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Dišeče slaščice

Dobrodošli v novi slaščičarni Evforbija, ki je najboljša na 
svetu!  Njena lastnica Evforbija, učiteljica slaščičarstva, je 
osvojila bralce ne le s svojimi slaščicami po meri, ampak tudi 
s svojo neverjetno sposobnostjo reševanja najtežjih zagat. 

Gospodična Evforbija se vrača s križarjenja. Organizirali so 
ji ga njeni zvesti učenci, potem  ko  so mestne oblasti njen 
prvi lokal zaprle, da bi tam zgradili novi nakupovalni center. 
Evforbija pa ni vajena brezdelja, zato tudi na počitnicah raz-
mišlja samo o novih načrtih, zlasti o svoji novi slaščičarni, 
ki jo med njeno odsotnostjo prenavljajo po Evforbijinih 
natančnih zamislih. Na križarjenju splete tudi pomembne 
vezi – poznanstvo z g. Evgenom, mojstrom parfumerije, ji 
odpre povsem nova obzorja tudi glede priprave slaščic po 
meri. Pa tudi prijateljske vezi med že starimi prijatelji in 
znanci se še poglobijo …

Beremo nadaljevanje priljubljenega mladinskega 
romana Gospodična Evforbija, za katerega je avtor  
l. 2014 prejel italijansko Andersenovo nagrado za 
otroke med 9. in 12. letom starosti. Seveda pa to ni le 
pripoved o ustvarjanju slaščic ali parfumov, ampak 
predvsem o ustvarjanju medsebojnih odnosov v dru-
žini, med sosedi, med vrstniki … 
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O avtorju
Luigi Ballerini (1963) je zdravnik in psihoanalitik, oče štirih odraščajočih 
otrok; živi in dela v Milanu. Je član združenja Prijatelji misli Sigmunda 
Freuda in supervizor milanske Akademije Oliverja Twista. Tu se otroci ob 
glasbi, plesu, gledališču in petju skozi igro učijo sodelovanja in se vzgajajo 
k navdušenju za delo in k vztrajnosti. Delo z mladimi ga osrečuje – tako 
svetovalno kot sodelovanje s šolami in kulturnimi centri, kjer kot pisatelj 
gostuje med učenci ali pa vodi ustvarjalne delavnice pisanja. Piše predvsem 

za mlajše. To počne z užitkom in s posebnim veseljem, saj rad pripoveduje o željah, upanju in težavah, ki 
napolnjujejo mlada srca. Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade. 

Odlomek iz knjige

»Zvečer, preden sem se vkrcala, sem bila nekoliko v skrbeh, ker sem morala pustiti svojo novo prodajalno in 
tako nekaj časa ne bom mogla osebno nadzorovati postavitvenih del. Naj vam zaupam, da sem bila celo v 
skušnjavi, da bi se potovanju odpovedala. Tako sem se spomnila na slaščico, ki bi me lahko potrdila v odlo-
čitvi, in pripravila sem si tudi-če-me-ni-zraven, -bo-šlo-vse-v-redu.«
Evgen, ki ni razumel njenih besed, jo je debelo pogledal. Kakšno nenavadno ime za slaščico! 
Evforbija je prestregla njegov začudeni pogled. 
»Pripravila sem si hrustljavo slaščico s kremo iz limone in popra! Do popolnosti je odražala nasprotje, v 
katerem sem živela: sladko in pomirjujočo željo, da bi ostala doma, kakršna je bila v kremi, kiselkast strah, 
ker sem morala odriniti na globoko, hrustljavo in varno skorjico testa, ki me je spodbujala in varovala, in 
poseben okus popra, ki me je spodbudil, da sem si upala podati se v te daljne kraje. Sedela sem na fotelju, jo 
čisto počasi grizljala in se odločila: na pot grem. Vse bo še dobro, tudi če me ne bo tukaj.«

(Str. 17)


