Zapałka na zakręcie - opracowanie, problematyka,
bohaterowie
Opracowanie
Akcja utworu toczy się w kilku miejscach. Pierwszym z nich jest Osada, czyli miejsce
wakacyjnego wypoczynku bohaterów. Na co dzień mieszkają oni jednak w Warszawie. Jako
miejsce akcji pojawia się także działka, na której gości Mada wraz z rodziną oraz miejscowość
zamieszkała przez babcię Emilię. Czas utworu obejmuje okres od początku wakacji, aż po
moment ucieczki Marcina. Pojawia się także retrospekcja związana z przeszłością Marcina.
Problematyka
Utwór porusza kilka wątków. Jednym z ważniejszych jest miłość pomiędzy nastolatkami. To
skomplikowane uczucie, które stawia przed bohaterami wiele wyzwań. Ważnym jest wątek
zaufania, które nie może zostać dane w ciemno. Widocznymi są także wahania bohaterów oraz
wybory, przed którymi są stawiani. Równie ważnym motywem jest szczerość. Ta może okazać
się niezbędną, jednak można także zapłacić za nią wysoką cenę. Przeszłość jest przedstawiona
w utworze jako rzecz bardzo ważna, która zdeterminować może całe dalsze życie. Widocznym
jest, że od tego czy bohaterowie będą potrafili się z nią uporać, zależy bardzo wiele.
Bohaterowie
Mada – główna bohaterka, zakochana w Marcinie, jednak nie potrafi mu do końca zaufać.
Zagadki i tajemnice sprawiają, że dziewczyna się waha, a ostatecznie gotowa jest zwątpić w
Marcina. Dziewczyna chodzi do liceum, mieszka w Warszawie razem z mamą i siostrą.
Alka – siostra Mady, która heroicznie ratuje dziecko z wypadku. Sama w nim ucierpiała.
Olo – kolega dziewcząt, który pomaga Madzie nie tylko w nauce, ale też jest dla niej
prawdziwym przyjacielem.
Hieronim – kolega z klasy Marcina, który wyjawia jego tajemnice.
Ligota – przyjaciel Marcina, syn kapitana Ligoty, który jest kuratorem chłopaka. Jest mu wierny
i oddany, nie wątpi w swego przyjaciela.
Matka Marcina – wytworna kobieta, która nie boi się wyjawić prawdy o synu mamie Mady.
Cierpi z powodu przeszłości syna, dostrzega jednak jego zmianę i starania.
Marcin – chłopak, który w przeszłości przez Romana oraz Mariolę miał problemy z prawem.
Jego wybryk ciągnie się za nim latami. Marcin stara się zmienić. Zależy mu na Madzie, stara się
także dobrze uczyć. Przeszłość jednak ciąży mu, a on sam nie potrafi odpowiedzieć sobie na
pytanie o to, ile jest wart i jakim jest człowiekiem. Odwiedza babcię Emilię, która znana jest z
umiejętności obiektywnego osądu ludzi.
W utworze pojawiają się także postaci znajomych spotkanych w Osadzie, w tym Misi, Piotra czy
Tomasza oraz Ewy i Marianny, ale i osób z przeszłości Marcina – Marioli oraz Romana.

