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Bestsellerowa smocza saga
opowiadająca o Ember Hill oraz o
smoczym stowarzyszeniu ,,Talon”.
Organizacja została stworzona
przez smoki, które przetrwały
liczne ataki polujących na nich
ludzi z zakonu „Świętego Jerzego”.
Smoki ukrywały się pod ludzką
postacią, by przeżyć.



Julie Kagawa jest amerykańską pisarką
pochodzenia japońskiego. Urodziła się w
1982 r. w Kalifornii, obecnie mieszka
w stanie Kentucky. Kagawa jest autorką
powieści młodzieżowych i noweli. Sławę
zyskała dzięki serii „Iron Fey”
publikowanej w latach 2010 – 2015. Jej
najnowsza seria nazywa się „Blood of
Eden”. Kagawa otworzyła również własny
sklep Etsy, w którym sprzedaje swoje
miniaturowe gliniane figurki. Tworzy
również ilustracje do swoich książek.



Główna bohaterka tej serii. W wieku
16 lat wyruszyła na pewną misję,
ale o tym później. Miała ognistorude
włosy, i zielone oczy, jak jej brat
bliźniak Dante. Była energiczna,
buntownicza, odważna i
zdeterminowana. Była bardzo
ciekawska, czasami aż za bardzo☺.
Lubiła łamać zasady, czyli w skrócie
mówiąc, była zupełnie inna niż swój
brat. Ember i Dante w swojej
prawdziwej postaci, postaci smoka,
byli czerwoni.



Ember oraz Dante Hill, jej brat, wyruszyli na misje
szpiegowską do Kaliforni. Była to idealna i jedyna okazja,
by skosztować życia normalnej nastolatki, odbiegając od
rzeczywistości. Poznaje tam wielu ludzi i zaczyna bardziej
być człowiekiem, niż smokiem. Zaczyna się zastanawiać,
czy Talonowi można ufać. Targana wątpliwościami,
zapomina o ostrożności, przez co zakon Świętego Jerzego,
próbuje ją złapać. W ciągu swojego pobytu w Kaliforni,
poznaje 6 przyjaciół i 2 chłopaków , Garreta i Tristana,
którzy okazują się być z zakonu Świętego Jerzego.
Poznaje też tajemniczego Rileya (później Cobalta), który
uświadamia jej parę rzeczyG



• Ember i Dante Hill – bliźniacze rodzeństwo
• Lexi, Calvin, Tyler, Kristin, Jake i Neil - ziemscy 

przyjaciele
• Garret (Xsawier Sebastian), Tristan (St. Antony) –

Żołnierze, z zakonu Świętego Jerzego, udający zwykłych 
chłopaków

• Riley (później Cobalt) – tajemniczy chłopak
• Wuj Liam, Ciotka Sarah – przybrani wujkowie Ember i 

Dantego.
• Elder Wyrm – przewodniczący Talonu
• Nauczyciele bliźniaków (imiona nie są podane)

I wiele innychG



• Żmije – Tajni Agenci, zajmujący się usuwaniem 
nieprzyjaciół i ogólnie walczeniem. Taką Żmiją była np. 
Ember, co bardzo jej się nie podobało.

• Kameleoni – Szpiegowie, którzy przesyłają i zdobywają 
tajne informacje. Takim Kameleonem był np. Dante.

• Zarówno Kameleoni jak i Żmije byli bardzo wysoko 
postawieni i mieli dostęp do wielu informacji.



Cała seria ma 5 tomów, ale tylko 2 przetłumaczono na
język polski. Teraz opiszę 2 część, a reszty nie opiszę, bo
jest tylko po angielsku.



Ember Hill należy do buntowników,
pragnących żyć w zgodzie z ludźmi.
Niestesty jej brat Dante nadal stoi
po stronie Talonu, nie zdając sobie z
niczego sprawy. Próbuje
przeszkodzić Ember, w spłaceniu
długu wdzięczności wobec Garreta,
który uratował jej życie. Ember wraz
z innymi buntownikami, musi
uciekać. To tylko kwestia czasu, kto
dopadnie ich pierwszy – agenci
talonu czy żołnierze z zakonu
Świętego Jerzego.



• Talon, w dosłownym przetłumaczeniu na polski, oznacza 
,,Szpon”.

• Imię Ember oznacza dosłownie ,,Żar”

• Hill to wzgórze

• Czyli Ember Hill to żar wzgórza☺



Moim zdaniem ta seria jest fajna, bo choć jest fantazy, to
ma w sobie dużo prawdy. Np. Dante i Ember, w pierwszej
części rodzeństwo zachowuje się jak normalne
rodzeństwo. To jedyna seria fantazy, która mnie tak

zafascynowała. Jest pełna przygód i wrażeń, dlatego
zachęcam do przeczytania tej serii. I do zobaczenia w
kolejnych prezentacjach☺



Dziękuję za oglądanie


