Tam gdzie spadają anioły – streszczenie skrótowe, plan
wydarzeń
„Tam, gdzie spadają anioły” to powieść Doroty Terakowskiej. Książka łączy wątki
fantastyczne z realistycznymi. Rozgrywa się we współczesnej Polsce, a jej bohaterką jest Ewa.
Ewę poznajmy, gdy ma pięć lat. Czuje się dzieckiem zaniedbanym – jej mama pracuje jako
artystka, tata zaś nieustannie surfuje po Internecie. Ewa musi radzić sobie sama ze swoimi
problemami i wydaje się, że zaczyna uciekać w świat fantazji. Pewnego razu widzi na niebie
anioły – czy to prawda, czy to zmyślenie? Dziewczynka biegnie w ich stronę, jednak dochodzi
do wypadku. Nieprzytomna zostaje znaleziona przez bliskich, obok niej zaś – białe pióro.
Poznajemy teraz drugi plan opowieści. Okazuje się, że wizja Ewy nie była fikcją. Tak naprawdę
walczyły ze sobą białe i czarne anioły. Ave był aniołem stróżem Ewy, został jednak pokonany
przez mrocznych napastników i stracił skrzydła. Jako bezdomny żyje w pobliżu osiedla swej
dawnej podopiecznej, śledząc jej życie. Nie może jednak jej pomóc, gdyż stracił moc.
Tymczasem w pobliżu dziewczynki zaczyna krążyć czarny kruk, wieszczący nieszczęście.
Okazuje się, że to Vea – mroczny bliźniak Ava.
Przez kolejne lata dziewczynkę prześladują wypadki. Wreszcie, w wieku trzynastu lat, zapada
na białaczkę. Ewa poznaje prawdziwą tożsamość Ava, którego miała po prostu za
zaprzyjaźnionego bezdomnego. Rodzina, chwytając się nadziei na cud, pomaga dziewczynce w
poszukiwaniu zagubionego anielskiego pióra.
Okazuje się, że to jednak nie wystarczy. By odzyskało ono moc, Ewa musi zmienić życie trójki
ludzi. Udaje jej się to –dziewczyna uczy swojego ojca, że istnieje świata poza monitorem
komputera, sprawia, że para starszych ludzi wyznaje sobie miłość i bierze ślub, wreszcie
doprowadza do tego, iż pielęgniarka w szpitalu pojmuje służbę pacjentom jako swoje szczęście
i powołanie.
Ewa zostaje uleczona. Ave złamał jednak kodeks aniołów – zostaje zesłany na samotną
planetę. Anioł wie jednak, że kiedyś skończy się jego kara, a wówczas stanie się archaniołem.
W czekaniu wspiera go Vea. Mroczny anioł nie jest bowiem potworem – stanowi natomiast
nieodzowną część natury samego Ava.
Plan wydarzeń:
1. Osamotnienie Ewy.
2. Walka aniołów
3. Upadek Ava.
4. Wypadek Ewy.
5. Kruk nieszczęścia.
6. Choroba Ewy.
7. Poszukiwania anielskiego pióra.
8. Trzy dobre uczynki.
9. Uzdrowienie Ewy.
10. Kara Ava i pogodzenie się z Veą.

