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Mówi się, że wszystko przemija. Wiele rzeczy odchodzi
w zapomnienie, na ich miejsce pojawiają się nowe. Tak samo
jest w przypadku poczucia humoru. Jeśli ktoś dorosły obejrzałby Niekrytego Krytyka istniałaby mała szansa, że zrozumie całość. Jest taka „wyrwa” w poczuciu humoru, której nie da się
przeskoczyć. Starszych nie śmieszy to, co młodzież i odwrotnie.
Powstają coraz to nowsze programy i kawały, ale żeby je zrozumieć, trzeba znać sens całej historii, jakiej one dotyczą. A ciekawe jest to, że my – młodzież, wiemy, co nas śmieszy, ale nie potrafimy udzielić jasnej, klarownej odpowiedzi. Na przykład w
przypadku pytania: kim jest HIPSTER? Możemy podać tysiące
przykładów takich postaci, ale o wiele trudniej jest wytłumaczyć, dlaczego dana osoba jest tak nazywana. Oczywiście, że po
dłuższym zastanowieniu w końcu jakieś wytłumaczenie może
przyjść do głowy.
W tym numerze staramy się przybliżyć starszym humor
młodzieży. I to humor nie byle jaki, ponieważ dotyczący tylko
nastolatków, co czyni ich pewną zamkniętą grupą, ludźmi
wyróżniającymi się.

Kim jest HIPSTER?
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Najlepsze sposoby na podwyższenie oceny
z dowolnego przedmiotu:
Nie ukrywajmy tego, koniec roku od zawsze wiąże się z koniecznością poprawiania ocen, wykonywania zaległych zadań itp. Oprócz tego często usłyszeć
można o dodatkowej pracy, która daje możliwość podwyższenia oceny. Ale są
też i trochę inne formy zdobywania upragnionej noty:
1. Marudź. Cały czas chodź za nauczycielem i proś o możliwość zrobienia
czegoś dodatkowego.
2. Nie jest prawdą to, że na im później się „obudzisz ” i zaczniesz działać, tym
mniejsze masz szanse. Wystarczy tylko być wytrwałym w cierpiętniczej pozie,
a jest duża szansa na lepszą ocenę za „tylko daj mi już święty spokój”.
3. Pokazuj, że słuchasz na lekcjach. Pytania typu: „a jak już ktoś skończył, to co
ma zrobić?” zaznaczą twoją obecność na zajęciach oraz to, że pracujesz pilnie.
4. Zgłaszaj się zawsze, gdy znasz odpowiedź na pytanie nauczyciela (z czasem
wtedy, gdy nie wiesz – jako aktywny nie zostaniesz wytypowany).

„A jak już
ktoś
skończył,
to co ma

5. Wynajduj konkursy i napominaj o nich nauczycielom. Oczywiście rób to
inteligentnie i o konkursie z matematyki raczej nie mów nauczycielowi WF
i odwrotnie.
6. Jeśli twoje zachowanie jest dalekie od ideału – ZAWSZE mów dzień
dobry, gdy widzisz nauczyciela – kultura też punktuje!

zrobić?”
7 Jak już podchodzisz do nauczyciela i pytasz się, czy jak jeszcze coś zrobisz , to
możesz dostać lepszą notę, podchodź z własnym, gotowym pomysłem! Żadne
„a co jeszcze mogę zrobić?” nie przejdzie.
8. Jak już nic nie działa, spróbuj chwytu poniżej pasa – litość. Nauczyciel też
człowiek i może mu się także zrobić żal na widok załamanego ucznia.
9. Wszystkie te rady mogą jednak nic nie pomóc, jeśli akurat jesteś zagrożony a
masz ambicje na celujący. Mierz siły na zamiary!
10. I najważniejsza rzecz: teraz lepiej nie staraj się dostać „gorszej’’ oceny zwłaszcza, kiedy i tak twoja proponowana jest ledwo ledwo taka, jaka jest!

Nie wszystkie wskazówki zostały wypróbowane – a przynajmniej
nie do teraz!
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Eko dojazd!
Coraz częściej można usłyszeć o potrzebie zmiany trybu życia na bardziej ekologiczny. Nieustannie słyszymy, że „Ziemia ledwo dyszy”.
Urząd Miasta Gdyni właśnie wprowadza projekt „śmieci od Nowa”, który ma zmobilizować gdynian do segregacji odpadów. Z kolei inne akcje
mają za zadanie propagować torby płócienne jako zamiennik reklamówek.
Nie trzeba chyba dodawać, że foliowe siatki przechodzą proces utylizacji przez cztery tysiące lat. Ludzie zakopują je w ziemi, ale to nie oznacza, że reklamówki nie istnieją.
Jeśli nie brak Ci odwagi i umiejętności, na lekcje możesz przyjeżdżać
rowerem lub np. na rolkach. Dojeżdżasz sam, co oznacza brak zatłoczonych
autobusów. Omijasz korki uliczne. Do naszej szkoły można spokojnie
dotrzeć trasą rowerową od centrum miasta jak i od Dąbrowy. To dodatkowa zaleta, ponieważ nie trzeba hamować na widok pieszych.
Jasne, ktoś może dojść do wniosku, że dojazd w stylu eko pochłania
więcej czasu niż jazda samochodem, ale kiedy sam coś zrobisz, masz
poczucie spełnienia, zrobienia czegoś naprawdę istotnego. A wyjście z
domu dziesięć minut szybciej nie stanowi chyba aż tak dużego problemu.
Fanatycy zdrowego trybu życia zachwalają skutki takiej formy dojazdu.
Dzięki podróży na świeżym powietrzu, nasz organizm się dotlenia. A to
bardzo procentuje, kiedy trzeba wykonać tak ciężką pracę, jaką jest
zdobywanie ocen. Co więcej, nasze samopoczucie też będzie lepsze lekki wysiłek fizyczny przed szkołą jest więc jak najbardziej wskazany.
Dodatkowym plusem jest także… pogoda. Nadchodzą (a przynajmniej
powinny nadejść) upalne dni. Nie ukrywam, że nie we wszystkich autobusach działają klimatyzatory. Jeśli akurat trafi się na taki,
a dodatkowo jeszcze zatłoczony, wtedy droga ze szkoły może okazać
się koszmarem – pisząc
kolokwialnie – można się po prostu ugotować. A zazwyczaj nie jeździmy wolniej od mrówki,
ale zasuwamy, jak tylko się da – jest więc i ten „miły wiatr”.

Podpis do obrazu/
grafiki.

Jak my –
młodzież,
uczniowie,
możemy
pomóc
Ziemi?
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Dla tych, którzy nie czują potrzeby podróżowania rowerem, zostaje też forma spaceru. Każdy może
dotrzeć do szkoły pieszo, albo przynajmniej przejść się chociaż kawałek, aby ulżyć Ziemi (a poza tym
ruch to zdrowie!).

To tyle w kwestii podróżowania. Chociaż może jeszcze warto nadmienić, że nauczyciele planują nagrodzić tych, którzy będą stosować „eko dojazd”, a o rowery nie
należy się martwić – w naszej szkole zostały zainstalowane kamery, aby zapobiec
kradzieżom. Panie woźne mają widok na stojaki rowerowe 24 godziny na dobę.
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Wolontariat
Dla gimnazjalistów klas trzecich to już ostatni dzwonek, aby zdobyć upragnione
trzy punkty za wolontariat – czyli samowolną, bezpłatną pracę na rzecz - i tu
uwaga – drugiego człowieka.
Niestety wolontariat w schronisku dla zwierząt ( jak np. Ciapkowo) nie jest uznawany
przez wszystkich dyrektorów szkół średnich liceów bądź techników.
Co więc można jeszcze zrobić?
Po pierwsze, warto spróbować u nas w szkole. Zgłoście się do np. szkolnej świetlicy
i zajmujcie się dziećmi. Ale taka drobna rada – lepiej sami zapisujcie swoje wyrobione tam godziny. Dodatkowo spróbujcie w przedszkolach i bibliotekach. Tylko bądźcie
rzetelni i uczciwi.
W kwestii hospicjów jest tylko jeden problem. Akcje organizowane, aby wesprzeć
św. Wawrzyńca są już coraz rzadsze i krótsze. Dlatego tu nie należy liczyć na zbyt
dużą ilość godzin.
Jest też jeszcze jeden pomysł. Na terenie całego Trójmiasta funkcjonują tzw. Świetlice
socjoterapeutyczne zajmujące się miedzy innymi dziećmi z trudnościami
w nawiązywaniu kontaktów z kolegami, koleżankami lub rodziną.
Wystarczy poszukać w Google odpowiedniej świetlicy i wyrazić chęć pomagania.
Brzmi banalnie, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Należy pamiętać, że osoby
w świetlicy, jak każde dzieci, mają swoje humorki, a złość mogą wyrażać przejawami
agresji, która przybiera różne formy. Dlatego taki wolontariat jest o wiele trudniejszy
niż te wymienione powyżej. Jest on dedykowany tym, którzy chcą pomóc i zrobić coś
naprawdę istotnego.
Jeśli ktokolwiek z Was jest zainteresowany pomaganiem w takiej świetlicy, niech
napisze na adres mailowy gazetki.
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Wywiad z „Abstrachuje tv.”
Są postacie, które zostały okrzyknięte „idolami”. Tacy ludzie potrafią wzbudzać
emocje, sprawują pewną formę władzy i to niebezpiecznej. Są też osoby budzące respekt, ale nic poza tym. W tym numerze skupiliśmy się na konkretnych
idolach – grupie , która wyśmiewa zachowania. Zachowania nie byle jakie – gimbusy,
dresiarze, bloggerzy – oni wszyscy żyją własnym rytmem, to, co śmieszy ich, nie musi
powodować uśmiechu u innych grup. Jednak Abstrachuje tv. potrafili stworzyć coś,
co przyciąga miliony fanów, coś, co rozbawia do łez większość osób. W ich
filmikach każdy może dopatrzyć się zachowań, jakie spotyka się na co dzień. I za to
wielkie im dzięki!
1. Jak wpadliście na pomysł stworzenia kanału na youtubie?
Po latach pojenia swojego umysłu międzynarodowym koktajlem humoru
i abstrakcji z sieci, zauważyliśmy, że polskie podwórko youtube jest jeszcze troszkę mocno
niedorozwinięte względem reszty świata. Postanowiliśmy więc urozmaicić nasz krajowy internet i stworzyć coś nowego, co wyróżniało by się na tle dotychczasowych produkcji. Usiedliśmy razem i tak jakoś wyszło.
2. Kto wpadł na pomysł Waszej nazwy?
Z nazwą było parę problemów, długo nad tym myśleliśmy i w końcu zostało Abstrachuje.TV.
Wymyślił ją Masny i składa się z trzech elementów: TV czyli po prostu to, co tworzymy w internecie, Abstra, czyli abstrakcja, która dobrze oddaje nasz humor i niestandardowość produkcji oraz człon trzeci, wskazujący na
naszą przewrotność i płeć, ot taka gra językowa.
3. Skąd czerpiecie pomysły na kolejne odcinki?
Z ulic, parków, domów i toalet publicznych. W zasadzie w naszych filmach znajduję się to, z
czym spotykamy się na co dzień. Nie mam tu na myśli, że przepadamy za przebieraniem się
za kobiety, dwudniowymi zawodami w warcrafta czy studenckimi imprezami przy pasztecie i
piwie za dwa złote ale, każdy chcąc nie chcąc obcuje z większością grup społecznych, którą
widzi w naszych parodiach.
4. Tworzenie którego odcinka sprawiło Wam największą frajdę?
Ciężko powiedzieć, podejrzewam, że każdy z nas miał wielkie nadzieje przed tłustym czwartkiem. Mogliśmy wtedy zjeść tyle słodyczy, że ledwo wytoczylibyśmy się z domu. Niestety
trochę pomieszaliśmy składniki i nasze pączki nie były tak pyszne, jak przewidywaliśmy.
W sumie były ohydne, więc zdecydowanie nie było fajnie się nimi opychać. Patrząc po
making of'ach, najlepiej bawiliśmy się przy kręceniu "Czego nie Mówią Polacy" .
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5. Jak reagujecie na negatywne komentarze?
W zasadzie to, co napisze pod filmem jórekk98XXD jakoś bardzo nas nie rusza, gdyby ludzie na prawdę czytali i przejmowali się wszystkim, co ktoś pisze, to vlogerzy byliby grupą
społeczną z największym odsetkiem samobójstw. Ludzie jednak w zasadzie dobrze reagują na nasze produkcje, a jeżeli coś im nie odpowiada, potrafią to wyrazić w cywilizowany
sposób.
6. Czy jest ktoś, kto Was inspiruje?
Głównie zagraniczni spece od produkcji internetowych tacy jak Ray Wiliam Johnson czy
EpicMeal Time. Poziom internetu w stanach to zupełnie inny wymiar, na naszym rynku
jeszcze długo tak nie będzie.
7. Pytanie do Roberta: Piszesz scenariusze , skąd bierzesz pomysły?
Nie jestem Robertem, ale on pewnie odpowiedziałby, że po prostu jest geniuszem. A na
poważnie. To jest kwestia przebywania z ludźmi poznawania ich. Robert jest najstarszy
więc to może też kwestia tego. Niektórych tematów świadomie nie dotykamy bo wiemy, że
jeszcze za mało je zgłębiliśmy, ciężko byłoby nam nagrać "Co mówią: handlarze piasku w
Nigerii", bo o ile wiem żaden z nas nie miał okazji tam być.
8. Skąd wiecie, kto jak i co mówi? Np. dresiarze itp..?
Obserwacja. Często po prostu znamy jakiś dresiarzy, hipsterów czy gimbusów. Jeżeli nie,
wszystko można znaleźć w Internecie, na forach, grupach na facebooku czy w wielu
innych miejscach. Często korzystamy też ze stereotypów, bo, pomimo, że są w dzisiejszych czasach bardzo źle odbierane, to nie oszukujmy się, że gdyby nie one, nie było by
3/4 żartów.
9. Macie jakieś zapatrywania na przyszłość związane z programem AbstrachujeTV?
Nieustanny rozwój! Chcemy poprawiać jakość, zyskiwać nowe doświadczenia, wprowadzać nowe formaty, żeby ludzie mieli jakieś oderwanie od samych "Co mówią". Poza tym
na pewno nie zamierzamy przestawać, więc co nam przyjdzie do głowy.
10. Jaki był najbardziej nietypowy komentarz, jaki dostaliście?
To dość trudne pytanie, gdyż jest ich tak dużo, że ciężko byłoby wybrać jakiś konkretny.
Bardzo urzekł mnie jeden z hejterów na forum, który pod jednym z filmów użył stwierdzenia. "Słabe, ale jeszcze nie cenzura" Czyli nie jest z nami aż tak źle!
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Recenzja filmu „Now is good”
Opis z filmwebu:
Tessa jest śmiertelnie chorą na białaczkę siedemnastolatką, która postanawia przeżyć
szybkie dorastanie w czasie, który jej pozostał. Tworzy listę z rzeczami do zrobienia, na
której znajduję się np. spróbowanie narkotyków i z pomocą przyjaciół wciela ją w życie.
Podczas gdy jej rodzina próbuje pogodzić się ze świadomością utraty, Tessa
z determinacją odkrywa nieznane życie i doświadczenia. Obejmuje to również miłość,
której nie planowała, do nowego sąsiada Adama.
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Moja opinia:
Ma 17 lat i jest chora na białaczkę, jednak pomimo przeciwności losu, stara się
przeżyć ostatnie dni jej życia, jak najlepiej potrafi. Stwarza swój tak zwany „Bucket
List”, czyli listę rzeczy, które pragnie zrobić przed śmiercią. Pojawiają się tam między
innymi: kradzież, narkotyki i … zakochanie. Dziewczyna stara się nie stawiać swojej
choroby na pierwszym miejscu zamiast tego staje się bardziej otwarta i odważniejsza
niż zwykle. Z tego filmu płynie piękne przesłanie: Powinniśmy cieszyć się ze wszystkiego i starać się przeżywać każdy dzień tak, jakby miał być naszym ostatnim.
Wspaniała gra aktorska i genialna ścieżka dźwiękowa świetnie się dopełniają, tym
samym opowiadając jedną z najwspanialszych historii filmowych, jaką kiedykolwiek
widziałam. Gorąco polecam ten film, ale ostrzegam, że jest to bardzo wzruszająca
produkcja.

Opracowała: Antonina Tucka
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Enemef
ENEMEF to prawdziwa uczta dla kinomanów. Co jakiś czas sieć Multikin w Polsce
organizuje nocne maratony filmowe, które uwzględniają te najnowsze, jak i starsze
dzieła.
Dzisiaj (10.05) przypada kolej na Iron Mana. Najnowsza część wchodzi na ekrany
kinowe właśnie tego dnia, jest to pokaz premierowy. Osobiście należę do grona fanów
Roberta Downey Jr., więc mam nadzieję, że nie zawiodę się i że ta część przygód
człowieka ze stali będzie tak dobra, jak poprzednie. Oprócz całej trylogii Iron
Mana można dzisiaj także obejrzeć „Avengers”. Dla niezorientowanych – jest to film
ukazujący historię kilku superbohaterów z komiksów Marvela (w tym właśnie Iron
Man, Thor, Hulk, Czarna Wdowa itd.).
Na poprzednim ENEMEFie wyświetlono takie kolosy jak „Hobbit: Niezwykła podróż
3D", "Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 1", "Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 2"
i przede wszystkim "Jurassic Park 3D".
Każdy ENEMEF kierowany jest do innej grupy odbiorców. Do fanów fantastyki
(czy Harry Potter nie jest świetnym przykładem?), do fanów filmów akcji i sci-fi
(idealnym wyborem jest Iron Man) itp. Itd. Kolejny ENEMEF skupia się zdecydowanie
na wyścigach.
Za dwa tygodnie, 24 maja, Multikinem zawładną „Szybcy i wściekli”. Część 6 – premierowo, piąta, „Tokio Drift” oraz ta, od której wszystko się zaczęło – pierwsza.
W nocnym maratonie mogą wziąć udział osoby od trzynastego roku życia. Niepełnoletni muszą ze sobą mieć zgodę prawnego opiekuna, której wzór znajduje się na stronie
WWW.enemef.pl
Seanse zaczynają się o 22, a kończą nad ranem, koło siódmej. Pomiędzy filmami są
piętnastominutowe przerwy, w których można się rozprostować – cała noc w jednej
pozycji to zdecydowanie nic wygodnego.
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Opracowała: Kasia Kasperska
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Recenzja ksiązki Amy - moja córka
Słowem wstępu - jestem wielką fanką Amy. I nie o to chodzi, że stałam się nią
dopiero po śmierci Winehouse. Tak naprawdę, to chyba rodzinne - babcia, mama i siostra, to one przekazały mi uwielbienie do jej piosenek.
Kiedy książka wyszła na rynek, chciałam po nią sięgnąć, jednak (jak zawsze) coś mi
w tym przeszkadzało. W końcu udało się i jestem szalenie szczęśliwa z tego powodu.
O samej fabule nie ma zbytnio co mówić, w końcu jest to biografia, więc ukazuje życie
Amy Winehouse. Pomimo że jakoś nie ciągnie mnie do książek tego typu, tę czytało się
bardzo szybko i przyjemnie. Historia z narkotykami i alkoholem, którą większość z nas
zna z telewizji i gazet, ma, jak się okazuje, drugie dno.
Co mnie najbardziej zadziwiło?
To, że Amy miała nagrać piosenkę do "007 Quantum of Solace". Kurczę, gdyby jej się to
udało, byłby to zapewne niezły hicior. Mitch Winehouse, który jest ojcem Amy, był z
nią najbardziej związany, więc jest chyba najlepszą osobą, która mogła opisać życie i
problemy Wine.
Jej małżeństwo z Blakiem, który wciągnął piosenkarkę
na złą drogę, uzależnienie od narkotyków i alkoholu
i wreszcie drogę na szczyt, a zarazem na dno. Pomimo
że przecież wiedziałam, jak to wszystko się skończy,
w momentach, kiedy Amy szła na odwyk, próbowała
radzić sobie ze swoimi kłopotami i jej się to udawało,
byłam szczęśliwa i trzymałam kciuki, żeby wszystko się
dobrze potoczyło. Głupia nadzieja. Biografia jest właśnie
tak napisana, że ktoś, kto nie zna końca całej historii, nie
spodziewałby się takiego zakończenia. Dopiero pod koniec można wyczuć, że coś jest nie tak, ponieważ styl
autora delikatnie się zmienia.
I za to kochamy Amy Winehouse.
"Kocham by żyć... i żyję, by kochać."
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Warto jeszcze dodać, że w książkę wplecione są prywatne zdjęcia Mitch'a i jego córki,
z których widać, jaką naprawdę Amy była dziewczyną.
Co jeszcze mogę powiedzieć? Książkę tą polecam wszystkim - i fanom Amy, dla których jest to lektura obowiązkowa, i osobom, które niezbyt lubią Winehouse. Naprawdę warto zapoznać się z jej życiem, ponieważ była bardzo dobrym człowiekiem, który
w pewnym momencie zabłądził i miał problem z powrotem na właściwą drogę.
Do tej lektury na pewno będę powracać, ponieważ ma ona w sobie to coś. A może to
po prostu Amy przyciąga. Jej śmierć jest jedną z najsmutniejszych rzeczy, jakie mogły
się przytrafić społeczeństwu muzycznemu, ponieważ ile wspaniałych płyt mogła
jeszcze Winehouse nagrać. Pozostaje nam nic innego, tylko wspominać jej osobę,
słuchając poprzednich krążków. O Amy nie da się zapomnieć. Pozostanie na zawsze
w sercach ludzi, ponieważ sama pisała swoje piosenki, więc były one najprawdziwsze
z najprawdziwszych.
Opracowała: Kasia Kasperska

Recenzja — The walking dead
Jeśli mam być szczera, to nie wiem, czy w ogóle bym się zabrała za tę
pozycję. Jednak nawiązując współpracę z Wydawnictwem SQN,
stwierdziłam, że jak już mam taką okazję, to skorzystam. I jestem
z tego powodu bardzo zadowolona. :)
Bohaterów książki poznajemy w momencie, kiedy wybucha
'zaraza'. Już się zorientowali, że coś nie gra - no cóż,
chodzących umarlaków nie tak trudno nie zauważyć - i zaczynają swoją podróż. Ich celem jest miasto, w którym znajduje
się obóz dla przetrwałych. Jednak, jak się okazuje, z czasem,
nic nie jest tak proste, jak mogłoby się zdawać. Przez długi czas
nasi bohaterowie nie spotykają żadnego żywego ducha, jedynie
pozostałości po ludziach. I też przypadek żywych trupów jest
ciekawy - nieważne jak ktoś umarł, jak bardzo był zmasakrowany, i tak się odrodzi i zacznie polować na ludzką krew.
Powieść rozpoczyna wstęp napisany przez Pawła Deptucha. Oprócz historii komiksu, później serialu itp.. ważna w nim jest jedna rzecz. Jak to autor ujmuje, 'nawet
ulubieńcy czytelników nie mogą być pewni swojej przyszłości'. I ta myśl powinna
towarzyszyć każdemu, kto zdecyduje się na tę książkę. Zdecydowanie jest to jeden
z elementów, który sprawia, że 'Narodziny Gubernatora' są tak dobrą pozycją.
Co ciekawe, i według mnie wpływa pozytywnie na książkę, tłumacz nie bał się
przekładać na polski różnych przekleństw. Wiecie jak to jest, czasami te f*ck'i
(żeby nie było, mała cenzura jest ;)) tłumaczone są jako 'ojeju' albo coś w tym
stylu.
Jednak w tym przypadku, przekleństwa oddają w pewnym sensie dynamikę
zdarzeń, sprawiają, że czytelnik jeszcze dokładniej może poznać uczucia bohatera.
Jedyny minus książki, jest taki, że występowały różne błędy. Np coś w stylu 'Philip
daje broń Philipowi' (nieźle się uśmiałam w tym momencie :)). Akurat to był jedyny przypadek tego rodzaju, ale ogólnie rzecz biorąc nie wpływa to na ogół książki.
Kiedy zaczynałam czytać 'Żywe trupy' cały czas w głowie miałam jakąś myśl, że
bardzo przypomina to 'Komórkę' Kinga (której niestety nie dokończyłam). Obie
książki są bardzo dobre, obie ukazują historie zombie, więc coś wspólnego ze sobą
mają. No a jakżeby inaczej!
Jeszcze jedną rzeczą, o której powinnam napisać jest to, że narracja prowadzona
jest w czasie teraźniejszym. Lubię książki tego typu, ponieważ mogę wtedy poczuć,
jakbym też brała udział w tych wszystkich wydarzeniach. Powieść tę polecam
wszystkim, którzy chociaż w małym stopniu lubią historie o zombie.
Myślę, że jest to jedna z pozycji, z którą powinien zapoznać się każdy
fan tego typu literatury.
Obecnie pozostaje mi nic innego, tylko przeczytać drugą część 'Żywych trupów', a
później może obejrzeć także serial...
Opracowała: Kasia Kasperska

