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Приказ дела 

Главна јунакиња ове књиге је тринаестогодишња девојчица по имену Клер. Она 
није успевала да се уклопи у друштво јер се разликовала од својих вршњака;  није се 
шминкала, није се модерно и скупо облачила и слично. Уз ту своју друштвену 
неприлагођеност она није имала ни пажњу и разумевање својих родитеља јер није 
имала ни прилику да проводи довољно времена са њима зато што су они били 
презаузети послом. Клер зато покушава да своју утеху пронађе у Елси - измишљеној 
другарици којој поверава све своје проблеме и која је разуме и подржава. У њој 
проналази и узор јер је Елса модерна, духовита, лепа, друштвена и све оно што може 
само да пожели једна девојчица са тринаест година. Једини стварни друг кога је Клер 
имала био је Пол, међутим, ни он је није разумео потпуно зато што је дечак, али му је 
Клер била драга и подржавао ју је. Они су наjбољи приjатељи зато што их зближавају 
сличне животне недаће. Наиме Пол такође има проблема са социјалним 
прилагођавањем и неразумевањем у породици. Дружење проводе у гледању филмова, 
скупљању стрипова и одласцима у „Млечни рај“ , њихов омиљени забавни парк. Пошто 
Клерина мајка изненада добија отказ на послу, пожелела је да се приближи ћерки како 
би се искупила за сво пропуштено време са њом. Мајци не полази за руком да поново 
изгради блискост и поверење са Клер јер је она већ одрасла и имала је своја 
интересовања. Била је нерасположена јер Пол одлази код баке за летњи распуст и због 
тога су се и посвађали. Туговала је јер је поново остала сама. Током лета се уписује на 
атлетски камп и тамо се зближава са једном девојчицом по имену Алисон. Сретале су се 
и раније, али јој се Алисон чинила незанимљива као и све остале девојчице, међутим, 
ту у кампу, временом схвата да је она та пријатељица какву је одувек желела. Како 
почиње са њом да се дружи и проводи све више времена, Елса јој постаје све 
непотребнија. Клер је успела да нађе стварног пријатеља који је прихвата онакву 
каква јесте и то је помогло да поправи и однос са мајкома и Полом, са којим се стално 
дописује. На крају Елса потпуно нестаје из њеног живота .  

Клерину причу деле милиони данашње деце широм света чији су родитељи 
презаузети послом и каријером и немају времена да им се посвете и пруже им подршку 
у одрастању. Иако је мој живот испуњен пажњом и љубављу коју добијам несебично од 
својих родитеља, брата и сестре, могао сам да се поистоветим са усамљеношћу те 
девојчице јер књига врло сликовито говори колико су родитељска љубав и прихватање 
средине битни за развој личности. 
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Клер и њени пријатељи 
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