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Књига "Ени из Зелених забата" је једна од најинтерсантнијих и најосећајних књига које сам
до садa прочитала. У њој је описано детињство једне јако интересантне девојчице, Ени
Ширли.
У Канади, на Острву Принца Едварда, живели су Метју и Марила Катберт. Њихово мало
имање, Грин Гејблс, било је пуно зеленила, место у које се Ен одмах заљубила. Они су у
крају били познати као јако вредни људи, али и веома чудни. Обоје су били сами и једино
што су имали била је њихова себичност. Право изненађење за све било је када се прочуло
да њих двоје желе да усвоје дете. Желели су дечака који би им помогао у пословима.
Међутим, дошло је до грешке и добили су девојчицу. Ени је била сушта супротност свему
што је Марила захтевала од једне девојчице., Била је превише неозбиљна и брбљива за
њен укус. Нису ни слутили да ће то бити најбоља грешка која им се икада догодила.
Девојчица је имала јак карактер и држала је до свог мишљења. Имала је јарко црвену косу и
пегице, које није нарочито волела. Код ње се највише истицала машта, која је била
непресушна. Била је у стању да сатима машта и замишља, као и да дуго прича и при томе
употребљава велике и тешке речи, због чега су је исмејавали. Упркос свим разликама, Ени
је стекла пуно пријатеља и убрзо постала и најбоља у школи. Иако је доста штрчала од
осталих девојчица, увек је била у центру пажње и баш због њених разлика јесте била
вољена. Нажалост, она наилази на многе препреке и распознаје велику тугу, а њени
старатељи увиђају колико је бескрајно воле.
Књига је пуна прелепих описа и места која су магично дочарана. Прочитала сам је у једном
даху. Свако ново поглавље сам прелазила уопште не приметивши стране, полако улазећи у
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Енин свет маште. Ени је увек желела да буде права дама. Иако је отмено изгледала јако
ретко, увек је маштала о томе и трудила се да буде таква, никада не тражећи више него што
може да јој се понуди.
Мислим да не можете бити срећни са већим стварима, док не постанете срећни са оним
што већ имате, као што је Ени увек била. Машта је једино оружје у борби против стварности
и то нам показује ова књига.
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