
 

Зле гаће – Мајкл Лоренс 

 

Књига „Зле гаће“ много ми се допала. Док сам је читала све време сам се смејала, много 

ми је била узбудљива.Главни јунак је Зврле. Књига и почиње како мама грди свог сина 

Зврла зато што су му гаће прљаве и поцепане. Негодујући иде са мамом да купи нове. Зар 

није необичан почетак? Њему се нису допале нове гаће. Обукао их је и није могао да их 

скине. Пробао је да их олабави лопатицом за рибу и канапом који је везао за браву и није 

успео. Још једно поглавље везано за његове гаће је када деца треба да иду на туширање, а 

Зврле не скида гаће као што требаи тада добија казну да трчи двадесет кругова око целог 

терена.У једном поглављу мама грди Зврлета због прљавих и рупићастих гаћа. Мама тера 

Зврлета да иде у куповину гаћа, али он добија и каже мами да не купује нове гаће јер јој 

штеди новац. За Зврлета је нормално да су гаће рупичасте. 

   Зврле често зна да поступа како не треба. Он и његов друг Пера знају да буду груби 

према другарици Анђели. Док причају о стварима који нису за свачије уши, Анђела увуђа 

да је вишак и одлази из собе залупивши вратима. Зврле нерадо иде у школу. Измишља 

како је слаб, има бол у грудима, врти му се у глави и боли га грло. трља чело о под и 

рукама очи, како би изгледало као да има температуру.Прави мали враголан. 

   Догађај који ме збунио је када мама сади врес, а онда Зврле долази и ваља се у вресу, 

тада су гаће проговориле и рекле су да ће се осветити. Тада сам се збунила. Како то гаће 

одједном проговоре и шта је то врес? Отишла сам до интернета и пронашла да је то 

лековита биљка.Када сам стигла до осамнаестог поглавља, замислила сам се како се то 

људи смањују од вреса, како виљушке могу да вену, како човек има рогове? 

Тада сам повезала са Ђаволком Павом и схватила да он представља ђавола, а врес срећу. 

тада ми је све било јасније. 

   Крај књиге ми се много допао. Зврле је ставио врес у гаће и коначно су му спале до 

чланка. Мама их је нашла на лењиру и ставила их је на трње. Татомир их је без 

размишљања узео. Тада је почео свраб од гаћа и све поново испочетка. Шта ће бити са 

Татомиром? 
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