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Płomień olimpijski słabnie i dlatego słabną moce bogów. Kiedy do Olimpu wdzierają się 
Nirady, bogowie nie mają szans. Ich świat ulega destrukcji. Skrzydlaty Pegaz wyrusza do 
świata ludzi, żeby znaleźć dziewczynkę, która nosi w sobie przekazywany z pokolenia na 
pokolenie "zapasowy" płomień olimpijski. 
 
Uderzony przez piorun szalejącej w Nowym Jorku burzy, pozbawiony złotej uździenicy, którą 
ukradł złodziej olimpijski, Paelen, Pegaz ląduje na dachu nowojorskiego wieżowca - tuż nad 
mieszkaniem, zajmowanym przez Emily i jej tatę... 
 
Seria "Pegaz" to mistrzowskie połączenie mitologii ze współczesnością. Autorka przedstawia 
bogów olimpijskich z pewna dawką humoru, który miesza się z pełnymi grozy opisami 
ataków morderczych Nirad, a także wzruszającymi scenami, w których pełna żalu po śmierci 
mamy Emily zajmuje się Pegazem. 
 
"»Pegaz. Ogień życia« zawojuje każdego miłośnika mitologii. Książka Kate O’Hearn stanowi 
unikatowe połączenie pasjonującej przygody i klasycznej fantastyki".  
Rick Riordan, autor serii "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" 
 
 



 
 
Altruizm, Nieustraszoność, Erudycja, Prawość, Serdeczność. Na te pięć frakcji podzielone 
było społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. Każdy przechodził test predyspozycji, a 
potem w krwawej ceremonii musiał wybrać frakcję. Ten, kto łączył cechy charakteru kilku 
frakcji – jak Tris i Tobias – był Niezgodny i musiał być wyeliminowany… 
 
"Niezgodna" 
Jeden wybór może cię zmienić. 
Beatrice dokonuje wyboru, który zaskoczy wszystkich, nawet ją samą. Porzuca Altruizm, by 
jako Tris stać się twardą Nieustraszoną. Musi przejść brutalne szkolenie, zmierzyć się ze 
swoimi najgłębszymi lękami i przekonać, czy w nowym życiu jest miejsce na miłość. I 
nieustannie strzec swojej tajemnicy, której odkrycie oznacza dla niej śmierć. 
 
"Zbuntowana" 
Jeden wybór może cię zniszczyć. 
Wybór Tris zburzył jej świat, ale i połączył z Nieustraszonym Cztery. Jego uczucie pomaga 
przetrwać jej wśród krwawej walki frakcji. Tylko on rozumie jej rozpacz. I tylko on zna jej 
tajemnicę… Konflikt frakcji zmienia się w wojnę. Wśród Nieustraszonych szerzy się zdrada. 
A Tris staje przed kolejnym wyborem. Czy zaryzykuje wszystko, żeby ocalić tych, których 
kocha? 
 
"Wierna" 
Jeden wybór pokaże, kim jesteś. 
Społeczeństwo frakcyjne legło w gruzach. Tris wie, że czas uciekać. Może za murem będzie 
mogła zacząć z Tobiasem wszystko od nowa? A może poza miastem nie ma żadnego 
świata… Lecz nowa rzeczywistość jest jeszcze bardziej przerażająca. Raz jeszcze Tris musi 
dokonać niemożliwych wyborów - odwagi, poświęcenia i miłości. I przeszkodzić kolejnemu 
rozlewowi krwi… 



 
Liv zawsze przywiązywała dużą wagę do snów. Ale odkąd zamieszkała w Londynie, znalazły 
się w centrum jej zainteresowań. Tajemnicze zielone drzwi. Gadające kamienne posągi. 
Niania z tasakiem w schowku na miotły… Tak, ostatnio sny Liv stały się bardzo dziwne. A 
szczególnie ten: czterech chłopaków, łacińskie inkantacje, dziwny rytuał, a wszystko to w 
nocy pośrodku cmentarza. No tak, Liv zna tych chłopaków z nowej szkoły – i zawsze, gdy 
spotykają się na jawie, oni zdają się wiedzieć o niej więcej, niż powinni… Chyba że… śnili 
ten sam sen, co ona? 
 
Ta czwórka skrywa przed nią jakąś tajemnicę, ale ciekawska Liv nie powstrzyma się przed 
niczym, żeby dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. I wcale nie przeszkodzi jej fakt, 
że każdy z tych chłopaków jest wręcz zabójczo przystojny. 
 


