»Z Lenartom sva obstala na pragu. Tisi trenutek bi se še
lahko vrnila, se preprosto obrnila, zlezla v toplo posteljo, se
pokrila čez glavo in spala naprej…«

Gospa Greta in vonj po čokoladi
Začelo se je, ko je mama obesila obvestilo, da išče nočno varuško,
ker bo poslej delala v nočni izmeni, očka pa je še vedno nekje na
poti okoli sveta. Lena in Lenart lahko slišita le njegov glas, zato v
gluhi noči skrivaj vrtita gumb na svetovnem sprejemniku. Nočna
varuška!? Lena je besna. Saj je stara že enajst let! Prav gotovo
zmore biti ponoči sama doma in tudi na Lenarta, ki je mlajši,
lahko popazi sama. Toda mama je neomajna in ko se na oglas javi
gospa Margareta Strle, je navdušena. Lena in Lenart pa ne. Zato,
ker se nje bojijo vsi otroci. Ona je vendar lastnica črne podajalne,
za katero se šušlja, da je pogoltnila že več otrok! Ustnice ima
tanke, opira se na palico s srebrnim ročajem, glas ima hripav in
strog, njene oči pa nenehno spreminjajo barvo. Zakaj mama ne
opazi nevarnosti!? Prvo noč, ko Lena in Lenart ostaneta sama z
nočno varuško, gospa Strle postavi pravila. Pred spanjem jima
pripravi slastno vročo čokolado, da bosta laže zaspala. Ni dobro
vsako noč napol prebedeti, ker čakaš na glas. Lena je pretresena.
Od kod ve za njuno skrivnost? Po vroči čokoladi otroka
nemudoma zaspita, toda sredi noči se Lena prebudi. Z vrati
otroške sobe se nekaj dogaja! Spremenila so se v prehod v drugi
svet, v skrivnostno in nevarno Onkrajino, o kateri je pogosto
pripovedoval očka. Tam živijo Ostrozobarčki… Čarobna, divje
napeta zgodba Jutte Richter izmenično od strahu dviga zatilne
dlačice in sprošča srh ugodja. Posrka te v pozne nočne ure, ko
pod vrati zamigota čudna svetloba in se za njimi zasluti šepet
neznanih senc. Zgodba ima duha najboljših, najbolj magičnih
otroških knjig, zakladov, ki jih odkriješ v kotu polic knjižnice.
Zelo toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek.
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