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Hаслов рада: Животни пут мачка Чарлија

У овој књизи се говори о мачку Чарлију кога је мама из најбоље намере оставила на броду 
и о томе како је текао његов живот.На почетку књиге Чарли је описан као неук мачак, што 
се променило у тренутку када је упознао девојчицу Виолету која га је научила многим 
стварима. Чарлијев живот креће у месари у којој је његова мама била ноћни чувар, чувала 
је кобасице од малих мишева који су волели да их једу.  
Мама је описана као веома брижна што се види у делу где она размишља о Чарлијевој 
будућности. Њена жеља је била да он буде бродски мачак, господин и да обиђе цео свет. У 
својој намери да обезбеди Чарлију место на броду није се обазирала ни мислила на себе, 
ни на то што је могла остати без посла ако  изазове љутњу газде када види да су мишеви 
прогрицкали кобасице. Газда је био толико љут да је измислио причу и избацио маму 
напоље, како би јој се осветио. Ту се види колико је лажљив и злобан. Мама  је емотивна и 
то показује када је уловила малог миша и сажалила се над њим. Пустила га је када је 
видела сузе у очима његове мајке рекавши да је и она мајка и да разуме шта је брига. 
Такође и сусрет са Чарлијем после много година показује  Чарлијев живот се мења после 
упознавања девојчице Виолете која га је пронашла на броду, на месту где га је мама 
оставила. Чарли је духовит, спретан и креативан, што се види када са Виолетом прави 
смешно позориште да морнарима не буде досадно и да не буде побуне међу њима.У више 
делова Чарли је описан као дружељубив мачак. Такође је и веома послушан јер је без 
приговора слушао наређења свих. Најемотивнији део у књизи је сусрет Чарлија и маме 
након више година где је до изражаја дошла његова особина да је осетљив. Мама му је јако 
недостајала и њихов сусрет је покренуо емоцију код обоје, плакали су много и грлили се. 
Своју храброст је показао када је преузео ризик само да би задовољио децу у циркусу, иако 
је у тој тачки повређен и није могао померати ногу. Најтужнији део је растанак маме и 
Чарлија у коме мама оставља дете зелећи му најбоље без обзира на њену тугу. Живот 
Чарлија је био занимљив, али му је мама толико недостајала да би он више волео да је био 
и месарев мачак само да буде поред ње.  
Најлепши део у књизи је када се Чарли заститнички постави према мами и оде код месара 
да му прети да мора да је врати у месару. Књигу бих препоручила свима да је прочитају 
зато што је занимљива и има пуно смешних, али и емотивних делова. 
Мислим да је поука овогдела да деца,  колико год леп и интересантан живот имала, не буду 
срећна ако нису поред маме. Без обзира на све, ако су маме ту, деца су срећна. 
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