Симеон Обрадовић
ОШ „Свети Сава“ Београд

„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић
Упутство за читање прича
Књига „Кога се тиче како живе приче“ је вероватно најсмешнија књига коју сам
прочитао! Много је добра и топло вам је препоручујем. То је прича о причама. У
причама има рупа, досадних промаја, заборавних пужева, бувљивих вукова и лисица…
има чак и нешто што неко треба да уради да би вратио (у причу) љутог вука. Али, шта
је он урадио, нећу да вам кажем. У књизи постоји једна прича која је побегла из књиге,
па сад као да је нема. Међутим писац се добро сетио и написао имејл адресу и шта да
напишете да би вам послао причу. Сада сви знају да прича не може да побегне из
поруке. У књизи су и једна Огласна Табла и један Зид на коме су биле исписане ружне
речи. Зид је желео да научи да чита, а Огласна Табла није желела да га научи читању
да не би знао шта пише на њему пошто је то било ружно. Једном је Зид рекао сликару
да наслика нешто на њему, а кад је слика била насликана, Огласна Табла је научила
Зид да чита. Баш лепо! Та прича се зове „Господин Зид“. Занимљиве су и све остале
приче у књизи. „Празна прича“ је као што јој само име каже празна, па се лечи од
празнине. Ту су и „Алергична прича“, „Прича коју нећу да напишем“, „Размажена
прича“, „Уводна прича“, „Прича која не уме да заврши саму себе“ и још многе друге.
Постоји и прича са рупом у средини!!!
Књига је веома лепо илустрована, а наслов на корицама је исписан у 6 боја!
Књига има 81 страницу и може да се прочита за једно поподне. За крај мало упутство
за читање неких проблематичних прича. Док читате „Алергичну причу“, правите се да
нисте читалац јер је алергична на читаоце. Кад будете читали „Размажену причу“,
попијте нешто за живце јер је ова прича, као што само име каже - размажена.
Кад се припремите, читајте и уживајте. Биће вам и смешнно и забавно.
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