Назив дела: Судбина једног Чарлија
Име и презиме писца: Александар Поповић

Наслов рада: Приказ књиге „Судбина једног Чарлија“

Ако сте читали књиге у којима су главни ликови мачке, као што су
„Доживљаји мачка Тоше“ и „Чика Фјодор, пас и мачак“, и ако волите
животиње, сигурно ће вам се допасти и књига коју је написао Александар
Поповић, која се зове „Судбина једног Чарлија“.
Овај дечији роман говори о авантурама мачка Чарлија којем живот баш
и није увек био срећан. Када је био сасвим мали, његова мама, жута мачка,
оставила га је међу црним бурадима на бродском доку у нади да ће имати
бољи живот од њеног. Ту га је нашла девојчица Виолета, кћи капетана
брода. Мачак је девојчицу много волео, као и она њега. Уживали су
пловећи, чак су својом креативношћу забављали чланове посаде тако што
су играли и певали смешне песме. То су били срећни дани мачка Чарлија.
Касније се мачак изгубио у граду Напуљу и много је туговао за Виолетом.
Затим су му се догађале само неприлике. Напао га је један непознати зли
мачак због љубоморе, напуљске сестре Виолета и Маргарета су га натерале
да продаје њихове шешире и нису га волеле, а док је у циркусу изводио
смешну тачку са још једном Виолетом, кћерком чика Августа глупог, пао је
са високе љуљашке и задње шапице му „нису радиле“.
Ипак, на крају је пронашао своју прву Виолету, нашао је и своју маму
и добио је своју малу мачију пензију.
У овој књизи било је много тужних места, па сам нестрпљиво читала
да бих сазнала хоће ли мачак Чарли успети да се извуче из свих невоља.
Размишљала сам о томе колико је важно да будемо храбри, упорни,
стрпљиви и да не губимо наду када имамо неки проблем, а управо такав је
био мачак Чарли. Мислим да је савладао све невоље и захваљујући томе
што је имао неког кога је волео и неког ко је њега волео.
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