
Recenzja filmu "Cudowny Chłopak" 

Reżyseria: Stephen Chbosky 

Obsada: Julia Roberts - Isabel Pullman 

                  Owen Wilson - Nate Pullman 

                  Jacob Tremblay - Auggie Pullman 

                  Izabela Vidovic - Via Pullman 

                  Danielle Rose Russel - Miranda 

Auggie 

Auggie urodził się z deformacją twarzy i przez to jego mama nie chciała, aby jej syn 
chodził do szkoły, bo dzieci by się z niego śmiały. Lecz gdy już miał 12 lat Isabel zabrała 
chłopca do szkoły, by zobaczył jak tam jest i czy by chciał do niej chodzić. Poznaje                     
2 chłopców i dziewczynkę, ale to nie o nich historia, chociaż jest, lecz o nich mowa 
później. 

Auggiemu podoba się we szkole i następnego dnia przychodzi tam w kasku, który dostał 
na Boże Narodzenie. Tata mu ściągnął nakrycie głowy i wszedł do szkoły i w tym samym 
czasie wszystkie dzieci się na niego patrzyły. 

Via 

Dziewczyna ta chodzi do szkoły. Tak jak w książce codziennie dzwoniła do swej 
najlepszej przyjaciółki i nie odbierała. Gdy ją zauważyła w szkole, Miranda mówiła, że nie 
chce się z nią przyjaźnić. Zauważyła ciemnego kolegę, który jej się zapytał, czy jest 
jedynaczką. Ona odpowiedziała, że tak. Chłopak zapisał się do szkolnego kółka 
teatralnego, a Via tak samo. Następnie wróciła do domu. 

Miranda 

Kiedyś najlepsza przyjaciółka Vii. Gdy jej powiedziała, że nie chce być jej koleżanką, 
poczuła się z tym źle. Przypominała sobie jak to było przychodzić do Auggie'go i jego 
rodziny. Dlatego postanowiła jej oddać swoją role w występie teatralnym i się pogodziły. 

Auggie przez ten czas zaprzyjaźniał się z nowymi kolegami i wyjeżdża na wycieczkę 
szkolną, gdzie starsi chcą  pobić jego i kolegę - Jacka Willa, lecz przyjaciele chłopców 
ratują ich. 

Pod koniec filmu, dyrektor Tushman rozdaje nagrody za ten rok szkolny i najlepszą 
nagrodę otrzymał Auggie Pullman za skradnięcie najwięcej serc! 

 Ten film bardzo mnie zaciekawił i wzruszyłem się pod koniec. Super, że przedstawili 
większość członków filmu. 
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