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Књига “Прича о Таталији” говори о дечаку и његовом привикавању на још једно дете у
кући. Петогодишњи дечак се кроз целу причу буни због тога што ће добити млађу сестру, коју
није ни трaжио од маме и тате.
Његови проблеми почињу оног дана, када мама кући донесе фотографију бебе, која је
тада имала само пет милиметара и уопште није ни личила на бебу.Следећа фотографија је
донела још више проблема, тада се сазнало да је беба девојчица, а сви су се томе радовали и
дивили; и бака и дека и бебиситерка Цеца.Дечак почиње да смишља разне начине како да
остане у центру пажње и даје све од себе да сестри отежа долазак у кућу. Изабрао је за бебу
жуту и зелену одећу, која је по њему била најружнија, аједном приликом био је толико љут да је
одлучио да прича само јапански, иако га није знао. Није желео да дели играчке са неком
Таталијом, као ни своју бебиситерку Цецу. Све је то трајало до тренутка кад је беба добила
жутицу и морала са мамом поново у болницу.Мислио је да је он крив због тога и схватио да му
је стало до Таталије (којој је уствари име Наталија, али је њему било лакше овако да је зове).
Највише ми се свидео део приче у коме дечак размишља где би све могао да пошаље
сестру Наталију. Прво је имао идеју да је пошање на Месец, али му је то било превише близу,
па се одлучио за Јупитер. Онда му је пала на памет још боља идеја, да је остави у прашуми, па
да је чува неки медвед. Али му се идеја да је поклони групи диносауруса, биљоједа, учинила
најбољом.
Књига ми се веома допалајер је занимљива, забавна и поучна. Препоручила бих је свој
деци, посебно онима који имају брата или сестру. Ја дечака потпуно разумем, млађе сестре
стварно умеју да направе проблем у животу а и не прија увек све делити, ни играчке, ни маму,
ни тату. Али их ипак заволимо, посебно кадсхватимо да би без њих било јако досадно.
Весна Алексић је наша књижевница, написала је пуно књига за децу, а неке су и
награђене, као “Прича о Таталији” која је добила “Змајеву награду”. Ја бих јој саветовала да
напише наставак ове књиге, пошто ме занима како су се Наталија и њен брат слагали када су
мало порасли, посебнокада су кренули у школу.
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