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Књига се састоји од четрнаест глава и петнаесте- опроштајне. Чим сам у уводу
прочитао да су главни јунаци мачак Тоша, Миш пророк и пас Шаров, знао сам да ме чека
урнебесна авантура. Мачак Тоша од почетка осваја, свака његова незгода изазива смех.
Од описа сланине, која неким чудом, заврши у његовом стомаку, до познанства и искреног
пријатељства са Мишом пророком и псом Шаровом. Необично је, од тренутка када сазнамо
да је у чича Тришином џаку мачак, којег хоће да казни због неваљалства. Знао сам да је
немогуће да неко ко прича са својим мачком, лови месец и тугује када схвати да је
изгубио џак тј. мачка, може да напусти и остави Тошу самог и незаштићеног. О томе
говори и чича Тришин оглас: „Прошле ноћи, кад смо се пели на орах да скинемо мјесец,
чича Тришо изгубио је џак и мачка, и то џак на мачку и мачка у џаку...Кад је код куће,
радо сједи на чичином рамену, а кад се изгуби, не знамо гдје седи...“
Озбиљна авантура почиње када џак заврши на вашару, а миш упадне у џак. Осим што су
сви мислили да је у џаку лав, ја сам помислио да ће Тоша појести миша. Али миш спасава
Тошу џака, а обојица спасавају пса везаног за крушку. То је само почетак дивног
пријатељства, али не и крај незгодама. После славне победе над медведом, Тоша опет
завршава у џаку, у туђој кући, са задатком да чува сланину. Овога пута био сам сигуран да
ће му сланина доћи главе, али кад имате праве пријатеље, као што их има Тоша све је
могуће. Захваљујући њима, вратио се Тоша свом чича Триши и сви су били срећни.
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И ја сам био срећан због њих и зато што сам схватио колико су пријатељи битни у животу.
Показали су да није важно како неко изгледа, већ колико је неко способан да воли и
помогне. Онима који не верују у пријатељство препоручујем да прочитају ову књигу.
Можда постану бар мало бољи.
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