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„Ја и моја сестра Клара“, Димитар Инкиов

Hаслов рада: Ја и моја сестра Клара
Кларе.

У овој књизи се говори о маштовитим несташлуцима дечака и његове сестре

Дечак живи са родитељима и сестром. Ту су још пас - Снуфи, мачак Казимир,
тетка Флора, чика Тони, његова жена, њихова беба Сузана,... Сви су они публика која
прати свакодневне несташлуке дечака и његове сестре. Свака прича у књизи описује
посебно неки смешан догађај.
Највише ми се допала прича о томе како су брат и сестра поделили пса на два
дела и различито га обојили. Једног дана је отац донео малог пса, јазавичара дечаку и
његовој сестри. Они су се договорили да свако буде задужен за један део пса. Клара је
добила главу и пола тела, а дечак други део тела и реп. Клара је била у обавези да
храни пса, а дечак да га изводи у шетњу. Није им се допала боја пса и решили су да га
обоје. Клара је желела да њен део пса буде плави, а дечак је свој део обојио ималином у
црно. Тако су добили двобојног пса и овоје су били задовољни. Међутим, када су
родитељи дошли кући, Клара се извукла и рекла да је све то урадио дечак.
Такође, ми је занимљива прича о разбојницима. Једног дана, када су родитељи
отишли у биоскоп, деца су остала сама кући. Пао је мрак и почело је да грми. Дечак и
његова сестра су се уплашили. Клара је рекла да је то право време да дођу разбојници.
Зато су се сакрили под ћебе, а пса и мачку су ставили испод кревета. Клара је смислила
план како да се заштите од разбојника. Донели су кофу пуну воде, укуцали ексер изнад
врата и окачили канту. Када је отац ушао у собу, да види да ли су заспали, кофа му је
пала на главу и вода се просула на њега. Деца су се смејала.
Ова књига ми се допала, зато што говори о догађајима из живота брата и сестре,
који су смешни и занимљиви, а много подсећају на несташлуке моје сестре Теодоре и
мене. Уствари, вероватно, многа деца могу да се присете сличних догађаја из свог
живота.
Тема: Свакодневни несташлуци брата и сестре.
Место: Стан у којем живе брат и сестра, двориште, околина.
Ликови: Брат и сестра Клара, њихови родитељи, чика Томи, његова жена, беба
Сузана, тетка Флора, пас Снуфи, мачак Казимир.
Особине ликова:
Брат - дечак, који још не иде у школу, несташан, у свему прати сестру Клару;
Сестра Клара - девојчица која иде у школу, несташна, домишљата, луцкаста.
Њихови родитељи - много воле своју децу и праштају им њихове шале.
Поруке:
Деца су маштовита и зато су дечији нешташлуци смешни и занимљиви.
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Димитар Инкиов је немачки писац бугарског порекла. Рођен је 1932. године у
Бугарској, а умро 2006. у Немачкој. По професији је био режисер, али је написао много
лепих и динамичних књига за децу.
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