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Упознаћу вас са једном не толико популарном књигом, али свакако је одлична и једна је 

од најбољих књига које сам икада прочитао. Радња се одиграва у “Гнезду”- упоришту за 

сиромашне, напуштене и несташне дечаке у ком се нађе и понека девојчица. Кроз игру, 

авантуру, учење и живот са добром мајком госпођом Бер и њеним вредним мужем, 

господином Бером, они одрастају. Биће емотивних тренутака, пријатељства, досаде, 

тражења, 

кажњавања, проблема са новцем, свечаности. Кроз практичне примере деца се уче тајнама 

живота - тајнама које им добри брачни пар Бер тако радо, тачно, јендоставно и занимљиво 

открива. 

Мислим да је порука овог романа да увек има наде за свакога, без обзира колико му је 

тешка тренутна животна ситуација. Кроз лик Дена ауторка нам показује да чак и неко ко је 

био непристојни простак са улице, може потпуно да се промени у друштву добрих и 

брижних 

људи. Нет представља дечака који стварно воли нечим да се бави и добар је у томе (у овом 

случају свирање виолине) али је тај његов таленат био доста спутаван од стране строгог 

оца. 

Међутим, када је дошао у "Гнездо" и почео истински да се осећа слободно и као код куће, 

његов таленат је потпуно процветао.Тада је захваљујући њему почео да добија и 

практичне 

користи, осим велике страсти: другови су га више поштовали,а он је одлично зарађивао. 

Поука је да је битно да истински волиш нечим да се бавиш, и када то радиш без притиска, 

свакако ће ти донети неку корист. Ипак, Нет је имао једну велику ману: склоност ка 

лажима, 

често безазленим, али ипак лажима. Господин Бер је успео да помогне Нету да савлада ту 

своју ману. И ми требамо да радимо на исправљању својих мана, тако ће дружење са нама 

другим људима постати пријатније. Навешћу још једну ситуацију, када је једном дечаку, 

Тому, украден новац, а сви су сумњали на Нета, пошто је једино њему Том показао где ће 

га 

оставити. Тада већ препорођени Ден намерно је лагао рекавши да је он украо новац, да би 

сачувао Нету углед у друштву. Цела ствар је решена, испоставило се да Нет заиста није 

лопов, и сви су били задовољни Деновим поступком. Ауторка нам овом ситуацијом 

поручује 

да морамо некад себе жртвовати, да бисмо помогли добром пријатељу. 

Ево зашто је ово, између, осталог, тако добра књига: родитељи треба да је прочитају како 

би научили да што боље одгајају своју децу, а деца треба да је прочитају зато што 

дефинитивно у неком од ових ликова могу пронаћи себе, могу се упознати са ситуацијама 

у 

којима се свакодневно налазе из угла друге деце. Саветујем Вам да је прочитате. 
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