Alkonyat

Több millió embert varázsolt el Stephenie Meyer Alkonyat című
regényei. A világ szinte minden táján olvasták és vetítették a mozikban.
Főleg a tini és fiatal felnőttek körében igen népszerű, és nem sok olyan
emberrel találkozhatunk, aki ne hallott volna legalább futólag az
Alkonyatról.
Vannak olyan emberek, akiknek nagy a
fantáziaviláguk, és azonosulni tudtak a művel.
Ők nagy rajongójuk az olyan fajta műveknek,
amelyekben
vámpírok,
vérfarkasok,
boszorkányok és esetleg más természetfeletti
lények is szerepet kapnak. Az alkonyat egy ilyen regény. Vannak benne
vérfarkasok és vámpírok is.
Találkozhatunk olyan emberekkel, akik nem igazán vizuális típusok,
ők nem tudják úgy átélni a mű lényegét, és nem érinti őket
olyan mélyen. Általában ők azok, akik elostromolják a
fantázia regényeket.
A csapat több részre oszlik. Van olyan tag, aki csak hallott róla, vannak
olyanok, akik bár hallottak róla, de nem látták, van olyan, aki látta, de csak egy
személy van, aki látta is és olvasta is.
Azokat az embereket, akik nem szeretik a fantázia könyveket, még csak nem is
érintette meg, csupa negatív hatást kaptak a regénytől. Vannak olyanok, akik nem
bírják akár testileg, akár lelkileg azt, hogy lefejezik egymást a vámpírok, vagy például
azt, hogy a vámpír a gondolatával kínozza az embert vagy halhatatlan társát.
Azok, akik teljes nyugodtsággal végig tudják nézni az előbbieket, nem
fenyegeti olyan, hogy esetleg esténként nem tudnak elaludni vagy ezek látta
után félnek a sötétben.
Az emberek néha elmennek addig is, hogy esetleg elhiszik azt, hogy
természetfeletti lények élnek, akár körülöttünk is.
A csoport nem tudott közös megegyezésre jutni abban, hogy pozitív
vagy negatív irányba sodorjuk a fogalmazást. Ezért mindenki saját maga
fogalmazta meg, hogyan élte meg az Alkonyat nagy őrületét…

Ecó:

Én azok közé sorolnám magam, akik olvasták és nézték is az Alkonyatot. Engem személy
szerint mélyen érintett ez a történet. Bár először az első részt is félve néztem meg, mert már
hallottam róla és az embereknek arról, hogy vámpír, csupa gonosz és rémisztő dolog jut az eszébe.
Nem gondoltam volna azt, hogy ez egy csodálatos mű, melyet kár lett
volna kihagyni az életemből.
Filmben már az első három részét láttam, mikor elkezdtem
olvasni is. A könyv elolvasása után a filmet újra megnézni hatalmas
csalódás volt. Rengeteg olyan dolgot nem említenek, aminek bár
fontos jelentősége nincs, de hiányolok a filmből.
Az ismerőseim szerint már lassan vámpírfüggő vagyok és
lehet, hogy lassan tényleg igazuk lesz. Az utolsó részt látva a
moziban egyszerre tele voltam örömmel és csalódással is. Nagy
örömöt jelentett, hogy a film végre kerek egésszé vált. A csalódást
és a szomorúságot már csak az okozta, hogy a tudat a fejemben, hogy
ezzel örökre vége az Alkonyatnak, folyton ott lebegett előttem…

Sissy:
Hát… én nem néztem végig az Alkonyat egyetlen részét sem. Csak az első rész felét láttam.
Nem igazán tetszett az, hogy olyan sötét és „párás” az egész történet. Mindössze annyi tetszett
benne, hogy az erdőben gyönyörű magas fák vannak, valamint az Edward csodaszép barna szeme…

Kornél:
Twilight Saga egy új HSM. Igazából ugyanaz a
romantikus tinis szerelmes film apró változtatásokkal.
Én ezt azért kedveltem meg, mert nem nyivákolnak az
egész filmben. Olyan mitológiás az egész. Jó filmek, de
felesleges 4. kötetből 2-őt csinálni, mert a 4. részt nem
láttam de, így is összeillik a kép. Tetszik az is, hogy az
egész világon vannak vámpírok és kis intrókkal
berakják mit tettek anno Krisztus idejében miket
csináltak. Egész szépen meg van animálva: nem mű, a
farkasok nagyon élethűek. Stephenie Meyer nagyon jól

megírta. Nekem tetszett, aki kritizálja, az meg ne
nézze!
Afi:
Talán magamat mondhatnám annak az embernek, aki nem „emeli az égbe”, de nem is „tapossa a
porba” az Alkonyat című filmet. Az Alkonyat négy részes, én ebből hármat láttam, amiről igen csak
megvan a pozitív és negatív véleményem is. Magáról a filmről, annyit tudnék mondani, hogy
izgalmakkal teli.
Mikor elsőnek hallottam, hogy vámpírokról és
farkasokról fog szólni, nagyon megörültem neki, hisz a
kedvenc állatom a farkas. Bár a képzeletemet meghaladta a
film, mert farkas alatt egy sima farkast képzelte, nem egy
embernél kétszer nagyobb állatot. De ugyanez volt a
vámpíroknál is. Úgy gondoltam, hogy amikor kimennek a
napra, elporhadnak, addig ők csak szépen csillogtak. Ez
számomra egy pozitív dolog volt, hisz, mert én és
szerintem sok más ember is, jobban nézi, és csodálja egy
vámpír csillogását, mint azt, ahogy elporhad.
Rosszat, annyit nem tudok mondani, mint jót, de például engem nagyon idegesített az egész
film alatt, Bella ( Kristen Stewart ) tehetetlensége és a fehér színe. Soha nem értettem, hogy miért
ennyire fehér, és nagyon nem tetszett, hogy ilyen egy döntésképtelen karaktert szabtak rá.
Megértem, hogy ettől izgalmas a film, meg ott a szerelmi háromszög, meg a többi, de ezen sokszor
fel tudtam húzni az agyamat.
Mikor megtudtam, hogy 4. része is lesz, nagyon vidám és lelkes lettem, és már nagyon
készülök arra, hogy végre láthassam azt is.

Máté:

Az Alkonyat, eredeti címén Twilight egy négy kötetből
álló vámpírrománc fantasyregény-sorozat. Ennyi, amit tudok
róla, és ezt is azoktól a divatguru osztálytársaimtól, akik
mindig tudják a legújabb trendeket, és persze azt is, hogy
mikor milyen filmet „kell” nézni, mit „kell” olvasni.
A fantasyt egyértelműen Tolkien regénytrilógiája, A Gyűrűk Ura emelte ki az
irodalmilag korábban megtagadott műfajok közül, és tette kiemelkedően népszerű, világszerte
terjedő irodalmi műfajjá. Nekem itt kezdődött és be is fejeződött ez a műfaj.
Amit nézek és olvasok, azt nem a fantázia alkotta meg, hanem a történelem…
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Reméljük nem okozott problémát az, hogy tegeződő viszonyban írtuk meg a feladatunkat, de
úgy gondoltuk így közvetlenebben be tudtuk mutatni iskolánkat, városunkat és magunkat.
Ha megbántottuk volna, szíves, kedves elnézését kérjük!

