
Зар опет, Алис? 

Џуди Кертин 

     С нестрпљењем сам чекала да неки 'вредни' читалац врати ову књигу у библиотеку. Већ сам се 

бојала да ћу одустати. На сву срећу, дошла сам до књиге. Једва сам чекала да видим шта су Алис и 

Меган сада смислиле. Сећате се, у првом делу „Моја сусетка Алис” Џуди Кертин нас је упознала са овим 

девојчицама и једним од Алисиних савршених планова.  

     Отпутовала сам у Даблин, главни град Ирске. Правила сам друштво Меган. Пошле смо код Алис. 

Једва сам чекала да видим којим ће се забавним стварима бавити са својом најбољом другарицом 

Меган. Шта ли Меган тамо чека?! За почетак, чекао ју је нервозни Алисин брат Џејми. Наравно, у 

друштву са Вероником, њиховом мамом, која је спремна да испуни све жеље свог сина. Нажалост, чека 

је и нови Алисин проблем. Сумња да њена мама има – дечка. Меган се плаши да Алисиног новог плана. 

Разуме она своју најбољу другарицу када јој објашњава да њена мама стално негде иде дотерана (више 

него обично) и да се сваке вечери у седам сати закључава у собу и разговара са неким телефоном.  Али, 

њен страх од Алисиних планова је много већи од њеног разумевања. Наравно, уследило је праћење, 

испитивање, сакривање иза смрдљивих контејнера... 'Диван' провод у парку пуном псеће каке! Фуј! А 

јадна Меган је само могла да сања о свим лепим стварима о којима јој је Алис причала и које јој је 

обећавала у писмила које су размењивале пре доласка у Даблин. 

     За Алис је врхунац проблема био када су виделе Нормана и Веронику у кафићу. Дотукло ју је када јој је 

Меган потврдила да је Норман пољубио њену маму. Додуше, у образ, али је њој и то био довољан доказ. 

Била је јако тужна, али је одлучила да се неће предати без борбе.  

     Шта је смислила?! Дала је брату бомбоне од којих је он, најблаже речено, полудео. Сутрадан је без 

проблема смислила да има напад слепог црева. Требало је то видети  А све то са намером да 

Вероника пропусти састанак са Норманом. Више од тога је желела да Норман схвати да његова нова 

љубав има захтевну децу и да он нема шта да тражи са њом. Није је мрзело, замислите, ни да оде са 

мамом на тај састанак. Одвратне и неистините приче које је том приликом измишљала су стварно 

биле... одвратне! Мачји кашаљ је било Џејмијево повраћање по Норману. Било ми је баш жао Меган која 

је само могла да посматра тај хаос и да ћути. Нажалост, све Меганине претпљене непријатности и 

Алисини савршени планови били су узалудни. И никада нећете погодити разлог  Да ли је Норман 

заиста Вероникин нови дечко? Да ли остаје са њом? Да ли одлазе даље кроз живот срећни и весели? 

     Кад то сазнате, биће вам драго, као и мени, што се Алисин однос с мајком променио из корена. Никад 

више међу њима било више искрености него после ових немилих догађаја. Чак је и Џејми поправио своје 

понашање. Дошли су заједничким снагама и до једне одлуке која ће им променити живот, још једном. 

Нећу вам рећи о каквој је одлуци реч. Само ћу рећи: Свака част, Алис! 

     На крају сам ипак имала прилику да видим Даблин и уживам са двема другарицама у његовим 

лепотама. Много сам новог сазнала, а нека моја размишљања су јача него икад. Посебно у односу према 

породици, посебно према мојој мами. Много је у овој књизи смешних делова, много је ситуација када ми 

није падало на памет шта ће се даље дешавати. Ова књига је стварно добра! Препоручујем вам је од 

срца и надам се да ће вам се мој избор допасти.  
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