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Приказ дела 

Главни јунак ове књиге је девојчица по имену Нина која иде у пети разред 
основне школе. Она живи са својим теткама у Мадриду и не виђа често своје родитеље 
зато што су врхунски научници у Москви. Оно што је необично и чудно у вези са Нином 
је мала црна мрља у облику звезде на њеном длану, какву има и њен вољени деда 
Миша који живи у Венецији.  

Иако нису живели заједно, Нина је била врло блиска са дедом. Он је испуњавао 
празнину насталу због одсуства родитеља и поред белега на длану, делили су и 
заједничко интересовање за алхемију. Управо се спремала да га посети, када је 
изненада стигла вест да је деда Миша умро. Нинаје са својим псом Адонисом и мачком 
Платоном oтишла у Венецију да би сазнала шта се са њим десило. У дединој 
лабараторији Нина је пронашла дедино писмо са упутствима како да искористи своје 
моћи и знање које се налазило у његовим алхемичарским књигама. Убрзо је срела и 
четворо дединих ученика, малих алхемичара, који ће јој постати пријатељи и помоћи 
да се избори против деда Мишиног непријатеља, злог грофа Ка' д'Ора и његово четворо 
деце андроида. Открили су да је разлог сукоба био Ксоракс, шести месец 
Алхимидијског сунца у једној удаљеној галаксији. На њему су живела светлосна бића, 
веома интелигентна, мирољубива и магична која су се борила против зла у свемиру и 
подстицала су децу да креативно размишљају, маштају и откривају. Постојање 
Ксоракса је тако било кључно за развој нових идеја, изума и напретка човечанства. 

Гроф Ка' д'Ор јебио усамљен човек и зато што није имао пријатеље и никога ко би 
га заиста волео, окренуо се злу и хтео је да освоји и уништи шести месец. Али у томе 
му се супротставила Нина уз помоћ четворо малих алхемичара и дединих чаробних 
формула и напитака. Андроид Макс им је помогао да стигну до Ксоракса, где је Нина 
пронашла и свог деду који је тамо и сам постао светлосно биће. Уз дедину помоћ 
девојчица скупља храброст за битку против злог грофа. На крају све се добро 
завршило и Нина је спасила шести месец. 

Oва књига је врло занимљива и поучна. Препоручио бих вам је да читате јер је 
пуна разних авантура, неизвесности, занимљивих чињеница, неочекиваних момената. 
Књига је мало необична, али на неки сасвим добар начин. У њој сам се по први пут 
упознао са постојањем алхемије. Схватио сам да су чаробњаци из бајки некада стварно 
постојали и уз помоћ те древне науке покушавали да протумаче материјални и духовни 
свет и овладају природним силама. У средњем веку је алхемија доживела свој процват, 
а данас је мало људи који се баве њом. Зато је и главна jунакиња ове књигe Нина 
посебна . 
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