Alma Karlin
M o j k i ta j s k i ž e n i n
Prevedla Jerneja Jezernik
Prvenec Alme M. Karlin so mnogi poznavalci avtoričine zapuščine imeli
za njeno najboljše neobjavljeno delo. Roman pripoveduje zgodbo o krhkem
mladeniču z imenom Xu Yong Lun, ki se nesmrtno zaljubi v popotnico in
jo zaprosi za roko. A pred poroko na Kitajskem se v domovini junakinje brž
razbohotijo predsodki, ki jih hrani strah pred neznanim in drugačnim ...
Moj kitajski ženin pripoveduje zgodbo o krhkem mladeniču z imenom Xu Yong
Lun, ki se nesmrtno zaljubi v popotnico in jo zaprosi za roko. Pred poroko na
Kitajskem se v domovini junakinje razbohotijo predsodki, ki jih hrani strah
pred neznanim in drugačnim. A Kitajčeva snubitev ji vlije potrebno žensko
samozavest; varna pod perutjo ljubezni si izmodri srce. Nič več se ne predaja
sanjarjenju razkošne princese, temveč stopi na oder življenja: sedaj se, poliglotka
osmih jezikov, celo v sanjskem kraljestvu premika kot dejaven in vedoč človek, se
bori za ideale, se razcveta v druženju z ljudmi in si za ženske vredni cilj postavi
biti dobra, nesebična, modra, polna znanja in odlik. Svetovna popotnica je rojena!

"Roman Moj kitajski ženin lahko vzamemo roke kot sproščujoče (in zelo zadovoljujoče)
branje, lahko pa je tudi dober uvod v spoznavanje neverjetnih pisateljskih sposobnosti
Alme Karlin. Junakinja Katherina je zgodbo o svojem malem Kitajcu pred stotimi leti
zapisala kot "svarilni klic za evropska dekleta". In čeprav se nam zdi v našem modernem
globaliziranem času takšno svarilo nepotrebno, ugotovitev iz sklepnega poglavja še zmeraj
drži: 'Kitajci imajo tako kot mi Evropejci svoje svetle in temne plati, toda tako svetloba
kot sence so na Vzhodu in Zahodu različne.'"
– Katarina Mahnič, Radio Ars

Alma Karlin je zgodaj pokazala smisel za glasbo, risanje, še najbolj pa za
učenje tujih jezikov. V Londonu je študirala angleščino, francoščino, latinščino,
italijanščino, norveščino, danščino, ruščino in španščino. Leta 1918 se je vrnila
v Celje, kjer je ustanovila šolo za tuje jezike, dozorela pa je tudi odločitev za
potovanje okoli sveta. Iz prihrankov si je kupila svoj prvi pisalni stroj, slovito eriko,
ki jo je spremljala do konca življenja. Leta 1919 je že odšla na pot. Prepotovala
je velik del sveta in med drugim obiskala Ameriko, Daljni vzhod, Tihomorske
otoke, Avstralijo, Novo Zelandijo in JV Azijo. O svojem potovanju in doživetjih
je pisala v različnih časopisih in revijah. Njena zadnja postaja na potovanju pa je
bila Indija, od koder se je koncem leta 1927 vrnila v Celje.
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