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Hаслов рада: Несташна Лоти
Астрид Линдгрен је шведска књижевница која је рођена почетком XX века.
Позната је по својим књигама за децу. Међу најпознатијим њеним књигама је
Пипи Дуга Чарапа. Астрид Линдгрен је била и активиста за права деце и права
животиња.
Лота је помало својеглава и непромишљена девојчица. Има пет година. Живи са
мамом, татом, братом Јонасом и сестром Мија-Маријом у Галамџијској улици.
Њена прва комшиница се звала тета Берга.Играчка од које се Лота није одвајала
је прасенце Меда.
Лота се пробудила љута јер је сањала да су Јонас и Мија-Марија тукли њеног
Меду. Колико је била љута, није желела ни да доручкује.
Мама јој је рекла да обуче бели џемпер који јој је бака исплела. Лота је узела
маказе и исекла џемпер, јер ју је гребао.
Узела је Меду и напустила кућу док је мама била у продавници. Лота је отишла
код тета Берге и потражила смештај. Уселила се на таван шупе.
Помислила је да ће ту живети заувек и да се више никад неће вратити кући. Била
је срећна, причала је са Медом и брисала прашину са намештаја.
Како је падао мрак, Лота је почела да уздише. Певала је да би отерала страх, али
страх је био јачи и Лота је заплакала.
Тата је испред шупе све чуо, ушао, узео Лоту и одвео је кући. Лота је притрчала
мами у загрљај, извинила се и рекла да ће целог живота живети са њима.
Код Лоте ми се свидело што је схватила да треба да живи са својим родитељима,
а да јој шупа буде место за игру.
Поука књиге Лота прави лом је да деци треба љубав, пажња и окружење
родитеља, да деца не могу да живе сама.
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