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Кога се тиче како живе приче, Дејан Алексић
Порука прича

Ово је књига о причама. Писац нам је на занимњив и маштовит начин представио
разне врсте прича. Тако нам је испричао причу која не уме да заврши саму себе,
причу коју неће да напише,као и празну причу. Поред тога, у књизи се још налазе
прича о господину Зиду и прича о једни рупи.
Мени се највише допала Прича о рупи. У овој причи писац нам је испричао да рупа
не мора заиста постојати на нечему да би се вирило кроз њу. Колико год да се
скривамо или нешто кријемо ,то може да се види.Зато не вреди лагати нити скривати истину и како писац каже ,,Ништа на свету не може остати скривено’’.
У овом књизи смо научили да постоје разне врсте прича. Оне могу бити духовите,
кратке, дуге, срећне, тужне страшне, лепе, моћне, истините или измишљене.
Приче су као и људи јер имају одређене особине. Ове приче управо имају особине
као што су: памет, глупост, маштовитост, стид, страх, неискреност, марљивост,
љубав и друге. Зато нам писац кроз приче о причама говори разне поруке. Тако
нам говори да треба бити онакав кав заиста јеси и не треба се претварати да си
неко други јер уопште није пријатно када откријете да нисте нешто што сте мислили да јесте.
Такође, научили смо да се приче никада не завршавају. Баш као и догађаји у животу. Сваки крај представља нови почетак. Баш и као и крај ове књиге.
Писац ове књиге је Дејан Алексић. Он је рођен 1972. године и сматра се најзначајнијим савременим књижевником. Његове књиге су преведене на енглески,
немачки, бугарски, норвешки, грчки, македонски, мађарски, словачки, словеначки и русински језик. Уредник је књижевног часописа Повеља. Написао је још
књиге за децу Дугме без капута, Божићна прича, Кад се разболео Петак и друге.
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