Назив дела: Девојчица са Шестог месеца
Име и презиме писца: Муни Вичер
Колико пута у животу вам је неко од другара рекао:“ Ти стално читаш књиге, није ми
јасно шта ту видиш занимљиво и лепо у прерађеном парчету дрвета са откуцаним
речима!? То ми никада неће бити јасно...? Свака друга књига почиње са:“Био једном
један дечак који је живео у кући...“ Чак су им и радње исте: он иде у школу, заљубио
се,добио је двојку из математике и сл. Као да кроз књиге хоће НАМА да објасне НАШЕ
животе!“
У том случају, мој вам је савет, пружите им књигу на чијим корицама пише „Девојчица
са Шестог месеца“. Тада ћете добити поглед препун збуњености и несхваћености. И ја
се повремено и делимично могу сложити са констатацијама својих вршњака, али управо
ова књига враћа наду да се читање исплати, да нас опчињава, да нас обогаћује, учи...
Једну десетогодишњу девојчицу Нину, једино што је до тада бринуло јесте црвена
звезда која је неким јако чудним и битним разлогом стајала на њеном длану и длану
њеног деда Мише, великог алхемичара. Она није ни слутила шта је све чека. Због једне
мрље у облику звезде, која у себи крије разне битности и тајне које је Нина морала
разрешити, јер ће у супротном њихови животи бити доведени у питање, ова књига нуди
узбуђење,неизвесност, ишчекивање. Један догађај водио нас је у следећи, у нову причу,
у нову мистерију попут наказе и слова К у њеном огледалу.
Да ли ће мала девојчица попут Нине моћи све то да поднесе, да ли ће уз помоћ својих
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пријатеља успети да потражи Каркона и његове ученике андроиде, да ли је њен деда
жив, али заробљен, сазнаћете ако прочитате ову књигу.
Зато, помозите Нини да спасе свет од свих опасности које нас чекају, али брзо, док не
буде прекасно. Можда сте баш ви они одабрани, и можда потхитно треба да се жртвујете
зарад спаса човечанства.
Можда, пожурите док не буде прекасно!
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