Na ktorú knihu sa mi viažu najkrajšie spomienky a prečo?
Vybrala som knihu od Emily Barrovej – Jedna spomienka Flory Banksovej.
Jedná sa o knihu, ktorej hlavnou hrdinkou je 17 ročné dievča Flora s anterográdnou amnéziou,
ktorá jej spôsobuje, že po pár hodinách na všetko zabudne. Keď mala 10 rokov diagnostikovali
jej nádor na mozgu, ktorý jej v 11-tich vyoperovali. S nádorom však odišiel aj kus Florinej
krátkodobej pamäte a preto si tie najdôležitejšie veci zapisuje priamo na ruky. Na oslave
pobozká chlapca menom Drake a zapamätá si to. Následne jej rodičia odchádzajú do zahraničia
k jej bratovi v domnení, že Paige sa bude o Floru starať. Avšak, Drake bol Paiginým frajerom.
Tá sa o bozku dozvedela a prestala sa s Florou kamarátiť, a tak hlavná hrdinka ostala doma
sama. S presvedčením, že len on jej dokáže vrátiť spomienky, sa za ním vydá do dedinky na
severe Nórska. Tam sa veci skomplikujú a ona zistí pravdu, že Drake si našiel novú priateľku
Naďu – ruskú vedkyňu. Po zistení krutej pravdy sa Flora túla po úpätí nórskych hôr s číhajúcim
nebezpečenstvom v podobe výskytu ľadových medveďov. Na jej záchranu k nej prichádza
kamarát Toby – majiteľ kaviarne kde si Flora každé ráno objednáva kávu. Presviedča ju, aby
sa spoločne vrátili do bezpečia pretože medvede, môžu na nich kedykoľvek zaútočiť.
Medzitým jej rodičia zistili, že Flora ako sľúbila nie je doma, ale nachádza sa na severnom
póle. Jej otec sa preto za ňou vydá a dovedie ju späť domov. Tam sa dozvedá pravdu, ktorú
pred ňou jej rodičia celé roky tajili. Dopovali ju silnými liekmi na upokojenie, aby nemohla
byť skutočne sama sebou. Taktiež sa dozvedá, že toto nebol jej prvý útek z domu, ale tretí.
Uzmieri sa so svojou bývalou kamarátkou Paige, ktorá jej následne daruje list od už mŕtveho
brata Jaka. V liste stojí kontakt na doktora Epsteina a holá skutočnosť čo pred ňou jej rodičia
celé roky tajili. Preto odlieta do Paríža spolu s Paige za doktorom, ktorý jej prezradí, že jej brat
Jake sa s ním už stretol a všetko vybavil v čase keď ešte žil. Dohodnú sa na spoločných
sedeniach jej uzdravenia a Flora začne svoj život žiť naplno.
Je to príbeh lásky, odvahy, ale aj zmätku a nevedomosti. Florina silná osobnosť nám ukazuje
ako sa dá život žiť aj napriek problémom. Napriek svojej chorobe verila v samú seba, šla si za
svojím cieľom a dôverovala ľuďom. Kniha vo mne zachovala krásnu spomienku a aj
ponaučenie. Myslím, že v tomto príbehu nešlo ani tak o lásku, ale o prejav toho, že sme
schopní, dokázať to, čo si zaumienime. Táto kniha je akýmsi upozornením, aby sme si svoje
zdravie vážili a nebrali ho ako samozrejmosť. Pretože ľudský mozog je veľkou záhadou
a darom zároveň.

Akonáhle sa ma niekto opýta na túto otázku viem hneď a jednoznačne povedať že to je
kniha od Petra Popluhára, presnejšie kniha „KDE VŠADE SOM (NE) ZOMREL.
V tejto knihe autor opisuje jeho skúsenosti s cestovaním ktoré ako video tvorca
sprístupňoval svojim sledovateľom na platforme s názvom YouTube. Po dlhšom čase sa ale
autor rozhodol že by bol skvelý nápad keby svoje dobrodružstvá odovzdal ľuďom aj v inej
verzií ako je tá audiovizuálna a tým sa jeho príhody dostali k väčšiemu počtu ľudí.
Celá kniha je v jednoduchosti opis Petra Popluhára ako autora a jeho cestovateľského
života, v knihe je niečo cez 200 strán plných dobrodružstiev, každá párna či nepárna strana
predstavuje nové a nové dobrodružstvo ktoré Peter zažil vždy v inej krajine, ak to môžem takto
povedať tak uvediem ako príklad stranu č. 134, kde autor opisuje ako sa vydal na cestu do
Afriky, a následne opisuje svoj rozhodne prvý a najhorší zážitok v živote a tým je malária,
autor opisuje akým spôsobom ju dostal, to ako trpel, a ako skoro zomrel pri vysokých
horúškach ktoré neustupovali. Každá strana teda opisuje to, akým spôsobom sa autor vydal na
cestu, čo zažil, a pri ktorých činnostiach skoro zomrel a naopak zázrakom prežil. Ak môžem
tak ako ďalší príklad by som uviedol jeden z príbehov kde sa autor vydal na cestu do Ugandy
kde si svoj celý let až po cestu vlakom natáčal a následne plánoval spraviť dokumentárne video
pre svojich sledovateľov na YouTube, lenže pri prechode cez vyprahnuté miesta postihnuté
chudobou sa z ničoho nič na neho vyrútilo asi 10 miestnych vojakov ktorí ho zajali a nechceli
pustiť, z dôvodu toho že sa asi domnievali že autor chce natočiť a odhaliť nejaké ich tajné
vládne miesta.
Opis jeho dobrodružstiev v knihe je veľmi dobrý spôsob ako túto knihu sprístupniť aj
iným vekovým kategóriám ktoré nemusia vedieť chodiť na internet a poznať všetky sociálne
siete ktoré nám svet ponúka. Táto kniha je plná napätých príbehov pri ktorých čitateľ nikdy
nevie či autor danú situáciu prežije alebo naopak zomrie a daná kapitola sa stane jeho osudnou.
Určite by som ale túto knihu odporučil každej vekovej kategórii ľudí ktorá túži po objavovaní
zaujímavých miest, kultúry daných miest a hlavne má zmysel pre humor a dobrodružstvo, o čo
sa podľa mňa aj autor sám snažil.
Ak by som mal túto knihu ohodnotiť od jedného bodu po desať, dal by som jej fakt asi
tých 10 bodov. Je to naozaj úžasná kniha, zábavná, skvelá, informačná, dobrodružná a hlavne
zaujímavá, ktorá čitateľovi ponúkne vcítiť sa do danej situácie a uvedomiť si že život na
Slovensku nie je až tak zlý ako život v krajine kde ľudia nevedia či sa dožijú ďalšieho rána
lebo tri dni nemali ani glg vody.

