
ali na delo. Raziščite, če so bili 
med tedanjimi dolgolasci tudi vaši 
dedki, pradedki, strici ali učitelji. 
A pri Romy s tem ne bi imeli težav. 
Dolge pričeske ureja tako fantom 
kot dekletom. 

Viri: spletna stran Frizerstvo skozi čas
(Romana Marolt), Wikipedia, Rare Historical Photos.
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Pravila treh
Marjolijn Hof, Miš, 2015

Twan in Linda odpotujeta na 
Islandijo k dediju Kasu, ki 
živi tam čisto sam. Star je in 
bolan ter ne more več dobro 
skrbeti zase, zato bi moral z 
njimi nazaj na Nizozemsko. 

A dedi noče v »skladišče staršev«. Twana, ki 
ima s seboj priročnik za preživetje v naravi, 
prosi za pomoč. Naj pomaga dediju ali naj 
skrivni načrt izda mami in babici? 

Poletna knjiga
Tove Jansson, Mladinska 
knjiga, 2005

Babica in njena vnučka 
Sophia večkrat obiščeta maj-
hen otok v Finskem zalivu. 
Živita v leseni hiški sredi ne-
okrnjene narave. Družita se v 
gozdu in na obali, opazujeta 
rastline in živali, se pogovar-

jata tako o vsakdanjih rečeh kot tudi o po-
membnih življenjskih vprašanjih. Med njima 
se razvije svojevrstno prijateljstvo.

Tonja s Hudega Brega
Maria Parr, Mladinska 
knjiga, 2015

Tonjin najboljši prijatelj je 
stari Gunnvald, godrnjavi 
sedemdesetletnik, ki igra 
violino in s katerim si de-
lita vse skrivnosti. No, vsaj 
Tonja misli tako. Ko se Gunnvald nekega dne 
znajde v bolnišnici in se v njegovo hišo naseli 
skrivnostna tujka, pa pride na plan velika, za-
pletena skrivnost.

Gospa s klobukom
Maša Ogrizek, 
Mladinska knjiga, 2017

Gospa Ljudmila, upoko-
jena učiteljica šivanja, se 
s kovčekmobilom odpra-
vi na potovanje, polno 
zabavnih dogodivščin. Na njem ugotovi, da 
kdor le molči, lahko znori, in da je življenje 
pravzaprav piknik. 

Bombonček za dedija 
Edija
Ivona Brezinová, Miš, 
2015

Honzek ne razume, kaj 
se dogaja z njegovim de-
dijem Edijem. Juho hoče 
pojesti z vilicami, čez 
dolge hlače obleče krat-
ke, ko gresta v trgovino 
po kruh, pa Honzka pozabi kar tam in odide 
domov sam. Ker dedek stalno pozablja, ali je 
že pojedel tablete, se Honzek domisli zanimi-
ve rešitve.

Še več knjižnih namigov najdete v didaktičnem gradivu 
Knjige na temo staranja in starosti (Tina Bilban in Tilka 
Jamnik, Založba Miš, 2018).

Od filma
h knjigam

Najmlajši in najstarejši se marsikdaj 
družijo tudi v knjigah. Poiskali smo 
nekaj zgodb, v katerih imajo otroci in 
starostniki prav poseben odnos: topel, 
ljubeč, včasih tudi ganljiv in boleč.




