Zverina in nespodobni urednik v knjižnici
„Zverina ste!“ Besedam je sledil navdušen aplavz, pomešan s smehom. Petru Čeferinu, vrhunskemu odvetniku in
izvrstnemu pripovedovalcu ter piscu ga je namenila obiskovalka pogovora v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož.
Vrhunski gostje, izredno raznolika ponudba, domače vzdušje,
smeh, ganjenost, zanimiva razmišljanja in dogodkov polne življenjske zgodbe … Vse to so stalnica prireditev, ki jih lahko naši obiskovalci
spremljajo iz tedna v teden v naših
prostorih. Zadnjih nekaj tednov je
bilo vsekakor pestrih. Gostili smo
domačinko Dominiko Cajnko, ki je
izdala svoj literarni prvenec z naslovom Moji prvi biseri, nato Bronjo
Žakelj, avtorico uspešnice Belo se
pere na devetdeset, v četrtek, 11.
aprila, pa se je s Petrom Čeferinom,
odvetniškim imenom, ki je znan vsakemu slovenskemu gospodinjstvu,
pogovarjal „nespodobni“ urednik
Založbe Litera Orlando Uršič. Nespodobni? Kako drugače imenovati
urednika, ki svojim gostom dovoli
in celo spodbuja promoviranje njihovih knjig, ki so izšle pod drugimi
založbami, kot v primeru Petra Čeferina? Pa saj to se ne počne! Hvaljenje konkurence v družbi, ki zna in
sme le kritizirati? Nezaslišano.
Odvetnik in urednik se v pogovoru nista omejila le na knjige, pač pa
sta se posvetila tudi kriminalnemu

romanu Sodni dnevi, ki je nedolgo
tega izšel v Cankarjevi založbi, ter
biograﬁji, katere pisanje izpod peresa Tadeja Goloba je očetu Petru
za rojstni dan podaril sin.
Anekdot in zgodb iz svojega odvetniškega ter zasebnega življenja
Petru Čeferinu nikakor ne zmanj-

ka in dvomimo, da mu jih kdaj bo.
Kljub temu pa sam zagotavlja, da
je s Sodnimi dnevi svojo pisateljsko
kariero zaključil. A vztrajni glasovi obiskovalcev dogodka, ki so se
skorajda enoglasno oglasili, so že
sedaj spraševali, kakšen bo naslov
njegove nove knjige.

O Petru Čeferinu kot odvetniku in človeku imajo ljudje različna
mnenja. Treba je pa priznati eno
stvar – je odličen pripovedovalec
in človek, ki ima čut za človeka,
pravičnost, določeno toplino in
iskrivost.
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