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Страх од књига, Сузана Тамаро 

Леополд решава проблем 
 

 

Ово је прича о дечаку који се „плашио“ књига. 

 Једног јутра, када се пробудио, Леополд је знао да је то најтужнији дан у животу – 

његов рођендан. Знао је да ће му родитељи, као и свих претходних година, уручити исти 

поклон, пакет књига. Никада нису схватили шта он заправо жели. А ове године су то биле 

патике за трчање. Леополд је волео да трчи, иако је живео у граду. Његови родитељу су 

супротно њему волели књиге. Када је узео поклон, по тежини је знао да су то опет биле 

књиге. Расплакао се и бесно отрчао у своју собу. Због родитељског неразумевања, 

Леополд је већ следећег дана завршио код психолога. Констатована му је болест „ страх 

од књига“, познатија као папирофобија. Родитељи су преузели толико драстичне мере. 

Укинули му све, а морао је сваки дан да чита одређену тежину књига. Прсте су му мазали 

угљеном да би проверили да случајно није играо игрице код својих другара. Леополду се 

то уопште није свидело. Зато је дошао на сасвим луду и неодговорну идеју – да побегне 

од куће. У једном парку срео је старца. Помислио је да је било одлично што је тај старац 

слеп јер не може да види да је он бегунац од куће. Старац му је испричао необичне приче 

и авантуре кроз које је прошао. Једино чега му је било жао јесте то што није прочитао 

једну књигу до краја. Тако су дечак и старац завршили у књижари, где је откривен 

Леополдов проблем. Леополд је био кратковид! Није било речи ни о каквој 

папирофобији! Једноставно, дечак није могао да чита због лошег вида. Након овог, старац 

га је одвео кући. Кад је угледао мајку, Леополд јој је полетео у загрљај. Добри старац 

објаснио је родитељима у чему је Леополдов проблем. Само је био кратковид. Леополд је 

после овог прочитао многе књиге јер је читање дивно. Дружење са старцем је наставио и 

једног дана схватио је да су старчеве приче уствари биле врло сличне многим књигама 

које је у међувремену прочитао.  

Леополд је схватио да је читање друга врста забаве. Читајући ширимо своје знање 

и решавамо проблеме. Померамо границе.  


