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Чика Фјодор је у ствари дечак који је постао самосталан већ са шест година. Родитељи су га и
назвали Чика Фјодор зато што је био много озбиљан и одговоран. Једног дана он среће мачка који
говори и жели да га задржи, али му мама, која не воли мачке, то не дозвољава.
Чика Фјодор се наљутио и, иако је много волeo своје родитеље, ипак је отишао од њих. Мачку
је дао име Морнаревић и кренуо са њим у село. У селу су срели пса по имену Шарик. Нашли су
лепу напуштену кућу и ту су живели радосно и удобно. Придружила им се и чавка, која се
населила на њиховом орману, а ту је и поштар Пећкин, који је понекад добар, а понекад не.
Заједно су прошли кроз многе авантуре – пронашли су благо, упознали помало расејаног
професора који изучава животињски језик, шалили се на рачун поштара Пећкина. Мачак
Морнаревић је купио краву Мурку, која је врло размажена, тврдоглава и намћораста, Фјодор је
купио трактор. Затим су купили мало вештачко сунце због којег се Фјодор озбиљно разболео.
Управо тада се чуло куцање на вратима и ушли су Фјодорови тата и мама. После тога је све било у
реду. Фјодор се вратио са родитељима у град, а мачак Морнаревић и пас Шарик су остали у селу
да чувају краву Мурку и трактор. Редовно су се посећивали, јер је мама променила мишљење о
животињама, када је видела како се понашају.
Ова књига ми се много допала зато што пише о необичним стварима као да су сасвим
нормалне. Ту је трактор тр-тр Митја који не иде на бензин, него на супу. Узео би он и неку лепшу
храну, али му не дају, јер неће да га размазе. Животиње свашта знају: да пецају и лове, да шију и
кувају, да пишу писма, да музу краву, лече и сликају. Чак је и Фјодор необичан дечак. Он је
уствари јако мали, а све зна и уме као да је одрастао. Чини ми се чак и да је паметнији од многих
одраслих. У целој књизи су ми једино родитељи обични, све док нису видели шта је њихов син
уствари хтео.
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Волео бих да могу да живим као Чика Фјодор, да имам животиње које говоре и да доживим
ствари као у књизи која нам показује да треба слушати шта дете жели и шта мисли.
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