,,Страх од књиге”, Сузана Тамаро
,,Прича о дечаку који није волео да чита“

,,Страх од летења. Прича о дечакку који није волео да чита“

Књигу „Страх од књиге. Прича о дечаку који није волео да чита“ написала
је Сузана Тамаро која се родила у Трсту у Италији. Ова књига је кратка,
али духовита и поучна и препоручио бих је својим другарима да не мисле
да је читање књига глупо и досадно. У њој је главни лик Леополд, дечак
који се плаши књига. Његов страх од књига је настао због тога што су му
родитељи куповали само књиге и ништа друго. Дечак Леополд је за
рођендан желео патике за трчање, али их није добио. Уместо њих добио је
само књиге. Због тога је био толико љут и разочаран да је...побегао од
куће! За време те своје пустоловине је упознао старца који му помаже да
види књиге на други начин. Старац је био ужасно тужан зато што је
ослепео и од свега му је најтеже било зато што није могао да заврши
читање књиге које је започео. Та књига се звала „Звездани путник“ и
Леополд му је помогао у томе. Разне авантуре по далеким и опасним
местима о којима му је старац причао су одушевиле нашег главног јунака.
Тада је увидео да читајући разне занимљиве књиге можеш путовати кроз
цео свет!
Био сам на Хавајима, на гусарском броду. Јахао сам гепарда у џунгли. На
Мадагаскару сам скакао са водопада високог 3000 метара. И то није све!
Заробило ме је племе људождера и ослободили су ме Индијанци са којима
сам побегао на њиховим дивљим коњима. Знам да звучи невероватно, али
био сам Леонидас - најбољи ратник у Старој Грчкој. На сва та места, водио
ме је мој најбољи пријатељ- књига!
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