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 Velikodušnost, dobrota, toplina, pozitivnost, uvijek spremna nasmijati druge, zračila srećom 

te uvijek imala osmijeh na licu iako joj je možda bilo teško; ona je sve sa ovog papirića i 

više…no to se na papiru ne može priopćiti 

 Anamarija je radosna, empatična i marljiva osoba. Voljela je pomagati drugima i u školi i izvan 

škole. Živjela je u vjeri i širila je pozitivnu energiju. Uvijek je znala staviti osmijeh na svačije 

lice. Bila je poštena, razumna i osoba od povjerenja. Njen osmijeh svima ostaje u dubokom 

sjećanju. 

 Draga, vrijedna, pametna, druželjubiva, uvijek spremna pomoći 

 Anamarija je bila jedna od najdražesnijih osoba koju je netko mogao upoznati. Rijetko se 

može sresti netko takav u životu. U Anamariji se mogao pronaći pravi, doživotni prijatelj. 

Prema svakome se odnosila s ljubaznosti i uvijek je bila voljna pomoći. Bila je anđeo na 

Zemlji. Nju nitko ne bi mogao zaboraviti. 

 Anamarija je bila marljiva, pametna, uporna, ambiciozna. Uvijek je bila spremna pomoći. Bila 

je uvijek nasmijana, vesela, sretna. Htjela je studirati pravo. Bila je puna empatije. Jedna je od 

najboljih osoba koje sam ikad upoznala. Osoba vedra duha, čiste duše; velike pameti i puna 

dobrote. 

 Anamarija je bila jako vesela osoba koja je bila spremna pomoći svima. Bila je jako pametna i 

ustrajna te je uvijek zračila toplinom i pozitivom. 

 Anamarija je bila osoba puna ljubavi, sreće i veselja. Svaki njen osmijeh bi rasvijetlio najveći 

mrak. Uvijek bi bila prva u redu za pomoć. Uvijek je bila draga i nježna osoba; uvijek bi te 

slušala što imaš za reći; uvijek je bila tu za ljude koje voli 

 Dobroćudna, pozitivna, sretna, društvena, religiozna 

 Djevojka koja je živjela i donosila Gospodina! 

 Brižna, uvijek spremna pomoći, radosna, pažljiva, hrabra 

 Empatična 

 Marljiva, pametna, spremna pomoći, radosna, sretna 

 Marljiva, draga, svima uvijek htjela pomoći, zabavna, dobroćudna, sretna 

 Radosna, marljiva, pametna, dobra, druželjubiva 

 Uvijek je rado pomagala, vrijedna, pozitivna 

 Ana je osoba koja je uvijek bila spremna pomoći drugima 

 Draga, vrijedna, dobra, sretna, hrabra, darežljiva 

 Uvijek spremna pomoći, nasmijana, dobra, vesela 

 Marljiva, vesela, velikodušna, simpatična, darežljiva, skromna… 

 


