
Zaginiony klucz do 
Asgardu –
prezentacja.



Informacje o książce

• Autor: Agnieszka Stelmaszyk 

• Wydawnictwo: Zielona Sowa



Miejsce akcji i pierwsze przygody

• Miejsce akcji: Dania

• Pierwsza przygoda: doktorant Christiana Bjerregaard’a, Ragnar 
Storm nagle znika. Mężczyzna spotyka się z jego adoptowanym 
bratem – Per’em, który pokazuje mu list który wysłał mu wcześniej 
brat.



Informacje o bohaterach

• Christian Bjerregaard – główny bohater

• Profesor Ragnar Storm – doktorant Christiana

• Per Storm –adoptowany brat Ragnara

• Bartek i Ania – znane z innych cyklów rodzeństwo

• Hania – przyjaciółka Bartka i Ani



Streszczenie

• Zawiązaniem akcji jest porwanie Ragnara Storma, znawcy sag 
skandynawskich. W tym samym czasie Bartek i Ania wraz z ich 
rodzicami – znanymi archeologami znajdują się na wyspie Wolin. 
Niedługo mieli jechać na urlop do miasta Bornholm w Danii, gdzie 
spotkali się z przyjaciółmi z Anglii. Jeszcze jak byli w Wolinie, 
rodzeństwo podczas spaceru spotyka dziewczynkę – Helenkę. 
Dziewczynka opowiedziała im plotki o skarbie oraz dziwnych ludziach, 
którzy kręcą się na wyspie. Zarówno Ania jak i jej brat nie potrafią 
przepuścić takiej wspaniałej okazji do odkrycia kolejnej tajemnicy, 
postanawiają zająć się tą sprawą. Po wyjeździe do Bornholmu wraz ze 
swoimi angielskimi przyjaciółmi dalej prowadzą tą sprawę.



Streszczenie ciąg 
dalszy.

Sprawa staje się bardziej 
skomplikowana niż myśleli, jednak 
wyszło na to że nie tylko oni, ale też 
rodzice są w to zaangażowani. Ale czy 
znajdą zaginiony klucz do Asgardu? Czy 
uda im się odnaleźć skarb? Dowiemy się 
jak przeczytamy książkę.



Recenzja książki

• Od pierwszej strony bardzo zaciekawiła mnie ta książka 
jak i wcześniejsze przygody Kronik Archeo. Przygody 
jakie spotykają bohaterów są bardzo ciekawe i czytam 
z wielkim zainteresowaniem co wydarzy się w 
następnej części. Bardzo dużo się tu dzieje – Zaginiony 
skarb, tajemnica, podejrzani ludzie, niebezpieczeństwo, 
odwaga oraz poszukiwania… To niewielka część 
rzeczy, o których się dowiemy czytając tą książkę.



Recenzja ciąg dalszy.

• Na dodatek czytelnik podczas czytania może wzbogacić swoją wiedzę 
o różnych autorach, ponieważ na marginesach są ramki z opisami 
różnych słów czy zwrotów z tekstu. Dowiemy się kim był Hans 
Christian Andersen, kim byli Wikingowie, Karol Robert Darwin, co to 
Asgard, co to Walhalla… To tylko przykłady ponieważ tych opisów jest 
o wiele więcej,książka jest pełna informacji. Za niedługo będę czytał 
kontynuację przygód.



Opinia
Moim zdaniem ta książka jest jedną z lepszych, 
które w swoim życiu przeczytałem. Niesamowite 
przygody które się tam znajdują, zagrożenie czy 
też zaginione skarby zachęciły mnie do 
przeczytania tej serii książek. Moim zdaniem 
autorka Kronik Archeo, czyli pani Agnieszka 
Stelmaszyk napisała bardzo ciekawą serię 
książek. Jeśli mógłbym ją ocenić, byłaby jedną z 
najlepszych książek polskich autorów. Zachęcam 
do przeczytania całej serii Kronik Archeo.



Dziękuję za 
obejrzenie 
prezentacji!
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