
Судбина једног Чарлија почиње још пре рођења њеног главног јунака, 

мачка Чарлија. Мишићи су месару појели кобасицу и зато је он набавио жуту 

мацу, будућу Чарлијеву маму. Она није била задовољна својим послом и желела 

је да њено дете буде нешто друго, најбоље бродски мачак. Тако је мали Чарли 

кренуо на пут и у почетку је био усамљен, уплашен и сам у мраку.  У овој књизи 

се често описују осећања животиња, од самог почетка, на коме је описано 

узбуђење мишева, њихов страх, а код жуте маце брига за њено маче и сажаљење 

према малом мишу, јер и он има маму.  

Мали мачак Чарли је на броду упознао девојчицу Виолету, која га је на први 

поглед заволела. То је само прва од три девојчице Виолете које ће се бринути о 

Чарлију, што ме је мало збунило. Прва Виолета је ћерка капетана брода, друга је 

циркузанткиња, а трећа је сестричина оног истог капетана. Чарли је помогао 

првој Виолети тако што је заједно са њом направио смешну представу, која је 

зауставила побуну на броду. Другој Виолети је помогао да њена циркуска тачка 

буде најсмешнија. Трећа Виолета је помогла мачку да оздрави, јер је био 

болестан и повређен.  

Ова књига је необична јер мачак Чарли пролази кроз болне авантуре, он 

пати, раздваја се од својих власница, чак је покушао и да се убије због тога. 

Виолета циркузанткиња је повредила ногу и морала да оде у дом за пропале 

циркузанте, па није могла да се врати мачку Чарлију. Мене је то растужило, а 

нарочито то што и мачак није могао да се креће на предњим ногама па је избачен 

из циркуса. На моје изненађење, сусрео се са оним истим капетаном брода, који 

га је угостио и упознао са Виолетом трећом, за коју је Чарли мислио да је она 

иста Виолета са почетка књиге.  
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Књига се завршава срећним догађајима: мачак добија пензију, његова мама 

добија поново посао  у месари (мишеви нису срећни због тога). Ипак је ова прича 

тужна због раздвајања драгих особа и зато што је на крају мачак веома стар, и 

прича је тиме го-то-ва. 
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