
    Овај роман говори о растајању девојчице Клер од своје 
најбоље другарице Елсе и разноразним проблемима и 
преокретима који су уследили након тога. 
      Клер је тиха и повучена девојчица у пубертету док је Елса 
забавна и помало непристојна а пре свега она је измишљена. Док 
је била мала, Клер је била веома усамљена јер су њени родитељи 
по цео дан радили, и тако је настала она-Елса, њена имагинарна 
другарица. Заједно су провели бујно детињство, али сада када је 
већ велика, Клер маштом шаље Елсу у Париз, не слутећи какву је 
грешку направила. Одједном сви дани постају другачији и 
досаднији него иначе, а у слободно време Клер воли да напише 
писмо Елси о томе шта се све издешавало. Након што је остала 
без Елсе, Клер је било тешко, али утеху и разумевање проналази 
код јединог њеног „правог“ пријатеља, Пола. Пол је паметан дечак 
који као и Клер воли стрипове и јапанска чудовишта. Но, једног 
дана Клер сазнаје је да Пол одлази у иностранство на школовање, 
и убрзо је и било тако. Тог дан небо је било сиво и тмурно, па чак 
су и облаци плакали:Пол је отишао заувек из Клериног живота. 
Клер је опет остала сама, сломљена, потиштена, али она је некако 
смогла снаге и наставила даље. Ближило се лето и атлетски 
камп,на који се Клер давно пријавила јер је сјајна у трчању. Тамо  
је упознала Алисон, девојчицу коју је виађала на претходним 
такмичењима али никада нису имале времена да се упознају и 
друже. На сваком тренингу разговарале су и шалиле се, полако су 
се зближавале и одједном постале су нераздвојне, најбоље 
другарице, а Клер је напокон имала праву пријатељицу и заиста је 
била срећна. 
   На крају све се завршило лепо,био је Клерин рођендан па чак је 
и дуго очекиваног пса добила. Ова књига ме је научила да 
поштујем и ценим сваког свог пријатеља, и да будем отворен 
према свима. А ако ми то не буде пошло за руком, једноставно ћу 
послати позивницу у Париз и очекивати брзо навраћање мог 
госта, ко зна можда се и та прича лепо заврши. 
 Такође ова књига је оставила сјајан утисак на мене и топло бих је  
препоручио свим мојим вршњацима јер ће им се сигурно допасти!
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