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ОШ "Деспот Стефан Лазаревић”
,,Кога се тиче како живе приче“
Дејан Алексић
Кога се тиче како живе приче

Приказ књиге
У књигама које сам прочитао било је много чудних и смешних прича, али се књига
„Кога се тиче како живе приче“ Дејана Алексића издвојила од других. Када сам
завршио са њеним читањем нисам могао да не покушам да напишем и ја једну причу!

Прича о камелеону

Ова прича се буни против свог назива. Она не жели да се тако зове. Не схватам зашто!
Ево, писаћу о камелеону да би се прича смирила и уозбиљила.
Када је камелеон видео веверицу, помислио је да је она нека чудна врста камелеона. То
му уопште није сметало. Пришао јој је а веверица је помислила да је он у ствари нека
спорија врста веверице. Изненада су чули шушкање у жбуну из кога је одједном
искочила џиновска бува! Камелеон је помислио да је то нека врста камелеона који
скаче, а веверица је сматрала да је то афричка веверица зато што у Африци никада није
била.
Деветогодишњи дечак Оливер је трчао кроз парк и одједном је неки папир слетео право
на његово лице. Узео га је и почео да чита. Изненада је камелеон из моје приче излетео.
Иако се дечак мало уплашио, узео га је у руке и пожелео да му буде кућни љубимац.
Веверица је потом такође искочила из приче! Ње се дечак није уплашио и узео ју је.
Одвео их је обоје кући. Камелеона је ставио у терариријум, док му је вереврицу било
жао да стваи у кавез. Ставио је на дрво у своме дворишту и она никада није бежала.
Сетио се да није завршио причу и одлучио је да је прочита целу. Веверица је ушла кроз
прозор и стала му на раме, а дечак је камелеону остављао отворен тераријум, тако да је
и он у том моменту изашао и придружио им се. Оливер је одлучио да својим
љубимцима, али и другарима да имена. Камелеона је назвао Леон, а веверицу Веве. Док
су тако уживали заједно у читању, одједном је дечак постао скроз црвен! Питали су се
шта се дешава и какво је то чудо. Леон је први схватио јер се он најбоље разуме у
мењање боја. У томе је прави порфесионалац! Та боја показује да је неко срећан и
задовољан, док зелена показује да је љут и дури се. Када мисли само на себе одаје га
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