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„Пет пријатеља и необична отмица“, Енид Блајтон 

Џулијан, Дик, Ен, Џорџина - Џорџ и пас Тими су пет пријатеља и заједно су 
доживели много узбудљивих авантура. Увек се деси нешто необично где год да крену, 
углавном на најчуднијим местима - у пустари, на малом пустом острву, на фарми, па 
чак и у сопственој кући. 

Ово је једна необична групица деце. Џорџина не жели да буде девојчица и 
одазива се само на име Џорџ, а и изгледа као дечак- има кратку косу и пуно пегица, 
облачи се као дечак и необично је спретна у пливању, пентрању, трчању. Она је 
главни јунак романа. Има два брата и једну сестру од стрица - Џулијана, Дика и Ен. 
Џулијан је најстарији и тако се и понаша, као одрастао. Дик је спретан, сналажљив и 
добар. Ен је најмлађа и најплашљивија, али је добре нарави и увек је ту да помогне. И, 
наравно, ту је и њихов верни пас Тими, одан својој газдарици и за њу би урадио све 
ако види да је у опасности, али је и умиљат и сладак.  

Према наслову књиге сам закључила да се ради о отмици некога из села. Мислила 
сам да га деца познају и да желе да га спасу. У књизи је било потпуно другачије. Џорџ 
и Тими су били отети! Отео их је отац девојчице Џо коју су упознали на плажи. Она им 
се није много допала. Била је дрска и безобразна према њима и то их је све веома 
нервирало. Једино је Дик био смирен и прибран и то се после и исплатило. 

Одушевила ме је Џоина пожртвованост. Иако није волела Џорџину, спасила је на 
веома чудан начин. Попела се уз зид куле помоћу бршљена да би помогла Дику који је 
страшно бринуо за Џорџ. Тиме је задивила све чланове дружине и задобила је њихово 
поверење. Стварно је била много храбра! 

Ова књига ме је подсетила на изреку „Добро се добрим враћа“. У животу увек 
треба да се лепо понашамо према другима чак иако нам се они и не свиђају. Доброта 
ће се сигурно исплатити! 
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