»…Bi jo moral poznati? Tega obraza bi se spomnil.
Majhnega in pegastega, z zelenimi očmi, izza katerih
se je v zimsko temo pretakala svetloba…«

Snežna sestra
Bliža se božič, toda letos je, kakor da ga ne bi bilo. Julijanov dom
je neokrašen, vse je pusto, oče in mama odsotno molčita in še
mala sestrica Augusta, ki je bila nekoč neukrotlijvo živahna, tiho
prestavlja igrače. Julijan ima temo tudi v srcu. Odkar mu je umrla
starejša sestra Juni, ga nič več ne veseli, niti prijateljevanje z
Jonom, s katerim sta se nekoč kar naprej smejala. Kakor da bi
izginilo vse, kar je lepega in veselega. Toda tik pred božičem se
zgodi nekaj čudnega. Na šipo se pritisne droben nasmejan
obrazek deklice, ki se zazre naravnost v Julijana in mu pomaha.
Pravi, da je Hedvig, vede pa se tako, kot da Julijana od nekdaj
pozna. Povabi ga k sebi domov, v vilo Votlinico, najbolj čarobno
okrašeno hišo, kar jih je Julijan kdaj videl. V Hedvigini družbi se v
Julijanu spet prižigajo iskre veselja in pričakovanja; prebuja se
upanje, da bo še vse dobro. Toda bolj ko Julijan oživlja, pogosteje
Hedvigine oči preletijo temne sence. Nekaj je, o čemer deklica ne
more govoriti. Zakaj je Hedvig doma vedno sama? In kdo je
strašljivi stari mož, ki v temi stoji pred Hedvigino hišo in strmi
vanjo, kakor da bo zdaj zdaj vstopil?... Čudovita božična zgodba
norveške pisateljice Maje Lunde govori o izgubi najdražjih, o
ostri bolečini žalovanja, ki kot težka siva megla prekrije vse in
grozi, da bo uničila preživele. Nato se zgodba prelije v ponovno
prebujenje topline, smeha, ljubezni in upanja. Julijanu uspe
žalovanje zaključiti in znova povezati družino, ne da bi izgubil
najdražje, ki so umrli. Knjiga z eno najlepših božičnih zgodb je
lahko čudovito darilo, ali pa podpora otroku, ki se sooča z izgubo
najbližjih. Krasijo jo ilustracije Lise Aisato. Knjiga je prejemnica
številnih mednarodnih nagrad. Predstavitev: Maja Črepinšek.
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