
Książki, które warto przeczytać!                                                         
„Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu” – John Flanagan 

„Zwiadowcy” to seria powieści fantasy autorstwa australijskiego pisarza Johna 

Flanagana. Są to powieści przygodowe, których akcja dzieje się w fikcyjnym, 

stylizowanym na średniowiecze świecie pełnym niebezpieczeństw. Składa się               

z 14 części. „Ruiny Gorlanu” to księga pierwsza, w której poznajemy 

głównego bohatera Willa – piętnastoletniego chłopca, wychowującego się               

w zamkowym sierocińcu. Will nie znał swoich rodziców, wie tylko tyle, że jego 

ojciec zginął jako bohater. Chłopiec marzy o tym, żeby zostać rycerzem,                   

i w Dniu Wyboru, w którym mieszkańcy zamkowego Domu Sierot wybierają 

swój zawód, ma wielkie nadzieje związane ze swoim upragnionym zawodem, 

mimo swojej drobnej budowy ciała. Zostaje jednak odrzucony jako kandydat na 

rycerza, dostaje natomiast propozycję dołączenia do zwiadowców, ludzi 

owianych tajemnicą, o których krążą legendy, że posługują się mroczną magią            

i potrafią stawać się niewidzialni. Will jest drobny , ale zwinny i ma niezwykłe 

zdolności do niepostrzeżonego skradania się i wspinania, dlatego właśnie 

zwiadowca Halt przyjmuje go na swego ucznia. Chłopiec zaprzyjaźnia się ze 

swoim mistrzem i rozpoczyna się jego wielka życiowa przygoda.                      

Cała seria powieści przedstawia przygody nastoletniego Willa oraz jego 

przyjaciół, m.in. Horace’a, Evanlyn, Alyss, Gilana. Zachęcam do przeczytania 

na początek pierwszej księgi „Ruiny Gorlanu”. Powieść jest napisana prostym 

językiem, zdarzenia magiczne tutaj są niewielkim dodatkiem a jej główny 

bohater Will jest prostym chłopcem, który kształcąc umiejętności przyszłego 

zwiadowcy, zajmuje się również prostymi pracami ale koniecznymi do 

wykonania w domu – „Jesteśmy tylko w nędznej chacie. Trzeba do niej 

przynieść wody, trzeba narąbać drew, by napalić w piecu; ktoś musi zamiatać 

podłogi i trzepać chodniki. Jak myślisz, chłopcze, kto to wszystko zrobi?”                  

Ale warto było pracować sumiennie i podejmować wszelkie wyrzeczenia, by 

doczekać takiej chwili, kiedy - „Zebrani rycerze i uczniowie szkoły wydali 

gromki okrzyk, a następnie rozległ się metaliczny odgłos, gdy dobyli mieczy, 

unosząc je nad głowami. W następnej chwili dał się słyszeć ogłuszający łoskot: 

głownie rytmicznie zderzały się ze sobą w powietrzu, a zgodny chór skandował 

imię Willa”.                                                                                                         

Polecam wszystkim tę książkę i zachęcam do sięgnięcia po następne części, 

pełne przygód i spektakularnych akcji. Uczestnicząc w tych przygodach 

doznacie wiele emocji i wzruszeń związanych z prawdziwą przyjaźnią.                  

/od 11 lat/ 

 


