»Starka je v tistem trenutku prednjo položila
krožniček s cvetličnim robom, na katerem je bila
čudovita kremna rezina. Majhne stvari morajo biti
sladke, da laže prenesemo grenkobo velikih...«

Sara in pozabljeni trg
Očka pelje Saro k babici, toda na cesti je prometni zastoj in ker se
kolona pomika po polžje, onadva pa sta že tako blizu babici, da bi Sara
lahko do nje odpešačila, deklica izstopi iz avtomobila. Peš bo tam hitro,
očku pa se mudi naprej na sestanek. Ko ostane Sara sama, se napoti
skozi temne prehode in svetla dvorišča. Vse je nekako čudno. Se je
izgubila? Zakaj jo ljudje gledajo tako čudno? Zakaj nihče ne ve, kje je
trg, kjer bo našla babico? Tesnobno vzdušje se stopnjuje, potem pa
nenadoma pred deklico zasije svetal, odprt trg. Prelep je, obdan s
stebrišči, pod katerimi se skrivajo skrivnostne izložbe. Poleg tega jo tam
čaka prijatelj, klepetavi ptič Berti. Le babice še ne najde, čeprav se ji ves
čas zdi, da vidi njeno silhueto nekje na robu trga. Sara in Berti vstopata
v nenavadne prostore za izložbami, da bi poizvedela, ali je babica tam.
V enem izmed prostorov za izložbami je starinska slaščičarna Babičin
lek, majhna in ljubka, kot da bi prišla iz preteklosti. Drobna stara gospa
v njej streže najboljše slaščice na svetu, ob tem pa klepetavo deli
skrivnosti in modrosti. Babico pozna, a tu je ni. Sara in Berti se
odpravita naprej, v sosednji prostor, kjer sedi mož, ki vodi
Popravljalnico otroštva. V tretji je muzej pisalnih strojev, ki sami
izpisujejo odlomke čudovitih zgodb. Sari se zdijo čudno znane. Topla,
subtilna in poetična zgodba bralca zasvoji. Popelje na čarobno
potovanje, ki niha med realnim in domišljijskim, med tistim, kar se zdi
kot Sarin spomin in Sarine utvare. Knjiga Zorana Penevskega z
ilustracijami Dušana Pavlića je svetla in optimistična, a hkrati ves čas
slutimo temne nevihtne oblake, ki se zbirajo za obzorjem. Skrivnost
prelepe zgodbe se razkrije šele na zadnjih straneh. Toplo priporočam!
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