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„Лота прави лом“, Астрид Линдгрен 

Лота је покушала да буде самостална 

Астрид Линдгрен је била шведска књижевница. Њене најпознатије књиге су 
серијал „Пипи Дуга чарапа“, „Карлсон с крова“, „Браћа Лавље срце“. Она је једна од 
најпознатијих писаца за децу. Књиге су јој продате у више од 140 милиона примерака. 

У књизи „Лота прави лом“ главна јунакиња је девојчица Лота. Она је једном 
сањала да су Јонас и Миа-Марија, њени брат и сестра, тукли меду који је у ствари њено 
плишано прасе и због тога је била баш љута. Онда се посвађала са мамом јер јој је 
дала џемпер да обуче, а Лота је желела свечану недељну хаљину. Маказама је исекла 
рупу на џемперу и сакрила га. После доручка се расправљала са мамом која јој је 
рекла да оде у своју собу и остане тамо док не постане добра девојчица. Онда је Лота 
решила да побегне од куће. 

Отишла је код комшинице која јој је понудила да буде на тавану њене куће. Лота 
је очистила је свој нови дом и онда су јој у посету дошли Јонас, Миа-Марија и мама. 
Тата је дошао са посла и понудио Лоту да руча са њима, а Лота је одбила и рекла да ће 
сама да једе. Сви су отишли на ручак, а Лота је остала сама. Кад је дошла ноћ, Лота 
никако није могла да заспи. Изненада је дошао тата и питао је да ли хоће да пође са 
њим кући. Она је одмах пристала и заједно су отишли. Када су ушли у кућу, Лота је 
одмах загрлила маму и тату, љубила их и признала све што је урадила.  

Мени је ова књига интересантна јер је Лота покушала да буде самостална, али је 
научила да не треба да бежи од куће. Размишљала сам да ли бих ја желела да 
побегнем од куће и схватила сам да то не бих урадила, јер ми је са родитељима и 
братом све ушушкано и осећам се безбедно. 

Мислим да књигу „Лота прави лом“ треба да прочитају моји вршњаци да би 
научили да се не свађају са родитељима.  
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Рупа на џемперу 
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