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Heartland to wtulone pomiędzy wzgórza Wirginii schronisko dla koni, ale i coś więcej. To 

niezwykłe miejsce, gdzie przerażone i dotychczas źle traktowane zwierzęta uczą się od nowa 

ufać ludziom. 

 

Dla Amy Heartland jest prawdziwym domem. Od dziecka obserwowała, jak mama opiekuje się 

końmi, które jeszcze niedawno były przestraszone i wrogo nastawione do ludzi. To po mamie 

odziedziczyła umiejętność słuchania tych zwierząt i rozumienia ich potrzeb. Niestety splot 

nieszczęśliwych wydarzeń na zawsze zmienia życie nastolatki.W Heartlandzie pojawia się 

Spartan, koń, który od czasu tragicznego wypadku stał się nieufny i groźny. Wydaje się,   że 

zagubiona i osamotniona Amy jest ostatnią osobą, która może mu pomóc, ale kto wie,    czy 

nie jedyną… 

 

Książkoholiczka 
 

Bardzo głęboka, wzruszająca i smutna opowieść o piętnastoletniej Amy, której życie 

diametralnie się zmienia... Konie są niesamowitymi zwierzętami, trzeba tylko umieć ich 

słuchać i chcieć je zrozumieć. To smutne, jak wielu ludzi traktuje je jak siłę roboczą 

i wykorzystuje to, że nie mogą się skarżyć i bronić.:( 
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Reese 
 

Amy Fleming 15latka wraz z mamą Marion prowadzi schronisko dla koni Heartland  w pn-

wsch Wirginii. Leczą i pomagają koniom. Stosują niekonwencjonalne, własne metody 

wypróbowane podczas leczenia m.in. Pegaza, konia na którym miał wypadek ojciec Amy - Tim 

Fleming. 

Amy nie pamięta swojego taty, jej 23letnia siostra Lou pracuje w "wielkim mieście", farma na 

której mieszkają należy do dziadka Amy - Jack'a. 

Pewnego burzowego dnia zdarza się coś... co rozdziera serce! 

W tym tomie ratują opuszczonego kuca szetlandzkiego Kacperka, pomagają Gwiazdorowi 

wyleczyć się ze strachu przed wchodzeniem do przyczepy. 

Jest jeszcze ogier morgan Spartan i jego wzruszająca historia... 

Miłośnicy zwierząt trzeba przeczytać!  
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