TA H L E K N I H A T Ě M I L U J E
PewDiePie
Před pár lety jsem si všiml, že nějaký fanoušek použil jeden z mých tweetů a doplnil
jej krásným designem. Byl to citát, který jsem publikoval jako parodii na všechny ty
perly moudrosti, které lidi sdílejí na internetu. Díky tomu jsem si uvědomil význam
své neskonalé moudrosti a bylo mi jasné, že svět zoufale potřebuje, abych ho
vzdělával. Ale jsou lidi vůbec na takovou osvětu připraveni?
(Prosím necitovat)
Musím se přiznat, že jsem nikdy úplně nepochopil, jaký mají citáty smysl. Kdybych
se řídil polovinou z toho, k čemu mě internet nabádá, už bych tady dneska nebyl.
Kdybych naslouchal internetu, můj život by se začal velmi rychle ubírat úplně špatným
směrem. Z obrazovky na mě ale pořád vyskakují fráze jako: „Štěstí“, „Buď silný“,
„Pozitivní myšlení“, „Laskavost“. Proč si mě lidi, které ani neznám, dobírají ohledně
věcí, které nemůžu mít? Kdo jsou tihle sadističtí, samolibí autoři citátů?
(Prosím necitovat)
A proto jsem se jen tak z legrace rozhodl napsat knížku inspirativních citátů… knížku
naplněnou moudrostí PewDiePie. Doufám, že vás tahle knížka třeba namotivuje,
povzbudí a nakopne k tomu, abyste svůj život žili naplno. Možná vám pomůže,
abyste se na všechny ty citáty na internetu dívali trochu skeptičtěji. Nebo ji možná
budete chápat jen jako vítané rozptýlení od těch nepříjemných pohybů ve střevech,
které budete pociťovat při její četbě?
(Prosím necitovat)
Doufám, že si ji užijete, ale nezkoušejte ji konzumovat.
Vydání verze „lasagne“ bude brzy následovat.
Skutečným autorem této knihy je Edgar.

Nejdůležitější
věcí v životě
je tahle
kniha.
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