
DOM 

Z PAPIERU



Czym jest „Dom z papieru”?
To hiszpański serial, do którego prawa wykupił Netflix i
który pokochały miliony fanów na całym świecie.

Fabuła :
Tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem
„Profesor” rekrutuje grupę przestępców o różnych
umiejętnościach. Celem jest dokonanie skoku stulecia –
napadu na hiszpańską mennicę. Gdy dochodzi do realizacji
planu, ludzie „Profesora” zajmują obiekt i biorą
zakładników.

Członkowie grupy, by zachować anonimowość nadają sobie
pseudonimy, pochodzące od nazw miast.

Najważniejsi z nich to:



TOKIO



TOKIO - MIASTO 
Tokio to jedna z najnowocześniejszych metropolii świata. Miasto
zniewala swoim pięknem, oszałamia kolorami, intensywnie żyje,
nie pozwala o sobie zapomnieć.
To jedno z największych miast świata, w którym mieszka 38
milionów mieszkańców, czyli prawie tyle co w Polsce. Miasto ma
zróżnicowaną budowlę, obok nowoczesnych wieżowców,
sąsiadują małe domy.
Tylko w 2018 roku stolicę Japonii odwiedziło 12 milionów
turystów. Nic w tym dziwnego, bo zachwyca ona wspaniałymi
zabytkami, egzotyczną kulturą, okazałymi świątyniami i
licznymi parkami. Tokio oszałamia widokami i niepowtarzalną
atmosferą. Ta nowoczesna metropolia ma do zaoferowania wiele
oryginalnych budowli.



TOKIO - ZDJĘCIA



RIO



RIO DE JANEIRO - MIASTO
Rio de Janeiro to jedno z najpiękniej położonych miast na świecie.
Otoczone jest morzem oraz zielonymi wzgórzami, nad którymi
góruje pomnik Chrystusa. Robi zdumiewające wrażenie.

To popularny kierunek turystyczny dzięki przepięknym plażom,
wzgórzom oraz stadionom i obiektom olimpijskimi. Ogrom
turystów przyciąga tam także corocznie obchodzony huczny
karnawał, z którym kojarzone jest miasto. Odbywają się tam wtedy
wielkie uliczne imprezy, pełne samby, kolorów i zabawy.

Rio to miasto kontrastów: z jednej strony jest nowoczesną
metropolią, ale z drugiej strony występuje w nim rozwinięta
przestępczość narkotykowa, i wysoki wskaźnik zabójstw.
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NAIROBI



NAIROBI - MIASTO
To mało znane na świecie miasto w Afryce, będące stolicą Kenii.
Położone jest na niesamowitej wysokości 1700 metrów n.p.m.

Zamieszkane przez ok. 4 mln osób miasto jest jedną z czterech
głównych siedzib ONZ na świecie. Nie słynie ze szczególnie
zachwycających atrakcji, jednak w jego okolicy znajduje się
przepiękny Park Narodowy Nairobi. Można spotkać tam liczne
gatunki ssaków, m.in. gepardy, nosorożce, lwy, zebry, żyrafy,
bawoły, czy hipopotamy nilowe, a także także ponad 400
gatunków ptaków.
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BERLIN



BERLIN - MIASTO
Berlin to stolica i największe miasto Niemiec. Otwarty, liberalny i 
imprezowy jest jedną z najbardziej hipsterskich i przyjaznych 
europejskich metropolii. Przyciąga artystów z całego świata 
stając się dla wielu z nich nowym domem.

Ciekawe muzea, odrestaurowane, zabytkowe budowle i ślady 
najświeższej historii rozsypane pośród fragmentów berlińskiego 
muru – Berlin jest jak pudełko czekoladek, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Kiedyś podzielona murem i pełna konfliktów, dziś otwarta i 
wielokulturowa stolica Niemiec to doskonały pomysł na 
wycieczkę, który spodoba się wszystkim lubiącym zwiedzanie 
dużych, tętniących życiem miast. 
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DENVER



DENVER - MIASTO
Leży w Stanach Zjednoczonych w stanie Kolorado i jest stolicą 
tego stanu. 
Ma przydomek Mile High City, ponieważ jest położone 
dokładnie milę n.p.m. Zamieszkuje je 600 tysięcy ludzi, 
najmniej z opisywanych przeze mnie miast. 
Otoczone jest wysokimi, robiącymi wrażenie górami, a jego 
pobliżu znajdują się cztery przepiękne parki narodowe. Jeden z 
nich to Park Narodowy Gór Skalistych. Nazywany „parkiem w 
Niebie” z powodu wyraźnie widocznego i odczuwalnego 
ogromu gór, z których aż 76 osiąga bądź przekracza wysokość 
4000 m n.p.m. Na dole położone są za to niesamowite łąki i lasy 
otaczające błękitne jeziora.



DENVER - ZDJĘCIA



NIEKTÓRE ZE STRON, Z KTÓRYCH KORZYSTAŁAM
https://zielonamapa.pl/europa/niemcy/berlin/

http://www.ameriguide.pl/guide/usa/colorado/colorado-regions/central-
colorado/denver

https://zielonamapa.pl/ameryka-poludniowa/brazylia/rio-de-janeiro/

https://solisci.pl/karnawal-w-rio-de-janeiro/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nairobi

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_z_papieru

https://zielonamapa.pl/europa/niemcy/berlin/
http://www.ameriguide.pl/guide/usa/colorado/colorado-regions/central-colorado/denver
https://zielonamapa.pl/ameryka-poludniowa/brazylia/rio-de-janeiro/
https://solisci.pl/karnawal-w-rio-de-janeiro/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nairobi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_z_papieru
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