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Наслов рада:,,Воли те твоја Клер”
Воли те твоја Клер” је прва књига списатељице Ивон Принц.Главни лик књиге је
тринаестогодишња девојчица Клер.Она је помало усамљена зато што нема много
пријатеља.Њена најбоља другарица је Елса.Клер је мало повучена, док је Елса веома
духовита и забавна.Једног поподнева Клер је одлучила да се растане од Елсе.Разлог је
био то што је Елса уствари само плод њене маште.Тако да је Елса отишла у
Француску.Клер је схватила да је без ње све много досадније.Недостајала јој је, па јој
је веома често писала писма.Сем ње, Клер има још једног пријатеља.Он се зове Пол,
веома је инталигентан дечак.Њих двоје имају неких сличности.Обоје обожавају
стрипове и Спајдермена.Такође воле да иду у биоскоп да гледају јапанске
филмове.Дружећи се са њим Клер је нашла неку утеху, али је свакако редовно писала
Елси.Убрзо, Пол је саопштио Клер да ће га тата послати у иностранство, на
школовање.Када је чула ту вест грозно се осећала.Убрзо, почео је распуст.Ближио се
њен рођендан, али и одлазак њеног друга.На дан растанка купила му је поклон, као и
он њој.Тог дана киша је пљуштала, Клер се осећала тмурно као што је тај дан
био.Када
је Пол отишао, била је веома усамљена.Али то се убрзо променило.Она је
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била сјајна у трчању, па се пријавила у атлетски камп.Тамо је упознала девојчицу
Алисон, која је постала њена најбоља другарица.Сан јој се напокон остварио.Убрзо,
дошао је њен рођендан, где јој се остварио још један сан.Тетка јој је купила пса, ког је
Клер одувек желела и назвала га је по неком кога никад неће заборавити: Елса.Овај
роман ми се свиђа зато што је пун преокрета.Такође доказује да треба да верујемо и
надамо се и жеља ће нам се остварити.
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