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Сетимо се само Аристотела који каже:
,,Без обућара ходали бисмо боси,
без кројача ишли бисмо голи,
а без учитеља били бисмо нико и ништа.“

Колико је је ова мисао савршена, знамо сви, а зна и једна девојчица Али у једној школи у
далекој Америци. Једно дете упркос својим
тешкоћама има жељу да буде боље.Она се није сналазила у школи, па чак и није
волела да иде у школу, јер је осећала отпор према учитељици и другарима. Била је 
наизглед иста као
сви , али је ипак била другачија, некако блесава и посебна. Иако је била у
шестом разреду када је требало да зна да чита, она то није умела. У њеној глави
све нешто прска и слова почињу да играју, „преврћу се“. Слично се
дешава и када пише ,слова тада беже и никако немају намеру да се смире. 
Учитељица Хол клима главом и мисли:“ Иста си
као и твоји другари! Желите да будете у центру пажње!“ А Алина душа  говори :“ лудуј
природо ,зри наопако“. Онда је ожари прекрасно лето и дође учитељ
Данијелс који је одмах посумњао на њену „болест“
где обична облога не помаже и каже и задаје јој задатке:
 „Два задатка , два грозда ,кo две сјајне значке, a ви
децо радите домаћи све je другачије, наопако и наглавачке“.
И све јој сада иде од руке и драго јој је, њено срце би свет да озари. Учитељ је видео 
колико је она посебна, веровао је у њу.
Како се њени другари односе према њој? Подржавају је као прави пријатељи. Већина.
Брат Травис је разуме и вели: „Сестрице,
ти си једина у мојој глави и молим те води ме у твој свет да будемо сјајни“ .
Природа деце се често у књижевности описује ,,шашаво“, таква сам и ја и такавј приступ
детету чине писца племенитим.
Чини ми се да је такав однос учитеља Данијелса пример свим
учитељима , родитељима и преставља бажну ствар ,једну, ако хоћете, вредност и 
драгоценост.
То образовање чини изазовнијим него што јесте.
Другари моји ! Читајте књиге.
И нека у нашим главама звоне
Андрић, Црњански, Mолнар и Ћопић
И лудујте ,слободно
као Бока, Фери, Јованче, Луња и Али.
Волим вас, што сте као и ја
створени да будете сјајни.
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