Назив дела: ЕН ИЗ ГРИН ГЕЈБЛЕСА
Име и презиме писца: Луси Мод Монтгомери
Наслов рада: Загрлила ме је једна књига
Загрлила ме је ова књига, а с муком сам себе натерао да је читам. Мислио сам, лагаћу
да је занимљива. Због црвенокосе, искрене Ен преиспитао сам одлуку.
Појавила се скромно чекајући судбину и носећи ,,сво своје земаљско благо“ у
искиданој торби. Усвојили су је брат и сестра, Марила и Хенк. Хтели су дечака, ослонац.
Добише причљиву девојчицу, виђао сам такве по школи, али умела је да се нада и покаже
осећања. Крута, затворена Марила и стидљиви, нежни Хенк нису јој могли одолети, иако је
давала романтична имена свему и свачему, а ручак јој је остајао неупотребљив. Ен је живела
без горчине. Стекла је најбољу другарицу Дијану. Чезнула је за ,,пуф рукавима“ и Хенк их је
прибавио, упркос старомодној Марили. На крају су је волели сви, и Дијанина мајка, и
госпођа Рејчел, и другари. Првој је напила кћер, случајно заменивши сок вином, али јој је
спасила од смрти најмлађу девојчицу. Ен је силно желела да буде нечија, негде припадне и
буде вољена.
Школа је била Енина радост и место за окршаје са Гилом. Популарни дечак је назвао
шаргарепом. Шаљивџијина извињења нису била довољна да призна да јој се допада. Тога
има и у мом разреду, па не помињите бубуљице, нос, а да нисте зуцнули о длакама.
Нашавши дом Ен је израсла у образовану девојку којој се смешила стипендија. Сан је
прекинула Хенкова смрт и Ен је била на раскрсници. Слушала је Марилину причу да се није
удала, јер се држала принципа, па се помирила са Гилом, а онда остала у свом љупком месту
као учитељица, да спашава имање и штеди за студије. Схватио сам да је Ен црвенокоса, јер је
мислила и радила срцем.
Ова прича је из деветнаестог века, о одрастању у Канади, у месту Евонлију где време
другачије тече. Књижевница делимично уткавши лична искуства језиком без псовки и
скраћеница натера ме да се сложим са мишљу да на животном путу сами одлучујемо шта
видимо. Свака бара може бити ,,Језеро сијајућих вода“. Ако изаберемо да видимо и чинимо
добро, пробудићемо га и охрабрити у другима, и ето нам награде.
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