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Доживљаји мачка Тоше,
Бранко Ћопић

Незаборавне авантуре мачка Тоше и неустрашиве дружине
Ова књига говори о пустоловинама и великој љубави између деда Трише и његовог помало
својеглавог мачка Тоше. После поједене сланине, деда Триша се наљутио на свог вољеног
мачка и у љутњи одлучио да га баци са врећом у воду. У овом делу види се колико је деда
Триша привржен свом мачку и колико га воли јер му ниједно место на које су наишли није
одговарало пошто он у ствари није имао срца да то уради. Тражећи место да баци мачка,
Триша угледа кафану, те одлучи да оде и да се напије. Након доста попијеног пића, Триша
се збунио и није знао да ли он треба да баци џак или џак да баци њега. У свом пијанству
изгубио је џак са Тошом и, поред своје љутње, саставља оглас у коме моли да му неко
донесе џак ако га нађе. Тошу је нашао Брка, власник пса Шарова, са којим ће Тоша, иако је
то мало необично, постати најбољи пријатељ.
Тоша је лукав мачак што показује у више делова у књизи као, на пример, када смишља
план како да преваре меду Крушкотреса, који је Шарову загорчавао живот. У књизи се
приказује још једно необично пријатељство са препаметним мишем пророком. Он је
описан као један мудар, праведан миш и један несебичан другар.
Најемотивнији део у књизи је крај књиге, где се показује огромна љубав између деде и
мачка. То је уједно и најсрећнији део књиге. У том делу се такође показује да истина увек
изађе на видело и да лажови никада не прођу добро, што видимо у делу када је поражен
пас Жућа, који је све време лагао и измишљао приче о свом јунаштву, а на крају приче
показало се да је он једна обична кукавица.
Кроз целу књигу се описују необична пријатељства и истиче се поука да је пријатељство
најбитније, да га треба чувати и да пријатељи треба да увек буду заједно, јер ће једино тако
и успети да преброде све невоље у животу.
Књигу бих препоручила свима да је прочитају због тога што је јако интересантна, а
посебно делови где се описују пустоловине главних јунака.
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