
                             

 Ја и моја сестра Клара 

 Писац ове књиге је Димитар Инкиов. Рођен је у Бугарској, дипломирао је као режисер 

.У овој књизи се ради о дечаку са непознатим именом и његовој сестри  Клари. Клара 
је “луда ко струја” и на памет јој падају луде идеје. 

Код свог комшије чика Тонија су увек долазили и од њега добијали парице за 
сладолед. Једном није имао новца и Клара му је рекла да ће му дати део свог 
џепарца.  Када му је жена била трудна, рекли су му да ће јој пући стомак јер много 
једе и да ће га избацити из кревета. Када је добио бебу, рекли су му да је мало ружна. 
Клара ју је кришом мазала кремом за боре коју је узела од маме, не би ли је 
пролепшала. 

Када су добили пса, пало им је на памет да га офарбају. Нису могли да се договоре у 
коју боју, па су  га офарбали пола жуто, пола црно. 

Једном је Клари пало на памет да доведу неко маче. Када су родитељи видели то 
маче, обоје су били кажњени.  

Отишли су у пет шоп и тражили буве за циркус. Ушли су у неку собу да добију буве. Ту 
је био пас пун бува, нису успели да их узму за циркус, али су сами добили буве и 
побегли су главом без обзира. 

Једне ноћи родитељи су им рекли да не гледају хорор. Клара је запела да ипак гледају 
хорор о духовима. Обукли су се у духове да буде забавније, исекли су део јоргана и 
направили штету. 

Безимени дечак је тражио да добије торбу као Клара. Није је добио од родитеља, па га 
је Клара убедила да је чека после школе и да ће му дати да носи њену торбу до куће. 
Он је био срећан због тога, а Клара није носила своју торбу и било јој је супер. 

Клара је мали преварант и прави лом из којег се извлачи. Упада у смешне ситуације. 
Приче су јако интересантно написане, као да гледате неке епизоде на телевизији. 
Чудно ми је што безимени нема име.  И поред свих проблема у које упада, Клара 
некако успева да добије све што жели. 
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