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„Судбина једног Чарлија“, Александар Поповић
Када мишеви направе проблем у једној месари, једна жута мачка добија
посао ноћног чувара. Мачка је вредно и одгворно извршавала своје задатке и никад није
изостала с посла. Али када је постала мама једног малог Чарлија почела је да размишља о
томе да њен живот није леп. Тужна, одводи Чарлија у луку и оставља га на броду да би
путовао и створио себи бољи живот.
На том путу Чарли упознаје различите људе, упада у разне неприлике, али стиче и
пријатељства. Најбоље се слагао с Виолетом коју је упознао на броду и с којом прави
смешно позориште да би примирили побуну посаде. Они су постали прави пријатељи. У
Напуљу упознаје другу Виолету која га је само искоришћавала и није много марила за
њега. Зато је и био срећан када је упознао трећу Виолету, са којом је радио у циркусу. Она
је била нежна и пријатна и много га је подсећала на Виолету с брода. После пада с трапеза
Чарлија терају из циркуса и она тад проналази своју изгубљену пријатељицу Виолету и
своју маму.
Иако је у почетку много плакао и био несрећан, мама је урадила праву ствар за њега
када га је одвела на брод. И њој је било много тешко, али је била свесна да Чарли тако
добија шансу да боље живи. На овом путу Чарли је постао обазрив и одговоран, испробао
се у разним занимањима, борио се и није одустајао. Сазнао је да нису сви људи исти иако
се тако чини на први поглед. Схватио је да може бити срећан иако није с мамом и да
постоје људи који су му прави пријатељи јер му помажу у невољи. Овај роман нас учи да
никада не треба да одустанемо од онога што желимо, јер ћемо тако наћи срећу.
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