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Прича о Агију и Еми је на мене оставила снажан утисак. То је
уједно и најлепша и најтужнија књига коју сам прочитала.
Дечак Аги је био јако усамљен, јер су његови родитељи пуно
радили и осећао се као да га они не воле. Осим тога, они су се много
селили, па Аги никада није могао да склопи право пријатељство.
Једнога дана упознао је једну баку Ему. Била је попут детета:
весела, маштовита и шашава. Када је била мала, желела је да
постане витез. Од ње сам научила да шта год да постанеш у животу,
треба да будеш оно што јеси. Аги и Ема су заједно откривали живот.
Учили су о свему заједно: поправљали су по кући и јели сладолед од
јагоде, а најзанимљивије је било кад су ишли у музеј, али не да би
посматрали уметничка дела, већ људе који посматрају та дела.
Када су Агијеви родитељи решили да се поново преселе, Аги је
био тужан. Плакао је у ормару за ципеле, јер је мислио да више
никада неће видети Ему. Међутим, прави пријатељ ће све да уради да
увек буде са тобом. Ема је купила кућу преко пута Агијеве да би
заувек били заједно.
Након читања ове књиге била сам и срећна и тужна. Било је
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