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Ово је прича о мачку Чарлију у чијем се животу смењују срећа и туга. Његова
мајка, паметна жута мачка, која је чувала месару, желела је да њено дето постане
нешто више од обичног мачка, да буде бродски мачак. Док је још био мали,
оставила га је на бродском доку. Тамо га је нашла девојчица Виолета и њен тата
капетан. Понели су га на брод и назвали Чарли. Кад су стигли у Напуљ, Чарли се
изгубио и закаснио на брод и био је много тужан. Пронашла га је нека друга
Виолета. Њој и њеној сестри је помогао да зараде много пара, а онда су продале
кловну и његовој ћерки Виолети. Наступао је у циркусу са новом другарицом и
постао славан. Током једног наступпа је пао и повредио се и није више могао да
помера задње шапе. Нико му није помогао и сви су га заборавили, сем старог
капетана. Он му је обезбедио пензију, дао му дом и набавио штап како би могао да
хода. Чарли је био уморан и стар. Доживео је радост када је на крову поново срео
своју мајку и помогао јој да врати углед и да се исправи неправда коју јој је нанео
месар.
Ова књига је посебна јер сам из ње сазнао да живот не може увек бити лак и
леп и да се увек смењују добри и лоши тренуци. Чарлијев одлазак у свет је почео у
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једној страшној ноћи када га је мајка оставила, али то је био почетак узбудљиве
авантуре. Мислим да његова мама није погрешила када је одабрала да он не буде
обичан. Маме увек желе добро деци, желе да постану боља од њих. Оне нас терају
напред и напред. Захваљујући мами Чарли је имао богат и испуњен живот. Да га је
оставила у месари, вероватно би живео удобно, али као обича мачка. Никада не би
видео море и Напуљ, не би упознао велики шарени свет, ни срео своју најбољу
другарицу Виолету.
Кроз авантуре Чарли је схватио да су људи веома различити: неки су искрени
пријатељи, други те искористе и одмах одбаце и забораве, а неки те и не примете.
Та лепа и ружна искуства претворила су Чарлија у великог паметног и посебног
мачка, баш као што је његова мајка желела да буде. После успона и падова
окружен је пријатељима и поново проналази мајку, која је поносна на свог сина.
Препоручујем ову књигу свима, јер ће деца разумети да им родитељи желе
најбоље кад их гурају напред, а родитељи ће знати да деци треба да омогуће
занимљив живот и авантуре.
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