Ktorú knihu by som odporučil a prečo?
Malý princ
Antoine de Saint-Exupéry
Malý princ je rozprávka, ktorú si veľmi radi prečítajú aj mnohí dospelí. Tento príbeh je schopný
priblížiť vám zmysel života a ukázať vám, čo všetko ste počas procesu dospievania stratili.
Malý princ je metaforický príbeh o láske, zodpovednosti, prístupe k životu, vzťahoch medzi
ľuďmi. Stretnutie s malým princom je vlastne stretnutie s lepšou časťou nás, s tým dobrým, čo
je v nás všetkých. Malý princ je veľmi citlivý a vnímavý; láskavý, nedotknuteľný, mladý,
nevinný, je sklamaný ľudskými postavami, neskôr nájde skutočný zmysel života (láska,
priateľstvo); nepochopil svet dospelých (hnev, nepravda, chamtivosť, ...). Malý princ nám
pripomína, že aj obyčajné veci môžu byť dôležité. Hlavnou myšlienkou príbehu je podľa môjho
názoru to, že láska a priateľstvo sú najdôležitejšie na svete a môžu nás zbaviť osamelosti. Malý
princ je jedna z mojich obľúbených kníh, ktorú by som odporučil ľuďom aby si ju prečítali.
___
Ja by som odporučila knihu Divergencia od spisovateľky Veronicy Rothovej. Táto kniha je
určená dospelým ale aj pre mládež, ktorý dej je odohraný v odlišnom svete. Kniha je rozdelená
na 3 časti Divergencia, Rezistencia a Experiment. Rada čítam sci-fi, kriminálne a trilery žánre
ale táto románová ma nadchla či už pozeraním ako film alebo čítaním.
Dej je vlastne o obyvateľoch, ktorí sú rozdelení do piatich frakcií podľa svojich
charakteristických vlastností. Tieto vlastností sú Sebazaprenie, Harmónia, Otvorenosť,
Neohrozenosť a Informovanosť. Už ako 16 roční podstúpia túto skúšku, kde si vyberajú ktorá
frakcia by bola pre nich najlepšia. A tu sa stretávame s hlavnou postavou Beatrice, ktorej vyšli
tri frakcie, Sebazaprenie, Neohrozenosť a Informovanosť. Na skúške ale zistí, že je
divergentná. Po skončení skúšky sa Beatrice a jej brat dajú do ich samostatných frakcií.
V Neohrozenosti sa stretávame s ďalšou hlavnou postavou prezývaný Štyri a jeho pravé meno
je Tobias. Tam sa dozvedia od neho, že len 10 najlepších sa tu môže dostať a tí, ktorí sa
nedostanú, budú Bezprízorní (žiť na ulici v chudobe). Beatrice si zvolí svoje meno, ktoré si už
nebude môcť premeniť a to Tris. Nájde si priateľov ale naopak aj nepriateľov. Budú musieť
prejsť troma skúškami a prvou z nich je bojovať so zbraňami a telesný výcvik. Druhá skúška
obsahuje simulácie, ktoré sú postavené na ich najväčších obavách, ktoré samozrejme nie sú
skutočné. V poslednej skúške sa spoja všetok strach do jednej simulácie, kde musia použiť
svoje zručnosti aby mohli prejsť prekážkami. Tris, ktorá si ľahko zapamätala všetky simulácie
využila tú príležitosť, a tým pádom sa dostala na 1. miesto hodnotenia. Tris úspešne zdolá

všetkých 7 strachov. Tris a Štyrka sa do seba zamilujú. Ďalšiu ale vedľajšiu postavu tvorí
Jeanin ktorá v noci spustí sérum, ktoré z Neohrozených sa stane námesačná armáda ktorá ma
za úlohu zaútočiť na Sebazaprenie. Na Tris a Tobiasa toto sérum neúčinkuje pretože obaja sú
divergentní. Tobiasa pri zachránení Sebazaprených chytí Jeanin ktorá ho zaočkuje, ktorá ho
premôže aby kontroloval svoju schopnosť divergenvcie. Tris s jej bratom Calebom, jej otcom
Andrewom a s Marcusom sa vydajú ku Neohrozeným aby zničili simuláciu. Andrewa zabijú
a Tris sa dáva do konfliktu s Tobiasom, ktorý má za úlohu Tris zabiť. Na konci Tobias spozná
hlas Tris, a spoločne zaútočia na Jeanin. Tris jej prepichne nožíkom ruku o monitor kde
ovládala námesačných zabijakov, Tris pichne Jeanin do krku simuláciu, kde jej prikážu vypnuť
simuláciu námesačních a tento príbeh tu končí a všetci za prebudia zo simulácie.
Koniec príbehu končí tak, že sa stretnú Tris, Tobias, Caleb, Marcusom a Petrom
ktorí sa vydajú pohľadať ďalších pozostalých zo Sebazaprenia. Príbeh sa skončil tak, že ich
našli a síce príbeh ešte neskončil ale tie sa dozvedáme už v nasledujúcich knihách
pokračovania.
V mojej izbe mám 8 kníh, ktoré sú väčšinou futbalovej tematiky. Tieto typy kníh mám
v obľube, pretože jednak ma baví hrať futbal a takisto si rád pozriem futbalový zápas
v televízore (na štadióne). Mám radšej knihy, ktoré sú hrubšie, resp. poskytujú čitateľovi viac
obsahu (200 a viac strán). V obľube sú u mňa knihy, v ktorých športovci opisujú svoj príbeh
na ceste k samotnému vrcholu v ich kariérach.
Momentálne mám rozčítanú knihu Steven Gerrard: Môj život. Kniha je vhodná od
dvanástich rokov. Vydavateľstvo Timy Partners sa postaralo o tlač publikácie na kvalitnom
papieri. Kniha bola publikovaná na trh v roku 2016. Túto knihu by som odporučil každému
jednému priaznivcovi sveta futbalu. Bývalý anglický futbalista a terajší hlavný futbalový
tréner Rangers FC, Steven Gerrard v ňom opisuje svoje začiatky vo futbalovej akadémii
anglického veľkoklubu FC Liverpool v ktorej pôsobil od svojich 8 rokov. V tomto anglickom
klube, ktorý sídli pri rieke Merseyside hral 28 rokov. Bol to oddaný hráč, ktorý nemal veľa
neprajníkov. Jednoznačne patrí medzi najlepšie športové vzory pre mládež, ale aj pre už teraz
profesionálnych športovcov. Steven Gerrard patrí do top 3 anglických reprezentantov
s najvyšším počtom odohraných zápasov za The Three Lions (prezývka anglickej futbalovej
reprezentácie). Dôverne opisuje každého trénera, zamestnanca klubu, ale aj jeho rodinných
príslušníkov, ktorý ho počas jeho hráčskeho pôsobenia viedli a pomáhali mu ku lepšiemu
a efektívnejšiemu kariérnemu rastu. Jeho najobľúbenejším trénerom bol Brendan Rodgers,

ktorý mu pomohol zlepšiť svoju hru vo všetkých aspektoch. Na konci kariéry ho odmenili
fanúšikova na štadióne Anfield bujarým potleskom v stoji za tých krásnych 28 rokov v ktorých
dokázal, že patrí medzi absolútnu špičku futbalových osobností, ktoré pôsobili na štadióne
Anfield.
Samozrejme, v samotnej knihe sa čitateľ dozvie podstatne viac zo života tohto
profesionálneho športovca, a preto by som ju odporučil každému fanúšikovi najpopulárnejšej
športovej hry na svete.

