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„Девојчица са Шестог Месеца“, Муни Вичер
Једна необична авантура
Дан за даном је пролазио, а ништа се није дешавало. Деца су ишла у школу,
њихови родитељи на посао и све се једноставно понављало. Постали су досадни
ови дани, мада нису дуго потрајали. Те досадне дане заменила је девојчица са
Шестог Месеца, Нина, и њени другари са којима сам доживела незаборавну
авантуру. Угледавши књигу, опет сам јој судила по корицама мислећи да ће бити
мало досадна, пошто није саджала мало страница. Упознавши се са Нином,
схватила сам да је моје суђење било погрешно. Десетогодишња девојчица Нина
живела је у чудној породици; била је одвојена од родитеља због њиховог великог
посла, живела је са једном добром и једном лошом тетком, њен деда Миша је
био алхемичар. Због једне трагедије, Нина ће отићи да живи у дедину вилу и
мораће да заврши све оно што он није стигао. Њен задатак је био да спасе
Ксоракс, Шести Месец, од злог чаробњака Каркона. Друштво су јој правили
четворо деце која су јој била од велике помоћи и двоје деце која су јој била од
велике штете. Од свих необичних ствари које сам доживела заједно са Нином,
највише сам заволела дедину радионицу, јер у њој нема шта нема. Ту је Нина
експериментисала, правила разне прашкове, тражила одговоре на многобројна
питања, па чак путовала на другу планету. Ставрно јој се дивим што је имала
храбрости да све то уради јер сам сигурна да када бих добила задатак да све то
урадим као она, нешто погрешила, па бих све упропастила. Она је била стварно
храбра и спретна и својим трудом некако је успевала да прелази преко свих тих
проблема који су сами ницали, јер сам сасвим сигурна да бисте се и ви
зачудили и уплашили када бисте сазнали да имате лажну тетку или пак да путујете
на једну планету ризикујући живот да се више никада не вратите на Земљу.
Створити овакво дело, у којем се сваки могући делић поклапа, као да је слагалица
и где је сваки ред веома пажљиво написан, не може свако, већ само врстан
уметник попут Муни Вичер. И њој се дивим што је успела да створи тако дивне
ликове који су направили чаробан роман који је на мене оставио превелики
утисак. Трудила сам се да што пре завршим домаће задатке и друге обавезе,
како бих време које ми преостане предала прекрасним странама које су свака

за себе представљале посебну целину. Много ми је недостајала оваква књига и
баш сам срећна што сам је пронашла у правом тренутку. Желела бих да се на
основу овог дела сними филм, јер ме баш занима како би све то изгледало у
стварности, са реалним ликовима. Са задовољством бих вам препоручила да
прочитате овај роман, а ви након прочитане прве две-три странице одлучите да ли
је он за вас и да ли ћете наставити даље са читањем или је потпуни промашај, па
ћете га вратити тамо одакле сте га и узели.

