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Књига ,,Сара и заборављени трг”je прича о девојчици која уз помоћ своје 
црвене птице Бертолда  који мисли и понаша се као мачка, покушава да 
неђе баку. Једног дана девојчица је ишла код баке, али ма колико пута 
пре тога била код ње она није могла да нађе њен стан. Девојчица се 
упутила ка тргу и наишла Бертолда. Бетолд и Сара су кренули да обилазе 
објекте на тргу и у сваком од њих чули су различите приче, у сваком су 
питали да ли је бака била ту али су добијали и различите одговоре. Радници у 
објектима били су: Краљ белих сенки, водич у музеју са писaћим машинама 
и многи други. Девојчица и Бертолд наставили су пут даље у нади да ће 
пронаћи баку. Време је пролазило а баки није било ни трага и наши другари су 
већ почели да губе наду. Након што су се вратили до центра трга угледали 
су господина у црном оделу који је стајао на мосту. Човек је имао 
браду испод очију што је причу чинило још чуднијом. Рекао је девојчици да 
се загледа у мост. То је урадила и појавиле су се неке црне линије и 
створила се девојка која је лебдела у ваздуху. Та девојка је била власник 
трга. Звала се Скотома. Понудила је Сари заборав или памћење трга. Сара је 
изабрала заборав. Отворила је очи и трг је био заборављена прича. Сара је 
кренула да се присећа када је последњи пут дошла код баке. Затекла је 
баку која више није била међу живима. Видела је нешто што је бака написала 
и почела да чита. Очи су јој биле пуне суза. 
Сара је била паметна, упорна, храбра и осетљива девојчица. 
Бертолд је био разигран и незадовољан тиме што је птица. 
Књига ми се свидела. Заплакала сам на крају књиге када је бака отишла, 
али то значи да сам се повезала са ликовима и да сам уживала док сам 
читала. С једне стране не свиђа ми се то што је писац додао део када је 
бака отишла, а с друге стране то је добро јер нам је писац објаснио да је 
смрт неизбежна и да то морамо да прихватимо.
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