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Шта бисте радили да су вам родитељи презапослени државни службеници? Шта бисте 
радили када би деца у школи према вама била зла? На све муке које имате, схватате да 
особе којима верујете  нестају. Шта бисте радили тада? Е па! Добродошли у живот 13-
годишње Клер. Ко је Клер? Клер воли спајдермена и јапанске филмове у којима су главни 
ликови чудовишта. Да ли волите и ви? Поред тога, Клер има једну тајну. Њена најбоља 
другарица је измишљена, а зове се Елса. За разлику од Клер која изгледа као моја бака када 
је била мала, њена другарица се увек облачи лепо. Изгледа модерно за разлику од Клер. 

Она је довољно велика да би имала измишљену другарицу.У праву сте.То и сама Клер 
почиње да разуме. Међутим њено срце није спретно да се опрости од своје вољене 
другарице. И смислила је план који укључује чак и Париз.Овај град је довољно далеко и 
довољно романтичан за њену другарицу. 

Како ће без ње?! Њена мама даје отказ како би се посветила породици. Сетила се жена да у 
њеном животу постоји једна Клер. Њен једини прави, стварни пријатељ мора да се сели. И 
таман ствари почињу да се поправљају кад све упропасти тетка Риђана. Гле! A ко је сад ова 
девојчица? Одједном, Клер је свуда среће. Чак се и упознају…Доста!  

А шта вам је било са Елсом? Не, нећу вам више ништа рећи! Само  сам желела да поделим 
са вама који део књиге је оставио посебан утисак на мене.Верујем да ће овај део оставити 
утисак и на вас, јер сетићете се девојчица у „лудим годинама“.  

Код Исидорине усамљене девојчице из приповетке „Буре“ њени другари су стварна бића, 
па макар то била и птица, док је Елса  измишљен лик а представља људски род.Ова књига 
је тешка за читање али јако лепа, препоручила бих је свим девојчицама из једног јединог 
разлога. Овде нема мушких ликова који доминирају као у школској лектири 

„Орлови рано лете“ и „Дечаци Павлове Улице“.Ово је женска књига која је мени драга јер 
представља девојчице као тајанствена бића.
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