
Tui. T. Sutherland „Skrzydła ognia” to seria składająca się z 13 tomów, 

aktualnie przełożono na język polski sześć tomów, wyd. Wydawnictwo Mag 

Opis postaci: Głównymi bohaterami jest piątka smocząt o imionach Łupek, Tsunami, Gloria, 

Gwiezdny Lotnik i Słonko. Każde z nich pochodzi z innego plemienia smoków, a ich 

zadaniem jest zakończenie wojny o tron Piaskoskrzydłych, która trwa od 18 lat. 

Łupek to Błotoskrzydły, jest miłym ale dość naiwnym smokiem, wierzącym w dobro 

i przepowiednię. Potrafi poświęcić własne życie w obronie przyjaciół. Jest dość krzepki 

i silny. W każdym smoku potrafi zobaczyć jego dobrą stronę. Nie lubi walczyć, woli 

dyskutować na różne tematy zamiast bronić swojego zdania siłą. Kocha jedzenie, nawet jego 

sny są pełne pieczonych bażantów i hipopotamów. Czasem jego przyjaciele robią mu psikusa 

i podstawiają pod nos melon w czasie, gdy Łupek smacznie śpi, a wtedy jedzenie w jego 

snach pachnie jak melon. Ma ognioodporne łuski. 

Tsunami to silna smoczyca z plemienia Morskoskrzydłych. Kocha walkę, w przeciwieństwie 

do Łupka konflikty woli rozwiązywać za pomocą siły. Jest dumna z tego, że jest córką 

Morskoskrzydłej królowej i bezustannie walczy o przywództwo w stadzie smocząt. Marzy o 

tym, że pewnego dnia zostanie królową i nie lubi konkurencji, nawet ze strony własnych 

sióstr. Jest dość wybuchowa i energiczna, ma spontaniczne pomysły. Nie lubi Glorii 

i Gwiezdnego Lotnika, ponieważ oni krytykują jej pomysły. 

Gloria jest Deszczoskrzydłą smoczyca, która jest dość sarkastyczna, ale potrafi być też miła 

i czuła. Jest grupową marudą, ale to ona jako jedyna z piątki smocząt została królową i nawet 

całkiem nieźle jej idzie. Poprowadziła atak na wyspę Nocoskrzydłych, aby odbić 

Deszczoskrzydłych więźniów i zapobiec przejęciu wioski Deszczoskrzydłych przez 

Nocoskrzydłe. Nie przepada za Gwiezdnym Lotnikiem, ponieważ nie lubi jego wymądrzania. 

Jest najniebezpieczniejszym z piątki smocząt, ponieważ posiada jad, który topi każdą żywą 

tkankę. 

Gwiezdny Lotnik to smok z plemienia Nocoskrzydłych. Jest nieśmiały i wiecznie chce 

nauczyć przyjaciół wszystkiego co sam wie. Często im pomaga w trudnych sytuacjach, ale 

potrafi też być uciążliwy. Kocha się w Słonku, ale powiedział jej to dopiero przed bitwą 

Nocoskrzydłych z Deszczoskrzydłymi. Został poparzony w wybuchu wulkanu na wyspie 

Nocoskrzydłych, a wpadając do lawy zapomniał zamknąć oczy i został oślepiony na zawsze, 

na szczęście Łupek zdążył go uratować od śmierci. 

Słonko to smoczyca, która jest hybrydą dwóch gatunków smoków: Nocoskrzydłego 

Wyrwigłaza i Piaskoskrzydłej Cierń. Swoich rodziców odnalazła dopiero w piątej części sagi. 

Jest radosna, czasami nadmiernie, zawsze optymistka widzi wszędzie magiczne znaki 

i przepowiednie. Bardzo nie lubi, kiedy przyjaciele nie zwracają na nią uwagi, niestety jest tak 

przez większość czasu. Jej pomysły są zawsze odrzucane, ponieważ nikt jej nie słucha. Kiedy 

Gwiezdny Lotnik wyznał jej miłość, była zaskoczona i nie wiedziała, czy odwzajemni jego 

uczucie. Nie brała udziału w bitwie Nocoskrzydłych, ponieważ przyjaciele uznali, że jest za 

mała i zbyt radosna, żeby w czymkolwiek pomóc. 

 

 



Opis gatunków smoków: 

Błotoskrzydłe 

Opis: Błotoskrzydłe są dobrze umięśnionymi smokami, ktoś mógłby nawet powiedzieć, że są 

grube. Mają grube, brązowe łuski, czasami lekko złote lub bursztynowe na podbrzuszu, 

cechują je płaskie łby i nozdrza na szczycie pyska umiejscowione tak, by smok mógł 

zanurzyć się w błocie nie musząc stale wypływać na powierzchnię. 

Zdolności: Potrafią ziać ogniem, ale tylko wtedy, gdy temperatura jest powyżej zera. Ich 

najbardziej niesamowitą zdolnością jest umiejętność wstrzymania oddechu do godziny, 

ponieważ mają bardzo silne płuca. Najczęściej ukrywają się w wielkich kałużach błota lub w 

bagnie, które jest ich domem. Najczęściej są bardzo silne i dobrze umięśnione. 

Królowa: ich obecną królową jest królowa Pardwa. 

Sojusznicy: W minionym czasie Wielkiej Wojny o tron Piaskoskrzydłych Błotoskrzydłe 

sprzymierzyły się z Pożogą i Nieboskrzydłymi. 

Specjalne właściwości: Z czerwonych jaj Błotoskrzydłych wykluwają się smoki, których 

łuski są odporne na ogień. 

Piaskoskrzydłe 

Opis: Piaskoskrzydłe posiadają blade, lekko złote lub przykurzone białe łuski w kolorze 

piasku, ich specyficzna cecha to kolec jadowy na końcu ogona i czarne wnętrze paszczy. 

Zdolności: Zioną ogniem niezależnie od temperatury, posiadają kolec jadowy z bardzo silną 

trucizną, która może zabić ofiarę w kilka dni, a jeśli cios zostanie zadany w serce lub w głowę 

- w kilka sekund. Żeby się ukryć, zakopują się w piasku, a łuski zapewniają im doskonały 

kamuflaż na pustyni, w której żyją. Ich ukrytą zdolnością jest umiejętność przeżycia bez 

wody przez kilka tygodni. 

Królowa: Pod koniec Wielkiej Wojny królową została Cierń, poprzednią królową była 

Oaza. 

Sojusznicy: Większość Piaskoskrzydłych poparła Iskrę oraz Lodoskrzydłe. 

Specjalne właściwości: Kiedy Piaskoskrzydły skrzyżuje się z Nocoskrzydłym, powstaje 

smok koloru złotego, z zielonymi oczami. Jego główną cechą jest brak kolca jadowego na 

ogonie. 

Nieboskrzydłe 

Opis: Czerwono - złote lub pomarańczowe łuski w kolorze płomieni. Ich główną cechą są 

ogromne skrzydła, które pozwalają nabierać w powietrzu bardzo dużych prędkości. 



Zdolności: Potrafią zionąć bardzo silnym płomieniem. Doskonale walczą, zarówno w 

powietrzu, jak i na lądzie, za to nie radzą sobie w wodzie. Ich ogromne skrzydła pozwalają 

bardzo szybko latać i wykonywać akrobacje w powietrzu. Z reguły są dość gderliwe. 

Królowa: Obecna królowa to Rubinia, poprzednia królowa to Czerwień. 

Sojusznicy: Nieboskrzydłe poparły Pożogę i Błotoskrzydłe. 

Specjalne właściwości: Brak. 

Morskoskrzydłe 

Opis: Morskoskrzydłe posiadają niebieskie, zielone lub turkusowe łuski. Ich specyficznymi 

cechami są błony pławne między szponami i jarzące się w ciemności pasy na pysku, ogonie, 

brzuchu i łapach. Smoki z rodu królewskiego mają dodatkowe świecące pasy na skrzydłach. 

Smoki te mają również skrzela umożliwiające im oddychanie pod wodą. Posiadają bardzo 

silne ogony. 

Zdolności: Morskoskrzydłe mają zdolność oddychania pod wodą, co umożliwiają im skrzela 

umiejscowione na szyi. Potrafią także widzieć w ciemnościach i posiadają świecące pasy na 

poszczególnych częściach ciała, którymi porozumiewają się pod wodą. Jednym uderzeniem 

silnego ogona potrafią wzbudzić wysoką falę. Są świetnymi pływakami. 

Królowa: Obecna królowa to Korala, po jej śmierci królową może zostać jedna z jej córek: 

Tsunami lub Ukwiał. 

Sojusznicy: Morskoskrzydłe wsparły Żagiew. 

Specjalne właściwości: Morskoskrzydłe mają własny podwodny język, którym 

porozumiewają się w ciemnościach. 

 

Lodoskrzydłe 

Opis: Lodoskrzydłe mają srebrzyste, niebieskie lub białe łuski w kolorze lodu. Ich szpony są 

cztery razy ostrzejsze niż innych smoków, ponieważ mają zadziory. Ich paszcze są koloru 

niebieskiego, a ogon przypomina bicz. 

Zdolności: Lodoskrzydłe nie zioną ogniem, ale za to mają równie potężną broń – 

zamrażający oddech. Ich śmiercionośne szpony są ostre jak brzytwa, a ogon to istny bicz. Są 

odporne na jasne światło i niską temperaturę, więc spokojnie można je uznać za jeden 

z najgroźniejszych gatunków smoków. 

Królowa: Obecna królowa to Lodowiec. 

Sojusznicy: Lodoskrzydłe wsparły Iskrę i Piaskoskrzydłe. 

Specjalne właściwości: Lodoskrzydłe i Nocoskrzydłe zawsze się nienawidziły.  



 

Deszczoskrzydłe 

Opis: Ich łuski zmieniają kolor, więc można je porównać do kameleonów lub rajskich 

ptaków. Posiadają chwytne ogony, dzięki którym zwieszają się z gałęzi jak z huśtawek. 

Zdolności: Ich najgroźniejsza broń to jad, który niszczy każdą żywą tkankę, a dokładniej ją 

topi. Mogą przyjąć barwę otoczenia, więc czasami może być trudno je znaleźć, ale ogólnie są 

dość leniwe. 

Królowa: Wcześniej Deszczoskrzydłe miały sześć królowych, które zmieniały się turami co 

miesiąc, a nazywały się: Magnificencja, Olśniewająca, Dostojna, Nadzwyczajna, Chluba 

i Rudawka, ale po zawodach o tron wygrała Gloria, więc to ona jest teraz królową. 

Sojusznicy: Deszczoskrzydłe nie biorą udziału w wojnie, więc nie mają żadnych 

sojuszników. 

Specjalne właściwości: Deszczoskrzydłe wynalazły strzałki usypiające. 

 

Nocoskrzydłe 

Opis: Czarne i fioletowe łuski, rozwidlone, czarne języki. 

Zdolności: Nocoskrzydłe zioną ogniem i znikają w ciemnościach, lecz słyną także ze 

zdolności czytania w umysłach i przepowiadania przyszłości, ale te moce dawno zaginęły, 

w chwili obecnej posiada je tylko jedna smoczyca.  

Królowa: Obecnie Gloria, poprzednia królowa to Triumfatorka. 

Sojusznicy: Nocoskrzydłe wybrały Żagiew na swoją sojuszniczkę.  

Specjalne właściwości: Królowa Triumfatorka została trafiona pociskiem Lodoskrzydłego, 

dlatego siedziała w kotle z lawą, aby zablokować skutki działania pocisku. 

 

Aleksandra Szaniawska kl.IV 


