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Ово је књига о двоје деце, брату и сестри који имају безбрижно детињство испуњено
дечијим несташлуцима. Клара је старија и иде у први разред школе. Сматра да је
паметнија од свог брата и некако јој увек успе да га насамари и наведе на неки несташлук.
У свему виде изазов и нову авантуру. Тако су појели торту која је била намењена њиховим
теткама Еми и Грети, а све под изговором да су хтели да пробају да ли се торта покварила
плашећи се да ће им се тетке отровати. Тврдећи да зна да шиша, Клара је свог брата
оћелавила, а на њен предлог и свог кућног љубимца јазавичара Шнуфија офарбала тако да
је предњи део био плав а задњи црн. У свим њиховим несташлуцима види се да су имали
добре намере па су тако удомили напуштено маче (Казимир) иако су пас и мачка
направили ужасан неред јурећи се по кући. Тетка Емине златне рибице нахранили су
виршлама јер им је било жао што стално једе исту храну-водене бубе. Бебу њиховог
комшије чика Тонија мазали су мамином кремом јер је Клара закључила да је беба
ЗГУЖВАНА и ако нешто не предузму никада се неће удати. Њихове авантуре иду у
недоглед али се кроз сваку од њих види да су ово ово двоје деце племенити. Тако су
тражили решење за чика Тонијеву жену да смрша јер су видели да је сваким даном све
дебља не знајући да она чека бебу. Када им је чика Тони једном приликом рекао да нема да
им да новац за сладолед, они су разбили своје касице и сав новац однели њему.
Напослетку одлучују да све своје и ципеле својих родитеља очисте показујући им да су
одговорни. Иако се сваки њихов план претвара у авантуру из које излазе са родитељском
казном, њих двоје и даље трагају за новим изазовима не бринући много о полседицама
које могу сносити.
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