Назив дела: “Лота прави лом“
Име и презиме писца: Астрид Линдер
Наслов рада: Мој доживљај књиге
О писцу: Астрид Линдер (1907-2002) је најомиљенија шведска књижевница и
једна од највећих ауторки књига за децу. Њена најпознатије јунакиња је Пипи
Дуга Чарапа.
Ово књигу је назвала ,,Лолита прави лом“
Лота је једна петогодишња девојчица која живи са мамом,татаом,сестром
Мијом и братом Јонасом.Лота је имала и свог другара Меду.
То је у ствари играчка прасе, прасомеда,коју јој је мама направила од
418
плиша.Лотина породица је била сложна. Међутим , једног јутра она се
пробудила нервозна јер је сањала да је Јоанс тукао њеног меду.Зато није
хтела да послуша мамау да обуче џемпер. Чак га је кришом исецкала и бацила
у канту . Мама је хтела да се помире, али Лота је наставила да се инати и
отишла код комшинице и тете Бербе и рекла јој да жели да живи код ње .Она
ју је примила и сместила на таван . У почетку се Лоти тамо свидело.
Замишљала је да сама води домаћинство. Припремила је себи и Меди
Име Виолу
и презиме:
унеси
своје име
и пезиме
кревет . Нашла је и једну стару лутку Лепу
и друге
играчке.
Тета
Берга
јој је послала да једе. Лота је била моного задовољна.Одлучила је да се
никад више не врати код Нимасових—а то су њени родитељи . Ипак , када се
спустила ноћ Лота се много уплашила . Срећом , ту се појавио њен тата и
одвео је кући. Мама се посебно обрадовала када је видел своју Лоту! Лота се
извинила што се тако ружно понашала.
Мислим да је ова књига врло занимљива . Лотино понашање мени није
необично. Много личим њу.Чудно ми је да дете које има само пет година бежи
од куће . Ја то не бих смела. Ипак, добро је што је успела да реши проблем.
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