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У овој књизи говори се о девојчици Клари и њеном млађем брату. Али на њиховом месту
могло би бити и било које друго дете.
Попут већине деце, Клара и њен брат су радознали, маштовити, досетљиви и стално се
забављају. Међутим, поступци који су њима бескрајно забавни, одраслима нису увек по
вољи. Тако су од тате добили батине кад су исекли чаршаве да би се играли духова.
Клара је старија, па зато углавном она све смишља и започиње. Одрасли би рекли да је она
“коловођа”. Иако деца само уживају у игри, родитељи увек мисле да су несташна и
немирна. Одрасли и деца не гледају на свет истим очима. Оно што се мами чини као крш, у
ствари је подземна гаража за аутиће под креветом и градилиште под сточићем.
Клара и њен брат увек имају занимљиве идеје. Али много пута њихови велики планови
заврше неславно. Кад је дечак пливање вежбао у кади, направили су потоп у купатилу. Кад
су хтели да направе бувљи циркус, буве су их изуједале. А кад су се такмичили ко ће више
јабука да поједе, добили су пролив. Брат је победио, али смешно је што са ве-це шоље
поносно извикује мами да је он победник.
Понекад су њихове идеје мало чудне. Свог пса су поделили напола и свако се бринуо о
својој половини. Клара је предњу Шнуфијеву страну офарбала у плаво, а њен брат задњу у
црну.
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Често из најбољих намера ураде нешто погрешно. Нове татине ципеле и мамину хаљину
поклонили су сиромасима јер није у реду да сиромашни увек носе само стару одећу. Упркос
свему, родитељима је драго што им деца имају добро срце. Да су несебични, показали су и
кад су чика Тонију однели своју уштеђевину.
Клара и њен брат ме подсећају на мог брата и мене. Детињство је много лепше кад имаш с
ким да га поделиш. А одрасли, који су некад такође били мали, децу треба да разумеју и
опросте им ситне несташлуке.
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