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Książka autorstwa Jeana Echenoza
tym wciągająca opowieść o losach 6 bohaterów pochodzących z różnych 

środowiskach oraz posiadanych statusów społecznych młodych ludziach 
pragnących poznać życie od innej strony, walecznej.

 
Razem spędzają czas, łączy ich niepewność jutra. Widzą śmierć na żywo, 
przechodzą obok ginących osób w momencie przebywania na jednym froncie. 

Pojawiają się negatywne uczucia w nich, w tym: głód, zmarznięcie, gdy padały 
pociski. 

Nie mieli przed sobą żadnych tajemnic zw
chętnie rozmawiali na te trudne tematy, co będzie dalej.
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Echenoza pt. ''1914'' jest to przedstawiająca, a przy 
tym wciągająca opowieść o losach 6 bohaterów pochodzących z różnych 

środowiskach oraz posiadanych statusów społecznych młodych ludziach 
pragnących poznać życie od innej strony, walecznej. 

ą czas, łączy ich niepewność jutra. Widzą śmierć na żywo, 
przechodzą obok ginących osób w momencie przebywania na jednym froncie. 

Pojawiają się negatywne uczucia w nich, w tym: głód, zmarznięcie, gdy padały 

Nie mieli przed sobą żadnych tajemnic związanych z przeżyciami na froncie i 
chętnie rozmawiali na te trudne tematy, co będzie dalej. 
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Największe wrażenie zrobił na mnie opis i sposób śmierci jednego z pięciu 

bohaterów- Arcenela, która stała się niesprawiedliwą wyrocznią niegodną 
wybaczenia dla tych, którzy pozbawili życie jego utraty.  

Siła walki to była cecha wspólna charakteru łącząca osobowość tej wspaniałej 
piątki darzącej się przyjaźnią od samego początku.  

Kolejnym bohaterem, który przeżył, ale został, ranny był Anthime. Życie jego 
uległo natychmiastowej zmianie, ale przy tym potrafił pomysłodawcą butów, 
które ułatwiałyby codzienne jego życie i wielu mężczyzn mających podobną 
sytuację jak on sam.  

Pojawił się również czas na nostalgię ze strony Anhima wspomnieniową 

dotyczącą wydarzeń przykrych mających miejsce na froncie, które pozostawiają 
ślady, nigdy nie miną. Pozostawiają one rany w postaci przeżyć, rozważań, co 
wówczas się robiło z czwórką przyjaciół. 

Książka ta składa się z 15 rozdziałów, w których to poznajemy codzienne życie 
mieszkańców, trudne chwile związane z podejmowaniem decyzji, przedstawiająca 

również losy ludzi pochodzących z ulicy, posiadających różne statusy społeczne, 
a którzy potrafią pomóc innym ludziom będącym w potrzebie i cierpiącym z 
powodu utraty osób bliskich. 

Lubię czytać tego rodzaju zilustrowaną historię, gdyż autor zadbał o to, aby 
kolejny ciąg nadchodzących wydarzeń nie zatrzymał się wyłącznie tylko w 
jednym miejscu, lecz przebiegał odpowiednim tempem, a życie toczyło się dalej.  

Wydawnictwu Literackiemu-Nor Sur Blance dziękuję za egzemplarz książki, która 
powinna dla wielu młodych ludzi stać się ikoną do poznawania na nowo słowa: 
przyjaźń, miłość, walka, nadzieja.  

Polecam przeczytać tę książkę. 


