Назив дела: Ја и моја сестра Клара
Име и презиме писца: Димитар Инков
Наслов рада: Авантуре сестре и брата
Књига „Ја и моја сестра Клара“ је књига коју ће разумети и заволети свако
дете. То је књига састављена из различитих прича о одрастању и o
несташлуцима брата и сестре. Мој брат и ја смишљамо разне занимљивости,
игре, шале, и ова књига ми је дала неке идеје. Смејала сам се Клари када је
смишљала изговоре да поједу торту, а највише ме насмејало када су Клара и
њен брат мислили да је чика Тонијева жена дебела, а била је трудна. Заволела
сам и ја чика Тонија, јер их је волео, давао им евро за сладолед.
Најзанимљивије ми је било док сам читала догађаје са псом Шнуфијем и
мачком Казимиром.
Клара је била старија и увек је надмудривала брата, а он је воли и слепо јој
верује (баш као и ја мом брату). Ипак, најлепше ми је када њих двоје заједно
осмисле неки план и спроведу га: тако су хранили виршлама златне рибице,
испитивали тета Флору како настају бебе, правили „бувљи циркус“, играли
се духова. Заједно су успели да надмудре продавца усисивача, чак боље него
што је то њихова мајка месецима покушавала. Клара и њен брат били су
добра деца. То сам закључила, јер су дали ствари сиромашнима.
Чудна ми је, понекад била реакција њихових родитеља, јер и моји родитељи
говоре исте реченице. То је сигурно језик родитеља, који сви родитељи на
свету говоре, а деца га не разумеју, баш као што и сва деца имају догађаје као
Клара и њен брат. Ако би и одрасли прочитали ову књигу, можда би боље
разумели децу, а свако дете које је прочита ће се насмејати и сетити се својих
занимљивих догађаја.
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