
Recenzja książki „Zwiadowcy- Ruiny 

Gorlanu” Johna Flanagana 

Klika lat temu wpadła mi w ręce książka przygodowa pt. “Zwiadowcy- Ruiny Gorlanu” 

autorstwa Johna Flanagana. Jest to utwór, którego akcja dzieje się w czasach 

średniowiecznych, w wymyślonym przez autora królestwie Araluenu. Głównym bohaterem 

powieści jest chłopak Will, sierota, który mieszka w zamkowym sierocińcu. Jego marzeniem 

jest to, by uczyć się w zamkowej szkole rycerskiej, lecz z uwagi na jego niski wzrost i 

wątłość nie może on tam uczęszczać. Zostaje on jednak uczniem tajemniczego zwiadowcy 

Halta. Zwiadowcy potrafią się świetnie kamuflować, a strzały z ich łuków zawsze trafiają do 

celu. Właśnie z powodu tych niebywałych umiejętności ludzie się ich boją, lecz też 

potrzebują. 

Gdy nastaje dzień wyboru profesji przez wychowanków sierocińca, każdy znajduje 

sobie idealny termin u mistrzów cechu, oprócz Willa. Gdy jest on przekonany, że wszystko 

stracone, następuje zwrot akcji i zostaje on przyjęty do grona uczniów przez członka 

korpusu zwiadowców.       

“Zwiadowcy- Ruiny Gorlanu” to opowieść o zdobywaniu umiejętności, dorastaniu, 

dojrzewaniu i przyjaźniach głównego bohatera. Powieść ta zawiera również mój ulubiony 

motyw ucznia i mentora. Kolejnym plusem tej książki jest to, że nie opowiada ona tylko o 

losach głównego bohatera, ale również o losach jego przyjaciela. Jeśli już mowa o 

bohaterach drugoplanowych, autor umieszcza w swojej opowieści wiele postaci o ciekawej 

przeszłości. Kolejnym powodem, dla którego warto przeczytać książka jest ilość tomów w 

całej serii. Jeśli spodoba się wam uniwersum tej opowieści, wcale nie musicie żałować, że 

trzysta stron książki przeczytaliście w dwa dni, ponieważ cała seria składa się aż z 

siedemnastu części. Lektury na najbliższe miesiące więc wam nie zabraknie. Moim 

zdaniem, jedynym minusem jest wolne tempo akcji na początku książki. Może to zniechęcić, 

ale naprawdę warto poczekać, gdyż fabuła w gruncie rzeczy jest bardzo wciągająca, a po 

przeczytaniu książki z pewnością sięgnięcie po kolejne tomy. 

Sądze, że jest to książka warta polecenia wielbicielom powieści przygodowych 

fantasy, średniowiecza, łucznictwa i koni (dowiecie się, kiedy przeczytacie). Jest to powieść 

wciągająca, warta uwagi, o ciekawym i pełnym niespodzianek uniwersum. Biorąc pod 

uwagę, że seria składa się aż z siedemnastu części, polecam “Zwiadowców” wszystkim 

molom książkowym spragnionym dobrej lektury. 

 


