
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.

– Elyon ma dla nas jedną nadzieję i tylko jedną, Alexo. Że zrozumiemy, jak bardzo 
nas kocha. Pojmujesz? Ten, kto cię stworzył, kto stworzył wszystko – machnął ręką, 
wskazując otaczające nas morze. – On cię kocha. I jeszcze więcej. Ani ty, ani ja nie 
musimy robić nic, by zasłużyć sobie na jego uczucie. Właśnie ta miłość kazała mi 
walczyć z jego wrogiem, z wrogiem nas wszystkich.

– Z Abaddonem – wyszeptałam.
Warvold spojrzał na mnie z taką siłą, że z trudem udało mi się nie odwrócić wzro-

ku.
– Żadne zło nie może wiecznie opierać się potędze miłości – mrugnął do mnie 

i uśmiechnął się, jakby sądził, że jakimś sposobem nasza niedobrana gromadka zdoła 
jednak pokonać Grindalla i ogry, a nawet samego Abaddona.

– Wiele razy, nieustannie, sprawiałem mu zawód – ciągnął. – Lecz nic nie zdołało 
odwrócić ode mnie uczucia Elyona. Jest nieuniknione. Ze swej strony mogłem przy-
najmniej żyć śmiało, próbując zasłużyć na tę miłość. 
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Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.

– Jest lato, Yipesie. Liście nie powinny spadać latem. Ten usechł przedwcześnie.
Zaniosłam go do klatki i wsunęłam ogonek między pręty tak, że liść sterczał w po-

wietrzu niczym kwiat.
– Wróg zajął Bridewell, a Kraina Elyona niszczeje – powiedziałam. – Czuję się 

taka zagubiona. Chcę wrócić do domu i zastać wszystko takim, jak kiedyś. Chcę 
odwiedzać Bridewell i badać je do woli, bezpieczna w kręgu murów. Chcę, żeby ta 
przygoda dobiegła końca. […]

– Dorastasz, Alexo, a czasu nie da się cofnąć – odparł łagodnie Yipes. – Pamię-
tam, że kiedy byłem mały, chciałem tylko dorosnąć i odejść w głuszę. Potem jednak 
nadszedł czas, gdy zapragnąłem znów być chłopcem, marzyłem, by świat z powrotem 
stał się prosty jak kiedyś. 

Ujął między palce ogonek liścia i zaczął go obracać, przyglądając mu się w sposób, 
którego nie rozumiałam. 

– Nie możemy się cofnąć, Alexo – podjął. – Kiedy raz zaczniemy dorastać, nie 
możemy się wycofać i świat już nigdy nie jest prosty. 
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Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.

Niełatwo opisać Dziesiąte Miasto, być może dlatego, że nie należy do tego świata. 
Nie istnieją słowa, które mogłyby sprawić, by stało się rzeczywiste. Mogę tylko spró-
bować i liczyć, że zrozumiecie przynajmniej jedno – Dziesiąte Miasto to miejsce, do 
którego pragnę się udać, gdy opuszczę Krainę Elyona.

Wyobraźcie sobie najbardziej idealną z idealnych ścieżek, okoloną drzewami 
i kwiatami. I nic martwego jak okiem sięgnąć, ani jednego suchego liścia, uschniętej 
gałązki – nawet sama ścieżka wydawała się żywa, mieniąca kolorami. […]

Kręta ścieżka, którą opisałam, biegła przez pola mieniące się zielenią i złotem. 
W oddali wysokie drzewa kołysały się w powiewach lekkiego wiatru. Ścieżką szedł 
ku nam John Christopher. Nigdy wcześniej nie widziałam, aby był tak szczęśliwy. 
[…]

– Co za radość! Chciałbym móc podejść i was uścisnąć. Obawiam się jednak, że 
dalej nie wolno mi pójść. 

Uniósł ostatnią jokastę, która znów rozjarzyła się światłem.
– Dziękuję, że ją tu przynieśliście. Któregoś dnia wszyscy znów odnajdziecie dro-

gę do Dziesiątego Miasta, tak jak ja wcześniej. A wtedy przeżyjecie przygody, przy 
których wszystkie wcześniejsze wydadzą się bardzo małe i nieważne.

Uśmiechnęłam się na tę myśl. Cudownie było wiedzieć, że gdy moje życie w Kra-
inie Elyona dobiegnie końca, nie zniknę, nie zostanę zniszczona ani zapomniana, tyl-
ko rozpocznę prawdziwą przygodę. 
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