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ПРИЧА О ТАТАЛИЈИ
ЉУБАВ ЈЕ ЈАЧА ОД СВАКОГ СТРАХА
Ову књигу написала је Весна Алексић. Она је српска књижевница која пише јако
лепе књиге за малу и велику децу. Међу бројним наградама које је добила, ту су и
награда Политикиног забавника и награда чика Јове Змаја.
Чим сам почела да читам књигу сетила сам се моје комшинице Наталије која је
баш тад требала да се породи, па ми паде на памет да јој предложим да ћерки да име
Таталија.
Наталија и Таталија! Симпатично, зар не?
Ово је прича о дечаку који је био љубоморан на своју сестру која је тек требала да се
роди. Тата каже да се то често дешава у породицама у којима се очекује нови члан, па је
и мој старији брат био љубоморан на мене. Тако је и Весна Алексић описала главног
јунака ове књиге. Он је радио све како би од родитеља добио све што жели, јер је знао
да ће му они попустити. Наравно, није пропустио ни прилику да за своју сестру одабере
ствари које су му биле ружне. Чак је размишљао и како сестру да пошаље на Месец,
Јупитер, да је упозна са диносауросом биљоједом и на све то проговорио на јапанском.
Његов страх да ће сестра заузети место у мамином наручју га је ужасавала. Таман посла
да он не буде мамин и татин мезимац, већ тамо нека плачљивица. Ипак, од свог тог
страха била је јача љубав према својој сестри коју је показао тек када је она добила
жутицу. Уплашио се. Био је тужан, јер му је сестра, ипак, недостајала. Бојао се за њен
живот. Често се и мој брат исто тако понаша. Задиркује ме, изнервира, али у ствари ме
воли пуно. Када се разболим, он се престрави. Свађамо се и волимо.
Књига ми је помогла да потврдим оно што сам већ и знала и у шта искрено
верујем, а то је да се брат и сестра воле највише на свету. Свој деци овог света
препоручила бих да прочитају ову дивну књигу.

