
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.

– Kim są rysownicy? – zapytała Camille.
– Osobami, które potrafi ą dokonywać zmian w wymiarze mało znanym w waszym 

świecie. W Wyobraźni.
– Nadal nie rozumiem – jęknął Salim.
Edwin westchnął.
– No dobrze… Rysownik potrafi  sprawić, że to, co sobie wyobraził, staje się realne. 

Żeby tego dokonać, jego umysł przechodzi do wymiaru zwanego Wyobraźnią i prze-
mieszcza się w nim dzięki ścieżkom, czyli Zwojom. Im większą moc ma rysownik, 
tym dalej potrafi  zajść w Zwojach i tym bardziej może ingerować w rzeczywistość. 
Najbardziej uzdolnionym udaje się wyobrazić sobie, że znajdują się gdzie indziej niż 
w miejscu, w którym rzeczywiście są, i momentalnie się tam przenieść. To jest wła-
śnie przejście w bok. Istota, której Camille zabrała kamień, jest Ts`żercą, złowrogim 
stworzeniem biegłym w Sztuce Rysunku, jak również w sztuce wojennej. Na szczę-
ście nie jest w stanie przechodzić z jednego świata do drugiego, chociaż może czasem 
wykonywać małe przejście w bok.
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Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10. 

– Tak mi się właśnie wydawało. Spróbuję wytłumaczyć ci to, co najistotniejsze. Dar 
czy Sztuka Rysunku istnieje dzięki trzem siłom: Woli, Kreatywności i Mocy. Te trzy 
siły są w każdym z nas, ale często w zbyt śladowej ilości albo w niewystarczających 
proporcjach, by ich posiadacz był rysownikiem. Moja praca polega na ocenieniu inten-
sywności każdej z tych sił i ich wzajemnego usytuowania. Chodź ze mną.

Duom Nil`Erg obszedł kontuar i wraz z Camille dołączył do Salima, który przyglą-
dał się obrazom. 

– Te obrazy – podjął analityk – przedstawiają testy, przez które przeszły błyskotliwe 
osoby. Czerwone koło odpowiada Woli, niebieskie Kreatywności, a żółte Mocy. […]

– Nie bardzo rozumiem, czym są Zwoje – przyznała Camille.
– Nic prostszego. Pisana małą literą wyobraźnia jest czymś bardzo osobistym, zdol-

nością przedstawiania sobie rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości. Pisana wielką 
literą Wyobraźnia jest wymiarem, światem, jeśli wolisz, ale niematerialnym, a Zwoje 
są ścieżkami, które przez niego przebiegają. Istnieje nieskończona liczba tych ścieżek, 
nieskończona liczba możliwości, które otwiera moc rysownika. Osoba, która posiada 
trzy siły, może dostać się do Wyobraźni i w zależności od mocy swojego daru zagłębić 
się w nią mniej lub bardziej.
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Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.

– Ts`żercy? – zapytał Salim.
– Tak. Ts`żercy nie są ludźmi i nie posiadają królestwa. Żyją kosztem podbitych 

ludów i są naszymi głównymi wrogami. Dawno temu, kiedy społeczność ludzka nie 
była zorganizowana w Imperium, Ts`żercy napadli na nas i zrobili z nas niewolników. 
Był to początek strasznego okresu, Epoki Śmierci, która trwała pięć stuleci. Byliśmy 
ich niewolnikami, zabawkami oraz źródłem pożywienia. Żeby uniemożliwić naszym 
rysownikom zorganizowanie buntu, Ts`żercy założyli w Zwojach zatrzask.

– Znowu ten zatrzask! – zawołała Camille. – Edwin wspominał nam o tym. Co to 
właściwie jest?

– Bariera w Wyobraźni, która uniemożliwia rysownikom zbytnie zagłębienie się 
w Zwoje i ogranicza w ten sposób ich moc. Tysiąc pięćset lat temu, dzięki naszym 
rysownikom dowodzonym przez największego ze wszystkich, Merwyna Ril` Avalo-
na, ludzie wyswobodzili się z jarzma Ts`żerców. Władza jaszczurczych wojowników 
została złamana i dostęp do Zwojów ponownie otwarty. Ts`żercy zostali zdziesiątko-
wani, a ponieważ są starożytną rasą, która z trudem się rozmnaża, sądziliśmy, że nie 
stanowią już dla nas zagrożenia. Łudziliśmy się!
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