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Узбуђено сам дотрчала до јелке испод које су се налазили поклони лепо завијени у шарену 
хартију. Прво ми је за око запао највећи поклон везан машницом. Када сам га отворила 
угледах дуго жељену књигу „Велике загонетке и мистерије“. 

Била је то књига тврдих корица са пуно занимљивих цртежа и слика, које су сваку од прича 
чиниле посебном. У њој су била два дела.У првом делу описиване су природне појаве, 
чудесна бића, античке цивилизације, док други део говори о изузетним личностима које су 
обележиле историју. 

Мени најиинтересантније приче биле су „Урбане легенде“, „Мистериозна острва“, 
„Чудовиште из Лох Неса“ и „Занимљивости о Диогену“. 

„Урбане легенде“ су приче из града, углавном неистините. Моја омиљена легенда каже да се 
велики Кинески зид може видети чак са Месеца. 

Мистериозна острва неким невероватним чудом нестају и поново се појављују. Ипак за ову 
појаву постоји објашњење – острва не нестају већ густа магла која је овде честа појава 
прекрива острва која се у тим моментима не виде, дајући причи посебну мистичност. 

О чудовишту из Лох Неса читала сам нетремице. Задивило ме је да неко биће слично 
диносаурусу и дан данас може да постоји. 

Прича о Диогену, човеку који је живео у бурету, ипак је била најинтересантнија. Њему је 
било довољно само оно што је „мајка природа“ створила. Сваки предмет који није израђен 
од стране „мајке природе“ био му је сувишан. Тако је једног дана поред њега прошао дечак 
који је у руци држао посудицу, да би пио воде са извора. Диоген му је истргао посудицу 
рекавши да му за пијење воде она није потребна. Сматра се да је Диогеново чудно 
понашање последица његово поремећеног ума. 

Остало ми је још неколико причица и надам се да ћу када их прочитам жалити што у овом 
Дневнику читања нисам писала и о њима. 
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