
 

W ostatnim czasie przeczytałam wiele różnych książek. Każda z nich była 
bardzo ciekawa i w jakiś sposób mnie zaintrygowała. Jednak najbardziej urzekła 
mnie „Ćpunka” autorstwa Barbary Rosiek. To powieść, w której nie znajdziemy 
długich, nudnych opisów życia codziennego, przyrody. Ta krótka historia z pewnością 
poruszy każdego, kto jest choć trochę wrażliwy na drugiego człowieka.  

Główną bohaterką jest 16-letnia Ania, jak wskazuje tytuł, uzależniona od 
narkotyków. Wstęp książki okazał się bardzo intrygujący. W pierwszych słowach 
dziewczyna odnosi się do czytelników z apelem, w którym woła o pomoc, ale także 
zwraca się do dzieci takich jak ona. Bardzo ciekawym zabiegiem były dość 
chaotyczne wypowiedzi bohaterki, które według mnie doskonale odwzorowały osobę 
używającą środki psychoaktywne. Ania jest jeszcze dzieckiem, ale już w tym wieku 
ma wiele doświadczeń związanych z używkami, współżyciem czy światem 
przestępczym. Czuję się dorosła, ale tak naprawdę mało wie o życiu i potrzebuje 
zwyczajnie miłości, wsparcia i bliskości. Na nieszczęście jej ufność została 
wykorzystana w trakcie jednej z imprez. Bohaterka jako czternastolatka została 
zgwałcona. Z pomocą przyszedł jej Krzyś - diler, który zabrał ją z tego miejsca. 
Przestępstwo nie zostało zgłoszone, gdyż dziewczyna bała się komukolwiek o tym 
powiedzieć. To wydarzenie bardzo wpłynęło na jej życie, a trauma, która została, nie 
pozwoliła jej normalnie funkcjonować. Nie potrafiła znaleźć wsparcia w rodzicach czy 
przyjaciołach, dlatego uciekła z domu i zamieszkała z Krzysiem. Zaczęła brać różne 
narkotyki, bo dzięki temu czuła się lepiej i zagłuszała złe wspomnienia. 

Książkę „Ćpunka” czytało mi się jednym tchem. Na pewno nie jest to łatwa 
powieść, bo wgłębiając się w lekturę, odczuwałam bezradność i żal nad 
zmarnowanym życiem tak młodej osoby. Ania jest bohaterką, którą warto poznać. 
Opowieść mówi o konsekwencjach zażywania różnego rodzaju dopalaczy. Porusza 
tematy samotności, depresji, wewnętrznych dylematów, które często dotykają wielu 
ludzi w naszych czasach. Autorka w świetny sposób ukazuje, jak nastolatka dojrzewa 
do znalezienia pomocy dla siebie. Ania ma wiele marzeń, celów w życiu, jednak nie 
zna nikogo, kto skierowałby ją na właściwą drogę.  

Książka Barbary Rosiek nie jest powieścią na miły wieczór. Skłania czytelnika 
do refleksji, a momentami przygnębia. Moim zdaniem to kolejna obowiązkowa lektura 
do przeczytania. Polecam ją każdemu, bo warto poznać historię Anki. Jest ona 
kopalnią emocji ukrytą między słowami. Możemy jednak czuć niedosyt, jeśli chodzi o 
długość utworu, ale uważam, że jest to książka godna uwagi. Nigdy nie wiadomo, czy 
w naszym otoczeniu nie znajdziemy takiej osoby jak główna bohaterka, dlatego nie 
bądźmy obojętni na ludzkie cierpienie. 
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