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У мојим рукама нашла се књига коју деца и одрасли радо читају више од пола 
века. Већ на самом почетку био сам сигуран да ћу уживати у авантурама окретног 
Крста „Буве“, снажног Баје „ Бајазита“, Хамида „Руса“, проблематичног Дулета 
Дабића „Хајдука" познатог и као Де-Де-Ха и приповедача, Бранка Ћопића. Радња 
ове шаљиве књиге пуне смешних песама дешава се у конвикту, месту Бихаћу, у 
не баш тако давној прошлости.  

Писац говори о пустoловинама и доживљајима његове сналажљиве групе којој се 
убрзо прикључују браћа Мандић. Својим ликовима писац према особинама и 
карактеристикама даје занимљиве и необичне надимке, као што су Љубо 
„Кљусина“, Милан „Снашица“, Гојко „Дукан“, Ратко „Кракија“ и др. Ова имена су 
често знала да ми измаме осмех. Оно што је карактеристично за ове дечаке јесте 
огроман презир према пазитељу Смрдоњи и његовом шпијуну, маминој мази и 
главној улизици, члану ушљивог списка, Бобу „Лутки“. Овај дечак, за себе 
„вјечни љепотан“, због издаје другова стављен је у свињац од стране чувара, 
Јова Шкандала. Бранко Ћопић је на савршен начин приказао децу тога времена, 
дечаке којима није био потребан телефон за игру, док данашња деца уместо да се 
играју напољу, не могу се одвојити од својих телефона. Са овим дечацима могу 
да се поистоветим, па и ја због превелике заинтересованости понекад упаднем у 
проблем. Бобо и дечаци на крају су се спријатељили и тако показали да се чак и 
непријатељи могу удружити. Понашање Смрдоње према дечацима и није баш за 
пример, јер је био превише суров.  

Ову интересантну књигу препоручио бих из свег срца свим мојим другарима јер 
сам уживао у авантурама и несташлуцима Ћопићеве дружине. Што пре крените у 
библиотеку по ову фантастичну књигу, јер сам сигуран да ће вас насмејати и  и да 
ћете паметно провести слободно време. Омиљене књиге, попут ове, учиниће 
свако детињство и одрастање лепшим и помоћи нам да израстемо у ведре, 
маштовите и племените људе. 
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