
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.

– Al-Jeit jest sercem Imperium. Kiedy piętnaście wieków temu ludzie uwolnili 
się spod jarzma Ts`żerców, przed przystąpieniem do wyzwalania swoich ziem posta-
nowili zbudować stolicę. To tutaj skupiło się wszystko, co pozostało z wiedzy czło-
wieka. Jeszcze dzisiaj znaczna część terytorium Imperium jest dzika i mieszkający 
tam ludzie są pionierami. Sami zresztą na pewno to zauważyliście. To w Al-Jeit kuje 
się stal, odlewa szkło, studiuje medycynę i gwiazdy. To także w Al-Jeit kształci się 
rysowników. W pozostałej części Imperium, włącznie z miastami takimi jak Al-Vor, 
znajdziecie tylko rzemieślników i rolników.

Camille słuchała Edwina, rozglądając się równocześnie wokół siebie.
Okolica była zaludniona, jednak natura, której prawa uszanowano, zachowała zna-

czące miejsce. Miasteczka, nawet jeżeli były większe od tych, przez które mieli oka-
zję przejeżdżać do tej pory, nadal były na miarę człowieka i nie był rzadkością widok 
dzikiego zwierzęcia, przebiegającego przez drogę lub wyskakującego z zarośli.

Bottero P. (2010), Ewilan z dwóch światów. Tom II. Granice Lodu, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., s. 157–158.



Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10. 

– Wkrótce opuścimy Astariul i wjedziemy na równinę Shaal – oznajmił. – Tę noc 
spędzimy u podnóża gór. Jutro dotrzemy do Al-Poll.

– Gdzie znajduje się miasto? – zapytał Maniel. – Często o nim słyszałem, ale nic 
o nim nie wiem.

– Nie ty jeden – odparł Erwin. – Al-Poll zbudowano w czasach Merwyna. Było to 
olbrzymie miasto, całkowicie ukryte pod ziemią. Fenomenalne konstrukcje wznosiły 
się wewnątrz naturalnych katedr; budowle, równie piękne jak te w Al-Jeit, stały na 
krawędzi niezgłębionych przepaści. Rysownicy i najbardziej utalentowani budowni-
czy nie szczędzili wysiłków w rywalizacji z naturą. Rezultat był cudem. Ale prawie 
tysiąc lat temu straszne rzeczy wydarzyły się w Al-Poll. Ludzie nadmiernie wydrążyli 
górę, zagłębiając się w labirynt galerii, które nie były dla nich przeznaczone. Żyły tam 
niezliczone i krwiożercze istoty. Iaknillsi! Zalali miasto. Rysownicy i żołnierze ulegli 
ich liczbie. Masakra była straszna. Mieszkańcy uciekli z miasta, a Imperium, świado-
me bezużyteczności przegranej z góry wojny, wolało się wycofać. Iaknillsi wrócili do 
swych jaskiń, wejście do Al-Poll zawaliło się i opuszczone miasto stało się z czasem 
tematem legend.
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Strażnik mierzył dwadzieścia metrów, chociaż nie rozprostował jeszcze nóg; na jego 
plecach spoczywała para olbrzymich skrzydeł; jego paszcza wyposażona była w kły 
wielkości człowieka. 

Strażnik był smokiem! […]
Camille poczuła się zupełnie zbita z tropu. Nigdy nie spotkała nikogo w Zwojach. 

To było niemożliwe! Smoka nie mogło tutaj być! A jednak w jej umyśle rozbrzmiał 
gardłowy głos:

– Przez wieki zabawiałem się z wiatrem i chmurami. Widziałem wszystkie konty-
nenty tego świata, przeleciałem nad oceanami tak wielkimi, że mógłby pogrążyć się 
w nich cały wszechświat. Wyzywałem na pojedynek gwiazdy i huragany. Byłem górą 
i byłem ptakiem. W czasach, kiedy człowiek był jeszcze niczym, zapanowałem nad 
żywiołami. Żyję z Powietrza i zionę Ogniem. Pochodzę z Ziemi, a w Wodzie znala-
złem swoje dopełnienie, drugą połowę mej duszy. Byłem Smokiem, lecz dzisiaj jestem 
tylko Strażnikiem. Zwiedziony kłamstwami zdradzieckich istot, złapany w potrzask 
ich podstępami, straciłem swoje królestwo, straciłem swą Miłość.
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