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medvedja kraljica Andreja Rijavca iz Postojne, avtorja kratkih zgodb in 
udeleženca literarnih in fotografskih tečajev, je pogumen knjižni prvenec. 
Zaradi izbranega žanra in aktualnega družbeno angažiranega sporočila. žanr 
je kriminalka, natančneje ekokriminalka, družbeni aktivizem pa tiči v 
opozorilu, da se nekaznovano uničuje naše gozdno bogastvo in na skrivaj ter 
s prepovedanimi sredstvi, s sodelovanjem mednarodnih hudodelskih združb 
ubija tudi zavarovane živali. V to ogrodje je mladi avtor vpel zanimivo, 
povsem verjetno zgodbo in obenem pokazal v današnjem, pretežno urbanem 
svetu že izjemen posluh za utrip narave in poznavanje gozdnih živali. 
Osrednja postava v kratkem romanu je že skoraj osemdesetletni Jakob V., 
starosta Lovske družine Vela vas, poštenjak in lovec starega kova. Ko izgubi 
ženo – tudi zanjo se izkaže, da se ni ponesrečila, temveč so jo krivolovci 
spravili s poti – se še bolj poveže z gozdom in s skrivnostno medvedko, ki ga s 
svojim vedenjem opozarja na jeklene žičnate zanke za srnjad in druge živali. 
Jakob se odloči, da bo dobro organizirano mrežo razkrinkal. Dolgo tava v 
megli, ko mu to naposled uspe in hkrati reši smrti trofejno medvedko, sam 
pade pod njej namenjenim strelom.  
Avtor, kot se za kriminalko spodobi, bralcu ponudi več stranpoti, namigne na 
napačne osumljence, postopoma in po koščkih sestavlja mozaik minulih 
dogodkov in šele na koncu usmeri žaromet v najuglednejša in najbogatejša 
človeka v namišljeni – a najbrž po stvarnih predlogah upodobljeni Veli vas, 
Krajevni logar in ravnateljica krajevne šole prikrivata svojo grabežljivost za 
navidezno skrbjo za modernizacijo in ekološko osveščanje domačega kraja, a 
je ves čas v ozadju pritajeno čutiti da vse ni tako, kot je videti. Za moderno, z 
evropskimi sredstvi postavljeno sežigalnico odpadkov se namreč izkaže , da 
je v resnici predelovalnica pobitih živali ter skladišče, iz katerega trofeje na 
skrivaj prevažajo čez mejo.  

Andreju Rijavcu uspeva ohranjati napetost vse do presenetljivega 
razpleta. Morda bi tik pred zdajci še lahko postregel s kakšnim osupljivim 
preobratom ter čisto na koncu – s povabilom k razmisleku o vsekakor 
relevantni temi – manj pohitel s postavitvijo zadnje pike. 
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