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Ово је прича о малој девојчици Лоти. Једнога јутра пробудила се
након ружног сна. Сањала је да су њен брат Јонас и сестра Мија-Марија
тукли њеног Меду. Меда је ружичасто прасе, играчка коју Лота много воли.
Лота је била љута и узнемирена. Није хтела да иде на доручак када ју је
мама позвала. Уместо да обуче џемпер, она га је исекла маказама. Није
хтела ни да иде са мамом у продавницу. Остала је сама код куће. Осећала је
да су сви неправедни према њој и решила да побегне од куће. Узела је
Меду и отишла код тета Берге. Рекла јој је да жели да се пресели код ње.
Тета Берга је желела да удовољи Лоти, али јој је рекла да не може да живи
са њом у кући јер има само један кревет. Понудила јој је да станује на
тавану шупе. Одвела је Лоту да погледа да ли јој се свиђа таван. Ту је било
старог намештаја који је тета Берга разместила по Лотиној жељи. Лота је
била веома задовољна, и рекла да ће наставити ту да живи. Разгледала је
своју нову собу и у једној фиоци пронашла је велику лутку са плавим
очима и црном косом. Тета Берга јој је рекле да је то Лепа Виола. Лота је
одушевљено почела да се игра са лутком. Када је тета Берга пошла кући,
Лота је саопштила да је гладна. Да не би прекинула игру, дошла је на идеју
да храну подигне у корпи коју је везала конопцем. После неког времена у
госте су јој дошли Јонас и Мија-Марија. Дошла је и мама, која је била
забринута што је Лота сама. Мама је донела Лоти један црвени цвет на
поклон. Питала је Лоту да ли хоће да дође кући на ручак. Лота је одбила.
Наставила је да се игра са својим братом и сестром. Затим је дошао и тата.
Покушао је да је наговори Лоту да дође кући. Лота је била упорна да не
жели да иде. Сви су отишли, и Лота је остала сама. Тета Берга је донела
храну и Лота је вечерала. Погледала је кроз прозор и видела Јонаса и МијуМарију како се играју у дворишту. Лота је убеђивала себе како јој је лепше

у њеној новој собици. Када је пао мрак, њен брат, сестра и тата су ушли у
кућу. Лота је остала са играчкама у мрачној собици на тавану. Легла је у
кревет поред Меде и покрила се ћебетом. Била је јако уплашена и
покушала је да се охрабри певајући песмицу. Онда је заплакала. Тата се
појавио и узео је у наручје. Рекла му је да жели да се одмах врати кући.
Мама их је чекала у дневној соби. Лота јој се бацила у наручје плачући.
Мама и тата су је ставили у кревет и пољубили за лаку ноћ. Лота је
размишљала о својој пустоловини. Схватила је да не сме да буде
тврдоглава.
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