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Oto książka Eragon

Wiem, że wygląda niepozornie, 
Ale z pozorami jest tak, że lubią
czasem mylić, pewnie wiecie o co 
mi chodzi :)

To zdjęcie wykonane przez nieznanego autora jest objęte licencją CC BY-NC.



Eragon to pasjonująca książka fantasy

Wiem, że prawie wszyscy w klasie lubicie czytać książki 
typu fantasy, w sumie to ja nie lubię fantasy ale i tak 
przeczytałem tę książkę, więc można wręcz powiedzieć, 
że może ją przeczytać każdy, a i tak mu się spodoba.



Christopher Paolini

Pisarz jest Amerykaninem pochodzenia 
włoskiego, urodził się 17 listopada 1983 w Paradise
Valley, w Montanie (Stany Zjednoczone). Uczył się w 
domu i szkołę średnią ukończył w wieku 15 lat dzięki 
kursom korespondencyjnym. To właśnie wtedy zaczął 
pracować nad powieścią Eragon i dwiema następnymi.



Christopher Paolini

W ciągu pierwszego roku 
powstał zarys 
książki, następny rok autor 
poświęcił na jej 
rozbudowanie. Eragon
został wydany przez 
Paolini International LCC, 
spółkę wydawniczą 
rodziców Paoliniego.



Następnie autor odwiedził 130 szkół, dyskutując na temat 

książki, czytając i pisząc. Kiedy powieściopisarz Carl Hiaasen za 

namową swojego syna przeczytał książkę, zawiadomił swojego 

wydawcę, Knopfa. Po większych korektach, gdy około 20 000 

słów zostało wyciętych, druga edycja Eragona została 

opublikowana w sierpniu 2003 r. Eragon figurował 24 tygodnie 

na liście bestsellerów; tylko piąta część przygód Harry'ego

Pottera sprzedawała się lepiej, zaś wokół samej książki 

zgromadziło się wielu fanów. Eragon stał się także przyczyną 

dyskusji na temat "homeschoolingu", ale sama jakość książki też 

stała się powodem do debat.



Najstarszy (Eldest)

Oto drugi tom 
cyklu "Dziedzictwo": Eldest. 
Zastanawiająca nazwa, co nie? W 
książce jest to wyjaśnione, 
oznacza "najstarszy" w starożytnej
mowie Elfów.

TC BY.



Ogień (Brisingr)

A , jak się pewnie domyślacie to 
trzeci tom cyklu "Dziedzictwo". 
Tym razem jest 
napisane "Brisingr", a oznacza to 
"ogień" w starożytnym języku
Elfów.

CC BY-SA.



Dziedzictwo tom pierwszy

Tym razem widzimy tom piąty.



Dziedzictwo tom drugi

A oto na zlajdzie tom 
szósty i ostatni.



Zarys fabuły "Eragona".

Eragon mieszka na wsi ze swoim wujem i swoim starszym 
bratem chodzi co jakiś czas do miasteczka Caravahall, i w 
sumie ma normalne życie, ale kiedy poszedł na spacer do 
lasu, znalazł wielki diament. Na targach poszli do takiego 
bardzo dobrego jubilera, a on powiedział, że ten diament 
jest pusty w środku, ale nie da się go otworzyć. Więc wrócili 
do domu i położyli się spać, ale w nocy taka jakby wibracja, 
wybudziła Eragona ze snu "wwwrttt wwwrttt", okazało się, 
że diament zaczął wibrować, więc wyszedł przed dom i go 
zakopał, aby nikomu nie przeszkadzał spać.



Eragon

Gdy już się położył diament znowu go obudził, ale tym razem w trochę inny 
sposób, ponieważ teraz obudził go oślepiający blask zza okna, ponownie 
wyszedł przed dom, ale nie zobaczył już diamentu ale małą smoczycę........

Mam nadzieję, że was zaciekawiłem i, że przeczytacie tę książkę, bo 
naprawdę warto. I właściwie to już koniec mojej prezentacji:

"Too juuż jest koniiec, nie maa jużż niic. Jestteśmy woolni, możemy iśść." ;) ;) 
;)

(Elektryczne Gitary)


