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Încă de când am început cartea Un șir infinit de 

țestoase, de John Green am avut așteptări mari de la 

ea întrucât aparține unui autor contemporan îndrăgit. 

După cum știți (sau aflați acum) acesta s-a făcut 

cunoscut prin intermediul cărții-fenomen Sub aceeași 

stea, pe care o citisem și eu cu ceva timp în urmă și 

mă impresionase. Așa cum este specificat și pe 

coperta romanului, John Green se inspiră întâi din 

propria-i poveste de viață. 

Coperta este, de asemenea, foarte 

reprezentativă pentru mesajul cărții și pot spune că 

este foarte bine aleasă, ilustrând o spirală portocalie, 

ce se regăsește într-un tablou pe care Aza îl primește de la Davis și îl prețuiește infinit. 

        Pot spune că la început am considerat că personajul principal Aza, o tânără liceancă, este puțin cam 

dubios, fapt reprezentat de imensa temere pentru bacterii și de felul în care percepe diferite activități zilnice, 

precum mâncatul. Spre exemplu: 

 

„Sinceră să fiu, tot procesul de mestecare a plantelor și animalelor pe care le îndeși apoi în jos pe 

esofag mi se pare cam scârbos, așa că încercam să nu mă gândesc la faptul că mâncam, ceea ce e, de 

fapt, un fel de a te gândi la asta.” 

 

Mai târziu, acesta a reprezentat o sursă a umorului. (doar în unele cazuri, și acelea puține). 

Pe scurt, pe plan psihologic cartea prezintă și încercarea tinerei de a se adapta într-un mediu ostil, acela 

școlar, de a face față greutăților și temerilor (uneori obsesive) care nu-i mai dau pace. Sunt momente în care se 

luptă cu propriile gânduri și nu poate trăi la intensitate maximă momentul, nu se poate bucura, gândindu-se ce 

s-ar întâmpla dacă din cauza bacteriilor din jurul ei ar face boala C.Diff. Apreciez felul inedit a lui John Green 

în care ilustrează, pas cu pas, portretul unei tinere ce se luptă, de fapt, cu ea însăși. 

Totodată, cum mie îmi plac aproape toate sfârșiturile cărților și le acordat enția cuvenită, pot spune că 

acesta a fost unul la care nu mă așteptam, m-a impresionat și mi-a stârnit chiar și ceva lacrimi. Despărțirea celor 

doi tineri, proiectată pe un fundal nocturn, și felul în care au luat-o pe căi diferite într-o seară de aprilie a fost 

ultima piesă ce a dat verosimilitate acțiunii, personajelor. 

Citate preferate: 

 Să fii în viață înseamnă să-ți fie dor. 

 ...ne uitam împreună la același cer, ceea ce s-ar putea să fie mai intim decât privitul în ochi. Oricine se 

poate uita la tine. E foarte rar să găsești pe cineva care vede aceeași lume pe care o vezi și tu. (pag. 17) 

 Și să scrii, iar scriind, o să-ți dai seama că dragostea nu e o tragedie, nici un eșec, e un dar. (pag.287) 

 

Recomand cartea tuturor iubitorilor de suspans! Sunt sigură că veți iubi personajele încă din primele 

pagini! 


