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Мира се плаши школе.
Jедног дана изгуби кључеве.едног дана изгуби кључеве.

Врати се у делфинаријум да их пронађе.

Tамо упознаје делфина Миранду –амо упознаје делфина Миранду –
са изненађујућим последицама.

Можеш сам да обојиш слике у књизи.
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Зовем се Сара Миранда.
Име Сара ми се допада,
али Миранда звучи чудно.

Мама каже да је то име лепо.
– Моја бака се тако звала – каже.
Бака је била добра жена.
Била је храбра и љубазна.

У школи ме сви зову Мира.
И мама и тата кажу Мира.
– Краће је – каже тата –
и много лакше да се изговори.
Име Мира ми и више одговара,
јер сам баш смирена.

Највише бих волела да ме зову Сара.
Али нико неће да ме зове
правим именом.
Није толико ни важно.
Ни у школи ни код куће
нико и не разговара са мном.

Живим с мамом и татом.
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Немам ни сестру ни брата.
Стан нам је на трећем спрату једне зграде.
Зграда је бела, са жутим терасама.
Волим жуту, али не волим белу.
Мислим да је бела хладна боја.

Мама и тата су ретко код куће.
Једва да имају времена да причају са мном.
Увек су на послу.
Имају продавницу.
Отворена је од раног јутра до касно увече.

Понекад идем у продавницу.
Хоћу мало да причам с мамом или татом,
али они не стижу.
У продавници стално има неког.

Продавница је популарна
и многе муштерије иду тамо
да нешто купе или само да попричају.
– Молим те, причаћемо вечерас – каже мама.

Али увече нема снаге да прича.
Мама и тата су увек много уморни
кад дођу кући.
Најчешће сам сама.
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И у школи сам сама.
Тамо нико не обраћа пажњу на мене.
Не, то није истина.
Праве се да ме примећују.
Али само да би могли
да се свађају са мном.

Чекај мало.
Ако ти је стало до некога,
да ли се онда с њим свађаш?
Мислим да не.

Ако ти је стварно стало до некога,
не свађаш се.
Кад ти је стало до некога,
то значи да ту особу волиш.

У школи ме не воле.
Дечаци ми сакривају књиге.
Девојчице ме чупају за косу.
Кажу да је то забавно и да се само шале.
Али ја сваки дан морам да тражим свеске.
Уопште ми није забавно у школи.

Да будем потпуно искрена?
Плашим се да идем у школу.
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Често не могу да нађем књиге
или оловке или торбу.
Плашим се и да се вратим из школе.
Шта ће мама да каже?
Увек ме пита зашто губим ствари.
Тешко ми је да заспим.
Скоро сваки дан ме боли глава.
Ујутру не желим да устанем.
И стварно не желим да идем у школу.
Мислим да се то зове мобинг.
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