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Сам писац ове књиге је и главни јунак у њој. Он у овој књизи са својом сестром Кларом
пролази кроз разне дечије авантуре, сазнаје многе нове ствари, догађају се разноразни
дечији несташлуци кроз које он сазрева и расте. Живео је са својом сестром Кларом, која
је била пар година старија и са родитељима. Као и сваки дечак и овај дечак је био
немиран, али ни Клара није била много другачија. Чак на већину несташлука из ове књиге
она га је навела и била иницијатор, а он на крају испадао крив. Често су остајали сами код
куће и баш тада чинили разне дечије ''глупости'', а друштво им је скоро увек правио пас
Шнуфи и мачка Казимир. Кад год би мислили да чине нешто лепо и добро, увек би
''надрљали'' од маме и тате. Њихово детињство и одрастање,приказано у овој књизи, било
је доста занимљиво.
Само нека од њихових дела су била:
-Појели су торту спремљену за тетку која долази у посету, јер по њима торта је кварљива и
да би спречили тровање тетке решили су да је поједу. Закључили су да је торта заиста
била кварна, јер их је болео стомак када су је целу смазали.
-Када су добили пса, нису могли да се договоре како да га поделе, па су га зашишали на
средини да би знали који део коме припада. То им није било довољно и пошто им се није
допала његова боја, фарбали су га по својој жељи-свако своју половину.
-Дошли су на идеју да тетка Емине рибице нахране виршлама, јер ако виршле њих двоје
обожавају, такође и Шнуфи и Казимир, онда мора да их и рибице воле.
-Чика Тонијева беба им се чинила сувише црвена и ружна. Плашили су се да се таква
никад неће удати,па су јој лечили кожу мамином ноћном кремом.
-Да би учинили добро дело,поклонили су Црвеном крсту нове татине ципеле и нову
мамину хаљину, јер по њиховом мишљењу сиромашни треба да имају и нешто ново.
-Кладили су се ко може појести више јабука и толико су се прејели да их је стомак заболео
и чекали су на ред за купатило.
-У такмичењу ''Ко је јачи'' прво су се тукли и у тој тучи претурали вазе,књиге..., а потом су
се надвлачили конопцем који је пукао, па је Клара пала на саксију и поломила цвеће,а брат
претурио и поломио вазу из које је вода поплавила собу.

-За маскенбал у школи Клара је имала идеју да брата маскира у кинеза, тако што га је
фарбала у луковини као Ускршње јаје.
-Хтели су да обрадују родитеље својом вредноћом, па су решили да очисте све ципеле у
кући. У томе им је помагао и пас Шнуфи, па је прашине било на све стране, а туфне од
Шнуфијевих шапа, умочених у пасту за обућу, по целом стану.
Ово су само неке од авантура које су ме слатко насмејале док сам читала књигу и
уживала у њој.
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