Jezioro osobliwości - streszczenie, plan wydarzeń,
problematyka
Streszczenie
Czasem osoby, które dotychczas były dalekie, mogą stać się powiernikami największych
sekretów. Nielubiany przez Martę partner matki Wiktor otrzymuje od dziewczyny dziennik,
którym opisuje ona swoje życie.
Córka rozwódki na swojej drodze spotyka chłopaka o podobnym życiorysie. Michał Soroko staje
się dla niej ważną postacią. Poznany przypadkowo za pośrednictwem koleżanki chłopak wydaje
się mieć same zalety. Dziewczyna nie sądziła, że połączy ich związek ich rodziców.
Matka Marty ma zamiar pobrać się z Wiktorem. Postawiona w nowej sytuacji dziewczyna nie
panuje nad sobą. Choć nowy partner matki nie wydaje się taki zły – wykazuje pewną
opiekuńczość, jednak ich stosunki prędko nie ulegną zmianie. Dziewczyna kłóci się z Wiktorem,
szczególnie w czasie, gdy jej matka jest w szpitalu.
Po pewnym czasie okazuje się, że jest ona ważną osobą dla Michała. Chłopak wyznaje jej
miłość. Jednocześnie jest coraz bardziej zazdrosny. Poznany wcześniej przez Martę Patryk
zaczyna przeszkadzać chłopakowi. Pomiędzy nimi wybuchła kłótnia.
Wypadek nad jeziorem – to moment, od którego rozpoczyna się historia. Leżąca w szpitalu
Marta wtedy właśnie decyduje się otworzyć przed Wiktorem. Wcześniej jednak ich relacje nie
były tak udane. Jeszcze niedawno Marta po jednej z kłótni zniknęła z domu. Dziewczyna ma
trudny kontakt nie tylko z nim. Także jej stosunki z Patrykiem nie są do końca poukładane.
Marta razem z Michałem wyjeżdża na obóz. Zazdrosny chłopak doprowadza jednak do tego, że
próbuje przed nim uciec. To właśnie wtedy ma miejsce wypadek z udziałem Patryka. Jest to
jednak moment, w którym zmieniają się relacje dziewczyny z Wiktorem.
Plan wydarzeń
1. Wypadek Marty.
2. Wręczenie dziennika Wiktorowi.
3. Rozpoczęcie lektury.
4. Poznanie Michała z Martą.
5. Trudna sytuacja dziewczyny.
6. Niemożliwość pogodzenia się z Wiktorem.
7. Związek Michała i Marty.
8. Zazdrość chłopca.
9. Wypadek nad jeziorem.
Problematyka
W utworze przedstawiony zostaje problem, który dotyka obydwoje z głównych bohaterów.
Zmiany w ich życiu odbijają się na nich. Ukazany zostanie trudny stosunek z nową osobą w
domu, nieumiejętność przystosowania się, a także problemy z polubieniem tych, którzy zajmują
miejsce nabliższych. To także opowieść o miłości i zazdrości oraz o tym jak te uczucia potrafią
wpływać na ludzi, a zarazem jak potrafią być trudnymi do zniesienia przez obiekt zazdrości. To

też opowieść o dorastaniu i mierzeniu się z życiowymi problemami.

