Krzyżówka FANTASTYCZNA
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Hasła poziomo:
1) seria książek Erin Hunter o kocurach
5) jedyny Zwiadowca, który nosi miecz,
jego koniem jest Blaze
8) Druga część serii o Narni nosi tytuł:
Podróż Wędrowca … Świtu
9) cykl książek Terrego Pratchetta to:
Świat ….
10) imię tytułowego bohatera książki: Koń
i jego chłopiec
11) książka Waltera Scotta nosi tytuł: …
Roy
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13) stworzył postać sympatycznego
smoka, Pożeracza Skał - Falkora
14) arkusz papieru ozdobiony rysunkiem z
tekstem życzeń, ofiarowywany przez dzieci
osobom dorosłym
15) uzupełnij tytuł książki dla dzieci: Mój
pan … na mnie Pies : O psie Marszałka
Piłsudzkiego
16) główny bohater książki: Władca
Lewawu
19) Agnieszka po hiszpańsku
20) imię autorki cyklu o Wojownikach

22) główny bohater cyklu książek
Brandona Sandersona
24) Serial amerykański, który opowiada o
Joe, właścicielu księgarni, który zakochuje
się w Beck, klientce, młodej pisarce; luźna
adaptacja powieści o tym samym tytule
autorstwa Caroline Kepnes
26) jedna z serii Brandona Mulla
28) jedna z książek z serii Zwiadowcy
(Wczesne lata) nosi tytuł: … na
wrzosowiskach
31) Małgorzata Nawrocka jest autorką
książki: … syn Anhara
34) jedna z serii Ricka Riordana nosi tytuł:
Kroniki Rodu …
35) generał Nil nazywał się: August …
Fieldorf
36) seria książek Suzanne Collins (Gregor
i…) nosi tytuł: … Podziemia
27) w jego żyłach płynęła krew trzech
ras: ludzi, elfów i Majarów, jeden
z głównych bohaterów Władcy Pierścieni
Hasła pionowo:
1) jedna z książek Georga R.R. Martina
nosi tytuł: Tuf…
2) jedna z książek z serii o Wiedźminie to:
Wieża…
3) księga trzecia Kronik Drugiego Kręgu
Ewy Białołęckiej nosi tytuł: Kamień …
szczycie
4) jedna z książek z serii Andrzeja
Sapkowskiego to: … ognia
5) Gorlan - jedno z lenn Araluenu, dawna
siedziba barona Morgarath. Został
zniszczony na rozkaz króla Duncana
(Zwiadowcy)
6) tom trzeci serii Apollo i boskie próby
nosi tytuł: … ognia (Rick Riordan)

7) jedna książka z serii o Ziemiomorzu nosi
tytuł: … brzeg
12) pseudonim Danuty Siedzikówny
17) w mitologii greckiej jedna z tytanid,
bogini płodności. Opiekunka dzieci; siostra
i żona Kronosa
18) 13 tom Zwiadowców, to: …
Czerwonego Lisa
21) kraina, w której spotkasz Aslana,
mówiące zwierzęta, Łucję i Edmunda
23) Jedna z książek z serii o Star Wars nosi
tytuł: … łaski
24) ostatnia litera alfabetów semickich
podobna do krzyża
25) symbol pierwiastka chemicznego
krzemu
26) seria książek Agnieszki Grzelak
(pierwszy tom: Herbata Szczęścia), nosi
tytuł: …. Corredo
27) jeden z etapów współzawodnictwa
w ramach konkursu, turnieju, mistrzostw
28) ponieważ, albowiem, gdyż
29) jedna z najbardziej tajemniczych
i najstarszych istot na Ardzie. Nie należy
do żadnej znanej rasy. Jego żoną jest Złota
Jagoda, to: …. Bombadil (Władca
Pierścieni)
30) synem Władcy-Zza-Morza, stworzyciel
Narni
32) amerykańska sieć płatnej telewizji
33) włoski publiczny nadawca radiowotelewizyjny
34) przystojny książę z powieści Cinder
(Saga Księżycowa)
35) zabieg diagnostyczny wykorzystywany
w medycynie przede wszystkim w celu
rozpoznawania chorób serca

