„Судбина једног Чарлија“, Александар Поповић
Школа живота
Са Чарлијем, главним јунаком књиге „Судбина једног Чарлија“, упознала сам се
још у вртићу када сам гледала мјузикл о животу необичног мачка. Онда ми је мама
читала роман, јер нисам знала сва слова, а касније сам га сама прочитала неколико
пута јер ме је задивио Чарли – необичан мачак, храбар, сналажљив и племенит.
Почетак књиге је помало тужан, мали мачак је морао да се растане од мајке како
не би доживео њену судбину и остао обичан месарски мачак. Она је желела да Чарли
обиђе свет и постане бродски мачак и оставља га у луци. Тада почињу његове
авантуре. Путовао је бродом до Напуља, стекао пријатеље, био у циркусу, доживео
славу и успех, а затим и несрећу, искусио забаван и тежак живот... Крај је, ипак,
срећан. Пронашао је старог пријатеља и своју мајку. Стекао је животно искуство и
дивне успомене.
Помислила сам да је баш необично што током једног такмичења читам два романа
у којима су главни јунаци два мачка - Тоша и Чарли. Личе ли они, или не? – питала сам
се. Тоша је несташан довитљив мачак, који лако упада у невоље, али из њих лако и
излази захваљујући пријатељима. Чарли од неуког мачета, постаје искусан и мудар,
опет, уз помоћ пријатеља. Живот мачка Тоше је прича о дечијим несташлуцима и
невољама, а Чарлијев поручује да је искуство које стичемо одрастајући, највреднија
ствар која нам се може десити у животу. Моје авантуре су сада као Тошине, али желим
да, попут Чарлија, путујем, стекнем пријатеље, постанем позната и учествујем у
необичним догађајима.
Препоручујем ову књигу за читање свима који желе да одрасту. Научиће да је
школа живота веома важна и да не треба остати заувек везан за родитеље, јер животно
искуство, понекад тешко, ипак је нешто најлепше на свету. Кад прођу године, остају
само успомене на све што смо проживели.
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