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Наш пас Шнуфи 

Главни ликови књиге су Клара и њен брат, врло несташна деца, која стално 
западају у разне невоље и чудне ситуације. Зато их родитељи често грде. 

Најзанимљивији део је онај у коме деца брину о псу. Једнога дана тата им је 
поклонио пса јазавичара. Били су пресрећни због тога. Тата им је објаснио да је то 
расан пас и да има познате претке, који су пуно пута добили награде на такмичењима. 
Назвали су га Шнуфи. Док су седели и мазили Шнуфија, пало им је на памет да га 
поделе на пола. Решили су да Клари припадне глава и предње шапе, а њеном брату 
задњи Шнуфијев део. Измерили су га и означили половину. Клари је припало да брине 
о његовом јелу, а брату су припали изласци напоље. Једнога дана када су мама и тата 
изашли напоље, Клара је решила да офарба своју половину у плаво мамином фарбом 
за косу. Није јој се свиђала његова боја. Ни брату се није свиђала Шнуфијева боја, па 
је решио да своју половину офарба у црно бојом за кожу. Тако је Шнуфи постао пас у 
две боје. Када се видео у огледалу, дуго је лајао на себе. Онда су дошли мама и тата. 
Нису могли да верују шта виде. Добро су изгрдили децу и рекли им да те недеље неће 
добити џепарац. Након тога су Клара и брат морали да купају Шнуфија. Црна боја се 
лако скинула, али плава боја није могла да се опере. Тако је Шнуфи остао и даље пас у 
две боје. 

Препоручила бих другој деци да прочитају ову књигу јер је забавна и поучна. Има 
смешних делова и доживљаји брата и сестре су веома интересантни, па је лако читати. 
Може се научити да треба да слушамо родитеље да се не би десило нешто лоше. Пас 
Шнуфи је, срећом, био добро после дечије игре, али је могло да се деси и нешто 
страшније.  
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