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Лота прави лом, Астрид Линдгрен

Тврдоглава Лота
Тема: Лота се љути на маму
Место: У кући Нимасових и код тетка Берге
Главни лик и његове особине: Лота која је тврдоглава и истрајна
Кратко препричавање:
Мама је из добре намере хтела да наговори Лоту да обуче џемпер који јој је
бака исплела. Лота га није ни пробала, а тврдила је да је гребе. Мама је на то
одговорила да не мора, али ће остати гола. Тако је и било. Лота је топлу
чоколаду увек пила у топлој и мекој одећи, али овог пута пила ју је гола.
Љутила се на маму и одлучила да оде од куће.
Отишла је код тета Берге и добила је своје домаћинство. Имала је све што јој
треба. У почетку, док се играла новим луткама, мислила је да јој је ту боље
него у свом дому. Такође је мислила да мама плаче и жели да се Лота врати.
Јонас и Мија-Марија су дошли да је посете, а убрзо је дошао и тата. Рекли су
јој да мама заиста плаче. Већ се било смрачило када су тата, Јонас и МијаМарија отишли. Лоти се није свидело што је у њеној соби био мрак и сетила
се како је родитељи увече пре спавања загрле и пољубе. У том моменту чули
су се кораци. То је био њен тата... Питао ју је да се врати кући! Лота је
скочила и загрлила га. Када се вратила кући, затекла је маму која је била
тужна. Чим је отворила врата, орасположила ју је. Сви су срећни отишли у
кревет на спавање.
Утисак о овој књизи: Док сам читала ову књигу у неким деловима сам се
љутила на Лоту, а у неким сам је подржавала. Сви би били срећни да је Лота
послушала своје родитеље и не би било проблема које је она због своје
тврдоглавости направила.
Порука: Некада не треба бежати од куће и треба слушати родитеље.
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