Назив дела: Аги и Ема
Име и презиме писца: Игор Коларов
Наслов рада: Приказ романа „Аги и Ема“
После читања ове књиге осећала сам се помало тужно због велике усамљености дечака
који је у њој описан.
Ово је прича о дечијој усамљености, и о прелепом пријатељству које се рађа између
деветогодишњег дечака Агија и старице Еме. Из ове књиге се може научити да за право
пријатељство нису важне године. Основни проблем у овој причи су родитељи који су
окупирани својим пословима и не посвећују довољно пажње Агију који због свега тога
много пати. Све оно што су му родитељи ускратили, Аги је пронашао у својој комшиници
Еми.
Радња романа почиње тако што се дечак Аги са својом породицом поново сели у нови град,
али и у овом граду је све исто као и у претходним: другови у школи му се подсмевају,
родитељи немају времена за њега, нема пријатеља… Све се мења када упозна старицу Ему
која станује у старој кући преко пута његове. Почиње њихово дружење: Ема му купује
сладолед и прави колаче, прича му чудне и смешне приче, шаљу телеграме једно другоме
иако живе близу… На крају књиге, иако је Аги још једном морао да се пресели, Ема га није
напустила већ се и она преселила да би му била близу.
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Главни ликови у овој књизи су Аги и Ема. Аги је усамљен, пун разумевања према својим
родитељима, али и жељан љубави и пажње. Ема је помало луцкаста, духовита, мудра и
забавна. У књизи се појављује и Агијев ујак спавалица који је подједнако незаинтересован
за Агија као и његови родитељи.
Ова књига ми се допада јер је веома духовита и јер су на помало шаљиви начин описане
веома тужне ствари. Мало је необично то што су поглавља врло кратка и чини се као да
нису повезана што помало збуњује. Завршетак књиге је прилично непредвидив, леп али
нереалан. Препоручила бих ову књигу свој деци јер је врло забавна и необична.
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