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Osobistości od drugiej strony: Maila Calhoun 

[W Pokoju Życzeń tego dnia rozprowadzał się przepiękny i zniewalający zapach 

babeczek. Dookoła rozprzestrzeniała się magiczna i silna aura, co dawało 

przechodzącym jeszcze lepsze wrażenie. Wokół ścian były zawieszone dekoracje, a 

za oknem można było zobaczyć piękny zachód słońca. Dziewczyny wymyśliły sobie 

wyjątkowo mroczne, jednak przyjemne dla oka, miejsce. W kącie pokoju siedziały 

dwie ubrane na halloweenowe kolory uczennice, które z uśmiechem oczekiwały 

gościa. Leya właśnie zamierzała zjeść babeczkę, gdy do pokoju ktoś wszedł...] 

MC: [Puchonka szybkim krokiem weszła do Pokoju Życzeń i odszukała wzrokiem 

czekające na nią redaktorki. Rozejrzała się po pomieszczeniu, nie mogąc wyjść z 

podziwu nad panującym tutaj klimatem. Przeszła przez sam środek pomieszczenia i z 

szerokim uśmiechem na twarzy skierowała się do Leyi i Mirabel.] 

LS: Cześć, Maila! Miło nam, że 

zaszczyciłaś nas swoją obecnością! 

[Leya uśmiechnęła się serdecznie w stronę 

Puchonki i machnęła ręką na kocyk, aby 

zasiadła spokojnie. Zachichotała lekko i 

oparła o ścianę, aby troszkę wyluzować 

panujące w pokoju napięcie.]  

MH: [Z przyjaznym uśmiechem, który – 

mimo z założenia mrocznej atmosfery – nie 

schodził jej z ust, zachęciła dziewczynę 

ruchem dłoni, żeby sięgnęła po 

przygotowane przekąski i picie.] Częstuj 

się do woli i czuj jak u siebie!  

[Uśmiech przez cały czas nie schodził z jej twarzy.] Cześć, dziewczyny! Chyba się 

nie spóźniłam…? [Zachichotała pod nosem i usiadła we wskazanym miejscu. 

Następnie spojrzała na Mirabel, która dłonią wskazała na jedzonko.] Och, dziękuję. 

[Wyciągnęła rękę po przekąskę i skubnęła kawałek.]  

Pierwsze pytanie brzmi... [Wzięła głęboki oddech.] Kiedy i w jakich 

okolicznościach natrafiłaś na ten pełen przygód Świat Magii? 
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Niezmiernie nas to ciekawi! [Stażystka zadała pytanie z ekscytacją i spojrzała 

badawczym wzrokiem na Mailę, mając nadzieję, że nie sprawiał jej on zbyt dużego 

dyskomfortu. Widząc, jak dziewczyna się namyśla, złapała kakao, które leżało obok 

każdej z dziewczyn i wypiła kilka łyczków, ponieważ zaschło jej w gardle.] 

[Puchonka zamyśliła się, ponieważ nie 

pamiętała zbyt dużo z tamtego okresu. To 

było tak dawno!] O ile dobrze 

pamiętam, dołączyłam do Świata 

Magii w lipcu 2017 roku. I to nie 

było tak, że szukałam sama z siebie 

stron o Harrym Potterze. Tak 

naprawdę były to moje początki z 

książkami J. K. Rowling i nie 

przypuszczałam, że faktycznie 

może istnieć coś takiego jak ŚM. 

Przeglądając Internet, kilka razy 

rzuciła mi się w oczy strona z 

pewną szkołą. Za pierwszym razem 

nic z tym nie zrobiłam, bo myślałam, że to może być zwykła fanowska 

strona. Dopiero za którymś razem kliknęłam w link i tak odkryłam pewną 

szkołę. Naprawdę niewiele pamiętam, więc ciężko mi coś więcej 

powiedzieć. [Wzięła gryz przekąski i spojrzała na dziewczyny.] 

Hm… [Pokiwała głową, po czym przeszła do kolejnej kwestii.] Wiemy, że 

zmieniałaś dane! Wcześniej nie było Maili Calhoun, a Gabrielle Simpson. 

Co skłoniło cię do takiej zmiany? [Z zaciekawieniem przyglądała się dziewczynie, 

która zbierała się do odpowiedzi. W międzyczasie poprawiła kilka słów w swoim 

notatniku i pisała dalej, słysząc słowa wychodzące z ust puchońskiej drugoklasistki.] 

Tak, zmieniłam dane, ale nie na stałe! Te dane założyłam pod koniec 2018 

roku, więc nie są takie nowe. Osoby, które są trochę dłużej w AMR, mogą 

pamiętać, jak przez krótki okres czasu używałam tego nazwiska. Co 

skłoniło mnie do zmiany? [Zamyśliła się.] W tamtym czasie był jakiś szał na 

zmienianie właśnie imienia i nazwiska. Skusiła się również moja 
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przyjaciółka, która, można powiedzieć, podsunęła mi ten pomysł. I tak 

oto powstała Maila. [Uśmiechnęła się i wróciła wspomnieniami do tego dnia.] 

Zmiany, zmiany, zmiany. Poleciłabyś innym zmienianie danych? A może 

to za duże pomieszanie z poplątaniem? [Zaciekawiona tym tematem, bo sama 

ostatnio myślała, czy czegoś nie zmienić, przechyliła lekko głowę i oparła ją delikatnie 

o ścianę za sobą. Było jej tak zdecydowanie wygodniej. Mimo tej dla niektórych mało 

profesjonalnej pozycji, uważnie słuchała wypowiedzi Maili.]  

Szczerze, to nie wiem, czy poleciłabym ten pomysł. No, ale jeżeli ktoś nie 

będzie miał problemu z przestawieniem się i będzie się czuł lepiej na 

nowym nazwisku, to niech zmienia! [Uśmiechnęła się.] Warto też pamiętać 

o poinformowaniu o tym swoich 

znajomych i wysłuchaniu narzekań 

typu: „no ale po co ty zmieniłaś ten 

nick?” czy „w ogóle ci nie pasuje, 

brzydki jest”. [Przewróciła oczami na 

to wspomnienie.] Chociaż jeżeli ktoś 

jest leniwy (jak ja), może 

przestawić sobie powitania na 

nowy nick i po sprawie. Od razu 

będzie wiadomo, kto to jest. 

[Pokiwała głową i machnęła ręką.] 

Okej… Z innej beczki! Mamy okres 

Halloween, więc… Wierzysz w 

duchy? [Krukonka zmrużyła oczy i 

spojrzała na Mailę tajemniczo. Kilka świec zgasło, a ona sama podskoczyła, będąc 

lekko zaniepokojoną nagłym zachowaniem ognia. Pokręciła głową i za pomocą 

różdżki z powrotem zapaliła niesforne knoty. Kątem oka spojrzała na zarys Irytka 

przemieszczającego się za szafkami i wywróciła oczami.] 

W duchy? [Zmarszczyła brwi, starając przypomnieć sobie sytuację, która mogłaby 

pomóc w odpowiedzi na to pytanie.] To trudne pytanie, ponieważ raczej nie 

spotkała mnie sytuacja, po której bałabym się i faktycznie wierzyła w 

zjawiska paranormalne. Chyba że możemy zaliczyć do tego moment, w 
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którym mamy wrażenie, że ktoś za nami chodzi lub stoi. [Poprawiła się na 

kocu i mocniej chwyciła kubek z czekoladą.] 

Zostając w tym klimacie, zamierzasz jakoś świętować Halloween w tym 

roku? Może ozdoby już wiszą w twoim pokoju, a strój w szafie? [Poruszyła 

porozumiewawczo brwiami i cicho się zaśmiała z własnej miny. Sama miała 

konkretne plany na ten dzień, jednak nie do końca związane z Halloween. Korzystając 

z okazji, że nie mówi, sięgnęła po ciasteczko w kształcie duszka polane białym lukrem. 

Trzymała drugą rękę pod brodą, aby nie nakruszyć na koc czy też swoją sukienkę.]  

[Spojrzała na ciasteczko w kształcie duszka i 

oblizała usta. Chciała to ciasteczko.] Nie 

świętuję Halloween, tak jak to się 

chyba powinno świętować, czyli 

wychodzenie w przebraniu z domu i 

pukanie do drzwi sąsiadów, mówiąc: 

„Cukierek albo psikus!”. 

Prawdopodobnie w tym czasie będę 

leżała pod kocem z jedzeniem i 

oglądała seriale. [Skończyła wypowiedź i 

w końcu sięgnęła po ciasteczko. Koniecznie 

musiała zdobyć przepis.] 

Cóż, możemy życzyć... Udanego święta 

i żeby wszystkie twoje plany doszły do skutku! Dziękujemy, że zgodziłaś 

się udzielić wywiadu i mamy nadzieję, że miło spędziłaś ten czas! 

[Wyciągnęła dłoń do dziewczyny i energicznie uścisnęła jej rękę, lekko nią trzęsąc. 

Kiedy Maila nie patrzyła, wcisnęła jej do kieszeni halloweenowych słodkości na zapas. 

W końcu nie mogło zabraknąć cukru w takie święto!] 

Dobrych ocen i lekkich lekcji! [Mrugnęła do panienki Calhoun i uśmiechnęła się 

najserdeczniej jak umiała. Zerknęła na Mailę i uścisnęła jej dłoń.] 

Ojej, dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło! [Maila wstała z koca i 

uścisnęła dłonie dziewczyn. Poklepała swoją kieszeń i mrugnęła do Mirabel. Zabrała z 

talerza jeszcze kilka tych przepysznych ciasteczek i skierowała się do wyjścia, rzucając 

jeszcze na pożegnanie...] Do zobaczenia! 
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Z magicznej biblioteczki 

„Wyruszyliśmy we czwórkę. Dzielny Te Trois, który chciał 

zwojować świat. Szaman Eddie, który chciał odkryć tajemnice 

życia. Tit, który był mały, a zarazem wielki, kiedy trzeba. I 

niezwyciężona Julie, która po prostu chciała być szczęśliwa.” 

„Renomowany Katalog Walker&Dawn” to 

zdecydowanie tytuł dla tych, którzy w lekturze 

szukają zapierających dech w piersiach przygód, 

niesamowitych podróży, tajemniczych zagadek 

czy nawet pogmatwanych wątków kryminalnych. 

Wbrew pozorom, książka ta nie jest żadnym 

katalogiem, a opowieścią, w której katalog o 

właśnie tej nazwie odgrywa znaczącą rolę. 

Davide Morosinotto zabiera nas na wyprawę z 

czwórką przyjaciół przez XX-wieczne Stany 

Zjednoczone. A w zasadzie opisuje nam ich 

ucieczkę z rodzinnej mieściny. Jak 

zastanawiający artefakt w postaci Katalogu 

przyczyni się do ich decyzji o wyprawie? Odpowiedzi poszukajcie sami. Czeka Was 

wiele zwrotów akcji i intryg! Jeżeli lubicie takie wątki, to warto sięgnąć po tę pozycję. 

Jak już przytoczyłam, jest to książka przygodowa. Niepróżno w niej jednak szukać 

takich wątków jak relacje rodzinne, przyjaźń czy miłość – są one równie dobrze 

rozwinięte! Morosinotto przybliża nam także tamtejszą codzienność i zwyczaje, 

przedstawia w dość dokładny i zgodny z rzeczywistym obraz tętniącego życiem 

miasta. Rozbudowane, lecz niemęczące czytelnika, opisy połączone z interesującą 

fabułą wprowadzają w niecodzienny klimat – moim zdaniem idealny na jesienne 

wieczory. 

Każdy znajdzie tu coś dla siebie, to mogę zagwarantować! Sama sięgnęłam po 

„Renomowany Katalog Walker&Dawn” w zasadzie przypadkowo, nie mając wielkich 

oczekiwań, ale historia wciągnęła mnie od pierwszych stron. Niewątpliwie jest to 

książka warta polecenia. Niech chęć do czytania będzie z Wami! 



 

 8 

„Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi.” 

„Papierowe miasta” to kolejna powieść autora bestsellera „Gwiazd naszych wina”. 

Jednak tak jak przez wspomniane dzieło przebrnąć nie mogłam, tak „Papierowe 

Miasta” porwały mnie od razu. Historia pary młodych nastolatków i ich przyjaciół 

intryguje, wciąga od pierwszych stron i przez 393 zapisanych pergaminów 

(przynajmniej w moim wydaniu) dostarcza całej gamy uczuć. Platoniczna miłość 

Quentina do Margo może obrazować coś, z czym zmaga się każdy z nas, dzięki czemu 

możemy utożsamiać się w pewnym stopniu z bohaterami. Introwertyzm głównej 

bohaterki, jej decyzje oraz działania pokazują, jak wielką moc ma nasza wyobraźnia 

oraz ile możemy zdziałać samodzielnie. Na tle 

typowo amerykańskich powieści, gdzie 

bohaterowie mają po kilkoro przyjaciół, 

kilkunastu dobrych kolegów i całe miasto 

znajomych, z którymi ciągle się bawią i 

zapełniają nimi swoje życie, „Papierowe Miasta” 

wyróżniają się swoim podejściem do życia 

nastolatków/młodych dorosłych. W odróżnieniu 

od opisanych wyżej dzieł, nie idealizują życia. 

Miło jest zatracić się w książce, której 

bohaterowie wiodą swój żywot usłany różami, 

przygodami i ciekawymi ludźmi, ale to właśnie 

opowieść o Margo trafia do serc większości 

czytelników, dzięki jej osobowości i 

podobieństwu między nią a nami. Jednak nie 

myślcie, że jeśli nie wpisujecie się w kanon takich osób, to nie macie czego szukać w 

książce! Ben, Radar oraz Lacey, przyjaciele Q i Margo, zadbają o Was wystarczająco! 

Żeby nie było zbyt refleksyjnie czy nawet nudno, to właśnie ta trójka dostarcza nam 

najwięcej wrażeń, powodów do śmiechu i zaskakuje nawet w tych najmniej 

spodziewanych momentach. Co ciekawe, jest to jedna z tych książek, po której nie 

miałam kaca czytelniczego, mimo tego, jak bardzo się w niej zatraciłam. Pomimo 

nieoczekiwanego zakończenia i uczucia pustki, która mnie naszła wraz z 

zakończeniem ostatniego zdania, znalazłam na tę książkę miejsce w serduszku. 

Zakończenie uświadomiło mi, że jesteśmy tylko ludźmi i – mimo wszelkich starań 

dania z siebie 120% – nie zawsze osiągniemy wymarzony cel. 
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 Opowiadanie: Poszukiwania  
Cecily biegła za Arią... a przynajmniej próbowała. Przez ten las trudno było jakkolwiek 

się poruszać. Nie zważając na trudy podróży, szła. Biec się nie dało, więc 

maszerowała. Widziała jakieś ruchy z przodu, które były jej jedyną nadzieją na 

odnalezienie Arii. Przedzierając się tak przez gęstwiny, usłyszała szelest liści za jej 

plecami.  

Odwróciła się tak szybko, jak tylko mogła. Odetchnęła z ulgą, kiedy zobaczyła 

Crispina. Nadal nie mogąc nic mówić, odeszła na bok. W końcu dyrektor jest facetem 

i powinien dać sobie radę z krzakami i drzewami, prawda? Cecily oparła się o drzewo i 

zaczęła obserwować poczynania rudowłosego.  

Uniosła brew do góry, kiedy zobaczyła piłę mechaniczną w rękach czarodzieja. Miała 

nadzieję, że nie zrobi nikomu i niczemu krzywdy, zwłaszcza sobie samemu. Pokręciła 

z niedowierzaniem głową, a przerwał jej to warkot piły mechanicznej. Zakryła uszy 

rękami i cofnęła się o kilka kroków, czekając, aż przejście będzie wolne.  

W międzyczasie Aria zdążyła dobiec już do swojego celu. Znalazła drewnianą chatę 

otoczoną niskim płotem. Dobiegały stamtąd dziwne odgłosy, ale nauczycielka 

wydawała się tym wcale nie przejmować. 

Kontynuowała wędrówkę do właśnie tego 

miejsca. Przeszła pewnie przez ogrodzenie i 

podeszła do drzwi. Zapukała dwa razy, 

odczekała pół minuty, a następnie zapukała 

jeszcze trzy razy. Usłyszała 

charakterystyczny dźwięk przekręcania się 

klucza w zamku. Kiedy drzwi były już 

otwarte, w progu stanął Kazbiel 

Thundershout. 

 — Och, spodziewałem się Ciebie tutaj. 

Wejdź. 

Aria weszła do niewielkiego budynku. 

Zachowując jakąkolwiek kulturę, ładnie 
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wytarła buty w wycieraczkę i spryskała ręce płynem dezynfekującym, który stał przy 

stoliku obok drzwi. Weszła do małego saloniku i usiadła na najbliższym fotelu. 

 — Witaj, Kazbielu. Jak widzisz, mam tutaj to, czego tak długo poszukiwaliśmy. — W 

tym momencie Aria wyciągnęła z kieszeni plik zdjęć, który podała mężczyźnie. Z torby 

natomiast wygrzebała kilka butelek wina.  

 — Hm… Bardzo interesujące te zdjęcia. Chyba wiem, gdzie powinniśmy się z nimi 

udać. Chodź za mną – rozkazał brodacz. 

Aria ruszyła za Kazbielem, lecz nie miała pojęcia, co mężczyzna planuje. Miała tylko 

nadzieję, że nie będzie to nic głupiego. Albo chociaż będzie to bezpieczne i nie umrze 

po drodze. 

Przez cały ten czas, kiedy nauczycielka uciekała od Cecily i Crispina, ta dwójka, a 

właściwie sam dyrektor, szukali drogi do przejścia. Profesor zrezygnował z używania 

piły mechanicznej i postawił na przypalanie roślin. Cecily nie była zbyt przychylnie 

nastawiona do tego pomysłu, ale nie mogła wyrazić sprzeciwu.  

Kiedy Crispin przygotował piękną trasę, 

Cecily ruszyła przodem. Nie dbała o to, czy 

dyrektor będzie iść, czy też nie. Ona po 

prostu chciała wiedzieć, o co chodzi z Arią. 

Mimo że miała drogę dyrektora, nie 

wierzyła, że to przejście jej coś da. Jednak 

Cecily nie widziała innej ścieżki, więc 

ruszyła jedyną możliwą.  

Zostawiła rudowłosego daleko w tyle, lecz 

szła dalej. Tamten pewnie się obijał, więc 

nie było co tracić czasu. Po prawie 

godzinie marszu bez żadnych skutków, 

Cecily zatrzymała się. Usiadła pod najbliższym drzewem, zamknęła oczy i zaczęła 

wsłuchiwać się w dźwięki natury. 

Stety, bądź też niestety, przerwały jej to kroki. Kroki, które dobrze znała. Nie 

otwierając oczu, wiedziała, że to dyrektor Stewart. Zignorowała mężczyznę całkowicie 

i wróciła do słuchania lasu. Kroki jak szybko przyszły, tak szybko ucichły w lesie.  
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Stażystka miała wrażenie, że siedzi pod tym drzewem całą wieczność, lecz opłaciło się 

jej to. Dzięki jej wiedzy o magicznych stworzeniach bez problemu rozpoznała łopot 

skrzydeł hipogryfa. A dokładniej dwóch hipogryfów. Cecily postanowiła to sprawdzić. 

Korzystając ze swoich zdolności chodzenia po drzewach, wspięła się na to, pod 

którym siedziała. Z jego szczytu 

dojrzała dwa lecące obok siebie 

stworzenia, a na nich dwie osoby. 

W jednej z nich rozpoznała Arię. 

Nie miała pojęcia, z kim, dokąd ani 

po co leci, lecz wiedziała, że nadal 

chce zatrzymać nauczycielkę.  

Dziewczyna spojrzała na dół, aby 

wypatrzeć rudego dyrektora. Zamiast tego dostrzegła jednak drogę przez las. Szkoda, 

że odkryła ją dopiero teraz, lecz może lepiej później niż wcale? Ześlizgnęła się z pnia, 

strzepała pył i ruszyła na ścieżkę.  

Kontynuując poszukiwanie czegokolwiek wartego uwagi, znowu spotkała dyrektora. 

Okazało się, że ten zasnął sobie pod krzakiem. Niemożliwe. Cecily spojrzała na niego, 

a Crispin obudził się tak, jakby zadziałało na niego spojrzenie dziewczyny. Przetarł 

oczy i rozejrzał się dokoła. Podniósł swoje ociężałe ciało. Tak jak było wcześniej, 

zignorował dziewczynę i ruszył dalej ścieżką. 

Stażystka westchnęła ciężko, lecz i tak ruszyła za mężczyzną. W końcu i tak nie miała 

nic innego do roboty. Droga wydawała się o wiele dłuższa niż wyglądała z drzewa. 

Idąc kilka kroków za dyrektorem, któremu najwyraźniej się nie spieszyło, Cecily 

rozglądała się za stworzeniami. Nie musiały mieć żadnych magicznych umiejętności, 

choć takimi też by nie pogardziła.  

Zaglądała za drzewa, liście, krzaki, no dosłownie sprawdzała wszystko, co się dało, 

lecz las wydawał się jej wyjątkowo pusty. Z trochę zniszczonymi marzeniami szła 

smętnie dalej. Ten dziki marsz coraz mniej się jej podobał. Dyrektor wydawał się mieć 

mnóstwo energii na marsz, mimo że nie było tego po nim widać. Szedł tak, jakby 

dokładnie wiedział, co się ma zaraz stać. Jakby wiedział, gdzie iść.  

Kiedy wydawało się, że już nigdy nie dojdą, Crispin nagle zatrzymał się i Cecily prawie 

na niego wpadła. Wyminęła dyrektora i zobaczyła chatę. Zwykłą, drewnianą chatę 
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ogrodzoną płotem. Budynek nie wyglądał na opuszczony. Był w stanie zdatnym do 

użytku codziennego. Stażystka odważyła się podejść do drzwi. Zapukała i odczekała 

chwilę. Nie liczyła na żadną odpowiedź z drugiej strony i nie myliła się, bo żadnej nie 

dostała. Złapała za klamkę i spróbowała ją nacisnąć, lecz ona nawet nie drgnęła.  

Cecily odwróciła się i zobaczyła profesora, który dopiero przechodził przez 

ogrodzenie. Poczekała, aż mężczyzna przyjdzie i na to, co zrobi. Crispin wyciągnął 

różdżkę i zaklęciem otworzył drzwi. Przeszedł przez próg, po czym rozejrzał się po 

pomieszczeniu, w którym się znalazł. Wnętrze było o wiele większe niż można by było 

sądzić po tym, co widać z zewnątrz.  

Dyrektor przeszedł przez salon i 

zatrzymał się przy kominku. Schylił 

się i wsadził głowę do środka. Cecily, 

stojąc po drugiej stronie 

pomieszczenia, usłyszała tylko 

kliknięcie, a za dyrektorem otworzyło 

się przejście. Crispin przeszedł przez 

dziurę w kominku, a stażystka, nie 

chcąc zostać sama w tym domu, 

poszła za nim. Znaleźli się w całkiem 

innym miejscu. 

Panna Elton rozpoznała to miejsce. Znała je i nawet często tu przychodziła. Byli w 

piwnicach zamku Ramesville. Tylko wyglądały one inaczej niż zapamiętała. Odwróciła 

się, aby zobaczyć, jak wygląda przejście powrotne, ale tam była tylko gładka ściana.  

Crispin poszedł do beczki stojącej w najdalszym rogu. Wystukał jakiś dziwny rytm. 

 — Możesz już przyjść… 

Cecily nie wiedziała, co się dzieje. Podeszła bliżej i zobaczyła... 

 

Ciąg dalszy nastąpi... 
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Skrzacia kuchnia 

Domowe bounty 

Składniki (na jedną blachę):  

 – 400 g wiórek kokosowych; 

 – 250 g śmietany kremówki; 

 – 150-200 g masła; 

 – czekolada mleczna (lub inna – wedle 

uznania). 

Sposób przygotowania: 

Do rondelka wlewamy śmietankę i dodajemy 

masło. Całość podgrzewamy, aż roztopi się 

masło, następnie ściągamy z ognia. Potem do 

rondelka wsypujemy wiórki kokosowe. 

Wszystko mieszamy aż do jednolitej masy. 

Blachę polecam wyłożyć papierem do 

pieczenia. Jednolitą masę wykładamy do 

blachy, a następnie chowamy na parę godzin 

do lodówki. Kiedy wszystko nam zamarznie, w 

nowym rondelku nalewamy trochę wody, a na 

nią kładziemy miskę z czekoladą, aby się 

roztopiła. Naszą kokosową masę kroimy na 

kawałeczki (wielkość wedle uznania), po czym 

topimy w czekoladzie. Czekamy do wyschnięcia 

i gotowe – można pałaszować! 

 

Owsianka z karmelizowaną 

gruszką i orzechami włoskimi 

Składniki: 

Owsianka: 

 – 5 łyżek płatków owsianych górskich; 

 – 1 szklanka mleka; 

 – 1 łyżka ksylitolu/cukru. 

Karmelizowana gruszka: 

 – 1 gruszka; 

 – 1 łyżka oleju kokosowego; 

 – 2 łyżki brązowego cukru; 

 – 2 łyżki soku z cytryny; 

 – garść orzechów włoskich. 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki na owsiankę wsypujemy 

do niedużego garnka, a następnie gotujemy na 

małym ogniu przez ok. 10-15 minut, co jakiś 

czas mieszając. Na patelni rozgrzewamy olej, 

cukier i sok z cytryny. Gruszkę kroimy na 

cienkie plastry, wrzucamy na patelnię i chwilę 

karmelizujemy. Owsiankę podajemy z gruszką i 

pokruszonymi orzechami włoskimi.
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Ploteczkowy świat 

[Chłodniejsze wieczory tylko sprzyjały wspólnemu 

spędzaniu czasu w gronie ploteczkowych przyjaciółek. 

Cztery kobiety z radością chowały się w przytulnym 

Pokoju Życzeń, aby omówić najważniejsze wydarzenia do 

kolejnego numeru popularnej gazetki szkolnej. Popijając 

gorącą czekoladę, dyskutowały zawzięcie nad zdjęciem przedstawiającym tajne, 

wieczorne spacery Kryształka.] 

 

W pewien poniedziałkowy wieczór odbywała się w Kryształowej Komnacie gra w 

butelkę. Początkowo gra zapowiadała się na dość nudną – były pospolite i łatwe 

pytania oraz wyzwania, jednak wraz z upływającym czasem zadania i pytania stawały 

się coraz pikantniejsze! W pewnym momencie gry profesor Karoline Grey zadała 

swojej siostrze intrygujące pytanie – mowa tutaj oczywiście o Natashy Levine, 

która jest córką profesora Levine, jak samo jej nazwisko mówi – które brzmiało: 

„Musisz wyrzucić jedną osobę z rodzinki (ja, Vesp, Rosalka, Domiś, Elsa), kto to 

będzie?”. Dziewczyna bez chwili zastanowienia od razu odparła, że wyrzuciłaby z 

rodziny swojego ojca! Na pewno Elias Levine, jeśli przeczyta tę informację, załamie 

się, a jego serduszko będzie musiał sklejać jego 

ukochany narzeczony. Własna córka chce go 

wyrzucić z rodziny, kto więc będzie jej głową? 

Czy Domingo awansuje? Co stanie się z rodziną 

Levine? Czy wszyscy nagle zmienią nazwisko 

na Borgia? Domingo wówczas będzie jedynym 

mężczyzną w rodzinie – po wydziedziczeniu 

Eliasa Levine! Oby jednak rodzina się nie 

rozpadła i oby to były tylko i wyłącznie żarty ze 

strony córek profesora. Miejmy nadzieję, że 

profesor nie popadnie w żaden nałóg po otrzymaniu takiej wiadomości. Będziemy się 

temu bacznie przyglądać! 

* 
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Czymże byłyby ploteczki bez obserwacji naszych szkolnych zakochańców? Tym razem 

udało nam się wydobyć naprawdę szokującą informację. Jesteśmy pewne, że każdy z 

Was zna Rosalie Schmitt i Rosalię Schmitt – jedną z najsłynniejszych par w 

AMR! A może raczej… byłą parę? Śpieszę z wyjaśnieniami! Z dnia na dzień 

dostrzegłyśmy, że nasza prefekt naczelna Rosalie zaczęła podpisywać się na listach 

oraz kartkówkach swoim starym nazwiskiem. Większość myślała, że to zwykła 

pomyłka – Krukonka już od dawna chodziła nieco 

rozkojarzona. Otóż nie tym razem! Po krótkim czasie na 

jaw wyszła potwierdzona informacja – dziewczyny ze 

sobą zerwały! Powodem niby miały być tylko malutkie 

kłótnie i spór o pieniądze (co się dziwić?), jednak czy nie 

jest podejrzane, że już dzień później Rosalia, stażystka 

Eliksirów, ustawiła na magifejsbuku związek z Zoe Anderson? Cóż… w sumie, czy 

ktokolwiek będzie zasmucony wieścią o rozstaniu? W końcu skończą się pomyłki 

dziewczyn związane z podobnymi danymi! 

* 

W ostatnim wydaniu wspominałyśmy o tajnych spotkaniach Kryształka z Dyrekcją. 

Okazuje się, że to nie jest jedyny wątek, który trzeba uważnie prześledzić. Jak pewnie 

pamiętacie, pewnego dnia zniknęły WSZYSTKIE galeony ze skrytek nauczycieli i 

uczniów. Oczywiście wywołało to wielkie poruszenie wśród młodzieży i nie tylko. 

Kilka dni temu wydało się, na co te pieniądze zostały wydane! Dyrektorzy się 

przyznali, że wszystko poszło na wakacje dla Kryształka! Możemy obstawiać, czy były 

to słoneczne Seszele, czy też mroźna Grenlandia. Jednakże podejrzewamy, że ten 

wyjazd nie był tylko po to, by Kryształek sobie odpoczął! Dzisiejszego popołudnia 

byłyśmy świadkami, jak Kryształek musiał myć całe drugie piętro, i to sam! Czyżby 

specjalnie Dyrekcja chciała uśpić jego czujność tylko po to, by wykorzystywać jego 

małe rączki do pracy? A może ponownie powinnyśmy rozważyć wątek znęcania się 

nad skrzatem? Niemniej jednak sprawa wygląda naprawdę podejrzanie, wręcz może 

nawet nadaje się to pod wykroczenie? Zbadamy sprawę bardzo dokładnie i nie 

pozostawimy Was bez odpowiedzi!  

* 

Od jakiegoś czasu można spotkać dawnego bywalca AMR, czyli Alexandra 

Collotye. Mężczyzna, gdy był jeszcze bardziej aktywny w życiu szkoły, był znany ze 



 

 16 

swojego zamiłowania do mężczyzn, no i oczywiście flirtów. Do naszej placówki od 

tego roku szkolnego przybyło nieco chłopców – nie tylko do kadry profesorskiej, ale 

również do grona uczniowskiego! Czy dawny profesor Obrony przed Czarną Magią i 

Czarnej Magii planuje huczny powrót do naszego środowiska? Miejmy nadzieję, że 

mężczyzna nie przesiaduje u nas tylko dlatego, by zawiesić swe oko na przystojnych 

chłopcach i mężczyznach z AMR, tylko dlatego, że się za nami stęsknił! Oczywiście 

będziemy go bacznie obserwować i może odkryjemy, co kryje się za częstszym 

przebywaniem w murach naszej szkoły. Przecież z tego, co wiemy, mężczyzna jest 

zapracowany! Dowiemy się więcej, obiecujemy! 

* 

Ostatnio bacznie obserwowałyśmy naszych prefektów – tych domowych, jak i 

naczelnych! Czy Wy też zauważyliście ich podejrzane zachowanie? Na początek 

weźmy na tapet Mirabel Howerland, prefekt 

domu Godryka Gryffindora! Zauważyliście jej 

podkrążone oczy oraz jej roztargnienie? Nasi 

obserwatorzy mówią, że to przez jej nocne 

wycieczki! Raz była widziana w okolicy biblioteki, 

drugi raz koło gabinetu Dyrekcji. Sami zaś 

uczniowie mówią, że dostawali późno w nocy od 

niej sowy. Czyżby nasza słodka prefekt była 

lunatykiem? To tylko jedna z opcji, którą 

rozważyłyśmy! Inna plotka mówi, że to wszystko 

przez tajemniczą herbatkę, którą zawsze przy sobie 

nosi Mirabel. Pozwala ona jej nie spać całe dnie i noce. Powinniśmy się temu bliżej 

przyjrzeć, a w szczególności nauczycielki Eliksirów. Być może coś im zniknęło ze 

składzików, kto wie?  

* 

Newsy z ostatniej chwili! Znajdzie się tu ktoś, kto nie zna prefekta Slytherinu, 

Domingo Borgii? Uczeń, nadal nazywany przez wielu „naczelnym ciasteczkiem”, 

zniknął! Jedyne, co po sobie pozostawił w dormitorium, to kilka zdjęć swoich 

wielbicielek i niewielki liścik. Oficjalnym wytłumaczeniem jest objęcie ważnego 

stanowiska w Ministerstwie Magii, jednak my dostrzegłyśmy pewien niewielki haczyk 

i po połączeniu faktów wysnułyśmy niezwykle prawdopodobną wersję! Zapewne 
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każdy z Was zauważył (a raczej nie zauważył…), że rzadko kiedy do Kryształowej 

Komnaty zagląda Nathalina Maloy... Jako że na pewno tę dwójkę łączyło cokolwiek 

– w końcu nauczycielka WoHP-u była opiekunką chłopaka – uznałyśmy, że była to 

ucieczka kierowana uczuciami i miłością! Co tu więcej mówić… Życzymy szczęścia i 

gratulujemy pomysłowego wyjścia z ciężkiej sytuacji – w końcu wiemy, że związki 

ucznia z nauczycielem nie są legalne! 

* 

Skoro już tak wspominamy o osobach, które ku zdziwieniu wszystkich pojawiają się w 

Akademii... Ostatnio częstym bywalcem Kryształowej Komnaty jest dyrektor Kazbiel 

Thundershout we własnej osobie. Co 

sprowadza go w te nieznane dla niego rejony? 

Mamy swoje podejrzenia! Chodzą słuchy, że 

właściciel Krzaczka zapragnął absolutnej władzy. 

Nie wystarcza mu dzielenie się tronem z resztą 

Dyrekcji, którą w najbliższym czasie planuje 

obalić. Ten skomplikowany plan niestety wiąże 

się z udziałem w życiu towarzyskim Akademii, co 

Kazbiel przyjął ze smutną miną. W końcu 

ostatnim, czego pragnie ten ponurak, to żarty, 

śmiechy i psikusy w głównej sali AMR. Mimo to 

pojawia się tam dzielnie, nawet udziela! Czy to ma związek z informacją o ciąży 

Isabelli Stewart? My jesteśmy zszokowani, a Wy? 

* 

A teraz trochę z innej beczki... Doszły do nas niemiłe ploteczki na temat pewnego 

Gryfona! Kogo takiego, zapytacie? Już mówimy! Na korytarzach Akademii szepcze się 

na temat Paolo Mondragona, który od początku roku podobno bardzo chętnie 

wykorzystuje swoje stanowisko pierwszoklasisty. Udając totalnie zagubionego, 

najpierw nadużywał cierpliwości i dobrego serca swoich opiekunek i kolegów z domu, 

a następnie przeniósł swoją niecną działalność na innych uczniów. Zaglądał do 

lochów w poszukiwaniu druhów w Slytherinie, czasami zahaczył nawet o kuchnię, 

gdzie często można znaleźć zawsze chętnych do pomocy Puchonów... Wyłudzanie 

odpowiedzi do konkursów, ciągłe narzekania… Nie polecamy takich nieładnych 

zagrywek, bo możecie skończyć na czarnej liście u wielu osób! 
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Nieco więcej o... 

Czystość krwi ponad wszystko 

Gormlaith Gaunt to urodzona w około 1576 roku 

irlandzka czarownica czystej krwi. W młodości jako 

Ślizgonka uczęszczała do Hogwartu. Była też ciotką 

założycielki Ilvermorny, Izoldy Sayre. Jak 

większość uczniów Slytherinu, mocno wierzyła w 

supremację czystości krwi i nienawidziła osób 

sprzeciwiających się jej poglądom. Nie zawahała się 

zabić swojej siostry, która okazywała mugolom 

sympatię. Salazar Slytherin był jej dalekim 

przodkiem, po którym dodatkowo odziedziczyła 

różdżkę. 

W znanych przedstawieniach jej wyglądu ukazane 

było, iż kobieta miała wręcz przerażająco bladą skórę, brązowe włosy oraz była bardzo 

wychudzona. Przez całe życie dążyła do realizacji swoich planów i marzeń. Mogła 

poszczycić się umiejętnościami związanymi z czarną magią takimi jak kontrolowanie 

ognia, rzucanie klątw czy doprowadzanie różnych istot do bólu. Czarownica była 

utalentowana również w pojedynkowaniu się, co udowodniła pokonaniem Chadwicka 

i Webstera. Poza tym jako potomkini Salazara Slytherina była osobą wężoustą. 

Warto dodać, iż jej siostra wraz ze swoim mężem zginęła w pożarze wywołanym 

właśnie przez Gaunt. Dzięki temu „cudownie” ocaliła ich córeczkę i starała się ją 

wychować według swych upodobań. Dziewczynka była zmuszona do patrzenia, jak jej 

ciotka razi okropnymi zaklęciami niewinnych ludzi i zwierzęta, jednak nie mogła się 

zbuntować i zrobić czegokolwiek. Ponadto dostała zakaz uczęszczania do Hogwartu 

oraz posiadania różdżki. Była kontrolowana przez 12 lat, gdy w końcu zebrała w sobie 

tyle odwagi, by nareszcie się zbuntować. Cały jej koszmar zakończył się, gdy uciekła 

do Anglii i mimo iż ciotka ją wytropiła, poradziła sobie, ubierając się z męskie ubrania 

i zmieniając nazwisko. Gormlaith Gaunt zmarła w 1634 roku, do końca swoich dni 

dążąc do zemsty na rodzinie swojej siostrzenicy. 
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Nadszedł czas na ujawnienie się , czarodzieje! 

Gellert Grindelwald to czarnoksiężnik o nieznanym statusie krwi, który urodził się 

w 1883 roku. Był wybitnie utalentowanym czarodziejem, a ponadto posiadał ujmującą 

osobowość. Bardzo szybko poczuł zamiłowanie do czarnej magii, mistyki oraz 

magicznych artefaktów, szczególnie Insygniów Śmierci. Znak wspomnianych 

przedmiotów wygrawerował na ścianach Durmstrangu, do którego uczęszczał, i 

później stały się one jego symbolem. Grindelwald nie ukończył szkoły, bowiem mając 

16 lat, został z niej wydalony za przeprowadzanie niebezpiecznych eksperymentów. 

Po wydaleniu ze szkoły dalej dążył do zdobycia władzy oraz poszukiwał Insygniów 

Śmierci. Zamieszkał z ciotką w Dolinie Godryka, gdzie spoczywali Peverellowie. Tam 

też poznał Albusa Dumbledore’a i 

zaprzyjaźnił się z nim. Razem stworzyli plan, 

którego celem było odnalezienie wszystkich 

trzech artefaktów Śmierci, by stać się 

niezwyciężonymi. Gdy plany przyjaciół stały 

się poważne, na ich drodze stanął młodszy 

brat Albusa, Aberforth. Między czarodziejami 

wywiązała się kłótnia i pojedynek, podczas 

którego zginęła siostra braci, Ariana 

Dumbledore. Czarnoksiężnik, bojąc się kary, 

uciekł z kraju. 

Kilka lat później zdobył Czarną Różdżkę, 

uprzednio pokonując Mykewa Gregorowicza, 

i zaczął gromadzić swoich wyznawców. Stał się niezwyciężony. Panowanie Gellerta 

nad światem zakończyło się dopiero w 1945 roku, kiedy to Albus pokonał go w walce, 

odebrał mu Czarną Różdżkę i wsadził go do Nurmengardu, więzienia, które 

czarnoksiężnik sam wybudował dla swoich wrogów. Przebywał tam latami uwięziony 

w najwyższej wieży mrocznej twierdzy.  

W marcu 1998 roku złożył mu wizytę Lord Voldemort, który poszukiwał Berła 

Śmierci. Gellert jednak powiedział, że nie boi się Riddle’a i nie zdradził mu swoich 

informacji. Krótko mówiąc, nie wydał swojego przyjaciela i Czarny Pan w napadzie 

furii go zabił.    
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Ciekawostki 

Uniwersum potterowskie 

• Włodzimierz Bednarski, aktor dubbingowy, który udzielił głosu Garrickowi 

Ollivanderowi, jest też znany z innych ciekawych ról w historii kinematografii. 

Możecie więc utożsamiać głos Ollivandera chociażby z Fredem Flinstonem 

(„Flinstonowie”), Królem Trytonem („Mała Syrenka”), Zeusem („Herkules”) lub 

wielkim wezyrem Dżafarem („Aladyn”). 

• Kolejny znany aktor dubbingowy – Arkadiusz Jakubik – użyczył swego głosu dwóm 

postaciom w uniwersum Rowling. Stąd też możecie uznać, że interesująco podobnie 

brzmią głosy Jacoba Kowalskiego z „Fantastycznych Zwierząt” oraz Corbana Yaxleya z 

„Harry’ego Pottera”. 

• Niezbadaną zagadką w książce „Harry Potter i Czara Ognia” jest pewien dowcip o 

trollu, wiedźmie i krasnoludku. Nie znamy zakończenia tego żartu, gdyż Albus 

Dumbledore, chcąc go opowiedzieć na uczcie powitalnej, został powstrzymany przez 

Minerwę McGonagall. Zmieszanie dyrektora rodzi wiele domysłów na temat treści 

tego dowcipu. 

• W uniwersum poznajemy dwie osoby o żeńskim imieniu Dorcas. Pani Dorcas 

Meadowes była członkinią pierwotnego składu Zakonu Feniksa, za to pani Dorcas 

Wellbeloved założyła Stowarzyszenie Zagrożonych Czarownic. 

Akademia Magii Ramesville 

• Pierwszy plebiscyt „Tytuły AMR” (znany obecnie jako „Kryształowe Tytuły”) ukazał 

ciekawe zainteresowanie naukami humanistycznymi, bowiem tytuł Najlepszej Lekcji 

zdobyły dwa ściśle powiązane ze sobą przedmioty – Historia Magii i Wiedza o HP.  

• Pierwsze Weekendowe Kursy, na jakie mogli uczęszczać członkowie AMR, dotyczyły 

czterech dziedzin. Do wyboru były więc Astrologia, Teleportacja, Znawca Magicznych 

Ptaków oraz Kurs na Uzdrowiciela. 

• W poprzednich ciekawostkach mówiliśmy o profesorze Chudym Szkielecie. To jednak 

nie jedyny „kościotrup” uczący w murach Ramesville. Funkcję profesora sprawował 

także Szkielet Philadelphia, który uczył Zielarstwa. 

• W Akademii Magii Ramesville zdarzył się przypadek, iż uczniów nauczano religii. 

Zajęcia z tej tematyki prowadziła profesor Anita Sepper. 

• Na dzisiaj Tablicę Zasłużonych w Izbie Pamięci zdobi osiem portretów, w tym 

wizerunek założyciela Akademii Magii Ramesville – Jamesa Surville’a. 
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Kącik (magi)zoologiczny 

Czas najwyższy przeciwstawić się swoim 

koszmarom, 

Nie dajmy zwieść się nocnym marom. 

Od dawien dawna o niej słyszymy, 

Lecz żadnych zdjęć nie widzimy. 

Każdego wyobraźnia ponosi w swoje 

strony, 

A wygląd jej dalej jest niewiadomy. 

Dziś chcę otworzyć przed Wami 

ciemności wrota, 

Bowiem jest to wszak interesująca istota! 

 

Czupakabra... No dobra, w wierszyku akurat mi pasowało słowo „istota”, ale już 

wyprowadzam Was z błędu, bowiem Czupakabra jest zwierzęciem, ale nie byle jakim! 

Od dawien można było usłyszeć, jak to w okolicach Meksyku grasuje tajemnicze 

stworzenie, które pożera niewinne krówki czy też inne zwierzęta w gospodarstwach. 

Do dziś pamiętam straszne historie opowiadane na jej temat. U mugoli jest 

przedstawiana w różnych formach – albo ludzie widzieli psa z przerośniętymi 

pazurami i zębiskami, przeważnie łysego tylko z grzywą na grzbiecie niczym nasz 

Tebo, albo dużego gada z kolcami i wielkimi kłami chodzącego na tylnych łapach. 

Moja wyobraźnia widziała to stworzenie troszkę podobnie – włochaty stwór ze 

szczeciniastą sierścią chodzący na dwóch łapach, przednie były wykrzywione z 

wielkimi pazurami, pysk wydłużony, bez sierści, z ostrymi kłami, które wbijał w swoje 

ofiary. I te ślepia, przerażające i w kolorze krwistej czerwieni, które świeciły w 

ciemności w zakamarkach najstraszniejszych lasów. I weź tu idź, człowieku, na 

grzyby…  

Ale nie przedłużając, tak z wersji magicznej Wam powiem, że się troszkę różni od 

mugolskich opowiadań. Czarodzieje przynajmniej nie muszą jej zbytnio ukrywać, bo 
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w sumie mugole nie mieli z nią styczności 

„twarzą w twarz”. Występuje na terenach 

obu Ameryk, a wyglądem przypomina 

jaszczurkę z sześcioma łapkami. 

Oczywiście ma ostre pazury, rozstaw łap 

dość pospolity, dwie pary przednie blisko 

siebie. Jej oczka są w kolorze żółtym, zaś 

ząbki na tyle mocne, by wbić się w ciało 

ofiary. Całościowo jest pokryta kolcami, 

oprócz brzuszka, bo to jej słaby punkt. 

Kolorystycznie występuje od czerwonobrązowego odcienia do granatu nawet. 

Podobno idzie dostrzec również na ich łapkach cienkie, czerwone pierścienie, a na 

pozostałych częściach ciałka pręgi. Występują też lekkie przebarwienia w okolicy 

pyszczka i brzucha. 

Takie małe, wredne stworzonko żywiące się krwią. Ciekawe, czy by się dogadała z 

Wampirami… Pewnie na pupilka by się nie nadała. Wyobrażacie sobie, że smacznie 

sobie śpicie, a nagle budzicie się z przyssaną czupakabrą do… hmm… twarzy 

chociażby? Jeśli w ogóle się obudzicie, bo przecież stworzonko mogłoby wyssać z Was 

krew! Ciekawe, jakie ilości krwi spożywa… To dobry temat na dyskusję z profesorem 

Thundershoutem i żeby nie zapomnieć, to od razu do niego polecę! Trzymajcie się, 

kochani, i uważajcie na siebie! 
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Z notatnika młodego zielarza 

Raptuśnik jest rośliną dość specyficzną, ponieważ 

skutkiem skonsumowania jego liści jest 

niekontrolowany śmiech. W związku z tym roślina ta 

nazywana jest Drzewem Hyena. Przypuszczam, że 

nazwa ta wzięła się od mugolskich drapieżników, hien, 

które wydają odgłosy podobne do śmiechu. Oczywiście 

występuje antidotum, które może zneutralizować 

działanie raptuśnika – jest to melancholia wytwarzana 

przez trzminorka. Końcową informacją jest 

ciekawostka – kiedyś produkowane były cukierki o smaku raptuśnika, na które 

alergię miała dawna Minister Magii, Wilhelmina Tuft, uwielbiająca te słodycze. 

Jednak dobrze na nią nie wpłynęły, albowiem doprowadziły ostatecznie do tego, że 

kobieta umarła. 

 

Czyrakobulwa (ang. bubotuber) to roślina, która 

była uprawiana w cieplarniach na terenie Hogwartu 

(i nie tylko!). Wyglądem przypomina ślimaki ze 

świecącymi się bąblami, a ich zawartość stanowiła 

żółta, pachnąca naftą ropa, która bardzo parzyła, 

choć jeśli dobrze się ją wykorzystało, pomagała w 

leczeniu uciążliwego trądziku. Jej nazwa pochodzi 

od dwóch słów – bubo, czyli choroba powodująca 

obrzęk, oraz tuber, czyli bulwa. Uczniowie 

Hogwartu poznawali ją na zajęciach na czwartym roku i skupiali się głównie na 

ekstrakcji ropy czyrakobulwy. Pewnego razu Hermiona Granger, otwierając list od 

zapalonej fanki swojego przyjaciela, Harry’ego Pottera, poparzyła się ropą tej rośliny i 

musiała pilnie udać się do Skrzydła Szpitalnego, gdzie została jej udzielona 

specjalistyczna pomoc. 
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Humor z murów naszej szkoły
[19:41:25] Rosalie_Schmitt: Ja Wam będę 
podawać zakodowane alfabetem 
numerologicznym personalia 
pracownika Banku Gringotta, a Wy 
będziecie musieli mi podać jego 
odkodowane dane. 
[...] 
[19:48:55] OliviaSlytherin: voldemort 
[19:48:57] Federico_Castillo: Voldemort nie 
byl pracownikiem 
[19:49:23] OliviaSlytherin: Jakim 

pracaownikem  
[19:49:37] Federico_Castillo: Olivia, 
zabawa dotyczy pracownikow Gringotta, a Ty 
piszesz Voldemorta XDDD 
[19:49:42] OliviaSlytherin: ACH 
[19:49:57] AriaCarter: dobrze, że jej 

powiedzieliście na koniec zabawy  

________________________________ 

[19:57:17] Cynthia_Kamack: 1. _NF_RI_S 
[19:57:36] Vesper_DeLaurentiis: chciałam 

napisać feniks  
[19:57:57] Vivienne: Feniks jest najbardziej 
mroczny ze wszystkich czarnomagicznych 

stworzeń  

________________________________ 

[19:58:32] Sunniva_Sorensen: Można 

spacje między kreseczkami?      
[19:58:46] Vivienne: I kreseczki między 
wyrazami? 

[19:58:48] Vivienne:  
[19:59:02] Vesper_DeLaurentiis: i frytki do 

tego?  
[19:59:05] Federico_Castillo: Z KECZUPEM 
[19:59:07] Alice_Wright: Z keczupem 
[19:59:08] Alice_Wright: ojej 
[19:59:08] Rosalia_Rossard: i SHAKE 
[19:59:09] Rosalie_Schmitt: I Cola bez 
lodu!     
[19:59:10] Cynthia_Kamack: Z keczupem 

jeszcze  
[19:59:10] NarcyzaZoe_Assassin: Frytki też 
chcę! 
[19:59:11] Jason_Frostern: Bez soli frytki 

________________________________ 

[19:26:52] Rosalie_Schmitt: [Prefekt 
naczelna ruszyła szybciej.] Tak, był to 
ślizgon Vincent Crabbe. 
[19:27:01] Federico_Castillo: [Ruszył 
szybciej, gdy Rosalie przyśpieszyła.] 
[19:27:07] Alice_Wright: Gdzie Ci się tak 
śpieszy...     
[19:27:16] Vivienne: [Miała krótkie nóżki, 
więc jej przyspieszenie przeszło w trucht.] 
[19:27:19] Leya.Secret.: [Ledwo 
dotrzymywała kroku Rosalie.] 
[19:27:31] Rosalie_Schmitt: Bo w lesie 
jest dużo pająków? 

________________________________ 

[19:31:00] Alice_Wright: Cris umarł?  
[19:31:07] Vivienne: wohp 
[19:31:11] Rosalie_Schmitt: wohp 
[19:31:11] Cecily.Elton: wohp 
[19:31:12] Alice_Wright: wohp wohp 
[19:31:12] Leya.Secret.: wohp 
[19:31:16] Leya.Secret.: wohp wohp wohp 
[19:31:20] Vivienne: wohp wohp wohp 
[19:31:21] Crispin_Stewart: Accio za 15, 
Alohomora za 13, Aguamenti za 11, Avada 
Kedavra za 10! 

________________________________ 

[20:03:37] Crispin_Stewart: To teraz 
Vesper_DeLaurentiis i ZoeAnderson 
[20:03:39] Vesper_DeLaurentiis: 
*podchodzi do grzybusia* 
[20:03:49] Vivienne: Vesper, nie nazywaj 
tak dziadka. 

________________________________ 

[19:29:52] OliviaSlytherin: [Leży w miejscu, 
w którym została zrzucona z pleców Rosalie.] 
[19:30:08] Kazbiel_Thundershout: Ty też 
chodź, Olivio, nie ma leżenia. 

________________________________ 

[19:14:43] Kazbiel_Thundershout: Borze, 
znowu muszę wyjść z domu..  
[19:14:49] Kazbiel_Thundershout: Nie ma 
mnie jak coś!      
[19:14:52] Kazbiel_Thundershout idzie w 
krzaczki.     
[19:15:06] Federico_Castillo: Kazbiel nie 
uciekaj 
[19:15:09] Federico_Castillo: przed 
Potterville     

[19:15:11] Federico_Castillo:  
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[19:15:17] Kazbiel_Thundershout: Ja i tak 
mam zakaz. 
[19:15:21] Kazbiel_Thundershout: Za dużo 

wygrywałem.  

________________________________ 

[19:23:58] Vivienne: Pytanie 3. [Historia 
Magii] Co oznacza zasada 3P? 
[19:24:24] James_Irving: Było na 
kartkówce 
[19:24:32] Sophie_Harris: Było na 
kartkówce... 
[19:25:37] Rosalie_Devine: Wszyscy 
wiedzą, że było na kartkówce, ale nikt nie wie 
co to oznacza. 
[19:25:40] Rosalie_Devine: Pilni uczniowie. 

[19:25:44] Alice_Wright:  

________________________________ 

[21:30:29] Beauty_Castillo: ciekawe jak 

pachnie moja amortencja  
[21:30:46] ZoeAnderson: omygy, tez chce 
wiedziec 
[21:31:01] Crispin_Stewart: Też bym chciał 
wiedzieć. 
[21:31:11] Beauty_Castillo: [21:30:57] 
*ZoeAnderson*: twoja pewnie pachnialaby 
eliasem XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDD 
[21:31:27] Moria_Nerios: Nie macie swoich 
zapachów? 
[21:32:47] Crispin_Stewart: Jak pachnie 
Elias? 
[21:32:50] ZoeAnderson: nie zastanawiałam 

się nigdy czym może moja pachnieć  
[21:32:51] ZoeAnderson: XDDDD 
[21:32:53] Crispin_Stewart: [Wącha 
wróżbitę.] 
________________________________ 

[00:12:00] Crispin_Stewart: Arii jeszcze 
wtedy nie było nawet w planach. 
[00:12:15] Crispin_Stewart: Myślała, że jest 
mugolem gdy Gosia była moją córką. XD 

________________________________ 

[23:22:57] Cecily.Elton: *obrazam sie* 
[23:22:57] Cecily.Elton: 3 
[23:22:58] Cecily.Elton: 2 
[23:22:59] Cecily.Elton: 1 
[23:23:00] Alice_Wright: Unik 
[23:23:00] Cecily.Elton: 0 
[23:23:01] Alice_Wright: ha 
[23:23:04] Cecily.Elton: *koniec focha* 

________________________________ 

[00:17:13] Crispin_Stewart: Kurcze, chyba 
sobie zrobię gorący kubek do serialu. Miałem 
już dzisiaj nic nie jeść no ale... 
[00:17:23] Crispin_Stewart: Jeszcze nie daj 
buk schudnę i co? 
[00:17:24] Crispin_Stewart: XD 

________________________________ 

[18:28:39] Vesper_DeLaurentiis: 
rozmawiam sobie z bratem, które z nas 
pójdzie się szybciej myć     
[18:28:47] Vesper_DeLaurentiis: i ja do 
niego 
[18:29:08] Vesper_DeLaurentiis: "Idź się 
pij a ja sobie umyje herbate..." 
[18:29:19] Nicola_Walker: XDDDDD 
[18:29:20] Rosalie_Devine: XDDDDDD 

________________________________ 

[20:52:24] Rosalia_Rossard: A więc drogi 
ojcze. [Podstawia przed sobą Zoe.] O to moja 
nowa ukochana. 
[20:52:30] Elias_Levine: Okej. 
[20:52:32] Elias_Levine: Coś jeszcze? :D 
[20:52:38] Rosalia_Rossard: Dzięki. 

[20:52:39] Domingo_Borgia:     

________________________________ 

[21:56:13] MaxGlauver: Przeszkadzajka to 
legenda ŚMu 
[21:56:14] MaxGlauver: XD 
[21:56:19] MaxGlauver: chodzi i sobie 
Przeszkadza 
[21:56:21] MaxGlauver: lubię ją 

[21:56:23] MaxGlauver:  
[21:56:24] MaxGlauver: ona mnie też 
[21:58:08] ZoeAnderson: nie chcę oceniać 
po znajomych 
[21:58:12] ZoeAnderson: ale masz dziwnych 
znajomych 
[21:58:15] ZoeAnderson: :/ 

________________________________ 

[21:00:11] Valeria_Aristov: [Kradnie Ceci.] 
[21:00:20] Cecily.Elton: [Jest ukradziona]     
[21:00:24] Valeria_Aristov: zaklepane 
[21:00:25] Isabella_Stewart: [Bierze Cec 
pod pachę i wychodzi z sali.] 
[21:00:28] Moria_Nerios: <Leci szturmem 
po Cec> 
[21:00:40] Valeria_Aristov: Zaklepane!     
[21:00:54] Moria_Nerios: <Polizała Cec> 
Polizane zaklepane!  
[21:00:55] Valeria_Aristov: [Klepie Ceci.] 
Zaklepana 

________________________________ 
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[17:16:36] James_Irving: Miry widzisz 
nie wyszło nam w małżeństwie 
[17:17:13] James_Irving: To możesz być 
moją córką 

________________________________ 

[17:54:17] NarcyzaZoe_Assassin: Alice 
kiedyś: Dziękuję Ci, Cyzia, za tę szanse! 
[17:54:22] NarcyzaZoe_Assassin: Alice 
dzisiaj: [17:53:59] Alice_Wright: Jeju, 
jednak chcę wrócić na uczniaka 

________________________________ 

[21:23:08] Crispin_Stewart: Ostatnio się 
tak zamyśliłem, że włożyłem telefon do 
lodówki. 
[21:23:51] Crispin_Stewart: Zorientowałem 
się jak już wkładałem i nagle sobie 
pomyślałem: "Człowieku co ty robisz?" 

________________________________ 

[21:39:31] Crispin_Stewart: Kiedyś modne 
było zmienianie sobie nicków na na 
przykład... Ssabella Itewart. Ładne? Ładne! 
[21:40:02] AlanMoonstone: MalanOonstone 
[21:40:02] Cecily.Elton: Clton Ecily 
[21:40:08] Leya.Secret.: Seya Lecret 
[21:40:11] Karoline_Grey: Garoline Krey 
[21:40:14] Karoline_Grey: XDDDDDDDDD 
[21:40:18] Cecily.Elton: KARO 
[21:40:20] Cecily.Elton: WYGRAŁAŚ 

________________________________ 

[23:20:31] Crispin_Stewart: Rety, nie 
rozliczę tych profesorów.      
[23:20:37] Alice_Wright: Rozliczaj, 
rozliczaj     
[23:20:45] Alice_Wright: chcę w końcu 
musnąć tego Federico 
[23:20:47] Alice_Wright: :c 
[23:20:50] Crispin_Stewart: Musnąć? XD 
[23:20:52] ZoeAnderson: cp chcesz     
[23:20:53] ZoeAnderson: co 
[23:20:53] Alice_Wright: W sensie.... 
[23:20:58] Alice_Wright: PODEJŚĆ BLIŻEJ 
NIEGO 
[23:20:58] Alice_Wright: w RN 
[23:21:09] AriaCarter: no ładnie, Alice 

[23:21:17] AriaCarter: a Bjuti patrzy     

________________________________ 

[18:33:55] Paolo_Mondragon: Mondragon 
nie gustuje w profesorach 
[18:34:19] prof_Castillo: Jak Cie 
zahipnotyzuję to spodoba Ci się nawet 
Krzaczek dyrektora Thundershouta. 
[18:35:20] Kazbiel_Thundershout: 
Sugeruje profesor, że mój Krzaczek jest 
nieurodziwy? 

________________________________ 

[19:28:47] Crispin_Stewart: [Spogląda na 
dyrektor Levittoux mieniącą się złotem.] 
[19:30:23] Kazbiel_Thundershout: 
[kradnie] 
[19:30:41] Crispin_Stewart: Vivienne czy 
złoto? XD    

________________________________ 

[20:39:22] Alice_Wright: 8. Hebe - bogini 
młodości 
[20:39:28] Julia_Jackson: Crispin Stewart 

________________________________ 

[16:24:38] Alice_Wright: Sam, ja dalej 
pamiętam 
[16:24:41] Alice_Wright: jak wszyscy 
mysleli 
[16:24:44] Alice_Wright: że jesteś 
chłopakiem 
[16:24:46] Sam_Clarsson: TAK XDDDD 
[16:24:55] Sam_Clarsson: Ale w sumie to się 
przyzwyczaiłam 
[16:25:45] Sam_Clarsson: Ostatnio ktoś mi 
napisał, że szkoda że jestem babą 
[16:25:48] Sam_Clarsson: bo się na mnie 
szykował. 

________________________________ 

[16:52:57] MiryBlack: Kwa, jadłam jabłko i 

ugryzłam naklejke na niej      
[16:53:08] Vivienne: To czemu jej nie 
odkleiłaś wcześniej? 
[16:53:27] MiryBlack: bo zapomniałam 

 
[16:53:58] Vivienne: No i teraz w Twoim 
brzuchu powstanie fabryka naklejek na 
świeżaki w Biedronce. 
[16:54:01] Vivienne: Uważaj na madki!   

________________________________ 

[17:33:21] Scarlett_Drake: A mogę zrobić 
staż na woźną? 
[17:33:40] Kazbiel_Thundershout: 
Scarlett, spytaj dyrekcji. 
[17:33:45] Scarlett_Drake: No pytam 
[17:34:01] Scarlett_Drake: Czy mam wysłać 
oficjalnego maila?  
[17:34:13] Vivienne: Musisz przejść rozmowę 
kwalifikacyjną. 
[17:34:28] Vivienne: To odpowiedzialna 
posada!     
[17:34:37] Vivienne: Musi przejść testy ze 
znajomości środków czyszczących. 
[17:35:02] Scarlett_Drake: To ja już się 
uczyć zaczne 
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Magiczny Przegląd mediów 

[W Akademii Magii Ramesville z dnia na dzień przybywało różnych 

halloweenowych ozdób. Wydrążone dynie, latające nietoperze… Częściej można 

było spotkać na korytarzach duchy sunące nad podłogą. Ślizgon, przechadzając się 

po placówce, rozmyślał nad tym, co dzieje się w Świecie Magii w tak klimatycznym 

okresie. A działo się naprawdę sporo. Zerknął jeszcze przelotnie na szkolne 

ogłoszenia, by wrócić do swej komnaty i przejrzeć kolejne wydania czasopism. 

Włączył przy okazji radio i ze szklanką soku dyniowego obok, rozpoczął Magiczny 

Przegląd Mediów.] 

 

Tak jak w poprzednim numerze, tak i teraz pozostajemy przy temacie, który rozpala 

nasze zainteresowanie niczym zmarzluch kawałki drewna w kominku. „Prorok 

Codzienny” zamieścił na pierwszych stronach szczegółowe podsumowanie konferencji 

Ministra Magii, dotyczącej zapowiadanego pakietu reform „Magia to kultura”. 

Niektóre z doniesień okazały się prawdą – Fontanna Magicznego Braterstwa ma 

zostać usunięta z atrium Ministerstwa, a w jej miejsce wstawiona zostanie statua 

Ulicka Gampa. Działanie to jest podyktowane nawiązaniem ściślejszych stosunków z 

brazylijską szkołą magii Castelobruxo, bowiem właśnie do tej placówki ma trafić 

fontanna jako prezent, celem utrzymania „przyjaźni i solidarności”. Z tego, co wiemy, 

społeczności goblinów ten pomysł się nie spodobał. Czyżby kolejny bunt? 

„Prorok Wieczorny” komentuje zaś inny element pakietu. Ministerstwo planuje 

bowiem hojne dofinansowanie Czarodziejskiej Akademii Teatralnej. Ba! Mało tego, że 

planuje… Podobno pierwsze transze zostały już przesłane do placówki, a w zamian za 

to najważniejsi członkowie Ministerstwa otrzymali nieograniczone, darmowe 
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wejściówki na spektakle teatralne. Rodzi się pytanie, czy to można uznać za 

działalność łapówkarską? Zarówno rzecznicy Ministra, jak i aktorzy teatralni milczą. 

Halo, halo! To nie pantomima ani przedstawienie mimów! Żądamy komentarza! 

Owszem, żądamy komentarza, ale może nie od „Żonglera”. Błaaaagam… 

Odchodzimy od polityki, zagłębiamy się w przyjemności. W tygodniku „Czarownica” 

znajdziemy bowiem przegląd najbardziej szałowych i ekstrawaganckich strojów na 

Halloween. Nie brakuje kostiumów kościotrupa z motywem Dia de Los Muertos, 

intrygujących czarownic ociekających krwią (sztuczną, jak zapewnia czasopismo) i 

zielonych kosmitów. Na uwagę zasługuje jednak umieszczenie w rankingu… różowego 

stroju samej Dolores Jane Umbridge, byłego Wielkiego Inkwizytora Hogwartu. 

Ciekawe, kto odważyłby się na takie przebranie… 

Skoro Halloween, to oczywiście nie można zapomnieć o cyklicznym poradniku „Jak 

wybrać miotłę?”. Każda szanująca się czarownica gna teraz na zakupy i wybiera 

najgustowniejszą, najwygodniejszą i najlepszą Zmiataczkę… A przynajmniej tak głosi 

pierwsza strona poradnika. Dlatego w tym numerze nie znajdziemy mioteł 

wieloosobowych ani sportowych. Postawiono przede wszystkim na najbardziej 

przerażający wygląd, choć nie brakuje też mioteł wysadzanych brylantami czy 

pokrytych złotem. Dodatkowo – niespodzianka! Kupon rabatowy -1% na wszystkie 

środki transportu z katalogu! Hojność ludzka nie zna granic… 

Nie tylko gazety przepełnione są nastrojem Święta Duchów. Zapraszam zatem do 

radia! Ostatnimi czasy pod kątem popularności przoduje „Potterwarta”. Nikt bowiem 

nie straszy atakami Śmierciożerców tak skutecznie, jak właśnie ta rozgłośnia. Sami 

zwolennicy Czarnego Pana zresztą dają powód do takich doniesień, gdyż pod koniec 

października zwiększyli swoją aktywność na polu tępienia wszystkich przeciwników 

ich ideologii. Dlatego niezwykle dziwią słuchaczy wesołe piosenki „Potterwarty” obok 

wymieniania kolejnej listy zaginionych osób. Może to próba polepszenia humoru? 

Może desperacja? Merlin raczy wiedzieć… 

W „Czarodziejskiej Rozgłośni Radiowej” z kolei swoje triumfy święci Tilden Toots. W 

najnowszym wydaniu audycji „Toots, Shoots ‘n’ Roots” mowa jest o roślinach tak 

doskonale znanych i niezwykle popularnych w obecnym okresie. Dynie, dynie, dynie! 

Sposoby uprawy dyń, ich pielęgnacja, ochrona przed szkodnikami… Wisienką na 

torcie okazało się przedstawienie przez Tootsa najlepszych przepisów na wybitne 
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ciasta i przetwory z tychże roślin. Słuchacze podobno już przetestowali większość z 

przedstawionych recept i narzekają, iż zabrakło im pomarańczowych płodów ziemi do 

dalszych kulinarnych eksperymentów. Na pocieszenie można rzec, iż za rok również 

będzie Halloween… 

Nie można w tym miejscu zapomnieć o tym, co dzieje się w naszej ukochanej 

Akademii. A zapewniam – dzieje się! Zaczniemy sobie od Rubinowych Wyzwań. Moją 

szczególną uwagę przykuło zadanie czwarte, dotyczące stworzenia własnej szkoły 

magii. Ależ to była wspaniała okazja do wykazania się kreatywnością! Mamy nadzieję, 

że pomysły członków Ramesville zachwyciły dyrekcję, a poza tym zachęcamy do 

udziału w Rubinowych Wyzwaniach! W końcu, czy jest ktoś, kto jeszcze da Wam 

szansę na stworzenie własnej placówki edukacyjnej? 

Ostatnimi czasy zakończyły się dwie międzyszkolne olimpiady z takich dziedzin, jak 

Transmutacja oraz Magizoologia. Jak się okazuje – w obu dziedzinach Akademia 

Magii Ramesville może się poszczycić wynikami unoszącymi serce pod niebiosa! 

Dokładność i precyzja wykonywanych zadań bije w oczy, a punkty goszczą już na 

kontach uczestników. Chwała zwycięzcom! Chwała! 

Kolejne szkolne konkursy są już dostępne i możliwe do wypełniania. W ostatnim 

czasie mogliście zmierzyć się z zadaniami chociażby z Numerologii czy Zaklęć i 

Uroków. Pamiętajcie, że do zgarnięcia jest całkiem niezła sumka. A zakupy na Ulicy 

Pokątnej same się nie zrobią!  

Wuwuzele do ust, pompony w dłoń! Oto nadchodzą mecze Quidditcha! Wszystkich 

chętnych podzielono już na trzy drużyny, trenują więc ciężko, by sięgnąć po najwyższe 

sportowe zaszczyty. Zamieszczam harmonogram: pierwszy mecz 7 listopada, a drugi 

– już następnego dnia, 8 listopada! Na trzeci mecz zapraszamy za to 14 listopada. 

Niech Fortuna sprzyja wszystkim! 

Najwyższa pora pożegnać się, gdyż czuję nosem, że ktoś niósł po korytarzu świeżo 

upieczone ciasto marchewkowe. Ja udaję się na polowanie, a tymczasem – do 

zobaczenia! 

Specjalnie dla was, 
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Pośród ankiet 
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Magiczna Pani radzi 

Co zrobić, by poprawić swoją pamięć?  

Jeżeli nie jest to problem natury fizycznej, to polecam 

zwolnić tempo w swym życiu oraz skupić się bardziej na 

„tu i teraz”. Postaraj się ćwiczyć swą pamięć poprzez 

różne logiczne układanki, nie zaśmiecać głowy 

niepotrzebnymi rzeczami, dbaj o umysł i ciało w postaci suplementacji witamin, 

odpowiedniej diety oraz aktywności fizycznej. Warto też wprowadzić różne zioła, 

które wspaniale poprawiają pamięć (miłorząb japoński, żeń-szeń czy kozieradka). 

Warzywa też są bardzo istotne, jeżeli chodzi o Twój problem. Przede wszystkim duże 

znaczenie dla pamięci mają jagody, seler naciowy, papryka i marchewka. 

Udowodniono również, że gorzka czekolada jest dobra dla pracy mózgu! 

Co zrobić, gdy nie było mnie na lekcji?  

Każdemu się może zdarzyć, dlatego już spieszę z odpowiedzią. Jeżeli wiesz 

odpowiednio wcześniej, że nie będzie Cię na zajęciach, warto skorzystać ze Skrzydła 

Szpitalnego – jest ono umieszczone na stronie Akademii po lewej stronie w Strefie 

Ucznia – i napisać tam usprawiedliwienie. Gdybyś jednak nie zdążył/-a tego zrobić, 

wystarczy usprawiedliwić się poprzez sowę lub w prywatnej wiadomości u danego 

nauczyciela, a następnie nadrobić sobie zaległości z dziennika, gdzie są logi. 

Czy ignorowanie kogoś jest dobre?  

To zależy, z jakiego powodu ignorujesz daną osobę. Jeżeli dlatego, że między Wami 

jest konflikt, który można byłoby rozwiązać i dogadać się, to raczej nie jest najlepsza 

metoda. Jednak jeżeli osoba ta jest dla Ciebie toksyczna, a Wy nie pasujecie do siebie 

charakterami bądź istnieją jakiekolwiek inne powody, które sprawiają, że nie masz 

przyjemności rozmowy z tym osobnikiem, to ignorowanie jest jak najbardziej dobre. 

Zdecydowanie lepsze niż wdawanie się w konflikty z taką osobą. 

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie, na które chcesz poznać 
odpowiedź, to nie bój się i koniecznie do mnie napisz 

(świstoklik do formularza). Zawsze chętnie pomogę!  

Magiczna Pani 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIEXGHqPTb-SXzYg4NgbTCzhpbdikjHxtZ66G1Y3SSJD2wg/viewform
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Czarodziejskie koło ratunkowe 

Klasa I 

Pierwszoklasiści zaczynają już powoli pierwsze praktyki transmutacyjne. To trudne 

zadanie, zwłaszcza, gdy podstawy się mylą. Dlatego chciałabym, aby dzisiejszy tekst 

stanowił pewnego rodzaju powtórkę i ściągę z lekcji.  

A więc od samego początku. Aby dokonać jakiejkolwiek przemiany, wykonać 

prawidłowo jakąkolwiek praktykę, potrzebna nam oczywiście różdżka. A jak operować 

różdżką, żeby uzyskać świetne wyniki i przy okazji nikomu nie zrobić krzywdy? W 

przemianach transmutacyjnych wyróżniamy trzy chwyty: alfa, beta i 

gamma. Brzmi skomplikowanie? Nie martwcie się, to nic trudnego!  

• Chwyt alfa: chwyć różdżkę między 

kciukiem a resztą palców dłoni. Gotowe? 

Teraz unieś rękę na wysokość substratu i 

wyprostuj rękę w łokciu. Gratuluję, udało 

Ci się poprawnie wykonać chwyt alfa! 

• Chwyt beta: ponownie chwyć swoją 

drewnianą różdżkę między kciuk a 

pozostałe palce. Twoja ręka powinna 

przylegać do ciała i być tym razem zgięta 

w łokciu oraz uniesiona na wysokość 

transmutanta. Pamiętaj, żeby różdżka nie 

była zbyt blisko ciała! Udało się? Brawo! 

• Chwyt gamma: chwyć sobie różdżkę 

luźno między kciukiem a pozostałymi 

palcami. Następnie wyprostuj rękę w 

łokciu. Bardzo dobrze! Teraz unieś dłoń ponad wysokość przedmiotu. Musisz 

koniecznie pamiętać o kącie nachylenia różdżki do powierzchni terenu – nie 

mniej, nie więcej, jak 45 stopni!  

Jeśli nie jesteś przekonany, przeczytaj instrukcję ponownie i przećwicz chwyty jeszcze 

raz! Mam nadzieję, że ta krótka ściąga pomogła i już chwytacie! 
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Klasa II 

Najważniejszym elementem warzenia eliksirów jest odpowiednia kolejność 

dodawania składników. Jeśli nie zostanie zachowana, może doprowadzić do 

powstania eliksoru, czyli eliksiru w żaden sposób niezdatnego do użytku. Owa 

kolejność przedstawia się następująco: 

 

1. składnik podstawowy – ciecz; 

2. najsłabszy składnik organiczny 

pochodzenia zwierzęcego; 

3. składniki organiczne 

pochodzenia roślinnego (od 

najsłabszego do najsilniejszego); 

4. grzyby* (od najsłabszego do 

najsilniejszego); 

5. składniki organiczne 

pochodzenia zwierzęcego (od 

najsłabszego do najsilniejszego); 

6. składniki nieograniczone; 

7. składnik główny. 

* Nie wszyscy nauczyciele je uwzględniają, więc bądź uważny! 

 

Uwaga! 

Składnikiem głównym jest ingrediencja określona przez recepturę lub nazwę eliksiru. 

Jeżeli nie ma o niej informacji, wtedy składnikiem głównym jest najsilniejszy składnik 

organiczny. Aby określić siłę poszczególnego składnika, należy skorzystać z Tablicy 

Virusojewa. Jest ona do wglądu u każdej nauczycielki uczącej tego wspaniałego 

przedmiotu w naszej Akademii. 
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Horoskopy 

Baran | 21.03 - 20.04 

Listopad będzie dla Baranów niezwykle pozytywnym czasem. 

Nie tylko wzmocni się ich zdrowie psychiczne, ale i fizyczne. 

Odkryją w sobie wiele siły życiowej, a także nie będą narzekać 

na brak weny. W pracy czy szkole będzie szło Baranom 

dobrze, zdobędą kilka dobrych ocen, a także zaimponują 

nauczycielom/swoim przełożonym. 

W tym miesiącu dobrym pomysłem będzie trzymanie się blisko rodziny. Możliwe, że 

czują się samotni, ale obecność Barana na pewno to zmieni. 

 

 

Byk | 21.04 - 21.05 

Prognoza na listopad przewiduje, że będzie to dość 

energetyczny miesiąc. Byki chętnie wykorzystają swój wolny 

czas na wszelkie aktywności sportowe. Poza tym będą 

gwiazdami w swoim otoczeniu. Ich pozytywna energia 

przeleje się także na innych. 

Byki powinny uważać jednak na problemy dziejące się w ich wnętrzu. Narastający 

niepokój może być dość problematyczny. Jeśli się pojawi, najlepszym pomysłem 

będzie rozmowa z kimś bliskim i prośba o pomoc. 
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Bliźnięta | 22.05 - 21.06 

W tym miesiącu Bliźnięta będą dość otwarte, ale i 

niepodobnie do nich szczere. Może to być ich sposób na 

zniechęcenie do siebie innych, jednak… Zadziała on wręcz 

przeciwnie. Ludzie będą do Bliźniąt „lgnąć” i zachłannie 

pragnąć ich uwagi.  

Poza tym listopad może przynieść osobom spod tego znaku sporą dawkę (różnych) 

emocji. Wahania nastroju mogą okazać się codziennością i namieszać w głowie 

Bliźniąt. Drogie Bliźnięta, pamiętajcie, że prośba o pomoc i dbanie o swoje zdrowie 

psychiczne nie jest niczym złym! Taka rozmowa na pewno nie zaszkodzi, a w 

najlepszym wypadku pomoże rozwiązać problem. 

 

 

Rak | 22.06 - 22.07 

Listopad zapowiada się dla Raków wręcz idealnie! Osoby spod 

tego znaku osiągną sukces w swojej szkole czy pracy, zyskają 

wiele pochwał i bez trudu rozwiążą każdy czekający je 

problem – których może pojawić się nawet sporo. Raki jednak 

nie zwrócą na nie większej uwagi i pozbędą się ich dosłownie 

w mgnieniu oka. 

Będzie to też dobry czas dla związków, które będą dość szybko się rozwijać. Wiele 

Raków zrobi w tym czasie przysłowiowy krok naprzód. 
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Lew | 23.07 - 22.08 

Listopad może być dla Lwów dziwnym okresem, ponieważ, co 

jest dla osób spod tego znaku bardzo niepodobne, nastąpi 

dość duży spadek energii. Lwy nie powinny się tym jednak 

szczególnie martwić. Jest to jedynie okres przejściowy, który 

można porównać do snu zimowego. W tym czasie osoby spod 

tego znaku nabiorą nowej energii, którą będą mogły wykorzystać w trakcie 

następnych miesięcy. 

Dobrym pomysłem na wykorzystanie tego czasu będzie zadbanie o siebie, swój umysł 

i ciało. Idealne może okazać się na przykład domowe spa lub spokojne wieczory z 

dobrą książką. 

 

 

Panna | 23.08 - 22.09 

Listopad będzie dla Panien bardzo dynamicznym miesiącem. 

Nie tylko będą osiągały one sukcesy w pracy czy szkole, ale 

będą też bardzo chętnie spędzać czas wśród innych ludzi. 

Ciągle będą szukać towarzystwa drugiego człowieka, co może 

doprowadzić do spotkania kogoś specjalnego… 

Panny nie powinny jednak podejmować w listopadzie ważnych decyzji. Może to 

okazać się dla nich zgubne lub zwyczajnie sprawić, że będą tego później żałować. 

Twardo stąpające po ziemi Panny będą bowiem w tym miesiącu dość do siebie 

niepodobne, a ich zachowanie nieuważne. 
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Waga | 23.09 - 23.10 

W listopadzie Wagi nie będą próżnować w kwestiach 

miłosnych. Ich związki będą pełne szczęścia i radości. Może to 

jednak sprawić, że inni bliscy poczują się przez Wagi 

zepchnięci na drugi plan. 

Poza tym Wagi mogą liczyć na duży przypływ inspiracji. Nie 

wykorzystają go jednak dla siebie, a dla innych, którym dużo podpowiedzą i pomogą 

w najbliższym czasie. Rady Wag będą nieocenione, w związku z czym wszyscy będą 

chcieli ich zasięgnąć. 

 

 

Skorpion | 24.10 - 22.11 

W listopadzie Skorpiony będą w swoim porywczym żywiole – 

znaczy to, że będą skłonne do kłótni i wybuchów złości, 

zwłaszcza w otoczeniu swoich najbliższych.  

Poza tym horoskop przewiduje też drobne kłopoty w szkole 

oraz pracy. Ambitne Skorpiony będą brały na siebie zbyt dużo 

zadań, które w końcu je przerosną. Osoby spod tego znaku nie będą chciały się jednak 

poddać, co będzie mogło doprowadzić do ogromnego zmęczenia psychicznego, jak i 

fizycznego. Widząc to, bliscy Skorpionów powinni od razu zareagować. 
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Strzelec | 23.11 - 21.12 

Listopad będzie dla Strzelców pozytywnym miesiącem. 

Wniesie do ich życia wiele harmonii i odłoży wszelkie 

problemy na bok. Dla Strzelców będzie się liczyć przede 

wszystkim to, co jest „tu i teraz”. Zapomną o problemach z 

przeszłości i na nowo będą się cieszyć chwilą. 

Pomogą także rozwiązać problemy innym – przyniosą im ukojenie i dadzą niezwykle 

cenne porady. Zdolności empatyczne u Strzelców będą w listopadzie szczególnie 

rozwinięte. 

 

 

 

Koziorożec | 22.12 - 20.01 

W listopadzie osoby spod tego znaku powinny zacząć być 

bardziej zdyscyplinowane. Ich przypadłość odkładania rzeczy 

na później może sporo namieszać w życiu zawodowym. 

Koziorożce, które sobie z tym nie poradzą, mogą zapomnieć o 

odniesieniu sukcesu. 

Poza tym horoskop prognozuje dużo harmonii. Polepszą się stosunki rodzinne, a 

także relacje ze współpracownikami. Pod koniec miesiąca Koziorożce mogą 

spodziewać się nagrody, której długo oczekiwały. 
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Wodnik | 20.01 - 18.02 

Wodniki odczują w listopadzie duży przypływ energii 

psychicznej. Dobrym pomysłem będzie przełożenie jej na 

swoją pracę w szkole. Poskutkuje to osiągnięciem znacznie 

lepszych ocen oraz pochwał ze strony zadowolonych i 

dumnych nauczycieli. 

Osoby spod tego znaku będą działać też niezwykle impulsywnie na praktycznie każdej 

płaszczyźnie życia. W większości przypadków okaże się to dobrym działaniem. Może 

okazać się jednak negatywne w sferze pieniężnej... 

 

 

Ryby | 19.02 - 20.03 

W listopadzie Ryby będą chodzić z głową w chmurach. Sprawi 

to, że niejednokrotnie spotka je dość silny zawód, z którego 

trudno będzie się otrząsnąć. Osoby spod tego znaku powinny 

więc spojrzeć na otoczenie w sposób odrobię bardziej 

realistyczny. 

Poza tym Ryby mogą poczuć się gorzej pod kątem fizycznym. Ich odporność spadnie i 

będą wyjątkowo narażone na szalejące wokół choroby. Dobrym pomysłem będzie 

zażywanie witamin w celu zwiększenia odporności, a także odrobina ruchu na 

świeżym powietrzu... 
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Kącik artystyczny 

Tej! 

Ach, jak mnie tęskno za tym latem, 

Co to drzuzgawki żarło się pod kwiatem. 

Całymi dniami się blubrało, 

W jeziorach się brechtało. 

A ile po chęchach się chowało, 

Radości nie było mało. 

Czasami się zdarzyło, 

I na szabrze się było. 

Wtedy szczuny fyrały, 

A gilejzy wciąż buksały. 

Nie jeden ejber oberwał, 

Czasem i korbola zerwał. 

Ach, cóż to za wspomnienia, 

Z kejtrem tyle bawienia. 

Pyry z gzikiem, szneka z glancem… 

Knajder zwany malcem. 

A ile się klemków cyckało, 

I glubek też nie było mało. 

Takie coś to ja lubię, 

Wytłumaczyć to Tobie umiem. 

Autor: Moria Nerios 
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Autor: Rosalie Devine z Ravenclawu 

Profesorskie problemy 

Od rana nam ptaszki śpiewają, 

Że profesorowie na wszystko narzekają. 

Idąc od początku – Anley wybuchł eliksir na lekcji, 

Arii zginęły alkohole z kolekcji. 

Crispin użył złej farby do włosów, 

Alice zapomniała wysłać na loterię swych losów. 

Narcyza... biedna, na swym nietoperku usiadła, 

A Federico ugryzła czupakabra! 

Kazbiel... to Kazbiel, zaginął w Tajemniczych Krzakach, 

Karoline, sprzątając boisko, się przewróciła na swych pałkach. 

Vivienne, zamiast kotka, pająka transmutowała, 

Nathalina, po nieudanej teleportacji, w Pacyfiku (niezaplanowanie!) pływała. 

Elias strącił kryształową kulę na ziemię, 

Isabella straciła dyrektorską, pieniężną premię. 

Na koniec urocza Moria - też nie była dziś wesoła, 

W końcu krówka Meril zjadła jej wszystkie zioła. 

Mimo tego wszystkiego, każdy z nich uśmiechnięty jest raczej, 

W końcu po lekcjach z cudownymi uczniami nie mogło być inaczej! 

Autor: Gall Anonim 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 13 listopada o 

północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

 

Konkurs nr 1 

Wasze pierwsze zadanie będzie przedstawienie 

drugiej osoby w wydaniu halloweenowym (czyli 

uczeń profesora, a nauczyciel studenta). W jaki sposób? 

Macie w tej kwestii dowolność – możecie wykonać 

rysunek, napisać wiersz czy opowiadanie. Za nadesłaną 

pracę można dostać 20 punktów/galeonów! 

 

Konkurs nr 2 

Waszym zadaniem będzie rozwiązanie anagramów, 

którymi są imiona i nazwiska postaci z HP urodzonych 

jesienią. Po odgadnięciu, o kogo chodzi, musicie 

dopasować do postaci datę urodzenia. Za każdy 

dobry przykład zostaniecie nagrodzeni 2 

punktami/galeonami. 

1. IENHAROM RRNEGAG 

2. KRRACIG LARLOIVDNE 

3. IIRZNWYUKS ERUIRLQ 

4. WANIMRE NNCAGGMALLO 

5. UIISLF TIWFLKIC 

6. OYLML SYAWLEE 

7. YISSRZU CAKLB 

8. NSLASVUI TLEETRKUNB 

9. LIBL SAWEYLE 

10. EUBUSR GIRDAH 
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