
„Witaj. Dzwonię z Prognozy śmierci. Z przykrością informuję, że w ciągu następnych 

dwudziestu czterech godzin czeka cię niechybna śmierć. W imieniu wszystkich naszych 

pracowników przekazuję moje najszczersze kondolencje. Przeżyj ten dzień, jak najlepiej, 

okej?“ Wyobraźmy sobie, że żyjemy w świecie, gdzie pewna instytucja dzwoni do nas 

między północą, a trzecią nad ranem i mówi, że zostało nam tylko dwadzieścia cztery 

godziny życia. Jednak nie podaje nam, jak i kiedy dokładnie przyjdzie nam pożegnać się ze 

światem. Ta instytucja to Prognoza Śmierci, z którą spotkali się główni bohaterowie 

–Rufus i Mateo z powieści Adama Silvera „ Nasz ostatni dzień “. Książka rozpoczyna 

się zdaniem Mateo „Prognoza Śmierci dzwoni z najpoważniejszym ostrzeżeniem, jakie 

można dostać – dzisiaj umrę.“. Mateo Torrez jest osiemnastoletnim Portorykańczykiem. 

Rufus Emeterio, to o rok młodszy od Mateo Amerykanin, mieszkający w tym samym 

mieście co Torrez. Po odebraniu telefonu z Prognozy Śmierci rejestrują się w aplikacji 

„Ostatni przyjaciel“. Tam też się poznają i postanawiają spędzić ostatni dzień razem. Chcą 

zrobić ile się da i spełnić marzenia. Chcą też zrobić jak najwięcej dobrego by zostać 

zapamiętanymi, np. odwiedzając przyjaciół, czy dając napiwki. Rufusowi udaje się spełnić 

marzenie o podróżach, a Mateo przed swoją śmiercią zdążył pożegnać się ze swoim ojcem, 

który jest w śpiączce. Dzięki Rufusowi również Mateo mógł być takim, jakim zawsze 

chciał być, ale się bał m.in. otwartym i pewnym siebie. Poznajemy również Lindę - 

samotną matkę rocznej Penny i przyjaciółkę Mateo oraz Plutonów- przyjaciół Rufusa, 

którzy są dla niego jak rodzina. Bohaterowie są przedstawieni jako prawdziwi ludzie z 

wadami i zaletami. Ich uczucia są w taki sposób opisane, że czytając książkę można 

przeżywać wszystko wraz z nimi. Powieść jest pisana z perspektywy i Mateo, i Rufusa, 

naprzemiennie. W akcję wplecione są również wątki pobocznych bohaterów, które 

wpływają na główne postacie. Książka pokazuje, jak cieszyć się każdą chwilą, bo nie 

wiemy ile nam jeszcze zostało czasu. Martyna Broniek 

 



 


