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У овом роману описана је борба добра и зла, 
правде и неправде, живота и смрти. У тој 
борби на крају побеђује другарство приказано 

кроз заједнички несебични рад дечака, 
главних јунака, који су били спремни на све 

како би успели и којима су пријатељство и 
слога највећи животни успех. Писац Тоне 
Селишкар је овим делом хтео читаоцима да 

покаже да се снови остварују само 
заједничким радом и да је све могуће када се 
то стварно жели. Иву, једног од дечака, можда 

и најважнијег у роману, упознајемо на 
почетку романа као сиромашног дечака без 

родитеља који се на крају претвара у снажног 
и храброг младића. Иако није био као друга 
деца, он је задобио њихово поштовање и 

упркос свим тешкоћама,  успео је да оствари 
сан који је његов отац имао, али га није остварио. Иво је био храбар 

у тренуцима када је било најтеже, увек је паметно поступао и знао 
је шта и због чега ради. На пространом мору, далеко од насеља, 
налазило се  Галебово острво. На том острву кућице 

су биле направљене од тесаног камена и биле су 
много мање од кућа у граду, али се и у њима могло 
лепо живети. У тим кућицама живео је Иво, 

сиромашан дечак црне косе. Ивина мајка умрла је 
убрзо после његовог рођења, а о оцу Иво није много 

знао. Знао је да је негде далеко, у потрази за 
испуњењем својих снова. Дане је дечак проводио 
сам, међу четири зида своје сиромашне кућице. 

Пратећи очеву жељу, окупио је своје другаре, дечаке 
из села, и направио дружину „Сињи галеб”. Са њима је први пут 

пловио по мору. Иако је Ивин отац умро,Иво никада није престао 
да се нада да ће сутра бити боље и из дана у дан постајао је све 
храбрији и поноснији.  

Милева, девојчица из села, била је прва која је пружила руку Иви и 
прва која је стала на његову страну. После ње на ред је дошла 
посада „Сињег галеба”.  Петар, Михаел, Јуре, Фрањо и Перо 

помагали су Иви око „Галеба”. За време које су провели на 
бродићу, дечаци су постали прави пријатељи. Пошто ниси имали 

пара, радили су у каменолому што им је помогло да крену на 
узбудљив пут. 
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Сунце је лагано залазило, небо је било све тамније, спремала се ноћ. 

Јутро на острву било је лепо, још по неки зрачак сунца улепшавао 
је природу. Дан је био као створен за пловидбу. 

Иво је окупио своју посаду и сви су се сложили 
да данас њихов „Сињи Галеб” заплови морем. 
Пловили су као нечујна ноћна птица. На 

отвореном мору ветар је све јаче дувао. 
Одједном, море се узбуркало, спремала се 
страшна бура. Она је била толико јака да су два 

друга прелетела и пала у море.  
Након те страшне буре, која је дечаке однела на 

непознато острво, открили су  кријумчарску 
пећину. У њој се налазило пуно ковчега са 
намирницама, које су посади биле преко 

потребне. После неуспелог покушаја да узму 
ковчеге, посада се срела са кријумчарима, који 

су их заробили и, по Лоренцовом наређењу, хтели да их баце у море 
или да их продају. Међутим, Анте, машиниста, једини члан који се 
противио вођином наређењу, спасао је дечаке и ушао у дружину. 

Анте је са задовољством подучавао дечаке, који су 
га пажљиво слушали и веровали му. Дечаци су 
продали „Сињег галеба” и од старог „Метеора”, лађе 

која је припадала Лоренцу, направили су бољег 
„Сињег Галеба”. Нажалост, пред њима је један тужан 

догађај. Њихов пријатељ Анте умире. Његове 
последње речи биле су упућене Иви. Рекао му је да 
отвори један ковчег и да нађе једно писмо. Иво је, 

прочитавши писмо, одмах отишао у Сплит и предао 
писмо властима. Лоренцо успева да украде „Галеба”, 

али није дуго био на њему. Власти су узбуну 
објавили на радију и надали се да ће се неко јавити ко ће им 
помоћи у потрази. Милева је дошла у Сплит са својим оцем Јустом. 

Девојчица није могла да сакрије радост коју је осетила када је 
видела своје другове, живе и здраве. Дечаци су се обрадовали 
вестима о „Галебу” и заједно са Милевом и Јустом вратили су се на 

своје вољено острво. Од власти је ова храбра посада добила велику 
награду за храброст и откривање кријумчара. 

Читајући ово дело, дивила сам се дечацима који су успели да 
оживе сан Ивиног оца. Пожелела сам да и ја једног дана запловим 
морем са дружином попут дружине „Сињи галеб”. Овај роман је 

јако узбудљив, има много описа, што га чини још лепшим. Не зна 
се која је страна занимљивија и напетија. Битно је да сваки 
читалац запамти да је овај роман поучан и да представља прави 

путоказ који треба следити кроз живот. 
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