
Kosogłos (fragment), Suzanne Collins  

Po Dwunastym Dystrykcie nie pozostało niemal nic. 

Miesiąc temu bomby zapalające Kapitolu zmiotły  

z powierzchni ziemi ubogie górnicze domy w Złożysku, 

sklepy w mieście, nawet Pałac Sprawiedliwości. Tylko 

Wioska Zwycięzców nie poszła z dymem, właściwie nie do 

końca rozumiem, dlaczego. Może chodzi o to, żeby mieć 

gdzie ulokować ludzi zmuszonych do przybycia tu na 

polecenie Kapitolu 

Tyle tylko, że poza mną nie wraca w to miejsce nikt, a i ja 

tu wpadłam na chwilę. Władze Trzynastego Dystryktu 

sprzeciwiały się moim odwiedzinom. Ja jednak uparłam 

się, żeby zobaczyć Dwunastkę na własne oczy, i tylko pod 

tym warunkiem zgodziłam się współpracować przy 

realizacji ich planów.  

Nazywam się Katniss Everdeen. Mam siedemnaście lat. 

Pochodzę z Dwunastego Dystryktu. Uczestniczyłam  

w Głodowych Igrzyskach. Uciekłam. Kapitol mnie 

nienawidzi. Peeta trafił do niewoli. Uważa się go za 

zmarłego. To prawie pewne. Byłoby najlepiej, gdyby 

zginął…  

— Katniss, mam do ciebie zejść? — W słuchawkach 

rozlega się głos mojego najlepszego przyjaciela, Gale’a.  

Rebelianci uparli się, żebym zabrała radiotelefon. Gale 

siedzi teraz na pokładzie poduszkowca i uważnie mnie 

obserwuje, gotów natychmiast ruszyć na pomoc, jeżeli 

cokolwiek pójdzie nie tak.  

Prostuję się i macham ręką, żeby go uspokoić.  

— Nie trzeba, wszystko w porządku — zapewniam. 

Na dowód tego oddalam się od szczątków starego domu  

i kieruję do miasta.  

(…) Skradam się na parterze, aby nie narobić hałasu,  

i zabieram kilka pamiątek: ślubne zdjęcie rodziców, 

niebieską wstążkę dla Prim, rodzinny zielnik leczniczych  

i jadalnych roślin. Książka upada i otwiera się na stronie  

z żółtymi kwiatami, a ja pośpiesznie ją zamykam, bo to 

Peeta namalował te kwiaty.  



Słyszę syknięcie i błyskawicznie się odwracam.  

W drzwiach kuchni, z wyprężonym grzbietem i położonymi 

uszami, stoi najbrzydszy kocur na świecie. — Jaskier — 

mówię.  

Tysiące ludzi zginęło, ale on przeżył i wcale nie wydaje się 

zabiedzony.  

Przykucam i wyciągam rękę.  — Chodź tutaj, stary.  —

Masz ochotę spotkać się z Prim? — pytam.  

To imię przykuwa jego uwagę. Reaguje wyłącznie na nie 

oraz na własne. Tym razem miauczy ochryple i podchodzi 

bliżej. Podnoszę go, głaszczę po futrze, a następnie 

zbliżam się do szafy, wyciągam torbę myśliwską  

i bezceremonialnie wpycham kota do środka. Inaczej nie 

dałoby się go przenieść na pokład poduszkowca, a Jaskier 

to oczko w głowie mojej siostry. Jej koza, Dama, 

stworzenie o konkretnej wartości, niestety nie raczyła się 

pojawić.  

W moich słuchawkach głos Gale’a oznajmia, że pora 

wracać. Myśliwska torba przypomina mi jednak o jeszcze 

jednej rzeczy, którą chcę zabrać. Zawieszam torbę na 

oparciu krzesła i pędzę po schodach do swojej sypialni, bo 

tam, w szafie, wisi myśliwska kurtka mojego ojca. Przed 

Ćwierćwieczem Poskromienia przyniosłam ją tutaj  

z poprzedniego domu, bo uznałam, że po mojej śmierci jej 

bliskość pokrzepi mamę i Prim. Dobrze, że to zrobiłam, 

inaczej z kurtki zostałaby kupka popiołu.  

Dotyk miękkiej skóry wpływa na mnie kojąco i na chwilę 

uspokajam się na wspomnienie godzin, które spędziłam 

otulona nią. Potem ni z tego, ni z owego, dłonie zaczynają 

mi się pocić, a na karku czuję niepokojące mrowienie. 

Odwracam się gwałtownie i rozglądam po pustym, 

sprzątniętym pokoju. Wszystko leży na swoim miejscu. Nie 

przestraszył mnie żaden dźwięk, więc co?  

Swędzi mnie w nosie. To ten zapach, duszący i sztuczny. 

Wśród suszonych kwiatów w wazonie na toaletce 

dostrzegam białą plamkę. Ostrożnie podchodzę bliżej  

i widzę, że wśród suchych kuzynek stoi świeża, biała róża. 

Idealna, do najmniejszego kolca i jedwabnego płatka.  

Od razu wiem, kto ją przysłał. Prezydent Snow. (552 słowa) 



PYTANIA DO TEKSTU Kosogłos 

1. Co pozostało po Dwunastym Dystrykcie? 

a. Pałac Sprawiedliwości 

b. Górnicze domy w Złożysku 

c. Wioska Zwycięzców 

d. Sklepy 

2. Jakie imię nie występuje w tekście? 

a. Peeta 

b. Katniss 

c. Prim 

d. Galon 

3. Ile lat ma bohaterka tego fragmentu? 

a. Szesnaście 

b. Siedemnaście 

c. Piętnaście 

d. Trzynaście 

4. Jak ma na imię najlepszy przyjaciel bohaterki? 

a. Jaskier 

b. Gale 

c. Piotr 

d. Snow 

5. Kogo spotyka bohaterka w kuchni swojego domu? 

a. Prezydenta Snowa 

b. Peetę 

c. Kota o imieniu Jaskier 

d. Kozę Damę 

 

6. Co wystraszyło bohaterkę? 

a. Widok białej róży w wazonie 

b. Głos Gale`a 

c. Głos ptaka 

d. Dźwięk rozbitego wazonu 

7. Gdzie bohaterka pakuje kota? 

a. Do plecaka 

b. Do torby myśliwskiej 

c. Do pudełka po butach 

d. Do walizki 

8. Z jakiego powodu bohaterka zabiera ze sobą kota? 

a. bo to jej ulubione zwierzę 

b. bo chce go sprzedać 

c. bo to oczko w głowie jej siostry Prim 

d. bo nie chce, żeby został sam 

9. Jaka pamiątka znajdowała się w szafie w sypialni 

bohaterki? 

a. Niebieska wstążka Prim 

b. Leczniczy zielnik 

c. Zdjęcia ślubne rodziców 

d. Myśliwska kurtka jej ojca 

10. Kto jest autorem tego fragmentu książki? 

a. Katniss Everdeen 

b. Suzanne Collins 

c. J.K. Rowling 

d. Albert Camus 
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