Назив дела: „Ја и моја сестра Клара“
Име и презиме писца: Димитров Инков
Наслов рада: Лични доживљај књиге
О писцу: Димитров Инков ( 1932 -2006) је био бугарски писац за децу и
одрасле .Написао је више од сто књига.
Књига „Ја и моја сестра Клара“ се састоји из пуно прича. Све њих нам
прича један дечак коме до краја нисмо сазнали име. Сем њега главни лик је
и његова сестра Клара.
Њих двоје су јако несташни и свакога дана имају разне догодовштине.Они у
ствари увек желе да нешто помогну и ураде добро , али пошто су још мали
све испадне наопако ! Клара је иначе старија и иде у први разред.
Има неколико прича које су ми се много свиделе, али једна највише. Зове се ,,
Шишање“.
Много је забавна и смешна. Клара је убедила свог брата да је она одлична
фризерка. Он је чак морао да јој плати шишање унапред!Шишала га је мало
418 мало лево ,мало горе, мало доле. Он је гледао како коса пада на под.
десно,
Био је и мало тужан , али га је Kлара убедла да тако трeба.И знате како се све
завршило ? На крају шишања он је био тотално ћелав!!! Уопште му се није
свидело, али више ништа није могло да се учини.
Много је смешна и прича ,, Духови“ .
Мама и тата су им отишли у биоскоп, а Клара и он су остали код куће.Иако су
им мама и тата рекли да одмах легну даИме
спавају,
они су устали
и одгледали
и презиме:
унеси своје
име и пезиме
неки филм о духовима .Онда су и они хтели да се играју духова . Увили су се
у чаршафе , исекли прозоре за очи и ставили на себе. Играли су се , играли и
заспали на каучу у дневној соби. Тако су их затекли мама и тата када су се
вратили . Много ми је била смешна реченица на крају приче: ,,Шта се тада
десило, не бих желео да причам. Моје гузе ми је и дан данас жао."
Била је ово једна врло забавна књига . Много сам уживала док сам је
читала !!!
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