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1. Назив дела: „Судбина једног Чарлија“ 

Име писца: Александар Поповић 

Укратко о делу и моја запажања и личне препоруке због којих овај роман треба прочитати: 

„Судбина једног Чарлија“ је роман о животу мачка Чарлија.Радња романа започета  је у месари 

коју чува његова мајка. Међутим, његова мајка не жели да он постане чувар у месари ,нити да 

чува кобасице од мишева, као што она ради, већ да њен син путује по свету и постане бродски 

мачак. Из тог разлога, она га оставља у луци како би га неки капетан са брода повео са собом у 

авантуру и богатији живот. Тада почињу авантуре мачка Чарлија, које су испуњене са доста лепих, 

али и тужних момената. Ја сам као читач разумео зашто га је мајка оставила у луци, мада сам на 

моменат био тужан, јер сам замислио како бих се ја осећао у том моменту да ме мама остави 

самог, али уједно схватио да је она њему желела бољи живот него што је она живела тада. 

Сматрам да, свака мајка ради оно што мисли да је најбоље за њено дете, па је тако поступила и 

Чарлијева мајка. На Чарлијеву велику срећу, њега је пронашла девојчица Виолета, капетанова кћи 

,и повела га са собом на брод где почиње права авантура за мачка Чарлија, али и његову 

другарицу коју је обожавао. Они су заједно на броду приређивали разне позоришне представе, у 

којима је мачак Чарли свирао у „малу дебелу трубицу“ док би Виолета свирала „дугачку танку 

трубицу“ и певала .Тако су понекад са својим смешним извођењима представа, смиривали побуне 

на броду које су морнари правили зато што им је било досадно. То су били моменти срећног 

живота на броду, испуњеног смехом и дружењем мачка са Виолетом, капетаном и морнарима.Чак 



му је капетан након тих смешних представа дао одликовање, и у тим моментима се мачак осећао 

да више није мали мачак Чарли, као када га је мајка оставила у луци, већ да су и други почели да 

га цене као одраслог. Бродом су врло брзо стизали до разних лука и градова, па се тако брод 

усидрио и у луку - град Напуљ, којим је мачак Чарли био очаран. Међутим, шетајући напуљским 

улицама, гледајући балконе од мермера и нежне мачке на свиленим јастучићима, помислио је „е, 

то је живот“, али је у том заносу од гледања изгубио своју другарицу Виолету, која је једина знала 

пут до луке где им је био усидрен брод. Због своје несмотрености, остаје сам у Напуљу где 

упознаје мачке које причају енглески језик, али никада није разумео шта значи „Ај лав ју“, затим 

када се други мачак хтео са Чарлијем потући због љубоморе, до момента када је у Напуљу хтео да 

се убије скоком са моста јер се осећао, поред лепоте тог града, усамљено и осрамоћено, јер је 

недужан оптужен за крађу. Такође је мачак научио да на свету није све лепо, као и да различити 

људи могу да имају исто име, тако за разлику од бродске и циркуске Виолете којима су мачке 

били најбољи пријатељи, напуљска Виолета је била препредена, и она је мачка Чарлија који је 

умео да говори, искористила да продаје шешире и тако заради новац. Мачку Чарлију је најтеже 

било када је после пада са циркуском другарицом Виолетом, изводећи циркуску тачку на 

љуљашци, нико није могао да му помогне да га одведе у болницу ,као што је циркуску Виолету 

одвео њен тата, јер у тим тужним моментима он зна да нема тату, чику ни тетку да му помогну. 

Његова слава, коју је имао у циркусу је била завршена ,јер више није ,због сломљених задњих 

шапица ,могао да изводи циркуске тачке са својом добром другарицом циркуском Виолетом. У 

тим моментима се мачак Чарли осетио  „тужан, сам и беспомоћан“ и схватио да је слава пролазна 

и да он после толико оствареног успеха у циркусу више никоме није био потребан тако повређен. 

Ипак, да сви понекад можемо да се ослонимо на старе пријатеље у тешким тренуцима у животу 

потврђује и то што су мачку Чарлију у помоћ притекли његови стари пријатељи,  пензионисани 

бродски капетан и његова ћерка Виолета, који су га лечили и омогућили да мачак Чарли добије и 

пензију као „пензионисани бродски мачак“. Најлепши  део за  у књизи  ми  је када се мачак 

поново сусрео са својом мајком и када јој је причао о свом интересантном животу. Она је била 

пресрећна што је доживео све те авантуре, а сада је и мачак Чарли ,који није више био мали, 

могао да помогне својој мајци и да  исправи неправду коју јој је нанео чика месар ,тако што се 

„испрсио испред чика месара чија је била месара коју је његова мајка чувала ,а коју је најурио из 

месаре зато што су мишеви у ноћи када је мајка остаљала своје мало маче у луци, грицнули једну 

кобасицу“ и натерао га да се извини, што је он и учинио и замолио да се његова мајка, која је била 

најбољи чувар, поново врати у месару. 

Ову књигу препоручујем за читање зато што је пуна авантура и на неки начин нас учи да је и живот 

непредвидив  и пун успона и падова, лепих и тужних момената, и да се никада не треба предати 

,већ се увек треба борити за „боље сутра“. Такође, ко прочита ову књигу спознаће колико значи да 

поштујемо своју породицу ,јер нам они увек желе најбоље и да ма шта радили у животу и где год 

били у „оквире“ своје породице можемо да се вратимо. Наравно, битно је да у животу доста 

путујемо  и упознајемо разне пријатеље, са којима можемо доживети и лепе, али и мање лепе 

тренутке, али сигурно да ћемо у неким пронаћи и пријатеља за „цео живот“. Треба напоменути да 

је писац у роману своје ликове представио на један  живописан начин,тако да сам тачно могао да 

оценим: тугу, бригу и жртвовање Чарлијеве мајке, затим одрастање несташног мачка Чарлија, који 



је од малог мачка који ништа није знао, постао пензионисани бродски мачак, због чега напуљска 

Виолета није  била другарица Чарлију ,док су бродска и циркуска Виолета обожавале мачка 

Чарлија, као и он њих ,и како је капетан брода постао Чарлијев велики пријатељ.  

2. Назив дела: „Мој дека је био трешња“ 

Име писца: Анђела Нанети 

Укратко о делу и моја запажања и личне препоруке због којих овај роман треба прочитати: 

Главни јунак овог романа је дечак Тонино који је имао баку и деку у граду, и деку и баку са 

мајчине стране који су живели на селу ,а звали су се деда Отавијано и бака Теодолинда. Дечака су 

више волели бака и дека са села, а и дечаку Тонину су дражи били мамини родитељи. У овој 

књизи је описан однос детета са баком и деком код којих је проводио распусте. Сигуран сам, да 

доста деце може причати догодовштине које су доживели са својим бакама и декама, па тако и ја 

,пошто као и Тонино имам баку и деку који живе на селу и код којих радо проводим распуст. 

Такође, дечак Тонино се суочава са разводом својих родитеља, онда се бака Теодолинда са села 

разболела и умрла. Занимљив је начин на који га деда Отавијано учи како треба да доживи 

природу ,објашњавајући му шта за њега значи дрво трешња, башта и уопште живот у природи. У 

књизи ћете се упознати и са псом Флопијем, и интересантна су осећања Тонина према псу 

Флопију, која су исказана кроз љутњу и љубомору према псу, зато што је мислио да њега више 

воле бака и дека из града него њега. За мене деда Отавијано је био добар и занимљив, а за 

Тонина мислим да је био посебан. Такође, је занимљиво што дрво трешња у деда Отавијановом 

животу има посебно место ,јер је трешњу Феличе посадиоио када му се родила ћерка, Тонинова 

мама. Такође, научио је Тонина како треба да сади биљке и да храни животиње,  и како треба да 

се бори у животу, посебно у ситуацији када су хтели да прошире пут па су запослени из општине 

хтели да уклоне трешњу, али тада се Тонино попео на трешњу и није „цео дан сишао са ње“, зато 

што је знао шта трешња значи деди.  Када је дека Отавијан отишао у болницу, Тонино му је однео 

трешње са Феличе, а дека је био срећан што се могло видети по изразу лица. 

  По мени овај роман треба прочитати из више разлога, зато што описује живот и одрастање једног 

дечака и његово дружење са бакама и декама, затим кроз Тониново дружење са деком учимо 

како треба чувати природу, гајити животиње и развити посебан однос према природи и животу, 

као и да живот,иако има тужних ситуација, увек  треба волети и са осмехом живети. И на крају 

,роман завршава оптимистично.Родитељи нашег главног јунака су се помирили ,добио је и сестру 

и живели су заједно.  


