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 Одрастање, прелазак у другу фазу живота. Ниси више дете, престају да те 
љуљушкају у крилу, да те називају малим пилетом, куцом, мацом. Почињеш да се опиреш 
том љуљушкању и тим речима. 
 Кроз тај период живота пролази и девојчица Сара. Сара иде у седми разред основне 
школе, живи код стрица и стрине док су њени родитељи у иностранству. Спава у соби са 
сестром од стрица, Дуцом, и папагајем Мићком. 
 Једва је чекала да постане девојка. Волела је да чита Миленине статусе на 
друштвеним мрежама. Чак и ако се нису познавале имале су нешто заједничко. Обе су 
читале стрип ,,Црно бели врт“, у коме једна девојка тражи одговор на питање ,,зашто је све 
тако како јесте“ , и у тој потрази среће многе животиње које јој дају различите савете и 
одговоре на то питање. Сара је имала и три другарице -  Миону, девојчицу коју су звали 
Жирафа и Мацу. Увек су биле заједно и увек су имале о чему да причају. Такође,  Сари се 
потајно свиђао један Петар, а и она се њему допадала, тако да су подсвесно давали једно 
другом мале сигнале.  Али су је и нервирале разне ствари као то што баш њој предаје 
Саруман, наставник математике, то што њен тата неће бити ту за Нову годину и што јој се 
родитељи разводе. Срећом, после отприлике месец и по дана све је дошло на своје. 
Родитељи су јој се вратили и помирили се, опет је била код куће, боље је упознала своје 
другарице и стричеву породицу и осећала је да се свиђа Петру. Окренула је потпуно нови 
лист у свом животу. Схватила је зашто је живот такав какав јесте.  ,,Живот је такав какав 
јесте да бисмо га ми мењали“.
 Не треба журити са одрастањем, треба уживати у сваком периоду свог живота.
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