    NASI UCZNIOWIE POLECAJĄ !!!


   Autorem książki pt.: "Jutro" jest John Marsden. Marsden urodził się 27 września 1950 roku w Australii. Jest pisarzem, ma za sobą kilka bestsellerów między innymi powieść "Jutro", którą przetłumaczono aż na 11 języków. Seria otzymała kilkadziesiąt nagród w Australii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Niemczech. W USA znalazła sie na liście najlepszych ksiażek dla młodzieży, a w Szwecji na pierwszym miejscu książek polecanych przez nastolatków. Jednak ta książka łamie wszystkie granice wiekowe!     Nie ważne ile masz lat i tak ta książka Cię zainteresuje. Seria składa sie z 7 części, więc jest co czytać. Od samego początku zaciekawią Cię przygody paczki przyjaciół. Świetnie zbudowane napięcie nie pozwoli Ci oderwać się od tej powieści.
       Książka rozpoczyna się ciekawie. Siódemka przyjaciół wybrała się na wyprawę do samego Piekła.Tak nazywało się niedostepne miejsce w górach. Jednak oni nie nazwali by tak tego miejsca, im było tam dobrze. Spędzili tam trochę czasu, lepiej się poznali, a niektórych z nich połączyło nawet coś więcej. 
Szczęśliwi wrócili do domu, jednak to co tam spotkali można by było nazwać istnym Piekłem. Świat, który kochali i znali zniknął. Nie było już nic. Czy Ellie, główna bohaterka i jej przyjaciele podołają temu co ich czeka? Czy uda im się uratować siebie i bliskich? Te wszytkie pytania budzą w nas niepokój i chęć przeczytania więcej. 
         Jutro jest opisane przez Ellie. Poznajemy jej ocenę sytuacji. Została wytypowana do napisania całej historii. Żeby pozostał po nich jakiś ślad. Od czasu do czasu wtrąca do teksu coś swojego. Spodobał mi się ten styl autora. Dzięki temu możesz poczuć jakbyś na prawdę czytał czyjeś wspomnienia. Serdecznie polecam tę książkę wszystkim fanom mocnych wrażeń. 
       Jeżeli kilkoro nastolatków jest przeciw całemu światu albo cały świat jest przeciw nim to czy mają jakąś szansę? No cóż, nigdy nie mów nigdy i sprawdź sam, a raczej przeczytaj to sam! Ta książka jest naprawdę ŚWIETNA nigdy nie czytałam podobnej i nie piszę tego tak poprostu tylko chcę Cię przekonać, że powinieneś po nią sięgnąć… 
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