Назив дела: „Аги и Ема“
Име и презиме писца: Игор Коларов

Игор Коларов је рођен 1973. године у Београду и један је од најзначајнијих
домаћих писаца за децу и младе. Објавио је књиге за децу: Хионијине приче
(песме и приче, 2000); Аги и Ема (роман, 2002, награда "Политикин Забавник");
Приче о скоро свему (приче, 2005, награда "Невен"), Кућа хиљаду маски (роман,
2006; награда "Политикин Забавник", награда "Сима Цуцић", награда "Мали
Принц" за најбољу дечју књигу у региону) и друге. Поред наведених, добио је и
награду Змајевих дечјих игара (2006) за изузетан стваралачки допринос
савременом изразу у књижевности за младе, као и Златну значку Културнопросветне заједнице Србије (2009) за стваралачки допринос у ширењу културе.
Роман Аги и Ема говори о безграничном пријатељству усамљеног дечака и
маштовите старице. Аги је веома низак и мршав деветогодишњак. Родитељи му
се често селе и он готово никада не успе да се уклопи у ново друштво. За Агија
нико нема времена. Његови родитељи раде по цео дан, па их виђа само у сновима
и на сликама. Овога пута се преселио у улицу Храстова. Аги је у почетку по цео
дан био сам, све док није упознао занимљиву старицу Ему. Она живи у кући коју
Аги зове „Зачарани Замак“. Упознали су се једног дана док је замишљено седео
на степеницама и размишљао о Месецу и звездама. За кратко време постали су
најбољи пријатељи. Када се дуго не би видели, једно другоме би слали писма и
телеграме и то ме је највише задивило. Када је Аги поново морао да се сели,
свађао се са родитељима и тражио да остане заједно са Емом. Није успео. Нови
дом није био исти без маштовите старице која је све радила по своме. Аги је
поново био усамљен, без икога с ким би могао да машта о нечему. Једног дана
кроз прозор је видео кућу сличну „Зачараном Замку“. У следећем тренутку чуо је
како га Ема зовe да дође. Старица је продала своју кућу и купила једну стару, у
којој је било пуно ствари за поправљање. Важно јој је било само да поново буде
заједно са Агијем.
Овај роман ме је научио да права пријатељства не познају границе.
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