Назив дела: „Мистерија Гинкове улице“
Име и презиме писца: Урош Петровић
Урош Петровић рођен је 8. априла 1986. године у Горњем Милановцу. Од 1975.
године живи у Београду. Аутор је романа фантастике, романа у загонеткама и загонетних
прича. Карактеристичан је по иновативном приступу књижевности за децу и младе.
Добитник је великог броја награда као што су Невен, Доситеј, Доситејево перо, Награда
Змајевих дечијих игара. Објављивао је приче, чланке и песме, илустрације и фотографије
у већем броју летописа, дневних новина, часописа и антологија. Од 2008. до 2013. gодине
био је председник Менсе Србије. Коаутор је „НТЦ систем учења“ који подстиче развој
функционалног знања и креативног размишљања. Аутор је и водитељ загонетних прича и
квиза „Потера“ и „Лавиринт“.
У овом роману радознала девојчица Марта покушава да открије тајне мистериозне
Гинкове улице. Та улица је тајанствено место, у којој те иза сваког ћошка чека авантура.
Она се весело вијуга у облику затворене криве линије. Њоме можеш бескрајно шетати
истим правцем и свеједно ћеш увек бити у хладу гинкових дрвећа, која се шире дуж целе
улице.
Марта Смарт је необична зеленокоса девојчица. Уместо да као и друге девојчице
прича о шминкању, она се забавља са веома чудним стварим: компасом, лупом и
386
батеријском лампом!
Марта уз помоћ своје интелигенције и лукавства успева да реши мрачне тајне ове
улице у којој дешавања никада нису уобичајена и рутинска, већ су смешна и помало
чудна.
Ликови овог дечјег романа су: Марта Смарт, знатижељна и паметна девојчица,
заставник Федор пијани морепловац (мада то никада није признао), француски булдог
Јанг који неустрашиво прати Марту у њеним подухватима. Ту су и Мартини пријатељи
Венегор, смотани дечак и маштовита другарица Луција. На крају, али не и најмање важан
је Лукијан, најчуднији и најтајанственији лик у овом роману. Он Марти поставља
загонетке које она мора да реши.
Мој омиљени лик у овој књизи је Марта, јер воли авантуру и спремна је да реши
сваку загонетку, баш као и ја.
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