Tajemniczy ogród – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Mary Lennox została osierocona. W wyniku epidemii cholery, która wybuchła w Indiach, gdzie
mieszkała z rodzicami, zmarła cała jej rodzina. Odnaleziona przez oficera dziewczynka trafia do
domu pastora Crawforda. Nie jest to jednak dla niej miły pobyt. Dzieci pastora dokuczają jej, a i
sama Mary nie polubiła ich oraz swoich nowych opiekunów. Dziewczynka ma jednak trafić do
swojego żyjącego krewnego którym jest Archibald Craven.
Mary, która nie była przywiązana ani do Indii, ani do swojej rodziny, wyrusza w podróż.
Odebrana przez panią Medlock z Londynu, wyrusza w podróż do domu wuja. Kobieta opowiada
jej o mężczyźnie i przestrzega dziewczynkę przed buszowaniem w domu. Nie witana przez
nikogo poza panem Pitcherem dziewczynka udaje się od razu do pokoju, który został jej
wyznaczony przez wuja.
Następnego dnia, Mary poznaje Martę. Kłóci się ze służącą, a następnie stara się samodzielnie
ubrać. Dotychczas obsługiwana przez służbę i rozpieszczona dziewczynka musi poradzić sobie
w nowych warunkach. Mary rusza na spacer, by zobaczyć nowe miejsce zamieszkania.
Intryguje ją szczególnie znajdujący się za murem ogród, który to został zamknięty po śmierci
żony gospodarza. Mary miała także okazję poznać ogrodnika Bena. Krótka rozmowa ze
staruszkiem oraz wcześniejszy dialog z Martą, sprawił, że bardzo zainteresowała ją postać
tajemniczego Dicka.
Dziewczynka coraz lepiej poznaje okolice, dowiaduje się także, że żona pana Cravena zmarła
po uderzeniu konarem, a całe zdarzenie miało miejsce w ogrodzie. Mary wydaje się również, że
słyszy dziwny odgłos. Płacz, który wydawał się rozbrzmiewać w głębi domu. Mary słyszy go raz
jeszcze, jednak nim udaje jej się odnaleźć jego źródło, zostaje przepędzona przez gospodynię.
Mary zaintrygowana jest jednak przede wszystkim historią ogrodu. Pewnego dnia odnajduje do
niego tajemniczy klucz. Mary, która zaprzyjaźniła się z Martą, dostaje od mamy dziewczyny
skakankę. Nowa zabawa pochłania ją i pozwala na spędzanie jeszcze większej ilości czasu w
ogrodzie. Pewnego dnia odkrywa, przy pomocy rudzika drogę do ogrodu.
Tajemniczy ogród zachwyca dziewczynkę. Mary postanawia przywrócić mu dawną świetność.
Prosi o kupno potrzebnych jej narzędzi. Osobą, która w tym jej pomogła, był brat Marty – Dick.
Chłopiec miał niezwykłą zdolność. Zdawał się zaklinać zwierzęta, które garnęły się do niego.
Gdy Mary go poznała, postanowiła podzielić się swoim sekretem. Chłopiec udziela jej rad i
obiecuje pomoc. Ogród staje się ich wspólną sprawą, w którą pragną się zaangażować.
Dziewczynka ma także okazję poznać swojego wuja. Mężczyzna nieco ją przeraża, jednak
stara się być dla niej miłym i zachęca Mary do wyrażenia swoich życzeń. Dziewczynka prosi o
swoje własne miejsce w ogródku. Zajęta ogrodem Mary, nie odkryła jednak jeszcze jednego
sekretu. Tajemniczy płacz rozbrzmiewa w domu po raz kolejny. Colin – kuzyn dziewczynki to
chłopiec, który zamieszkuje jedno z pomieszczeń w ogromnym domu. Chłopiec jest bardzo
schorowany i nie opuszcza swojego pokoju. Mary rozmawia z nim także następnego dnia.
Chłopiec po raz pierwszy od dłuższego czasu uśmiecha się.
Mary spędza z krewnym kilka deszczowych dni. Dziewczynka, którą odmieniła aktywność na
świeżym powietrzu, ma ochotę pomóc również poznanemu chłopcu. Gdy tylko zrobiło się
słonecznie, Mary udaje się do ogrodu, w którym już pracuje Dick oraz jego przyjaciele –
zwierzęta. To jednak budzi wściekłość Colina, który oczekiwał, że dziewczynka spędzi z nim

kolejny dzień. Dziewczynka pokłócona z chłopcem, udała się do swojego pokoju. Jednak nie był
to koniec ich sprzeczek. Po wybuchu histerii, Mary wyraziła swoją opinię o zachowaniu chłopca.
Pomiędzy nimi zapanowała jednak zgoda, a Mary postanowiła pomóc chłopcu, któremu śnił się
tajemniczy ogród. Niedługo potem, chłopiec poznał tajemnicę Dicka i Mary. Razem z nimi
wyprawił się do tajemniczego ogrodu.
Wyprawy wpływają pozytywnie na chłopca. Po raz pierwszy staje on na nogach i zaczyna
samodzielnie chodzić. Do konspiracji dzieci zostaje włączony stary ogrodnik Ben, który
przyłapał je podczas obecności w ogrodzie. Rozkwita nie tylko ogród. Rozwija się także Colin,
który ćwiczy i każdego dnia robi postępy.
O pozytywnej przemianie Colina pisze pani Sowerby. Pan Carven postanowił powrócić do
domu. Postanawia odwiedzić ogród, z którym łączą go zarówno te złe, jak i te dobre
wspomnienia. Gdy wchodzi do niego, napotyka swojego syna. Odmienione dzieci witają go w
domu.
Plan wydarzeń
1. Śmierć rodziców Mary.
2. Podróż do Anglii.
3. Mary w nowym domu.
4. Kłótnia z Martą.
5. Wizyta w ogrodzie.
6. Zabawy w ogrodzie.
7. Odnalezienie klucza przez Mary.
8. Tajemniczy płacz.
9. Odnalezienie furtki przez Mary.
10. Pomoc i wtajemniczenie Dicka.
11. Rozpoczęcie pracy w ogrodzie.
12. Poznanie Colina.
13. Kłótnia z chłopcem.
14. Poznanie pana Carvena przez Mary.
15. Histeria Colina.
16. Wtajemniczenie Colina w sprawy ogrodu.
17. Wspólne wyprawy dzieci do ogrodu.

18. Postanowienie Colina.
19. Ćwiczenia oraz praca w ogrodzie.
20. Odkrycie tajemnicy przez ogrodnika.
21. List pani Sowerby.
22. Powrót pana Carvena.

