
Ivo Zorman: V SEDEMNAJSTEM

KRATKA OBNOVA

Špela hodi v tretji letnik srednje šole. Veliko se druži z Nikom,
Petrom, Meto in Floro. A čeprav sta s Floro najboljši prijateljici, se v
glavnem družita samo v šoli.

Vse je lepo in prav, dokler se v šoli  ne skrega z enim izmed
učiteljem in ima zaradi  tega pripor.  Pred tem je srečala  na plesu
nekega fanta, v katerega se je zagledala. Zagledala se je v Smajka, ki
je imel divje prijatelje. V svojo družbo zvabi še Špelo in jo spravi še v
večje težave, ker jo je prisilil v vožnjo z ukradenim vozilom. 

A to še ni vse.  Špela čez nekaj časa izve, da je noseča, nima
denarja za splav. To pove Smajku, a ko to sliši, se z njo sploh noče
več  pogovarjati.  Nato  to  pove  še  Flori,  ta  pa  ji  prek  svojih
prijateljskih vezi, poišče zdravnika, ki bi zastonj opravil poseg. Špela
privoli,  a  z  njo  nekaj  ni  v  redu,  ves  čas  ji  je  slabo,  a  tega  noče
povedati staršem, da ne bi kaj izvedeli. Zaradi bolečin vseeno ne gre
v šolo in pouk raje »prešprica«. Kmalu je bilo konec prvega polletja
in Špela je morala domov prinesti spričevalo. Ko ga je oče videl, je
poblaznel in jo pretepel tako, da je padla v nezavest. 

Zbudila se je v bolnici. 

OPIS GLAVNIH OSEB

ŠPELA
Špela je navadno, čedno dekle, ki ima zelo strogega očeta in mamo,
od  katerih  si  želi  več  pozornosti.  Zelo  je  navezana  na  svojo  teto
Angelo,  pri  kateri  je preživljala otroštvo.  Zelo rada pleše,  drsa in
hodi v kino. Njena najboljša prijateljica je Flora.

SMAJK
Smajk je nemaren fant, ki že drugič hodi v tretji letnik srednje šole.
Ni  mu  dosti  mar  za  šolo,  z  svojimi  prijatelji  pa  popiva  in  dela
neumnosti. Ima zelo vplivnega očeta, ki mu pomaga iz težav. Njegov
najboljši prijatelj je Vnuk.
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NIKO
Niko je tri leta starejši od Špele. Ima sestro, ki hodi v isti razred kot
Špela. Ima ločene starše. Živi pri svoji mami. Rad ima politiko in na
koncu postane vodja neke politične skupine.

FLORA
Flora je Špelina najboljša prijateljica.  Po šoli  se  ne druži toliko s
Špelinimi  prijatelji,  ampak  ima  svoje  prijatelje,  ki  so  na  visokih
mestih,  in  ima tako  veliko  vez.  Oče  je  zdravnik  in  veliko  potuje,
mama pa z njim. Kadar očeta ni, Flora stanuje s svojo teto Afro.

DOKTOR ŠTER
Doktor  Šter  je  doktor  v  bolnišnici,  kjer  zdravijo  Špelo.  Z  njo  se
veliko pogovarja in ji svetuje. 

AHASVER
Ahasver  je  maček,  ki  ga  ima  Špelina  mama.  Špela   je  nanj
ljubosumna, ker mama posveča več pozornosti mačku kot njej. Ime
je dobil po zlobnežu v zgodbah, ki je ugrabljal otroke.

MOJE MISLI

Ko sem knjigo začel brati, nad njo nisem bil ravno navdušen, nato pa
mi je postajala vedno bolj všeč. Ko sem knjigo prebral, mi je bila
zelo všeč, spremenil bi le kakšna imena.

NEKAJ O PISATELJU IN NJEGOVEM DELU

IVO  ZORMAN  se  je  rodil  tretjega  maja  leta  1926  na  Gori  pri
Komendi nedaleč od Kamnika. Imel je zelo zanimivo in razgibano
otroštvo. Njegov oče je bil tesar, ki je delal stopnice. Ko je Ivo imel
štiri leta, je njegov oče zgradil novo hišo v Kamniku, v katero so se
preselili.
Njegova največja  pripovedna dela so:  IZ OBROČA, NA SENČNI
STRANI  MESTA,  GNEZDO  SRŠENOV,  NEDELJSKI  JUTRI,
STORŽKOVO POPOLDNE, ROSNI ZALIV, ČEZ DVAJSET LET
BO VSE DRUGAČE, V TEM PESECU SE OSIPA MAK, DRAGA
MOJA IZA IN SONČNICA NAVADA. 
V  SEDEMNAJSTEM  je  roman,  je  sodobna  pripoved  o  današnji
mladini,  o  njenih  poteh  in  stranpoteh  ter  o  njenih  stiskah  in
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neprestanih spopadih s svetom odraslih, staršev in učiteljev, ki vse
prehitro pozabljajo, da so bili svoj čas tudi oni mladi. Knjiga je bila
prvič izdana leta 1972.
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