
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.

– Ojcze?
– Tak, Alexo?
– Opowiedz mi historię o zbudowaniu murów. […]
– Thomas Warvold był sierotą. W dniu trzynastych urodzin opuścił ojczyste miasto, 

dźwigając w worku na plecach cały swój dobytek. Przez lata nikt nie wiedział, co się 
z nim działo, i prawdę mówiąc nikogo to nie obchodziło. Ot, zwykłe ubogie dziecko 
bez rodziców i perspektyw na przyszłość. Wątpliwe, by ktokolwiek w ogóle zauważył 
jego odejście. Warvold był jednak odważnym chłopcem, mądrym i złaknionym przy-
gód. Znacznie później, gdy zyskał już sławę, niektórzy twierdzili, że przez dwadzieścia 
lub więcej lat błąkał się bez celu, zdobywając skarby w odległych zakątkach Elyonu. 
Inni powtarzali, że mieszał w głuszy, w zaklętych lasach i górach poza murami. Tak 
czy inaczej, wyrósł z niego wspaniały mąż. W końcu przekonał innych, by dołączyli 
do niego i pod jego przywództwem wyruszyli w miejsce, które wszyscy uważali za 
nawiedzone, mroczne i niebezpieczne. […]

– Gdy Warvoldowi zaczęło się wieść, ludzie uwierzyli, iż mogą bezpiecznie za-
mieszkać wraz z nim. Przybywali dziesiątkami. Wkrótce dolina, w której się osiedlił, 
obecnie zwana Lunenburgiem, wypełniła się nowymi mieszkańcami. 
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– Pozwól, że się przedstawię – powiedział wilk. – Nazywam się Dariusz – jego war-
gi nie poruszały się, gdy mówił, ale doskonale go rozumiałam. […]

– Przepraszam, czy ty właśnie mi się przedstawiłeś? – wykrztusiłam.
– Owszem, zgadza się. A z tego, co rozumiem, mam przyjemność z Alexą Daley ze 

wspólnoty Bridewell. […] 
– Zostałaś wybrana do specjalnego zadania, Alexo. Narodziny War-volda zapocząt-

kowały łańcuch wydarzeń, który należy zakończyć. Wybrał właśnie ciebie, toteż ty 
musisz to zrobić. Yipes był tak łaskaw, że doprowadził cię tutaj. Teraz moim obowiąz-
kiem jest towarzyszyć ci w drodze na spotkanie z władcą lasu i jego radą. Zabiorę cię 
aż do tunelu, stamtąd pójdziesz dalej z Malcolmem. Razem dojdziecie do końca. 

Władca lasu, rada, tunele. Zakręciło mi się w głowie od nowych, nieznanych ob-
razów. Co naturalne, w pierwszym odruchu próbowałam wycofać się z fałszywego 
poczucia obowiązku.

– Ale przecież jestem tylko dzieckiem, małym dzieckiem – zaprotestowałam. 
– Mogę przyprowadzić tu mojego ojca. Uwierzy mi. On zrobi to, czego potrzebujecie. 

– Alexo – to był Yipes, szeptał do mnie z przeciwległej strony pokoju tak cicho, że 
ledwie dosłyszałam własne imię. – Twój wzrost jest twoją siłą.
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Zapytałam o Elyona, którego zawsze uważałam za postać z legend, Ander jednak 
upierał się, że powinniśmy się trzymać wybranych przezeń tematów, że czas odpowie-
dzi jeszcze nie nadszedł. Wolałam się nie kłócić z ważącym tysiąc funtów grizzlim, 
lecz jego słowa wzbudziły we mnie palącą ciekawość. Bardzo chciałam dowiedzieć się 
czegoś więcej o Thomasie, Renny i, zwłaszcza, o Elyonie. 

 – Każda magia wyczerpuje się kiedyś, Alexo, i w tym miejscu dzieje się tak samo. 
Kiedyś mogliśmy rozmawiać z ptakami. Teraz one nas rozumieją, a my ich nie. Może-
my powierzać im różne misje, ale nie mamy pewności, czy zrobiły to, o co je prosimy. 
Owszem, coś mogą nam przekazać gestami i odgłosami, ale porozumiewamy się już 
w zupełnie różnych językach. […] Proces ten uległ przyspieszeniu, gdy wznieśliście 
mur.

Ander koniuszkiem łapy dotknął kamienia i ostrożnie przesunął go o parę cali. Mi-
gotliwe zielone światełko pulsowało niestrudzenie.

– Ludziom kamień daje dwie ważne rzeczy – cofnął łapę. – Zdolność rozmawiania 
ze zwierzętami oraz możliwość wejrzenia w przyszłość. Innymi słowy, pozwala do-
strzec coś nowego w teraźniejszości i przyszłości. Ale tak jak każdy magiczny dar, ten 
również obwarowany jest pewnymi regułami.
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