
 

                                                         Срах од књиге 

 Писац ове књиге је италијанска књижевница Сузана Тамаро. Написала је десетак 
књига за одрасле и две за децу. Неколико њених књига је екранизовано, а већина је 
преведена на више светских језика. 

У овој књизи се ради о дечаку Леополду. Њему су родитељи  стално куповали књиге и 
терали га да чита. Он није знао чему књиге служе. Он је само  желео патике за 
трчање.  

Викендом , када су друга  деца ишла код бака и дека, он је остајао код куће да чита 
књиге које не воли и не разуме. Кад су родитељи приметили да он не воли књиге, 
одвели су га код психолога. Психолог је рекао да дечак има страх од књиге и да треба 
да се примене дозе читања. Тата му је закључао телевизију и рекао да мора да 
прочита онолико књига колико има килограма. Мама му је мазала руке црним прахом 
да не би играо видео игрице. Њему није било јасно зашто ,јер он свакако не игра 
видео игрице. Он то више није могао да трпи па је побегао од куће. Срео је једног 
слепог старца који му је испричао приче о свом путовању. Рекао му је да му је жао 
што није прочитао једну књигу. Заједно су отишли у књижару и Леополд је почео да 
чита ту књигу. Слепи старац је увидео да Леополд сриче. Када га је старац испратио 
до куће рекао је његовим родитељима да му провере вид. Мајка се постидела. Када су 
му купили наочаре он је почео да чита књиге. Купили су му и патике за трчање и сваке 
недеље је излазио у парк и трчао.  

Мени је тужно сто се његови родитељи нису бавили њиме. Да су се бавили њиме, 
схватили би да нешто није у реду. Тек када су решили проблем, он је заволео књигу.  
Тужно је што је слепи старац увидео да он има проблем, а не мама и тата. Моја мама 
је приметила да ја са три године имам проблем са видом и од тада носим наочаре. 
Волим јако да читам и никада нисам имао страх од књиге. 
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