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Jak vyrůstám s knihou                   

Člověk nikdy neví, co se mu může stát. Může na nás spadnout piáno, jako to bývá ve filmech 
anebo se jenom spustí smršť náhod a obrátí celý náš život vzhůru nohama.   

Nikdy jsem nebyla moc velký fanoušek knížek, četla jsem jen v případě, kdy jsem musela. 
Můj postoj ke knížkám se změnil, když jsem musela být celý měsíc doma a nemohla jsem 
pořádně chodit. Tehdy stále všude běžely upoutávky na knížku a stejnojmenný film Hvězdy 
nám nepřály, i když knížka byla dávno vydána a film už nějaký ten pátek běžel v kinech. Snad 
každý o tom něco slyšel, přinejmenším četl knížku, nebo viděl film. Já však viděla jenom film 
a poprvé jsem se rozhodla, že si chci přečíst i knížku.  

Knížka mi krátila čas, kdy jsem musela být doma a zaměstnávala mě natolik, že jsem ji 
přečetla za dva dny. Zvládla bych to i za kratší čas, ale počasí mi nepřálo a brzy večer byla 
tma. Na příkaz prarodičů jsem si nečetla u lampičky, abych si nekazila oči.  

Ani se nedivím tomu, že je tato knížka tolik oblíbená mezi čtenáři. Nejednou jsem si u knížky 
pobrečela a musela ji odložit, protože přes slzy jsem nemohla nic přečíst a mokré zvlněné 
stránky jsem mít nechtěla.  

Po přečtení jsem ještě dlouhý čas přemýšlela nad tím, jak bych se zachovala já, kdyby někdo 
z mých blízkých zemřel. Začala jsem si více všímat maličkostí a radovat se z nich. Řekla bych, 
že jsem si díky této knížce více uvědomila, jak je náš život cenný, a že kdykoliv nám může 
přijít do cesty nějaká překážka, ale každá se dá nějakým způsobem překonat, třeba i to 
spadené piáno, o kterém píši v úvodu. 
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