RECENZJA KSIĄŻKI
Czasami w naszym życiu pojawiają się wybory… Chociażby moi koledzy
i koleżanki, czyli uczniowie trzecich klas gimnazjum są tego przykładem, muszą
podjąć trudną decyzję, gdzie wybrać się do szkoły średniej. Jednak w książce,
którą będę rekomendować, a mianowicie Zostań, jeśli kochasz (znanej również
jako Jeśli zostanę) główna bohaterka staje przed naprawdę niełatwym zadaniem.
Zostać czy odejść…?
Autorką tego bestselleru jest Gayle Forman. Pisarka włożyła wiele serca
w to, aby powieść była oryginalna. Moim zdaniem, udało jej się osiągnąć cel.
Bowiem książka nie jest typową tkliwą opowiastką dla nastolatek. Można w niej
znaleźć różne cenne, niekiedy zapomniane przez ludzi wartości życiowe,
absolutnie nie jest tylko o miłości. Te atuty zapewne sprawiają, że obecnie
zajmuje ona miejsce na półkach nie tylko młodzieży, ale również dorosłych.
Została przetłumaczona na ponad trzydzieści języków i cieszy się uznaniem na
całym świecie. Na jej podstawie powstał nawet film, który również zdobył duży
aplauz odbiorców.
Zostań, jeśli kochasz opowiada o siedemnastoletniej Mii. Dziewczyna jest
bardzo utalentowana i chce zostać wiolonczelistką. Ma kochających rodziców,
młodszego brata, najlepszą przyjaciółkę oraz wspaniałego chłopaka Adama,
który również pasjonuje się muzyką. Wiedzie szczęśliwe życie. Wydawałoby
się, że nic nie może stanąć na przeszkodzie temu szczęściu. Jednak pewnego
dnia ten spokój zostaje zburzony przez wypadek samochodowy, w którym giną
bliscy głównej bohaterki. Ona zaś trwa w stanie zawieszenia podobnego do
śpiączki. Sama musi zdecydować, czy chce wrócić do swojego chłopaka,
przyjaciółki oraz dziadków i żyć ze świadomością, że już nigdy nie przytuli
swojej mamy, taty i brata, czy lepiej odejść razem z nimi. Tylko od niej zależy,
czy będzie w stanie obudzić się. Wszyscy starają się przekonać ją, aby
powróciła, jednak ona waha się. Próbując wybrać pomiędzy życiem a śmiercią

w pustej, szpitalnej sali, przypomina sobie wszystkie najlepsze momenty z jej
życia. Związek z Adamem, chwile spędzone z bliskimi, grę na wiolonczeli…
Wszystko to sprawia, że Mia jest jeszcze bardziej rozdarta. Jaką drogę wybierze
dziewczyna? Zostanie czy odejdzie? Tego można się dowiedzieć, czytając
powieść Gayle Forman.
Co ciekawe, akcja książki trwa 24 godziny. Każdy rozdział ma przypisaną
dokładną godzinę. Styl pisania autorki niektórym może wydawać się lekko
chaotyczny, bo przeplatają się wydarzenia teraźniejsze z przeszłymi. Mnie
jednak bardzo przypadł do gustu taki zabieg literacki. Pisarce udało się napisać
pełną wielu emocjonalnych historii i refleksji, a przy tym nie „przesłodzoną”
powieść, która poruszyła serca wielu czytelników, jak młodszych tak
i starszych. Ponadto w utworze możemy doszukać się wielu złotych myśli, które
zmuszają do refleksji na przykład: „Czasem człowiek dokonuje w życiu wyboru,
a czasem to wybór stwarza człowieka”. Książka idealnie pokazuje wartości,
jakie powinny być dla nas najważniejsze, czyli miłość i przyjaźń. Można z niej
również wywnioskować, że powinniśmy rozwijać swoje talenty, tak jak to robiła
Mia.
Wydawać by się mogło, że poruszony tu temat jest banalny. Nic bardziej
mylnego, po przeczytaniu kilku stron zupełnie zmieniają się nasze odczucia. Nie
oceniajmy książki po okładce – mówi stare przysłowie! Tym akcentem
zakończę moją recenzję, jednocześnie bardzo zachęcając do przeczytania
Zostań, jeśli kochasz.
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