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Занимљиви и духовити роман „Aги и Ема“ је прича о необичном пријатељству 
усамљене баке и усамљеног дечака, чији се животи случајно укрштају. 

Аги је дечак који се селио чак осамнаест пута и променио исто толико школа. Он 
је веома усамљен и тужан зато што нема ниједног пријатеља. Његови родитељи су 
стално на послу и ретко су код куће, а и када су ту, не обраћају пуно пажње на Агија.  

Прекопута, у оронулој кући, живи бака Ема. Они се случајно упознају и из тога 
настају њихове силне авантуре. Ема је веома живахна, духовита, храбра бака пуна 
идеја и пуна живота. Њих двоје се виђају сваког дана. Шетају, обилазе музеје, клизају, 
размењују писма и разгледнице преко којих једно другоме откривају своје 
најскривеније тајне. Временом постају једини и најбољи пријатељи. Ема у свему 
помаже Агију. Она је неко ко је Агију замена за све што му недостаје у његовом 
детињству: за родитеље, за баку и деку, па и за другове у школи. Аги уз Ему постаје 
храбрији и слободнији. Ема је за њега океан, извор знања, мудрости, храбрости, а 
највише слободе да се не плаши живота. Када је Агијев отац најавио нову селидбу, 
дечак је имао храбрости да се успротиви. Нажалост, то није спречило селидбу, а 
незадовољство и усамљеност су се вратили у Агија. Док су пролазили дани, десила се 
невероватна ствар. Неко му је бацио каменчић у прозор и позвао га да изађе. Била је 
то Ема! Купила је кућу и доселила се, поново прекопута Агија, да би могли да наставе 
веселе и необичне авантуре. 

Право пријатељство се не може прекинути и у таква пријатељства треба веровати. 
Најбоља порука овог романа је Емина порука, да и када бисмо знали сва правила о 
томе како живети, живот би нашао начин да се прелије изван тих правила. Тако је и са 
пријатељствима и пријатељима - увек могу да нас изненаде. 
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