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Димитар Инкиов (1932 - 2006) је рођен у Бугарској, али је живео и стварао као 
писац у Немачкој. Поред књига је писао позоришне представе и серијал дечијих књига под 
називом „Ја и моја сестра Клара“.  

У садржају ове књиге су двадесет и четири духовите приче о доживљајима брата и 
сестре. Клара је радознала девојчица којој млађи брат помаже у разним идејама.  

Брат слуша своју старију сестру за све што га она саветује да ради. Дозволио је 
Клари да га ошиша јер је она „права“ фризерка. Због дечијег маскенбалаКлара је скувала 
пун лонац луковинеи том водом офарбала брата у жуто да би личио на Кинеза. Клара је 
учила свог брата да плива у кади, па су направили поплаву у купатилу и по кући.Кад су 
остали сами исекли су чаршаве да би се играли духова. Такмичили су се ко је јачи да су 
све разрушили по кући,па је настао креативни лом.Смешни су испали са тортом за госте 
коју су неколико пута пробали док је нису целу појели. Хтели су да учине добро дело и 
поклонили су неке своје ствари Црвеном крсту, али су у кесу ставили мамину зелену 
хаљину и татиненове ципеле, а нису их питали. Беби од комшије Тонија су мазали лице 
мамином ноћном кремом јер је имала црвене образе.Они су увек спремни за авантуру. Али 
за неке несташлукесе мама и тата зачуде и насмеју, али за неке су добили батине. 
 Брат и сестра су сложни, не љуте се једно на друго, никад се не тужакају. Они ће 
кроз ове несташлуке да науче шта је добро а шта не. Родитељи треба да се мање љуте на 
децу јер неке ствари деца не раде намерно, него зато што су маштовита и радознала.
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