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Српски писац Игор Коларов који је освојио много награда уводи нас у причу о искреном 
пријатељству усамљеног дечака Агија и забавне, енергичне и веселе старице Еме.  
Радња се одвија у Зачараном замку где почиње прича о несвакидашњем и чудном 
пријатељству. Аги је усамљени дечак који због честих селидби није имао прилику да 
стекне пријатељство. Деца у школи су га задиркивала и због тога је био усамљен и тужан. 
Ипак се све променило када се преселио у Улицу храстова у стан прекопута њему тада 
чудног и помало застрашујућег, а после најдражег места, Зачараног замка. Тај на први 
поглед чудан замак је у ствари дом старице Еме. Пошто Агијеви родитељи доста раде и 
свакодневно су одсутни од куће, уобичајене послове које у стандардном домаћинству 
обављају мајке или пак баке, Аги мора да ради сам. Упознавши Ему, ништа од тога више  
није обављао. Она се према Агију односила као да му је мајка и бака. Не само да му је 
помагала у кућним пословима, већ га је водила на најразличитија места, куповала му 
поклоне и дружила се с њим као да нису различитих година. Аги се толико добро 
забављао да није ни слутио да је само питање времена кад ће доћи нова селидба, што 
значи почетак новог живота, нове људе, нову школу, све активности без Еме и поновну 
самоћу. 
То се и десило. Агију родитељи саопштавају да је време за нову селидбу. Аги ту вест јако 
тешко прихвата. Кад је Аги ту тужну вест саопштио Еми, било му је веома чудно што га је 
посаветовала да се пресели. 
Док не дођете до краја књиге, изгледа вам да ће се Аги ипак растати од Еме и да је то крај 
овог романа. Сама помисао на овакав крај и најбезосећајнијег човека тера да пусти бар 
једну сузу.  
Ипак, крај бива срећан. Након селидбе, дошавши у нови стан, Аги угледа кућу сличну 
Еминој, која га је подсетила на њу. Недуго затим чуо је лупкање каменчића о прозор собе. 
Када је погледао напоље, угледао је Ему. Радосно је истрчао напоље. Ема је из љубави 
према дечаку купила кућу прекопута његове, да би остали заједно.  
Између Агија и Еме развило се једно нераскидиво пријатељство које се родило и одржало 
без обзира на разлику у годинама и удаљеност.  
Фасцинирало ме је то што је писац, упркос озбиљној теми, причу написао на шаљив и 
комичан начин. 
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