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Девојчица са Шестог месеца, Муни Вичер
Наслов приказа:
Машта може свашта
У књизи ”Девојчица са шестог месеца” ради се о девoјчици Нини која уз помоћ својих
пријатеља спасава планету Ксоракс тако што су успели да ослободити дечје мисли које су биле
неопходне за функционисање Шестог месеца а које је заробио зли чаробњак Каркон.
Главна јунакиња ове књиге је Нина, занимљива и паметна девојчица која одраста са
својим теткама у Мадриду, у старој породичној вили близу чувеног парка Ретиро. Она се бави
алхемијом и ту љубав је наследила од свог вољеног деке Мише који живи у Венецији. Њени
родитељи су чувени научници и пословно бораве у Русији, граду Ферку а због њиховог тајног
посла Нина није није имала комуникацију са њима. Нина на руци има младеж у облику звезде као
њен деда Миша. Заплет у књизи почиње када Нина добија писмо од свог деке са молбом да одмах
дође у Венецију јер му је јако потребна. Док се спремала да крене, сазнала је да је њен дека
преминуо. Нина је одмах кренула на пут поневши своје верне љубимце пса Адониса и мачку
Платона. Сачекала је руска дадиља Љуба, коју је Нина звала Пуслица и која ће се о њој бринути у
Венецији као што се бринула и о њеном деки. Њен дека је живео у веома лепој вили на острву
Ђудека која је носи назив Еспасија по њеној баки која је давно преминула и коју дека Миша
никада није преболео. Управо ту кућу је дека тестастаментом оставио Нини као и кључеве од
своје лабораторије где је вршио алхемијска истраживања. Чим је стигла, Нина је отишла у декину
лабораторију и пронашла декина упуства, као што се и надала. Дека јој је рекао да мора да
одбрани Ксоракс и да је њега убио зли гроф Каркон због кога је Ксоракс у опасности. У томе ће
јој помоћи четворо деце којима може да верује. Упутио је да не верује његовој деци које ће
препознати по слову К које имају на себи. Та деца са словом К су били Карконови роботи,
прерушени у децу. Када је Нина дошла истог тог дана Карконова деца су јој узели кофер и књигу,
намерно. Заправо то је био зли Каркон, зато што је он управљао њима. За мисију спасавања
Шестог месеца деда Миша је оставио Нини његове тајне записане у црној бележници, мач Талдом
Лукс, прстен од Дима и кристалну куглу. Убрзо Нина је упознала пријатеље који ће јој помоћи у
борби са злим чаробњаком. Франческо, Рокси, Фјоре и Додо пратили су је у сваком подухвату
против злог чаробњака. Упознала је и андриода Макса кога је деда Миша конструисао. Да би
спасила Ксоракс, Нина је морала да отпутује на Шести Месец. Тамо је упознала бића са Ксоракса
који су били у облику светлости али и чудне и лепе животиње као што је Гуги или Збакио. О свима
њима се бринула мајка алхемичарка Етереа. Да би спасила Ксоракс Нина и њени пријатељи, деца
из Венеције, бића са Ксоракса али и андроид Макс, морали су да ослободе Тајне ватре, ваздуха,
земње и воде које се налазе у најстаријим људским цивилизацијама. Тражећи те тајне, отпутовали
су на Ускршње острво и сви они заједно успели су да ослободе дечје мисли које је Каркон
блокирао на Ускршњем острву и које нису могле да стигну до Ксоракса. Ови храбри другари, на
крају ће победити Каркона. Открили су и да је зли Каркон направио лажну копију Нинине тетке у

облику робота. А заправо истина је да је Каркон заробио њену тетку Андору и направио истог
робота као Андору. Деца су схватила да је то робот и покушали да га униште. Тетку Андору су
успели да избаве из Карконових замки.
Ова је дивна и необична дечја књига у којој се преплићу машта и стварност. Док читамо
ову књигу, схватамо да девојчица Нина не може без добрих другара који су јој много помогли да
све ово да изведе. На крају су успели да победе Каркона. Машта је управо ово. Девојчица Нина је
довољно маштала, па је успела да оде на Ксоракс, победи Каркона и ослободи дечје мисли. Свако
дете може да машта на свој начин. МАШТА МОЖЕ СВАШТА. Ова књига заправо говори да дечје
мисли и машта морају увек постојати и развијати се. Уколико нема тога, прети нестанак света и
цивилизације. Она нас упућује на детињство и говори да никада не смемо престати да будемо
дете, да сањамо и маштамо. Поука ове књиге је и да добро увек побеђује, светлост над тамом,
доброта над злобом. На путу до циља можемо се сусрести са многим недаћама, препрекама и
сопственим сумњама, али ако смо истрајни, успећемо. А за све то нам је потребна машта, вера и
помоћ правих пријатеља.
Муни Вичер новинарка и кљижевница чије је право име Роберте Рико. Рођена 1957.
године у Венецији. Данас је једна од најпознатијих ауторки романа за децу. Почела је да пише
2002. године када је објавила свој први роман ”Нина, девојчица са Шестог Месеца”. Муни Вичер
дели своју велику кућу са дванаест мачака и две мале гуске, и често каже да свако од нас може да
буде алхемичар, довољно је имати машту, и једну малу сову која се намести на раме у јесењим
заласцима сунца. Много путује, и сваки пут се враћа са теглом земље с места које је посетила.
Написала је још романе: ”Ђено и бела руна златокрилог сокола”, ”Ђено и црни печат Мадам
Крикен”, ”Морга, чаробница ветра”, ”Нина и клетва пернате змије” и моноге друге.

