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Књига може да нас спаси од досаде 

Главни јунак ове књиге је дечак Леополд који је много волео да трчи. Желео је да 
за рођендан добије патике. Међутим, родитељи су му стално куповали књиге. Он их 
никако није волео. Његова мама је била забринута због резултата у школи, па га је 
једног дана одвела код доктора. Он је рекао да Леополд има поремећај који је познат 
као „страх од књиге“. Забранио му је видео игре и гледање телевизије и саветовао 
родитеље да га натерају да чита што више. Тата му је због тога прописао дневну дозу 
читања. Леополду је то тешко пало и имао је ноћне море због тога. 

Када су му и за осми рођендан купили књиге, он је решио да побегне од куће. 
Спаковао је ствари у ранац и отишао на последњу аутобуску станицу. Тамо је наишао 
на један парк. Уморио се од играња и сео је на клупу поред једног старца да поједе 
ужину. Старац је био слеп, али је брзо кроз разговор са дечаком схватио да је он 
побегао од куће. Одушевио је дечака са својим занимљивим причама о авантурама које 
је доживео док је обилазио свет на једрењаку. 

Старац је признао Леополду да једино за чим жали у животу је што једну књигу 
није прочитао до краја. Била је то књига „Звездани путник“. Дечак је решио да оде са 
старцем у књижару и помогне му да заврши књигу.  

У књижари се поново суочава са страхом, јер не може да чита. Продавачица је 
брзо приметила да дечак не види добро и питала га за наочаре. Старцу је тада све било 
јасно. Вратио је Леополда кући. Тамо је разговарао са његовом мајком и указао јој на 
проблем који он има са видом.  

Тада је све било много лакше. Са мајком је отишао код оптичара од кога је добио 
наочаре са дебелим дном. Више није имао страх од књиге и читања. Наставио је да 
чита многе друге књиге и са старцем да прича о њима у парку.  

Тада му је старац признао да није обишао свет осамнаест пута као што му је 
некад рекао. Био је ноћни портир, па је читао како би избегао досаду и остао будан. 

За следећи рођендан Леполд је од родитеља добио патике, па је ишао у парк да 
трчи као што је одавно већ желео. 

Порука ове књиге је да је сваки проблем решив, али да родитељи треба да 
разговарају са својом децом о свему и да их саслушају. Такође, књига је највећи 
пријатељ сваког човека и може вас спасити од досаде и одвести вас тамо где никада 
нисте били. 
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