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Књигу „Ја и моја сестра Клара“ написао је Дмитар Инкиов. Састоји се од 
више прича у којима су главни ликови брат и сестра, а појављују се и њихови 
родитељи, љубимци и други ликови.  

Клара и њен брат су радознала деца пуна маште. Воле да се играју и 
њихови несташлуци су последица дечијег начина размишљања. Одрасли су 
понекад збуњени и зачуђени њиховим понашањем али се они  добро 
забављају. Воле животиње и брину о њима мада понекад имају чудне идеје.  

Било је забавно када су офарбали пса у плаво и црно или када су хтели да 
направе циркус од бува. Чак и када желе да учине добро дело углавном упадну 
у невољу. Мора се ипак признати да су и племенити. Желели су сиромашнима 
да поклоне своје ствари. У кесу је, наравно, упала и мамина и татина одећа, 
као и нове ципеле. Тата није знао да ли да се љути или да буде задовољан. 
Ипак се на крају осмехнуо. 

То није све. Лукаво су натерали продавца усисивача да им очисти кућу. 
Њихова је заслуга што се беба Сузана пролепшала а наивни дечак је допустио 
сестри да га ошиша најгоре на свету и још је за то платио. 

Клара и њен брат су добра деца. Несташлуци су им начин да се забаве 
док су сами код куће. Деца на овај начин уче шта је добро а шта не. 

У овој књизи поред прича јако су ми се свиделе илустрације, лепе су и 
смешне и због њих је књига још забавнија. 
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