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Астрид Линдгрен је најомиљенија шведска и једна од највећих светских
ауторки књига за децу, чија су дела променила књижевност за младе. Памтимо је
по јунакињи Пипи и по неуморној борби за права деце и животињa.
Однос родитеља према деци у нордијским земљама и овде код нас је сасвим
другачији. Деца се тамо не држе за сукње мама целог дана, мајке не љубе децу и
мазе тако често и нападно као код нас, већ дозвољавају деци и подстичу их да буду
самостална, да сама одлучују о свом животу, да налазе разлоге за проблеме које
имају.
Књига Лота прави дом нам прича о петогодишњој девојчици Лоти која
живи у Саламџијској улици, са сестром Мија-Маријом, братом Јонасом, мамом и
татом. Пре него што су Јонас, Мија-Марија и Лота дошли на свет, Саламџијска
улица била је мирна. Сад се ори од њихове цике, вриске и смеха, па је њихов тата
зове Галамџијска улица. To су радознала и луцкаста деца, смешна и паметна,
добра, неваљала и неодољива - ма права деца. Зато у причама о њиховим
авантурама уживају сва деца на свету.
Луцкаста Лота стално прави лом и засмејава укућане. Искрена је и паметна, иако
се некада чини да је дрска. Кад јој тата каже да мора да сачека да одрасли заврше
разговор, па тек онда да прича, Лота Каже: „То сам и покушавала, али ти старији
никада не престају да причају”. Кад јој досади што је мала, Лота оде на ђубриште
и стоји на киши, па чека да порасте као цвећка и усеви.
„Једног јутра Лота се пробудила толико љута да је целог дана правила лом!
Почело је с једном рупом у џемперу, наставило се провлачењем кроз рупу на
огради, после је било много рупа које се нису виделе од мрака, а све се завршило
онако како се најлепше приче завршавају - код куће, у мамином загрљају”. Те ноћи
Лота је сањала да су њену омиљену играчку меду која је иначе била прасе тукли
њен брат и сестра. Мама је ујутру покушавала да је убеди да то нису урадили њен
брат и сестра јер су они одавно отишли у школу. Меда је био њен љубимац, а сан
тако убедљив да је она због љубави према својој омиљеној играчки сан
претворила у стварност. Лота је тог јутра одбијала да се обуче, доручкује и пошто

је била љута на читаву породицу, казнила их је тако што је свој бели џемпер
исекла маказама и бацила у корпу за папир.
Пошто је била бесна на своју породицу а и немоћна, Лота је решила да напусти
своју кућу и оде својој комшиници, тета-Берги, којајој је, најпре, дала нови џемпер
да обуче, затим да доручкује, а потом и склониште на тавану њене куће. Лота се
потрудила да тај простор поспреми како би уживала у њему, а са тета-Бергом се
договорила да јој храну шаље на таван тако што ће је ставити у једну платнену
корпу коју ће она конопцем спуштати и подизати навише. Лота је била срећна јер
је имала право мало царство за игру и то само за себе и била је очарана слободом
коју је осећала у свом малом царству. Исто тако, била је задовољна јер је мислила
да је тако казнила своје родитеље и да ће они патити због тога што је отишла од
куће.
Лоту су најпре посетили Мија-Марија, Јонас и мама. Лота је очекивала да ће они
плакати и молити је да се врати кући, али то се није десило. Касније је Лота
одбила и татин позив за вечеру.
Међутим, када је пао мрак, Лота се уплашила и није могла да спава. Размишљала
је шта раде њен брат и сестра и о томе како долазе родитељи да им пожеле лаку
ноћ. Гакође, осетила се врло усамљеном. Да не би било тишине, Лота је почела да
пева. Када је почела да плаче, чула је татин глас како пева исту песму. Тата је
дошао по њу и она је пристала да се са њим врати кући.
Читава Лотина породица се обрадовала њеном повратку, као и сама Лота.
Признала је мами да је исекла бели џемпер и показала јој нови који је добила од
тета-Берге.
Лота je затим схватила да je y својој кући, крај својих родитеља, најсрећнија и
најсигурнија. Након тога је утонула у миран сан.
Књига Лота прави дом нам поручује да увек треба да будемо послушна и
добра деца, да водимо рачуна о својим поступцима, а не да се на своје родитеље
љутимо и кажњавамо их. Такође, треба да знамо да смо у њиховом загрљају
најсигурниј
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