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„Риба риби гризе реп“, Јасминка Петровић
Снага несавршенства

Ову књигу написала је Јасминка Петровић, савремена српска књижевница за децу.
Рођена је 1960. године у Београду. Филолог по струци, али се бавила и маркетингом,
новинарством и уредништвом многих емисија за децу. Може се слободно рећи да је једна
од најчитанијих српских писаца за децу, због чега је награђена многобројним признањима.
Поред ове књиге, написала је и «Од читања се расте», «Ово је најстрашнији дан у мом
животу», «Лето када сам научила да летим», «Бонтон», «Породица» и многр друге.
Ово је књига која се састоји од неколика прича у којима се главни ликови смењују.
Осим ликова, мењају се и теме, приче, места и догађаји што књигу додатно чини
динамичнијом и интересантнијом. У свакој од прича представљен је по један главни лик
који је због својих недостатака препун страхова и несигурности у себе. Баш зато што су у
књизи представљене реалне ствари, блиске сваком детету, читајући је имала сам осећај да
неке ситуације могу и да предвидим. Тренутак када они смогну снаге да се супроставе и
победе све оно што им је представљало проблем су кључни моменти. Поред тога што
говори о реалним проблемима са којима се свако дете суочава, књига је на многим
местима прожета хумором. Мислим да је то због жеље писца да нам стави до знања да не
треба да преозбиљно прихватамо све оно због чега се ми као деца опетерећујемо. Њена
искрена потреба је била да нам укаже да нико од нас није савршен и да се баш у тим
нашим несавршеностима крије понекад најјачи део нас.
Писац ове књиге је желео да нас на један хумористичан начин укаже како да
прихватимо себе онакве какви јесмо и како не треба посустајати и бити истрајан у свакој
борби, али увек са сигурношћу и вером у себе.
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