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Чика Фјодор, пас и мачак
,,Чика Фјодор, пас и мачак'' је књига у којој се ради о дечаку који
је хтео да узме једну мачку, али мама му није далa, па је побегао
од куће преко ноћи. Отишао је у село Јогуртовац. Тамо је упознао
једног пса који се зове Шарик. Шарик је умео да прича, као и мачак
Морнаревић. У селу су нашли кућу која је имала све, али никога
није било у њој. Нашли су птицу и назвали је Грабљивица. Након
неког времена чика Фјодор је послао писмо својим родитељима да
им се јави да је добро. На крају књиге је мачак Морнаревић послао
писмо научницима и наручио мало сунце да се греју у њиховој кући.
Јер је зима била на њиховом прагу. Када је сунце стигло мачак га је
наместио и укључио. Било им је страшно вруће од сунца. Толико да
је чика Фјодор био у купаћим гаћицама. Једном га је мрзело да се
обуче и остави хранилицу за птице. Па је истчао по снегу без одеће.
Након тога је ушао у кућу и ухватила га је грозница. Мачак га је
ушушкао у кревет и рекао Шарику да му скува чај. Шарик је отрчао
да скува чај, а затим када га је скувао однео га је чика Фјодору.
Убрзо су дошли мама и тата јер им је Пећкин рекао где су, а он је
био зли поштар. На крају су имали договор и одвели су Грабљивицу
њиховој кући, а то је била птичица. Договор је био да чика Фјодор
оде кући али да долази у посету. Мачак је био рекао да понесу
Грабљивицу. Мени се највише свидело када им је био први дан у
кући и када су све сређивали. Мој утисак је да ми се ова књига баш
свиђа, има авантуре, а ја баш волим овакве књиге.
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