Назив дела: “Ја и моја сестра Клара“
Име и презиме писца: Димитар Инкиов
Наслов рада: Приказ књиге: „Ја и моја сестра Клара“
O аутору
Димитaр Инкиов је бугарски писац, који је писао на бугарском и немачком језику. По
занимању је био инжињер, режисер и дечји писац. Написао је преко сто књига за децу.
Најпознатије су његове серије прича „Ја и моја сестра Клара“, а снимио је и серију
грчких митова и библијских прича за децу у аудио формату.
О књизи
„Ја и моја сестра Клара“ је серија прича о догодовштинама девојчице Кларе и њеног
брата, у којима брат увек извуче дебљи крај. У књизи која обухвата 24 приче највише су
ми се допале приче које говоре о љубави, браку и рађању беба – „Љубав је слепа“ и
„Како смо тетка Флори отворили очи“. Клара и њен брат никако нису могли да разумеју
зашто чика Тони воли своју жену, иако је она толико дебела, да „само што није пукла,“
све док нису схватили да је трудна.
У овим причама мени је најсмешније било то што су деца морала да објашњавају
одраслима како настају бебе. Одрасли избегавају да причају о незгодним темама, па
тако причају деци да их доносе роде или да их купују у робним кућама.
Било је и других смешних прича као што су „Шишање“ и „Како сам постао Кинез“.
Клара је као старија сестра кобајаги увек у праву, тако да њен мали брат увек
настрада. Било ми је јако смешно и када га је Клара ошишала, тако да је остао без
косе! Смешно је било и када га је офарбала у жуту боју љускама од лука како би могао
да на дечијем карневалу глуми Кинеза! Приче су толико занимљиве и смешне да би по
њима могла да се сними серија за децу.
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