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Aги и Ема
У књизи „ Аги и Ема“ описује се једно лепо, а чудно пријатељство између једне баке и
једног дечака.
Аги је усамњени дечак који не виђа често своје родитаље због њиховог претераног посла,
а пошто се стално селе, Аги не може да се уклопи у друштво па га деца исмевају и избегавају.
Аги има само ујака који га понекад посети, али му је ипак битније да спава. Међутим, у
њихов пусти живот улази старица по имену Ема.
Ема је живахна госпођа која живи у старој и пропалој кући коју је Аги назвао „Зачарани
замак“. Она покушава да малог Агија изведе из усамљеног света у каквом живи, и уведе у
чаробни свет маште где је све могуће.
Када је Аги рекао мами да је видео мачку са два тела, она му није поверовала и казала му
је да прича глупости, али када је Еми саопштио исту вест она га је подржала како би још
више заголицала његову машту. То показује да је Ема била другачија од свих људи које је Аги
познавао. Због велике љубљви према њој рекао је да је она океан.
Сазнавши да се поново селе, Аги је знао да више неће бити узбудљивих авантура са Емом
и да ће поново, као пре, бити усамљен. Био је веома тужан, али већ следећег јутра чуо је
лупање каменчића по прозору. Поново је видео стару кућу и знао је да је Ема ту. Знао је да га
никада неће напустити, да ће вечно бити поред њега шта год да се деси.
Поука ове књиге је да је пријатељство вредније од свега на свету и да те прави пријатељ
никада неће напустити, баш као Ема Агија.
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