Mnenja bralcev o knjigi Zaklad z otoka Sumsama

	Tinkara, 11 let : »Knjiga je zelo zanimiva, ker je pustolovska. Je zelo lepo napisana in odlična za branje. Zelo mi je všeč tudi vsebina in nauk knjige, ki pravi: Vsak zaklad je manj vreden od prijateljstva. »
	Andreja, prevajalka, 40 let: »Knjiga mi je zelo všeč. Jezik je živahen in navihan, potegne te vase, da se pomladiš za 30 let.« 
	Danica, babica: »Knjigo Zaklad z otoka Sumsama sem kupila za vnukinji Zalo in Lizo. Brala sem jo Zali, stari 7 let. Zgodbice je z velikim zanimanjem poslušala. Zelo so ji bile všeč ilustracije, h katerim se je med branjem zgodb vedno vračala. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da je razumela pomen prijateljstva, ki je v tekstu umeščen nevsiljivo in ki ga je tako potrebno graditi.«
	Blaž: »Uaaau! Hvala, da si pripeljal Gida in PIpilona, da sta me spomnila na včasih pozabljeno. Res sem užival na otoku Sumsama. Hvala.«

Luka: »Prebral sem knjigo. Najčistejša možna otroška filozofija za stare in male. Hvala, da si jo napisal in sem kar malo važen, ker te poznam «

	Tina, mama, ljubiteljica Pike Nogavičke in podobnih pustolovščin, 33 let:
"Knjigo sem prebrala trikrat. Najprej na hitro, da, kot odgovorna mati, vidim, če je primerna za otroke, hehe. Potem po delih, ko sem moji deklici brala odlomke ob slikah - prebrali sva prvo in nato takoj še zadnje poglavje, ker jo je tako zelo zanimalo kako se zgodba razplete! In nato še počasi, z užitkom in mislijo na moje prijatelje."


	Jasna Tara: «Izjemno pronicljiva pripoved ustvarjalnega in hudomušnega avtorja Nare Petroviča nas na skrivnostno igriv način pripelje skozi viharje pustolovščin in drame občutkov do iskrenih modrosti, resnic življenja.

Včasih zaklada ne najdemo takoj, sploh, ker ga iščemo. Zaklad je tam, kjer nehamo iskati.
Najljubši citat iz knjige: "Ne iščite tistega, kar že imate. Ne iščite tistega, česar nimate. Iščite tisto, kar je vredno iskati."«


