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„Чика Фјодор, пас и мачка“,Едуард Успенски

У књизи „Чика Фјодор, пас и мачка“ описује се дечак који воли животиње, за разлику од
његове маме која их не подноси. Једнога дана, на прозор чика Фјодора, са тавана је
дошла мачка. Он је волео животиње и одлучио је да је задржи, али како је мама била
нетрпељива према животињама, чика Фјодор је морао напустити њихову кућу. Док сам
читала ове редове књиге била сам страшно тужна. Орасположио ме део у коме чика
Фјодор и мачка проналазе пса, па одлазе на село где лепо и срећно живе уз топлину
камина и музику са радија. Оно што је у књизи необично је чињеница да су пас и мачка
говорили, а то их је научио професор који је проучавао животиње.
Дечак није био тужан, већ радостан са својим новим пријатељима. Чак су у шуми
пронашли закопано благо, па су имали новца да купе трактор, теле и краву Мурку.
Куповали су храну, а мачка је музла краву, па су свакодневно пили млеко.
Иако им је у селу било лепо дружење, чика Фјодор је мислио на маму и тату, па им је
написао писмо. Истовремено су и пас и мачка писали својим родитељима. И сви они су
писали своја сећања... Добивши писмо, чика Фјодорови родитељи су били збуњени.
Пронашли су га и дозволили му да кући поведе и своје љубимце.
Ипак, неко је морао бринути о имању, крави и телету, па су пас и мачка остали да
уживају у лепоти села.
Дечак је имао лепо дружење са животињама које је волео, али је био срећнији када се
вратио кући својим родитељима.
Док сам читала ову књигу пуну занимљивих догађаја и необичних животиња са
људским особинама, уживала сам.

