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Странице моје нека буду и странице твоје 

 

Завршило се још једно незаборавно лето које сам провела са породицом и 

пријатељима. Где год да сам ишла, књига је ишла са мном ,правила ми друштво и 
осмишљавала ми дане.Ево неких догађаја које  ми је књига претворила у магични свет 
маште. 

 Мој први догађај овог лета, који ћу памтити, био је одлазак на море. Чим се 
завршила школа, спаковали смо кофере и кренули на пут. Сем маме, тате и моје сестре, 
друштво нам је правио и ” Тринаести Зец”. Заједно смо истраживали и решавали 
загонетке топлог мора и пешчаних плажа у Неа Роди како бисмо  научили нешто ново и 
пронашли Свевидеће Око. Зец је требало да спаси свој хотел од зле вештице Анаконде 
и њених сестaра. На сву срећу, у помоћ су нам притекли разноразни пријатељи да 
срећно завршимо први магични догађај у свету маште. 

 По повратку са мора, дочекала нас је врелина Београда. Да би се Нушићеви 
“Хајдуци” мало расхладили од силне врућине, позвала сам их да идемо заједно на 
базене у Пазову. Лепо смо се  провели показујући своје пливачке способности, 
окружени ајкулама, спуштајући се низ велике тобогане као низ стрме  планине. 
Осећала сам се као прави хајдук! 

 “Како распуст може да прође, а да не одеш у посету Лани?”,чудила се моја 
мајка. (Лана је моја старија сестра од ујака која живи на ободу Звездарске шуме). И баш 
тамо смо срели Тома Сојера који нас је повео у своје пустоловине. Сестра и ја смо се 
смејале кад је Том дошао на сопствену сахрану. Још ми  на лицу  лебди осмех при самој 
помисли на то! 

"Сванула је субота, свеже и светло летње јутро. Живот буја и прелива се. У сваком је 
срцу била песма, а коме је срце било младо, томе се песма из груди отимала. На 
свачијем лицу блистала је радост, а људи просто нису корачали, него поигравали..." 

Овај цитат Марка Твена као да описује  улице којим смо ишле ка Звездарској шуми. Да 
бисмо се снашле у шуми, у помоћ су нам притекла тројица близанаца из књиге  " 
Зачарана учионица", који су нас избавили уз помоћ своје магије.  

 Последње дане код Лане  провела сам читајући занимљиве странице књиге 
"Најстрашнији дан у мом животу". Смејала сам се као ретко кад! Главни лик ,Стефан, 
описивао нам је своју "грозну" породицу и свој живот. Ишле смо са њим у болницу, 
научиле га да вози бицикл и помогле да очара своју  симпатију. Али и он је нама 
помогао да победимо ујну у такмичењу - Ко ће боље и брже прочитати 
књигу.Победиле смо Лана и ја,а награда се звала  "Дневник Штреберке". 

 Ники, главна јунакиња  постала је моја нова другарица. Помогла ми је у 
припреми маминог рођендана и заједно смо дочекивали госте који су пристизали. 
Ники нам је причала о новој школи, новим (не)пријатељима, симпатији и новом 



Дневнику којем се поверава. Свака њена следећа реченица  била је занимљивија од 
претходне. 

 Најлепшу и најузбудљивију авантуру оставила сам за крај -незаборавно вече на 
Бир фесту са Робинзоном Крусоом. Заједно смо упловили у ноћ на броду Зелене 
трибине и море музике нас је носило ка олуји људи. Чим је брод почео да тоне у 
поспаност, отпливали смо ка острву “Луна парк”. Вриштали  смо се на рингишпилу. Кад 
нас је стигла глад, отишли смо у потрагу за храном. Пронашли смо штанд са кинеском 
храном која се мени није допала. Да нас људождери не поједу, кренули смо ка Галији, 
којом смо отпловили кући. Пред спавање размишљала сам о дивним авантурама које 
сам доживела са својим новим пријатељима. 

 За 90 летњих дана прочитала сам 1 300 страна, упознала 20 нових ликова и 
пријатеља и сазнала много тога новог. Једва чекам следеће лето са новим књигама и 
новим пријатељима. Тако сам лепо и ово лето без бриге провела крај књиге,а књига је 
непрегледни океан пун искушења! 
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