Назив дела: ,,Духово дете’’
Име и презиме писца: Соња Хартнет
Наслов рада: ,,Духово дете’’
Роман ,,Духово дете’’ Соње Хартнет, објављен 2007. године, говори о великој упорности
и чежњи главног лика Матилде-Викторије-Аделејт да свој живот проведе тајанствено и
магично попут најлепше бајке.Књига почиње тако што се Матилда вратила кући из
шетње где ју је сачекао непознати дечак са којим почиње причу о свом животу.Како је
разговор протицао, она се присећала свог детињства,својих родитеља и своје
љубави.Моје мишљење је да је она имала мало досадно детињство зато што је о свом
животу детаљније причала тек када се вратила из интерната у ком се школовала.Након
школовања, отишла је на једно дуго путовање са оцем, са којег се вратила са пуно лепих
искустава и поклона.Путовање није успело да задовољи њену страст за новим
искуствима.И даље је била усамљена и често је одлазила у шетње поред обале.Тамо је
упознала необичног младића у ког се заљубила.Његово име је Перце.Живео је на плажи и
дружио се са птицама.Његова чудна природа је није спречила да се избори за њихову
љубав.Перце ју је волео али се све више удаљавао од ње због његове љубави према
обали,мислила је да је дете које носи у стомаку њен спас али то дете није добило прилику
да упозна
418 свет.Иако ју је волео он је одлучио да оде у своју самоћу.Она је кренула у
потрагу за њим и то само да би добила одговор на једноставно питање:,,Зашто си ме
оставио?’’Реченица која ми се највише допала у овој књизи је:,,Живот траје дуго,али
пролази за трен’’.На самом крају књиге, Матилда одлази са вилинским
бићем(саговорником) са друге стране врата где се пружао смарагдни океан, плаво небо и
дрвени чамац којим су запловили.Матилда је замишљала свој живот попут бајке али је
ипак добила само чежњу,бол и патњу.
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