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Лота прави лом, Астрид Линдгрен

Најлепши мајчин загрљај
Астрид Линдгрен jе рођена 1907. године у шведском селу Вимерби. Писала
је романе за децу, а светску славу је стекла књигама Пипи Дуга Чарапа, Мој син
Мио, Књиге о деци из Галамџијске улице и Лота прави лом. Према њеним
делима снимљени су филмови. Позната је као борац за права деце и животиња.
Након њене смрти 2002. године, шведска влада је основала књижевну награду
која носи њено име.
У делу Лота прави лом главни ликови су девојчица Лота, њени родитељи,
брат Јонас и сестра Мија- Марија. Лота је сањала да су брат и сестра истукли
њеног Меду, њено плишано прасе које јој је мама сашила. Лота је била убеђена
да се то што је сањала стварно и десило и зато је била љута. Мајка јој је донела
бели џемпер да обуче, али је љута Лота рекла да је гребе и да неће да га носи.
Тражила је да обуче шарену хаљину, мислила је на свечану. Свађала се са мајком
па ју је она казнила. Лота је остала у соби сама, бесна и даље љута. Да би се
осветила мами и џемперу, маказама га је исекла и бацила у канту за хартију.
Лотина мама је кренула у продавницу, позвала је и Лоту, али под условом да
обуче џемпер. Лота је одбила и остала је у кући плачући. Размишљала је где да
оде, оставила је мајци писмо и отишла. Са собом је понела Меду, провукла се
кроз рупу испод ограде и прешла код комшинице тета Берге. Она ју је примила,
поклонила јој џемпер и дозволила да живи у шупи – старудији. У старим фиокама
је пронашла ствари за лутку Лепу Виолу па се лепо играла. У госте су јој дошли
Јонас и Мија – Марија па су се заједно играли. Дошла је и мама и убеђивала Лоту
да се врати кући. Стигао је и тата, рекао да су сви тужни и да пође са њим, али
она није хтела. Кроз прозор је посматрала брата и сестру који су се у дворишту
играли са татом.
У соби је завладао мрак, ставила је лутку и Меду у кревет и покрила се до
носа. Била је уплашена. Почела је да пева песму, једину коју је знала, тата се
појавио и довршио песму. Лота је била срећна, тата ју је одвео кући, а тамо је
чекала мама. Једна другој су се извиниле, легла је у свој кревет и родитељи су је
пољубили.
Лота је девојчица која има пет година, радознала је и често прави
несташлуке. Паметна је, искрена, али и тврдоглава. То је показала када је одбила
да обуче џемпер и врати се кући. Највише ми се допао део када се Лота враћа
кући јер је схватила да је тужно бити сам и да је најлепше у загрљају своје маме.
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