Cartea
Cartea..., la prima vedere, pare a fi doar o adunătură de pagini între două coperți. Pentru
unii, o carte reprezintă doar niște rânduri scrise negru pe alb , dar, în opinia mea, o carte este mai
mult decât atât.
Rândurile simbolizează gândurile autorului, mintea și sufletul scriitorului, ele reprezintă
imaginația acestuia, transmise prin intermediul paginilor.
Unele povești rămân cu noi pentru totdeauna, atât în minte, cât și în suflet, ne rămân fraze
care ne revin în minte zi de zi. Printr-o carte, trăiești momente care îți schimbă viața. Aceasta dă
aripi minții. O singură carte poate să îți transmită o mie de sentimente.
Când recitești o carte bună, cartea ta preferată, e ca și cum ai fi acasă din nou, precum
în cartea „Orașul de cenușă”.
Între paginile unei cărți se ascund milioane de lumi ascunse, lumi care așteaptă să fie
descoperite, iar aceste lumi imaginare ne ajută să luptăm cu cea reală, la fel ca în cartea
“Orașul Oaselor”, când Clary descoperă că face parte dintr-o lume care nici nu știa că există.
Cărțile nu sunt doar povești pe o hârtie, cărțile sunt iubire, moarte, ură, fericire, ele sunt o
altă viață.
Printr-o carte trăiești mai multe vieți, trăiești viețile personajelor. Unele cărți te fac să
simți că nu ești mereu singur.
Poate că personajele nu sunt reale, dar ele ne învață să iubim, să avem grijă de ceilalți, să
visăm, să explorăm, ele ne ajută să ne regăsim pe noi înșine, să ne găsim adevărații prieteni și
forțele noastre interioare, precum Edward a ajutat-o pe Bella în „The Filight Saga” să învețe să
iubească, să fie mai puternică, a avut grijă de ea, a învățat-o ce sunt prietenii adevărați și a
învățat-o să se descopere, personajele sunt reale pentru noi.
Cu personajele noastre preferate creștem, pe ele le iubim, râdem, cu ele plângem, luptăm
pentru ele, credem în ele, aşa cum l-am iubit pe Jace, am râs cu el, am plâns pentru el, am crezut
în el pe tot parcursul cărții „Orașul Oaselor,”dar, la final, ne dăm seama că ele nu sunt cu
adevărat aici.

Cărțile fac parte din noi, ele ocupă acea bucățică din sufletul nostru care nu poate fi
înlocuită cu nimic altceva.Cartea va ocupa întotdeauna în sufletul meu un loc privilegiat, o voi
iubi mereu!

