
                                   „Beležnica“, Nikolas Sparks 
 O piscu: 

          Nikolas Sparks je savremeni pisac i scenarista. Rođen je 1965. godine i uglavnom je 

pisao romane u kojima se bavio o hrišćanstvu, tragediji, sudbini, a najviše o ljubavi. Od 1996. 

do danas objavio je 12 romana koji su prevedeni na preko 30 jezika. Većina njegovih dela su 

bestseleri, a je 6 njih adaptirano u holivudske poznate filmove.  

 

 

O knjizi: 

          Početak knjige govori o baki i deki koji su u Domu za stare i obolele. Ona ima 

alchajmerovu bolest, bolest zaboravljanja. Ne seća se svog ranijeg života, ko je ona i kako se 

zove, ničega se ne seća. On je u malo boljem zdravstvenom stanju, u Domu je samo zbog 

starosti. 

 

          Drugi deo knjige je njegova beležnica. Napisao ju je kada je bio malo mlađi i sada je 

svako jutro i svako veče čita baki koja zaboravlja da je ikad čula priču iz beležnice. U toj 

priči radi se o devojci Ali i momku Noi koju su se 14 godina ranije voleli. Ona je tada otišla 

kod prijatelja u Nju Bern na leto i upoznala Nou koji je tu živeo i družio se sa njenim 

prijateljima. Zaljubila se, a kasnije ga i zavolela i tog leta je doživela prvu ljubav. Zajedno sa 

Noom uživala je na raznim mestima, a svakog jutra ju je vodio negde drugde gde bi proveli 

ceo dan uživajući. Tako ju je jednog dana odveo do jedne stare i napuštene kuće na obodu 

grada. Rekao je da bi voleo da je kupi i sredi i u njoj provede svoj kasniji život. 

          Bliži se kraj leta i ona ubrzo mora da ode u svoj rodni grad. Kada je trebalo da krene iz 

Nju Berna, obećala je da će doći ponovo da tu živi i da se zaposli pošto je završila 

školovanje, pa je ništa ne može sprečiti. On joj je stalno pisao od kada je otišla, ali nije dobio 

odgovor. Čekao ju je dugo da se vrati, a kada je shvatio da više neće doći, odlučio je da se 

preseli iz Nju Berna i zaboravi sve, pa i leto koje je tu proveo sa Ali. On putuje po svetu, ali 

se na kraju ipak vrati u Nju Bern i kupi kuću o kojoj je pričao Ali. Otac mu uskoro umire i on 

ostaje sam. Pokušava da nađe ljubav svog života, ali neuspešno, ne može da zaboravi Ali. 

          Četrnaest godina kasnije, on još uvek živi sam i pokušava da se usreći malim stvarima i 

da nađe osobu sa kojom bi proveo ostatak svog života. U međuvremenu, u novinama je 

izašao članak o kući koju je on sredio, zato što su dvorište i kuća bili predivni -  dvorište je 

bilo ogromno, kroz  njega je prolazila reka, imao je prelepu terasu, sve je bilo puno cveća, a 

kuća je bila kao iz snova. Ali pronalazi taj članak i, bez obzira na to što je verena i što je 

planirana svadba za tri nedelje, ona odlazi u Nju Bern u nadi da će pronaći Nou u toj kući. 

Svom vereniku rekla je da ide poslom i da nađe venčanicu. Istog dana kada je pronašla 

članak, ona kreće ka Nju Bernu. Kada je stigla u hotel, pokušala je da se seti puta kojim je sa 

Noom išla pre četrnaest godina do stare i napuštene kuće. Tu pronalazi usamljenog Nou 

kome su se snovi ostvarili u trenutku kada je nju ugledao. Pričali su o svemu. Ona je rekla da 

se uvek nadala da će se vratiti u Nju Bern i videti ga, ali da su njeni bili protiv toga zato što je 

on bio siromašan i zato što su smatrali da on nije pravi čovek za nju. On joj je rekao da joj je 

pisao mnogo puta, ali, kako nije dobio odgovore, a ona nije videla ta pisma nikada, shvatili su 



da je njena majka uzimala ta pisma i krila ih. Noina osećanja, koja nikada nisu nestajala, sada 

su postala još jača, a njena osećanja su se vraćala. Osećanja su rasla dok je par dana bila kod 

njega i sve ređe se javljala svom vereniku Lonu. Njega je to veoma zabrinulo. Setio se i da 

mu je ona nekada ranije pomenula leto i ljubav u Nju Bernu, pa je odlučio da će krenuti kod 

nje da vidi da li je sve u redu. Kako je njena majka je znala njene namere, krenula je da 

obavesti Ali da je Lon krenuo u Nju Bern. Pronašla ju je tamo gde je i očekivala – u Noinoj 

kući. Rekla joj je da je Noa krenuo u Nju Bern. Tada joj je dala sva pisma koja je Noa slao, 

rekla da joj je veoma krivo zbog toga što ih je krila, ali da ih nikada nije pročitala. Rekla joj 

je da je puno voli i da je sve radila iz dobre namere, ali da nije sve ispalo kao što je mislila da 

će ispasti. Nije znala koliko voli Nou i mislila da će ga brzo zaboraviti. Mnogo se kajala zbog 

toga što je zabranjivala tu ljubav, ali joj je rekla da je u ovom trenutku potpuno podržava šta 

god da odluči i da mora dobro da razmisli. Rekla joj je i da mora da požuri zato što će Lon 

vrlo brzo stići i, rekavši joj da je voli, brzo izašla iz kuće. 

          Kada je majka otišla, a Noa i Ali ostali sami, Noa joj je rekao da je puno voli, ali da bi 

mu bilo drago ako ode sa Lonom ako je to pravi čovek za nju, jer ne bi trebalo da živi sa 

čovekom kog ne voli. Rekao joj je da dobro razmisli, ali da bude iskrena i prema Lonu i 

prema sebi. Noa je znao da će neko biti povređen na kraju svega i nadao se da to neće biti on. 

          Ali odmah kreće ka hotelu. Dok je vozila, bila je veoma zbunjena i iznenađena, ali je 

znala koja je njena odluka i bila je sigurna da je to prava odluka. Kada je stigla ispred hotela, 

ugledala je Lonov automobil na parkingu i znala da će sada morati da ispriča Lonu sve i kaže 

mu svoju odluku. 

 

          U tom trenutku starac zatvara beležnicu i okrenuo se prema baki koja ga je pažljivo 

slušala. Ona ga je pitala da li je poznavao Ali, Nou ili Lona o kojima je pisao. Rekao je da je 

Ali i Nou znao savršeno dobro, bolje nego ikog drugog, ali da nije mogao i želeo da upozna 

Lona. Tako su njih dvoje počeli da pričaju. Zajedno su išli u šetnju i njoj polako počinju da se 

vraćaju sećanja. Na kraju se priseti svega i shvati da i zna ko su Lon i Ali i da ih je poznavala 

dobro koliko i deda. Pamćenje, sećanja i osećanja su joj se vratila i bila je veoma srećna, ali 

se sve to veoma brzo gubi i ona ponovo sve zaboravlja. Njemu ostaje samo da živi u 

sećanjima i nadi da će se njeno stanje popraviti. 

 

 

 

Uopšteno: 

          Mislim da je knjiga veoma dobro napisana. Jeste tužna i pomalo teška, ali je knjiga 

koja se ne zaboravlja. Sve u knjizi mi se svidja, bez obzira na tužan kraj i sve tužne stvari u 

njoj. Predlažem svima da je pročitaju i mislim da će se većini dopasti.  


