
OPOWIEŚCI Z NARNII
LEW, CZAROWNICA I STARA SZAFA 






BOHATEROWIE: 



 PIOTR PEVENSIE:

 Piotr jest najstarszy z rodzeństwa Pevensie, dlatego czuje się odpowiedzialny 

za brata i siostry. Widać to szczególnie po przyjeździe na wieś, gdy nie ma 

wokół nich rodziców. Jest dojrzały jak na swój wiek, odważny i otwarty 

na świat. 



ZUZANNA PEVENSIE:

 Zuzanna jest smukła, bardzo ładna i pełna wdzięku. 

To dziewczyna o długich ciemnych włosach i błękitnych 

oczach. W powieści doskonale strzela z łuku, pomaga 

w walce oraz podejmuje dojrzałe i przemyślane decyzje.



EDMUND PEVENSIE :

Edmund jest postacią zmieniającą się na przestrzeni 

lat. Poznajemy go jako osobę wredną, niemiłą oraz 

kłamiącą. Marzył o sławie i bogactwie więc bardzo 

łatwo został omamiony przez Białą Czarownicę i jej 

ptasie mleczko.



ŁUCJA PEVENSIE :

Łucja jest opisywana jako niewysoka, 

śliczna, jasnowłosa dziewczynka 

o brązowych oczach i miłej, pogodnej 

twarzy. Łucja po koronacji została nazwana 

Królową Łucją Mężną. Kocha Aslana i całą 

Narnię. Twierdzi, że życie z wiedzą o tym, 

że nigdy nie wróci do Narnii jest bez sensu.



ASLAN:

 Aslan to potężny i majestatyczny lew, jednocześnie dobry 

lecz zarazem groźny. Jest synem Władcy-Zza-Morza. 

Ma złotą, błyszczącą grzywę i poważne, przenikliwe oczy. 

Aslan jest stworzycielem Narnii, a zarazem jej władcą 

i opiekunem.



BIAŁA CZAROWNICA 

Biała Czarownica nosi cechy podobne jak każda wiedźma. 

Jest zła do szpiku kości, żądna władzy, sadystyczna, 

bezwzględna i okrutna. Nie cofa się przed zamianą swych 

wrogów w kamienne posągi nawet, jeśli są to niewinne 

zwierzęta świętujące nadejście Bożego Narodzenia.



PAŃSTWO BOBROWIE:

Państwo Bobrowie nie są kłótliwym małżeństwem, choć często się nie rozumieją. 

Nie dochodzi jednak do poważniejszych sporów, raczej do żartobliwych sprzeczek.

Są pomocni i wyrozumiali wobec każdego. 

Potrafią zachować zimną krew nawet w krytycznych momentach.

https://www.google.com/search?q=PA%C5%83STWO+BOBROWIE+CHARAKTERYSTYKA&client=firefox-b-d&sa=X&bih=652&biw=1408&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Wb_ucmQxMPniBM%252C4pJE3b_FiaeRLM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRN_wHVNYckb9bVvQU1VBdneH2FAg&ved=2ahUKEwix9s6B4qn0AhWBk4sKHexjBqUQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Wb_ucmQxMPniBM
https://www.google.com/search?q=PA%C5%83STWO+BOBROWIE+CHARAKTERYSTYKA&client=firefox-b-d&sa=X&bih=652&biw=1408&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Wb_ucmQxMPniBM%252C4pJE3b_FiaeRLM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRN_wHVNYckb9bVvQU1VBdneH2FAg&ved=2ahUKEwix9s6B4qn0AhWBk4sKHexjBqUQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Wb_ucmQxMPniBM


FAUN TUMNUS

Tumnus jest uprzejmym i wrażliwym faunem, od razu zaprasza małą 

dziewczynkę do siebie, na podwieczorek. Jego pieczara, wykuta 

w czerwonej skale, jest czysta i schludna. Tumnus pięknie gra na flecie 

i dużo czyta, a także posiada dar opowiadania pięknych historii.



MAUGRIM:

Mówiący wilk, sługus Jadis – Białej Czarownicy, kapitan 

Tajnej Policji. Postać bardzo zła i okrutna. 

Lubi zabijać. Osobiście aresztował fauna Tumnusa

(rodzeństwo Pevensie znalazło list napisany przez 

Maugrima, uzasadniający aresztowanie Tumnusa).



PROFESOR KIRKE :

Starszy, nieco ekscentryczny naukowiec mieszkający 

w wielkiej rezydencji na wsi. Przygarnia rodzeństwo 

Pevensie, by uniknęli koszmaru nalotów bombowych 

w Londynie. Jest mądry i ma otwarty umysł, przekonuje 

Piotra i Zuzannę, że Narnia może istnieć.



PANI MCREADY:

Pani Mcready jest niesympatyczną, ostrą kobietą, 

podchodzącą do wszystkiego z wychowawczego punktu 

widzenia. Brak poczucia humoru sprawia, że kobieta jest 

chłodna i nie cieszy się sympatią dzieci, a nawet 

niektórych dorosłych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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