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Воли те твоја Клер,  Ивон Принц 

Наслов приказа:   
Мој доживљај книге 

 Роман ”Воли те твоја Клер” говори о тринаестогодишњој девојчици по имену Клер. Она 
као и свака тинејџерка пролази кроз период одрастања и суочавања са светом одраслих. У то 
одрастању она се сусреће са проблемима са којима се сви тинејџери суочавају у односу са 
својим вршњацима, наставницима у школи као и родитељима. 
 Поред Клер у овом роману говори се и о њеној другарици Елси. Елса је заправо 
измишљена особа коју је створила Клер док је била веома усамљена девојчица а њени родитељи 
адвокати веома заузети. Почела је да машта и у својој машти измислила је Елсу. Клер и Елса су 
биле најбоље другарице све док се нису посвађале. Тада је Клер одлучила да је време да Елса 
оде.  Елса је тада одлучила да оде у Француску. Њих две више нису биле једна поред друге. Клер 
је њој стално слала писма и разгледнице како јој недостаје, како жели да се врати, причала јој о 
неким новим дешавањима. Елса је добијала и читала њена писма, и једног дана одлучила је да 
дође да посети Клер, а уједно и да узме ствари које је заборавила. Тог дана, Клер је приметила да 
Елса има тетоважу. Клер ју је упитала: када си урадила тетоважу? Она јој је рекла: ”Све девојчице 
из места где ја сад живим имају тетоваже и некако су кул.” Клер је била повређена зато што су 
обећале једна другој да ће заједно да ураде тетоваже. Мислила је да ју је напустила и заборавила. 
Ипак, Клер јој је и даље слала писма, док је Елса њој узвратила понекад.  Клер су почеле да се 
дешавају неки нови догађаји. Све јој је писала у писму. Рекла јој је у писму најважније ствари,а то 
су: да су кренуле да јој расту груди, да су се Пол и она посвађали. Писала јој је о томе да је почела 
да се такмичи у трчању, о новој другарици Алисон. У последњој трци у којој је победила, Елса није 
била поред ње. Најѕад је нешто сама урадила и није јој била потребна измишљена другарица. 
Задње писмо које је Клер упутила Елси је да она никад није знала да ће се њих две опростити, и 
да ју је Елса гурала све време напред. Када је то написала спустила је оловку и суза јој се сливала 
низ лице.  
 Поред Елсе, у роману се појављује Пол који обожава стрипове, а поред кога је и Клер 
почела да воли стрипове. Пол је такође усамљен као и Клер. Обома су родитељи веома заузети и 
некако нису имали времена за своју децу и њихово одрастање. Временом је Клер упознала 
занимљиву девојчицу Алисон од које је научила да воли своју посебност. Ту је и Клерина тетка 
Риђана са којом је Клер волела да проводи време. Проблем ће настати када Риђана почне да се 
забавља са наставником физичког Бијанкини у кога је Клер била тајно заљубљена. Клер је 
мислила да ју је тетка Риђана издала. Међутим, помириће се када јој је тетка Риђана купила пса за 
рођендан. 
 Кроз ову причу Клер нас учи да увек можемо да маштамо, и да, ако се потрудимо и 
укључимо своју машту, можемо да постигнемо све оно што смо пожелели и што смо мислли да не 
може да се оствари. Клер је желела да победи у трци и то је на крају постигла. Желела је да 
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постане део друштва у школи коју је похађала а победом у такмичењу у трчању, то је и успела.  
Успела је и да добије кућног љубимца, пса, кога је толико желела а што су јој родитељи упорно 
забрањивали. Такође, читајући овај роман стичемо утисак да нисмо усамљени у својим 
проблемима и да друга деца као и ми пролазе кроз исте ствари. Сви ми некада нисмо имали 
довољно разумевања нити смо били схваћени како од својих вршњака тако и од родитеља. Али 
све то једнога дана прође а остану лепе успомене на период одрастања. Само треба да будемо 
истрајни и да маштамо.  
 Ивон Принц је рођена у Едмонтону, у Канади. Почела је да пише са шест година, а кад је 
имала двадесет и једну, први пут је била плаћена за свој труд. Од 1989. Живи у Сан Франциску, 
где је с мужем отворила продавницу плоча. Роман ”Воли те твоја Клер” је прва књига Ивон 
Принц. Поред тога написала је и романе ”Није фер, Клер”, ”Чик ако смеш, Клер”.


