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Bookarnia: Na krawędzi nigdy

Tytuł: Na krawędzi nigdy
Autor: J.A. Redmerski
Wydawnictwo: Filia
ISBN: 978-83-63622-92-3
Cześć moi kochani, witam was A więc dzisiaj
przedstawiam wam książkę "Na krawędzi
nigdy", już sam opis zachęcił mnie do
sięgnięcia po tą o to pozycje. Zaczęłam czytać
w niedziele, kartka za kartką i coraz bardziej
wczuwałam sie w książkę.

Bohaterką tej cudnej powieści jest Camryn,
ma 20 lat, rozwiedzionych rodziców i brata
w więzieniu, jej życie nie jest zbyt kolorowe. Jej przyjaciółką jest Natalie i Damon
(chłopak Natalie). Dziewczyna nie spotyka sie z chłopakami po śmierci ukochanego...
Lecz pewnego razu Natalie wyciąga ją na imprezę i po tym wyjściu całe jej życie
zmienia sie o 180 stopni. Camryn wyrusza w podróż, nie wie gdzie jedzie, wie, że
chce
po prostu zwiedzać świat tak jak miała robić ze swoim zmarłym chłopakiem Janem.
Jedzie busem do Idaho, tam spotyka tajemniczego Andrew. Jak myślicie czy ich drogi
sie zejdą? Czy będą razem? I kiedy wyjdzie sekret chłopaka?
Najpierw przedstawię wam Andrew, jest to 25 - letni chłopak, który jedzie do szpitala
do swojego chorego ojca, w autobusie ich drogi sie spotykają. Andrew to przystojny
młody facet, wolny (co najważniejsze hihi ^.^), lubi starego rocka, ma tatuaże, jest
mechanikiem ma fajne autko, no po prostu ideał.
Camryn jest 20 - letnią blondynką, która ucieka z domu, miała za dużo problemów na
głowie, ostatnim gwoździem do trumny była kłótnia z przyjaciółką. Od śmiechu do
rozczarowania po „bulwers” - tej autorce sie to udało - wyciągnąć ze mnie łzy.

Książka " Na krawędzi nigdy" jest piękną romantyczną historią, dwojga ludzi,
którzy szukają rozrywki i odnalezienia swojego miejsca na ziemi, los doprowadził
ich do siebie. W powieści jest wiele niedopowiedzeń, odpowiedzi które od dawna
mnie nurtowały, ta książka wiele mi rozjaśniła. Jest ona dla mnie zagadką do tej
pory, mimo że historia jest tak prosta, to końcówka jest tak zaskakująca, że nie
wiem co. Pierwszy raz chyba książka aż tak mnie wzruszyła, głównie płacze na
filmach, a na książkach rzadko mi sie zdarza, mimo że wywołują u mnie naprawdę
silne emocje, od śmiechu do rozczarowanie po „bulwers”, a tej autorce sie to
udało, wyciągnąć ze mnie łzy.
Książka jest jedyna w swoim rodzaju z upragnieniem czekam na drugą część, aby
poznać dalsze losy Camryn i Andrew, poszła w 2 dni i zajmuje szczególne miejsce
u mnie na półce.
Opracowała: Marta Tendera

O krok za daleko

Tytuł: O krok za daleko
Autor:Abbi Glines
Wydawnictwo Pascal
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 301
Ferie.. Ach.. Leżenie w łóżku
z książką. Tak to jest to. Niestety
również trzeba wychodzić z domu..
To mi sie nie podoba.
Wczoraj do mojej półeczki trafiły
dwie nowe książeczki, mam nadzieje, że sie zbiorę i poznacie moje opinie na
temat : "Ciemność przed świtem" i "Dziewczyna, którą kochały pioruny".
Dzisiaj przedstawiam wszystkim moim czytelnikom książkę do której
teoretycznie zostałam zmuszona przez moją kochaną przyjaciółkę. Za co bardzo
jej dziękuje. Było warto. : )
Blaire to dziewiętnastoletnia kobieta, która boryka sie z wieloma problemami.
Matka jej umarła, ojciec odszedł pięć lat temu, a jej siostra bliźniaczka nie żyje.
Zdruzgotana dziewczyna nie ma gdzie mieszkać, dzwoni do znienawidzonego
ojca, ma u niego zamieszkać, zanim nie wyjdzie na prostą. Blaire już pierwszego
wieczoru ma dosyć ojca, który wyjechał, a ona musiała rozmawiać z jego
"nowym" dzieckiem Rushem teoretycznie jej bratem, który staje na jej drodze.
Rush jest zabójczo przystojnym i seksownym synem gwiazdy rocka, żadna z nas
by takim nie pogardziła. Czy tajemniczy Rusch sprawi że Blaire i on posuną sie
o krok za daleko? Czy ukrywana tajemnica wyjdzie na jaw?
"O krok za daleko" to zabawna historia opowiadająca o trudnym życiu Blaire, jej
potyczkach z ojcem i Rushem. Blaire jest bardzo ciekawska a zarazem tajemnicza pokochałam jej postać odrazu, a Rush? A Rush'a od początku uważałam za
dupka, stopniowo sie to zmieniało, ale teraz to ja go normalnie ubóstwiam.
Książka jest miejscami romantyczna, wkurzają mnie niektóre postacie na
przykład taka Nan ale nie będę was do niej zrażać, są sceny miłosne czyli to co
nastolatka lubi czytać. : ) Nic dodać nic ująć. Niedługo zabieram sie za drugą
część "Spróbujmy jeszcze raz".
Opracowała: Marta Tendera

Jack Strong
Witam wszystkich w ten zimny wieczór. Dzisiejszy dzień był bardzo fajny,
wycieczka do kina, a potem wieczór z moją kochaną Eweliną.
Dzisiaj w kinie oglądaliśmy film ''Jack Strong'' o polskim szpiegu Ryszardzie
Kuklińskim.
Mimo że nie zbyt przepadam za historią, a to wina mojej nauczycielki, to lubię
takie filmy, można dowiedzieć sie czegoś w przyjemny dla oka i ucha sposób.
p. Kukliński był to szpieg, który prowadził różne sprawy, " wkopując" tak jakby
Polske, przesyłał im większość papierów. Każdy chyba wie że w latach 60-70
szpiegostwo było surowo karane. Już na początku filmu można sie było o tym
przekonać kiedy to w piecu hutniczym ginie jeden ze szpiegów.
Przez reszte filmu pokazane jest życie naszego bohatera i jego rodziny.
W role Ryszarda Kuklińskiego wcielił sie aktor
Marcin Dorociński.
Oglądałam parę filmów
z nim i twierdze iż w tym
filmie dał z siebie
wszystko.
Wcielił sie w swoją postać
bez dwóch zdań. Grał całym sobą i przekonywał
tym.
Jego zonę grała M. Ostaszewska. Aktorka ta jest z rodzaju kobiet które lubią sie wykazać, w każdym filmie jest silną kobietą która nie da sobie w kasze dmuchać i tu było tak samo,
umie pokazać siebie.
Film jest naprawdę wspaniale zrobiony, aktorzy idealnie dobrani. Film jest zarówno wzruszający, jak i miejscami śmieszny oraz trzymający w napięciu. Czyli
ma wszystko to co dobry film powinien mieć.
Każdego - kto chce poznać bliżej historię Kuklińskiego zapraszam do kin. :)
Opracowała: Marta Tendera

Przygotowujemy rower do nowego sezonu
Powoli nadchodzą coraz cieplejsze i słoneczne dni, co zachęca nas do ruchu na
świeżym powietrzu. Ten artykuł opisuje jak przygotować rower do sezonu.
Najprostszą metodą jest oddanie roweru do serwisu.
W zimę nie ma tam kolejek i są obniżki cen. Niektórzy jednak wolą
przygotować
swój rower na
własną rękę. Oto
kilka porad dla
nich. Po pierwsze, umyj swój
rower (najlepiej
bieżącą wodą –
na myjni lub
wężem ogrodowym) i wyczyść
układ napędowy
(łańcuch, zębatki, przerzutki).
Po drugie, nasmaruj łańcuch, używając do tego specjalnych środków czyszczących, które możesz kupić w sklepie rowerowym. Po, trzecie sprawdź czy opony
są dostatecznie napompowane, jeśli nie są, to je napompuj. Warto również
sprawdzić stan przerzutek – czy nie chodzą zbyt ciężko. Nie odkładaj żadnej
z tych czynności na później, żeby twój rower był gotowy już na pierwsze słoneczne dni.
Opracowała Paweł Łogin

Rys. Weronika Jasnoch

A wiec w drogę. : )

Mam haka na raka
Na czym polega kampania?
Marcelina: Kampania „Mam Haka Na Raka” polega
na edukacji oraz oswajaniu społeczeństwa z tematem
chorób nowotworowych poprzez działania lokalne.
Naszym zadaniem jest rozpowszechnianie informacji
na temat danego nowotworu oraz jego profilaktyki.
Zależy nam również, aby dotrzeć do różnych grup
wiekowych, nie tylko do najmłodszych.
Jaki jest temat tegorocznej edycji?
Marcelina: Tematem tegorocznej akcji jest nowotwór układu limfatycznego tzw. chłoniak.
Co to jest chłoniak?
Marcelina: Jak już wspomniałam, chłoniak jest chorobą nowotworową wywodzącą się
z układu limfatycznego. Najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych
lub wątroby i śledziony. Niestety, wszystkie są nowotworami złośliwymi. Chłoniaki
przebiegające z zajęciem szpiku nazywane są potocznie białaczkami.
Skąd się wziął pomysł na projekt?
Martyna: O całej akcji dowiedziałyśmy się w szkole. Do udziału zachęcała wtedy
wszystkich pani Grażyna Grzymała - nauczycielka biologii, która obecnie jest również
opiekunką naszego zespołu. I tak się zaczęło - zalogowałyśmy się na stronie programu
i powoli planowałyśmy przeprowadzenie akcji w naszym regionie.
Co do tej pory zrobiłyście?
Martyna Nasza grupa posiada swój fanpage na facebooku i prowadzi własnego bloga.
Zaprojektowano również logo VILOraczków i pierwszy plakat. Podczas zebrań rodziców informowałyśmy o naszej działalności, zbierałyśmy podpisy pod deklaracją
"Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego" i otrzymałyśmy
wsparcie finansowe na materiały promocyjne. Sprawdzałyśmy również wiedzę przypadków przechodniów na temat chłoniaków. Wszystko zostało uwiecznione na materiale filmowym i niedługo zostanie opublikowane. Patronat nad naszą działalnością
objęło jak na razie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg",
Portal Onkologiczny "Zwrotnik Raka" i zespół Enej.

Jakie macie efekty?
Adrianna : Myślę, że najważniejsze jest to, że z dnia na dzień udaje nam się dotrzeć
do coraz większej ilości ludzi, którzy wcześniej nie mieli zielonego pojęcia na temat
chłoniaka. Cieszy nas również to, że co raz więcej organizacji i osób wspiera nasze
działania, co mobilizuje nas do jeszcze bardziej efektywnej pracy!

Co zamierzacie dalej?
Martyna: Mamy wiele pomysłów, a jedynym utrudnieniem w ich realizacji jest
ograniczenie czasowe, ponieważ działania w regionie kończą się 28 lutego. Zostałyśmy już zaproszone na przeprowadzenie prelekcji w kilku szkołach, m.in. na terenie
Gdyni, Wejherowa i Pucka. 4 lutego odbędzie się również w naszej szkole Dzień
Hakowicza. Dochód ze sprzedaży ciast, która się odbędzie tego dnia, zostanie przeznaczony na upominki dla dzieci chorych na nowotwory. Naszym marzeniem jest
też zorganizowanie marszu promującego całą akcję i koncertu charytatywnego.
Serdecznie zapraszamy na facebook.com/viloraczki i viloraczki.blogspot.com - tam
dodawane są na bieżąco posty o tym, co udało nam się zrobić i co mamy w planach.
Co daje ta kampania?
Agata: Kampania pomaga szerzyć wiedzę na temat chłoniaka, bo jak przekonałyśmy się jest ona bardzo niewielka. Wiele osób nie wiedziało, co to jest chłoniak, a
dzięki takiej kampanii mogą się czegoś dowiedzieć o nowotworze. My również wiele się nauczyłyśmy się i wyciągnęłyśmy wiele wniosków dzięki tej akcji.
Na jaką skalę działacie?
Adrianna: Wbrew pozorom nie skupiamy się jedynie na Gdyni. Już po feriach wybieramy się do dzieciaków z Pucka i Wejherowa. Może z czasem uda nam się dotrzeć jeszcze do kilku miejsc, które mamy w planach.
Jaka jest wiedza ludzi na ten temat?
Adrianna: Zastanawiałyśmy się nad tym już wcześniej i w tym celu wyszłyśmy do
ludzi, by sprawdzić ich wiedzę na temat chłoniaków. Niestety okazało się, że nie są
zbyt poinformowani...
- to właśnie w znacznym stopniu przyczyniło się do drążenia przez nas tematu.

Na jaką skalę działacie?
Adrianna: Wbrew pozorom nie skupiamy się jedynie na Gdyni. Już po
feriach wybieramy się do dzieciaków z Pucka i Wejherowa. Może z
czasem uda nam się dotrzeć jeszcze do kilku miejsc, które mamy w
planach.
Jaka jest wiedza ludzi na ten temat?
Adrianna: Zastanawiałyśmy się nad tym już wcześniej i w tym celu
wyszłyśmy do
ludzi, by
sprawdzić ich
wiedzę na temat chłoniaków. Niestety
okazało się, że
nie są zbyt poinformowani...
- to właśnie w
znacznym
stopniu przyczyniło się do
drążenia przez
nas tematu.
Skąd zainteteresowanie tym (ciężkim) tematem?
Julia: Właściwie to co roku wybierany jest inny temat przewodni
kampanii. Biorąc udział w konkursie miałysmy świadomość, że nie są
to przyjemne sprawy - jednak naszym celem jest też pokazanie, że z
TYM można wygrać - w ten sposób chcemy, żeby ludzie mieli świadomość, że są osoby, które wyzdrowiały - to właśnie w znacznym
stopniu przyczyniło się do drążenia przez nas tematu.
Jak dużo czasu poświęcacie na tą kampanie?
Julia : Praktycznie każdą wolną chwilę :) Akcje mają miejsce także u
nas w szkole (VI LO Gdynia) i tam możemy cały czas organizować
kolejne wydarzenia.

Na czym polega badanie i ile trwa?
Agata: Wstępne rozpoznanie chłoniaków można postawić już po wykonaniu
prostych i niedrogich badań diagnostycznych. Wiele może powiedzieć morfologia krwi i OB.
W przypadku chorób nowotworowych jest ono podwyższone. Idąc na badanie krwi, powinniśmy poprosić o wykonanie tzw. rozszerzonego badania,
które będzie
uwzględniało oznaczenie enzymu LDH
(charakterystycznego dla chłoniaków) –
najczęściej jest podwyższony. Ważny
jest RTG klatki piersiowej. Wynik pokazuje, czy nowotwór
zajął węzły chłonne znajdujące się w klatce piersiowej. W miarę potrzeb
wykonuje się inne badania.

Koncert Ellie Goulding
W czwartek, 6 lutego 2014, w warszawskiej Hali Torwar odbył się koncert
brytyjskiej wokalistki Ellie Goulding. Była ona supportowana przez inną
piosenkarkę z Wielkiej Brytanii, Chlöe Howl, która wykonała utwory ze
swojej nadchodzącej płyty Chlöe Howl, takie jak Rumour, I Wish I could
Tell You czy Paper Heart. Po występie Chlöe przyszedł czas na występ
gwiazdy wieczoru – Ellie Goulding. Brytjka zaśpiewała utwory z każdej ze
swoich czterech płyt – Lights, Bright Lights, Halcyon oraz Halcyon Days.
Pełna rozpiska piosenek na koncercie:
Figure 8
Ritual
Goodness Gracious
Animal
Starry Eyed
Stay Awake
Stay Awake Reprise
Tesselate/Climax (Cover
Ushera)/Guns’n’Horses
Your Song
How Long Will I Love You
Piano Interlude
The Writer
Explosions
My Blood
Bad Girls (Cover M.I.A.)/
Salt Skin
Only You
Everytime You Go/This
Love
Anything Could Happen
I Need Your Love
Lights
You My Everything
Burn

Miłą niespodziankę dla Ellie przygotowali polscy fani – podczas piosenki
You My Everything wyciągnęli kartki z tym właśnie napisem. Jak Ellie
napisała na swoim Instagramie:
„Warsaw that was unbelievable. I've never ever seen anything like that.
Who planned that?! Amazing!” („Warszawo, to było nie do uwierzenia.
Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Kto to zaplanował?! Niesamowite!”)

Ellie oficjalnie napisała,
że koncerty w Polsce sprawiają
ogromną przyjemność
i z pewnością jeszcze wróci do
Polski.

jej

My, jako jej polscy fani,
z ogromną radością znów ją tu
przyjmiemy.

Opracował: Kuba Kilanowski

Sposób na: Organizację czasu.

- Ułóż plan dnia. Brzmi banalnie i na pewno słyszeliście o tym wiele razy. Owszem łatwo jest rozpisać wszystko godzinowo na kartce, automatycznie mamy uporządkowane wszystkie informacje, dotyczące nauki,
ćwiczeń, czy czasu wolnego. Jedyny minus to to, że z początku piekielnie trudno jest tego dotrzymać. Ale efekty są zadowalające. Z planem
można zdziałać nawet więcej w ciągu dwóch godzin, niż cały dzień bez.
Gdy trzymam się solidnie planu, wiem że na wszystko starczy mu czasu.

- Śpij po 7-8 h na dobę. Po co? To niby nic, ale klucz. Oczywiste jest to, że
gdy jesteśmy wypoczęci nasza praca jest bardziej efektywna. Od kiedy
postanowiłam sobie chodzić spać najpóźniej o 24, zmieniło się wszystko.
Nie śpię już po szkole w godzinach 17-19, było to błędne koło, ponieważ
kładłam się wtedy przed 3. A tym łatwym sposobem każdego dnia mam 2
godziny więcej. :)

- Terminarz lub kalendarz z dużą ilością miejsca. Dobrze jest mieć rozpisane wszystko czarno na białym. Daje nam to wgląd na cały następny tydzień,
czy miesiąc i wiemy na co musimy się przygotować. Pamiętam wtedy o tych
bardziej i mniej ważnych rzeczach i tych przyjemniejszych jak zastępstwa. :3

Zapisuj wszystkie prace domowe.- Są lekcje, które mamy raz w tygodniu
i nie zawsze tego samego dnia mamy czas, czy większe chęci na ich wykonanie, a tym sposobem nie zapomnimy o niczym, wystarczy zapisać to od
razu po przyjściu ze szkoły. Sprawdza mi się to najlepiej podczas Świąt,
czy dłuższych przerw.
-

- To Do List- Odkurzyć dywan, zmienić pościel, posprzątać klatkę
kanarka to proste zadania. Gdy rozpiszemy je i systematycznie wraz
z wykonaniem jakiejś czynności będziemy skreślać, wzroście chęć
do wykonania reszty. To bardzo motywuje!

- Zasada dwóch minut. Przeczytałam o tym jakiś czas temu. Po co zapisywać rzeczy które można spokojnie zrobić w ciągu dwóch minut, zapisanie
ich potrwa dłużej niż samo wykonanie. Najlepiej zrobić to od razu.
- Zapisuj wszystko co wpadnie Ci do głowy. Przypomniało Ci się nagle o
urodzinach Kasi w przyszłym tygodniu, kartkówce w piątek, a może nawet
wpadł jakiś pomysł do post? Z czasem takie małe informacje "przeciążą
nasz system", lepiej wszystko od razu zapisać, o niczym się nie zapomni.

- Aplikacje na telefon -isoTimer- Jest świetna, gdy jestem poza domem.
Zawsze pisałam wszystko na kartkach, ale teraz coraz bardziej skłaniam się
ku elektronicznej stronie. No nie powiem bardzo wygodne jest pisanie planu

Opracowała: Oliwia Pranszke

PROJEKT EDUKACYJNY.WYNIKI ANKIETY
CZYTAM, WIĘC JESTEM!
Powszechnie sądzi się, że młodzież niewiele czyta, wybiera inne sposoby spędzania wolnego czasu takie jak oglądanie telewizji czy granie w gry komputerowe.
My jednak nie zgadzamy się z tym stereotypem. Według nas młodzi wiedzą, że czytanie daje wiele korzyści m.in. wzbogaca słownictwo i rozwija wyobraźnię.
Brałeś udział w ankiecie na temat czytania? Na pewno zastanawiasz się , po co
została przeprowadzona. Otóż chcieliśmy się dowiedzieć, jak dużą popularnością cieszy się czytanie wśród nastolatków. I mamy odpowiedź!
Sprawdź:
-czy mieścisz się w „średniej” szkolnej?
- jakie książki są najbardziej popularne w naszym gimnazjum?
Z ankiety wynika, że dla ponad połowy gimnazjalistów czytanie to przyjemność, forma odpoczynku, relaksu. Tylko 17% przyznaje, że po książki sięga niechętnie.
Spójrzcie, jakie książki czytamy najchętniej:

Wbrew powszechnej opinii o niechęci młodych do czytania większość z nas wybiera
tradycyjną książkę. Zaledwie co czwarty gimnazjalista korzysta z audiobooków. Co
ciekawe, najczęściej sami decydujemy, co przeczytać, rzadziej kierujemy się opinią
rówieśników. Z zebranych opinii wynika, że ponad połowa z nas nie czyta lektur
( przede wszystkim ze względu na nieciekawą treść), ale nie oznacza to, że nie
czytamy w ogóle! Zdecydowana większość twierdzi, że ostatni raz miała książkę
w ręku kilka dni temu, 19% tydzień wcześniej.
Na podstawie Waszych rekomendacji powstał ranking najchętniej czytanych książek
w naszym gimnazjum. Oto wyniki:
1. Powieści J.R.R Tolkiena
2. „My dzieci z dworca zoo” Ch.Felscherinow
3. Kryminały Agathy Christie
4. „Klasa pani Czajki” M.Piekarska

Jeśli jeszcze nie znasz tych tytułów, może warto po nie sięgnąć. Poniżej recenzje dwóch
książek, które gorąco polecamy. Nie znalazły się wprawdzie wśród Waszych propozycji, ale
na pewno nie będziecie się nudzić. Miłej lektury!
Maja Kucharska IgC
Natalia Szypowicz IgC
Marysia Kiedrowicz IgC
Zuzia Przeniosło IgC
Ania Pałucha IgC
Julia Jankowska IgC
W ankiecie udział wzięli uczniowie IIIgC, IIgA, IgB, IgC. Dziękujemy!

„BEZDOMNY PTAK” – KSIĄŻKA O ŚWIECIE INNYM NIŻ NASZ
„Bezdomny

ptak” – niezwykle wciągająca powieść obyczajowa dla młodzieży.
Napisała ja Gloria Whelan. Przejrzysty druk i ciekawa treść sprawiają, że czyta się ją
przyjemnie i szybko (co wielu młodych ludzi uważa za jej atut).
Książka opowiada historię trzynastoletniej hinduski, Koli. Jak większość młodych
dziewczynek w Indiach główna bohaterka wychodzi za mąż. Niestety, została oszukana i po
pewnym czasie jej mąż umiera z powodu nieuleczalnej choroby. Koli staje się źle traktowaną wdową. W końcu spotyka ją coś, co może odmienić jej życie.
Pozostaje teraz tylko pytanie – czy na lepsze. Książka jest napisana pięknym językiem i opowiada piękną historię. Czytanie jej to również ciekawy sposób na poznanie innej
kultury, zwyczajów i wierzeń.
Piękna, wzruszająca książka o zupełnie innym świecie niż nasz. Jestem nią zachwycona – przeczytałam całą w jeden wieczór. Niektórzy mogą zwrócić uwagę na powolne
tempo akcji, ale osobiście uważam, że mimo to wydarzenia i przeżycia głównej bohaterki są
interesujące. Poza tym najciekawiej jest trochę pomyśleć nad losem dziewczyny oraz postawić się w jej sytuacji, a to nie jest wcale takie proste.
Zuzanna Pobłocka IgC
w ramach projektu Czytam, więc jestem

"MOJE IDEE TO GWIAZDY, KTÓRYCH NIE POTRAFIĘ UŁOŻYĆ
W KONSTELACJE."
Książek o umieraniu jest w przybliżeniu tyle, co gwiazd na niebie. Większość takich
powieści mówi o cierpieniu, chorobie, przemijaniu i zgrabnie omija pozytywne aspekty
życia. Oczywiście są wyjątki. Jednym z nich jest książka Johna Greena pod tytułem
„Gwiazd Naszych Wina”. Biorąc ją do ręki, nie wiedziałam, że wzbudzi we mnie aż tyle
emocji i tak bardzo zmieni mój światopogląd. Czytając poprzednie książki tego autora,
dosłownie śmiałam się przez łzy. Teraz nie było inaczej.
Narratorką, a zarazem główną bohaterką książki jest Hazel Grace. Choruje na raka
tarczycy w czwartym stadium z przerzutami do płuc, a jej nieodłącznym przyjacielem jest
aparat tlenowy o imieniu Philip. To jedna z tych postaci książkowych, których po prostu
nie da się nie lubić. Mimo choroby nie użala się nad sobą i zdecydowanie nie funkcjonuje
jak jej rówieśniczki. Zamiast chodzenia do szkoły preferuje oglądanie America's Next Top
Model i czytanie swojej ulubionej książki "Cios Udręki". Martwiąc sie o ciągłe
przesiadywanie w domu i depresyjne zachowanie Hazel, jej mama wysyła ją na spotkania
grupy wsparcia. Tam poznaje chłopaka - Augustusa, który półtora roku temu zawarł
przelotną znajomość z kostniakomięsakiem. Ten zachwycający dowcipem nastolatek,
kolosalnie zmienia jej życie. Między nimi rodzi się uczucie, a oni sami próbują
odpowiedzieć na nurtujące ich pytania.
Wielu może odnieść wrażenie, że jest to książka o raku. Nic bardziej mylnego. John
Green obdarzył swoich bohaterów ogromnym dystansem do choroby i ironicznym
nastawieniem do niej. Większość osób w ich stanie zdrowotnym myśli, że wszystko, co
robią jest skutkiem ubocznym umierania. Oni zrobili to, czego niektórzy zwyczajnie nie
potrafią dokonać- pogodzili się z nieuniknionym końcem i zrozumieli, że życie, które im
pozostało, muszą wykorzystać w pełni. Dlatego według mnie, jest to książka przede
wszystkim o miłości i dojrzewaniu. Autor odważnie opowiada o tematach trudnych dla
młodzieży i w zrozumiały sposób przybliża nam je.
Przesłanie tej książki jest nieco ukryte. " Gwiazd Naszych Wina", tak samo jak "Cios
Udręki" nie kończy się jednoznacznie i zmusza do zadania sobie wielu pytań.
Po przeczytaniu nie można zwyczajnie zapomnieć o niej i odłożyć na półkę. Myślę,
że nieważne, ile jeszcze wspaniałych powieści przewinie się przez moje życie, ta jedna
zostanie w moim sercu na długi czas. Polecam ją przede wszystkim młodym, ale nie tylko.
Przecież jest to książka zawierająca pytania, na które wszyscy bezustannie poszukujemy
odpowiedzi.
Kaja Pałasz IgC
w ramach projektu Czytam, więc jestem

