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Лиз Елвес живи у северном Лондону са мужем, четворо деце и две дуговечне 
златне рибице. Радила је у аукцијској кући ,,Сотби``, и у Краљевској академији 
уметности, а потом је била и наставница у основној школи. У својим књигама 
описује многе породичне доживљаје. Пише у неуредном кутку велике собе, 
куцајући на прастаром компјутеру, са великим бокалом чаја који се увек налази 
поред  ње. 

Кери није могла да дочека да упозна нове ученице из Париза. Њене другарице, 
Рени и Клои су такође биле узбуђене, али не толико као Кери. Размишљале су 
како ће се добро слагати са новим пријатељицама. Њих три нису баш имале неки 
добар укус за одећу, па су се надале да ће много научити од францускиња. За 
добродошлицу су одлучиле да се спреме савршено, Клои је била вешта у 
шминкању, а Кери у бирању одеће. Бар су тако мислиле. 

Францускиње су имале чудан начин поздрављања, сваку су пољубила два пута у 
образ, али ни једна није тако поздравила Кери. Мари Камил се од почетка 
понашала као принцеза, и то је веома нервирало Кери, и њих две нису биле у 
добрим односима.  Стално су налазиле мане једна другој. Онда је Агате  успела, 
јер је била дружељубива и љубазна, и јако добра особа, да кроз игру приближи 
Кери и Мари Камил. Сјајно су се забављале играјући разне друштвене игре, 
правећи журке, улепшавајући једна другу. Током дана су углавном училе, јер су 
девојчице из Француске дошле да науче енглески језик. Када некој нешто није 
било јасно, друге су одмах покушавале да објасне. Испало је да су о шминки и 
облачењу Агате и Мари Камил знају  много више него девојчице из Енглеске, па  
су их подучавале томе. Пријатељтво им је јачало и показало се веома јаким кад су 



откриле тајни пролаз кроз кућу. То истраживање им је донело много узбуђења и 
страха, и на крају учврстило њихово пријатељство. 

Кад је дошло време да се Атаге и Мари Камил врате у Париз, све су биле јако 
тужне, али су знале да је њихово пријатељство заувек. 

Ова књига ми се јако свиђа, јер подсећа на свакодневни живот. Опет сам 
изабрала књигу у којој су главни јунаци девојчице. Њихово пријатељство показује 
да је у могуће бити пријатељ са неким иако вам не иде у почетку. Не разумете се 
и не трудите се да се  разумете.  Онда  заједничка пријатељица, која је најбоља 
особа од свих,  успе да од вас створи пријатеље. Агате је мој омиљени лик у овој 
књизи јер има ту особину. Она је добра особа, и жели свима најбоље. Главна 
јунакиња Кери и Мари Камил се у почетку уопште не разумеју, али захваљујући 
Агате, почињу да схватају колико су сличне, иако су различите, и постају 
другарице.  
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