moja ulubiona ksiazka
“Jutro, kiedy zaczęła się wojna”

Jutro to pierwszy tom cyklu Jutro autorstwa Johna Marsdena – powieść dla młodzieży,
opisująca inwazję obcego mocarstwa na Australię. Akcja powieści przedstawiona jest z
perspektywy głównej bohaterki, nastolatki imieniem Ellie, która razem z przyjaciółmi
toczy partyzancką walkę z wrogim oddziałem stacjonującym w jej rodzinnym mieście –
Wirrawee.

o autorze
Pisarz australijski, nauczyciel i dyrektor szkoły.
John Marsden zaczął pisać, ponieważ uczniowie w prestiżowej
szkole, w której pracował, nie chcieli czytać. Jego debiut So much
to tell you powstał w zaledwie trzy tygodnie, ale natychmiast trafił
na listy bestsellerów.
Po pierwszym sukcesie Marsden przez kilka lat łączył karierę
pisarską z pracą pedagoga. Później zrezygnował z pracy w szkole,
ale nie z pracy z młodzieżą - organizował warsztaty pisarskie, w
których brali udział także młodzi ludzie z Turcji czy Indonezji.
Sukces tych warsztatów zainspirował go do założenia w 2006 roku
szkoły, w której nie tylko pełni funkcję dyrektora, ale też prowadzi
lekcje.

film
Film fabularny z 2010 r. nakręcony przez reżysera Stuarta Beattie, który również napisał scenariusz na
podstawie powieści Johna Marsdena. Obsada:
Caitlin Stasey - Ellie Linton, opowiada historię wojny, wykazuje zainteresowanie Lee
Rachel Hurd-Wood - Corrie McKenzie, najlepsza przyjaciółka Ellie, kocha Kevina
Lincoln Lewis - Kevin Holmes, kręci się koło Corrie
Deniz Akdeniz - Homer Yannos, sąsiad Ellie, flirtuje z Fioną
Phoebe Tonkin - Fiona Maxwell, romans z Homer
Chris Pang - Lee Takkan, romans z Ellie
Ashleigh Cummings - Robyn Mathers,
Andy Ryan - Chris Lang,

Fabula
Siedmioro przyjaciół: Ellie, Corrie, Kevin, Lee, Fi, Homer i Robyn wybierają się na
wycieczkę do Piekła- opuszczonego miejsca w górach.Pewnej nocy Ellie zauważa lecące
bez świateł samoloty. Po siedmiu dniach wracają do swego rodzinnego miasta. Zastają
zabite psy, a sami ludzie jakby wyparowali ze swoich domostw. Nie działają radia,
telefony, ani telewizory. Grupa przyjaciół jest przestraszona nie na żarty.

Przyjaciele rozdzielają się. Ellie, Corrie i Kevin zostają zauważeni przez obce wojsko. Żołnierze zaczynają
ich gonić. Zostają zapędzeni w ślepą uliczkę. Ellie podpala kosiarkę. Następuje wielki wybuch. Uciekają do
wcześniej ustalonego z resztą miejsca- dom Corrie. Robyn i Lee nie zjawiają sie na miejscu zbiórki. W
pewnym momencie nad posesją zauważają samolot. Uciekają do stodoły. Niespodziewanie na dom Corrie
spada bomba. Wszystko zostaje doszczętnie zniszczone. W nocy, by nikt ich nie zauważył, jadą do domu
Robyn, mając nadzieję, że ją tam zastaną. Ku wielkiej uciesze wszystkich znajdują przyjaciółkę. Mówi im,
że Lee został postrzelony, a teraz ukrywa się w restauracji rodziców. Dowiadują się również, że wybuchła
wojna, a mieszkańcy miasta są więzieni, tylko nieliczni są na wolności, ale oni ze strachu ukrywają się.

Przyjaciele postanawiają wrócić do Piekła, ale najpierw chcą uratować Lee, używając buldożera. W
drodze powrotnej goni ich patrol. W pościgu grupa przyjaciół zmuszana jest przejechać jadących
samochodem żołnierzy. Po drodze spotykają swojego szkolnego kolegę Chrisa. Od tego momentu będzie im
towarzyszył. Wracają do Piekła. Żywią się darami przyrody oraz wcześniej zapakowanym jedzeniem.
Hodują kury, warzywa.

Między Lee, a Ellie narodziła się miłość, ale oprócz nich oraz starej pary Kevin’a i Corrie zaiskrzyło między
Fi i Homerem. Pewnego dnia wpadają na zarówno genialny jak i niebezpieczny plan. Fi, Ellie, Homer i Lee
kładą cysternę z benzyną i podpalają ją pod mostem- niszcząc tym samym najłatwiejszą drogę dostępu do
Wirrawee. Gdy w tym momencie pozostała czwórka ( Robyn, Chris, Corrie, Kevin) szukają pożywienia
poza Piekłem, Corrie zostaje postrzelona. Nie wiedzą, co robić Kevin narażając własne życie decyduje się na
heroiczny czyn: odwieźć dziewczynę do szpitla.
Ciąg dalszy losów grupy przyjacioł opisany jest wkolejnym tomie ksiażki.

Moim zdaniem książka mocno pobudza wyobraźnie czytelnika, i
wciąga w świat wojny, akcji i miłości. Pokazuje ona także jak duże
może być poświęcenie dla przyjaciela czy rodziny. Uczy nas dążenia do
celu i nie poddawania się w ciężkich sytacjach.
Bardzo polecam książkę i zachęcam do jej przeczytania.
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