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Ania z Wyspy Lucy Maud Montgomery Hent PDF Przed Anią Shirley nowe przygody, tym razem z dala od
jej ukochanego Zielonego Wzgórza. Pakuje walizki, żegna się z dzieciństwem i wyrusza na studia. W
tętniącym życiem mieście Kingsport przywita ją przyjaciółka Prissy Grant, ale też zupełnie nowe
towarzystwo i życie na własnych warunkach. Jak na Anię Shirley przystało, nie obędzie się bez

niespodzianek - czekają ją oświadczyny ze strony niepokornego młodzieńca, sprzedaż pierwszego
opowiadania, ale też tragedia, która będzie bolesną lekcją. Rany jednak zaczną się goić, gdy Ania wraz z

przyjaciółmi przeprowadzi się do starej wiejskiej chaty, gdzie czarny kot skradnie jej serce. Także przystojny
Gilbert Blythe zacznie odważniej walczyć o jej względy. Będzie musiała zdecydować, czy jest gotowa na

miłość.

"Ania z wyspy" jest trzecią z serii książką o przygodach rudowłosej Ani Shirley. Seria "Ania z Zielonego
wzgórza" stała się inspiracją dla wielu produkcji filmowych, w tym także także najnowszego serialu Netflixa

"Ania, nie Anna".

Lucy Maud Montgomery [1874-1942] urodziła się na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie. W wieku
dorosłym była publicznie znana jako L. M. Montgomery, ale jako "Maud" wśród rodziny i przyjaciół.

Uczęszczała do Prince of Wales w Charlottetown, gdzie uzyskała dyplom nauczycielski. W latach 1895-96
studiowała literaturę na Dalhousie University w Halifax w Nowej Szkocji. W 1908 r. opublikowała swoją
pierwszą książkę "Anię z Zielonego Wzgórza", która odniosła natychmiastowy sukces. Wkrótce stworzyła

cały cykl o przygodach rudowłosej Ani - składa się on z jedenastu powieści.
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dzieciństwem i wyrusza na studia. W tętniącym życiem mieście
Kingsport przywita ją przyjaciółka Prissy Grant, ale też zupełnie
nowe towarzystwo i życie na własnych warunkach. Jak na Anię
Shirley przystało, nie obędzie się bez niespodzianek - czekają ją
oświadczyny ze strony niepokornego młodzieńca, sprzedaż

pierwszego opowiadania, ale też tragedia, która będzie bolesną
lekcją. Rany jednak zaczną się goić, gdy Ania wraz z przyjaciółmi
przeprowadzi się do starej wiejskiej chaty, gdzie czarny kot skradnie
jej serce. Także przystojny Gilbert Blythe zacznie odważniej walczyć

o jej względy. Będzie musiała zdecydować, czy jest gotowa na
miłość.

"Ania z wyspy" jest trzecią z serii książką o przygodach rudowłosej
Ani Shirley. Seria "Ania z Zielonego wzgórza" stała się inspiracją
dla wielu produkcji filmowych, w tym także także najnowszego

serialu Netflixa "Ania, nie Anna".

Lucy Maud Montgomery [1874-1942] urodziła się na Wyspie
Księcia Edwarda w Kanadzie. W wieku dorosłym była publicznie
znana jako L. M. Montgomery, ale jako "Maud" wśród rodziny i
przyjaciół. Uczęszczała do Prince of Wales w Charlottetown, gdzie



uzyskała dyplom nauczycielski. W latach 1895-96 studiowała
literaturę na Dalhousie University w Halifax w Nowej Szkocji. W
1908 r. opublikowała swoją pierwszą książkę "Anię z Zielonego
Wzgórza", która odniosła natychmiastowy sukces. Wkrótce

stworzyła cały cykl o przygodach rudowłosej Ani - składa się on z
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