
 

ТАЛЕНТОВАНО ПЕРЦЕ 
 

 
Књига „Трагом џиновског лењивца” Еве Иботсон у мени је пробудила 
велико интересовање, првенствено због необичног наслова. То је прича 
о навикавању на нову средину, стицању пријатеља, великим 
путовањима, али и о љубави и разочарењима.  
 
Ова књига је свакако ванвременска, али нас кроз причу списатељица 
враћа, чак више од једног века, у прошлост. Радња почиње оног тренутка 
када девојчица Маја, која остаје сироче након погибије родитеља у Египту, 
сазнаје да ће живети са својим далеким рођацима, Картеровима, у 
Бразилу, заједно са близнакињама својих година. Међутим, испоставиће 
се да породица Картер живи потпуно другачијим животом него што је 
Маја претпостављала, и то потпуно изолована од амазонске природе. 
Срећу девојчица проналази тек кад упозна дечака Фина, полу-Индијанца, 
коме помаже да превари два енглеска детектива, и тиме спречи Финов 
одлазак у Енглеску. Домишљата деца ће наићи на много препрека, али уз 
помоћ добрих људи, Мајине гувернанте, госпођице Минтон и дечака 
Кловиса, којег је Маја упознала на свом путовању у Бразил, успеће у свом 
науму.  
 
Ева Иботсон у овој причи слика најразличитије људске карактере: 
радозналу, јаку, дружељубиву, али и обзирну и племениту Мају; упорног, 
паметног и домишљатог Фина; затим рањивог, осетљивог али 
добродушног, искреног и на крају храброг Кловиса, као и породицу 
Картер, похлепну, безобзирну и посве себичну, са сваким одсуством 
емпатије, која мисли само на новац.  
 
Концепт приче и одличан заплет су оно што ми се највише допало. Начин 
приповедања је интересантан. Необичним уводом списатељица ме је 
привукла да прочитам причу о Маји, и то уживајући у сваком поглављу. 
Причу још занимљивијом чини и то што нас, у тренутку када је заплет на 
врхунцу , списатељица оставља у неизвесности прелазећи на другу тему, 
што читаоца “вуче” да настави читање. Ситуације су описане сликовито и 
живописно, тако да у читаоцу пробуде машту и омогуће му да ликове и 
догађаје замисли и разуме на прави, али ипак, свој начин.  



Читајући о Мајиним размишљањима и поступцима, често сам се 
поистовећивала са њом, али и много пута у њој проналазила потпуно 
другачију особу него што сам ја, што је у мојим очима Мају учинило још 
занимљивијом и необичнијом.  
 
Књига нам шаље неколико порука: као прво, не треба стварати 
предрасуде о непознатом, као што су то чинили Картерови према 
прашуми и амазонској природи. С друге стране, не треба ни имати сувише 
велика очекивања, јер то касније може довести до разочарења, баш као 
што се Маја разочарала и клонула када је схватила да породица Картер 
живи потпуно другачије него што је она замишљала. Такође, као што је 
Маја рекла у једном делу књиге: “Искористи дан. Зграби га, узми све што 
ти пружа и уживај у животу најбоље што можеш”. Књига носи поруку и да 
се пријатељи могу наћи у различитим људима и на разноразним местима, 
у било ком делу света. Мајина прича има срећан крај, што се не би могло 
рећи за судбину Картерових, а то нам говори да у животу свако добије оно 
што и заслужује.  
 
„Трагом џиновског лењивца” је постала једна од мојих омиљених књига. 
Радо бих је препоручила свим љубитељима доброг заплета, као и онима 
који имају потешкоћа са уклапањем у нову средину. Сигурно ће извући 
корисну поруку из Мајине приче.  
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