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„Лота прави лом“, Астрид Линдгрен

Hаслов рада: Лотин сан

У овој књизи се говори петогодишњој девојчици Лоти, која живи са братом
Јонасом, сестром Мијом-Маријом, мамом и татом. Њен најбољи друг је меда (прасе),
којег јој је мама сашила. Баш због тог меде, Лота се једног јутра пробудила јако љута.
Сањала је да су га Јонас и Мија тукли. Иако ју је мама убеђивала да је то само сан, није
хтела да је слуша и није хтела да обуче џемпер који јој је мама спремила. Измишљала је
да је џемпер гребе, па га је на крају чак и исекла и бацила у канту за смеће. Пошто је
знала да ће је мама грдити због тога, одлучила је да са својим медом побегне од куће.
Отишла је код комшинице Берге, која ју је примила да живи код ње на старом тавану.
Лота је била јако срећна, јер је тамо проналазила разне занимљиве ствари. Када су је
родитељи, брат и сестра посетили, рекла им је да јој је ту много боље и да се неће
враћати кући. Али, када се спустила ноћ, Лота се много уплашила и почела да плаче.
Тада се појавио њен тата и одвео је кући. У мамином и татином загрљају Лота је
признала да је погрешила и извинила се.
Из ове књиге сам научио да су родитељи увек у праву и да не треба да им терамо
инат, иако је то нама тешко да признамо. Родитељи понекад од великог броја обавеза не
примећују потребе своје деце, иако их безгранично воле.
Писац Астрид Линдгрен (1907-2002.) рођена је у малом шведском месту Вимерби.
Написала је доста дечијих књига за које је добила бројне награде. Њена
најпознатија књига је ,,Пипи Дуга Чарапа“.

