
                               ЛЕТО БЕЗ БРИГЕ ПРОВЕДИ КРАЈ КЊИГЕ 

                              СТРАНИЦЕ МОЈЕ НЕКА БУДУ И СТРАНИЦЕ ТВОЈЕ  

 

Не треба јој ништа,ама баш ништа.Не треба јој пуњач,не треба јој храна,не 

морамо да је водимо у шетњу,не треба јој друштво - она је то сама себи. 

Чека нас стрпљиво,било на полици у школи или у градској библиотеци. 

Њено величанство - КЊИГА !  

Свидело ми се много књига које сам прочитала : “Близнакиње“, Ериха 

Кестнера, „Принц од папира“,Владиславе Војновић, „ Лек од бресквиног 

лишћа“,Зорице Кубуровић , “Мали принц“, А.де Сент-Егзиперија... Али од 

свих најјачи утисак на мене је оставила књига “Добила сам битку“, Злате 

Видачек. Можда баш зато што је то мамина омиљена књига из детињства.  

У књизи је приказана борба сиромашне девојчице Зорице и њене маме да 

преживе . Након смрти Зоричиног оца, њихов живот постаје тежак .Живе 

као подстанари у малим, хладним, мрачним становима са суровим газдама 

које их терају и малтретирају . Зоричина мама мења послове да би 

издржавала своје дете. Ради прво у радионици , у пекари , као 

шнајдерка...Такав живот био је све напорнији и све тежи, па је Зорицу 

мама послала код једног брачног пара да би живела лакше,али тамо је 

девојчици било још горе и суровије. Малтретирали су је и доживљавали 

као слушкињу. Једина утеха била су јој два пса са којима се играла.  

Било је људи који су им помагали, примали их у стан привремено ,трудили 

су се да нађу посао за Зоричину мајку ,али је било и оних који су били 

злобни, па су их мучили.Оних  који су их тукли ,који су их избацивали из 

кућа и са улица, оних злобних који су их стално гледали презриво! 

Док сам читала књигу,  најстрашније ми је било када Зорица остане сама у 

хладној соби и мама јој каже да не може да наложи ватру јер нема дрва и 

како морају да буду на “дијети“ јер немају више хране. Увек сам 

замишљала себе као Зорицу,  размишљала шта бих ја урадила у неким 

ситуацијама.  

Књигу бих препоручила баш зато што је описана та борба, та нада и вера 

да ће живот постати бољи и лепши! А док читаш и ти то научиш.Јер  



стварно постоје самохране мајке које исто овако морају  да се боре , али и 

да се надају. 

Јер  Зорицу и њену маму спасила је само борба !!! 
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