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Czy istnieje przyjaźń damsko-męska?
Piękny i autentyczny film. Całość dopełnia
niebanalna muzyka Ralf Wengenmayr’a .
Gorąco polecam!

Karolina Wosz

Cecelia Ahern napisała niesamowicie ciekawą powieść pt: „Na
końcu tęczy”. Na jej podstawie niemiecki reżyser Christian Ditter
wyreżyserował  niezwykle popularną wśród młodzieży  komedię
romantyczną Love Rosie, która przez wiernych fanów C. Ahern
jest uznawana za  jeden z najlepszych filmów na świecie.
Lily Collins, która zagrała główną bohaterkę - powieściową Rosie
Dunne od dzieciństwa przeżywała najlepsze i najgorsze chwile ze
swoim wiernym przyjacielem Alexem. W tę rolę wcielił się
rewelacyjny Sam Clafin, kreując prawdziwą naturalną postać.
Historia tych dwojga młodych i zagubionych w świecie ludzi jest
mocno skomplikowana. Każde z nich walczy o swoje marzenia.
Każde z nich próbuje odnaleźć własną drogę do szczęścia…
Mimo wielu przeciwności losu udaje im się wejść na tę wyboistą
ścieżkę…

 NASZE ULUBIONE KSIĄŻKI
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„Ostrożnie, bo papier zniszczysz!” „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”

„Papierowe Miasta” to młodzieżowa książka autorstwa
jednego z najwybitniejszych pisarzy powieści dla
nastolatków XXI wieku – Johna Greena.
 Autor przedstawia odbiorcy historię Margo Roth
Spiegelman i Quentina Jacobsena mieszkających w
domach naprzeciwko siebie. Margo to dziewczyna
uwielbiająca poznawać nieznane i dobrze się bawić.
Nienawidzi nudy i porządku, dlatego często wymyka
się z domu, zawsze zostawiając za sobą ślady, aby
można było ją znaleźć. Quentin w opozycji do swojej
sąsiadki jest chłopcem bardzo grzecznym i
spokojnym. Od dzieciństwa kocha się w zbuntowanej
Margo.
Jednej nocy nastolatka przychodzi do Q wyglądając
jak ninja i prosi go o podwiezienie w kilka miejsc,
mszcząc się na nieprzyjaciołach. Następnego dnia
dziewczyna znika, a zakochany w niej chłopak,
postanawia ją odszukać. Akcja toczy się w czasach
współczesnych, w jednym z amerykańskich miast.
 Bardzo podobała mi się ta książka, gdyż trzymała w
napięciu aż do końca, nie zakończyła się tak, jak
można by przypuszczać. Autor wykreował bardzo
realistyczne postacie, które polubiłam. Polecam tę
książkę wszystkim miłośnikom powieści
młodzieżowych.

Wiktoria Kozioł

Ostatnio miałam okazję  przeczytać książkę „Harry
Potter i Kamień Filozoficzny” autorstwa angielskiej
pisarki J.K. Rowling. W lekturze obok fantastycznych
postaci pojawiają się też bohaterowie realistyczni.
Jednym z nich jest tytułowy Harry. Główny bohater ma
dużo zalet ale i trochę wad,  nie jest więc idealny. Wraz
z nim poznajemy Hogwart i Londyn  pod koniec
dwudziestego wieku.
Książka adresowana jest do młodego czytelnika, ale
sięgnąć po nią może każdy, bez względu na wiek,
Dlaczego? Ponieważ niesie ze sobą uniwersalne i
ponadczasowe treści. Jedną z nich jest walka dobra ze
złem. Nie można też zapomnieć o przyjaźni – wartości
nadrzędnej w życiu każdego człowieka.
Na podstawie książki nakręcono film, ale według mnie
nie w pełni odwzorowuje  książkę, bo wiele scen w nim
pominięto, za dowód posłużyć może jazda Hagrida
metrem.  Co ciekawe tę scenę nakręcono, ale nie
dodano jej do ostatecznej wersji filmu. Pominięto też
ciekawą postać Gryfka – duszka, który dokuczał
uczniom i nauczycielom.
Uważam, że powieść J. K. Rowling powinien
przeczytać każdy młody człowiek, by przekonać się,
że lektury szkolne też mogą być interesujące…

Kinga Zaborowska
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Dlaczego warto przeczytać powieść K.
Makuszyńskiego pt. „Szatan z siódmej

klasy”?

„Szatan z siódmej klasy” to powieść sensacyjno-
detektywistyczna, która powstała na początku XX
wieku. Opowiada o ciekawych perypetiach młodego i
bardzo bystrego chłopca- Adama Cisowskiego. Uczeń
klasy siódmej przeżywa wiele ciekawych przygód i
rozwiązuje niebanalne zagadki. Czy uda mu się złapać
złodzieja lodów? Czy pomoże skarbnikowi odnaleźć
znikającą setkę?  Czy rozwiąże zagadkę znikających
drzwi?
Na wszystkie pytania odpowie abstrakcyjny narrator –
przewodnik czytelnika po powieściowym świecie.
Książka Kornela Makuszyńskiego pokazuje odbiorcy,
jak ważną rolę w życiu odgrywa spryt, ile można
zdziałać dzięki sile intelektu.  Powieść została
napisana dawno temu, a mimo to jest bardzo ciekawa i
często trzyma w napięciu. Każdy współczesny
odbiorca znajdzie tu coś dla siebie. Niepoprawny
romantyk  chętnie będzie śledził losy Adama i Wandy,
miłośnik kryminałów spróbuje rozszyfrować zagadkę
znikających drzwi, a wielbiciel historii z radością
przeczyta pamiętnik księdza Koszyczka.
Zachęcam do przeczytania książki, naprawdę warto!

Kamil Syc

We wspaniałej powieści Jojo Moyes pt. „Me before
you”, a po polsku „Zanim się pojawiłeś”, dostajemy
odpowiedź na to pytanie.
Akcja powieści rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, w
czasach współczesnych i przedstawia historię
dwudziestoletniej Lou Clark, która, aby opłacić swoje
wymarzone studia, zatrudnia się jako opiekunka
niepełnosprawnego Willa Traynora. Mężczyzna jest
sparaliżowany, przez co nie może samodzielnie
wykonywać nawet najprostszych czynności. Z
pomocą kobiety uczy się na nowo kochać życie.
Jednak czy jej miłość do niego wystarczy, aby Will
zrezygnował z decyzji o śmierci? 
Całej akcji towarzyszy humor, który rozbawia
czytelników aż do łez. Oprócz tego, że powieść bawi,
także  głęboko wzrusza swoich odbiorców. Książka
jest godna polecenia wszystkim wielbicielom
nietuzinkowych powieści romantycznych.

Wiktoria Kozioł

„Co zrobić, gdy zakochujemy się w
niepełnosprawnym  bez chęci do życia?”
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Krzyżacy Jak pokonać największy kryzys życiowy?

W roku 1900 ukazała się ostatnia wielka powieść H
.Sienkiewicza pt.”Krzyżacy”. Utwór reprezentuje
gatunek historyczny.
  Opowiada o bohaterstwie naszych przodków, którzy
występowali przeciw bezprawiu i bronili naszych ziem
z nadzieją na lepszą przyszłość. Głównym celem
autora było „pokrzepić serca” i podtrzymać Polaków na
duchu w okresie niewoli. Akcja toczy się w latach 1399
(śmierć królowej Jadwigi)- 1410 (bitwa po
Grunwaldem) podczas trwającego konfliktu polsko –
krzyżackiego . Problematyka dotyczy polityki Prus w
stosunku do Polski podczas zaborów. Wydarzenia
toczą się w średniowiecznej Polsce. Głównym
bohaterem powieści Sienkiewicza jest Zbyszko z
Bogdańca, rycerz zakochany w Danusi córce Juranda
ze Spychowa – wroga Niemców, który pojmował
jeńców i nigdy nie wypuszczał na wolność przez
pomstę zaśmieć żony. Gdy Danusia zostaje porwana
przez Krzyżaków, Zbyszko i Jurand próbują odnaleźć
ją i uwolnić. Mimo wielkiej ofiary i poświęcenia ojca nie
zdołał jej uratować .
Powieść sprawiła mi trudność ze względu na
niezrozumiały język. Znużyła mnie dużą ilością
opisów. Zdecydowanie nie jest to lektura, którą
chciałabym przeczytać ponownie. Uważam jednak, że
należy się ogromne uznanie dla Sienkiewicza za
podtrzymanie na duchu polskich czytelników zaboru
pruskiego.

Maja Wolak

Odpowiedź zawarta jest we wzruszającej powieści
Gayle Forman, która podbiła serca milionów
czytelników. „Zostań , jeśli kochasz” to światowy
bestseller, przez który wiele osób wylało ogromne
ilości łez… Książka zdobyła wiele sławy nie tylko
wśród młodzieży, zyskała również uznanie dorosłych
odbiorców.
Autorka opisuje młodą, zdrową, spokojną i
utalentowaną muzycznie dziewczynę. Mia wiedzie
szczęśliwe i beztroskie życie… Nagły wypadek w
jednej chwili zmienia wszystko! Czy głównej bohaterce
uda się pokonać śmierć?
Niezwykle poruszająca książka G. Forman odwołuje
się do świata empatii. Uczy odbiorcę wrażliwości i
uświadamia, że starożytna maksyma carpe diem jest
uniwersalna i ponadczasowa.
Każdy powinien przeczytać tę książkę!

Karolina Wosz
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