
Klarine sanje  
 

Nekoč je v nekem mestu živela deklica po imenu Klara. Zelo rada je imela živali 

in njene sanje so bile postati najboljša plesalka na svetu. Klara ni imela staršev, 

zato je živela v sirotišnici. Imela je najboljšega prijatelja Jaka. Vse kar je imela, 

so bili plesni copati in glasbena skrinjica. Ves čas je plesala in sanjala o plesu.        

                                                                                                                                                                                             

Nekega dne pa je Klari in Jaku uspelo zbežati, saj bi drugače ves čas pomivala 

posodo. Zbežala sta v Pariz. Klara je našla plesno šolo, Jaka pa je našel prijatelja, 

s katerim sta preučevala znanost. Klara je v plesni šoli spoznala zelo dobro 

plesalko po imenu Sara. Sara je rekla, da jo bodo sprejeli v plesno šolo, vendar 

še ni dobila pisma za vpis. Sara ni bila najbolj prijazna, saj je Klari skozi okno 

vrgla glasbeno skrinjico, da se je razletela na tisoče koščkov.                                                                                              

Klara je spoznala prijazno delavko Silvo, ki je čistila plesno šolo. Bila je vila, a 

Klara tega ni vedela. Silva je prejemala pošto, ki je bila za Saro, saj je bila njena 

mati  bogata in je imela v lasti plesno šolo, Silva pa je bila njena služkinja. Ko je 

Klara videla to pošto za vpis v plesno šolo, si je rekla, da se bo pretvarjala, da je 

ona Sara in se namesto nje vpisala v plesno šolo.           

Vsak dan so dekleta vadila in najslabša je odšla domov, saj so se borile za vlogo 

v predstavi. Sara pa je ugotovila, da se je Klara res vpisala v plesno šolo 

namesto nje. Ko je prišla nazaj k Silvi, ji je dala čarobne čevlje, s katerimi bi 

premagala Saro na plesnem dvoboju. Plesali sta. Bili sta ena boljša od druge. In 

po zadnji nalogi je Klara zmagala in dobila vlogo v predstavi. Tako je tudi Sara 

priznala, da jo je mati silila v ples in tako sta s Klaro postali najboljši prijateljici. 

Jaka pa se je zabaval s prijateljem. 
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