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Ово је књига о петогодишњем дечаку који се сусреће са проблемом да изгуби љубав и
пажњу својих родитеља.Његово безбрижно детињство се закомпликовало када му
саопштавају да ће добити брата или сестру.У почетку му ништа није јасно јер му мајка
показује слике са лекарског прегледа на којој је једва видљива тачка коју он назива
мрвицом..Сви су срећни, мама,тата,баба Добрила,деда Радивоје али и бебиситерка
Цеца.Одлучује да се избори за своје место у породици.Прво ју је назвао Таталија иако јој
је име било Наталија,за њу бира ствари које су му се учиниле најружнијим.Тражио је
прескупу опрему за експериментисање,на татино негодовање одговара ,,Мени сестра није
била у плану па ћу је колико видим добити".Усред ноћи буде га узвици
одушевљења,окупила се цела породица да прослави Таталијино рођење.Сви су срећни
осим њега, толико је разочаран да одлучује да говори јапанским језиком а јапански се не
говори-он се ћути.Дошао је дан када су Таталију довели кући,сви су њоме одушевљени
осим њега који у њој види кмекаву бебу-жуто паче.Док су сви заузети око бебе он
размишља како да је се реши.У мислима је конструисао васионски брод за пут на Јупитер
(месец је превише близу).Можда је остави у шуми да се о њој брине неки медвед као што
се бринуо о Моглију или да је да диносаурусима биљоједима (не жели да је
поједу).Таталија је добила жутицу,морала је у болницу,са њом је отишла и мама и био је
јако љут због тога.Гледајући забринутост свог оца схватио је колико је ствар озбиљна и
почео је да осећа грижу савести мислећи да је он крив за бебину болест.Отац га је утешио
и у разговору са њим је схватио да га отац воли као и раније и да се ништа није
променило.Осетио је срећу што ће сада и он бринути о њој са истом пажњом и
одговорношћу као и његови родитељи и с нестрпљењем је очекивао њен повратак кући.На
личном примеру је схватио да постоји много врста љубави али да једна другу не
угрожавају.Волимо маму и тату,брата и сестру,другове и учитељицу и све њих истом
јачином.
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