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Овако је то било, Бранко Стевановић 

Наслов приказа: 

Књига због које се заволи читање 

Књига „Овако је то било“ ми се свидела због позитивне енергије коју даје читаоцу, 
због„недоказаности“ (како писац Брано Стевановић наводи ан почетку књиге) и искрености прича. Писац 
(бар како се мени чини) у овој књизи жели да добије улогу детета и то доказује уврнутост његових прича. 
Ова књига уме баш да занесе читаоца тако да може да прочита и целу књигу, а да он тога није ни свестан. 
Морам да признам да су ми неке приче биле врло уверљиве на начин да сам помислила да писац стварно 
мисли оно што је написао. На пример, то је био случај код приче „Дечаци из библиотеке“. У тој причи писац 
је напоменуо да само девојчице које су размажене принцезе и стидљиве свезналице иду у библиотеку. Ту сам 
се збунила. Да ли то значи да сам ја размажена принцеза и стидљива свезналица? Не, не значи. Ту ми је било 
лакше зато што је испод писало: „Хеј, стани...! Није ваљда да ми верујеш?“ 
Такође, док сам читала књигу осећала сам се као да сам на рингишпилу прича и разних непредвидљивих 
изненађења. Али стварно, књига је пуна непредвидљивих ситуација. Ти можеш да мислиш једно, а десиће се 
нешто треће. И баш због тога свима препоручујем да прочитају ову књигу јер мислим да би је сви различито 
схватили и свако би се просто створио у неком другом свету маште.  
Неке приче у књизи су као дужи вицеви, а неке су и нереално смешне. Али те нереално смешне приче и 
имају смисла. Можда се у њима дешава нешто немогуће, али кад се мало размисли, оне на разне начине могу 
да буду могуће. Али већином за децу и њихову бујну машту. Одрасли немају толико моћну машту као деца.  
Ова књига је прави пријатељ зато што ће ти увек помоћи. Да ти не буде досадно, да не будеш тужан и још 
много тога. Сигурна сам да ће због ове књиге сви још више да заволе читање, чак и они који не воле да 
читају. Ако ми не верујеш, слободно провери. Ова књига је посебна. Свако ће је издвојити од других по 
свему. И зато препоручујем баш свима ову књигу. Сигурно ће им се свидети. И сигурна сам да не постоји 
човек на свету који би било шта лоше рекао за ову књигу. 
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