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Добар дан! Пошто смо у карантину и ретко излазимо из куће, имам  времена да 

читам више него што бих иначе то радио. У кућној библиотеци сам наишао на књигу 

„Како сам постао детектив“, која је купљена још на Сајму књига у октобру. Сам наслов 

ми је казао да ће ми се књига свидети и био је у праву. 

Главни лик Тео истражује разне случајеве са својом тетком која је бивши 

полицајац а садашњи детектив. Њих двоје пролазе кроз разне авантуре које су ми се 

одмах допале. Јенда од мојих омиљених авантура се одвила на Теовој екскурзији. 

Октрио је ко је украо оловку без помоћи супер тетке. За њега је то био фантаситчан 

провод јер је на екскурзији открио великог крадљивца. Једино на шта ја мислим сада 

је екскурзија и провод са другарима. Тео је то добио и открио велику крађу. Какав 

срећник! А ја бих био срећник само да одем још једном на рекреативну наставу са 

учитељицом и другарима.  

Свидео ми се развој Теоовог детективског умећа. Почео је тако што му је тетка 

рекла да мора  пажљиво да гледа и слуша. То је порука да се креће од малих ствари, 

да се иде корак по корак и завршава великим. Тако ћу и ја, сада пишем саставе, а 

једног дана ћу писати романе, бар ми тако каже учитељица.  

Кроз све авантуре дечак пролази са тетком. По његовим речима та тетка би 

требало да освоји награду за најбољу тетку на свету. Баш као и моја. Не може се 

поредити његова и моја тетка, скроз су различите особе, али обе су феноменалне. 

Мама ми каже да су тетке феноменлане саме по себи јер су припаднице женског 

пола. Не знам баш шта то значи, али знам да су тетке као добре виле.   

Кад бих ја живео Теоов живот, мислио бих да сањам. Можда је и он тако мислио.  

Ово ми је прва књига од овог писца и много ми се допала. Чини ми се да он живи 

негде близу мене. Све што описује ми је блиско и познато, чак и ликови и њихова 

имена,  као да живим у његовој причи. Али мене нигде нема као јунака, мора да 

поправи то за следећу књигу.  

Ото Олтавањи је супер писац, као што је и ова књига.  

Увече пре спавања увек нешто прочитам и волим да заспим замишљајући да сам 

јунак из неке књиге. Често сам замишљао да сам Тео и много сам лепо спавао. 


