„Судбина једног Чарлија”, Александар Поповић
Живот је непредвидив
Књигу је написао Александар Поповић, ово је прва његова књига коју сам
прочитао и веома ми се свдела.
Све је овако почело. Мишеви, којима је дојадило да једу старе суве новине,
кренули су у месарницу на масне кобасице. На зиду су нашли рупу кроз коју су се
ушуњали и најели кобасица. Месар је онда запослио жуту мачку за ноћног чувара. Она
је одлично чувала месарницу од малих прождрљивих мишева. Онда је родила једно
мало маче о коме је много бринула. Једном је напустила месарницу и свог мачка, с
којим се тешко опростила, оставила у луци. Желела је да га пошаље у свет да би био
срећан, знала је да је сваки мачак најсрећнији кад скита. За то време мишеви, који су
приметили да мачке нема, скочили су на масну кобасицу. Кад се вратила, мишеви су се
разбежали, а она је ухватила најмањег. Ипак, чим је видела како његова мама плаче,
пустила га јер јој је било жао знајући како је кад оставиш дете. Месар је видео
изгрицкану масну кобасицу и истерао жуту мачку.
Шта је после било? Рећу ћу вам само да је прича о Чарлију помало тужна, али има
срећан крај. Малог уплаканог мачка, остављеног у луци, узела је Виолета, ћерка
капетана брода. Њен отац је присто да га задржи. Дали су му име Чарли и одвели га на
брод. Тако је започело Чарлијево путовање по свету, доживео је много авантура,
постао је славан и стигао до пензије. Највише ми се свидео део када су Чарли и
Виолета изводили смешно позориште и спречили побуну на броду. Схватио сам да бих
и ја волео да обиђем свет и постанем познати глумац.
Има у овој књизи и других ликова, догађаја и много слатких откачених песмица.
Али, морате сами да читате. Препоручујем вам овај диван роман - научићете да је
живот непредвидив, да не знамо шта ће се десити, и да је зато интересантан.
Веома сам уживао у писању радова за такмичење и чекам следећу годину да
наставимо дружење.
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Чарли и Виолета на броду

