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Лето без бриге, проведи крај књиге 

Странице моје нека буду и странице твоје  

 Осим правих пријатеља ништа ме не може усрећити као читање добре књиге. Са њом могу 

да пропутујем цео свет, упознам непознате далеке земље, смејем се, сањарим о стварним и 

измишљеним авантурама, вратим се у Други светски рат...                                                                                                                                                  

 Читајући, увек научим нешто ново, духовно се обогатим јер за мене је неизмерно 

богатство у књигама које су од давнина носиоци људске  културе. 

 Ово лето, као и свако друго, провела сам без бриге крај књига мојих омиљених жанрова. 

Прочитала сам трилере „Елизабет је нестала“  од Еме Хили, први део књиге серијала „Aко дочекам 

сутра“ од Сидни Шелдон и књигу списатељице која ме увек одушеви и фасцинира својим делима , 

Џуди Блум, „Заувек“. 

 Радо бих написала утисак за све три књиге, али утисци за књиге „Ако дочекам сутра“ и 

„Заувек“ били би само дуги низови хвала и емоција које су нам већ свима добро познате. С 

обзиром да ово радим у последњем тренутку, написаћу само утисак о књизи“ Елизабет је нестала“ 

који се доста разликује од  утисака о споменутим двема књигама. 

  Не могу да кажем да сам остала без даха после читања ове књиге, нити да ме је 

фасцинирала њена радња, шта више, рекла бих да је на неки начин монотона и досадна. Знам да 

ће после ових речи  и критика моја следећа реченица звучити сулудо  и да ћете помислити да сам 

сишла са ума, али свима бих искрено препоручила ову књигу.  Да, да, знам ... Сада сигурно 

мислите да нисам при здравом разуму, али не доносите закључке пребрзо!  Разумећете после 

читања мог излагања. Па, да почнем! 

 Велики сам фан трилера и мистерија, било да се ради о обичној мистерији убиства, о 

паранормалним активностима и појавама, о преварама без икаквог насиља, о крвопролићима 

итд.  Једноставно, обожавам трилере и унапред, без читања, знам да ће ми се књига свидети ако 

је тог жанра. Тако је било и кад сам добила ову књигу. Кренула сам да је читам. Досадна радња 

Модине потраге за пријатељицом Елизабет отезала се у недоглед, а због њеног краткотрајног 

губитка памћења, доћи до решења истраге било је још  теже. Мод  је старица, главна јунакиња 

која уједно и приповеда причу, и као што сам већ споменула, Мод пати од краткотрајног губитка 

памћења. Сигурно сам  до половине књиге тешила саму себе речима „То тако мора, свака књига је 

у почетку досадна док не дођеш до заплета .“ Кад ми је било доста тога да лажем саму себе да ће 

доћи до заплета, јер једино што се заплитало јесу Модине мисли, почела сам да обраћам пажњу 

на начин писања Еме Хили. Свака реченица пуна је епитета и украса. Јасно сам замишљала слике 

док сам читала, баш као да гледам филм. Једна од најлепших ствари везана за ову књигу била је та 

што је писана на ретроспективан начин.  

 Мод је сваки догађај повезивала са својим тинејџерским данима када јој је нестала старија 

сестра Суки. На  крају књиге се испоставило  да  Елизабет није нестала. Мод је заборавила да је 
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Елизабет у болници, као што заборави већину ствари. Елизабет је била у болници због ишчашења 

кука. Она је упала у рупу у свом дворишту. Њен охоли и незаинтересовани син Питер кривио је 

Мод  за Елизабетину повреду. Али зашто? Због тога што је Мод ископала рупу у коју је Елизабет 

упала  док је тражила леш своје сестре Суки. Тачније речено, Мод је као мала живела у кући са 

родитељима и њиховим подстанаром Дагласом, који није подносио Сукиног мужа Френка. Наиме, 

Даглас је мислио да је Френк убио Суки и да је на градилишту кућа сакрио њен леш. Мод је знала 

да је Френк тада радио на грађењу и Елизабетине куће, а она је имала неки предосећај да је 

Даглас био у праву. Сматрала је да су Дагласове сумње оправдане јер се  Френк  бавио ситним 

криминалом. 

 Најинтригантнији  тренутак био ми је када се испоставило да Мод није остала без награде 

(метафорички  речено) за свој дугогодишњи труд и жељу да пронађе сестру, јер се Сукин леш 

заиста налазио у Елизабетином дворишту. 

 Мод је живела са својом ћерком Хелен од оног тренутка када се њено здравствено стање 

погоршало. Хелен је била изузетно брижна и пажљива према својој мајци. Често сам замишљала 

Хелен као своју мајку која би за мене исто тако све урадила и којој никада ништа није тешко када 

сам ја у питању. Она стварно бди нада мном. 

 Постоји питање које бих поставила писцу Еми Хили, а то је шта ју је мотивисало за писање 

овог дела? Да ли је можда имала лично искуство или је то само плод њене маште? 

 Пошто је писац по мени, у неким сегментима остао недоречен, интересује ме шта се 

десило са Френком, Сукиним мужем, и одакле му смелост за такав застрашујући злочин? Да ли га 

гризе савест и да ли се каје због убиства своје супруге Суки коју је закопао у Елизабетином 

дворишту? 

 Ова књига изазвала је код мене дилему да ли стварно постоји особа као Мод која би све 

жртвовала за свог пријатеља? Мод је сваког дана ишла до полицијске станице, до Елизабетине 

куће, до оближњег парка, не би ли нашла своју пријатељицу. Имала сам осећај да је Мод била 

спремна на то да обиђе сваки кутак планете Земље не би ли поново била са Елизабет. Зато бих 

свакој особи, ма било којих година, препоручила да прочита ову књигу јер ће схватити колико 

пријатељство може бити снажно и разумеће његово право значење.                                                                                                                                                                        
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