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Zaczarowany Zamek 10 - Serce Smoka Peter Gotthardt Hent PDF W dolinie pełnej smoków, dziewczyny
odnajdują błyszczący rubin. Gdy biorą go do rąk, dzieje się coś niewiarygodnego.

Nowa seria książek, opowiadająca o trzech przyjaciółkach, które trafiają do Zaczarowanego Zamku - miejsca,
gdzie wszystko może się wydarzyć. Za każdym razem, otwierając kolejne drzwi, dziewczyny przenoszą się
do innego świata. Podczas swoich podróży spotykają między innymi zakochanych, którzy potrzebują ich
pomocy, elfy, w których krainie panuje susza, złego czarownika czy smoka, który nienawidzi deszczu.

Petter Gotthardt urodził się w 1946 roku w Kopenhadze. Od dziecka czytał wiele książek, przede wszystkim
powieści przygodowe ale i literaturę fachową, związaną z historią, geografią, naturą i wynalazkami. Swoje
książki bazuje na szerokiej wiedzy, zgłębianej przez lata. Po ukończeniu szkoły średniej w 1965 roku,

Gotthardt podjął studia bibliotekarskie. W latach 1971-2006 pracował w bibliotece dla dzieci. Podczas swojej
pracy, organizując zajęcia dla dzieci, sam nauczył się opowiadać historie. Debiutował w 1984 roku książką
"Fionn, jego wojownicy i czerwona czarownica". Jest to zbiór opowiadań z Cyklu Feniańskiego o słynnym
irlandzkim wodzu, Fionnie i jego wojownikach. Jego druga książka, "Czarna Włócznia", również bazuje na
irlandzkich legendach. Po przerwie w pisaniu, związanej między innymi z objęciem stanowiska redaktora w

wydawnictwie, Gotthardt ponownie powrócił do pisania książek w 1999 roku. Praca w wydawnictwie
nauczyła go pisania historii dla dzieci. Stara się, aby jego książki były interesujące, łatwo zrozumiałe dla
najmłodszych i przystosowane do czytania zarówno przez dzieci, jak i na głos, przez rodziców. Autor lubi,

gdy jego pomysły stają się rzeczywistością, gotowądo czytania historią, która cieszy innych.

 

W dolinie pełnej smoków, dziewczyny odnajdują błyszczący rubin.
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trafiają do Zaczarowanego Zamku - miejsca, gdzie wszystko może

się wydarzyć. Za każdym razem, otwierając kolejne drzwi,
dziewczyny przenoszą się do innego świata. Podczas swoich podróży

spotykają między innymi zakochanych, którzy potrzebują ich
pomocy, elfy, w których krainie panuje susza, złego czarownika czy

smoka, który nienawidzi deszczu.

Petter Gotthardt urodził się w 1946 roku w Kopenhadze. Od dziecka
czytał wiele książek, przede wszystkim powieści przygodowe ale i

literaturę fachową, związaną z historią, geografią, naturą i
wynalazkami. Swoje książki bazuje na szerokiej wiedzy, zgłębianej
przez lata. Po ukończeniu szkoły średniej w 1965 roku, Gotthardt
podjął studia bibliotekarskie. W latach 1971-2006 pracował w

bibliotece dla dzieci. Podczas swojej pracy, organizując zajęcia dla
dzieci, sam nauczył się opowiadać historie. Debiutował w 1984 roku
książką "Fionn, jego wojownicy i czerwona czarownica". Jest to
zbiór opowiadań z Cyklu Feniańskiego o słynnym irlandzkim

wodzu, Fionnie i jego wojownikach. Jego druga książka, "Czarna
Włócznia", również bazuje na irlandzkich legendach. Po przerwie w



pisaniu, związanej między innymi z objęciem stanowiska redaktora
w wydawnictwie, Gotthardt ponownie powrócił do pisania książek w
1999 roku. Praca w wydawnictwie nauczyła go pisania historii dla

dzieci. Stara się, aby jego książki były interesujące, łatwo zrozumiałe
dla najmłodszych i przystosowane do czytania zarówno przez dzieci,
jak i na głos, przez rodziców. Autor lubi, gdy jego pomysły stają się
rzeczywistością, gotowądo czytania historią, która cieszy innych.
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