
Witajcie! 

Zacznę od ostatniej notatki. Kto miał problem z dopisaniem wydarzeń,  

przepisze sobie lub wydrukuje i wklei do zeszytu. 

 

Co wydarzyło się  w normalnym świecie?                                                    

Np. - Wypadek.                                          

 - Pobyt w szpitalu.                                                             . 

- Pobyt u sąsiadki- p. Cybulskiej. 

- Niespodziewane pojawienie się  ciotki Agaty. 

- Przyjazd do Brzegu. 

- Nieprzyjemne spotkanie z Moną, Pchełką i Zgryzem. 

- Opowieść ciotki o tacie Łukasza. 

- Kłótnia z ciotką po przywiezieniu rzeczy z warszawskiego mieszkania. 

- Otwarcie niebieskich drzwi i ujrzenie srebrnego świata. 

- Regularne odwiedzanie srebrnego świata. 

-  Rozcięcie nitkowej obrączki i zniknięcie nitki w pensjonacie. 

- Przemienianie się ciotki w Krwawca. 

- Ucieczka dzieci przed Agatą-Krwawcem. 

- Decyzja o wejściu do srebrnego świata w celu powstrzymania Krwawca. 

- Przebudzenie. 

 

        Co wydarzyło się  za niebieskimi drzwiami?    

    -Dotarcie do wymarłego miasteczka. 

   - Pozbycie się bólu w kolanie.  

   - Zaplecenie srebrzystej nitki na palcu Łukasza. - Pobyt w szpitalu.     

    - Spotkanie Krwawca. 

    - Walka z nim. 

 

 

 

Zaskakujące zakończenie. W streszczeniu specjalnie nie podałam zakończenia 

książki. Zrobię to teraz: Okazuje się, że świat fantastyczny za niebieskimi 

drzwiami – to był długi sen Łukasza. Wiemy, że to nie mama Łukasza była w 

śpiączce, ale Łukasz. Więc wszystko to, o czym czytaliśmy, było snem, a raczej 

stanem pacjenta pogrążonego w śpiączce. 

 

Różnice między książką a filmem: Kiedy jeszcze chodziliśmy do szkoły 

mówiłam Wam, że książka znacząco różni się od filmu, chodziło mi konkretnie 

o zakończenie. 

 



W filmie pobyt w szpitalu Łukasza i jego rehabilitacja trwa tylko miesiąc, 

podczas gdy w powieści prawie rok. 

 Filmowy Krwawiec, w przeciwieństwie do postaci z powieści jest przerażającą, 

demoniczną istotą, pozbawioną ludzkich cech. Jego wygląd jest całkiem 

odmienny od książkowego pierwowzoru.  

W fabule filmu zamiast wątku wyjaśniającego pochodzenie Krwawca pojawia 

się historia zatonięcia kutra rybackiego, wyjaśniająca losy zaginionego ojca 

Łukasza.  

Film różni się od powieści zakończeniem. W książce zarówno ciotka Agata, 

jak i pensjonat Wysoki Klif istnieją rzeczywiście. Łukasz po wybudzeniu się ze 

śpiączki przyjeżdża do niego wraz z mamą, by przekonać się na własne oczy, w 

jakim stopniu rzeczywistość jest zgodna z jego snem. Puka nawet w błękitne 

drzwi wierząc, że może przenieść się do fantastycznego świata. 

 

Na dzisiaj to tyle. Nic dziś nie notujecie w zeszycie, ale za to jutro będzie 

zadanie na ocenę. 

 

Pozdrawiam Was! 

p. Ola 


