Beethoven i dżinsy - streszczenie, plan wydarzeń,
problematyka
Streszczenie
Alek i Miśka to rodzeństwo, mieszkające razem. Miśka jest jeszcze uczennicą liceum, w którym
miewa drobne problemy – jednym z nich są kłótnie z jedną z nauczycielek. Dziewczyna,
każdego dnia oczekuje na przesyłkę od swojego ukochanego – Piotra.
Ich matka, Asia, zmartwiona jest faktem, że dzieci się od niej oddalają. Alek i jego nowe
towarzystwo, Misia i jej ukochany, matka niewiele wie o aktualnych wydarzeniach w życiu
dzieci. Fagot, przyjaciel Alka, poznaje go z Majką, która to poszukuje pracy w mieście.
Misia martwi się stanem Piotra. Stara się znaleźć wyjście, które pozwoli jej na uleczenie
ukochanego.
Asia odwiedza Powązki, gdzie pochowany jest jej brat, który zginął podczas okupacji.
Wywiązuje się rozmowa pomiędzy nią a jej dziećmi, które pragną poznać szczegóły zdarzenia.
Związek Misi z Piotrem przeżywa kryzys. Chłopiec, który marzył o pracy literackiej, dostaje
negatywną odpowiedź od wydawnictwa. Po tym zajściu Misia dostaje list od matki Piotra.
Niewiele osób rozumie uczucie Misi i Piotra. Ludzie pytają, czy jest ona pewna swej miłości i
czy gotowa jest do aż tak wielkich poświęceń w jej imię. O zakochanie w koleżance
podejrzewany jest także Alek.
Misia szykuje się do wyjazdu. Jej matka dowiaduje się o planach córki, która tuż po skończeniu
szkoły ma zamiar wziąć ślub z Piotrem. Plany dziewczyny stają się przyczyną kłótni matki z
córką. Marzy ona o innej przyszłości dla swojego dziecka.
Piotr pojawia się jednak w Warszawie.Tymczasem Alek również miewa problemy przez swoich
znajomych. Przez nich został oskarżony o drobne przestępstwo. Jednak wszystko kończy się
dobrze, a w jego życiu ważne miejsce zajmuje Paula.
Misia czeka na wynik operacji Piotra. Moment oczekiwania to czas, w którym matka z córką na
nowo się zbliżają.
Problematyka
W utworze przedstawione zostało wiele ważnych nie tylko dla młodzieży zagadnień. Przede
wszystkim ukazana tam została miłość. Miłość, która przetrwa wszystko i gotowa jest do
największych poświęceń. Ważnym wątkiem jest także tęsknota. Za tymi ludźmi, którzy odeszli
oraz pamięć o ich śmierci. Poruszony zostaje problem relacji matki z dziećmi. Dorastania i tego
jak oddalają się oni od rodziców. Ukazane zostaje również funkcjonowanie grupy rówieśniczej,
która może mieć bardzo różny wpływ na młodych dorosłych. Okazuje się jednak, że warto
dawać innym ludziom szansę i wierzyć w ich dobre intencje.

