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Niezbędnik wakacyjny czyli co czytać podczas wakacji ? - część 3.

Niewidzialne potwory, Chuck Palahniuk

 Warto dodać, że
każdy z nich jest w
zaawansowanym
stopniu lekomanem.
Książkę odważę się
porównać do
satyrycznego
magazynu mody,
poplamionego krwią. 

Wciąga i przynosi
dużą dozę rozrywki.
Paula T.

Chuck Palahniuk to jeden
z najbardziej znanych
autorów amerykańskich,
autor powieści takich
jak Fight Club
(Podziemny Krąg), Udław
się, Rozbitek. Sławę
przyniosła mu właśnie ta
pierwsza z
wymienionych.
Jakkolwiek wedlug mnie
najlepszą jego książką są
właśnie Niewidzialne
potwory

, opublikowane w 1999
roku.
Jest ona najbardziej
zakręcona, najlepiej
napisana, pełna zwrotów
akcji. Już od dedykacji
widzimy, że autor jest
dość kontrowersyjny
(kontrowersyjny z braku
lepszego określenia),
inny.
Pełne błysków,
przeskoków,

skrótów myślowych oraz
zwrotów żywcem
wziętych z magazynów,

Potwory opowiadają o
ex-supermodelce ze
zdeformowaną twarzą,
która przemierza świat z
transseksualną księżną i
Alfem Romeo.
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Orlando, Virginia Woolf
Poleca Dawid L.

Orlando nie był
pierwszym
tworem
autorstwa Virginii
Woolf, z jakim się
spotkałam.
Niestety
czytałam kilka lat
temu O
chorowaniu (esej,
jak sama nazwa
wskazuje o
chorowaniu). I
tak jak esej ten
nie podobał mi
się wcale,
tak Orlanda pokochałam
całym sercem.
Tytułowy
bohater, Orlando,

na pierwszej
stronie jest
szesnastoletnim
chłopcem w
latach
elżbietańskich,
za to kiedy
kończymy lekturę
- jest on 36letnią
kobietą, żyjącą w
1928 roku.
Mogłoby się
wydawać, że
czyta się tę
powieść
niewygodnie - nic
równie mylnego.
Przemiana
postaci w kobietę
i zmiana

czasu akcji co
rozdział wydaje
się być
zabiegiem
kompletnie
naturalnym i
logicznym.
Poetycki, pełen
metafor język
autorki może się
nie każdemu
podobać,
aczkolwiek na
mnie zorbił
ogromne
wrażenie. Dla
niektórych
książka ta może
wydawać się
nudna,

gdyż mimo
wszystko jest
ciągle o tym
samym, pisana
tym samym
kwiecistym
językiem. Ale
wydaje mi się, że
właśnie o to
chodzi, że pani
Woolf chciała
pokazać, że
ludzie chociaż
innej płci i z
innego okresu,
ciągle są tacy
sami.
Orlando nie jest
jakimś wielkim
odkryciem

ani fenomenem,
ale na pewno
warty jest uwagi i
godny polecenia.
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Klub Winowajców, John HughesPoleca Wiktoria S.

Klub
Winowajców czyli
ładna komedia
dla młodzieży,
wyreżyserowana
przez gościa,
który stworzył
świąteczny hit
- Kevina
samego w
domu i
wszystkie
inne Keviny (no
i Beethovena,
i Wolny dzień
Ferrisa
Buellera). John
Huges uwielbia
tworzyć urocze
filmy dla dzieci,

nastolatków
oraz familijne,
filmy, które przy
okazji są bardzo
dobre.
Piątka uczniów
jest ukarana i
musi zostać w
sobotę w
szkole. Każdy
jest tam z
innego powodu
i każdy z nich
jest zupełnie
inny. Mamy,
cytując,
sportowca
(Emilio
Estevez),
księżniczkę

(Molly
Ringwald),
kujona
(Anthony M.
Hall), dziwaczkę
(Ally Sheedy) i
kryminalistę
(Judd Nelson).
Początkowo 
winowajcy nie
dogadują się z
sobą wcale, ale
po kilku
godzinach
zaczynają
rozmawiać.
Nakręcony w
1985 roku, film
idealnie
pokazuje klimat

lat
osiemdziesiątych
w USA, w
typowym
liceum.
Uczniowie
siedzą w
wielkiej
bibliotece, dość
nowoczesnej,
przynoszą sobie
ogromne drugie
śniadania i na
lunch piją
mleko z
kartonów (no,
przynajmniej
taki mieli
zamiar). Co
prawda Klub
Winowajców

 jest tworem
bardzo, bardzo
naiwnym,
dlatego
nazywam go
uroczym,
słodkim,
przesłodzonym,
ale nic nie jest
w stanie
zmienić mojego
zdania, mimo
wszystko
pozytywnego.
Uwielbiam ten
cukierkowaty
film. I polecam
go każdemu w
młodym
(chociaż

niekoniecznie)
wieku.
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,,Gwiazd naszych wina'', poleca
Weronika.

Film ,,Gwiazd
naszych wina''
to amerykański
dramatyczny
romans z 2014r.
Zareżyserował
go Joch Boone.
W głównych
rolach
występuje
Shailene
Woodley
grająca postać
Hazel oraz
Ansel Elgort
grający Gus'a.
Film opowiada
o dziewczynie ,
która ma raka.
Bohaterka

uczęszcza na
grupę wsparcia
dla chorych
nastolatków.
Poznaje tam
Gus'a byłego
koszykarza ,
którego rak
aktualnie
pozbawił nogi.
Pomiędzy
nastolatkami
rodzi się
uczucie.
Nastoletni
bohaterowie
otoczeni
permanentnym
cierpieniem w
końcu

mogą zrobić
coś typowego
dla nich
nastoletniego
wieku -
zaplanować
ciekawą ,
pozornie
niewykonywalną
przygodę. Para
postanawia
odwiedzić
autora ich
ulubionej
książki ,
mieszkającego
w Amsterdamie.
Udaje im się to
zrobić , ale gdy
docierają

na miejsce
przeżywają
wielkie
zdziwienie.
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