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Роман „ Eни из Зелених Забата“ списатељице Луси Мод је дело које треба да прочита
сваки човек! У овом роману осликана је судбина детета без родитеља које трага за
новом породицом и истином живота кроз упознавање природе.
У овом изузетно написаном делу смењују се туга, срећа и жеља за припадношћу.
Писац је маштовито описао главни лик са пуно духа, несташлука, амбиција и
претераном изражавању емоција у жељи да не буде остављено. У првом делу романа
преплиће се потресна прича о главном лику и његовом трагичном губитку. Узбудљива
прича о губитку и поновном проналажењу породице, читаоце не оставља
равнодушним. Главни лик Ени је једна од најупечатљивијих књижевних ликова за мој
узраст. Њена машта и трагање за авантурама нас тера да, заједно са њом, уживамо у
авантурама и природи.
„ Па на невесту наравно, невесту сву у белом са дивним магличастим велом“ – овако
маштовит приказ природе је разиграо и моју машту. У времену у ком је живела главна
јунакиња романа, патријахални је начин њеног васпитања од стране њене нове
породице. То ме асоцира на васпитање наших бака које је било мало конзервативно за
данашње време.
Хумор, раздраганост, несташлук и стална жеља да се допадне Марили и госпођи Луси,
описује јаку особу заробљену у дечијем телу. Главни лик Ени је имала много другара у
школи и била је прихваћена, а својим шармом је освајала све око себе. Међу другарима
главну улогу игра њена сродна душа и најбоља другарица Дајана која ју је у свему
подржавала и волела. Ту је било и такмичарског духа због њене осветољубивости
према Гилберту. Уједно је била и увредљива када год би се неко нашалио на рачун
њеног изгледа, а била је посебна. Писац описује њен спољашњи изглед несвакидашње
девојчице са косом боје шангарепе, белог тена, крупних очију и крхке грађе. Усвојитељ
Метју игра једну од главних улога у Енином животу. Он јој даје крила, док се за пажњу
мајке Мариле бори кроз цео роман. Писац на груб начин приказује однос према њеним
жељама, маштањима и несташлуцима. „Али сада је знала, док је јурила доле низ
падину, да јој је Ени дража од свега на свету“, на крају је њена племенита душа
освојила Мерилино хладно срце.
Напоменула бих да се на крају романа приказује пожртвованост и захвалност главног
лика Ени, она се одриче своје „стипендије будућности“ зарад пажње према Марили. То
показује њену снагу, одлучност и лепоту њене душе.
Ово је књижевно дело које кад прочитате, данима мислите о њему.
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