Moja obľúbená kniha
Každá kniha nám ponúkne niečo iné, a práve tým je zaujímavá a nenahraditeľná. Čaro knihy
je v tom ako si v hlave predstavujeme príbeh tej knihy, máme možnosť si ho dotvárať podľa
vlastných predstáv, zatiaľ čo sledovaním televízie, si toho už veľa nepredstavíme, keďže nám
to naservírujú na striebornej tácke.
Zatiaľ som nenašla knihu, ktorá by mi učarovala natoľko, že by som o nej mohla hrdo vyhlásiť
že je moja obľúbená. Pre mňa má cenu každá kniha, lebo je vždy niečím iná, ako tie ostatné. Z
jednej sa dozvieme fakty, ktoré už nezmeníme, no tá druhá nám dovolí ponoriť sa do sveta,
kde je dovolené všetko. Do sveta fantázie, inej krajiny, iných ľudí! A to je podľa mňa na tom
to najúžasnejšie! V knihe sa pred nami vynára svet spisovateľa, ktorý nikto neskreslil,
neupravil. Stávame sa svedkami vrážd, lásky aj chudoby, šťastia, ale aj utrpenia.
Každú knihu si treba vážiť, knihy sú bohatstvo našej fantázie.
Marec sa nespája len s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda prebúdza a začína kvitnúť, ale
aj s mnoho vedomosťami a informáciami a samozrejme aj s knihami. Prečo práve mesiac
marec sa spája s knihami? Lebo československí spisovatelia chceli zvýšiť počet čitateľov
a k ním sa pripojili občania, organizácie, ktorí na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu,
zvolili práve MAREC za mesiac kníh. Tento básnik sa totižto narodil a aj zomrel v tomto
mesiaci a na jeho počesť zvolili práve mesiac marec. Matej Hrebenda bol veľký milovník
knižnej kultúry.
Vybrala som si knihu Chatrč, ktorú napísal William Paul Young. Preto práve táto kniha lebo
na základnej škole nám o nej rozprávala moja bývalá učiteľka slovenčiny a pri tom opisovaní
tejto knihy vydala zo seba toľko emócií a samozrejme jej ušlo aj zopár sĺz. A z toho
rozprávania čo som počúvala tak som si ju chcela prečítať lebo vyzerala dosť zaujímavo a pani
slovenčinárka nám umožnila počuť len niekoľko viet a nechcela nám prezradiť detaily, takže
zo záujmu a zvedavosti som si ju musela prečítať. Paul Young veľmi ľudsky stvárnil následky
dlhoročného utrpenia, v knihe podvedome prináša psychický návod, ako bojovať a postupovať
proti vlastnému smútku, pochopiť ho a nakoniec sa s ním vyrovnať. Ako zvládnuť túto bolesť
a ako sa k nej postaviť tvárou tvár, hovorí jedine kniha Chatrč. Tento spisovateľ nadchol
a inšpiroval veľmi mnoho ľudí na celom svete. A dokonca vyzýval ľudí, aby mu napísali na
adresu a aby sa s ním podelili o svoje zážitky. Z tejto knihy vznikol aj film, ale počula som, že
nie je taký zaujímavý ako kniha. V tejto knihe sú aj citáty, ktoré vás prinútia sa zamyslieť.

Knihy ktoré som prečítal alebo si vypočul by som dokázal spočítať na jednej ruke. No jednou
z nich je kniha The Martian ktorá je mojou obľúbenou. Kto ma pozná tak asi vie že je zbytočné
sa ma pýtať na moje obľúbené žánre filmov alebo kníh pretože všetkým je jasné že kde je
vesmír to ja ľúbim. Preto ak by som mal odporučiť knihu tak za mňa jasná odpoveď bude práve
The Martian. Táto kniha ma oslovila samozrejme tým v akom prostredí sa dej odohráva, na
planéte Mars. Kniha je písaná v pre mňa zaujímavom prevedení kde každá kapitola je prevažne
monológ hlavnej postavy ktorá rozpráva o svojom pobyte na červenej planéte. Taktiež ma táto
kniha bavila pretože je v nej humor podlá mojej chuti o čom značí už len prvá veta prvej
kapitoly ktorá znie nejako, som pekne v riti a je to len môj názor. Nemyslím si že táto kniha je
pre každého pretože to nie je kniha kde netreba rozmýšľať. Je v nej veľa faktov na rozmýšľanie
a na zamyslenie, jedným slovom veľa fyziky. Ale myslím že by si to mal prečítať každý kto
má rád vesmír a červenú planétu Mars.
Kniha na ktorú sa mi viažu najkrajšie spomienky. Dlho som uvažovala nad touto témou a
nakoniec som prišla k názoru že nedokážem zvoliť knihu, ktorá by do tejto kategórie zapadala.
No dokážem nájsť knihu ktorá mi stále vŕta hlavou a prináša veľa šťastia ale zároveň aj smútku.
K tejto knihe sa dokážme kedykoľvek vrátiť a prežiť dej odznova ako kedy som tento príbeh
nikdy nepoznala. Táto kniha má názov Spev o Achillovi.
Ako názov napovedá, je to príbeh o známom Achillovi. No tento krát z pohľadu jeho
milovaného Patrokla.
Príbeh začína už od ich útleho detstva, kedy sa Achilles a Patroklus spoznajú nešťastnou
náhodou. Stanú sa veľmi dobrými priateľmi, no Achillova matka Thesis nesúhlasí s ich
priateľstvom už od začiatku. Postupom času kedy chlapci rastú a Thesis presáva mať moc nad
Achillom, sa z priateľstva stáva niečo viac.
Po oslávení ich pätnástich rokoch prichádza správa, ktorá zničí ich pokojný život. Najkrajšiu
smrteľníčku Helenu ukradol Trójsky princ Paris. Gréci žiadajú Achilla aby im pomohol s
útokom na Tróju a dostať Helenu naspäť. Po dlhom uvažovaní a rozpore Achilles nakoniec
súhlasil a Patroklus sa ho rozhodol nasledovať.
Vojna ich sama o sebe tak netrápila ako veštba samotná. “Achilles umrie chvíľu po
Hektorovej smrti.” Hektora ako jedného z najlepších bojovníkov nemá šanci zabiť nikto iný
ako Achilles, no on na to nemá dôvod. Aspoň zaťiaľ.
Po dlhým 10 rokoch Patroklus ako neskúsený bojovník zoberie na seba Achillove brnenie
po rozpore s Agamemnonom. Patroklus na bojisku umiera rukou Hektora.

Nebohé telo muži doniesli naspäť do tábora. Keď Achilles zistil že telo patrí Patroklusovi,
smúti niekoľko dní. Odmieta jesť či piť, opustiť jeho telo, komunikovať s ostatnými kráľmi
ktorý ho prosia o pomoc v boji. Patrolkus toto celé sleduje ako duch a praje si aby ho mohol
utíšiť.
Achilles ide posledný krát do boja a vrúcne privíta smrť. Teraz budú navždy po svojim
boku.

Knihu, ktorú by som ja doporučila je jednoznačne Malý princ. Nie je to kniha určená iba pre
deti ale hlavne aj pre dospelých. Je to kniha plná porozumenia, priateľstva a lásky prináša
otázky o zmysle fungovania moderného sveta. Hlavne dospelý by si mali odniesť niečo z tejto
knihy. Pretože dospelý chcú vždy poznať len fakty a často zabúdajú na city. Môžem ju prečítať
aj sto krát a vždy tam niečo nepochopím. Môžem si ju prečítať aj sto krát a vždy si z nej niečo
nové odnesiem. V knihe je veľa myšlienok, nad ktorými sa človek vie zamyslieť aj na pár
hodín. Postava malého princa je veľmi špecifická. Doporučila by som ju prečítať všetkým
malým deťom ale hlavne dospelým pretože je to naozaj veľmi dobrá kniha na zamyslenie. Táto
knižka bude vždy patrí medzi moje obľúbené knihy.
V podstate nejak neobľubujem čítanie kníh ani som ich veľa neprečítal... Pravdepodobne ak
by sa ma niekto spýtal čo by som mu odporučil okrem „mangy“ by som mu zrejme nemohol
poradiť. Ak predsa by chcel poradiť určite by som mu poradil mangu – Attack on Titan
(Volume 1). Manga je japonské slovo pre komiksový štýl kresby. Príbeh rozpráva o tom, ako
malý počet ľudí prežil útok obrov (Titanov) tým, že sa zabarikádoval v meste chránenom
hradbami, ktoré boli ešte vyššie ako tí najväčší obri. Mesto nevidelo obra už viac ako 100
rokov, kým hlavní hrdinovia Eren, Mikasa a Armin nebudú svedkami zničenia hradieb super
obrom. Manga nie je ako typická kniha a preto ju veľa ľudí nemusí zaujímať. Pre mňa je manga
o niečo lepšia ako kniha keďže sa mi páči štýl kresby a obsahu . Hlavne táto, ktorá patri medzi
moje obľúbené.

