
                                     

 

Powieść autorstwa: Andrzej Ziemiański 

Opis 
 
Ta książka podobała się 82% użytkowników 
Użytkownicy Google 

Opis 
 
Achaja –  trzytomowa powieść Andrzeja Ziemiańskiego, klasyfikowana 

najczęściej jako fantasy. Występuje w niej zarówno magia, jak i zaawansowana 
technologia. Powieść podzielona jest na trzy tomy, które ukazywały się w latach 
2002–2004 nakładem wydawnictwa Fabryka Słów. Pierwsze dwa tomy nominowane 
były do Nagrody im. były do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Drugi tom otrzymał          
w 2004 roku Nagrodę Nautilus. Kontynuacją jest Pomnik Cesarzowej Achai. 
Wikipedia 

Pierwsze wydanie: 20 grudnia 2003 
Autor: Andrzej Ziemiański 
Kraj: Polska 
Gatunek: Literatura fantasy 
 

Fabuła utworu           
Główną bohaterką powieści jest Achaja, córka Archentara, jednego z siedmiu Wielkich Książąt 
królestwa Troy. Młodsza od niej macocha pragnie pozbyć się pasierbicy. Częściowo jej się to 
udaje, kiedy Achaja zostaje powołana do wojska, a jej oddział po walce z armią wrogiego 
cesarstwa Luan trafia do niewoli. 

Równolegle opisywane są także przygody skryby Zaana i byłego galernika Siriusa, którzy parają 
się wszelkiego rodzaju oszustwami, oraz trzeci wątek opowiadający o czarowniku Meredithcie, 
przypadkowo, jak się wydaje, wplątanym w boskie sprawy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_im._Janusza_A._Zajdla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nautilus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Cesarzowej_Achai
https://pl.wikipedia.org/wiki/Achaja_(powie%C5%9B%C4%87)
https://www.google.com/search?q=achaja+pierwsze+wydanie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEjPNchI1pLPTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2KihNyskszkhNWcQqnpickZiVqFCQmVpUXlyVqlBemZKYl5kKAALV0XdJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkd7ctK_tAhUi2-AKHamsA5EQ6BMoADAPegQIFhAC
https://www.google.com/search?q=achaja+autor&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEjPNchI1pLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsTKk5ickZiVqADk5xcBAIVW6D07AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkd7ctK_tAhUi2-AKHamsA5EQ6BMoADAQegQIFRAC
https://www.google.com/search?q=Andrzej+Ziemia%C5%84ski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEjPNchIVuIEsY1SjArLtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrEKO-alFFWlZilEZabmZiYebSnOztzByggAEB9ph1AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkd7ctK_tAhUi2-AKHamsA5EQmxMoATAQegQIFRAD
https://www.google.com/search?q=achaja+kraj&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEjPNchI1lLJKLfST87PyUlNLsnMz9MvL8osKUnNiy_PL8outkrOL80rKapcxMqdmJyRmJWokF2UmAUA888WvkIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkd7ctK_tAhUi2-AKHamsA5EQ6BMoADARegQIEhAC
https://www.google.com/search?q=Polska&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEjPNchIVuIAsU0LM8q1VDLKrfST83NyUpNLMvPz9MuLMktKUvPiy_OLsoutkvNL80qKKhexsgXk5xRnJ-5gZQQAJookNEoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkd7ctK_tAhUi2-AKHamsA5EQmxMoATARegQIEhAD
https://www.google.com/search?q=achaja+gatunek&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEjPNchI1hLOTrbST8rPzwYTVumpeUWpi1j5EpMzErMSFdITS0rzUrMBHKt0yTQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkd7ctK_tAhUi2-AKHamsA5EQ6BMoADASegQIEBAC
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Na temat tej książki już od dawna słyszałam same dobre opinie, jednak długo czekałam z jej 

przeczytaniem. "Achaja" jest pierwszym tomem cyklu o tej samej nazwie autorstwa Andrzeja 

Ziemiańskiego. 

Bohaterka jest młodą księżniczką, która wskutek dworskich intryg, zawiści i chciwości 

bliskich jej osób szybko zostaje odsunięta z kolejki do tronu i to w dość brutalny sposób. 

Dziewczyna błyskawicznie poznaje smak życia zwykłego człowieka w pełnym okrucieństwa 

świecie. Los zsyła ją do armii, następnie do niewoli, gdzie uczy się sztuki przetrwania. 

Przestaje już być grzeczną księżniczką. Rozumie, że aby coś od życia otrzymać trzeba 

również coś poświęcić. 

Bardzo mi się podobało przedstawienie przemiany jaką główna bohaterka przechodzi poprzez 

ciężkie przeżycia oraz problemy z odnajdywaniem się w różnych otoczeniach. Fabuła jest 

bardzo wciągająca, a postacie charakterystyczne, łatwo się do nich przywiązać. Książka jest 

bardzo lekko napisana, przez co łatwo i szybko się ją czyta 

Już dawno żadna historia mnie tak bardzo nie wciągnęła, nie nudziłam się przy niej nawet 

przez moment. Na pewno sięgnę po kolejny tom, a "Achaja" być może zostanie jedną z moich 

ulubionych serii. 

Żródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4939571/achaja---tom-i  

                      Joanna Patro 
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