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Лота прави лом, Астрид Линдгрен

Лота прави лом
Астрид Линдгрен je шведска књижевница, најпознатија је по књигама о
Пипи Дугој Чарапи.
Неваљала Лота стално је правила неке проблеме. Није слушала шта јо
родитељи говоре. Увек је радила по свом. Била је много тврдоглава. Од свега је
правила проблем. Када јој је мајка донела џемпер да обуче, она је одмах узела
маказе и исекла га. Могла је лепо да објасни мами да њу тај џемпер гребе и да не
може да га носи. Ја сам сигурна да би мама то разумела и донела нешто друго да
обуче. Сваки проблем се решава речима и лепим понашањем.
Лота је правила проблеме и око хране. Није желела да једе храну коју јој је
мајка спремала. Увек је показивала незадовољство када јој се храна није не би
свидела.Није хтела ни да слуша како је деци потребно да се хране здраво.
Одлучила је да побегне од куће, ни тада није помислила да ће то некога
повредити. Ја мислим да Лота није имала прави разлог да бежи од куће. Мени то
никада не би пало на памет. Требала је да разговара са мамом, верујем да би је
разумела. Отишла је код комшинице да живи у шупи. Како може нечија шупа бити
лепша од куће? У почетку, Лота је уживала на тавану изнад шупе. Али је брзо
осетила да је усамљена. Била је толико тврдоглава да то никоме не би признала.
Кад је пао мрак, она је осетила страх. То су знали њени родитељи и одмах су
дошли по њу. Нису били љути што је исекла џемпер. Они су били срећни што су
сви на окупу. Нико не може више да нас воли него наши родитељи. Они су увек ту
да нас подрже и утеше када је то потребно. Надам се да је и Лота то научила.
Књига ми се допала и брзо сам је прочитала. Препоручила бих свима да је
прочитају. Учи нас да не треба лагати већ своје жеље и проблеме испричати
родитељима јер они ће нам помоћи.
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