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После читања ове књиге осећала сам се лепо јер су сви проблеми у њој на крају престали
да буду проблеми.
Књига садржи пет прича о пријатељству, дечијим патњама и разумевању. У њој се
приказују бриге и проблеми који муче сву децу. Из ових прича сам научила да мане код
других не треба исмевати, да различитости треба поштовати и да другове треба
прихватити онакве какви јесу.
Прва прича говори о проблемима девојчице Катарине која је убеђена да има превелике
уши. У другој причи срећемо се са дечаком Дарком кога углавном избегавају зато што је
дебео. Ту је и Љуба који страшно пати јер има велике зубе и који је љубоморан на свог
малог брата. Девојчица Сања нетрпељива је према Милици која носи наочаре. Илија,
најбољи ђак у разреду, не уме правилно да изговори глас Р.
Кроз разне ситуације у књизи Катарина схвата да је другови воле, превазилази свој
проблем и помаже друговима да победе у спортском такмичењу. Дарко је својим
маштовитим причама показао да и он може бити омиљен у друштву, па и да се допадне
једној девојчици. Љуба је научио да се шали на рачун својих великих зуба који му нису
сметали да спаси Катаринину мачку. Сања и Милица постале су најбоље другарице јер је
Милица показала да уме да сачува тајну. Илија је уз помоћ учитеља научио да изговара
глас Р, а својом упорношћу привукао је пажњу једне девојчице.
Могу у потпуности да разумем ликове ове књиге јер и сама понекад замуцкујем, али
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захваљујући својим друговима који на то не обраћају пажњу, не доживљавам то као
проблем.
Мислим да је ова књига веома поучна и племенита. Писац жели да нам каже да је од тога
како изгледамо много важније какве смо особе и јесмо ли добри пријатељи. Свиђа ми се
начин на који су дечији проблеми представљени. Нажалост, у реалности ствари не
функционишу баш увек овако, али управо зато ова књига може помоћи деци широм света
да схвате да нису усамљена у свом проблему. Препоручујем је свој деци, поготово онима
који воле да се подсмевају другима.
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