Назив дела: Кога се тиче како живе приче
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Наслов рада: Мене се тиче како живе приче
Желим да вам представим књигу „Кога се тиче како живе приче“ која је мени била много занимљива јер у њој
стварно живе приче. Све приче су забавне, а почећу од Приче од које се зева.
Ишао тако дечак Зевовић (знате зашто се тако зове) улицом, а кад он зева, свима се спава! Иде тако Зевовић
улицом и наиђе на Пајца што га сви знају, на Папајца што једе папају и полицајца што је главни у крају и зевне
и то без руке на устима!
„Шта мислиш, зашто немаш пријатеље?“ упита Пајац.
„Да, шта мислиш?“ сложи се Папајац.
„Зато што стално зеваш!“ одговори полицајац.
Зевовић се растужи и оде у своју собу и зевне тако јако да га је Месец чуо и одмах дотрчао у дечакова уста.
Зевовић се саплео и прогутао Месец! У то дођу Пајац, Папајац и полицајац.
„Зевни јако да Месец изађе!“ викнуше сва тројица у исто време и Зевовић зевну тако јако да Месец искочи из
његових уста и оде на небо.
Стварно ми се зевало од ове приче!
Најсмешнија
је била Прича која бежи, али о њој ништа не могу да напишем јер је нисам прочитала. Та прича је
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побегла из књиге, па нисам ни могла да је прочитам. Пробала сам да је замислим, али су ми и мисли бежале
за њом из главе!
Најзанимљивија је била Прича о Рупи. У њој се ради о томе да Рупа и писац разговарају о томе на чему је
Рупа. И у тој причи има права рупа! Е, а прича која се видела кроз ту Рупу ми се није свидела. Уствари, свидео
ми се њен наслов који гласи Прича која се види када гледаш кроз Рупу из приче о Рупи.
Споменула бих и Причу о промаји, у њој се ради о промаји која је ушла у кућицу од неког пужа који није ту, па
никако није хтела да изађе.
Мислим да је ова књига врло лепа и свима бих је препоручила да је прочитају. Посебно онима којих се тиче
како живе приче. Не могу да одлучим која је прича најбоља, јер једна је смешна, друга забавна, трећа
занимљива, четврта необична, али никад нећу знати која је најбоља због приче која је побегла! Можда је баш
она најбоља
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