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Ова књига кроз пет духовитих и занимљивих прича, говори о проблемима који муче многе
десетогодишњаке. То су: клемпаве уши, дебљина, велики зуби, наочаре и изговор слова
“р”.
У првој причи се ради о девојчици Каћи. Кад је ошишала своју дугу, црвену косу
провириле су њене велике, клемпаве уши. Била је тужна зато што су јој се деца ругала.
Стидела се толико да је чак била одлучила да не иде на јако важну утакмицу “Између две
ватре”. Ипак, пошто је она ненадмашна у овој игри, брзо трчи и добро хвата јаке лопте,
њени другари нису хтели да почну утакмицу без ње. Дочекали су је на терену
скандирајући њено име. Њена екипа је победила и за награду добила одлазак на излет, како
многа деца кажу, захваљујући баш Каћи. Тако је Каћа научила да упркос клемпавим
ушима, она има нешто чим се може поносити. Осим што одлично игра “Између две ватре”,
има и другаре који је воле и цене.
У другој причи Дарку, мало пунијем дечаку се деца подсмевају због дебљине и
неспретности. На школском излету је чак успео да се преврне на леђа, колико је хране
било натрпано у његов ранац. Додуше, осим хране у ранцу је била и дебела књига, јер
Дарко много воли да чита. Дарко Чварко, како су га другари назвали, тешко налази
пријатеље. Кад се иде на неки излет обично седи са наставницом у аутобусу, јер га нико
неће за пара. Иако је наградни излет почео лоше по њега, јер су му се деца смејала кад је
пао као корњача, завршио се добро да боље не може бити. Другари су се гурали око њега
да чују забавне приче које је Дарко измишљао гледајући у облаке и пуштајући машти на
вољу. Коначно је популаран!
У трећој причи дечак Љуба Губа је љубоморан на свог малог брата Ацу, који пошто
је млађи, узима сву пажњу родитеља. Осим што је малиша много гласан, па Љуба од њега
не може ни да учи, ни да спава, ко за инат Аца има зубиће као бисере. А Љуба је толико
незадовољан својим крупним кљовама, да избегава свако фотографисање. Случај је хтео да
су му баш ти “зечији” зуби били од користи кад је прeгризао конопац да би спасио мацу
Флекицу од пацова. Уз помоћ зуба постао је јунак! Ето разлога да се широко и без стида
осмехне на школској фотографији.

У четвртој причи Сања непрестано оговара Милицу. А Милица је тиха, насмејана
девојчица и добра другарица. Али носи наочаре. А то Сањи нарочито смета. Можда зато
што и Сања треба да их носи, али никако не воли, јер се плаши задиркивања. Ипак,
Милица и Сања су се зближиле, кад је Милица показала да уме да сачува тајну. А Сањи се
десила непријатна незгода, коју је и сама желела што пре да заборави! Наочаре носе и
добри људи као што их носи Милица, добра другарица.
У петој причи дечак Илија, иако одличан ђак, не уме правилно да изговори слово
“р”. Многи нису обраћали пажњу на то, неки су чак мислили да то слатко звучи. Али не и
заменик наставнице Софије, учитељ Ненад. Он је био спреман да помогне Илији колико
год може, да ову препреку савлада. После упорног вежбања, Илија је био задовољан, јер
му се труд исплатио. Научио је и ту последњу лекцију која је недостајала једном одличном
ученику.
Свако има неку врлину којом се може поносити. А манама других се не треба
ругати, јер сигурно имамо и ми неку.
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