Buba - streszczenie, plan wydarzeń, problematyka
Streszczenie
Życie Buby nieco różni się od życia jej rówieśniczek. Upływa jej ono na brydżu granym ze
znajomymi dziadka oraz na krótkich chwilach uwagi matki, która jest pisarką. Ojciec Buby to
prezenter, który dostał nowy program do prowadzenia. Wydaje się, że mężczyzna, mimo że
teoretycznie zainteresowany życiem córki, nie posiada o niej zbyt wiele wiedzy.
Rodzice dziewczyny nie byli stałymi w swoich uczuciach. Jednego dnia kłócili się, by
następnego wyznawać sobie miłość. Zainteresowanie dzieckiem jest niezwykle małe. Okazuje
się, że matka Buby nawet nie wie, gdzie dziewczyna chodzi do szkoły.
W życiu dziewczynki miejsce zajmują także odwiedzający dom Mańczakowie oraz pani
Bartoszowa, która zajmuje się domem. W domu pojawia się także Ola wraz z synem
Franciszkiem. Szybko jednak wraca do domu, przeproszona przez szwagra Buby.
Dziewczyna miewa problemy w szkole. Kłóci się ze swoją przyjaciółką i jest nieszczęśliwie
zakochana w Adamie. W jej domu także coś się zmienia. Matka Buby ma nowy wizerunek, a
sama dziewczyna nie rozumie, co się dzieje.
Pewnego dnia w domu Buby wszyscy cieszą się z wygranej dziadka. Nowy dopływ gotówki to
jednak nie jest prawda. Mimo to, rodzina Buby zdążyła wydać sporą część majątku. Niebawem
w ich domu zjawia się babcia Rita.
W życiu Buby pojawił się Miłosz, a nowym domownikiem stał się psiak. Gdy dziewczyna
wyjeżdża na konkurs brydżowy, jej rodzice zaczynają za nią tęsknić. Zwycięstwo Buby okazało
się wielką zmianą. Zyskała zainteresowanie rodziców.
Plan wydarzeń
1. Normalne życie Buby.
2. Kłótnie rodziców.
3. Rozgrywki w brydża.
4. Pojawienie się Oli.
5. Zmiana wizerunku matki.
6. Miłość Buby.
7. Pozorna wygrana dziadka.
8. Wizyta babki Rity.
9. Znajomość z Miłoszem.
10. Przygarnięcie psiaka.
11. Wygrana Buby.
12. Zmiana losu dziewczynki.
Problematyka
Przedstawiona w utworze dziewczynka żyje w niezwykłej rodzinie. Najważniejszym problemem
lektury jest to, jak postrzegana jest rola dziecka w domu. Rodzice, urodzeni egoiści,
pochłonięcie są własnymi sprawami. Nie poświęcają czasu dziewczynie, co więcej, zdają się jej
nie dostrzegać. Buba mimo to nie sprawia nadmiernych kłopotów. Nie stara się zwrócić na
siebie uwagi w negatywny sposób. Okazuje się jednak, że mimo iż na co dzień traktowana jest

dość obojętnie, w momencie jej wyjazdu rodzicom zaczyna jej brakować.
Wątkiem poruszonym w książce jest także problem uwagi, którą poświęcają rodzice dziecku.
Okazuje się, że może ją ono zyskać jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Historia Buby to historia
dziecka, które zasługuje na miłość i uwagę mimo wszelkich swoich wad i ważnych spraw
zajmujących rodziców.

