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Наслов рада: Лични доживљај књиге
Књига „Ја и моја сестра Клара“ говори о дечаку и његовој сестри. Састоји се
од више прича, које нам прича дечак, који још није кренуо у школу. Његово име се ни
на крају не сазна, али ја мислим да су то доживљаји писца. Клара и њен брат су
несташна и јако радознала деца, која упадају у невоље. У њиховим доживљајима
учествују и пас Шнуфи, мачак Казимир, чика Тони, мама или тата.
Прича „Чика Тони“ најбоље описује Клару и њеног брата. Они, као и сва деца,
највише воле да добијају поклоне и једу сладолед. Њих двоје су јако волели чика
Тонија, који кад год их види да им по новчић. Они су тим новцем куповали сладолед.
Али једном се десило да чика Тони није имао новца да им да, што је њих јако
растужило. Отишли су кући, разбили своје касице и дали чика Тонију да и он купи
сладолед. Мени се та прича свидела, јер се у њој види да су то добра деца, која хоће
да учине нешто лепо.
У причи „Наш пас Шнуфи“ деца добију малог јазавичара. Пошто је њих било
двоје, a само један пас, одлучили су да га поделе на пола и да свако води рачуна о
свом делу пса. Како им се није баш свиђала његова боја, офарбали су га пола у црно,
пола у жуто. Тако је Клара добила жути део и хранила Шнуфија, а њен брат задњи,
црни део и изводио га напоље.
Клари и њеном брату на памет падају разне луцкасте идеје: уче да пливају у
кади, шишају се, изигравају духове, маскирају се, поклањају мамине и татине ствари
без питања, хране рибице виршлама...Раде све оно што многа деца желе да ураде,
али не смеју.
Мени се највише допала прича „Црвена беба“ где чика Тонијеву бебу Сузану
мажу мамином ноћном кремом. Клара и њен брат су се забринули јер је Сузана била
јако црвена у лицу. Решили су да јој помогну, како би се пролепшала и касније могла
да уда. Тако су тајно узимали мамину крему, и сваки пут кад би Сузану срели у
парку, мазали би је.
Пуно сам се смејала док сам читала ову књигу. На крају смо књигу прочитали
два пута сви заједно: моја сестра, мама, тата и ја. Волела бих даје сва деца прочитају,
сама или са својом породицом, јер ће их сигурно насмејати и улепшати им дан.
Димитар Инкиов је написао пуно књига и добио много награда за писање.
Једва чекам да нађем и прочитам све његове књиге које говоре о овом дечаку и
његовој сестри Клари.
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