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Опет прича о некој мачки. Извините,  мачке, немам ништа против вас, али често се 
појављујете у књигама.  

У нашем свету сте доста познате. Видите у мраку, имате девет живота, много сте брзе. 
До читања ове књиге нисам чуо за мачку која је морнар и која је толико пропутовала. 
Јесам чуо за мачку која прича, то је Финдус, Петсонов пријатељ и они су имали много 
дугодовштина, али нико није као Чарли. Он је мој омиљени јунак -мачак. 

На самом почетку читања сам се растужио јер је Чарли отишао од маме. Међутим, убрзо 
сам се утешио јер је наишао на своју најбољу другарицу Виолету. Тако ћемо и ми, деца, 
отићи од маме и тате у свет.  

Нисам сигуран да ћу и ја толико да пропутујем као Чарли и да доживим све што је он 
доживео. 

Волео бих да будем сналажљив као Чарли, па да увек нађем излаз из неке ситуације. На 
пример, када је избила побуна на броду и када су морнари претили капетану, Виолета и 
Чарли су направили смешно позориште и тако су смирили морнаре. Забављали су их 
својим смешним атракцијама. 

Чарли је био храбар. Скоро нико не би могао а да се не уплаши свега што је Чарли 
доживео. После смешног позоришта, мачак Чарли је доживео велику авантуру у Напуљу. 
Како Напуљ има много капљица у мору, тако сам и ја имао много сузица на лицу кад сам 
читао ту епизоду. Писац ме је растужио јер је употребио речи умањеног значења.  

Прва авантура је била у подруму како мачак слуша песму. Ту је капнула моја прва суза. 
Писац је ту употребио реченицу која ме је научила да се само силеџије туку. А дирнуо ме 
је и када је описао како је Чарли потегао своју шапицу да би се одбранио. После је Чарли 
бежао кроз Напуљ док су га домаћице јуриле мислећи да им је он украо ручак. Успео је 
да побегне и чуо да неко дозива Виолету. Међутим, улетео је у руке неке Маргарете која 
га је искористила да би продавала боље своје шешире, па га је Маргарета продала 
власнику циркуса у којем је Чарли успешно наступао. Али се при једном паду Чарли 
повредио. Туговао је што нема маму и тату да га воде лекару и опет сам тада заплакао.  

Имао је Чарли срећу да га је опет нашла Виолета и спасла. Чак га је одвела у град где му 
живи мама, жута мачка.  

Чарли и мама су опет заједно. Најлепше је кад си са својом мамом и својим татом, а још 
је боље ако је ту и нека сестра. Чарли је није имао, али ја је имам и морам да је убацим 
у овај састав.  


