Kategorie II. (6. – 9. třídy) – dopis literárnímu hrdinovi
2. místo
40. Adéla Dobrkovská (9. A, 14 let, ZŠ Tyršova Nymburk)
Eden (Helen Douglasová)
Čauky Connore!
Já vím, že ze srdce nenávidíš, když Ti někdo kecá do života, ale i když jsi strašně paličatý,
tak to zkusím.
Eden je Tvá nejlepší kamarádka už od dětství, to moc dobře vím, a tak by ses měl zamyslet,
jak se k ní právě teď chováš. Jsi do ní už roky zamilovaný a ona to moc dobře vycítila, ale
tím, že k ní budeš hrubý a budeš žárlit na Ryana, ji nezískáš. Vlastně budu k Tobě upřímná.
Nezískáš ji nikdy, protože ona je zamilovaná do Ryana, do kluka z budoucnosti, do kluka
tak krásného, že by o něj každá slečna stála. Neříkám, že Ty nejsi pěkný a fajn, ale neměl
bys kazit vztah druhým i když je to pro Tebe velice výhodné. Nebuď sobec! A hlavně by Ti
to Eden nikdy neodpustila! A moc mě mrzí, že Ti Ryan a jeho sestra překazili napsat knihu,
kterou jsi měl vydat, až Ti bude šedesát. Je to bláznivé, vím to, mě samotnou zaskočilo, že
je něco takového možné a když jsem se dozvěděla, že existuje dalších několik planet, na
kterých je život, byl to šok.
Ale PANE BOŽE Connore! Chovej se jako dřív. Buď stále milý a s úsměvem na tváři. Buď
šťastný z toho, že je šťastná Eden. Asi tuším, jak to bolí, ale věř mi, za čas ty city k ní odejdou,
Ty potkáš za 3 roky jinou slečnu (mě) a bude konečně dobře. Doufám, že jsem Ti nedávala
kázání jako Tvá báječná maminka a snad si z toho něco vezmeš. Úplně Tě teď vidím, jak
koupíš očima a žbrbláš, ale myslím to dobře. Každý ve Tvém okolí chce zpět toho starého
Connora.
S láskou…
Tvá budoucí žena Amy (za 7 let pochopíš)

