Zapałka na zakręcie - streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Osada to miejscowość wypoczynkowa, do której Mada wraz ze swoją siostrą Alusią i mamą
udają się na wakacje. W Osadzie odżywają wspomnienia. Mada spotyka swą dawną miłość,
spotyka też dawnych znajomych. Na wakacjach widuje między innymi Miśkę oraz Piotra, który
boryka się z poważną wadą wzroku. Podczas pewnej wizyty w jednej z kawiarni znajdującej się
w Osadzie Mada wraz z matką poznają niezwykłą kobietę. Okazuje się, że jest to matka
Marcina.
Po poznaniu chłopaka, Mada zostawia w restauracji pierścionek. Marcin niedługo odnosi jej
zgubę. Ich znajomość zaczyna się rozwijać. Udają się na wspólne wyprawy, zaczynają spędzać
razem dni. Między nimi pojawia się uczucie. Mimo to matka Mady nadal jest uprzedzoną do
Marcina. Ma swoje powody. Wie dobrze, że chłopak posiada przeszłość, o której woli nie
mówić.
Po wyjeździe z Osady Mada pewnego dnia spotyka Marcina. Żart z zapałką wydaje się być
udanym. Zakochani po raz kolejny spotkali się na swojej drodze.
Marcin i Mada zostają parą. Choć dziewczynę męczy, że nie zna jego sekretu, ich związek
zdaje się być szczęśliwym. Pytania się jednak mnożą. Mada poznaje Ligotę, a jej przyjaciel Olo
doradza jej ostrożność.
Siostra Mady trafia do szpitala. Bohatersko uratowała dziewczynkę. Po jej wyjściu ze szpitala w
domu Mady gości Marcin. Niedługo potem dziewczyna wyjeżdża do babci. Miała tam spotkać
ojca, ten jednakże nie przyjeżdża. Po powrocie do Warszawy Mada nie może skontaktować się
z Marcinem. Gdy go zobaczyła, był w towarzystwie innej dziewczyny.
Tajemnica Marcina wychodzi na jaw, okazuje się, że Olo ma z nim wspólnego znajomego.
Marcin powtarzał klasę, a wszystko to było konsekwencją tego, co wydarzyło się wcześniej.
Chłopak poznał Romana, wpadł w złe towarzystwo. Razem z nim i Mariolą dla zabawy
przestawili skuter. Skutki były tragiczne.
Marcin znika i udaje się do babci Mady, która jak twierdzi jej wnuczka, potrafi znaleźć prawdę o
człowieku. Jego matka bardzo się o niego martwi.
Plan wydarzeń
1. Wakacje w Osadzie.
2. Poznanie Marcina.
3. Zgubienie i oddanie pierścionka.
4. Uczucie Marcina i Mady.
5 Wyjazd z Osady.
6. Spotkanie Marcina.
7. Poznanie Ola.
8. Związek Marcina i Mady.
9. Wypadek Alicji.
10. Wyjazd Mady.
11. Spotkanie z Mariolą.
12. Poznanie prawdy przez Madę.

13. Ucieczka Marcina.
14. Spotkanie Marcina z babcią Emilią.

