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„Девојчица са Шестог Месеца‟, Муни Вичер
Приказ књиге „Девојчица са Шестог Месеца‟

Муни Вичер рођена је 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 ,,Девојчица са Шестог Месеца”.
Овај роман прати детињство и авантуре девојчице Нине која тек након смрти свог
деде сазнаје да постоји Шести Mесец и да је га она та која треба да га спасе. У томе јој
помажу њени пријатељи алхемичари. Наравно, никад није лако достићи свој циљ и увек се
ту мора да наћи нека препрека. У овој књизи то је зли Каркон, као и свакакви задаци које
Нина мора да испуни да би помогла Шестом Месецу. Омиљени лик у овом роману ми је
Нина. Запрепашћена сам колико је храбра и паметна. Од једне обичне девојчице
претворила се у сјајног алхемичара. Веома је упорна и сналажљива, што ју је и довело до
њеног циља. Понекад бих се запитала зашто је Нининим родитељима важнија наука од ње,
али на то нисам могла да пронађем одговор. Од самог почетка знала сам да њен белег у
облику звезде има неку чудну сврху, али нисам знала коју. Нисам превише ни размишљала
о њему нити сам могла да претпоставим да ће та звезда на њеној руци променити њено
детињство.
Прво што ме је привукло код ове књиге био је наслов. Он је у мени пробудио радозналост.
Када сам га прочитала, знала сам да ће ми се ова књига свидети и да ће се она наћи у
дружини мојих омиљених књига. Сам по себи, роман ,,Девојчица са Шестог месеца” веома
је узбудљив и интересантан. Он је од мене тражио да будем детектив и да лутам за
Шестим Месецом, али наравно то за мене није представљало никакав проблем, штавише,
уживала сам откривајући мистерије. Упадала сам у разне авантуре и борила са се
препрекама док сам га читала. Лутала сам свемиром и тражила сам Шести Месец. Њега
замишљам као чудновато место где живе људи у облику светлости који су тако огромни и
светлуцави. Иако ту живе људи, доживљавам га као неко пусто место.
Мислим да ову књигу сви треба да прочитају и да се опробају у улози истраживача.
Пуно тога сам научила из ове књиге. Она за мене не представља само обичне листове
папира, већ особу која ме је нечему научила. Особу која је на мене оставила траг који се
никада неће избрисати.
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