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Тај немир који се увлачи у читаоца још од првих страна књиге наглашава не само
једну,већ више болних прича које су блиско повезане. Сваком страном постаје све
присутнији. Готово да почињете да брините, а не знате ни сами зашта. Нисте спокојни ни
када затворите књигу; имате утисак да се прича уопште неће завршити без вас.
Тај немир је веома посебан, јер се не може другачије описати. Није то оно банално
узбуђење када знате да ће се нешто десити, или нестрпљење које настаје због
одуговлачења на почетку приче. Он потиче од петнаестогодишњег девојачког срца и
искрен је, ако се за немир може рећи да је искрен, јер да није, ви га не бисте осећали.
Какве све постпуке може да проузрокује ово стање, вероватно нисте могли ни да
замислите, али сада, када се саосећате са Фан, када сте пронашли део себе у њој, сада
разумете и свој бол. Ова књига вас је, можда, само подсетила на њега а можда вам је
помогла да га прихватите ако сте га дуго потискивали. Можда нисте ни знали да постоји,
али он је увек био ту, сваки човек га мора поседовати.
Па чак иако не видите себе у Фан, видећете у неком од других ликова. Исто тако искрено,
и исто тако болно, јер Фан мучи и туђе бриге које временом постају и њене. Једино
осећање које ова књига не може изазвати је жаљење, јер за њега једноставно нема ни
времена, ни места. Прича се одвија неочекивано, и константно се појављују нове наде.
Како се ви поистовећујете са неким од ликова који сам пише своју причу и уплиће вас у
туђе, ви постајете упорни и знате да нећете клонути, јер имате још страница борбе. Када
бих чекала у реду, туга не би стигла да се покаже пре последње реченице последњег
поглавља.
Фан није одрасла када је Јан отишао, већ када се први пут појавио. Неке особе чине ваш
живот и граде вашу личност. Ако волите њих, волите и живот и себе. Фан је одувек
волела живот, само то није схватала. Она не жали за својим годинама, него за спокојем и
миром који јој је одузело сазнање да је љубав болна.
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