
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6. 

Przy drzwiach nadal stała banda młodzieniaszków od szesnastu do dwudziestu lat. 
Salim ich znał. Tak naprawdę nie byli źli, ale dość agresywni, z silną tendencją do 
bezpodstawnej prowokacji. Salim już kilkakrotnie miał z nimi problemy. […] 

Teraz jednak, kiedy wychodził z bloku, wyprostował się, a jego chód wyrażał 
niezaprzeczalną pewność siebie. Zmienił się. Walczył z Raisami, stawił czoło wielu 
niebezpieczeństwom, wyszedł cało z niezliczonych trudnych sytuacji. Widział fanta-
styczne miasta i nawet spotkał smoka. Jego klatka piersiowa poszerzyła się, mięśnie 
stwardniały. Już się nie bał.

– Daj mi swoją czapkę!
Salim odwrócił głowę. Jeden z młodzieniaszków siedzących na schodach zwrócił 

się do dziesięcioletniego chłopca, który popełnił błąd, spoglądając mu w oczy. […]
Onieśmielony chłopiec usłuchał. Salim zareagował bez zastanowienia. 
Wyciągnął rękę i przechwycił czapkę, zanim zmieniła właściciela. Włożył ją 

na głowę chłopca i pchnął go delikatnie w kierunku ulicy. Dzieciak niezwłocznie 
umknął, obrzuciwszy Salima wdzięcznym spojrzeniem.

– Ty, dzwońcu, masz jakiś problem… ?!
Młodzieniec, który zażądał czapki, wstał i zbliżył się do Salima. […]
Atakujący miał doświadczenie w bójkach ulicznych, jednak Salim okazał się od 

niego szybszy. 
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Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10. 

Uśmiechnął się na ich widok.
– Camille, a może powinienem raczej powiedzieć: Ewilan… Witaj na wyspie Ava-

lon. Ty również, Salimie. 
Mężczyzna miał około czterdziestu lat, może trochę mniej. Ubrany był w jasną tu-

nikę i zwykłe płócienne spodnie z zielonymi plamami na kolanach. Jego sympatyczna 
twarz nie miała żadnych znaków szczególnych, poza błyszczącym inteligencją spojrze-
niem jasnobrązowych oczu oraz lekko zakrzywionym nosem.

Zdumienie Salima wzrosło stukrotnie, kiedy Camille odpowiedziała:
– Dziękuję, Merwynie, a może powinnam powiedzieć: Merlinie…
Nieznajomy wybuchnął dźwięcznym śmiechem. […]
– Ale co pan tutaj robi? – zapytał Salim. – Dlaczego się pan tu ukrywa, nawet jeżeli 

to naprawdę piękne miejsce? I dlaczego jeszcze pan…
– Żyje?
Salim, zmieszany, tylko skinął głową.
– Nie mam czasu na umieranie. Czeka mnie jeszcze mnóstwo pracy. I to jest odpo-

wiedź na twoje pytania.
Merwyn odwrócił się do Camille. Nie wstał, więc to ona przykucnęła, żeby spojrzeć 

mu z bliska w oczy.
– Rysuje pan świat, prawda? Wszystko, co nas otacza, jest wieczne i pan to stworzył. 

Wszystko pan sobie wyobraził. Drzewa, kwiaty, niebo, wodę, zwierzęta, góry. Jesteśmy 
w pana rysunku… .
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Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10. 

Smok spojrzał w dół na Bjorna. 
Rycerz wydawał się bardzo mały pod wiszącą nad nim przytłaczającą masą. Po-

mimo cechującej go odwagi mężczyzna poczuł się jak mucha przy tygrysie. Z trudem 
przełknął ślinę.

Olbrzymie złotawobrązowe oczy przygważdżały go do miejsca, nie pozwalając mu 
rzucić się do ucieczki, czego życzyłby sobie ponad wszystko. Głos, który rozbrzmiał 
w jego głowie, spowodował, że podskoczył.

– Tak więc po raz drugi mój ogień ratuje ci życie, mały człowieczku! […]
Smok najwyraźniej przygotowywał się do odlotu, kiedy zatrzymał go okrzyk.
– Zaczekaj! – zawołała Camille, biegnąc w jego kierunku.
Smok odwrócił głowę.
Dziewczyna zbliżyła się do olbrzymiego stworzenia i położyła rękę na jego mocnej 

jak pergamin skórze.
– Poznaję cię, mała śmiertelna istoto. Pomogłaś mi, kiedy nieba były mi zakazane. 

Cieszę się, że cię widzę…
– Teraz ja bardzo potrzebuję pomocy – powiedziała z naciskiem Camille.
– Mów.
– Moja przyjaciółka jest ranna. Umiera. […]
Przez długą minutę Smok pozostał nieruchomy. Cały wszechświat zdawał się uwię-

ziony w otoczce milczenia i oczekiwania. Następnie długi ogon uderzył o piasek.
– Niech jeden z was umieści twoją przyjaciółkę na moim grzbiecie i mocno ją trzy-

ma. Zabieram ją do Damy.
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