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Ово је књига о дечаку који није планирао ни хтео да има сестру. Он има пет
година и љубоморан је јер ће беба бити ново дете у породици и сви ће на њу
обраћати пажњу. Зато се ружно понаша.
Када су ишли у куповину за бебину одећу, он је бирао најружније ствари за њу.
Хтео је да купи опрему за експерименте, иако је била скупа и није била на
списку. Дечак је одговорио да ни беба није била на његовом списку, па ће је ипак
добити!
Сви остали су радосни, срце им искаче од среће, само је он незадовољан и љут,
па је зато усамљен и тужан. Дури се и ћути на јапанском језику, јер Јапанци
ништа не причају. Када је беба стигла, њему је изгледала као паче, иако су сви
мислили да је прелепа. Желео је да сестру пошаље на Јупитер, у џунглу, чак да
је да диносаурусима – али биљоједима. Ја мислим да би и то било опасно, јер би
бебу диносауруси могли да изгазе или да им падне са врата.
Када се беба разболела и морала да оде у болницу са мамом, дечак се забринуо и
мало заволео своју сестру. Мислио је да је он крив што је беба добила „рубин“.
Мени се нарочито допало како је беба изгледала на слици са наочарама док се
сунча.
Ја сам сасвим другачији од овог дечак. Када сам у првом разреду добио сестру,
био сам радостан и поносан, а он је био љут и љубоморан. Иако смо обојица
старија браћа и имамо мале сестре, различита су нам осећања. Надам се да ће он
схватити да је љубав јача од љубоморе.
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