Назив дела: Прича о Таталији
Име и презиме писца: Весна Алексић
Наслов рада: Мој доживљај књиге
У овој књизи се говори о петогодишњем дечаку којем мама треба да роди сестру по
имену Наталија али је он из ината све време зове Таталија. Како је рекао - њему сестра
није уопште била у плану. Иако се сви радују рођењу бебе, дечак је љут зато што су сви
мислили на бебу, куповали су јој разне ствари и играчке и још су њега терали да
учествује у куповини.
Када се Наталија односно ТАТАЛИЈА родила дечак је случајно умочио цео лакат у торту
са (Н)Талијиним именом и одлучио да од тог тренутка говори само на јапанском језику.
Пошто није знао јапански језик решио је да на јапанском ћути.
Сви су се дивили беби а дечак је мислио да је кмекава, да личи на жуто паче и да је
много ружна али је ћутао јер није знао како се на јапанском каже ружан. Смишљао је
како да се отараси бебе па је мислио да је лансира на Месец, да је остави у дубокој
прашуми где би је медведи пазили као дечака Моглија или да је поклони диносаурусима
али биљоједима јер би је месождери појели.
Али беба Таталија је добила је жутицу и мама је морала да буде са бебом у болници.
Дечаку је мама јако недостајала и почео је да плаче. У том тренутку дечак је схватио да
се брине и за ту смешну бебу Таталију и да ју је заволео. Бринуо се шта ће она радити
када јој буду вадили крв јер не зна да прича. Тата га је умирио и рекао да ће бити све у
реду.
У овом роману ми се највише допало што дечак открива љубав коју осећа према сестри
која се тек родила иако се прави да је љут због тога. Књига је занимљива, маштовита а
пре свега истинита. Забавна је и поучна.
Порука писца је да је љубав између браће и сестара најлепша, највећа и да родитељи
подједнако воле сву децу.
О Весни Алексић сам сазнала да је књижевница која је завршила Филозофски факултет.
Радила је са децом предшколског узраста. Углавном пише књиге за децу и тинејџере.
Написала је још романе као што су Месечев дечак, Звезда ругалица и друге. Добила је
многе награде и признања за свој рад.
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