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Код куће је најлепше и најсигурније 

Јунакиња ове књиге је девојчица Лота. Она има пет година и живи са родитељима 
и старијим братом Јонасом и сестром Мија-Маријом. 

Лота је иначе била веома добра девојчица, али се једног јутра пробудила љута. 
Сањала је те ноћи да су брат и сестра тукли њеног плишаног Меду. Меда је у ствари 
био плишано прасе, али Лота је говорила да је он медвед. Када јој је мама рекла да 
обуче џемпер , Лота се жалила да је он гребе. Желела је да обуче свечану хаљину, али 
јој мама није дозволила. Толико се наљутила на маму да јој је чак рекла да је глупа. 
Мама је послала Лоту у собу да се смири и поново постане добра.  

Када је мама отишла у продавницу, Лота је спаковала своје ствари и побегла од 
куће. Прешла је у двориште код тета Берге, прве комшинице. Лота је питала да живи 
код ње. Тета Берга је пристала да је прими да живи на тавану њене шупе. Девојчица је 
распремила све и обрисала прашину. Имала је кревет, комоду са фиокама и још пуно 
занимљивих ствари. Планирала је да заувек остане ту. Када су је сестра и брат 
посетили, рекла им је да не планира да се врати кући.  

Ипак, када је пао мрак и када је легла у кревет, уплашила се. Почела је да пева 
како би победила страх. Тада је чула неког како се пење уз степенице. Био је то њен 
тата. Дошао је да је води кући. Била је пресрећна што ће се вратити својој кући и 
загрлити маму. 

Ова књига је јако забавна и учи нас томе да не треба да се љутимо за сваку 
ситницу и да је код куће, ипак, најлепше и најсигурније.  
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