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Аги и Ема

У овој књизи главни ликови су Аги и Ема.
Аги је дечак који се стално сели.Не знам зашто га деца називају
Аги глупердо.Ја мислим да је јако занимљив и волела бих да га имам за
пријатеља.Када би њега питали зашто га зову Аги глупердо он би вероватно
слегао раменима.Забаван је,смешан,лепо васпитан,добар према Еми....
Ема је бака која живи у зачараном дворцу преко пута Агија.Она јако
воли Агија и једини му је прави пријатељ.Ема је јако
занимљива,радосна,паметна,добра,брижна...
Оно што ми је највише смешно је то што је Ема виша од Агија тачно за три
јајета.Питам се како су то измерили,пошто би се у мојимк мислима та јаја
разбилка и разлила по његовом лицу(што ме тера да се смејем још више).То се
вероватно и десило,али они то нису написали.Допада ми се сулуда Агијева идеја
о црном коњу који баца белу сенку.Да он стварно постоји то би било јако
занимљиво,а и променило би човечанство.Рецимо када би нестало негде светла
тај коњ би нам добро дошао.Питам се када би падала киша како би се људи
сакривали од ње ако би користили Емин кишобран који се стално заборавља код
куће.Свиђа ми се Емин савет-кад ти је досадно да се свађаш сама са
собом.Смешан ми је такође део када се Ема препирала са собом јер је хтела да
обрије браду коју заправо уопште нема!
-Једна се пита зашто би бријала нешто што нема.
-А друга каже да обрије браду
У књизи има још пуно смешних ситуациј,а ако желите да сазнате шта
се у њима дешава топло вам препоручујем да прочитате књигу «Аги и Ема»
Коларов Игора.Видећете да је пресмешна!Док сам је читала била сам јако
срећна,радосна,радознала,па и зачуђена.Наравно,стално сам се смејала...
Драго ми је што постоји ова књига и што сам је прочитала.Надам се
да постоји још оваквих књига!
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