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Аги и Ема, Игор Коларов

Необично лепо пријатељство
Необично пријатељство између дечака Агија и баке Еме је тема овог
романа. Аги је плавокос, љубазан, васпитан, радознао, маштовит и усамљен
деветогодишњи дечак који се селио осамнест пута. Живео је са родитељима који
су због посла били превише заузети и морали да га остављају самог у кући.
Поред прозора у својој новој соби Аги је јео јагоде са шлагом и угледао
кућу која га подсећа на стари зачарани замак. Био је радознао и желео да зна да
ли тамо неко живи. Када је стао на терасу куће, појавила се старија жена и рекла
да се зове Ема. Замолила га је да отрчи до продавнице и купи десет јаја и кутију
кекса како би знала за колико јаја је виша од њега. Била је виша од њега за тачно
три јајета. Причала је Агију да је као мала желела да буде витез и предложила да
иду у музеј воштаних фигура. Сетила се да обуче витешки оклоп и стала на место
воштане фигуре витеза. Кад су приметили да маше својим пластични мачем,
обезбеђење их је избацило из музеја. Наредног дана Ема је отпаковала нови
фотоапарат и изјавила да хоће да се бави фотографијом. По приспећу телеграма,
Ема је држала маче и рекла да му он да име. Назвао га је Биби Јуниор по псу који
је стално будио Ему када је била мала. Недељу касније Аги се разболео. Тада је и
Биби нестао, а кокошка по имену Грофица ушла у њихово друштво. Када су стигле
вести да се ујак оженио, Аги је смислио да је Грофица савршен свадбени поклон
за ујака јер би у свом хору имао још једног хркача. Међутим, Емa је обавестила
Агија да је кокошка Грофица прелетелa у комшијско двориште где су мајстори
сређивали игралиште за децу, слетела на клацкалицу и задермала, а мајстор на
супротној страни клацкалице испустио џак за шљунком и Грофица је одлетела.
Пошто Агијеви родитељи нису ишли на родитељске састанке, замолио је
Ему да она оде. Одушевљена оценамa, Ема му је купила кожни дневник у који је
почео да бележи своје тајне. Ема је била чудна, добродушна, детињаста, увек
насмејана, духовита, умела је да посаветује и утеши. Неколико недеља касније
Аги је чуо од родитеља да се селе и био страшно љут. Ема га није подржала у
противљењу родитељима, већ му рекла да се што пре спакује.
Док је распакивао ствари у новој соби, неко је гађао у прозор.
Погледао је - напољу је била Ема! Пријатељство се наставило - она му је рекла да
треба да помогне око сређивањa новог зачараног замка. Тада је Аги схватио да
пријатеља не одређују године, већ његове особине и да му је Ема прави
пријатељ.
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