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Приказ књиге
Обрадовао сам се када ми је учитељица рекла да је следећа књига коју ћу читати
„Прича о Таталији“ ауторке Весне Алексић са знаком креативног центра, јер сам још
као мали уживао прелиставајући такве књиге. Тада су ми читали одрасли јер ја још увек
нисам знао. Мислио сам да је Таталија нека далека земља, џунгла или чак друга планета
и да ћу читајући ову књигу отпутовати тамо и баш сам се изненадио када сам схватио
да се у ствари ради о једној обичној беби!
Ово је прича о Таталији, беби која је била као жуто паче. Пре него што се родила о њој
су сви пуно причали и радовали јој се, а дечак није са њом желео да дели своје играчке.
Уосталом, нико га није ни питао да ли он уопште жели да добије сестру!Толико се
наљутио да је почео да прича јапански, тачније да ћути и не проговара ни са ким. Хтео
је да пошаље бебу код питомих диносауруса или у џунглу или на Јупитер да би био сам
са родитељима и својом омиљеном бебиситерком Цецом. Мислио је да ће родитељи
имати љубав само за нову бебу и осећао се љуто, љубоморно, бесно и изневерено. Када
сам ја добио сестру осећао сам се скроз супротно и мислио како ћу добити другара за
цео живот.
Мама и беба су морале да се врате у болницу због жутице и дечак је почео да мирише
мамин шал и плаче, а тата је дотрчао и рекао му да не брине јер ће се оне брзо вратити.
Он га толико добро познаје да је схватио да се он више не брине само за маму, већ и за
сестру и да је заволео чак иако је као ружно паче.
Доживео сам исту драму као овај дечак! Та сестра се није звала Таталија већ Мила. У
почетку је била досадна, а после смешна. И сада како растемо све више је смешнија,
забавнија, занимљивија, али понекад и кмезава. Волео бих да то остане тако и да се
никад не промени.
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