
              Са омиљеним ликом из романа никада нисам сама 

  Стално слушамо како су књиге корисне, како нам могу бити и најбољи пријатељи. 

И јунаци из књига постају наши другови, са њима нам постаје забавно. Читајући књиге 

упознала сам многе ликове, али једног нећу тако лако заборавити.  

                Јако сам била изненађена када сам упознала Леоплода, дечака који болује од 

необичне болести. Први пут сам се чула за ту необичну реч - папирофобија. То је, у 

ствари, страх од књиге, а тако се и зове књига чувене Сузане Тамаро. 

Леополд је био јако тужан и усамљен дечак јер га родитељи нису разумели. Он је 

волео да трчи по пољима, да ужива у природи као његови вршњаци, али његови родитељи 

нису за то марили. Ни за свој 8. рођендан није добио патике за трчање које је јако желео. 

Родитељи су му стално куповали књиге, иако их он није ни читао ни волео. Чак су га 

водили и психологу који је потврдио да дечак болује од папирофобије. Кажњавали су га 

на различите начине јер није марио за књиге. Имао је ноћне кошмаре, књиге у облику 

чудовишта су га прогањале. Морао је да побегне од куће јер су га терали да чита, а он то 

није желео. Тек када је упознао једног слепог старца и од њега чуо чудесне приче о разним 

земљама и бићима, почео је да размишља другачије. Ја мислим да родитељи нису довољно 

разговарали са дечаком и да нису знали шта њега у ствари мучи. Старац је дечаку успео да 

покаже колико су књиге магичне и шта све са њима можемо да урадимо. 

Пробудио је у дечаку радозналост и жељу да сазна какав се свет може наћи у 

књигама. Пошто није добро видео, а за то родитељи нису ни знали, Леополд је прво морао 

да обезбеди наочаре, па тек онда да чита. Најпре је читао јер је желео да усрећи старца, 

свог новог пријатеља, а касније је читао јер је то желео и волео. Књига „Звездани путник „ 

је била велико откриће за осмогодишњег Леополда. Схватио је да читајући може да упозна 

различите земље и јунаке, да и сам може бити један од њих.  

Мој вршњак је на крају постао љубитељ књига баш као што сам и ја. Помогао ми је 

да схватим неке ствари, почела сам да размишљам о томе како могу помоћи некоме и 

усрећим га, а уједно усрећујем и себе.  

 

Јована Глиџић IV/3   

ОШ „Стефан Немања“, Косовке девојке бб, Ниш 

Ментор: Данијела Петровић 

Библиотекар: Милица Бугарин 


