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DettiGirl értékelése Yuval Noah Harari Sapiens című könyvéről: 5-ből 

3.5 csillag 

Harari könyveit főleg azért jó olvasgatni, mert utána mindent más, 

emelkedettebb perspektívából szemlél az ember – az egyszerűben is 

meglátja a nagy trendeket, akár reggeli séta közben, az egyetemre menet 

(nekem ez Londonban történik, talán nem árt, ha hozzáteszem), 

és mesélhetném most a grönlandi élményeimet is, de nézzünk valami 

hétköznapibbat, az úgy hatásosabb lehet: a múltkor például elmentem a 

parkban egy kuka mellett, és egy csomó szemét volt szétdobálva 

körülötte, úgyhogy összeszedegettem őket, köztük egy sörösdobozt is, 

aztán mielőtt kidobtam volna mindent, udvariasan figyelmeztettem a 

közelben álló, telefonáló úriembert, egy ijesztően szakállas muszlim 

figurát, hogy hellóka, talán legközelebb ő is megtehetné ugyanezt, 

másnap egy fejkendős hölgyet kellett ugyanígy eldobott óvszer kapcsán 

megintenem, ott tolta a kuka mellett a babakocsit a porontyával, de 

persze felháborodott, meg úgy csinált, mintha semmi köze nem lenne 

ahhoz, ami ott hever, 

a harmadik napon viszont nagyon érdekes jelenet tanúja voltam, egy 

szarka szedegette ki a különféle szemeteket a kukából, a csőrével 

rángatott ki egyenként mindent, előkerült újra a sörösdoboz is, meg az 

óvszer is, hát persze hogy őrá is csúnyán ránéztem – miután szépen 

visszapakoltam a kukába mindent, még egy kicsit meg is ráztam felé a 
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mutatóujjamat, tanulja meg, hogy ilyet nem szabad, bármilyen példát 

mutassanak is egyes emberek, 

vigyáznunk kell a bolygónkra, én ezt tanultam meg Harari könyvéből, és 

hogy figyelmeztetnünk kell erre akár az állatokat is, mert ők is 

számítanak – update: kedveskéim, köszönöm mindenkinek, aki szerint 

nekem is ideje lenne már könyveket írnom ♥♥♥, a rosszakaró 

kommentelőknek pedig üzenem, hogy igenis olvastam Harari könyvét, 

szelfim is van vele, mármint a szerzővel, amit nagyon sokan lájkoltak, 

talán nem véletlenül van tízezer felett követőm instán (!!), szóval 

savanyú a szőlő, ugye stb.; a szarkára pedig nem kenném rá az összes 

szemetelést, még mit nem, mintha mi, emberek nem szemetelnénk 

sohasem! 

 

 


