Назив дела: Кога се тиче како живе приче
Име и презиме писца: Дејан Алексић
Наслов рада: Приче су као деца
Кога се тиче како живе приче од писца Дејана Алексића је врло необична прича.
Толико је необична да до сада нисам читао ниједну сличну њој.
Баш је оригинална и за децу. Свидело ми се то што смо причу која бежи добили
електонском поштом. То ми је био први пут да сам послао маил и на њега добио
одговор који је био само за мене. Осећао сам се веома посебно, важно и узбуђено.
Од свих прича у књизи, највише су ми се свиделе:
1. Прича која не уме да заврши саму себе,
2. Прича о размаженој причи,
3. Ко чита тај не скита.
У причи која не уме да заврши саму себе пуж је тако спор, па ми и писац чекамо
крај који само пуж зна. Не знамо шта ће се десити промаји која је ушла у празну кућицу
пужа. И сада сви једва чекамо да пуж коначно стигне кући, објасни промаји где је и
коначно нам заврши причу.
Размажена прича није хтела да у себи има вука који има буве и заразе. Па се
свађала са писцем и на крају га натерала да склони вука. После неког времена прича се
вратила. Молила је писца да јој врати вука како би она поново имала смисла. Писац је
био добре душе, вратио јој је вука, и коначно је написао до краја. Мислим да је прича
некако заљубљена у вука и да због тога није могла без њега.
У причи Ко чита тај не скита се опет ради о вуку који је сам себи постављао много
питања, а није знао ниједан одговор. У његовом крзну се налазила једна мала бува, која
га је стално грицкала и сметала му. Вук није знао чак ни шта је читање, ни шта је
књига. Али није хтео да буде толика незналица. Када му је бува рекла да читање лечи
незнање он је решио да буде као лисица из бувине књиге и буде у причи. Па је заједно
са бувом рано ујутру брзо кренуо на пут у књигу. Пошто смо прочитали причу о овом
вуку, знамо да је успео да оствари свој план. Ипак је нашао неке одговоре.
Понеке приче личе на децу као што је, на пример, размажена прича. Моја мама мисли
да сам ја прича која бежи јер ме место никада не држи, барем ми тако кажу.
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