Dziewczynka z szóstego księżyca - streszczenie, plan
wydarzeń, problematyka
Streszczenie
Nina, to dziewczynka, która mieszka w Madrycie w oddaleniu od ludzi jej najbliższych. Nocą
bardzo za nimi tęskni. Dziewczynka o niezwykłym znamieniu, uczy się niecodziennych rzeczy.
Niedługo potem dowiaduje się o śmierci swojego dziadka.
Nina udaje się do Wenecji, miasta, w którym mieszkał jej dziadek. Luba przyjmuje dziewczynkę,
która uczestniczy w pogrzebie dziadka. W jej otoczeniu dzieją się dziwne rzeczy. Po raz kolejny
pojawia się złowieszcza litera K.
Nina z wiadomości od dziadka dowiaduje się, że powinna uważać na osoby nią oznaczone.
Dziadek przed śmiercią powierzył jej misje. Dziewczynka wraz z innymi dziećmi ma za zadanie
bronić Xorax. Dzięki swoim umiejętnością poznaje alfabet Szóstego Księżyca.
Przypieczętowawszy swą przyjaźń z czwórką towarzyszy dziewczyna myślała o tym, co ma
zrobić i jak poradzić sobie w obliczu nowych wyzwań.
Podjęła pierwszą próbę zniszczenia złego miecza należącego do Karakora. Ta jednak nie udaje
się, mimo to mała bohaterka nie spoczywa. Nie jest to jedyna jej styczność z Karakorem.
Odkrywając kolejne tajemnice domu dziadka, przygotouje się coraz lepiej na potyczki. Z jednej z
nich wychodzi zwycięsko.
Po poznaniu tajemnicy przedostania się na Xorax dziewczyna udaje się w miejsce, gdzie ma
okazje spotkać swego dziadka. Do willi dziewczynki przedostaje się android. Wrogowie
dziewczynki kopiują magiczny Jambir, który pozwala na podróże w czasie. Sytuacja robi się
niezwykle trudna, wrogowie są blisko dzieci, jednak tym udaje się radzić z sytuacją. Ratują oni
ciotkę Niny, Andorę, a sama dziewczynka zdaje egzamin do szkoły. Dzieci ratują także lwa
stanowiącego symbol Wenecji.
Plan wydarzeń
1. Dziwne przeczucia Niny.
2. Śmierć dziadka.
3. Prawda o literze K i prześladowcach.
4. Odkrywanie domostwa dziadka.
5. Poznanie przyjaciół.
6. Misja dana dzieciom.
7. Potyczki z Karorem.
8. Wyprawa na Xorax.
9. Podróż w czasie.
10. Walka z androidem.
11. Uratowanie ciotki.
12. Dostanie się do szkoły przez Ninę.
13. Pomoc udzielona lwu.
Problematyka
Utwór opowiada o przygodach dzieci, o prawdziwej przyjaźni i ważnej misji. Przedstawia on

zadziwiającą historię, w której ważnym wątkiem jest zadanie powierzone małej dziewczynce.
Pojawia się także walka dobra ze złem i niesamowite przygody - wszystko to ma miejsce w
fikcyjnym świecie, w którym funkcjonują bohaterowie. Ważnym wątkiem jest ten magiczny, który
ukazany zostaje jako element codziennego życia. Potyczki pomiędzy alchemiczką i jej wrogiem
to normalne wydarzenia, wplecione w życie innych ludzi.

