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Назив рада: ,,Аги и Ема”
Аги је усамљени деветогодишњак чији родитељи немају времена за
њега.
Живи у улици Храстова. Породица се често селидако да Аги не успева
да стекне пријатеље и научи како да се опходи према људима. Мама и
тата су презапосленидако га запостављају. Има ујака који воли да спава и
повремено их посећује. Деца из школе и краја га нису прихватили. Био је
одбачен и усамљен. Његов живот се променио када је упознао Ему,
живахну и необичну. Ема је вредна и расположена старица која разуме
Агијеву усамљеност и даје му оно што му је у том тренутку најпотребније.
Она живи у старој расклималој кући, коју је Аги назвао Зачарани замак.
На врло креативан и маштовит начин она извлачи Агија из света самоће и
уводи га у занимљив свет маште. „Видео сам мачку са два тела", рекао је
Аги; али његову маму то нимало није занимало. Она одбацује ту тему као
глупост, али за Ему то није глупост. У овом примеру може се приметити
да маму више не занима Агијево мишљење, док се Ема труди да пробуди
његову машту. Аги каже „Ема је океан". Овом реченицом је исказао
колико воли Ему.
Једна вест дошла је до Агија. Лоша вест! Његови родитељи се опет селе.
Аги је знао шта следи. Тежак и болан растанак са особом коју је заволео.
Аги је почео да плаче. Доселио се у ново место. Његова осећања остала
су иста. Недостајала му је Ема. Али ускоро ствари су се побољшале. Ема
је одлучила да купи кућу у Агијевом комшилуку,како би га усрећила.
Убрзо Аги сазнаје за нову вест у коју није могао да поверује. Након дужег
времена на Агијевом лицу појавио се осмех. Овог пута његовој срећи није
било краја.
Тако су Аги и Ема створили чаробан свет, у којем Аги никада неће бити
тужан и усамљен.
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