
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.

– Wiem kilka rzeczy – oznajmił. – Rzeczy, którymi Warvold podzielił się ze mną 
przez te lata. Wskazówek co do tego, czemu tu jesteśmy i dokąd mamy pójść. 

Uniósł wzrok i otarł czoło wierzchem dłoni.
– Gdzieś za Mrocznymi Wzgórzami leży Dolina Cierni. Na jej końcu rozlewa się 

jezioro, niezwykle mroczne i głębokie, a na jego dalszym brzegu stoi Mroczna 
Wieża. 

Jego słowa zabrzmiały jak początek jednej ze strasznych historii Warvolda. John ode-
tchnął głęboko. 

– Choć nikt z Bridewell nigdy się tam nie zapuścił – podjął – Warvold kilka razy od-
wiedzał Mroczną Wieżę i nieszczęsne miasto, leżące u jej stóp. Gdy opowiadał mi 
o owych miejscach i ich dziejach, zawsze zniżał głos do szeptu. […]

Ponownie wstał, zarzucił na ramię worek i wskazał ręką w głąb Mrocznych Wzgórz.
– Na razie mogę powiedzieć tylko tyle: musimy wyruszyć poza Dolinę Cierni, do 

miejsc, które odwiedził Warvold. Tylko tam znajdziemy odpowiedzi, których szu-
kamy. 
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Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.

Gdy Elyon stworzył świat i rasę ludzką, stworzył też coś jeszcze – sto potężnych 
istot, które nazwał serafi nami. Istoty te miały chronić Krainę Elyona. Sprawowały 
nad nią pieczę z Dziesiątego Miasta, tajemnego miejsca, w którym zamieszkał Elyon 
i z którego widział wszystko. A choć stworzył serafi nów, by doglądali rasy ludzkiej, 
zabronił im opuszczać miasto. 

Jeden z serafi nów, Abaddon, okazał się potężniejszy niż pozostali. Abaddona opano-
wała zazdrość, zapragnął sam rządzić Krainą Elyona. W sekrecie przekonał współbra-
ci, że muszą wtargnąć do świata kobiet i mężczyzn, by chronić ludzi. A kiedy przybyli 
do Krainy Elyona, przybrali postać olbrzymów, większych niż zwykli śmiertelnicy, 
silniejszych, nadal dysponujących resztką mocy. 

Kiedy Elyon odkrył, co uczynili serafi ni, wpadł w gniew. Raz na zawsze wygnał 
ich z Dziesiątego Miasta. Abaddon, którego moc rosła nieustannie, okazał się groźniej-
szym przeciwnikiem niż pozostałych dziewięćdziesięciu dziewięciu. Doszło do wiel-
kiej bitwy. W końcu Elyon zakuł Abaddona w łańcuchy i cisnął do wielkiej otchłani, 
leżącej na skraju Dziesiątego Miasta. 
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Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.

– Niewiele już zostało do powiedzenia, wkrótce możemy wypłynąć. – Twarz Wa-
rvolda rozjaśniła nadzieja. Sam jej widok wystarczył, by ludzie i zwierzęta słuchali 
każdego jego słowa i bez sprzeciwów wypełniali wszystkie polecenia. – Dziś zadali-
śmy Abaddonowi bolesny cios, ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Grindall jest 
wciąż na wolności i tylko my możemy go powstrzymać. Uprowadził ze sobą jednego 
z naszych najdroższych przyjaciół. Tylko my możemy ocalić Yipesa. Przez następne 
dni pożeglujemy poza mgły i przygotujemy nowe plany. Musimy być przebiegli jak 
lisy, bo Grindall i ogry nie zawahają się przed niczym, by nas zabić. Grindalla obcho-
dzą tylko kamienie. Zniszczy wszystko, co tylko stanie mu na drodze. […]

Warvold sięgnął po bochenek, oderwał kawałek chleba, a potem powiedział coś 
jeszcze, coś, co już wiedziałam:

– Z pomocą ostatniego kamienia musimy odnaleźć Dziesiąte Miasto. 
Poczułam, że żadne z nas, nawet Warvold, nie wie, po co mamy się tam udać. 

Jakieś ważne zadanie czekało na nas w owym tajemnym miejscu poza Szczwanym 
Polem, my jednak mogliśmy się tylko domyślać jego natury.
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