
Recenzja filmu ,,Cudowny chłopak''

Jest wiele filmów , które wywarły na mnie ogromne wrażenie. Dał on mi bardzo dużo do
myślenia.  Cudowny  chłopak  opowiada  historię  10-letniego  Auggiego  ,  który  w  wyniku
pewnych zaburzeń genetycznych ma zdeformowaną twarz. Po wielu operacjach mógł sam
oddychać nie nosić wcale maski tlenowej i  miał  wiele więcej swobód. Po latach nauki
w domu ,  rodzice decydują się wysłać  syna do normalnej  szkoły  ,  gdzie będzie  mógł
przebywać z innymi  dziećmi. Chłopak interesuje się fizyką, filmami z serii Star Wars. Ma
ulubionego bohatera z tej serii filmów Boba Fetta . Sam w przyszłości chciałby polecieć na
księżyc. Ma on normalną rodzinę:
mama- Isabel Pullman 
tata- Nate Pullman
siostra- Via Pullman.
Ma też psa suczkę, która wabi się Daisy, która umiera prawdopodobnie za starości. Gdy
Auggi idzie na poznanie szkoły wraz z mamą spotykają dyrektora szkoły pana Tushmana.
Opowiada żarty o swoim nazwisku. Wyznaczył on trójkę dzieci, które
miały oprowadzić Auggiego po szkole. Byli to Jack Will, Julian i Charlotte. Charlotte cały
czas  się  chwaliła,  że  w  ilu  ona  filmach  występowała.  Julian  miał  zachowanie  jak
najmądrzejszy na świecie, a Jack Will był spokojny i miły. Na początek główny bohater, ma
źle w szkole. Po tym jak pomógł Jackowi to zostali przyjaciółmi. Via miała źle po śmierci
babci, bo wszyscy interesowali się Auggim. Poznała w szkole Justina zapisując się na koło
teatralne. Po obozie przyjaciółka jej Mirand zmieniła zachowanie na złe. Nie chciała z nią
rozmawiać.  Gdy  pies  ubabrał  Auggiemu  kostium Boby  Fetta  na  hallowenn  to  musiał
założyć maskę strachu. Gdy wchodził do klasy to usłyszał jak Jack Will powiedział, że by
się  zabił,  gdyby  miał  taką  samą  twarz  jak  Auggi.  Popłakał  się  i  zwymiotował.  Mama
musiała po niego przyjechać.  Potem był  on na Jacka bardzo zły  za to co powiedział.
Summer  przyszła  do  ławki  podczas  obiadu,  porozmawiali  i  od  tamtego  momentu
kolegowali  się. Auggi do Jacka nie odzywał się parę miesięcy.  Miranda przyjaciółka Vii
miała ciężki czas, bo tata z mamą się rozwiedli. Z rodziną Auggiego co rok spędzała Boże
Narodzenie. Kupiła mu kask kosmonauty [Auggiemu], który bardzo lubi. Podczas obozu
Miranda chwaliła się, że miała brata z deformowaną twarzą.  Była dzięki  temu gwiazdą
obozu. Było jej źle,  nie dzwoniła do Vii przez 2 tygodnie. Podczas przedstawienia Miranda
się prawdopodobnie się źle czuła, więc Via ją zastąpiła, zachowała się bardzo ładnie.
Po tym przedstawieniu wszystko doszło do normy. Justinowi nie przeszkadzało,  że Via
go okłamała, że jest jedynaczką. Auggi wraz z Jackiem Willem wygrali konkurs naukowy.
Julian był zdziwił się, że wybrał słabszego od niego. Jak Julian nazwał Auggiego głupim
to Jack go walną w głowę i się zaczęli bić na korytarzu. Jack
został zawieszony. Po tym Julian zaczął robić obraźliwe zdjęcia i dawał je Auggiemu.
Więc dyrektor szkoły go zawiesił i nie mógł jechać na wycieczkę szkolną. Po wakacjach
rodzice zadecydowali, że nie wróci do tej szkoły. Na wycieczce było fajnie oprócz bójki
z uczniami z siódmej klasy. Auggi podczas wycieczki zakolegował się z innymi uczniami
z jego klasy. Gdy dzieci wróciły było już praktycznie zakończenie roku szkolnego. Więc
zakończył klasę piątą. Zdobył bardzo  ważną nagrodę uczniowską od dyrektora [medal].
Film był piękny, dobry i dokładnie zrobiony. Chłopiec, który był zamknięty w sobie otworzył
się.  Poznał  dzięki  temu  dużo  kolegów  i  koleżanek.  Reżyser  Stephen  Chbosky
wyreżyserował bardzo pouczający film, daje dużo do myślenia. Każdemu z nas, tym którzy
są zdrowi.
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Boba Fett
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