»V šoli so mi všeč le odmori in tekanje po igrišču,
izmenjevanje sporočil s prijateljico Nežo in
nasmeh… Oh, saj ni važno… koga.«

Mina HB: zapiski, osebne zadeve, resnične in izmišljene zgodbe
Mina HB – HB kot oznaka na svinčniku – je v vsakdanu Minca,
učenka 4.c, a kdor razume »pisalščino«, to je jezik tistih, ki radi
pišejo, razume pisateljski psevdonim, ki si ga je nadela. (Ne
sprašujte, zakaj deklica potrebuje psevdonim.) Toda Mina rada
piše le, kadar ni v šoli. Učiteljica ima nareč čudno nagnjenje do
dolgočasnih slovničnih analiz, Mina pa raje razmišlja in piše o čem
zabavnem in zanimivem. Na primer, kaj vse počne, kadar je leteča
junakinja Čudomačka, ki rešuje svet. Ali pa, kako bi bilo, če bi
reševala kakšnega princa. In kako bo nekoč pisala debele knjige,
po katerih bodo snemali filme. Za sedaj pa Mina piše le sama
zase. Sebi piše pisma, ki jih pravlja v škatlo, da jih bo prebrala čez
pet ali deset let. Njenih pisem sicer ne bi smeli brati… toda
smeška Mina nas zvabi, da ji napeto sledimo iz strani na stran,
vmes pa izvemo, kaj se dogaja v šoli, kaj naklepata s prijateljico
Nežo, kdo ji je zelo všeč, kako z bratcem, skrita v omari, navijata
Mozartovo Čarobno piščal... Včasih ni lahko razbrati, kaj se je res
zgodilo in kaj je plod Mininih sanjarij in pisateljskega daru, ki
počasi polni s HB svinčnikom popisan zvezek, toda ali je to sploh
pomembno, ko pa knjiga bralca povsem očara z vsebino, z
živahnim tempom in raznolikostjo besedil, ki vključujejo tudi
narobe pesmi, zgodbe, ki jih dopolniš sam, stripovske zgodbe,
zgodbe iz polsna in zgodbe, ki se smešno krušijo iz očitnega
sočnega nakladanja vse do gole, prozaične resnice. Knjiga
Susanne Mattiangeli z ilustracijami Rite Petruccioli spodbuja
veselje otrok do branja in jih vabi k ustvarjalnemu pisanju. Toplo
priporočam. Predstavitev: Maja Črepinšek
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