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Наслов приказа:   
Риба на дрвету  

 ”Риба на дрвету” је роман у коме се ради о јунакињи Али 
Никерсон која се бори са дислексијом.  Дислексија је препрека због 
које Али није могла да чита а то буквално значи да јој се сва слова 
врте и скачу пред очима као буве тако да не може да чита нити да 
пише. Али као главна јунакиња зна да треба да буде храбра и да 
верује у себе. На свом путу има доста непријатеља али зато има и 
помагаче као што је њен наставник Данијелс као и пријатељи Алберт 
и Суки. Када је Али мењала школе, није хтела наставницима да каже 
да има проблем са читањем  већ је само ћутала. Многи нису разумели 
да Али није ни лења, ни глупа па су је често опомињали због 
неурађених домаћих задатака и спорости. Али је свакодневно 
настављала да иде у школу, увек је седела у задњој клупи и 
посматрала како други ученици записују на часу, док она само седи и 
слуша. Али је покушавала да напише нешто, али јој баш и није ишло. 
Зато је Али често цртала и уживала у томе. Али има старијег брата 
Трависа који се такође бори са дислексијом. Као што је Али волела 
да црта и на тај начин покушавала да надокнадни то што није знала да 
пише тако њен брат воли да се бави вожњом и поправком 
аутомобила. 
 Све се променило када је у школу дошао наставник Данијелс. 
Он је схватио да је Али врло паметна девојчица која је успела да реши 
најтеже задатке које им је он задавао. Он је охрабио Али да се суочи 
са својим проблемом. Открио јој је да су неки паметни људи имали 
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исти проблем попут Ајнштајна. Зато је Али пожела да у наредном 
периоду научи да пише и да чита. 
 Али је храбра девојчица која ни уједном тренутку није одустала, 
па чак и када јој је било најтеже и када су је неки вређали због тога,. 
Она се није обазирала на то и наставила је даље.  Они који су је 
вређали су на крају су се постидели и изгубили многе пријатеље, као 
што се то десило са охолом девојчицом Шеј. Деца нису знала да се 
Али бори са том болести, и нису знали да је то другачије од 
нормалног живота. Међутим, када су схватили колико је била тешка 
Алина борба, она је добила њихово поштовање. На крају је Али 
постала председница одељења. У свом говору пре избора  рекла је да 
би водила одељење онако како треба, да би стално ишла на састанке 
и тамо се борила за сву децу. Сви су јој поверовали због истрајности 
коју је до тада показала у својој борби са дислексијом и жељом да 
буде као сва друга деца па су сви гласали за њу.  
 У овом роману поред Али, говори се и о наставнику Данијелсу. 
Управо он помаже да се избори са дислексијом. Он је један од 
најбољих наставника. И он није само обичан наставник, већ и једна 
јако добра особа. Он жели свима да помогне, а највише је помогао 
Али и њеном брату Травису. Он је подстицао Али да никада не 
одустаје, и да увек све може да се оствари, и зато због њега Али није 
одустала. 
 Све увек може да се оствари само треба да се верује у себе и 
да се никада не одустане. У овом роману као пример видимо да Али 
није одустала и сада зна и да чита и да пише и да црта. Снови се увек 
могу остварити. ОД ОНОГА ШТО СЕ МИСЛИ ДА ЈЕ НЕ МОГУЋЕ УВЕК 
МОЖЕ БИТИ МОГУЋЕ. И УВЕК ЗА СВЕ ПОСТОЈИ РЕШЕЊЕ! Зато је 
битно да истрајемо у својој борби и да никада не одустанемо без 
обзира на какве препреке ћемо наићи.  
 Свако дете је различито на свој начин, и свако дете има барем 
по једну ману. Због тога не требамо да им се ругамо нити да их 
вређамо већ у том случају треба да помогнемо једни другима!  
       Писац овог романа је Линда Малали Хант, америчка књижевница. 
Она је добила многе похвале и награде за свој први роман на 



енглеском. Радила је као учитељица и директорка приватне школе за 
писце за децу. Живи у Конектикату са својим супругом, двоје деце, 
биглом и мачком.  

 


