Ania z Zielonego Wzgórza – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Historia Ani z Zielonego Wzgórza rozpoczyna się w dniu, w którym rodzeństwo Mateusz oraz
Maryla adoptują dziewczynkę. O przyczynach tej decyzji Maryla opowiada swojej sąsiadce –
Pani Linde. Tymczasem Mateusz udaje się po dziecko na stację.
Według ustaleń poczynionych z Panią Spencer – kobietą, która udała się do przytułku by
adoptować dziecko, na Mateusza miał czekać chłopiec, który miał stać się pomocą dla dwojga
starszych osób. Tak się jednak nie stało.
Mężczyzna u celu spotkał rudowłosą dziewczynkę. Postanowił wziąć dziecko ze sobą do domu.
Ania wydawała się być przeciwieństwem skrytego i cichego mężczyzny. Mimo to, wzbudziła ona
jego pozytywne emocje.
Po dotarciu do domu i poznaniu z Marylą jasnym stało się, że kobieta jest przeciwna adopcji
Ani. Mimo wielkiego smutku nowej wychowanki, kobieta postanowiła wyjaśnić nieporozumienie.
Razem z rudowłosą dziewczynką udały się następnego ranka w podróż.
Ania powzięła postanowienie by cieszyć się z dnia mimo wszystko. Podróż z Marylą upłynęła jej
na snuciu opowieści o swoim życiu. Gdy dotarły do Pani Spencer okazało się, że jest chętna
osoba by przyjąć Anię pod swój dach. Pani Blewett jednak nie została opiekunką Ani. Maryla
powiedziała, że decyzje musi skonsultować z bratem.
Po powrocie do domu Maryla podjęła decyzję o przyjęciu Ani pod swój dach. Ta wieść
uradowała Mateusza. Rozpoczął się nowy etap w życiu dziewczynki. Maryla postanawia
wychować dziewczynkę, która nawet nie umie się modlić
Następnego dnia Ania dowiedziała się, że zyskała nowy dom. Jej opiekunka zaczyna uczyć ją
przydatnych rzeczy, a młoda mieszkanka Zielonego Wzgórza stara się poznać swój nowy dom.
Ma nadzieje także, że odnajdzie tam przyjaciółkę od serca.
Pewnego dnia z wizytą przychodzi Pani Linde. Widząc Anie wygłasza kilka uwag na temat jej
wyglądu, urażając jej uczucia. Wzbudza to jej wielki gniew, którego niekontrolowany wybuch
prezentuje.
Pani Linde odchodzi urażona do domu, a zapłakana Ania spędza czas w swoim pokoju aż do
momentu, w którym nie zdecyduje się jej przeprosić. Interwencja Mateusza pomaga, a
dziewczynka udaje się do Pani Linde. Tam też wygłasza swoje przeprosiny.
Ania miała okazję uczestniczyć również w szkółce niedzielnej. Poszła do niej w kapeluszu, który
samodzielnie udekorowała kwiatami. Maryla gani Anię za jej zachowanie. Nadszedł czas, w
którym Diana wraz z matką powróciła na Sosnowe Wzgórze.
Dziewczynki poznały się i powzięły postanowienie o byciu przyjaciółkami. To nie jedyne wesołe
wydarzenie w życiu Ani. Zbliża się także piknik szkoły niedzielnej. Jednak Ania otrzymuje karę.
Jej powodem było zaginięcie broszki Maryli, którą wcześniej bawiła się dziewczynka. Kobieta
ma podejrzenie, że jest okłamywana. Ania w desperacji wymyśla historię o zagubieniu broszki i
utopieniu jej. Maryla jednak odnajduje swoją zgubę.

Kłamstwo miało pomóc dziewczynce i pozwolić na jej udział w pikniku. Cała historia zakończyła
się dobrze dla Ani. Niedługo później Ania zaczyna chodzić do szkoły, gdzie dobrze sobie radzi.
Niestety, jej nowy kolega Gilbert Blythe drwi z jej włosów. Zdenerwowana Ania roztrzaskuje
tabliczkę na jego głowie co staje się przyczyną kary od nauczyciela. Następnego dnia otrzymuje
kolejną karę i postanawia nie wrócić do szkoły.
Niedługo potem Ania zaprasza na podwieczorek swoją przyjaciółkę. Na skutek pomyłki podaje
jej wino, a matka spojonej dziewczyny mimo próśb i zapewnień o dobrych zamiarach, zakazuje
dziewczynkom spotkań. Po uroczystym pożegnaniu, Ania postanawia powrócić do szkoły. Tylko
tam może widywać Dianę.
Wychowanka Maryli i Mateusza bardzo dobrze sobie radzi. Współzawodnicząc z Gilbertem
osiąga coraz lepsze wyniki. Pewnego wieczoru, podczas gdy Maryla uczestniczy w spotkaniu z
premierem Kanady, Diana przychodzi z prośbą o pomoc. Jej mała siostrzyczka jest bardzo
chora. Dzięki pomocy Ani, Minnie przeżyła krup. Przyjaźń mieszkanki Zielonego Wzgórza z
Dianą rozkwita. Ania ma okazję wziąć udział w urodzinach dziewczynki oraz w koncercie klubu
dyskusyjnego, podczas którego ostentacyjnie nie zwraca uwagi na Gilberta.
Kończy się rok szkolny, a z wizytą na Zielone Wzgórze przybywa pastor wraz z żoną. Ania ma
ochotę zrobić coś dla nich i przygotowuje ciasto, w którym myli składniki. Krople walerianowe
niszczą smak specjału. Mimo to, Ania zostaje zaproszona przez parę na podwieczorek. To nie
jedyne zaproszenie, które otrzymuje tego lata. Odwiedza również Dianę. Podczas zabawy łamie
sobie nogę.
Po powrocie do szkoły Ania ma okazję poznać pannę Stacy, która jest nową nauczycielką. Z
okazji świąt dziewczynka otrzymuje niezwykły prezent. Mateusz podarował jej modną suknię.
Ania bierze także udział w koncercie.
Dziewczynka zaczyna rozwijać swój talent pisarki, zakładając z koleżankami klub, którego
członkinie tworzą powieści. Ania po raz kolejny ma kłopot – postanowiła zafarbować swoje
włosy, które stały się zielone. To nie jedyna z pechowych przygód Ani. Podczas odgrywania
scenek, dziewczynka musi ratować się ucieczką z tonącej łódki. Wybawcą okazuje się być
Gilbert, który pomaga siedzącej na słupie Ani dotrzeć na brzeg. Ta jednak nie wybacza mu
upokorzenia, które przez niego zaznała.
W życiu Ani zachodzą zmiany. Odwiedza razem z Dianą jej ciotkę mieszkającą w mieście, a
także zaczyna uczęszczać na dodatkowe zajęcia dla osób, które swoją przyszłość wiążą z
dalszą nauką. Intensywne przygotowania zajmują jej cały kolejny rok. Dostaje się jako jedna z
najlepszych uczennic.
W seminarium również odnosi sukcesy. Choć czuje się nieco osamotniona, pilnie się uczy. Po
raz kolejny, zarówno ona jak i Gilbert zaliczają się do grona najlepszych. Ania powraca na
Zielone Wzgórze, gdzie ma odpocząć przez dalszą nauką. Dostrzega, że Mateusz wydaje się
nie być zdrów. Niedługo potem jej opiekun umiera, poruszony wiadomością przeczytaną w
gazecie.
Gilbert odstępuje Ani pracę nauczyciela w Avonlea. Ta decyzja powoduje, że Ania może
zaopiekować się Marylą i zostać na ukochanym Zielonym Wzgórzu. Pomiędzy nią a Gilbertem
rozkwita przyjaźń.
Plan wydarzeń

1. Wizyta Pani Linde na Zielonym Wzgórzu.
2. Mateusz przybywa po Anię.
3. Zachwyt dziewczynki Zielonym Wzgórzem.
4. Postanowienie Maryli o zatrzymaniu dziewczynki.
5. Podróż z Marylą do Szumiących Topoli.
6. Ania mieszkanką Zielonego Wzgórza.
7. Rozpoczęcie wychowywania Ani.
8. Wizyta Pani Linde oraz wybuch Ani.
9. Przeprosiny dziewczynki.
10. Udział w szkółce niedzielnej.
11. Przyjaźń z Dianą.
12. Zagubienie broszki.
13. Udział Ani w pikniku.
14. Rozpoczęcie szkoły.
15. Kłótnia z Gilbertem.
16. Postanowienie o opuszczeniu szkoły.
17. Wizyta Diany.
18. Koniec przyjaźni Ani i Diany.
19. Powrót Ani do szkoły.
20. Uratowanie Mimi przez Anię.
21. Przyjaźń Diany i Ani.
22. Wizyta pastorostwa.
23. Złamanie nogi przez Anię.
24. Poznanie panny Stacy.
25. Udział w koncercie oraz otrzymanie niezwykłego prezentu.
26. Powstanie klubu powieściowego.
27. Gilbert wybawcą Ani.

28. Odwiedziny w mieście.
29. Przygotowania do seminarium.
30. Nauka w seminarium.
31. Sukces Ani.
32. Śmierć Mateusza.
33. Decyzja o pozostaniu w Avonlea.
34. Przyjaźń z Giblertem.

