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Победа страха од књига 

Ова књига је дело италијанске списатељице Сузане Тамаро. До данас је објавила 
преко тридесет књига међу којима и неколико књига за децу. Њене књиге су 
превођене на више светских језика. 

„Страх од књиге“ је прича о страху од читања једног малог дечака Леополда и 
његовом познанству са старцем који му је помогао да заволи читање књига. 

Леополд је од рођења добијао на поклон књиге због чега га је обузео страх од 
читања. Родитељи су га терали да свакодневно чита и бранили су му телевизор, таблет 
и телефон. Због тога је од књига замишљао чудовишта и имао ноћне море.  

Ближио му се рођендан. Желео је да за поклон добије патике, али уместо њих 
добио је поново књиге. Био је јако тужан и несрећан. Убрзо је Леополд побегао од куће 
у град. Наишао је на радњу са патикама. Гледао је у излог са патикама које је толико 
желео, али није имао новца да их купи. Љубазна продавачица га је упитала где су му 
родитељи, на шта је нешто промрмљао себи у браду и побегао у парк. Сео је на 
љуљашку надајући се да нико неће приметити да је он сам у парку. Када се уморио, 
сео је на клупу поред једног старца. Старац је знао да је Леополд побегао од куће и 
измислио је причу како је и сам побегао од куће на пут око света. Потом су прешли у 
ресторан да би ручали. Старац је наставио причу о пустоловинама, о принцези у коју 
се заљубио, о томе како је ослепео. Испричао је да није успео да прочита једну 
занимљиву књигу, пошто су га Монголи ослепели. Леополд се понудио да је прочита, 
па су отишли у оближњу књижару. Као и сваки пут кад би гледао у слова, она су се 
мешала. Старац је платио књигу и отпратио Леополда кући. Мајка се пуно обрадовала, 
а старац је рекао да дечак треба да носи наочаре. И заиста, од када је добио наочаре, 
Леополдов страх од читања је нестао и он је прочитао многе књиге.  

На крају је ипак добио патике и често је ишао на трчање. И сваки пут када је 
правио паузе, Леополд би читао књиге. 

Препоручујем друговима да прочитају ову књигу јер се из ње може научити да је 
читање веома важно. 
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Леополд и деда 
 

Ђурђа Ћирјанић II1	 	 Име наставника Слађана Галушка        �6
ОШ „Свети Сава“ Београд Број телефона 063 206378

Маил адреса sladjanagaluska@gmail.com

mailto:sladjanagaluska@gmail.com

