
Anotimpul albinelor 

 

,,Anotimpul albinelor” este cartea mea preferată. A fost scrisă de Lindsay Eagar. Cartea 

ne aduce aminte cât de important este timpul petrecut cu cei apropiați nouă deoarece într-o zi 

nu vor mai fi lângă noi. 

Această carte plină de magie, ne învață ce este familia și cât de importantă este ea. 

Indiferent de vârstă, trebuie să știm că vom fi mereu iubiți și protejați de aceste persoane. După  

mine cartea aceasta trebuie citită pentru că o să ai multe lucruri de învățat. 

Imediat ce începi să citești ești prins de firul magic al întâmplărilor prin care trec 

personajele. Personaje care poate unele nu te atrag de la început și nu îți fac o impresie chiar 

bună. Așa a fost Alta pentru mine, sora vitregă a Corolinei. Când am întălnit- o pentru prima 

oară nu mi-a plăcut de ea, de atitudinea ei. Dar, spre sfârșitul cărții mi-am schimbat părerea, am 

început chiar să o îndrăgesc. La început era doar o adolescentă enervantă care se credea regină 

și avea impresia că totul i se cuvine însă la final, atunci când Carol a intrat cu mașina în lac, 

Alta a dat dovadă de faptul că este o persoană matură și o soră adevărată. 

Pe lângă personaje mai ești captivat și de ideea cărții care este plină de emoții și magie 

amestecată cu realitate, așa cum am precizat și la început. Firul poveștii și emoțiile pe care le 

trăiești, atunci când o lecturezi, nu sunt tot timpul chiar pozitive deoarece în carte întâlnești 

personaje care suferă, care sunt bolnave iar viața lor nu este chiar foarte fericită. Copacul magic 

despre care vorbește bunicul Searge, pare să fie un copac al vieții, un copac ce aduce liniștea și 

pacea, fericirea și iubirea. Cred că nu degeaba scriitoarea a ales albinele – să aducă ploaia și 

apa, fără de care viața nu ar putea exista, deoarece și în realitate fără albine nu există viață. Ele 

și apa sunt cele care dau viață, o fac colorată și înfrumusețează totul în jurul lor. 

În carte este vorba despre o fată, Carolina, căreia cei apropiați îi spuneau Carol. Într-o  

vară, părinții ei au decis să meargă cu toții la ferma bunicului Searge. Bunicul Searge suferea 

de o boală care cu timpul se agrava. Avea pierderi mai dese de memorie și mai mereu uita pe 

ce lume trăiește. Așa cum era el, bunicul seara îi povestea Carolinei o întâmplare ce parea ireală, 

dar de fapt, era povestea vieții lui și a bunicii Rosa, care murise de câțiva ani. Carol era fascinată 

de fiecare murmur pe care îl spunea bunicul său. Fetița a început să îl accepte așa cum era el și 

să-l înțeleagă. În sfârșit începuse să simtă că este bunicul ei și îl iubea cu adevărat.  



 Boala bunicului se agrava iar părinții Carolinei au decis să-l ducă la azil și să  vândă 

ferma. Strângând lucrurile de prin casă atunci când au ajuns la dulapul bunicii Rosa din el au 

ieșit mii de creaturi tărcate în galben și negru ce zburau haotic și zumzăiau continuu. Despărțirea 

de fermă a făcut ca obrajii fetiței să fie brăzdați de mici diamante stinse și pline de tristețe, ce 

se scurgeau din ochișorii ei cristalini și fară speranță. 

Timpul a fost nemilos și în urma unei experiențe neplăcute sub copleșitoarele raze ale 

soarelui dogoritor, bunicul Searge a murit. Carol era distrusă. A fost momentul când a realizat 

că bunicul avea dreptate, și anume că albinele aduc ploaia și apa.  

Mii de amintiri îi invadau gândurile. Acum și-ar fi dorit să poată întoarce timpul și să-l 

audă din nou și mereu pe bunicul strigând-o ,,Ca-rolii-naa’’ așa cum ei nu îi plăcea. Acum 

realiza cât de important este timpul petrecut cu cei dragi, să nu ne supărăm pe ei și să-i acceptăm 

așa cum sunt, pentru că într-o zi vom regreta. 

 Îi mulțumesc din suflet scriitoarei că m-a făcut să îmi dau seama ce este cel mai 

important în viață. Că relațiile dintre frați, copii și părinți, copii și bunici sunt foarte importante 

și că nu contează cât trăiești, ci cum alegi să-ți petreci timpul vieții. 
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