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„Духово дете“, Соња Хартнет 

Дуго траје, али брзо пролази 

Ако зажмуримо, можемо видети своју прошлост. Та варљива илузија нас 
спречава да сазнамо одговоре на питања или да стигнемо до циља. До решења 
загонетке води нас роман ,,Духово дете“ Соње Хартнет. Свака целина књиге је 
метафора за себе, а опет сама истина. 

Меди је драга старица која проживљава последње дане. Кад је посети 
непозвани гост, она одлучи да му исприча своју животну причу. 

Шта је најлепше на целом свету? За Меди је то био морски орао. Након 
путовања са оцем, није могла да се одлучи, а када га је упознала, одмах је схватила 
да је то одувек за њу био Перце. Ношени истим идеалима и размишљањима, брзо 
су се заволели. Девојка која је волела да сања и момак који је гледао у хоризонт. 
Али љубав, колико год била снажна, није увек довољна. Заједнички живот, 
несрећни живот, гашење светлости једне мале виле и на крају растанак. 

Може ли се изгубити љубав и наставити са животом? Матилда је купила 
брод и упутила се у потрагу за одговором. Њена пустоловина била је испреплетана 
фантастичним мотивима. Добила је решење своје загонетке. Мора наставити даље 
са животом јер се временом туга претвара у радост. Често су јој се привиђали 
Перце и њено нерођено дете, њена вила. Била је окружена духовима прошлости, 
али временом све ређе. Лечила је рањенике, постала офталмолог, стекла пријатеље 
и дошла до врха своје планине. 

Стил писања Соње Хартнет је допринео да Медина прича постане још 
реалнија. Када је завршила причу, схватила је да је дошла до циља. Заједно са 
гостом отишла је тамо где ће бити спокојна, у вечиту хладноћу, са топлином у срцу. 

Роман оставља снажан утисак. Читаоци науче о љубави и патњи и пронађу 
одговор на прву загонетку - живот. Са способношћу да лечи и да боли, он је 
најдрагоценији и не треба га протраћити. Живот дуго траје, али брзо пролази.
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