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Čas in kraj dogajanja:
-Dogaja se okrog 16. stoletja v Italijanski vasi Verona.

Obnova zgodbe:

1. dejanje:
 Družini  Capulet  in  Montego  se  zelo  spreta.  Ko  se  še  tretjič
zavlada pretep, jima knez pove, da bo naslednjega,ki  bo prepir
začel, umoril. Oče Capuletovih je grofu Parisu obljubil svojo hčer
Julijo  za ženo.  Priredil  je  ples  v maskah.  Za to je  tudi  izvedel
Romeo od Montegov. Čeprav ga je prijatelj Benvolio prepričeval,
se je vseeno udeležil. Tybalt, nečak od gospe Capulet pa je vedel
da  je  on  od  Montegov,vendar  ga  zaradi  prepričevanja  starega
Capuleta  ni  izdal.  Tam  se  Romeo  in  Julija  srečata  ter  takoj
zaljubita. Po prvemu poljubu izvesta, da sta iz sprtih družin.

2. dejanje:
Ta  dan  se  Romeo  pretihotapil  do  Julije  na  vrtu.  Tam  se
dogovorita, da se bosta naskrivaj poročila. Poročil bi ju naj brat
Lorenzo. Romeo prosi brata Lorenza, da ju naj naskrivaj poroči.
Za njuno poroki ne vedel nihče, le Lorenzo in dojilja sta bila priči.

3. dejanje
Malo po poroki,  pa se Mercutio,  Romeo in Benvolio srečajo na
ulici  z Capuletovimi.  Med njimi je bil  tudi Tybalt.  Začeli  so se
pretepati. Med dvobojem je Tybaltom ubil Mercutia. Za to je bil
tudi kriv Romeo, saj je posegel vmes. V maščevanju je še on ubil
Tybalta. Knezu je bilo dovolj in je Romea izgnal iz Verone. Če se
vrne ga bodo ubili. Njegova mati je od žalosti, ker so ji izgnali sina



umrla.  Julija  izve  za  pretep  in  za  Romeovo  izgnanstvo.  Starši
določijo njeno poroko z Parisom v četrtek, saj mislijo da jo bo to
potolažilo. Julija poroko zavrne. Oče zaradi tega zelo pobesni.
4. dejanje:

Lorenzo ji pri spovedi pove, da naj privoli v poroko, nato pa spije
ta napoj, ki bo jo pahnil v trden spanec za dva dni. Izgledala bo
kot mrtva. Med tem pa bi on povedal Romeu, naj jo pride iskati v
njeno grobnico. Ona privoli  v poroko, oče pa iz veselja preloži
poroko na sredo. To Lorenzu ne ugaja, saj nima dovolj  časa da
uresniči  svoj  načrt.  Zvečer  Julija  spije  stekleničko  močnega
uspavala,  ki  ji  ga je  dal  Lorenzo in trdno zaspi.  Zjutraj  jo vsi
najdejo » mrtvo« in zelo žalujejo.

5. dejanje:

Romeu njegov sluga Baltazar pove, da je Julija umrla. Odločil se
je da bo on tudi umrl ob njej. Kupil je strup ter odšel do njene
grobnice.  Brat  Janez ga pa o Julijini  navidezni  smrti  ni  mogel
obvestiti zaradi zaprtih poti. Na pokopališču je bil tudi grof Paris.
Ko je zagledal Romea, ga je videl kot Tybaltovega morilca ter ga
napadel. Romeo ga ubije. Vzel je strup in pogledal Julijo. Upal je,
da bosta tudi skupaj v drugem življenju. Izpil je strup in umrl.
Nato  se  je  Julija  prebudila  iz  spanca.  Ob pogledu  na  mrtvega
Romea  jo  je  zavzela  zelo  velika  žalost.  Vzela  je  bodalo,  ga  še
zadnjič poljubila in se zabodla. Potem pa pridejo na kraj še knez
in družini. Lorenzo jim obnovi zgodbo. Družini ugotovita, da sta
zaradi  njih  izgubili  edina  otroka.  S  tem  je  bil  njihov  rod
zaključen. Knez je zahteval, da naj spet zavlada mir. Družini sta
se z tem strinjali.

Mnenje o knjigi:
Knjiga mi ni bila  precej všeč,  najbolj  zaradi  tega ker je bila  v
obliki  dramskega  besedila.  Bila  je  sicer  napeta,  ter  tudi  malo
žalostna. Končalo se je slabo, ker Romeo ni bil obveščen o njeni
navidezni smrti. Če bi bil, bi se vse srečno končalo.



Književne  osebe:Romeo,Julija,oče  Capulet,mati  Capulet,oče
Montego,Mati montego,Lorenzo,Benvolio,Tybalt,Mercutio,Knez,
Baltazar,Janez

Še nekaj o avtorju:
William Shakespeare se je rodil 23.4.1564 v Stratford-Upon-Avon.
Datum rojstva ni natančen. Začel se je šolati v domači šoli, 
nadaljeval pa je v klasični gimnaziji King's New School. Zaradi 
pomanjkanja denarja šole ni končal. Poročil se je z Anne 
Hathaway. Njegova najbolj znana dela so:
Komedije:
-Komedija zmešnjav
-Dva gospoda iz Verone
-Sen kresne noči
-Kakor vam drago…
Tragedije:
-Romeo&Julija
-Hamlet
-Othello
-Kralj Lear
Tragikomedije:
-Timon Atenski
-Vihar
-Zimska pravljica
-Cimbolin
In približno 154 sonetov.
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