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„Воли те твоја Клер“, Ивон Принц 

О пријатељству 

       Ово је прича о тринаестогодишњој девојчици Клер и њеној другарици 
Елси. Такође, ово је прича о Клер и пријатељу Полу, који је инталигентан и 
воли јапанске стрипове. Па, ко су они? 

        Клер је несигурна девојчица која воли Спајдермена и облачи се сасвим 
нормално, док Елса води рачуна о моди, духовита је и бритког језика. Елса је 
много зрелија од Пола и Клер и не виђа се са децом из краја. То  није неко 
чудо јер ју је Клер створила у машти када је била једино дете амбициозних 
родитеља адвоката. Сада када је њена мама решила да напусти посао и 
посвети се детету, кући и кувању, Клер је одлучила да се најзад растане са 
Елсом. Клер и Елса су се договориле да Елса оде у Париз. Ближио се крај 
школске године и Клер је ишла на разна такмичења у трчању, победила је на 
једном, али осталих пар такмичења ју је победила девојчица Алисон коју је 
упознала на кампу и постале су најбоље другарице. Пол је након пар дана 
морао да оде из краја код баке и деке због уписивања средње школе и 
пропусти њен рођендан. Клер је на свој рођендан позвала њену тетку Риђану, 
Алисон у њене родитеље. Алисон јој је купила рибицу, а тетка Риђана јој је 
остварила животну жељу, купила јој је пса. У том тренутку Клер је била 
најсрећније дете. Иако се њена мама није баш слагала са идејом око пса, њен 
тата и пас су већ постали најбољи пријатељи. Клер је пса назвала Елса.  

       После задњег такмичења у којем ју је победила Алисон, Клер је написала 
опроштајно писмо Елси и у сузама спустила  хемијску, затворила очи и када 
јој је једна суза пала низ образ Елса ју је полизала. Клер је тако знала да ће 
Елси увек бити ту. 
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