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Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu 

Autor: Flanagan John 
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Trzecie miejsce na liście bestsellerów New York Timesa za „Zmierzchem” Stephenie Meyer  

i „Eragonem” Christophera Paoliniego!  

Ponad milion sprzedanych egzemplarzy i tłumaczenia na dwadzieścia języków. 

 

Seria Ranger’s Apprentice australijskiego pisarza, Johna Flanagana, nareszcie w Polsce! 

Bohaterem książki jest piętnastoletni sierota, Will, wychowanek sierocińca. Jego ojciec 

poniósł bohaterską śmierć w trakcie ostatniego starcia ze złym baronem Morgarathem.  

Syn chciałby kontynuować tradycję. Może niekoniecznie dać się zabić, ale zostać rycerzem… 

Honor! Chwała! Odwaga! 

Problem w tym, że do Szkoły Wojowników nie przyjmują mikrego wzrostu chucherek,  

tóre regularnie zbierają cięgi od rówieśników. A Will, cóż, nie dość, że niski,  

jest na dodatek chudy. Za to szybko ucieka. 

Już wydaje się, że młodzieńcowi przypadnie mało atrakcyjna rola pańszczyźnianego chłopa, 

gdy nagle na scenie pojawia się tajemniczy Halt – zwiadowca. I on jeden spośród wszystkich 

mistrzów różnych szkół przyjmie Willa na ucznia. Zgryźliwy, humorzasty i wymagający,  

da chłopakowi popalić, ale… Wszystko jest lepsze od wiejskiego mozołu. 

 

„Ruiny Gorlanu” to fantasy, w której nie uświadczysz czarodziejów w spiczastych 

kapeluszach, tajemniczych mikstur i wróżek. Świat Willa jest twardy, do bólu realistyczny  

i nikt z jego mieszkańców nie liczy na cuda – ważne są inteligencja, spryt i wytrwałość.  

Seria Flanagana pełna jest ironicznego poczucia humoru, trafnych obserwacji i komentarzy,  

a opisywani przez autora bohaterowie są pełni życia – daleko im do pozbawionych wszelkich 

wad herosów. 



 

Zwiadowcy. Księga 3. Ziemia skuta lodem 

Autor: Flanagan John 

Trzeci tom bestsellerowej sagi dla młodzieży pióra australijskiego pisarza Johna Flanagana. 

 

Po spaleniu mostu, przez który Morgarath chciał przeprowadzić armię na ziemie Araluenu, 

Will i Evanlyn trafiają do niewoli. Porwani przez Skandian pod dowództwem budzącego 

postrach Eraka, odpływają na nieznane północne ziemie. 

 

Halt poprzysiągł ocalić Willa i uczyni wszystko, by dotrzymać obietnicy – nawet jeśli 

przyjdzie mu okazać niesubordynację i złamać rozkazy króla. W korpusie zwiadowców  

nie ma jednak miejsca dla tych, którzy kierują się własnym interesem! Pozbawiony wsparcia, 

odrzucony przez towarzyszy, Halt wyrusza na niebezpieczną wyprawę do odległej, skutej 

lodem Skandii. Towarzyszy mu najlepszy przyjaciel Willa – Horacy, którego niezwykłe 

szermiercze zdolności mogą się bardzo przydać na dzikich i nieprzystępnych terenach,  

przez które przyjdzie im podróżować. Ale budzące zachwyt i grozę umiejętności młodego 

rycerza ściągają na mężczyzn uwagę okolicznych lordów… Czas biegnie nieubłaganie.  

Czy Halt i Horace ocalą Willa od losu niewolnika? 
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Zwiadowcy. Księga 4. Bitwa o Skandię 

Autor: Flanagan John 

Czwarty tom znakomitej serii Johna Flanagana, sprzedanej na świecie w wielomilionowym 

nakładzie, tym razem w twardej oprawie z nową okładką. 

 

Czy ci, którzy jeszcze niedawno byli śmiertelnymi wrogami, mogą połączyć swe siły  

i walczyć ramię w ramię przeciwko wspólnemu nieprzyjacielowi? 

 

Wiosna miała oznaczać koniec niewolniczej doli Evalyn i Willa. Ale gdy tylko przyjaciołom 

udało się dać nogę z zimowych siedzib Skandian, tajemniczy jeździec porywa dziewczynę. 

Will, choć zahartowany i sprytny nie jest w stanie stawić czoła sześciu napastnikom…  

Na szczęście Halt i Horace przybywają w samą porę! Rychło okazuje się, że ci, których 

wzięto za przypadkowych rzezimieszków są tak naprawdę szpiegami wielkiej armii.  

Władca Temujai przygotowuje gigantyczną inwazję, która zagrozi nie tylko Skandii,  

ale również innym niezależnym królestwom. Czworo Aralueńczyków musi przekonać 

dumnych mieszkańców Północy o tym, że wszystkim grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. 

Will, Evanlyn, Halt i Horace są gotowi stanąć do walki u boku Skandian i wesprzeć ich 

swoimi umiejętnościami i mądrością – o ile oczywiście Oberjarl wyrazi zgodę na to,  

by w szeregach jego wojowników znaleźli się obcy… 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=flanagan+john


 

Zwiadowcy. Księga 5. Czarnoksiężnik z północy 

Autor: Flanagan John 

Od wydarzeń opisanych w Bitwie o Skandię minęło pięć długich lat. Will, niegdyś uczeń 

Halta, dziś sam jest pełnoprawnym zwiadowcą. Wraz z dawną towarzyszką Alyss, wyrusza na 

północne rubieże, by zbadać niepokojące pogłoski o mających tam miejsce, dziwnych 

wydarzeniach. Pozbawiony wsparcia tych, do których obecności przywykł, Will stara się 

dociec prawdy o mitycznym Czarnoksiężniku, który ponoć objął we władanie okoliczne 

ziemie. Nawet Halt, choć jego doświadczenie nie ma sobie równych, nie był w stanie 

przygotować swojego ucznia na spotkanie z istotami rodem z najgorszych koszmarów! 

Zagubiony w bezkresnych lasach, ścigany przez echa i dziwne, okryte mgłą sylwetki,  

Will zadaje sobie pytanie-czy magia naprawdę istnieje? 
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Zwiadowcy. Księga 6. Oblężenie Macindaw 

Autor: Flanagan John 

Szósty tom znakomitej serii australijskiego pisarza Johna Flanagana "Zwiadowcy", bestseller 

"New York Timesa", doceniony również przez polskich czytelników. "Oblężenie Macindaw" 

kontynuuje wątki rozpoczęte w "Czarnoksiężniku z Północy". 

Po wielu latach trudnej nauki u Halta, Will jest teraz samodzielnym zwiadowcą.  

Jego pierwsze doświadczenia w charakterze strażnika Araluenu nie zapowiadają wielkich 

sukcesów. Na północnych rubieżach Królestwa sytuacja staje się coraz bardziej 

niebezpieczna. Keren, rycerz renegat, pozbawiony skrupułów i sumienia wojownik,  

który porwał przyjaciółkę Willa - Alyss, przejmuje kontrolę nad Zamkiem Macindaw. 

Usytuowana w miejscu o wielkim znaczeniu strategicznym twierdza, jest wrotami na ziemie 

północy i to od jej załogi zależy w dużej mierze bezpieczeństwo Araluenu. Młody zwiadowca 

odkrywa, że zdradziecki Keren zawarł sojusz ze Skottami i chce oddać im zamek w zamian za 

tytuły i ziemie… Czasu jest niewiele – wróg zbliża się w szybkim tempie. Przetrzymywana  

w murach Macindaw Alyss niestrudzenie zbiera informacje o planach najazdu, jednak grozi 

jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Will musi zebrać ludzi, by przejąć twierdzę, nim Keren 

odda ją w ręce Skottów. Znakomicie obwarowany zamek stanowiłby wyzwanie nawet  

dla regularnej armii, a młody zwiadowca ma u swego boku jedynie garstkę przyjaciół… 
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Zwiadowcy. Księga 8. Królowie Clonmelu 

Autor: Flanagan John 

Tym razem niebezpieczeństwo przychodzi ze Wschodu... 

 

Na corocznym konwencie Zwiadowców brakuje Halta, który wyruszył na Wschód, by zbadać 

pogłoski na temat niepokojących wydarzeń w Hibernii. Gdy powraca, przywozi ze sobą 

fatalne nowiny... Kult wyznawców fałszywego bóstwa panoszy się we wschodnich 

dominiach. Nazywający siebie Odszczepieńcami heretycy sieją niepokój i podburzają ludność 

Hibernii. Pięć z sześciu królestw znajduje się już pod ich kontrolą... Tylko Clonmel opiera się 

jeszcze heretyckim wpływom, ale, jeśli będzie walczył samotnie, upadnie. Will, Halt i Horace 

wyruszają na Wschód, by przywrócić dawny porządek. Klucz do powodzenia misji spoczywa 

w dłoni mistrza Zwiadowców. Jakie sekrety kryją się w przeszłości Halta i w jaki sposób 

wpłyną one na sytuację w Hibernii? 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=flanagan+john


 

Zwiadowcy. Księga 9. Halt w niebezpieczeństwie 

Autor: Flanagan John 

Halt, Will i Horace śledzą drogę Tennyson’a do Picty. Muszą zatrzymać proroka 

Oudsider’ów i pozostałych wyznawców kultu, zanim ci przekroczą granicę Araluenu. Will 

pokonał jednego zabójcę z grupy Tennyson w Clonmelu, ale jeszcze dwóch zostało przy 

życiu. Czy nadzwyczajne zdolności łucznicze Willa i Halta wystarczą, by uratować ocalić ich 

życia w starciu z zabójcami, czy będzie to ostatnia bitwa Halta? 
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Zwiadowcy. Księga 10. Cesarz Nihon-Ja 

Autor: Flanagan John 

Dziesiąty tom znakomitej, sprzedanej na świecie w ponad 5 milionach egzemplarzy, serii 

„Zwiadowcy” Johna Flanagana. 

 

Horace przepadł bez śladu. Od czasu, gdy został wysłany z misją na ziemie cesarza Nihon-Ja, 

minęły już miesiące. Brak jakichkolwiek wiadomości martwi nie tylko Evanlyn. Również 

Will i Allys obawiają się najgorszego. Przyjaciele postanawiają opuścić Araluen i wyruszyć 

na egzotyczną wyprawę, by odkryć, jaki los stał się udziałem Horacea. 

 

Ku wielkiemu zdumieniu, odkrywają, że Horace zaangażował się w politykę Cesarstwa. 

Arogancki Senji Sect wystąpił przeciwko prawowitemu władcy i rycerz zdecydował się 

pozostać w dalekim kraju, by wspomóc obalonego cesarza. Teraz on i Will muszą wyszkolić 

ludzi do walki z zawodowymi, zaprawionymi w boju żołnierzami Senji’ego. 

Odpowiedzialność za losy kraju spoczywa również na barkach Allys i Evanlyn – we dwie 

wyruszają w niebezpieczną podróż, by szukać sprzymierzeńców wśród tajemniczych 

mieszkańców gór. 
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Zwiadowcy. Księga 12. Królewski zwiadowca 

Autor: Flanagan John 

 

„Królewski zwiadowca” to już dwunasty i prawdopodobnie ostatni tom bestsellerowej serii 

„Zwiadowcy” autorstwa Johna Flanagana. 

 

Dokładny zarys fabuły nadal jest utrzymywany w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja 

"Królewskich zwiadowców" rozgrywa się kilkanaście lat po wydarzeniach, które zostały 

opisane w "Cesarzu Nihon-Ja". Głównymi bohaterami tomu są dorosły już Will oraz jego 

uczennica - pierwsza kobieta w historii korpusu zwiadowców. 
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Zwiadowcy. Wczesne lata. Turniej w Gorlanie 

Autor: Flanagan John 

Turniej w Gorlanie. Prequel z udziałem jednego z naszych ulubionych Zwiadowców - Halta! 

Halt i Crowley odkrywają, że ambitny Morgarath infiltrował zwiadowców, aby znieprawić 

Korpus. Młodzi Zwiadowcy wyruszają więc na północ, by znaleźć Księcia Duncana i zdobyć 

królewski nakaz, dzięki któremu zatrzymają Morgaratha zanim będzie za późno. Osłabiając 

Zwiadowców, najpotężniejszą siłę wspierającą króla, Morgarath planuje zagarnąć tron. Gdy 

Halt i Crowley docierają do Gorlanu, odkrywają, jak bliski sukcesu jest Morgarath. Ma on 

plan, by skompromitować księcia i oddalić go od ojca. W tym samym czasie Baron Gorlanu 

knuł, aby zdobyć zaufanie i podziw Rady Baronów i wspomóc realizację swego planu.  

Jeśli młodzi zwiadowcy mają zapobiec dalszym nadużyciom, będą musieli wstąpić  

na niebezpieczną ścieżkę, której kres spotka ich na corocznym turnieju w Gorlanie.  

Tam musi zostać stoczona i zwyciężona seria zajadłych pojedynków. 

Ta oryginalna opowieść przenosi czytelnika do czasów zanim Will był uczniem i kładzie 

podwaliny dla epickich bitew, które skumulują się w „Ruinach Gorlanu”  

i „Płonącym moście”. 
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Baśniobór. Tom 2. Gwiazda wieczorna wschodzi 

Autor: Mull Brandon 

W poprzednim tomie przygód Kendrze i Sethowi udało się uratować Baśniobór przed 

Stowarzyszeniem Gwiazdy Wieczornej, które zamierzało zniszczyć zaczarowany rezerwat  

i przejąć władzę nad światem. Jednak Stowarzyszenie nie daje za wygraną. W Baśnioborze 

ukryto jeden z potężnych artefaktów pozwalających uwolnić najpotężniejsze demony  

z zaklętego więzienia. Dzieci, ich dziadkowie oraz trójka specjalistów od magii muszą temu 

zapobiec za wszelką cenę. Przed rokiem wróżki podzieliły się z Kendrą magiczną mocą - 

dlatego ona także staje się celem sił zła. Czy w porę nauczy się wykorzystywać niezwykły 

dar? I czy jej brat uwolni się od klątwy demona, który chce go pożreć?  

Stawką są losy całego świata. 
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Baśniobór. Tajemnice smoczego azylu 

Autor: Mull Brandon 

 

Stowarzyszenie Gwiazdy Wieczornej nie ustaje w poszukiwaniu talizmanów. Kendra, pragnąca ze 

wszystkich sił powstrzymać Stowarzyszenie, dowiaduje się, gdzie jest klucz do skarbca, w którym 

ukryto jeden z nich. Aby go zdobyć, Rycerze Świtu muszą narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo 

- przekroczyć próg smoczej świątyni. Misja się nie powiedzie, jeśli nikt nie zdobędzie się na kradzież 

świętego przedmiotu, zazdrośnie strzeżonego przez centaury. Chwileczkę, ale czy ktoś widział Setha? 
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Klucze do więzienia demonów 

Brandon Mull 

Dzięki Zzyzxowi, więzieniu demonów, w którym zamknięto niezliczone hordy najpotężniejszych istot 

ciemności, świat od tysiącleci był bezpieczny. Teraz jednak Sfinks, przywódca Stowarzyszenia Gwiazdy 

Wieczornej, jest od krok od zebrania wszystkich pięciu kluczy-artefaktów. Jeśli wiezienie zostanie 

otwarte, cała ziemia pogrąży się w chaosie. Kendra, Seth oraz Rycerze Świtu podejmują ostatnią, 

desperacką próbę pokrzyżowania planów wroga. Tym razem muszą podróżować po całym świecie,  

by uprzedzić Sfinksa, zdobyć brakujące artefakty i uratować kilkoro Wiecznych, których śmierć  

to warunek oswobodzenia demonów. Jeśli im się nie powiedzie, pozostanie już tylko rozpaczliwa 

konfrontacja z uwolnionymi bestiami na Bezbrzeżnej Wyspie.  

Jakich sprzymierzeńców znajdą Rycerze Świtu w decydującej walce o losy świata? 
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Harry Potter. Tom 1. Harry Potter i Kamień 

Filozoficzny 

Autor: Rowling J.K. 

 

Harry Potter to sierota i podrzutek, od niemowlęcia wychowywany przez ciotkę i wuja, którzy 

podobnie jak ich syn Dudley - traktowali go jak piąte koło u wozu. Pochodzenie chłopca 

owiane jest tajemnicą, jedyna pamiątka z przeszłości to zagadkowa blizna na jego czole.  

Skąd jednak biorą się niesamowite zjawiska, które towarzyszą nieświadomemu niczego 

Potterowi? Wszystko wyjaśni się w jedenaste urodziny chłopca,  

a będzie to dopiero początek Wielkiej Tajemnicy... 
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Harry Potter. Tom 3. Harry Potter i więzień 

Azkabanu 

Autor: Rowling J.K. 

Cykl powieści o Harrym Potterze urzeka i oczarowuje nie tylko wiązką fantastycznych 

zaklęć. Odwołuje się do tęsknoty za prawdziwą przyjaźnią, miłością i poświęceniem. 

Klasyczny konflikt dobra ze złem osadza w świecie więcej niż czarno-białym, pełnym ironii  

i, mimo magicznej atmosfery, przyziemnych ludzkich przywar. 

 

Misternie utkana fabuła, różnorodne i barwne postacie oraz w detalach przemyślany świat 

przedstawiony sprawią, że czytelnik niepostrzeżenie przeżyje z Harrym siedem lat  

w Hogwarcie, nie zauważywszy nawet, w którym momencie pogodna historia dla dzieci 

zamieni się w dojrzałą, fascynującą powieść fantasy. 
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