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Девојчица са Шестог Месеца (Нина и Тајно око Атлантиде), Муни Вичер 

Наслов приказа:   

Нина чаробница (Хари Потер II) 

Свет магије и науке је фансцинантан. Постоји мноштво питања на које је јако тешко наћи 
одговор, али многа од њих наша главна јунакиња успева да открије. 
У овим мистериозним авантурама ради се о пристојној, брижној и паметној девојчици 
Нини која уз помоћ стрпљења и упорности успева да преброди све препреке и 
намештаљке. Њене алхемијске способности и успешност у раду са металима и 
супстанцама су чаробне. Нина љубав према науци и алхемији употребљава на прави 
начин. Њен циљ је само да истина изађе на видело и спаси Ксоракса.  
Нина се прославила у читавом граду, али не баш и на леп начин. Као једно од петоро 
разбојничке деце са Ђудеке. Њена бујна машта и добро срце ће јој помоћи у разним 
проблемима. Наравно, увек ће се наћи неко ко ће покушати да јој уништи детињство, само 
зато што није подржавала начин на који градоначелник влада Венецијом. Али уз помоћ 
својих пријатеља Ческа, Додо, Рокси и Фјоре, нико јој неће моћи у потпуности уништити 
срећу и радост. Иако је у неким тренуцима све изгледало као да нема излаза, да нема даље, 
успева све да преброди, да се супротстави поквареном и злобном грофу Каркону Ка’д’ Ору 
и градоначелнику ЛСЛ-а, чија је лажна сахрана узбуркала целу Венецију, а за чију је смрт 
била неправедно оптужена. Њен вредни андроид Макс-10п1 је увек ту да поправи неки 
квар, а слатки љубимци Платон и Адонис да Нину заштите од оних који желе да јој науде. 
Родитељи су отишли на једно озбиљно и далеко путовање, али они ће се потрудити да јој 
се редовно јављају. Али, као што рекох, увек ће неко покушати да умеша прсте и руски 
Карконов дроид Владимир Варалица ће пореметити њихов међусобни контакт. Али, са 
њом су три дивне, заинтересоване и добре особе. Руска дадиља звана Пуслица, баштован 
Карло и помало нервозан наставник шпанског језика господин Хозе. Док читам књиге са 
Нининим ликом и док заједно путујемо и решавамо разне загонетке и мистерије, имам 
осећај као да читам књигу о Харију Потеру само јој још фали један штапић и били би као 
брат и сестра. Или на авантуру ,,Ратови твезда”. Због светле и мрачне стране алхемије 
(силе). Огромну подршку и пажњу пружа јој деда Миша који је неретко саветује како би 
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требало да поступа. Велики ударац за њу било је хапшење дадиље и баштована, али се 
увек сети писма ,,О храбрости’’ њеног деде. Њен Магични систем света је важан део 
њених објашњења, али је често, иако тако мирну и благу, може избацити из такта.  
У сваком сукобу између Каркона и ње обавезно навијам за Нину. Иако Он мисли да је Нина 
обична, мала вештица. Много потцењује њене способности, а уз мало маште она је 
непобедива и јака. Док њени вршњаци проводе сате играјући игрице, она своје време 
проводи са пријатељима, у читању, проучавању. Каркон се ослања само на своје мишљење, 
зло и варање, док Нина проблеме решава консултујући се са свим својим најдражим 
сарадницима. Такође, прати правила мира и заклетве алхемичара са Шестог Месеца. 
Конфликте са злим грофом Ка’ д’ Ором никада не решава физичким сукобом, него својом 
бистрином и интелигенцијом. Сваким добрим делом она иде корак напред, све до одласка 
у неки нови свет и пливања са ружичастим китовима. 
Зато је важно да иако је неко доста старији и моћнији од нас, ми имамо храбрости и 
самопоуздања да истрајемо све до циља. Јер физички изглед није све, треба имати и 
осећања, машту и интелигенцију. 


