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„Судбина једног Чарлија“ Александар Поповић 

„КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ВЕЛИКИ ЧОВЕК“ 

У књизи „Судбина једног Чарлија“, Александра Поповића прочитајте о судбини мачка 
Чарлија који осваја срца напуљских мачака, продаје шешире, ради у циркусу и доживљава 
још низ занимљивих и несвакидашњих авантура. Његова храбра и одлучна мајка оставља га у 
луци у жељи да он пропутује свет и не доживи судбину свих осталих мачака. Она не жели да 
јој син постане само још један ловац на мишеве. У луци га налази девојчица Виолета чији је 
отац био бродски капетан и од тог тренутка започиње њихово искрено и бурно пријатељство. 
Они прихватају Чарлија као члана породице.  

Главни лик је мачак како би књига била занимљивија деци, али и због тога што деца из 
искрене љубави према животињама лакше уче. Судбину овог мачка обележили су утицаји  
мајке, Виолете и капетан брода.  Виолета и Чарли су били нераздвојни. Заједно су проживели 
многе авантуре. Једна од најинтересантнијих је „смешно позориште“ када посада лажира 
побуну на броду како би прекинула досаду. На самом почетку мачак Чарли и није био нешто 
сналажљив, јер је био млад и наиван, али га је најбоља другарица на свету, научила много 
чему и увек била ту да му помогне. Од ње сазнаје шта је море и како се пишу смешне 
песмице. Када је посада стигла у Напуљ, један прелепи град, Виолета се заноси у једном 
кобајаги врту и заборавља на Чарлија који то доживљава јако трагично. У једном тренутку он 
покушава себи да одузме живот скоком са моста. Захваљујући мачјем животу и срећи остаје 
жив и наилази на другу Виолету која је била сасвим нешто друго у односу на прву. Опседнута 
гардеробом  продала је Чарлија за три блузе што је јако сурово. Циркуска Виолета, ћерка 
чика глупог Август није наудила Чарлију, већ га је срдачно прихватила и дозволила му да с 
њом ради у циркусу. Пријатељство и живот са њом му је помогло да стекне многе вештине. 
Једног сасвим обичног дана, након много година, дешава се дирљив сусрет два стара 
пријатеља који ће сваком од вас измамити сузу - сусрет капетана брода и мачка. Чарли тада 
схвата да се Виолета много променила, али да је и даље брижна као некад. Њему, занемоглом, 
остарелом и повређеном помажу да се опорави, а бродски капетан му додељује статус првог 
пензионисаног мачка.  

Аутор ове књиге дотакао је срце сваког детета преносећи једну важну животну поруку кроз 
судбину једног мачка – како се постаје велики човек. „Шапицу на срце“ испунио је 
очекивања своје мајке и учинио је поносном и срећном.  


