
 

 

Czas na młodzieżową wersję „Gry o tron”  
 

Kristen Ciccarelli powraca z drugim tomem młodzieżowej wersji „Gry o tron”. Zakazana 

miłość, polityka, walka o władzę, królestwo targane wojną, smoki, a na każdym kroku czai 

się niebezpieczeństwo i widmo zdrady. Czas na „Uwięzioną królową”! 

Żyły kiedyś dwie siostry, które łączyła tak silna 

więź, że nic nigdy nie mogło ich rozdzielić.  Roa  

i Essie nazywały to „nicią”. Zajmowały się magią –  

aż Essie straciła życie w straszliwym wypadku i jej 

dusza została uwięziona w tym świecie. 

Sprawcą jej śmierci był Dax, dziedzic tronu 

Firgaardu. Roa poprzysięgła znienawidzić go po 

kres. Jednak osiem lat później Dax wrócił, by 

błagać ją o pomoc. Zamierzał zdetronizować 

swego okrutnego ojca, który dla ludu Roi był 

bezlitosnym ciemiężycielem. 

 Roa zawarła z Daksem układ: da mu swoją armię, 

jeżeli on uczyni ją królową. Tylko jako królowa 

mogła wybawić swój lud spod panowania 

Firgaardu. 

Wraz z Daksem i jego siostrą Ashą Roa i jej 

poddani obalili tyrana. Teraz jednak Asha musi 

uciekać, bo wyznaczono wysoką cenę za jej 

głowę.  Roa natomiast jest królową z obcych 

stron, żyjącą z dala od domu, poślubioną 

wrogowi. Najgorsze zaś jest to, że obietnice Daksa 

pozostają niespełnione: lud Roi nadal cierpi. 

I oto pojawia się szansa, by naprawić wszelkie zło – Roa ma okazję pozbyć się wroga i wybawić 

ukochaną siostrę. Musi jedynie zabić króla…  

Seria „Iskari” to „Gra o tron” w wersji dla młodzieży. Wciągająca i realistyczna fabuła, pełna przygód  

i nagłych zwrotów akcji, którymi czytelnik będzie zaskoczony. Styl autorki utrzymuje stałe 

zainteresowanie czytelnika, a historie składające się na mitologię świata przedstawionego są bardzo 

ekscytujące, opowiedziane pięknym językiem, bardzo umiejętnie stylizowanym. Saga Kristen 

Ciccarelli ma ważne przesłanie – opowiada o przyjaźni, lojalności, heroizmie i poświęceniu. 

 

 

 

 



 
 

O autorce: 

Kristen Ciccarelli pochodzi z półwyspu Niagara w Ontario, gdzie jej dziadek prowadził winnicę. 

Wychowywana w bardzo dużej słoweńskiej 

rodzinie Kristen w dzieciństwie bawiła się  

z kuzynami, biegając po lesie, budując forty  

w stodole, zafascynowana książkami, smokami 

i bohaterkami posługującymi się niesamowitą 

bronią. Obecnie Kristen mieszka w Kitchener  

w Ontario z mężem kowalem i psem o imieniu 

Yonder. Napisała „Ostatniego namsarę” dla 

dziewczyny, którą kiedyś była (i nadal czasem 

bywa). Jej strona internetowa: 

www.kristenciccarelli.com. 
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