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Opinió 

Viure al límit
Aquest any a l'assignatura de Llengua Catalana de 
2n  d'ESO  del  nostre  Institut  ens  han  fet  llegir 
“Viure al límit” que és un llibre escrit per David 
Skipper. 

Aquest  llibre  ens  mostra  que  l'amistat  sempre 
perdura, malgrat la duresa de la vida.

Biografia David Skipper
David Skipper va néixer l'any 1962 a Anglaterra, va 
començar a escriure relats breus als setze anys.

David Skipper

L'any 1987 va publicar la seva primera novel·la, de 
petit vivia prop de les vies de tren, i per això alguns 
llocs que surten en el llibre Viure al límit són reals.

 

Sinopsi del llibre:
Títol : Viure al límit

Autor : Skipper, David

Col·lecció: Gran Angular, Alerta Roja número 32

Editorial : CRUÏLLA

Data de publicació: 7 d'abril de200

ISBN : 9788466105699

En  Simon  i  en  Darren  sempre  s'han  fet  costat, 
sobretot  des que la mare d'en Darren viu amb el 
Milo, un bàrbar que apallissa al noi. Les noies, les 
drogues  i  les  bandes  s'han  convertit  en  una  part 
important de les seves vides, i rondar per les vies 
del tren ja és alguna cosa més que un joc.

Portada del llibre Viure al límit.

En aquest llibre hi trobem explicades les vivències 
que qualsevol adolescent podria tenir: campanes a 
l'institut,  baralles  entre  amics,  les  primeres 
drogues, ...

Són dos amics, en Simon i en Darren, que malgrat 
l'amistat que els uneix s'han barallat força vegades, 
però  sempre  guanya  la  seva  amistat.  Les  seves 
famílies viuen durament: una economia pobra, pares 
violents,  la malaltia els envolta, ...

És la malaltia del germà petit el que els uneix més. 

Serà a la fi de la història quan un d'ells, després de 
tenir una sobredosi serà acollit per l'altre com a fruit 
d'un baralla a casa. A la fi tot acaba bé, sort de la 
gran amistat que es tenen!

Opinió Personal:
Per una part aquest llibre m' encanta perquè parla 
de  l'amistat  ens  ensenya  que  és  més  forta  que 
qualsevol altra cosa.

I per una altra banda, a l'hora de descriure l'entorn: 
les cases, arbres... si esplaia força i és llavors quan 
el llibre pot fer una mica pesat.

És un  llibre dur, doncs les situacions que descriu ho 
són,  però  hi  ha  l'esperança  de  poder  sortir  dels 
problemes amb l'ajut de qui ens estima.

Personalment,  recomano  la  seva  lectura  i  n'estic 
segura  que  als  alumnes  de  l'any  vinent  els 
encantarà.

 


