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Чика Фјодор, пас и мачак, Едуард Успенски
Када сам почела да читам причу није ми деловала толико
занимљиво. Читајући страну по страну, књига је постајала све узбудљивија.
У овој причи се говори о дечаку Чика Фјодору, мачку Морнаревићу и
псу Шарику. Чика Фјодор је јако волео животиње. Мачка Морнаревића је нашао у
кутији испод зграде. Замислите мачак је знао да говори. Довео га је у стан, али
његова мама није била срећна због тога. Одмах му је наредила да мачка избаци
напоље. Чика Фјодор
Је тада одлучио да побегне. Са мачком су побегли у село Јогуртовац . И од тада
почиње њихова авантура.
Дошавши у село наишли су на пса Шарика, не знајући да им је то
нови најбољи друг. Замислите и пас је знао да говори. Кренули су да смишљају
план, како наћи закопано благо да би купили све што желе. Мачак је желео да
купи краву, Чика Фјодор трактор чује гориво је храна а пас Шарик је желео
ловачку пушку и ранац. Када су нашли закопано благо, мачак је први остварио
свој сан. Купио је риђу краву, којој је дао име по његовој баби, Мурка. Крава је
давала млеко од кога људи полуде.
Најсмешнији део у књизи је био када је поштар дошао на њихова
врата. Поштар није хтео да им испоручи писмо јер су га збуњивали. Мачак је тада
решио да му да мало млека и убрзо су га одвели у лудницу.
Пас је после овог догађаја набавио себи пушку и ловачки ранац. Када
је кренуо у лов, покушао је да улови зеца. Али му га је било жао. Вратио се кући
и био је јако тужан што ништа није уловио. Да би га развеселили другари су га
ошипали као пудлицу. Следећу пут је Шарик нашао малог дабрића и довео га
кући. Они су га неговали и хранили. Када је Чика Фјодор сазнао да је Шарик узео
дабрића поред бране, наредио му је да га брзо врати његовим родитељима. Близу
села налазио се професор који је раније био власник Морнаревића и Шарика.
Морнаревић се толико уплашио да је одлучио да живи у подруму да га професор
не узме назад. И Шарик се такође крио, али у својој кућици. Због тога, Чика
Фјодор је одлучио да оде до професора да поразговарају. Када се нашао са
професором, он му је рекао да му их не би одузео ако они то не желе. Након
свега тога, дечак је написао писмо родитељима, у коме каже, да се не брину, да
је добро, и да се сјајно сналази.
Шарик је отишао до штале да види Мурку и видео да је у штали и
једно теле. Одлучили су да смисле име телету. Шарик је продложио Чајни, мачак
Брзи ,а Чика Фјодор Гурва. Одлучили су да се зове Гурва.
Мама и тата су дали оглас у новинама ако неко пронађе њиховог сина
да им се јави. Пролазили су дани ,а мама и тата су били све више и више
забрунути. Одговора није било данима. Али када им је стиго један часопис баш из
села где је живео дечак,на писму је био печат на коме пише име села, што им је
помогло да потраже дечака. Најтужније је било када се дечак разболео од
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вештачког Сунца које су наручили. У прави час на врата су покуцали мама и тата.
Мама је Чика Фјодору измерила темпаратуру ,а мачак је помогао као грејач за
дечака. На крају је мама схватила да је погрешила у вези мачка да је он у ствари
добар и брине за свог пријатеља.
Ова прича ме подсећа на узбудљиво и нераздвојно другарство.
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