Назив дела: „Страх од књиге”
Име и презиме писца: Сузана Тамаро
Наслов рада: „Бежање од књиге”
У овој књизи се ради о дечаку по имену Леополд који није волео да чита. Он је много
волео да трчи. За свој осми рођендан је желео да добије од родитеља патике за трчање,
али уместо тога је добио две књиге. Био је јако тужан и љут. Због његовог чудног
понашања и лоших оцена мајка га је одвела код психолога. Психолог је рекао да Леополд
има страх од књига па да не сме да гледа телевизију и игра игрице. Леополд је због тог
догађаја сањао чудовиште од књига. Када је требао да оде у школу побегао је и отишао
у парк где је упознао једног деку. Дека је разговарао са Леополдом и схватио да је
кратковид. Књига се завршава срећно, јер су родитељи уз помоћ деке схватили да је
Леополд кратковид и да нема „Страх од књиге“.
Главни лик у овој књизи је Леополд. Брзоплет је и лакше му је да побегне од куће него
да разговара са родитељима. Споредни ликови су мама, тата, психолог, продавачица у
робној кући и дека.
Највише ми се свидело када су родитељи схватили да је Леополд кратковид зато што ће
онда Леополд заволети читање. Пишчева порука је да треба много бринути о деци.
Мислим да је књига веома поучна и реална јер родитељи проводе мало времена са
децом. Из ове књиге сам дознала да нешто што је очигледно не мора увек да буде и
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тачно. Писца бих питала како је добила идеју за писање ове књиге.
Писац Сузана Тамаро је рођена у Трсту 1957. године. Завршила је учитељску школу и
режије. Радила је као документариста. Написала је познате романе „Глава у облацима“
и „Само за један глас“. Писала је и за децу и за одрасле.
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