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”Аги и Ема”, Игор Коларов
Мој приказ књиге
Главни јунаци ове књиге су Аги и Ема. Аги је деветогодишњи дечак који се
селио 18 пута. Он је био веома усамљен дечак, најнижи у разреду. Желео
је да има корњачу у акваријуму, да научи да плива, да се игра жмурке, да
оде са родитељима у биоскоп или у циркус. Његови родитељи су били
често одсутни, другови га нису волели. Тако је било све док се није
преселио у Улицу Храстова и упознао Ему, ситну и мршаву старицу. Она је
постала његова другарица. Ема је је живела у кући преко пута његове, коју
су звали Зачарани Замак. Њена кућа је била стара, оронула са кровом који
прокишњава.
Аги и Ема су заједно ишли на пецање, поправљали ствари по кући,писали
писма једно другом и ишли на клизање. Играли шах без победника и
фигура а у музеју су посматрали друге људе. Имали су кокошку коју су
назвали Грофица. Када се Аги разболео, Ема га је посећивала сваког дана,
бринула се о њему и причала му је приче пред спавање иако је било јутро.
Аги је Еми помогао да поправи кров. Она је њега научила да плива. Они су
једноставно уживали у свом пријатељству, на њихов начин. Када се
преселио, Ема је нашла начин да поново буде поред њега. Аги је за Ему
мислио да душа може да се види кроз микроскоп имала би лице Еме.
Ово је књига о дивном пријатељству дечака и старице, који су били веома
усамљени док се нису упознали. Они су живели на свој начин, пркосили
свету и правилима и у томе уживали.
Поука ове књиге је да пријатељство чини човека, оно нас чини срећним и
задовољним. Оно испуњава наш живот и учи нас да са пријатељима можемо
учинити све што замислимо и да тако можемо променити свет. Уз помоћ
пријатељства Аги и Ема су постали срећни и задовољни. Променили су себе
и свој живот и уживали су у томе. Када су требали да се раздвоје, нашли су
начин да поново живе близу. Љихово пријатељство је победило.
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ОШ “Јован Миодраговић” Београд
Игор Коларов је рођен 1973. године у Београду, а умро је 2017. године. Био
је један од најпознатијих и најпопуларнијих писаца за децу и младе.
Написао је следеће књиге: ”Хионијине приче”, ”Милица у врту”,
”Дванаесто море”, ”СМС приче” и др. Игор Коларов је добијао многобројне
награде. По роману ”Аги и Ема” снимљен је филм. Залагао се за
осавремењивање школске лектире и проширивао је границе књижевности
за децу.
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