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, ,TAJEMNICA ZŁOTYCH WZGÓRZ”  - GENEZA

Powieść fantasy, która powstała na bazie fabularnej gry o 

koniach – Star Stable Online.

Fabuła rozpoczyna się legendą, która wyskakuje po wejściu 

po raz pierwszy do gry.

Legenda opowiada o bogini zwanej Aideen, która wiele lat 

wcześniej  sprowadziła dobro na wyspę. Ona przejeżdżała 

przez wodę na swoim koniu grając na harfie i trzymając w 

ręce światło.

Mówi się, że Aideen ma powrócić i pokonać zło.



, ,TAJEMNICA ZŁOTYCH WZGÓRZ – O 

KSIĄŻCE

,,Tajemnica Złotych Wzgórz” jest pierwszą częścią trylogii 

pisanej przez szwedzką pisarkę – Helenę Dahlgren.

Książka opowiada o Lisie Peterson, która przeprowadziła się 

na wyspę Jorvik przez pracę jej ojca.

Dziewczyna podchodząc do wszystkiego sceptycznie 

poznaje całą wyspę, na której królują konie. Dawniej je 

kochała, lecz odkąd jej mama uległa strasznemu wypadkowi 

– boi się zbliżać do wierzchowców.

Jej życie zmienia się, gdy poznaje trzy dziewczyny i odkrywa 

razem z nimi iż oprócz miłości do koni, wszystkie mają 

magiczną moc.



MOJA ULUBIONA 

POSTAĆ
Od razu po przeczytaniu pierwszych 

rozdziałów tej książki, bardzo polubiłam 

jedną z głównych bohaterek – Alex 

Cloudmill. Dziewczyna zaimponowała mi 

swoją odwagą i opiekuńczością pomimo 

tego, co przeszła. Urodzona w 

najbiedniejszej rodzinie na Jorvik pakowała 

się w wiele kłopotów, oraz zajmowała się 

młodszym bratem.



MOJA 
ULUBIONA 
POSTAĆ –
CD

Mam do niej wielki szacunek, a 

zarazem ją podziwiam. Ma 

własną drogę, I nie słucha 

krytyki innych. Jest szczera, ale 

też potrafi skłamać gdy jest to 

potrzebne.



Książka pisana jest dość prostym 

językiem, nie ma w niej skomplikowanych 

wyrażeń.

Autorka stosuje wiele dokładnych opisów 

działań postaci, dzięki czemu można 

wczuć się w rolę bohaterów.

JĘZYK POWIEŚCI



UMIEJSCOWIENIE 

POWIEŚCI
Przygody bohaterów są umiejscowione na 

malowniczej wyspie na północnym 

Atlantyku, niedaleko północnego koła 

podbiegunowego.



CHARAKTERYSTYKA 

BOHATERÓW
Jak w każdej dobrej książce są 

bohaterowie dobrzy i źli.

Dzięki temu akcja jest ciekawa.



POZOSTAŁE CZĘŚCI 

TRYLOGII
W pierwszej trylogii poza Tajemnicą Złotych 

Wzgórz polecam dwie kolejne części 

powieści, które połączone są jednym, 

wspólnym wątkiem.



Książka wciągnęła mnie jak magia, dzięki 

której mogłam przeżyć nowe przygody i 

odkrywać wiele interesujących historii.

Polecam wszystkim kochającym przygody.

Trylogia zainspirowała mnie do zapisania 

się na jazdę konną.

MOJA SUBIEKTYWNA 

OPINIA


