
Zapraszam



Opowieści z Narnii
podróż wędrowca do świtu



Łucja Pevensie
Łucja jest najmłodsza z 

rodzeństwa Pevensie. To 
właśnie ona odkryła Narnię. 

Łucja jest opisywana jako 
niewysoka, śliczna, jasnowłosa 

dziewczynka o brązowych 
oczach i miłej, pogodnej 

twarzy. Kocha Aslana i całą 
Narnię. Łucja trafia na statek 

króla Kaspiana razem z 
Edmundem i Eustachym. Pod 
koniec książki Aslan mówi jej, 
że ona i Edmund już nigdy do 

Narnii nie wrócą. Było jej 
bardzo przykro z tego powodu.



Edmund Pevensie
Edmund jest trzecim z kolei 
dzieckiem. Miał pokój z 
Eustachym (kuzynem). 
Edmund razem z Łucją i 
swoim kuzynem Eustachym 
dostaje się na statek króla 
Kaspiana. Pod koniec książki 
Aslan mówi mu, że on i 
Łucja już nigdy nie wrócą 
do Narnii.



Eustachy Klarencjusz Scrubb
Eustachy Klarencjusz Scrubb 

to kuzyn rodzeństwa 
Pevensie. Dzielił pokój z 

Edmundem. Zostaje 
przeniesiony wraz z Łucją i 

Edmundem zostaje 
przeniesiony do Narnii. Jest 

rozpieszczonym, samolubnym 
i egoistycznym chłopakiem, 
ale pod wpływem zmiany w 
smoka, a potem spotkania z 

Aslanem zmienia się.



Książe Kaspian

Kaspian wypływa w morze w 
celu odnalezienia siedmiu 

baronów, którzy wypłynęli na 
morze. Za pomocą 

magicznego obrazu na jego 
statek trafiają Edmund, Łucja i 

ich kuzyn Eustachy. Podoba 
mu się Zuzanna  (nie 

występuje w tej części).



Ryczypisk                             Aslan
Ryczypisk to duży szczur. Mierzy kilkadziesiąt centymetrów 
wzrostu, chodzi na tylnych łapkach, posiada ostry rapier. 
wraz z Kaspianem poszukuje zaginionych siedmiu baronów, 
wygnanych niegdyś przez podłego Miraza. Kiedy na statek 
trafiają Edmund, Łucja i Eustachy, Ryczypisk od razu 
wchodzi w konflikt z Eustachym - w dalszej części powieści 
udaje się im jednak zaprzyjaźnić.

Aslan to potężny i majestatyczny lew, jednocześnie dobry 
lecz zarazem groźny. Ma złotą, błyszczącą grzywę i 
poważne, przenikliwe oczy. Aslan jest stworzycielem 
Narnii, a zarazem jej władcą i opiekunem. Jest 
nieśmiertelną istotą. Jego siedziba mieści się na potężnej 
górze, położonej za oceanem, z której widać całą Narnię. 
Jako jedyna postać występuje w każdej z kronik, mająca 
decydujący wpływ na losy innych bohaterów.



Eustachy jako smok



Pożegnanie z Ryczypiskiem, który idzie do 
krainy Aslana



Krótkie streszczenie książki

Łucja, Edmund oraz ich nieznośny kuzyn Eustachy za pomocą 
magicznego obrazu przenoszą się na pokład „Wędrowca do 
Świtu”, gdzie ponownie spotykają młodego króla Narnii –
Kaspiana. Muszą pomóc mu w próbie odnalezienia dawno 

zaginionych przyjaciół ojca, baronów narnijskich. W tym celu 
rozpoczynają pełną przygód podróż aż na „ostateczny 

wschód”.



Książka ma 16 rozdziałów:

1. Obraz w sypialni

2. Na pokładzie „Wędrowca do Świtu”

3. Samotne Wyspy

4. Co zrobił Kaspian

5. Burza – i co z niej wynikło

6. Przygody Eustachego

7. Jak się ta przygoda skończyła

8. Dwakroć o włos od zguby

9. Wyspa Głosów

10. Księga Czarodzieja

11. Łachonogowie są szczęśliwi

12. Ciemna Wyspa

13. Trzej śpiący

14.Początek Końca Świata

15.Dziwy Ostatniego Morza

16.Na samym Końcu Świata



Opowieści z Narnii podróż wędrowca do świtu to moim zdaniem 
najlepsza i bardzo wciągająca książka. Gorąco polecam przeczytać. 
Zachęcam też do przeczytania reszty książek z cyklu Opowieści z 

Narnii.
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