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POVEDZ MI ...

IVA
Úplne živo si pamätám, keď som 
ako 8 ročná prvýkrát vstúpila do 
mestskej knižnice a o 15 minút 
vychádzala s tromi knihami a 
čitateľským preukazom. Bola 
som nesmierne šťastná, že mám 
toľko kníh (aj keď to boli knihy z 
povinnej literatúry), do knižnice 
som chodila aj dvakrát do týžd-
ňa a niekedy od toho času som 
knihomoľ. Za ten krátky čas mám 
prečítaných vyše 200 kníh rôz-
neho druhu a žánru. A poznáte 
to - v každom veku máte radi rôzne 
žánre - kým som bola na základnej 
škole, samozrejme v tých nižších 
ročníkoch, to boli najmä rozprávky, 
potom ma chytili povesti a romány 
(aj ja som bola fanúšička Twilightu, 
kto nebol?!) a ďalej to šlo už rôzne. 
Z každého rožka troška. A samozrej-
me, aj ja mám svoje srdcovky.
Medzi najobľúbenejšie patrí kniha 
Chatrč - nie nadarmo to je best-
seller. Dej knihy vám svojím spô-
sobom otvorí srdce, na niektoré 
veci budete pozerať inak, aj vieru v 
Boha budete vnímať inak - naučíte 
sa odpúšťať, aj keď je to ťažké. A 
ak si pozriete aj film, odporúčam 
mať pri sebe minimálne jeden balík 
vreckoviek, určite. Ďalšia kniha, 
ktorá dokazuje, že zázraky sa dejú 
a je to skutočný príbeh, je kniha 
Zázraky z neba. Ukazuje silu rodiny, 
vzájomnosť, empatiu, vytrvalosť, 
porozumenie, nádej, vieru a lásku, 
pretože bez nej nič nejde. Ďalšia zo 
série skutočné príbehy, je kniha od 
slovenskej autorky Sone Rebrovej, 
Ema. Prinúti vás zamyslieť sa nad 
tým, koľko nepodstatných a bez-
predmetných vecí denne riešime a 

hneváme sa pre maličkosti, pričom 
iní ľudia majú oveľa ťažší osud, 
mnohým sa život zmení zo dňa na 
deň. Nedá sa na to pripraviť, prí-
de to ako blesk z jasného neba a 
zaskočí vás, keď to najmenej čakáte 
a máte pocit, že je všetko perfekt-
né a dokonalé. Žiaľ, nie je. Nemám 
čas na umieranie - ďalšia kniha od 
popradského autora, v ktorej opi-
suje svoj bezstarostný život až do 
chvíle, keď mu zistia leukémiu. Píše 
o liečbe, o láske, o rodičoch, o tom, 
aké je slovenské zdravotníctvo. Aby 
sme neboli len pri knihách, ktoré 
súvisia s chorobami, tak v knihe od 
Evity Urbaníkovej Všetko alebo nič, 
nájdete všetko - je to kniha plná 
vtipných momentov, opisuje rodin-
né vzťahy, dlhoročné kamarátstva, 
životné omyly a lásky. Momentálne 
mi viacero kníh nenapadá, ale určite 
ich mám kopu, ku ktorým sa rada 
vraciam a prečítam ich aj  viackrát. 
Knihy vám dovoľujú vnútorne sa 
rozrastať, učiť sa, rozvíjať si fantáziu.
V každej knihe nájdete kúsok ume-
nia a niečo, čo vás donúti vrhnúť sa 
na 350 stranovú knihu a prečítať ju 
za 5 hodín. Stačí si len vybrať dobrý 
žáner, zabaliť sa do deky, k tomu 
si dať pohár kávy a máte dokonalý 
deň.

MIA
DALAJLÁMA – Ako byť šťastný
Dalajláma prostredníctvom rôznych 
príbehov vysvetľuje, ako čeliť naprí-
klad hnevu, žiarlivosti, zlej nálade, 
úzkosti a pod. Meditáciou pomáha 
nájsť vnútorný pokoj v hlavných 
oblastiach života (rodina, škola, 
práca,...)
Kniha je veľmi pekne spracovaná. 
Donúti Vás zamyslieť sa nad ve-
cami, ktoré by Vás ani nenapadli. 
Poukazuje na bežné stránky života, 

v ktorých sa mnoho ľudí možno 
nájde. Pre mňa osobne je to “ná-
vod”, ako sa stať lepším človekom. 
I keď ide samozrejme iba o uhol 
pohľadu. No myslím si, že táto 
kniha by mohla byť prínosom aj pre 
kritického čitateľa.

BARBORKA
Do rúk sa mi dostane veľa kníh, 
každú chvíľu si niečo nájdem a 
prečítam, každá kniha je iná, ale ja 
za výnimočnú a krásnu považujem 
knihu s názvom Malý Strom. Dob-
rodružná, zaujímavá so smutným 
koncom. Dej príbehu sa odohráva 
uprostred prírody. Hlavným hrdi-
nom je malý Indián, ktorý žije so 
starými rodičmi, ktorí ho vychová-
vajú. Myslím si, že každý z nás sa v 
tomto dojímavom príbehu môže 
nájsť a rovnako aj objaviť zmysel 
života. V dnešnej dobe ľudia vedú 
konzumný spôsob života, čo nie je 
správne. Práve tento príbeh nám 
ukazuje, aký je náš život nádherný 
a ako by sme si mali vážiť aj bežné 
veci, ktoré nás obklopujú.

MÁRIA
Knihu Živý bič som si vybrala na 
základe hodín slovenčiny. Zaujala 
ma téma vojny a pohľad na ňu z 
iného uhla. Táto kniha v sebe ukrý-
va históriu a vyobrazenie pôsobenia 
vojny na život ľudí. Mňa osobne 
zaujal aj niekdajší život dedinčanov, 
to, ako komunikovali, ako boli závislí 
od prírody, ale aj hnev, zlosť a ne-
prajnosť, ktoré vychádzali z ich sŕdc. 
Tiež tu nájdeme nádherné opisy 
prírody, ktoré sa prelínajú s pocitmi 
ľudí, ktoré nie je ľahké pochopiť. 
Táto kniha stojí za to, aby bola číta-
ná, pretože zmení pohľad na všetky 
vojny, ktoré by vôbec nemuseli byť.

povedz mI, 
čo čítaš


