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„Африка“, Крејг Колинг 

 Роман „Африка“ је написала Крејг Колинг. У свом првом роману писатељица нам 
говори о неприхватању различитости, дискриминацији на основу расе и нетолеранцији, који 
су оставили свој печат на судбину тринаестогодишњe девојчице по имену Ким.  

Роман почиње описом, како се Ким са својом мајком Ријаном враћа из Канаде у 
Африку. Јужноафричка Република је домовина Ријане, која је новинарка и има задатак да 
извештава о раду Комисије за истину и помирење. Већ при изласку из авиона Ким је 
приметила да је њена мајка веома замишљена и збуњена. Тамо их је дочекао Кимин ујак Пит. 
Током вожње колима до њихове куће Ким је покушала да запита ујку о њеном оцу, али 
безуспешно. Ким стално размишља о њему. Није јој било јасно, зашто нико, па ни мајка неће 
да јој да каже, ко је њен отац.  

У колиби ујкиног дворишта су живели црнокожа служавка Лети са сином Темба. Ту се 
Ким први пут сусреће са дискриминацијом црнаца од стране белаца. Упркос летњем распусту, 
на мајчину препоруку, Ким креће у школу, ту почиње да уочава веће разлике између живота 
колониста белаца и незадовољних староседеоца црнаца.  Темба жели да јој помогне да 
пронађу њеног оца. Док се мајка бори са успоменама у којима се суочава са ужасним 
дешавањима дискриминације, Ким уз помоћ Тембе креће у потрагу за оцем. На крају Ким 
открива истину о својој породици и болној прошлости Африке, упознаје свог оца и схвата 
разлог сакривања истине. Њени родитељи су били различите расе и нису могли бити заједно 
због закона да белци не смеју да склапају бракове са црнцима. Тај суров режим оставља траг 
на Кимину породицу. Ријана је имала храбрости да оде у Канаду и тамо на свет дође Ким, док 
је њен отац Хендрик, као припадник црне расе, остао у Африци. Ким је највише болело то 
што је заправо она била тајна, јер је њен отац био црнац, а она његово бело дете.  

Некад је тешко сазнати истину, али још теже живети испреплетених осећања о незнању 
свог настанка, нарочито ако из страха суочавања са стварношћу истину о теби сакрива нека 
јако блиска особа. 
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