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У књизи је испричано пет поучних прича које нам говоре да људи нису исти, да је важно да су добри
и да знају да чувају тајне. Зато је ова књига изазвала пуно емоција у мени да је то неописиво.
У првој причи се ради о девојчици Каћи. Каћа је ошишала своју дугу црвену косу и вириле су јој
велике клемпаве уши. Сва деца су јој се смејала и ругала.То је њу растужило и зато је одлучила да не
иде на утакмицу „између две ватре“. Међутим, утакмица није могла да почне без Каће. Каћа се ипак
појавила и утакмица је почела и завршила се победом Каћине екипе. Њено одељење је као награду
добило путовање на излет.
Дрга прича је о дечаку Дарку. Дарко је био фин и буцмаст дечак. Када су улазили у аутобус, он је
једва ушао, пао је као корњача поред врата аутобуса. Ранац му је био претежак, пун непотребних
ствари. Када се негде путовало са школом он је углавном седео с учитељицом.Приликом путовања,
гледајући кроз прозор Дарко је измишљао различите приче док су га друга деца слушала јер су биле
занимљиве. Кроз своје приче и Дарко је напокон постао популаран.
Трећа прича је прича о љубомори. Љуба Губа је био љубоморан на свог брата Ацу, јер су родитељи
више пажње поклањали Аци него њему.Аца је имао мале бисерне зубиће, док су Љубини били
крупни, изгледали су као нека кљешта. Зато није волео да се фотографише. Љуба је својим зубима
спасао мацу од пацова, тако да је и он постао јунак.
Четврта прича је прича о чувању тајне. Милица је тиха девојчица која носи наочаре. Сањи на неки
начин
418 смета што Милица носи наочаре. Сања и Милица су се зближиле и све је било у реду. Милица
је показала да уме да сачува тајну, а и Сања такође.
У петој причи се ради о дечаку Илији. Он је био добар ђак, имао је све петице, једино није уме да
каже слово „р“. Учитељ Ненад га је учио и рад се исплатио и је сада говорио и слово „р“.
После упорног рада се све може постићи, као што се и у овим причама постигло.
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