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„Африка „ Крејг Колинг

Африка у срцу

Писани рад текст
Од великог броја књига које сам прочитала, „Африка“ Крејга Колинга оставила је снажан
утисак на мене. Кад сам прочитала последњу страницу, осетила сам дубоко жаљење због
завршетка ове чудесне авантуре прожете дубоким осећањима блискости са вољеним
особама, увек присутне људске жеље за правдом, радозналошћу, сопственом пореклу и
истином. Док сам читала, схватила сам да сиромаштво и беда не могу учинити човека
сиромашним и да човек може бити симорашан само духом. Богатство не чини људе
племенитим, већ само богатим. Право богатство су пријатељи, људи чиста срца који су ту
за нас онда када су нам потребни.
Књига говори о тринаестогодишњој Ким из Канаде која је одувек живела без
очинске фигуре. Њена мајка Руана, пореклом из Африке, ради као новинарка. Посао је
одводи у родну земљу, Јужноафричку Републику где је истраживала о раду Комисије за
истину и помирење. Ким креће са њом у жељи да сазна више о свом оцу и пореклу јер
њена мајка скрива праву истину од ње. У Африци затиче сиромаштво и беду који су се, као
лешинари надвили над болесним и гладним људима. Пред њом су питања о сопственом
пореклу и прецима. Упознаје Тембу, дечака који је још као мали остао без оца.Заједно
крећу у потрагу за њеним оцем. Откривају много о прошлости њених родитеља и
прошлости саме Африке. Сусреће се са неправдом , дискриминацијом, страшним
призорима и још страшнијим причама.
Можда је чудно што ћу то написати, али мислим да сам попстала храбрија
захваљујући овој књизи. Научиш док читаш да у животу ништа није страшно док си жив,
да из сваке тешкоће, неправде и недоумице стоји једна важна животна школа која нам
помаже да упознамо себе, а то и јесте циљ сваког читања. Читајући овакве књиге учимо
много о свету и културама који су другачији од наших, али пре свега, највише учимо о
себи.
Завршићу реченицом из, мени веома драгог романа Еве Иботсон : - Свако место на
свету може бити рај ако му приђеш отвореног ума и срца. Африка остаје у мом срцу.
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