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PRE DINOSAURA

... NA HODINE JE VESELO ...S Annou zo Zeleného domu som 
sa stretla  pred pár rokmi , no 
veľmi ma nezaujala. Napriek tomu 
som rada sledovala seriál, ktorý bol 
natočený podľa tejto knihy. Keďže 
som  nikdy nebola milovníkom 
starých kníh, túto knihu som 
odsudzovala. Záujem o ňu som 
prejavila až v deviatom ročníku, 
keď sme z nej čítali úryvky.  Preto 
som si ju kúpila a zistila som, 
že sa mi veľmi páči. Anna sa mi 
svojou fantáziou veľmi podobá 
a milujem na nej, že sa na veci 
pozerá inak. Všíma si veci, ktoré 
si iní nevšímajú a miluje prírodu 
rovnako ako ja. Úplne milujem jej 

výrečnosť a myšlienky. Anna je pre 
mňa taká knižná spriaznená duša, 
ktorú budem z police vyberať vždy, 
keď mi skutoční ľudia nebudú 
rozumieť.  Ale kniha nie je len o 
Anne. Milujem Mateja a jeho tichú 
povahu, ktorá sa mi tiež podobá. 
Pri čítaní tejto knihy často mys-
lím na to, že je to jedna z kníh, 
ktoré ma naozaj vystihujú. Nie je 
to len o príbehu. Je to o povahách, 
emóciách, bolesti a vlastne o 
všetkom, čo život môže doniesť. 
Práve preto tú knihu tak veľmi 
zbožňujem. 
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Ku knihe Príď sa so mnou rozlúčiť 
som sa dostala šťastnou náhodou. 
Prezerala som si knihy na inter-
nete a táto sa mi zapáčila obálkou. 
Najprv som váhala, či si ju kúpiť, 
pretože knihy so smutnou tema-
tikou ma vedeli vždy rozhádzať. 
Napriek tomu som si  povedala, 
že jej dám šancu, a tak som si ju 
kúpila. Dnes viem, že je jednou 
z najlepších kníh, aké som kedy 
čítala. A to nielen pre formu, kto-
rou je napísaná, ale aj pre príbeh, 
ktorý ma v sebe hlbokú myšlienku 
a silu. Príbeh je smutný, takže pri 
jej čítaní vždy plačem, no zároveň 
si uvedomím, aký krehký je život. 
Rada prežívam bolesť zo straty 
spolu s hlavnou hrdinkou a rovna-

ko rada sledujem, ako sa pomaly 
vyrovnáva so smrťou brata. Je to 
kniha plná emócií, ktorá nesklame 
a prinúti človeka zamyslieť sa 
nad mnohými vecami. A hoci 
som na začiatku váhala, dnes 
neľutujem, že mám túto knihu na 
poličke. Často ju vyťahujem, keď si 
potrebujem pripomenúť, ako rých-
lo sa veci môžu zmeniť. Autorka si 
sama prešla podobnou situáciou 
ako hlavná hrdinka, takže pocity 
hlavnej hrdinky sú skvelo opísané. 
Kniha sa nečíta ľahko, napriek 
tomu je  veľmi zaujímavá a lákavá. 
Život predsa vždy nie je len o šťastí 
a radosti. 

JULKA

POVEDZ MI ČO ČÍTAŠ ...
ĎAKUJEM ŽE ČÍTAŠ ...
LEBO JE TO VZÁCNE


