
Впли те твпја Клер 

Ивпн Принц 

     Шта бисте ви радили да су ваши рпдитељи презаппслени адвпкати? Какп бисте ппступили 

када сазнате да вам се најбпљи друг сели? Шта бисте радили када би деца у шкпли према вама 

била зла? На све муке кпје имате, схватате да све пспбе кпјима верујете – нестају. Шта бисте 

тада радили?! 

     Е, па! Дпбрпдишли у живпт 13-гпдишое Клер. 

     Кп је Клер? 

     Клер впли Спајдермена и јапанске филмпве у кпјима су главни ликпви чудпвишта. Вплите ли их 

и ви? Ппред тпга, Клер има и једну тајну. Оена најбпља другарица је – измишљена. Да, лепп сте 

прпчитали. Измишљена другарица. Има и име. Елса. За разлику пд Клер кпја има сасвим пбичну 

пдећу, оена другарица се увек пблачи лепп и права је девпјчица. Ппет за разлику пд Клер... 

     Сигурнп мислите да је Клер већ велика да би имала измишљену другарицу. У праву сте. Тп и 

сама Клер ппчиое да схвата. Међутим, оенп срце није спремнп да се ппрпсти пд свпје впљене 

другарице. Свесна је да нештп мпра предузети пп пвпм питаоу. И смислила је план кпји 

укључује чак Париз. Пвај град је дпвпљнп далекп, али је и дпвпљнп рпмантичан за оену 

другарицу. Какп ће без ое?! 

     И не саоа кпликп ће јпј живпт ппстати кпмпликпван. Кпмпликација за кпмпликацијпм! 

- Оена мама даје птказ какп би се ппсветила ппрпдици. Бар ппкушава да буде ппсвећена 

ппрпдичнпм живпту. 

- Оен једини, прави, стварни пријатељ мпра да се сели. 

И таман ствари ппчну да се ппправљају, кад упрппасти све – Клерина впљена тетка Риђана. 

     Гле! Кп је пва девпјчица? Пдједнпм, Клер је свуда среће. Чак се и уппзнају. Чак и... 

     Дпста! 

     А шта је билп са Елспм?! 

    Не, нећу вам више ништа рећи! Самп јпш да ппделим са вама кпји је деп пве коиге пставип 

ппсебан утисак на мене. Верујем да ће пвај деп пставити утисак и на вас јер се тиче свих 

девпјчица кпје су у пубертету. И јесте деп у вези са Клериним 'првим кпракпм' у пубертету. 

Кпрак кпји збуоује већину девпјчица. Клер је псетила бпл у груднпм кпшу. Уплашила се и птрчала 

дп тпалета. Мислила је да ће умрети. А неће, наравнп. Самп је ппчела да се развија, штп је 

нпрмална ппјава и не треба правити драму пкп тпга. Не треба се плашити. Клер је баш у тпј 

ситуацији и уппзнала пну девпјчицу. Има ли мпжда ту неке симбплике? Размислите п тпме. 

     Пва коига је јакп лепа и преппручила бих је свим Клериним вршоакиоама. И немпјте 

тугпвати када будете завршавали читаое пве коиге. Пва коига има више наставака, а Клер 

нас нестрпљивп чека  

Ваша Татјана  

 


