"Gwiezdne Wojny: Klasyczna
Trylogia"
"Gwiezdne Wojny: Klasyczna Trylogia"- książka napisana na podstawie filmu,
opowiadania i scenariusza George'a Lucasa.
Kiedy zobaczyłem tę książkę w sklepie, od razu chciałem ją kupić. Niestety, nie miałem
pieniędzy przy sobie. Poprosiłem rodziców, ale odmówili, ponieważ była bardzo droga. Gdy
kolejnego dnia poszedłem do księgarni, książki nie było już na półce. Okazało się, że została
wykupiona. Ogarnął mnie "książkowy głód". Szczęśliwie, na urodziny dostałem taki sam
egzemplarz.
Autorem książki jest George Walton Lucas Junior- urodzony 14 maja 1944 roku
w Modesto w Kalifornii, amerykański reżyser, producent, scenarzysta i aktor. Także
przedsiębiorca i filantrop. Jeden z najbardziej znanych twórców kasowych filmów w
Ameryce. Debiutem kinowym George'a Lucasa był film "THX 1138", jednak popularność
zyskał dzięki młodzieżowemu filmowi pt. "Amerykańskie graffiti". Zasłynął stworzeniem
popularnej serii Gwiezdne Wojny, był także pomysłodawcą filmów i serialu o przygodach
Indiana Jonesa. Walton był czterokrotnie nominowany do Oscara.
Książka, którą pragnę polecić, opowiada o drugiej Trylogii (4, 5 i 6 części) sagi i filmu
"Gwiezdne Wojny".W czwartej części sagi, czyli w pierwszej części książki, główny bohater,
Luke Skywalker, od zawsze marzył, żeby odlecieć z planety Tatooine. Razem z wujkiem
Owen'em kupują dwa droidy, niestety w nocy jeden z nich ucieka. Rano farmer wyrusza na
poszukiwania...
W kolejnej części Luke Skywalker, już jako członek Rebelianckiej floty na planecie
Hoth, badając okolice planety, napotyka straszną bestię zwaną "Wampą", która nie zachowała
się wobec niego przyjaźnie...
W ostatniej części drugiej trylogii księżniczka Leia Organa wraz z Chewbaccą
powracają w przebraniu na planetę Tatooine i próbują uwolnić "Szmuglera" Hana Solo z
pałacu okrutnego Jabby. Władca pałacu pozwala im łaskawie przenocować u siebie. Niestety,
kiedy księżniczka zakrada się do zamrożonego w karbonicie Hana, zostaje zauważona i wraz
z Chewbaccą zostają pojmani...
Przeczytałem tę książkę, ponieważ bardzo fascynuję się opowiadaniami, filmami
i historią "Gwiezdnych Wojen". Obecnie, po jej przeczytaniu, mogę powiedzieć, że
"Gwiezdne Wojny" są bardzo interesujące i fascynujące, więc poleciłbym tę książkę każdej
osobie, bez względu na jej wiek.
Osobiście uważam, że trylogia jest zarówno wzruszająca jak i zabawna, miejscami
szczęśliwa, innym razem smutna. Nawet jeśli na początku opowieść zdaje się nudna, to warto
spróbować i dotrwać do jej końca. Ta książka "robi" wrażenie.
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