Збогом мојих петнаест година,
Клод Кампањ
Први пут у животу

У овој књизи говори се о животу који је задесио једног брата и сестру након доласка једне
Норвежанке у њихов живот. Фани и њен брат Гијом одрасли су са дедом Капетаном који их
је срдачно прихватио на чување након смрти њихових родитеља. Неколико месеци пре
доласка Норвежанке, Фани се заљубљује први пут, у двадесетогодишњег младића Јана. За
својих, тада петнаест година, први пут је осетила неко посебно осећање које јој се раније
није јављало. Доласком младе Норвежанке Ингвилд њихов живот се мења из корена.
Ингвилд је девојчица пуна авантуре и веома је сналажљива. Лукава је и осетљива, што се
види у делу књиге када је прислушкивала Фанин и Гијамовов разговор о њој. Много се
лепо уклопила са њима иако је њих током читавог њеног боравка интересовала њена веома
занимљива прошлост. Наиме, Јан је њен полубрат, то јест дечак из норвешког града
Нарвика. Јанови родитељи су мислили да се Јан усред несреће удавио и да више није жив.
Од велике жалости, његови родитељи тада нису знали шта да раде са својим изгубљеним
четворогодишњим сином,те су одлучули да усвоје девојчицу Ингвилд која је тада имала
приближно исто година. Ингвилд је, случајно сазнавши то, била поприлично
запрепашћена. Најлепши део у књизи је када Фани са Јаном одлази у Булоњ, до његове
куће у којој је раније живео са својом помајком која га је удомила након несреће. Бринула
се о њему читаво детњиство, како је Јан причао Фани, а једне ноћи се много разболела и
плашећи се да никад не сазна истину, признала је Јану да му она није права мајка. У том
тренутку Јан је одлучио да оде од ње, оставивши само успомене за собом. У тој кући
нашли су његово старо одело и малог меду које је носио свуда са собом. То су му биле
једине успомене које су остале из његовог детињства.
Најемотивнији део у књизи ми је кад на растанку Јан даје свог меду Фани, у знак сећања,
јер одлази. Фани је прихватила тај поклон с пуно љубави. Књигу бих препоручила свима
да је процитају јер буди посебна осећања у читаоцу и показује му како живот младих људи
изгледа без родитеља. Пуно је описа и осећања током целе књиге, љубави, а и
пожртвованости између свих њих.
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