Назив дела: “Страх од књиге“
Име и презиме писца: Сузана Тамрао
Наслов рада: Приказ књиге: “Страх од књиге“
О аутору
Сузана Тамаро је италијанска редитељка, телевизијски новинар и писац књига за децу и одрасле.
Једна од њених најпознатијих књига је „Иди куда те срце води“, која је преведена на педесет
светских језика.
Познате су и њене књиге за децу „ Тобија и анђео“, „Незаборавак“ и „Чаробни круг“.

О књизи
Главни јунак књиге је дечак по имену Леополд. Он није волео да чита, а родитељи нису знали
због чега. Једнога дана је решио да побегне од куће. У парку је упознао једног слепог старца. Он
је причао Леополду о свом животу и о својим необичним авантурама. Ипак, на крају се
испоставило да је старац све то измислио, како би заинтересовао дечака за читање.
Старац му је рекао да постоји једна књига коју није прочитао до краја, па заједно су отишли до
књижаре. Тамо је Леополд покушао да прочита крај књиге, али му се десило да као и раније
приликом читања уместо слова види гомилу мрава.
Тада је схватио да нема страх од књиге, већ да су му потребне наочари.
У књизи ми се није допало то што родитељи некада не разумеју децу и очекују од деце да чине
ствари које су им тешке, или да воле исте ствари као и они.
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У књизи ми се допало што је Леополд наишао на старца који му је посветио довољно времена да
разуме који проблем има. Он је схватио да Леополд слабо види и помогао му да кроз измишљене
приче о свом животу заволи читање.

Поука
Поука ове књиге је да поред родитеља у нашем животу постоје и други људи и учитељи, који
имају довољно времена да се посвете потребама и проблемима деце, као и да их подстакну да
читају, уче и остваре своје снове.
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