
Тијана Јевтић, шестиразред
ОШ “Павле Поповић” Вранић

„Воли те твоја Клер“ је прича о тринестогодишњој девојчици по имену Клер. Она није 
попут својих вршњакиња, није чудна, напротив, она је само једна тринаестогодишња 
девојчица која сем имагинарне другарице Елсе и стварог друга Пола нема више пријатеља. 
Елса и Клер су нерадвојне другарице. Али, можда је време да се раздвоје, па Елса одлази у 
Париз. Будући да је Елса отишла, Клер је остао само Пол који ће се током летњег распуста 
одселити. Кда је и Пол отишао, Клер је остала без пријатеља. Клер се због тога осећала 
јако тужно јер више није имала пријатеље који су били ту за њу у свако доба дана и ноћи. 
Јако јој је било тешко без њих. Риђана је Клерина тетка и њих две су имале јако добар 
однос све док се није умешао господин Бјанки, Клерин наставник физичког. Клерина мама 
је била заузета послом од кад се Клер родила, али је сада одлучила да запостави посао и 
посвети се ћерки. Клер је било тешко током одрастања јер није имала са ким да разговара 
о свему пошто је њена мајка била превише заузета, па  је Клер са своје четири године у 
машти створила Елсу да не би била усамљена. Једину утеху Клер је проналазила у трчању 
и у томе је била јако добра. Летњи распуст је почео, а Клер је одлучила да се пријави у 
атлетски камп кји се организовао за време летњег распуста. Управо ће у том кампу стећи 
јако добру другарицу Алисон, која ју је победила на једном такмичењу. Приближавао се 
Клерин рођендан. Она је одувек хтела пса, па ју је тетка Риђана изненадила поклонивши 
јој пса који се Клер јако допао. Дала му  је име Елса. Журка поводом њеног тринаестог 
рођендана је била најбоља журка на којој је Клер била. Није било много људи, само они 
најближи, укључујући Алисон и њене родитеље. И тако се током лета Клерин живот 
окренуо наглавачке и коначно вратио у нормалу. 
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