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Одрастање  

Пубертет је појам који се односи на период живота људи који је смештен између 
детињства и младости. Сматра се да почиње око једанаесте, а завршава се око 
петнаесте године, а код дечака може да траје до двадесете године.  

Ауторка романа „Воли те твоја Клер“ Ивон Принц покушава да ухвати тренутке 
одрастања тринаестогодишње девојчице Клер, ћерке јединице амбициозних родитеља, 
ученице седмог разреда, у овом збуњујућем периоду њеног живота.  

На путу одрастања Клер прати Елса, другарица коју је измислила још у четвртој 
години. За разлику од Клер, она се увек лепо облачи, лако склапа познанства, 
омиљена је у друштву и права је девојчица. Али, у тринаестој години Клер решава да 
се растане од ње.  

Током три трке које прелази на овом делу стазе живота, усамљена и несигурна 
девојчица растаје се од својих лутки, Елсе, свог најбољег друга, свог виртуелног дечка 
професора фискултуре. Весело и са пуно самопоуздања корача у један нови стварни 
свет, свет одраслих, у коме је други стварно примећују, пажљивије ослушкују, 
уважавају њене жеље. 

За та такмичења је припремају њени родитељи, после једанаест година 
занемаривања због јурњаве за каријером, измишљена другарица, згодна сликарка и 
годину дана старији друг Пол. 

У трци на атлетском митингу Клер оставља иза себе до тада непобедиву и 
најпопуларнију девојчицу у школи. На општинском такмичењу на циљ стиже као друга 
иза девојчице Алисон. У трећој трци „Мајке и ћерке против рака дојки“ на циљ долази 
са својом мамом, а четврту трку истрчава брже од своје нове стварне другарице 
Алисон. 

Кроз победе и поразе Клер се мења и расте. Постала је девојка са осмехом на 
лицу и са гомилом нових пријатеља, којој се будућност чинила као радостан догађај и 
коју дечаци примећују.   

Читајући овај роман истрчавао сам трке заједно са Клер. Није ми било нимало 
лако и једноставно доћи до циља. Схватио сам да то сада нису оне безбрижне, 
безазлене и бесциљне трке које сам до сада истрчавао.  

Овај део стазе живота може се претрчати брзо или споро, одједном или из више 
пута, али нико до циља не може доћи потпуно безбрижно и лако. 

Уз подршку и љубав породице и пријатеља одрастање се лакше подноси. 
Ову књигу топло препоручујем свим дезоријентисаним пубертелијама. 
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