»…Približuje se neurje, nad morjem se že bliska.
Težki oblaki se hočejo znebiti bremena...«

Lučka
Lučkin očka je svetilničar na samotnem otočku, a ker ima eno
nogo leseno, se težko vzpenja po neskončnih stopnicah do vrha
svetilnika. Zato po stopnicah namesto njega vsak večer spleza
Lučka. Ona uprasne vžigalico, da se prižge svetilka, ki v viharnih
nočeh ladjam kaže varno pot. In tudi vžigalice kupuje ona. Kadar
je oseka, drobcena deklica v pretanki, razcapani oblekici hiti ponje
po spolzkih in nevarnih skalah, kjer je pot do mesteca na obali.
Toda zadnje čase jo trgovka gleda vedno bolj mrko. Jezi se nanjo,
ker je očkov dolg močno narasel. Kdo ve, kako bi bilo, če bi
Lučka tiste viharne noči imela vžigalice in bi lahko pravočasno
prižgala luč v svetilniku; če Lučkin očka ne bi toliko pil; če
mamica ne bi bila mrtva; če očka Lučke ne bi tako močno udaril;
če se v viharni noči zaradi temnega svetilnika ne bi razbila ladja,
če očka ne bi kaznovali… Toda vse to se je zgodilo. Zato je
Lučka morala k tujim ljudem za služkinjo. Poslali so jo služit na
obalo, v velikansko, samotno admiralovo hišo, kjer na podstrešju
živi pošast, ki je ne sme videti nihče... Annet Schaap je ustvarila
v srce segajočo zgodbo, pred katero bi se poklonil sam veliki H.
Ch. Andersen. Vanjo je vtkala magično pravljično prejo, ki plete
niti lepote, hrepenenje in ljubezni Male morske deklice, samoto,
bolečino in upanje Deklice z vžigalicami, skrivnost in upanje
Skrivnega vrta… Ustvarila je roman, ki se ne boji dotakniti niti
smrti niti mračnih plati življenja, hkrati pa pripoveduje o ljubezni,
o svetlobi in o pogumu, da odkriješ, kdo si in kaj lahko postaneš.
Ker zmoreš biti več, kot si si kadarkoli predstavljal, da lahko. Ker
ljubezen premaga vse. Avtorica je prejemnica prestižnih
nizozemskih nagrad za mladinsko književnost. Zelo toplo
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek
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