Ten
niewolnik
chciał
tylko wrócić do kochającej
żony…

Człowiek, który chciał tylko…
Obejrzałem ostatnio dokument o życiu Spartakusa.
Jeśli nie kojarzysz: Spartakus żył w czasach starożytnego
Rzymu.
Był gladiatorem i zorganizował powstanie niewolników.

Najciekawsze w jego życiorysie były dwa momenty, dość podobne
do siebie.
Pierwszy, kiedy ucieka z więzienia i uwalnia kilkudziesięciu
towarzyszy niedoli.

Nie ma totalnie żadnego planu. Nie wie, co będzie dalej.
Ucieka, bo chce tylko jednego: wrócić do Tracji, skąd
pochodzi.
Wrócić do domu. Nic więcej.

Tymczasem, na skutek splotu różnych wydarzeń, staje się

przywódcą kilkudziesięciotysięcznej armii.
Nie chce być żadnym przywódcą, ale los chce inaczej.
Spartakus pokonuje armię rzymską, podąża na północ i zbliża
się do Alp.
Jest o krok od spełnienia swojego marzenia o powrocie do domu.

I wtedy dowiaduje się, że armia jego przyjaciela, również
gladiatora, zostaje zmasakrowana przez wojsko imperium.
Zmasakrowana, to mało powiedziane.
Wszyscy giną w walce.

Na wieść o tym Spartakus, zamiast urzeczywistnić swoje
pierwotne marzenia, zmienia plany.
Chce tylko dwóch rzeczy: przestać uciekać oraz zemścić się na
Rzymie.

Finał jest znany.
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Gdzie tutaj pomysł na książkę dla

dzieci albo młodzieży?
Odpowiedź kryje się w dwóch słowach: „chcę tylko”.
Spartakus chciał tylko wrócić do domu, ale wyszło, jak wyszło.
Chciał tylko zemścić się na Rzymie i przestać uciekać jak
zwierzę przed myśliwymi, ale wyszło inaczej.

Ten moment „chcę tylko” to doskonały sposób na zawiązanie
akcji Twojej książki.

Zadanie dla Ciebie:
Poszukaj sytuacji, w której młody bohater Twojej książki „chce
tylko” coś zrobić.
Pomyśl, jak może rozwinąć się sytuacja, w której Twój bohater
„chce tylko to zrobić”, ale wychodzi mi zupełnie coś innego.

Podeślij to, co Ci wyszło:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości
Dane,

które

mi

prześlesz

za

pomocą

tego

formularza,

wykorzystam wyłącznie do kontaktu zwrotnego z Tobą. Polityka
prywatności znajduje się w stopce tej strony.
Wyślij wiadomość

Wkrótce rusza kurs pisania bajek
książek dla dzieci i młodzieży
Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Kurs online: pisanie bajek / książek dla dzieci

Chcesz o coś zapytać? Napisz do mnie:

Imię i nazwisko (wymagane)

/

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości
Dane,

które

mi

prześlesz

za

pomocą

tego

formularza,

wykorzystam wyłącznie do kontaktu zwrotnego z Tobą. Polityka
prywatności znajduje się w stopce tej strony.
Wyślij wiadomość

