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Niezbędnik wakacyjny czyli co czytać podczas wakacji ? - część 4.

Reżyserem filmu ,,Niezgodna'' jest Neila
Burgera.

Główną bohaterką jest
Shailene Woodley.

Reżyserem filmu
,,Niezgodna'' jest Neila
Burgera. Główną
bohaterką jest Shailene
Woodley grająca w filmie
postać Beatrice Prior. Film
opowiada o dziewczynie
mieszkającej w Chicago
wychowanej we frakcji
altruizmu , jednej z pięciu
grup , na które podzielona
jest ludzkość. Po wojnie
aby uniknąć konfliktów

tajemniczy założyciele
postanowili stworzyć nową
strukturę społeczeństwa
składającej się z frakcji :
Serdeczności, Prawności,
Erudycji, Altruizmu i
Nieustraszoności.
Przynależność do grup
wskazują testy ale
ostateczna decyzja należy
do młodych ludzi. W
przypadku naszej bohaterki
Beatrice wynik wychodzi

niejednoznaczny.
Dziewczyna okazuje się
być niezgodną a to równa
się z wynikiem śmierci ,
ponieważ u osób których
mózg funkcjonuje inaczej,
nie uda się kontrolować.   
I.M.

Bohaterka postanawia
jednak walczyć -
decyduje się na
przystąpienie do
nieustraszoności ,
zmienia swoje
dotychczasowe imię i
podejmuje się
ciężkiego szkolenia.
Tris spotyka Theon'a
James'a grającego

Tobiasa ,,Four''
młodzi zakochują się
w sobie.
Okazuje się ,że
Tobias również jest
niezgodnym. Film ma
dalsze równie
ciekawe części:
Zbuntowana oraz
Wierna.
I.M.
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Oliwia poleca film "Lol" Lisy Azuelos, który  zrobił
na niej bardzo dobre wrażenie. 

Jako, iż jestem
młodą
dziewczyną
oglądam ze
znajomymi
bardzo dużo
filmów. "Lol"
Lisy Azuelos
zrobił na mnie
bardzo dobre
wrażenie. Film
powstał 10
lutego 2012
roku.
      Lola ( Miley
Cyrus ) zwana
Lol to młoda
dziewczyna,
która została
zdradzona

przez Chada
( George Finn )
który upamiętnił
ich miłość
sercem
wymalowanym
na ścianie
toalety w
szkole. Gdy
wrócił z
wyjazdu
powiedział jej,
że przespał się
z inną
dziewczyną.
Mówi to bez
żadnego żalu.
Lola nie chcąc
pokazywać mu
swojego

bólu
poinformowała
go, że też
przespała się z
innym
chłopakiem.
Oczywiście to
kłamstwo
przysporzy jej
wielu
zmartwień.
Spotykanie się
jej
rozwiedzionych
rodziców ( Demi
Moore i Thomas
Jane )
wprowadza
dziewczynę w
złość.

Jest oburzona,
że jej rodzice po
kryjomu się
spotykają,
ponieważ jest
bardzo
związana ze
swoją matką. Na
szczęście Lola
znajduje nową
miłość, którą
jest Kyle
( Douglas Booth
). Mieli w
związku parę
upadków, ale
zawsze
wychodzili z
tego razem,
jeszcze bardziej

w sobie
zakochani. 
    Wystarczy
dodać tylko, że
dla tych
nastolatków
dziewictwo to
poważny
problem, a
dorośli nie są w
stanie
zrozumieć
potrzeb
własnych
dzieci. Możliwe,
że kogoś będą
śmieszyć żarty
lub rozważania
o cnocie.
Spośród

wszystkich
aktorów
najlepiej wypadł
oczywiście
Douglas Booth.
Podsumowując
powiem, iż Lol
to jeden z
najlepszych
filmów jakie
dotąd
oglądałam. 
O.B.
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"Pandemonium" Laurena Olivera to jedna z
najlepszych książek, które przeczytałam.  ( K.B.)

"Pandemonium"
Laurena Olivera
to jedna z
najlepszych
książek, które
przeczytałam.
Książka wydana
28 lutego 2012
roku. 
Lena Halowey
podejmuje się
przekroczenia
granicy,
ponieważ
dowiedziała się,
że jej bliscy
okłamywali ją
odnośnie
śmierci matki.
Nie wszystko

jednak idzie po
jej myśli. Gdy
trafia poza
granice
cywilizacji jest
ranna i
wykończona.
Powinien być z
nią Alex ale
idzie sama.
Dziewczyna nie
wie gdzie iść,
ale wie, że musi
uciekać. Ma ona
świadomość, że
jej ukochany
jest już w niebie
i gdy dochodzi
o granic
wytrzymałości

pada na ziemie i
wie, że jej
męczarnia zaraz
się skończy i
znów ujrzy
Alexa. Gdy
otwiera oczy
widzi pewną
osobę, lecz nie
trwa to długo,
ponieważ traci
przytomność.
Lena trafia do
Głuszy. Osoby
zamieszkujące
to miejsce nie
zgadzają się z
polityką władz.
Dziewczyna
postanawia

dołączyć do
grupy, której
zadaniem jest
przeciwstawienie
sie tym, którzy
ich ograniczają. 
     Nie
spodziewałam
się, że ta
książka okaże
sie tak
fantastyczną i
pełną napięcia
powieścią.
Bardzo podobał
mi się fakt, iż
pisarka
postanowiła
przenosić akcję
z ' Teraz ' do '

Wtedy ' i na
odwrót.
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Paula poleca film pt.: " Pan i Pani Smith" z 2005
roku, w reżyserii Douga Liama. 

Film pt.: " Pan i
Pani Smith"
miał premierę 7
czerwca 2005
roku. Jest
amerykańską
produkcją w
reżyserii Douga
Liama.
Reżyserowi
zależało
bardziej na
światowej
obsadzie
i efektach
specjalnych niż
na scenariuszu.
 
Film opowiada
o małżeństwie

Państwa Smith.
Są oni płatnymi
zabójcami. Nie
są oni świadomi
tego, że pracują
dla dwóch
konkurencyjnych
agencji i
codziennie
równo o 19.00
spotykają się w
domu na
kolacji. Podczas
gdy jedzą,
opowiadają
sobie kłamstwa
na temat tego
jak minął im
dzień w
fikcyjnej pracy.

Prawda o niej
wyjdzie na jaw,
gdy ich agencje
szpiegowskie
zlecą im
wykonanie tego
samego
zadania.
Główne role
zagrała
Angelina Jolie
i Brad Pitt.
Wspólną
znajomość
zapoczątkował
rozwód Brada
Pitta z Jennifer
Aniston. Są oni
bardzo
przyzwyczajeni

do towarzystwa
kamer i blasku
fleszy. Czasami
ma się
wrażenie, jakby
cały czas
pozowali do
zdjęć. Poza tym,
że między
Pittem i Jolie
panuje
niesamowita
chemia, każde z
nich ma w sobie
to coś. Sprawia
to, że nie można
oderwać od
nich wzroku.
    Mimo plakatu,
który nie

za bardzo
zachęca do
obejrzenia
filmu, jest on
bardzo
interesujący. Są
chwile w
których
wyczuwamy
komizm sytuacji
i ostre dialogi.
Każdy choć raz
powinien
obejrzeć tę
komedię
sensacyjną.
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