
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.

– Nie jestem głodna.
– Wobec tego proszę natychmiast iść do swojej komnaty – odparła ostro mama 

Filomeny. – I nie wolno ci wyjść stamtąd aż do obiadu!
Filomena zagryzła wargi, żeby się nie rozpłakać, i wstała gwałtownie. Krzesło 

walnęło o podłogę.
– Też mi kara – prychnęła. – I tak nie mogę stąd wychodzić. […]
Mama Filomeny wstała powoli, opierając się rękami o stół. Wyglądała teraz na 

osobę, którą była: Nitrę, żonę króla Tryta, królową krainy Maare i panią na zamku 
Białej Fali – MevaDvaa.

– Marsz – powiedziała cicho, wskazując na podwójne drzwi z białego drewna, od-
dzielające jadalnię od części mieszkalnej zamku. – Do zobaczenia na obiedzie. […]

Królowa westchnęła ciężko i odsunęła od siebie talerz. Ona też nie była już głodna.
– W takim razie jej nie broń i stań w końcu po mojej stronie – powiedziała cicho, 

nie patrząc na męża. – To nie jest przecież nasz wybór, żeby ją tu trzymać, tak samo 
jak nie zależy od nas, że musi jeść i spać, żeby żyć. Tak jak nie mamy wpływu na 
wschody dwóch słońc i uderzenia wielkiej fali. Tak ustaliła Stara Magia.

– Czy to nam się podoba, czy nie – mruknął król.
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Filomena nie wiedziała, bo wiedzieć nie mogła, że w Szertacie nie było tak wspa-
niałych miast jak w Maare, że zima była tam mroźna i długa, a codzienność o wiele 
trudniejsza niż w słonecznym mieście pod zamkiem MevaDvaa. Ludzie żyli w małych 
miasteczkach i wsiach, a większość w samotnych chatach. Właśnie w takiej chacie, 
nad brzegiem jeziora Pięćdziesiątego Pierwszego (w Szertacie jeziora miały numery) 
mieszkał Eryk ze swoimi rodzicami.

Tor, ojciec Eryka, zajmował się wraz z synem rybołówstwem, czasami też polowa-
li w lasach na wielkie, włochate praczety, aby zdobyć skóry i poroża na handel. Valia, 
mama Eryka, była malowaczką – wymyślała i malowała na szkle bajki. Często wspól-
nie wymyślali wieczorem przy kominku różne historie – niektóre bardzo śmieszne, 
a niektóre tak przerażające, że potem Eryk chciał spać z rodzicami. Valia przenosiła 
te opowieści na kolorowe tafl e szkła. 
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– Eryku – powiedział Tor – mija dokładnie jedenaście lat, jedenaście miesięcy i je-
denaście dni, odkąd się urodziłeś. Nadeszła pora, aby zgodnie z tradycją poddać cię 
magicznej próbie. W tym pakunku jest coś, co otrzymaliśmy ze świątyni mocy, aby 
wyznaczyć twoją przyszłość. Nie wiemy, co tam jest, i nie wiemy, czym się stanie. 
Wiemy, że musisz wejść do łodzi, odpłynąć kawałek, rozpakować pakunek i wziąć do 
ręki to, co znajdziesz w środku. […]

– Ja w swoim pakunku znalazłem zasuszony kwiatek. Gdy wziąłem go do ręki, za-
mienił się w wędkę i zrozumiałem, że mam zostać rybakiem. Znasz tę wędkę, nigdy 
bez niej nie wypływam.

– Ja też chcę być rybakiem – powiedział Eryk.
– Zobaczymy. Wsiadaj do łódki – przynaglił łagodnie Tor. 
– Sam? – upewnił się Eryk.
– Sam – potwierdził ojciec.
Eryk wsiadł do łódki i odepchnął się od pomostu. Szybko rozpakował pakunek. 

Nie chciał odpływać za daleko. W środku był kawałek zwykłej gałązki. […]
– No, dawaj, zmieniaj się w wędkę – mówił cicho do laski Eryk, ale nic się nie 

stało. Ogniki przygasły, a łódka podpłynęła do pomostu.
Załzawionymi oczami spojrzał na tatę.
– Chciałem wędkę, naprawdę – powiedział. – A mam kawał kija. Kim mam zo-

stać?
– Nie wiem – odparł Tor. – Idź spać. Jutro porozmawiamy.
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– Chciałabym popłynąć z wami – westchnęła Filomena.
Ale Porządek zabraniał kobietom z Wielkich Rodów opuszczać dom, dopóki nie 

odbędzie się wielki bankiet z okazji ukończenia jedenastu lat, jedenastu miesięcy i je-
denastu dni życia. Fila skończyła niedawno dziesięć lat i musiała czekać jeszcze pra-
wie dwa lata. Przez swoją lunetę często obserwowała Morze Bez Końca, Góry Żmi-
jowe i miasto u stóp pałacu. Jakże by chciała pływać na statkach, wędrować, pójść 
na targ i bawić się z dziećmi, które hasały po uliczkach, goniąc z kijkami za toczącą 
się drewnianą piłką. Oddałaby wszystkie zabawki, słodycze i cudowne stroje, żeby 
biegać, rozpryskując kałuże, i śmiać się do utraty tchu. Ileż razy prosiła rodziców, 
żeby jej pozwolili iść tam choć na trochę, ale oni pozostawali nieugięci. Nawet tata. 
Gdy o tym mówiła, poważniał i powtarzał, że nie wolno sprzeciwiać się tradycji i woli 
Starej Magii, która ustaliła Porządek.
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Kiedy w końcu dobiegła do drzwi, odwróciła się i wtedy płomień sięgnął dna gro-
ty, a ona ujrzała ognistego ptaka.

Był wspaniały i przerażający jednocześnie. Większy od największego orła, na 
wysokich nogach, ze złożonymi po bokach skrzydłami i dumnie zadartą głową. Nie 
miał piór koloru płomieni, każde jego pióro BYŁO płomieniem. Wyglądało to jak 
pożar ulepiony na kształt ptaka. Tylko oczy nie były ogniste, oczy przypominały dwa 
czarne węgle wielkości talerza. Nie miały źrenic, ale Filomena czuła, że jest obserwo-
wana. Ptak wolno pochylił głowę w jej stronę. Nie mogła zaczerpnąć tchu z gorąca 
i zasłoniła twarz ramionami, kopiąc jednocześnie nogami w drzwi, aby Żmij w końcu 
otworzył. 

I otworzył. Filomena wpadła do przedsionka, uciekając jak najdalej od palącego 
żaru, a ognisty ptak i Żmij mierzyli się spojrzeniami. Ptak otworzył dziób i wydał 
z siebie nieprzyjemny, zgrzytliwy dźwięk, na co Żmij skłonił się nisko. Zanim za-
mknął drzwi, zobaczyła jeszcze, jak ognisty stwór rozpościera skrzydła i szybko 
wzlatuje w powietrze. 
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Ze zgrozą patrzyła na spektakl, który rozgrywał się na dnie Groty Umarłych. Oba 
przedziwne stwory – Chard i Żmij – unosiły się kilka metrów nad ziemią. Żmij zionął 
różnokolorowymi płomieniami, sypał iskrami i dymem, końce jego skrzydeł i kolce 
na grzbiecie rozżarzyły się do czerwoności. W każdym innym wypadku byłby naj-
potężniejszym i najstraszniejszym ze smoków, przy Chardzie wyglądał jednak jak 
zabawka. Ognisty ptak był władcą wszystkich magicznych stworzeń, najstarszym 
z mieszkańców Ziemi. Chard rozżarzył się do białości, był niczym płynne złoto, ni-
czym wnętrze Słońca. Najjaśniejsza z jasności. Tak oślepiająca, że nie sposób było na 
nią patrzeć.

I wtedy Filomena zrozumiała, co robi Żmij. Wciąga Charda w walkę, w której mu-
siał przegrać, aby pozwolić jej uciec. […]

W tym momencie Filomena zrozumiała, że chłopiec, którego przed chwilą pozna-
ła, zginie. Zamiast niego zginął jednak Żmij. Rzucił się z impetem na Charda, całym 
smoczym ciałem uderzając w gorejącego ptaka. Chard uderzył w ścianę, strzelając we 
wszystkie strony snopami iskier. Machnął skrzydłami w taki sposób, jakby chciał przy-
tulić Żmija do swojej piersi, a ten w okamgnieniu zamienił się w chmurę popiołu.
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