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„Ја и моја сестра Клара“, Димитар Инкиов
Као Клара и ја, а можда и више од тога

ТЕМА: Несташлуци и одрастање брата и сестре који на духовит начин сазнају о животу.
ОСОБИНЕ ЛИКОВА:
Дечак и његова сестра Клара: мали, наивни, радознали, весели, увек спремни на авантуру,
сложни, не љуте се један на другог, никад се не тужакају код родитеља, брат поштује
старију сестру, а она му је саветодавац за све што не зна, лако упадну у невољу, али никад
нису злонамерни, воле се, уживају у међусобним идејама, подносе све казне за оно што су
лоше урадили.
Родитељи: праведни, строги, али пуни љубави и разумевања, имају поверења у своју децу
и труде се да их осамостале, брижни су , али им дају слободу да одрастају сазнавајући и
откривајући многе ствари самостално, сложни су и кад их награђују и кад их кажњавају,
никад их не упоређују и стало им је да њихова деца буду добро васпитана.
Чика Тони: љубазан, пун разумевања, мудар, одмерен, али чува свој мир, има поверења у
децу, смирен, дарежљив, брижан за своју породицу.
ИЛУСТРАЦИЈЕ:У овој књизи има много лепих илустрација. Док сам читала могла сам да ,
као на филму, пратим сваки Кларин и дечаков несташлук гледајући цртеже. На њима су
деца приказана занимљиво и духовито, исто као и у књизи, а дечји начин. То ми се много
допада.
ПОРУКА: Може да се научи да браћа и сестре треба да се много воле, да бране једни
друге, да буду сложни. Без несташлука нема срећног детињства. Без међусобне љубави
нема срећне породице.
МИШЉЕЊЕ: У овој књизи је кроз невезане приче описано детињство брата и сестре. Они
су: радознали, пуни питања и одговора, доброћудни, несташни, духовити, воле се и штите
једно друго, никад се не тужакају, сложни су. Књигу сам читала с пуно радости и смеха,
замишљајући Клару и њеног брата у тим ситуацијама. Уживала сам у њиховим
авантурама. Једна од најсмешнијих прича ми је била та, у којој се Клара и брат чуде
дебелој жени омиљеног комшије, не знајући да она носи бебу у стомаку. Мислили да ће

пући. Допала ми се и она у којој пробају торту и на крају је целу поједу, а онда направе и
лом у кући да би доказили ко је јачи. Главни ликови увек признају све своје несташлуке,
бране један другог и подносе све казне, па и батине које добију.
Од све три књиге које је требало да прочитам, највише ми се допала ова јер у њој видим, у
неким ситуацијама, мог брата Марка и мене. Разлика је, у односу на књигу, та што је
Марко старији , а ја млађа. Ми смо увек сложни и ретко кад се свађамо. Бранимо једно
друго и много се волимо као и Клара и њен брат, можда и више!
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