Biała wrona - streszczenie, plan wydarzeń, problematyka
Streszczenie
Natalia to bardzo grzeczna dziewczyna, która wychowała się w dobrym domu. Razem ze swoją
koleżanką Mileną spędza dużo czasu. Jak wszystkie nastolatki, rozmawiają one o miłości.
Niedługo potem Natalia poznaje Norberta. Chłopaka, który gotów jest na wiele, by znaleźć
informacje o swojej wybrance.
Początki związku to jednocześnie czas, w którym dziewczyna przeżywa ogromne zmiany.
Pojawienie się adopcyjnego dziecka w domu przewraca życie jego mieszkańców do góry
nogami. Mały Marek nijak nie może dojść do ładu z pupilem zamieszkującym z rodziną Natalii.
Dziewczyna jest zakochana. Norbert potrafi być naprawdę uroczy, jednak Natalia nie zawsze
czuje się przy nim dobrze. Drobna zazdrość, złe zachowanie wobec dziewczyny, a nawet
epizody agresji – nastolatka nie czuje się już komfortowo.
Norbert przerywa jej spotkania z koleżankami. W jednej chwili potrafi być bardzo zły, by w
drugiej okazywać się znowu miłym, czułym i kochanym chłopakiem. Biała wrona to symbol
miłości ich łączącej. Miłości, która zaczyna przeradzać się w obsesje.
Norbert nie zachwyca nikogo poza Natalią. Próbuje odsunąć dziewczynę od Mileny, która sama
ma problemy w swoim związku. Gdy Norbert na chwilę znika z życia Natalii, dziewczyna
pogrąża się w rozpaczy. Powoli poznaje o nim prawdę. Seksualne zachowania chłopaka
zaczynają jej przeszkadzać. Podobnie jak negatywne komentarze odnośnie jej wyglądu. Po
pewnym czasie chłopak uderza ją. Zarzucając jej zdrady, nie hamuje emocji. Zakończenie
historii to zarazem zakończenie związku. Natalia poznaje Andreasa.
Plan wydarzeń
1. Przygotowania do koloni.
2. Opis bohaterów.
3. Rozmyślania dziewcząt o miłości.
4. Poznanie Natalii i Norberta.
6. Milewscy adoptują Marka.
7. Gromadzenie informacji o dziewczynie przez Norberta.
8. Rozwój znajomości Natalii i Norberta.
9. Kłopoty w związku Mileny i Witka.
10. Romantyczne spotkanie Natalii i Norberta.
11. Problemy adopcyjne.
12. Zdenerwowanie Norberta.
13. Problemy z małym Markiem i psem.
14. Zazdrość o koleżanki.
15. Rozstanie pary.
15. Kłamstwa Natalii.
16. Uderzenie Natalii.
17. Koniec związku nastolatków.
Problematyka
Główny problem utworu to chora miłość. Nastolatka, która otwarta jest na uczucie staje się

ofiarą chłopaka, który nie potrafi radzić sobie z emocjami. W utworze pojawia się motyw
zazdrości powiązanej jest z agresją. Widoczną staje się cechująca postępowanie chłopaka chęć
posiadania. Dziewczynę traktouje jak własność. Jej uczucia stają się przedmiotem manipulacji.
Coraz gorsze relacje z chłopakiem załamują ją. Dziewczyna żyje w świecie iluzji. Choć
momentami zdaje się mieć świadomość toksyczności relacji, można odnieść wrażenie, że nie
jest ona do końca gotowa do zmierzenia się z sytuacją. Dopiero skrajny akt agresji doprowadza
ją do rozwiązania. Ważnym problemem jest także seksualność oraz to, w jaki sposób sferą tą
można manipulować. Pojawia się także wątek przyjaźni oraz niespełnionej miłości. Ważnym jest
także wątek nowego dziecka i uczuć jakim się go darzy.

