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RECEPT

 Ať už slavíte Valentýn, nebo k jeho fanouškům nepatříte, měsíc únor je skvělá příležitost k tomu, 
abyste se pustili se do sladkého pečení. Vyzkoušejte třeba sametově jemné, ale taky hříšně čokoládové 
brownies, které obměkčí i ty největší zarputilce! 

Budete potřebovat: 
100 g rozpůlených vlašských ořechů 

150 g nakrájeného másla 
225 g nakrájené kvalitní čokolády

4 velká vejce 
300 g třtinového cukru

125 g hladké mouky
špetku soli 

Postup: 
1. Troubu předehřejeme na 170° C. Pekáč o rozměrech 20x30 cm vytřeme tukem a vyložíme pečicím 

papírem. 
2. Na vodní lázni rozehřejeme máslo a čokoládu. Odstavíme, vymícháme nahladko a necháme mírně 

vychladnout. V jiné míse ušleháme vejce a cukr. Přidáme směs rozehřáté čokolády a másla a šleháme, 
aby se vše spojilo. Do mísy prosejeme mouku a spolu se špetkou soli vše zapracujeme do těsta. 
Nakonec vmícháme ořechy. 

3. Těsto nalijeme do pekáče, uhladíme a pečeme uprostřed trouby 25 minut. Na povrchu se utvoří tenká 
kůrka, těsto pod ní bude měkké. Necháme vychladnout v pekáči, nakrájíme na čtverce a podáváme. 

VALENTÝNSKÉ 
BROWNIES
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Co děláte ráda ve svém 
volném čase? 
Nejraději připravuji program 
pro mé děti a neteře, vždy když 
jsou prázdniny, přijedou 
k nám. Připravuji i chemické 
pokusy na letní tábor pro děti. 
Také mám ráda jízdu na kole, 
in-line brusle a procházky 
s mými dvěma labradory.

Jaká je Vaše nejoblíbenější 
kniha? Proč? 
Řeka Bohů. Otrok Taita mě 
dlouhodobě uchvátil. Hodně 
čtu historické knihy o Egyptě, 
Řecku a Římě. 

Co nám o sobě prozradila paní 
učitelka Alexandra Hoňková?

Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
Nemám vyhraněný styl. Nejvíc se mi 
líbí taneční hudba, nabíjí mě, ale také 
poslouchám rock. Takže podle nálady.

Jaký je Váš 
nejoblíbenější lm? 
Proč? 
Nemám vyloženě 
nejoblíbenější lm. Moje 
srdeční záležitost jsou 
lmy s Meryl 
Streepovou.

Učíte biologii a chemii. Co Vás přimělo jít studovat učitelství a proč jste si vybrala tyto předměty? 
Vždy mě ve škole zajímaly, pořád díky nim získávám nové informace.

Kdybyste teď mohla změnit své dřívější rozhodnutí stát se učitelkou, udělala byste to? A čím byste 
dnes byla? 
Původně jsem chtěla studovat farmacii. Na vysokou školu jsem byla přijata, ale taťka s dědou mi to 
rozmluvili. Takže jsem šla na přírodovědeckou fakultu. Nelituji, toho, asi to tak mělo být, protože dělám 
práci, která mě naplňuje. Každý den je pro mě jiný a nikdy nevím, co od studentů přijde .

Jak dlouho učíte na SGO? Učila jste i jinde? Pokud ano, srovnejte prosím stručně dvě různé školy. 
Učím na SGO od ukončení studia a již to bude 10 let.

Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, nejpesimističtější) 
zážitek z dosavadní učitelské kariéry?
Zážitků se studenty je opravdu hodně. Ten, který mě ovšem nejvíce překvapil, se stal před třemi lety 
v laboratoři. Studenti pracovali na úkolech a já je obcházela u stolů a kontrolovala, jak si vedou při 
sestrojení aparatury. Pak se mě 3 kluci zeptali: „Plánujete třetí dítě??“ V tu chvíli jsem nevěděla co 
odpovědět na tak osobní otázku. Zeptala jsem se jen, proč se ptají? „No, jestli s vámi můžeme počítat 
a dovedete nás až k maturitě“. 
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POVÍDKA

Nelitujme, adoptujme

Drobné sněhové vločky se neslyšně snášely 
chladnou únorovou nocí a s lehkostí dopadaly na 
promrzlou zem. Jeden takový dokonale symetrický 
a jedinečný dílek sněhové pokrývky se dotkl i malého 
černého čumáčku teprve několikaměsíčního štěněte. 
Neobratně se po něm ohnalo, ale packou mu projela 
ostrá bolest, jak ještě růžovými štěněčími polštářky 
na tlapkách prorazilo ledový vzduch. Vylekaně se 
schoulilo do rohu kartónové krabice a snažilo se 
uchovat poslední zbytky tepla svého drobounkého 
tělíčka. 

Pejsek si matně vzpomínal na svou maminku 
a na několik sourozenců, které ale ztratil dřív, než 
byli všichni dost silní na to, aby mohli začít vyvádět 
doslova psí kusy.

 Mnohem víc v paměti mu uvízl večer, kdy ve 
velké, červenou mašlí dokola ovázané krabici 
netrpělivě čekal pod obrovským stromem zářícím 
všemi barvami. Za dveřmi se ozval smích a on 
zastříhal oušky. Za chvíli jej už vytahovaly něčí ruce a 
stal se středem pozornosti celé rodiny. Vesele, ale 
nemotorně pobíhal po obývacím pokoji, putoval 
z náruče do náruče a trpělivě snášel snahu malých 
dětí po svém si s ním hrát. Ve psí dušičce opět cítil 
lásku, radost a domov a netušil, že kouzlo dnešního 
večera nebude trvat věčně. S prvními rozkousanými 
věcmi a loužičkami se objevila i netrpělivost 
dospělých a lhostejnost dětí. Po několika týdnech, 
kdy všechny nová „hračka“ úplně omrzela a pejsek 
zase vyvedl nějakou štěněčí neplechu, se opět ocitl 
v oné krabici.

 „Kam jdeme takto pozdě? Zase bude nějaké 
překvapení?“ plný očekávání vrtěl ocáskem. Když jej 
položili na zem, přes stěnu krabice uviděl spoustu 
sáčků s odpadky. 

V čumáčku ho zašimral nepříjemný zápach. 
„Kam jdete?“ Já jsem tady!“ zkoušel štěkat, pak 
kňučet, ale odpovědí mu byla jen vzdalující se záda 
lidí, kteří jej před měsícem pořídili do sbírky hraček 
svým dětem.  Nic nechápal. „Co jsem provedl?“ 
Vždyť si jen hrál. Začala mu být zima, jeho štěněčí 
kožíšek nestačil na tak nízké teploty a z nebe k zemi 
klesaly tisíce vloček. 

Po mnoha dlouhých minutách, možná 
hodinách čekání, třesu a doufání pejsek pochopil. 
Oni se už nevrátí. Křehké tělíčko bylo pokryto 
vrstvou mrazivého poprašku. V krabici nebyla deka, 
starý ručník ani kus oblečení, které by jej mohlo 
aspoň trochu zahřát. Byl sám. Sám ve velké krabici 
poskytující jen minimální ochranu. Tmavohnědé 
velké oči upíral k obloze, ale vyprchávaly z nich 
zlatavé jiskřičky života. Víčka se pomalu klížila 
a varovný hlas v hlavičce volal: „Neusínej!“, ale krutá 
zima byla silnější než malé opuštěné štěně. 

Tichem se ozývalo pravidelné křupání sněhu. 
To zamilovaná dvojice procházela nočním 
městečkem. Mladí lidé se drželi za ruce, občas se 
políbili a užívali si samotu liduprázdných ulic. Štěně 
je nevidělo, už ani nebylo schopné zvednout 
hlavičku, ale slyšelo jejich hovor. Z posledních sil 
zakňučelo.   Pár se současně a naslouchal 
zasněženému okolí. „Asi se nám něco zdálo, 
půjdeme dál,“ usmál se muž na plavovlasou dívku. 
„Ne! Poslouchej!“ odpověděla. A skutečně. Tmou se 
začalo rozléhat slabé, ale znovu odhodlané 
pokňukávání, když pejsek ucítil novou naději. 

S k o r o  s e  r o z e b ě h l i  k e  k o n t e j n e r ů m 
a popelnicím a konečně jej spatřili. Malou nehybnou 
bíle přikrytou hromádku. Začali mu z kožíšku 
oprašovat napadaný sníh. Když se dívčina ruka 
dotkla promrzlých paciček, na kterých mělo štěně 
položenou hlavu, nepatrně jí olízlo prsty, podívalo se 
na ni nekonečně hlubokýma očima a právě tímto 
pohledem si dvojici skutečně získalo. Muž si 
rozepnul kabát, jednou rukou psíka přidržoval na 
své hrudi a druhou držel látku, aby jej zakryl. 
Spěchali domů. Nepotřebovali se domlouvat, že jej 
tam vezmou. Museli mu pomoct. Museli být lepší než 
ti, kteří jej tam nechali. Nelitujme, adoptujme.

Alena Klementová
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1. Pijte hodně tekutin. Vynechte ale kávu, silný černý čaj a další nápoje s kofeinem. Dobrá hydratace 

organismus chrání před vstupem další infekce a pomáhá mu vyrovnat se s tou stávající. 

2. Dejte si horký vývar. Šálek horkého kuřecího vývaru je posilující a stoupající pára krásně uvolní 

i betonově ucpaný nos. Je to sice rada z dob našich prababiček, ale pokud máte chvilku času, věnujte ho 

přípravě kvalitního domácího vývaru a posilte jím sebe nebo své nejbližší.

3. Vsaďte na bylinkovou směs proti rýmě.  Ideální je zakoupená směs bylin přímo proti rýmě – nálev by 

pak měl být horký (horká pára uvolňuje nos a dutiny) a podávaný s citrónem a  medem. 

4. Zavřete se v koupelně. Horká pára udělá vašemu ucpanému nosu dobře, nemusíte si vařit neustále 

nové čaje a vývary. Když zavřete dveře dostatečně malé koupelny a pustíte horkou sprchu, vytvoříte si 

výbornou atmosféru, která udělá dobře vašemu nosu i bolavým dutinám. Výborná je také parní sauna.

5. Očesnekujte si život. Česnek funguje proti virům a bakteriím. Pár stroužků česneku navíc také přidá 

chuť beztvaré hmotě, ve kterou se díky ucpanému nosu proměnilo jídlo na vašem talíři.

6. S nosními kapkami zacházejte opatrně. Nosní kapky obsahující takzvané dekongestanty (látky 

snižující otok nosní sliznice a zlepšující průchodnost nosu) vám mohou na chvíli ulevit od nepříjemných 

příznaků. Pokud je však budete užívat déle než tři až pět dní, mohou paradoxně pocit ucpaného nosu ještě 

zhoršovat.

7. Vypláchněte si nos solným roztokem. Solný roztok si můžeme snadno vyrobit i doma, ale pohodlnější 

je zakoupit si v lékárně například nosní sprej s obsahem mořské soli. Nejenže pomůže snížit otok nosní 

sliznice, ale odstraní i část nečistot a mikroorganismů, které se na nosní sliznici uchytily. 

8. Dejte si megadávku vitamínu C. I  když ne všichni odborníci věří, že vitamín C může mít na průběh 

rýmy vůbec nějaký účinek, zvýšený přísun čerstvého ovoce a zeleniny vám určitě neuškodí.

9. Namažte si nos. Rýma, výtok z nosu a kapesník dráždí naši pokožku, takže je kolem nosu červená 

a rozbolavělá. Mažte si nos pravidelně léčivou mastí, například s obsahem heřmánku nebo mentolu.

10. Přispěte si, když to jde. Rýma a ucpaný nos jsou velmi nepříjemné hlavně v noci, kdy brání volnému 

dýchání a mnohdy i spánku. Nedostatek spánku však prokazatelně oslabuje náš imunitní systém, proto 

pokud to jde, snažte se odpočívat i  ve dne.

10 způsobů, jak zatočit s rýmou

Hepčí! Jak se vyhnout rýmě?
·-Myjte si ruce co nejčastěji

·-Neberte do rukou předměty, kterých se 

dotýkala nakažená osoba

·-Často větrejte

·-Neoslabujte zbytečně svůj imunitní systém: 

nekuřte, nepijte větší dávky alkoholu a dodržujte 

zásady zdravé výživy 

ČLÁNEK
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KDYŽ JSME SE VE ŠKOLCE 
ZEPTALY NA LÁSKU...

Protože měsíc únor s sebou přináší kouzlo svatého Valentýna a spoustu zamilovaných, vydaly 
jsme se zase za dětmi, tentokrát však do MŠ Eliška, poradit se, kdo to svatý Valentýn byl, jak to vypadá, 
když má někoho někdo rád a jak by děti projevily svou lásku třeba k mamince nebo kamarádům.
 Vstupujeme do menší barevné herny se spoustou obrázků a vítá nás hluk dětských hlásků, podle 
kterých poznáváme, že jsme na správném místě. Paní učitelky nás po krátkém rozhovoru odvedou do 
vedlejší kanceláře a před nás si na židličku vylézá první chlapeček. Zdá se, že je poněkud nervózní, to 
však hned opadá, protože po chvilce nesmělých úsměvů odpovídá na otázku – Jak to vypadá, když se 
mají dva lidi rádi? – jasným hláskem: „Žení se.“ S úsměvem se s ním loučíme a na židličku si sedá 
dívenka s blonďatými copánky a na stejnou otázku beze studu odpovídá: „Dobře.“ Když se Péťa zeptá: 
„A jak to vypadá, když má tatínek rád maminku?“ Holčička opět s úsměvem odpovídá: „Dobře!“ 
S rozpaky se poprvé setkáváme až při další otázce, kdo to byl svatý Valentýn, s tím si děti neporadily. 
Samy děti by lidem, které mají rády, darovaly náramek anebo je objaly, jak nám sdělili ostatní naši 
pomocníčci. 
 Loučíme se s dětmi a s úsměvem na tváři odcházíme z barevného světa, kam bychom se tak rády 
vrátily.

       Tereza Dehnerová

ZASLOUŽENÝ ODPOČINĚK

Už to bude brzo tady!
Zatím ale bez nálady

mezi učením jen sníme,
jak s tím týdnem naložíme. 

Váhavým a bláhovým
ráda rychle napovím:

Prázdniny nám nastanou,
starosti půjdou stranou,

pauzičku si pár dní dáme,
všichni mozky vypínáme.

Lyžujete? Bobujete? 
Či jen tak relaxujete?

Na celý ten školní stres
zapomeňte ještě dnes.
Užijte si týden přání,

hlavně ať vám štěstí straní!

Petra Magerová

ZÁBAVA
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ZAŽIJ OPAVU
 Každý, kdo v Opavě trpí akutním nedostatkem zamrzlých rybníků, už nemusí déle 
smutnit. Od 12. ledna si můžeme užít bruslení na čerstvém 
vzduchu přímo v centru Opavy. Pokud se vám tedy nechce 
navštěvovat zimní stadion a i tak usuzujete, že je na čase oprášit 
své brusle, rozhodně navštivte kluziště na Horním náměstí.
 I já osobně jsem ho vyzkoušela a mohu říct, že to byl 
skvělý zážitek. Mé nadšení nezbrzdil ani fakt, že jsem byla jedna 
z mála starší desíti let, pokud tedy nepočítám rodiče starající se 
o své ratolesti. Zabruslit si můžete každý den mezi 15.00 a 19.00 
hodinou, v sobotu od 10.00 do 20.00 a v neděli od 10.00 do 
18.00. Na kluziště se dá vstoupit v každou celou hodinu. Vstupné 
činí 20 korun a pro děti polovic. Pokud nevlastníte brusle, vůbec 
nevadí, jelikož si zde za 20 korun lze brusle zapůjčit. A pokud 
ještě nemáte žádné plány na jarní prázdniny, tak si určitě jeden 
den vyhraďte právě na návštěvu opavského kluziště. 
V prázdninovém týdnu bude totiž kluziště otevřeno od 10.00 
do19.00. Takže neváhejte a vyrazte!!

„Tati, proč mi podepisuješ žákovskou knížku třemi křížky, jako nějaký 
analfabet?“
„Nechci, aby si učitel myslel, že vzdělaný člověk může mít takového syna, 
jako jsi ty!“

„Liborku, probuď se, ptáčkové už dávno vstali.“
„To věřím, ti nemusí do školy. Kdybych já mohl celý den lítat po venku, také 
by se mi chtělo vstávat.“

„Zase pětka!“ vyčítá otec synovi. „Asi jsi dobře neporozuměl otázce, kterou 
ti pan učitel položil.“
„Já jsem otázce rozuměl, ale pan učitel nepochopil mou odpověď.“

ZÁBAVA
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Kristýna Bergerová

Na jaké škole jsi absolvovala?
Po dvou letech na ZŠ Neplachovice jsem 
přestoupila na ZŠ Edvarda Beneše, kde jsem 
základní vzdělání úspěšně ukončila a nyní jsem 
zde.

V jakém jsi ročníku?
Letos maturuji, tudíž ve čtvrtém ročníku. 
Konkrétněji 4. B.

Co v časopise děláš?
Na starost mám recenze knih. Každý měsíc 
vyberu knihu (nebo tři), o které si myslím, že je 
zajímavá a stojí za to se o ni podělit i s jinými, 
napíšu o ní skvělou recenzi a jako třešničku na 
dortu přidám pár úžasných výňatků.

Proč chceš být v časopise?
Jednu dobu jsem zvažovala dráhu žurnalistiky, 
takže mě to k časopisu přirozeně táhlo. A když 
se mi naskytla příležitost spojit psaní a mou 
oblíbenou činnost – čtení, nedalo se odmítnout.

Jaké jsou tvé koníčky? 
Jak už jsem zmínila v předchozí odpovědi, 
četba vyhrává na plné čáře. Jako jiní teenageři 
i já mám ráda hudbu a sledováním lmů 
a seriálů trávím až nezdravě příliš hodin. Ale 
nestydím se za to. Také ráda věnuji čas menším 
dětem a přírodě.

REDAKCE
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VÝZNAMNÉ DNY

Darwinův den

Charlese Darwina, revolučního biologa, si 
12. února připomínáme už od roku 1997. Na 
celém světě probíhají v tento den tematické 
akce zaměřené hlavně na vývoj živočišných 
druhů a člověka. Vizí tohoto dne je inspirovat 
lidstvo ke vzdělání, vědě a objevování 
pravdy.

Mezinárodní den boje proti vzácným 
chorobám

Tento významný den letos budeme slavit po 
třech letech, protože připadá na 29. února, a je 
tedy nucen pokaždé počkat na přestupný rok. 
V EU je onemocnění považováno za vážné, 
pokud postihuje maximálně 1 osobu z 2000.
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Amálie Kořitsková



Ruelle

Ačkoli nám informace na sociálních sítích tvrdí, že se jedná o kapelu, pravdou zůstává, že při prvním pohledu by 
nejspíš nikoho nenapadlo, že se o kapelu jedná. 

Ruelle

 Maggie Eckford, pocházející z Nashvillu v USA, je takovým stínem v pozadí. Její hudba, ačkoli si 
toho skoro nevšimnete, si našla cestu do prakticky každého aspektu našich životů – její písně se objevily 
například v Ospalé díře, The Originals, reklamě na Zimní olympijské hry a mnoha dalších; to proto, že 

poslední dva roky strávila především psaním.

 Hlavním hlasem skupiny je právě Maggie. Ostatní členové jsou různé kousky té a tamté 
elektroniky, které dotvářejí dojem ,temné uličky', tedy že jejich kombinace patří ve lmech na ta 

dramatická místa, kde očekáváte, že už už něco seskočí ze střechy přímo vám za krk. Je to hudba, kterou si 
nepustíte, když jdete sami po městě ve 3.15 ráno, pokud ovšem nejste člověk, jehož mysl ráda vytváří nové 

scénáře – na to se neobvyklé vokály a dramatické pozadí perfektně hodí.

 Snad nejvíc pozornosti se Maggie dostalo během prosince minulého roku a začátku roku tohoto, 
kde se na televizních obrazovkách objevily ukázky a první díl dlouho očekávaného seriálu 

Shadowhunters, druhého přepracování knižní série The Mortal Instruments; v obou nám píseň Monster 
doslova nahnala husí kůži.
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Kristýna Hřivnáčová



Co se událo v minulém měsíci?

Basketbal

6. a 7. ledna  SPORT

Jak chlapecký, tak dívčí tým si na okresním kole 
soutěže v basketbalu vedly výborně. Oba bez 
zaváhání postoupily do krajského kola.
Složení obou týmů naleznete na stránkách naší 
školy.

Když se soutěží ve francouzštině

12. ledna     JAZYKY

Jako každoročně i letos se naši studenti poprali 
o postup do krajského kola soutěže ve 
francouzském jazyce. Postup nakonec 
vybojovala Veronika Resslerová z 3. C 
v kategorii B2 a Barbora Křížová z 2. C 
v kategorii B1.

Olympiáda z angličtiny

25. ledna    JAZYKY

V tento den se na naší škole uskutečnilo školní 
kolo olympiády z angličtiny. Na prvním místě 
skončila Lucie Rychlá ze 3. C, druhé místo 
obsadila Sabina Gargošová a třetí  Sabina 
Onderková, obě ze 3. B. Přejeme hodně štěstí 
do dalšího soutěžení.

Kde se zdraví „Goeietag!“

13. ledna  PŘEDNÁŠKA

I tento měsíc se uskutečnila již tradiční 
středeční přednáška. Tomáš Hrstka nás provedl 
krásami Belgie a zároveň nás poučil o 
programu Erasmus+, díky kterému se do této 
země dostal. Zároveň bychom vás rádi pozvali 
na únorovou středeční přednášku s Janem 
Kunze z Kofe-inu
..

ČTVRTLÍSTEK

14. ledna   LITERATURA

O tom, že literatura není nuda, se přesvědčili 
naši žáci při soutěži o nejlepší přednes 
literárního textu. V kategorii, která obnášela 
přednes prózy a poezie, si nejlépe vedl Jan 
Onderka z 2. B a v druhé kategorii své texty 
nejlépe zdramatizovaly Klára Mazurová a Nina 
Tran z 1. A. Vítězové putují do krajského kola.

NOVINKY
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Barbora Křížová



LÁSKA JE VŠUDE KOLEM NÁS

Měsíc únor je oblíbený ne díky chladným dnům a mrazivým ránům, ale spíš kvůli 14. únoru, svátku 
sv. Valentýna, svátku všech zamilovaných. I když se zpočátku slavil 
pouze v anglosaských zemích, dnes se připomíná snad po celém světe, nás 
nevyjímaje. A proto bych tento měsíc chtěla využít k recenzi romantické 
trilogie americké spisovatelky Stephanie Perkins. 
 Nejde jen o další rádoby „romantické techtle mechtle“, které jsou 
v dnešní době čím dál úspěšnější a oblíbenější. Tyto knihy jsou také 
o objevení sebe samých. Hledání vlastních schopností a hranic. O vzniku 
přátelství i snaze vyrovnat se se ztrátou někoho blízkého. 
 Pokud ale jste z těch, kteří naopak uvítají již zmíněné „romantické 
techtle mechtle“, můžu vám s radostí oznámit, že v každé z nadcházejících 
tří knih je mládenec, do kterého se zamilujete už při první větě a budete 
doufat, že celý příběh skončí pohádkově a hlavní postavy spolu budou žít 
šťastně až do smrti. Zda to tak ale dopadne, samozřejmě neprozradím.
 Prvním dílem je Polibek pro Annu (Anna and the French kiss), ve 
kterém se setkáváme s mladou Američankou Annou, která je šťastná 
doma v Atlantě se svou rodinou, přáteli a svým spolupracovníkem, 
z něhož se pomalu, ale jistě klube její přítel. Vše se však mění, když je Anna 
poslána studovat poslední rok střední školy do Paříže. Prý si tam najde 
nové přátele, novou lásku, prožije mnoho nevídaných zážitků a naučí se krásný jazyk, kterým francouzština 
bezesporu je. No, zkuste to říct sedmnáctileté dívce, která je spokojená právě tam, kde je, a ani v nejmenším ji 
neláká rok v nejromantičtější zemi Evropy, zvlášť když tam bude naprosto opuštěná. 

 Ale přece jenom – rok v Paříži, může se stát cokoliv. Takže by se nikdo 
nedivil, pokud by Město světel Anně opravdu přineslo úžasné zkušenosti 
a přátele na celý život. 

„Čím líp znáš sám sebe a to, co chceš, tím méně tě cokoliv dokáže rozhodit.“ 

 Lola a kluk od vedle (Lola and the Boy next door) je název druhého dílu, ve 
kterém je hlavní postavou sedmnáctiletá Lola žijící v uměním nasáklém San 
Franciscu. Podle toho také vypadá její život. Za rodiče má dva naprosto úžasné 
homosexuální kuchaře, za přítele rockera, za nejlepší kamarádku Annu, která 
se přistěhovala z Francie, a sama Lola sní o tom, že bude návrhářkou kostýmů, 
které tak ráda vytváří a nosí.

„Život je příliš krátký, abychom byli každý den tím samým.“ 

 Ve svém životě je naprosto spokojená. Když se ale do vedlejšího domu opět 
nastěhuje rodina Bellova, věci se začnou roztáčet. Dvojčata Cricket a Calliope 

byli součástí Lolina dětství a dospívání, během té doby se ale již párkrát odstěhovali a nyní jsou zase zpět. 
A spolu s nimi se vracejí vzpomínky a pocity, které se Lola dlouhou dobu snažila potlačit.

„Je jednoduché mluvit o věcech, které nesnášíme, ale někdy je těžké vysvětlit, proč něco máme rádi.“
 „Život není o tom, co máš, ale o tom, co uděláš s tím, co máš.“
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 Třetí díl nese název Isla a šťastné konce (Isla and the Happily ever after). Isla je 
prostřední ze tří sester francouzsko-amerických rodičů. I když celá rodina bydlí v New 
Yorku, každý její člen studoval či studuje na internátní střední škole v Paříži. Isla není 
výjimkou. A právě tam se již v prvním ročníku zamilovala do Joshe, umělce, který 
všechen svůj volný čas tráví s kamarády či přítelkyní, a tak se Isla ani nikdy 
neobtěžovala dát své city najevo. 

„Jsem na sebe tvrdá. Ale není lepší být o těchhle věcech upřímný sám k sobě, než je 
někdo jiný použije proti vám? Než vám někdo jiný zlomí srdce? Není lepší si ho zlomit 
sám?“ 
 
 Když jej ale jednoho večera potká v kavárně doma v New Yorku, nadopovaná 
prášky proti bolesti, a tudíž s pramalými zábranami, nic jí nezabrání v tom, dát se s ním 
do řeči. A právě tenhle okamžik odstartuje jejich vztah, který se však neobejde bez 
mnoha problémů jak ve Franci, tak doma v Americe. Ať jde o nemocného nejlepšího 
přítele Isly, bývalou přítelkyni Joshe či trable v rodině a ve škole. Z krásného vztahu se 
během minuty stane bolestivá rána. Nejdříve si každý musí vyřešit své problémy, aby 
pak mohli pracovat na těch společných. A ani to není jisté…

„Riskuj. Riskuj sakra! Jestli si budeš vždycky vybírat tu bezpečnější variantu, nikdy nepoznáš, kdo vlastně jsi.“

 Stephanie Perkins je uznávanou autorkou románů pro dospívající mládež a tato trilogie si našla zástupy fanoušků 
po celém světě. Knihy jsou pravdivé a velice vtipné. Způsob, jakým se postavy vyjadřují, jednají a řeší problémy, je nám 
všem velice blízký a situace, se kterými se musí potýkat, dobře známé, proto není divu, že se do knih začtete a přestanete, 
až když dojdou stránky. 

#ya #novel #trilogy #StephaniePerkins #AnnaandÉtienne #Paris #LolaandCricket #SanFrancisco #IslaandJosh #NewYork 
#romance #love #boardingschool #familyissues #traveling #friendship #trouble

Stephanie Perkins

13

RECENZE

Kristýna Bergerová



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové, 
která má na starosti gramatickou korekturu, 

časopis vytvářejí: Petra Magerová, 
Alena Klementová, Klára Moravcová, Aneta

Macolová, Tereza Dehnerová, Jana Beránková,
Anna Křempková, Kristýna Bergerová, Kristýna

Hřivnáčová, Amálie Kořistková a Barbora Křížová.

Jana Beránková, Anna Křempková
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