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Име и презиме писца: Игор Коларов
Читајући ову књигу, била сам и тужна и веселa. Замимљив је начин на који је књига
написана, са кратким и јасним поглављима.
Тужно сам се осећала упознавајући дечака Агија који је био врло усамљен. Родитељи
никада нису имали времена за њега, често су се селили и он је мењао школе. Кад је
очекивао родитељску пажњу, наилазио је на неразумевање, грдњу или ћутање. Ујак који је
повремено долазио такође се није бавио својим нећаком. На интересантне начине Аги је
покушавао да савлада самоћу. Смишљао је игре које је играо сам са собом, на пример
жмурке. Сањајући неке снове, био је тужан након буђења. При покушају да се боље упозна
са другарима из школе, био је врло неспретан и многи од њих су му се стално ругали.
Велику радост је донео сусрет са старицом Емом из суседне куће. Tо познанство је
променило његов живот. Ема је била занимљива, енергична и духовита старица, која је
такође била усамљена. Аги је коначно нашао особу која му се несебично посвећивала. Ема
је на врло необичан начин решавала проблеме и ситуације. Постали су нераздвојни
другови и кроз многобројне чудне и смешне догађаје осмишљавали су време проведено
заједно. Нисам могла ни замислити да би пријатељство деветогодишњег дечака и старице
могло бити тако снажно. Ема се често понашала као неко велико дете. Врло симпатично је
било то што су се они дописивлаи, иако су били суседи. Старица је имала оригиналне идеје
као например кад су ишли у музеје да посматрају људе који су гледали експонате, или кад је
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сама одглумила да је витез у музеју воштаних фигура. Била је освежење у свему што је
учио и желео да сазна. Купила му је свеску и наливперо да пише шта осећа и шта жели.
Након најаве да ће опет да се селе, био је очајан, јер му је била незамислива помисао да
неће више бити уз свог најбољег друга. И ја сам у том тренутку помислила како се на тужан
начин завршава њихово пријатељство, али Ема му је приредила предивно изненађење и
доселила се у близину његове нове куће.
Када заиста желиш да будеш близу неког ко ти много значи, увек можеш наћи начин да то
урадиш.
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