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У току читања ове књиге била сам одушевљена духовитошћу писца. Овом збирком прича
писац нам показује колико се може бити маштовит и духовит и шта се све речима може
направити.
Књига се састоји од више забавних кратких прича. Највише ми се свидела „Подводна
прича“ у којој се тема живот једног рака. Уместо да хода уназад као и остали ракови, он
може да хода само унапред. Његова породица га се веома стидела и мислила је да их
њихов мали рачић брука. Када је рачић сазнао да га чак ни сопствена породица не воли,
отишао је. Све остале морске животиње биле су запањене његовим посебним умећем и
постао је права легенда. Овом причом писац нам поручује да смо сви различити, али да
се тога не треба стидети.
Главни ликови ове књиге су писац и његове приче. У једној се прича посвађала са
писцем, у другој је помахнитала и побегла, у трећој се приче деле као поклони… Ту је и
паук који наговара писца да пише песме уместо прича.
Писац нам у књизи приповеда о свом детињству и темама које сваки читалац препознаје:
дилеме о томе да ли Деда Мраз постоји, баксуз мачка… У књизи има много топлине и
љубави као на пример у причи о учитељици Елвири, или причи о теткици Софији. Кроз
целу књигу, писац комуницира са читаоцем: наговара га да напише пар стихова, или му
не да да прочита причу коју пише.
Посебна лепота ове књиге је у томе што се писац на маштовит начин поиграва речима, па
су приче зато пуне неочекиваних обрта. Тако у причи „Декин лет“ тек на крају сазнајемо
да је дека који лети у ствари папагај, или да је Клариса шумска корњача, а Досада
баштенски пуж.
Препоручујем је свима за читање, поготово онима који воле необичне приче.
Препоручила бих ову књигу свим својим вршњацима јер се у њој може видети колико
речи могу бити креативне. Уз ову књигу пожелимо да одрастемо као дечаци из
библиотеке, све време уз књигу.
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