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Magiczny Przegląd Mediów 

[Domingo po raz kolejny zamachał ręką przed twarzą, odganiając natrętne owady. 

Nie pozwalały mu w spokoju czytać gazety, a chciał się na tym w pełni skupić, by 

przegląd wyszedł rzetelnie i bezbłędnie. Poprawił się na krześle i spojrzał na 

otaczającą go roślinność. Dla takich widoków był gotów znieść uciążliwe loty 

muszek i komarów, wiedział jednak, że długo nie wytrzyma, a pokąsane ciało to nie 

jest szczyt jego marzeń. Wczytał się ponownie w czasopismo, z ulgą odkrywając, że 

przewertował już większość zebranego materiału. Uśmiechnął się pod nosem, z 

rozbawieniem odkrywając, jak wakacje wpływają na magiczną społeczność.] 

 

Wakacje… Czas zasłużonego odpoczynku i długo wyczekiwanych urlopów. Pracownicy 

Ministerstwa to jedna z tych grup czarodziejów, która czeka na wakacje z 

utęsknieniem. Redaktorzy „Proroka Codziennego” pokusili się o małą akcję 

wywiadowczą i postanowili sprawdzić, w jaki to sposób spędzają wolny czas niektórzy 

członkowie tej instytucji. Tak więc Gryzelda Marchbanks, przewodnicząca 

Czarodziejskiej Komisji Egzaminacyjnej, zaszyła się w swoim domku na wsi i podobno 

umila sobie czas lekturą fascynujących książek. Jak widać, kontakt z wiedzą w jej 

przypadku jest niezbędny nawet na wczasach. Eryk Munch, strażnik ministerstwa, 

wyjechał (a właściwie wyleciał na nowiutkim modelu miotły) na Malediwy, gdzie 

wieczorami można go spotkać przemierzającego tanecznym krokiem lokalne bary z 

drinkiem w ręku. Niecodzienny to widok, zważywszy na jego dość ponure 

usposobienie. Pewnym zaskoczeniem jest forma spędzania wakacji przez Ludo 

Bagmana. Ów zapalony miłośnik sportu postanowił… całkowicie się od niego odciąć. 

Z relacji świadków wynika, iż szef Departamentu Magicznych Gier i Sportów leży całe 

dnie na plaży na Gran Canarii. Życzymy oczywiście udanego wypoczynku, choć 

przestrzegamy – nieustanne opalanie się może przynieść opłakane efekty. 
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Ile ludzi, tyle form spędzania czasu. Wie o tym dobrze każdy, kto przeczytał 

najnowszy egzemplarz „Proroka Niedzielnego”. Na łamach gazety możemy odnaleźć 

propozycje kilku mugolskich filmów do obejrzenia podczas wolnych chwil. Wśród 

kilkunastu dzieł kinematografii można dostrzec prawdziwe perełki. Dla prawdziwych 

twardzieli i entuzjastów kina gangsterskiego sugeruje się maraton z „Ojcem 

chrzestnym”. Do seansu koniecznie przygotujcie sobie porcję cannoli! Jeżeli lubicie 

płakać i śmiać się podczas jednego seansu, koniecznie sięgnijcie po „Pamiętnik”. 

Wzruszenie chwyci za gardło nawet opornego widza. A może dawka magii w 

komediowym wydaniu? Na pomoc spieszy „Bruce Wszechmogący”. Dla młodych 

czarodziejów też nie zabraknie wrażeń, „Prorok Niedzielny” poleca bowiem maraton z 

serią „Kung Fu Panda”. Trwające wakacje z pewnością nie będą obfitować w nudę, 

przynajmniej pod względem kinematograficznym. 

Redakcja „Żonglera” zrobiła sobie wakacje i nie wydała numeru. Dzięki Merlinowi! 

W tygodniku „Czarownica” płyniemy na wysokoprocentowej fali! Najnowsze wydanie 

obfituje w przepisy na orzeźwiające drinki skomponowane w niecodzienny sposób. 

Czy ktokolwiek z Was pił kiedyś zmrożoną bąbelkową herbatę brzoskwiniową z 

domieszką Mózgotrzepa? Ja już próbowałem i z całego serca (a może i wątroby) 

polecam! Nie zabrakło też wariacji mugolsko-czarodziejskiej na przykładzie Cuba 

Libre i Cichacza. Absolutnym hitem jednak okazała się prostota! Najchętniej 

spożywanym podczas tegorocznych wakacji trunkiem jest zwykły rum porzeczkowy. 

Kieliszek przystrojony małym gronem tychże owoców świetnie prezentuje się na 

stołach i ladach barowych, a przy okazji cudownie smakuje. Entuzjastą tego napoju 

jest sam Korneliusz Knot, rekomendacja jest więc zdecydowanie na miejscu. 

Wakacje kojarzą się z imprezami, najlepiej na plaży czy na polu namiotowym, 

koniecznie pod gołym niebem i przy akompaniamencie muzyki. Serię takich zabaw 

nieustannie reklamuje „Czarodziejska Rozgłośnia Radiowa”. Dużą popularnością 

cieszy się Festiwal w Ilfracombe, gdzie w każdy weekend wakacji odbywają się balangi 

do białego rana. Muzykę zapewniają najlepsze zespoły, a catering z magicznymi 

potrawami i napitkami zachwalany jest w całym magicznym świecie. Organizatorzy 

serdecznie zapraszają, zapewniając, iż „to co się wydarzyło w Ilfracombe, zostaje w 

Ilfracombe”. Zaniepokojonych zaś pragniemy pocieszyć – ekipa zabezpieczająca 

imprezę przed smokami monitoruje wydarzenia od zmierzchu do świtu. 
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Wakacje ze śmierciożercami? Czy znajdą się entuzjaści takich przygód? Okazuje się, 

że tak! „Potterwarta” donosi, że grupa zwolenników Czarnego Pana organizuje turnus 

wycieczkowy dla zainteresowanych czarodziejów „bez względu na status krwi” (sic!). 

Wśród atrakcji wymienionych na ulotkach są m. in. wycieczki po lesie, „zabawy” z 

zaklęciami czy kursy z tropienia. Więcej konkretów niestety nie udało się zdobyć, 

znając jednak śmierciożerców, nie możemy spodziewać się niczego dobrego. Zgłosili 

się już podobno pierwsi chętni, redaktorzy „Potterwarty” przestrzegają jednak przed 

takimi przedsięwzięciami. Z takiej wycieczki można już przecież nie wrócić... 

W Akademii trwają jeszcze wakacje, choć wielkimi krokami zbliża się czas letnich 

kursów. Tradycyjne domy rozwiązano, a w ich miejsce pojawiły się trzy grupy – 

Gromoptaki, Hipogryfy i Testrale. Chętnych do nauki nie brakuje, co zobaczyć można 

na listach uczniów przyjętych do poszczególnych domów. Żywimy nadzieję, że 

przydział okazał się dla Was satysfakcjonujący. Teraz pora zawiązać pierwsze 

znajomości i dumnie reprezentować swoje wakacyjne domy. Trzymamy kciuki! 

Dnia 13 czerwca byliśmy świadkami kolejnego zakończenia roku szkolnego w 

Ramesville. Nie brakowało wyróżnień, podziękowań, uśmiechów i wzruszeń. 

Świadectwa powędrowały do 33 uczniów, zaś zaświadczenia o możliwości nauczania 

otrzymało 10 uzdolnionych czarodziejów. Po Puchar Domów sięgnęli Puchoni, za co 

należą się im gratulacje! Zdobytymi dyplomami obwiesić można niejedną ścianę w 

zamku, do czego zachęcamy (byle tylko Kryształek nie musiał tego odkurzać!). 

Czymże jednak byłaby nasza społeczność bez nowych osób? By przekonać innych do 

dołączenia i poinformować nieznane osoby o naszym bytowaniu, ruszyła Akcja 

Reklama! Każdy może wziąć udział w promowaniu Ramesville, wystarczy tylko 

udzielać się w mediach społecznościowych i informować o nadchodzącym semestrze. 

Śmiało można korzystać z grafik na stronie lub wykazać się własną inwencją. Akcja 

trwa do 11 lipca, tak więc ruszajcie i zdobywajcie nowych uczniów. Nagroda czeka! 

Mimo iż siedzę we wspaniałym ogrodzie i przeglądam czasopisma, czas uciekać. 

Komary są niezwykle uciążliwe, a na horyzoncie kształtują się burzowe chmury. 

Może zdążę przed ulewą. Uważajcie na siebie i do zobaczenia! 

Specjalnie dla Was, 
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Z magicznej biblioteczki 

„A tak niewłaściwie… niewłaściwie to także Fryderyka dziwnie ściskało w 

żołądku. Coś było nie tak, jak powinno. Gdzieś tam, przynajmniej takie 

odnosił wrażenie, wisiała nad tym krajem wielka burzowa chmura.”  

Większość z Was, czytelników, rozpoczęła 

niedawno wakacje, więc pewnie planujecie 

porządny relaks. Przerwa od szkoły nie 

oznacza jednak odpoczynku od czytania, 

racja? Przychodzę dzisiaj, by przedstawić 

Wam książkę, która kojarzy mi się z latem, 

naturą i – co najważniejsze – przygodą! 

„Trzmielowy jeździec” autorstwa Vereny Reinhardt opowiada o losach Fryderyka 

Lwiej Paszczy, który wywodzi się ze słynnej linii trzmielowych jeźdźców. By dosiąść 

trzmiela, trzeba być odpowiednich rozmiarów, toteż Fryderyk i inni podobni do niego 

są niewiele więksi od tego owada. Los sprawił, iż Fryderyk wcale nie pali się do latania 

na trzmielach. Wręcz przeciwnie – nie lubi ich, a wizja wejścia na nie przyprawia go o 

dreszcze, ponieważ jego umiejętności w tej dziedzinie są znikome. Z drugiej strony 

zaczyna czuć dziwną chęć przezwyciężenia strachu i zostania trzmielowym jeźdźcem... 

Pewnego dnia jego drogi krzyżują się z trzmielem Hieronimem Burczkiem. Z 

początku nie są do siebie przywiązani, jednak po czasie zostają wplątani w konflikt 

między dwoma krainami. Z pozoru jedna jest zła, a druga dobra. A jaka jest prawda? 

Duetowi zostało powierzone trudne zadanie, które wymaga od nich przebycia połowy 

świata i zmierzenia się z wieloma przeciwnościami. Na ich drodze stanie wiele 

niebezpieczeństw, ale nie zabraknie też pozytywnych zaskoczeń i dobrego humoru. 

Zobaczą wiele niesamowitych miejsc jak więzienie bez krat czy cudowne królestwo 

Białosawy! Napotkają dużo interesujących postaci, które mogą zarówno pomóc, jak i 

przeszkodzić w ich dalszej podróży. 

Jeżeli chcecie poznać bliżej świat mini-ludzi i owadów, dowiedzieć się, jak żyją na co 

dzień i jak razem tworzą to pachnące kwiatami uniwersum, jak najbardziej sięgnijcie 

po tę pozycję. Jest idealna na kilka letnich wieczorów spędzonych na jakimś tarasie 

czy balkonie, tylko uważajcie na komary!  
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Z czeluści Internetu 

„Who killed Agnes Smith?” 

Dotychczas recenzowałem romansidła, w których głównym wątkiem była rodząca się 

miłość dwóch bohaterów. Postanowiłem zmienić trochę ten kierunek i polecić Wam 

dziś kryminał. Jak wskazuje sam tytuł, do rozwikłania będzie zagadka morderstwa 

Agnes Smith – młodej, podbijającej listy bestsellerów pisarki. Akcja oczywiście toczy 

się w Świecie Magii, a sprawę odkrycia tajemnicy otrzymuje ceniona pracownica 

Ministerstwa Magii – Hermiona Weasley. 

Kobieta ma ułożone życie – jest żoną Ronalda Weasleya, ma świetną pracę i czuje się 

spełniona. Jedynym problemem są nieustające naciski jej męża w sprawie 

potomstwa. Kobieta jednak nie czuje się na to gotowa. Pragnie skupić się na karierze, 

a wie, że „bąbelek” mógłby to utrudnić. Szczególnie teraz, gdy ma niepowtarzalną 

szansę na zostanie szefową Biura Aurorów. Jednak jedno tajemnicze morderstwo 

zmieni jej życie w ruinę. Rodzi się pytanie: dlaczego?  

Jest to opowiadanie o tematyce Dramione. A skoro 

tak, nie może w nim zabraknąć Dracona, który 

prowadzi wydawnictwo i kilka większych firm 

magicznych. Hermiona w trakcie śledztwa trafia na 

jego ślad, w końcu spod skrzydeł jego wydawnictwa 

wyszła książka Agnes Smith. Okazuje się, że ma on 

wiele za uszami. Czy to on zabił Agnes? Czy żar 

dawnej miłości Hermiony i Malfoya już zgasł? 

Spis treści jest bardzo intrygujący, a potem całość 

nakręca się jeszcze bardziej. Do ostatniej chwili nie wiadomo, kto jest sprawcą 

morderstwa. Kiedy okazuje się, że morderstwo przebiegało tak, jak opisała to w 

kryminale ofiara, nie da się nie odczuć ciarek. Krok po kroku niebezpiecznie zbliżają 

się do rozwiązania. Czym może zaskoczyć epilog? I najważniejsze pytanie – kto zabił? 

Przesyłając wakacyjne pozdrowienia i życzenia udanej lektury, 

Albus S. H. S. Black 
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Skrzacia kuchnia 

SORBET CYTRYNOWO-MIĘTOWY 

Składniki: 

― 2 szklanki wody; 

― 1 szklanka cukru; 

― 1 szklanka soku z cytryny; 

― ok. 25-30 g świeżej mięty; 

― opcjonalnie ½ szklanki lemoniady. 

Sposób przygotowania: 

Do garnka wsyp cukier oraz wlej wodę i 

lemoniadę (jeśli chcesz jej użyć). Postaw 

garnek na średnim ogniu i mieszaj całość 

do momentu, aż cukier się rozpuści. 

Następnie odstaw garnek na bok i dodaj 

sok z cytryny oraz miętę. Przykryj i 

schłodź. Następnie przelej całość przez sito 

do miski. Wstaw miskę z zawartością do 

zamrażarki, zostaw ją tam na około 

godzinę. Po tym czasie wyjmij sorbet z 

zamrażarki i przełóż do szklanek. 

 

ORZEŹWIAJĄCE SMOOTHIE Z ARBUZA 

Składniki: 

― 500 g arbuza;  

― 100 g truskawek; 

― 1 limonka; 

― liście mięty (opcjonalnie). 

Sposób przygotowania: 

Pozbądź się twardej skórki z arbuza i 

pokrój go w kostkę. Truskawki umyj i 

odetnij szypułki. Wyciśnij sok z limonki i 

wszystkie składniki zblenduj na gładką 

masę. Przelej smoothie do szklanki i 

udekoruj listkami mięty (możesz też 

zblendować je wraz z owocami).

 

Smacznego! 
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Opowiadanie: Po zioła! 

Po zakończeniu roku szkolnego część osób odetchnęła z ulgą na myśl o rozpoczęciu się 

wakacji. Postanowili nie tracić czasu, jak najszybciej spakować manatki i wyjechać jak 

najdalej, oczywiście w celach wypoczynkowych. Znaleźli się również tacy pracusie, 

którzy od razu zaczęli przygotowywać się do rozpoczęcia wakacyjnego semestru. 

Czasu było przecież mnóstwo, oni jednak martwili się, że nie zdążą, a potem będą 

mieć problemy. Znaleźli się również tacy, dla których nie zmieniło się nic. Rok 

szkolny czy wakacje – jedno i to samo. Żyli tak, jakby nic ważnego się nie wydarzyło. 

To właśnie oni byli prawdopodobnie najspokojniejsi i nie czuli żadnej presji. 

Pośród tych wszystkich osób – uczniów, stażystów i nauczycieli – była również Moria 

Nerios. Razem ze swoją krówką Meril spędzały dni w cieplarni. Kobieta siedziała za 

stosem książek, pojedynczych kartek, 

pergaminów i zwojów. Przekładała je ze 

stosu w inne miejsce, tym samym tworząc 

drugą kupkę. Miała mnóstwo czasu, więc 

nie działała w stresie ani pośpiechu. 

Wszystko na totalnym luzie. Co pewien czas 

jakaś książka, kartka albo zwój lądowały na 

boku, co oznaczało, że miała się jeszcze 

przydać. Meril nie była jednak w ogóle 

zainteresowana patrzeniem i grzebaniem w 

papierach, więc spokojnie zjadała kępki 

trawy, które znalazła w cieplarni. 

W budynku panowała praktycznie 

kompletna cisza, pomijając ciche szelesty papieru i kroki Meril, kiedy przechodziła do 

nowego źródła pożywienia. Jednak nic nie trwa wiecznie i w końcu nieskazitelna cisza 

została przerwana głośnym krzykiem, a następnie dźwiękiem zwalających się książek. 

 – Mam! 

To jedno słowo było na tyle głośne, że spowodowało zawalenie się stosu. Moria 

oczywiście została przez niego przykryta, a Meril spojrzała w jej stronę pytająco. Jej 

mina wyrażała pytanie: „Czy aby na pewno dobrze się czujesz?”.  
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 – Meril, no coś ty! Znalazłam to, czego potrzebowałam i szukałam! – odpowiedziała 

kobieta spod stosu, skąd nie mogła zobaczyć stworzenia. Czyżby te dwie ukrywały, że 

potrafią porozumiewać się siłą umysłu? Jednak to nie o tym jest ta historia. 

Nie minęło wiele czasu, ponieważ Moria po chwili stała na nogach z wielkim 

uśmiechem na twarzy. Poczuła przypływ adrenaliny i w podskokach popędziła do 

biurka. Wzięła z niego torbę, do której zapakowała kilka zwojów z informacjami, 

mapę, którą znalazła, trochę wody i jedzenia 

oraz oczywiście różdżkę. Teraz powinna być 

przygotowana, aby odnaleźć ten niesamowity 

skarb, o którym tyle się naczytała. Odeszła od 

biurka i udała się w stronę drzwi. 

 – Zaraz wrócę, Meril. To będzie tylko krótka 

wyprawa, a znalezisko będzie niesamowite! – 

poinformowała krówkę, która odpowiedziała jej 

głośnym muczeniem. 

Kobieta z uśmiechem na twarzy przeszła przez 

próg cieplarni i zamknęła za sobą drzwi. Czuła 

już ten dreszczyk emocji na plecach. To, co 

miało być na miejscu, przechodziło wszelkie 

oczekiwania, a przynajmniej tak było napisane w zwojach. Moria jednak nie traciła 

więcej czasu i spojrzała na jeden z pergaminów. Było tam napisane, że powinna 

zacząć od najwyższej góry, którą można zobaczyć, stojąc przed cieplarnią. Rozejrzała 

się dookoła w poszukiwaniu gór i gdy je namierzyła, przyjrzała się im uważnie. Po 

chwili chyba już wiedziała, o którą chodzi. Przypomniała sobie, jak kiedyś się 

teleportowała i właśnie ten sposób transportu postanowiła wybrać. 

Skupiła się na celu i po chwili była na szczycie. Trochę się jej zakręciło w głowie, ale 

ogólnie nie było najgorzej. Zerknęła ponownie w swoje ściągi i wskazówki. Wejście 

powinno być gdzieś tutaj. Zaczęła przeszukiwać okolicę. Na pierwszy rzut oka nie była 

w stanie nic dojrzeć. Wracając na miejsce, z którego zaczęła, potknęła się o kamień, 

który odleciał na bok. To właśnie on uruchomił mechanizm, który otworzył przejście 

w zboczu góry. Moria zatarła ręce na samą myśl, że jest coraz bliżej i weszła do 

środka. 
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Korytarz za korytarzem. Zakręt za zakrętem. Maszerowała wytrwale przed siebie, 

próbując sprawdzić w swoich materiałach, czy na pewno idzie w dobrym kierunku. 

Najgorzej było na wszelakich rozwidleniach. Jakby 

nie można było postawić w środku drogowskazów, 

które wskazałyby drogę do tak wyjątkowego 

znaleziska. Moria nie miała jednak zamiaru się 

poddawać. Niczym urodzona ekspertka survivalu 

oznaczała kolejne zakręty, żeby wiedzieć, którędy 

już szła. Dzięki temu rozwiązaniu była pewna, że 

niezależnie od tego, jak mozolna i długa będzie to 

wędrówka, w końcu dotrze do upragnionego celu. 

Cierpliwość to przydatna cecha, ale chyba każdemu 

zaczęłoby jej brakować, gdyby od kilku godzin 

krążył po ciemnych, niskich korytarzach, szukając 

odkrycia na skalę... no, bardzo dużą. Chęć dotarcia do celu była w Morii tak silna, że 

nie narzekając aż tak wiele, brnęła przed siebie. W końcu dostrzegła jakieś światełko 

dochodzące zza zakrętu. Czuła, że jej ciało aż drży z podekscytowania. Zrobiła jeden 

krok, później drugi, wychyliła głowę zza zakrętu i ujrzała... kartkę? 

Zmarszczyła brwi i zbliżyła się do niej. Dzięki źródłu światła niewiadomego 

pochodzenia mogła odczytać jej zawartość.  

„Drogi Poszukiwaczu, 

z przykrością stwierdzam, że nie ma tu nic do 

znalezienia. Lata temu zabrałem stąd zioło, 

którego najpewniej szukasz i zasadziłem w 

najbezpieczniejszym miejscu, jakie znam – w 

cieplarni należącej do Akademii Magii 

Ramesville. W nagrodę za trud podróży weź 

sobie cukierka, chyba że już się roztopiły.” 

Moria nie mogła w to uwierzyć. To, czego tak 

szukała, zawsze było pod jej nosem –  

i to dosłownie. Westchnęła tylko lekko, 

zrezygnowana swoją bezcelową podróżą i odłożyła 
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kartkę dla przyszłych nieszczęśników. Rozejrzała się jeszcze za wspomnianymi 

cukierkami, które mogłyby podnieść ją na duchu, jednak zobaczyła tylko śmierdzące 

papierki po grubo przeterminowanych słodkościach. 

Nie zostało jej nic innego, jak wrócić do Akademii. Czuła, że magia nie zadziała w tych 

korytarzach. Panowała w nich jakaś dziwna aura, więc wycofała się po swoich śladach, 

jak planował Tomcio Paluch, gdyby rozrzucał coś bardziej trwałego niż okruszki. 

Zdecydowanie szybciej wydostała się na świeże powietrze, skąd już mogła się 

teleportować do swojej cieplarni. Oczywiście mocno się przy tym skupiła, nie chciała 

zostawić pół swojej brwi albo paznokcia tu na górze. Na szczęście wszystko się udało i 

już po chwili mogła wyściskać Meril, która właśnie kończyła coś przeżuwać. 

 – Nie uwierzysz, to zioło jest tutaj! 

Musimy je znaleźć! Ma takie specyficzne 

listki, które wyglądają jak… – Moria 

rozejrzała się, próbując znaleźć coś 

wystarczająco podobnego, żeby Meril 

wiedziała, czego szukać. Wtedy też 

spojrzała pod nogi i zauważyła wystający 

jeszcze z pyszczka krowy identyczny 

kawałek rośliny. – ...to, co masz w buzi! 

Moria pobladła. Próbowała znaleźć 

jeszcze jakiś fragment na ziemi, 

cokolwiek, co pozwoliłoby uratować unikalne zioło, jednak Meril, wyraźnie z siebie 

zadowolona, przełknęła ostatni kawałeczek mitycznego wręcz zioła, nad którego 

mocami zachwycali się najwspanialsi zielarze w dziejach. 

 – Oj, Meril... – westchnęła kobieta, klepiąc swoją towarzyszkę po plecach, a ta 

udając, że nic się nie wydarzyło i ona sama była zupełnie niewinna, zakończyła 

wszystko radosnym: 

 – Muuuu...  
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Ploteczkowy świat 

[Ploteczkowe siostry spotkały się ponownie, rozmyślając 

nad sprawami z ostatnich tygodni. Choć chętnie 

popijałyby teraz drinki z palemką, siedząc na plaży i 

grzejąc się na słońcu, uznały, że po prostu muszą 

wymienić się spostrzeżeniami. Kobiety co chwilę 

wybuchały głośnym śmiechem, a wieczór spędziły we wspaniałej atmosferze. Cały 

czas opowiadały sobie nie do końca prawdziwe historie i zapisywały ubarwione 

opowieści na pergaminie.] 

 

Niczyjej uwadze nie mogło umknąć najhuczniejsze wydarzenie w Świecie Magii – ślub 

Arii Carter oraz prawdziwej gwiazdy – Maxa Glauvera. Rzecz jasna na 

uroczystości pojawiły się też inne ważne osobistości, dlatego i my nie mogłyśmy 

odmówić! O ile Waszym oczom coś czasami umyka, to naszym nigdy – pamiętacie? 

Tak też było tym razem. Wszystko miało mieć wspaniałe, cudowne zakończenie, para 

młoda prezentowała się niezwykle, ale, jak na złość, ktoś – a właściwie zazdrosna o 

swoją Morelkę Karoline Grey – rozsypała pod nogami Maxa morelki, na które 

mężczyzna wdepnął i prawie się poślizgnął! Dzięki asekuracji rudowłosej partnerki 

nie wywinął orła przed reporterami. Uff… było blisko! A pannie Grey się wcale nie 

dziwimy! Kto chciałby dzielić się taką wspaniałą Gryfoneczką? 

* 

Wakacje wakacjami, ale chyba każdy z nas wyczekuje już rozpoczęcia nowego 

semestru oraz poznania nowych (i starych?) pedagogów! Chwila… przecież już ich 

znamy! A pamiętacie jeszcze, jak ostatnio mówiliśmy coś na temat Albusa Blacka, 

który walczył o pierwsze miejsce w rankingu uczniów wraz z Sunnivą Sorensen? 

Okazuje się, że nowy profesor nie tylko ma znajomości ze smokami, ale też babra się 

w czarnej magii. Nie chciałyśmy być wścibskie – co złego, to nie my – jednak 

zakręciłyśmy się w okolicach jego sali. Na półkach ustawione były szmaciane laleczki z 

guzikami zamiast oczu, a odrobinę wyżej, w specjalnych stojakach stały fiolki 

zawierające jakieś włosy… Musimy przyznać, że same jesteśmy przerażone wizją 

zostania laleczką voodoo, ale zakładając, że to nas chce torturować, po co mu kolejne 

dziesięć próbek? Strzeżcie się… My się boimy! 
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* 

Wakacje zazwyczaj oznaczają błogie 

lenistwo, wyjazdy, zwiedzanie i 

wspaniałe imprezy. Niestety nie jest 

tak w przypadku byłej stażystki, Zoe 

Brouillard, która znana jest ze 

swojego ambitnego podejścia do 

każdej sprawy. Aspirująca 

zaklęciolożka każdy wakacyjny poranek rozpoczyna od wysyłania spamu pocztą, 

zachęcając każdego znajomego do udziału w kursach, które organizuje Akademia (Już 

wkrótce rozpoczęcie! Zapisz się teraz, a dostaniesz 20% rabatu na kostium 

kąpielowy!). Po sytym śniadaniu dziewczyna odpala magifacebooka i wstawia liczne 

posty, stając się tym samym najbardziej rozpoznawalnym Łowcą Studentów. Nawet 

popołudniowe drinki to okazja, aby ściągnąć kogoś nowego. Śledziłyśmy Zoe i na 

własne oczy widziałyśmy, jak zapraszała kilku gorących Włochów do Ramesville. Czy 

to kolejny powód, aby się zapisać? Tego jeszcze nie wiemy, ale dołączamy fotkę, 

żebyście mogli zdecydować sami! 

* 

Rok szkolny zakończył się już jakiś czas temu, jednak spacerując po pustych 

korytarzach wpadłyśmy na ciekawy trop. Bramy szkoły nie zostają zamknięte, w razie 

gdyby ktoś potrzebował schronienia lub po prostu chciał spędzić czas w Kryształowej 

Komnacie i dotrzymać towarzystwa Kryształkowi. Jednak my nie o tym... Otóż często 

wpadałyśmy na byłych już prefektów, którzy zamiast cieszyć się wakacjami, 

organizują potajemne spotkania w Pokoju Życzeń, Schowku i Łazience Prefektów. 

Jeszcze trochę i pewnie przyłapiemy ich na wspólnej kąpieli w jeziorze! Czy to 

oznacza, że pragną jeszcze raz przejąć Ramesville? Czy władza uderzyła im do głowy? 

Będziemy ich śledzić uważniej! 

* 

Do naszej Akademii ostatnio wita coraz więcej uczniów, dołączyło też parę nowych 

twarzy wśród nauczycieli. Wśród nowych osób znalazła się profesor May Momente, 

dobra znajoma szkolnego magizoologa, profesora Kazbiela Thundershouta. 

Kobieta dość szybko zaaklimatyzowała się w Akademii, wszak nie będzie uczyła tu 
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pierwszy raz. Jednak czy aby nie czuje się zbyt pewnie? Dobre duszki doniosły nam, 

że często spotyka się ze swoim przyjacielem zafascynowanym Dolores Umbridge w 

ciemnych zaułkach i spiskuje. Co planują nauczyciele? Czy Akademia znalazła się w 

niebezpieczeństwie? Będziemy trzymać rękę na pulsie! 

* 

Odejdziemy na chwilę od ploteczek, bo macie ich tutaj 

wystarczająco dużo! Ten moment pragniemy poświęcić na 

mały apel dla wszystkich ramesvillaków. Zwróćcie czasem 

uwagę na biednego, pozbawionego pracy Kryształka, który 

przygotowuje codziennie kolację, jednak nikt na nią nie 

przychodzi. Wciąż zamiata podłogę, ale nikt jej nawet nie 

brudzi! Samotny skrzat to smutny skrzat, dlatego zagadajcie, 

przytulcie, dajcie skarpetkę! Uśmiech tego malucha 

wynagrodzi wszystko, a w podziękowaniu może dostaniecie pysznego drinka na 

ochłodę. 

* 

Lada chwila rozpoczęcie kolejnego, tym razem 

wakacyjnego, semestru w Akademii Magii Ramesville, w 

związku z czym dyrekcja dokłada wszelkich starań, by 

wszystko było gotowe na czas! Ostatnio wieczorem, gdy 

relaksowałyśmy się na błoniach z drinkiem z palemką w 

ręku, zauważyliśmy dziwną... postać. Była to niewątpliwie 

kobieta, ale na pierwszy rzut oka jej nie rozpoznałyśmy. 

Miała skołtunione blond włosy i mocno podkrążone oczy, a idąc, trudno jej było 

utrzymać równowagę. Po dłuższej analizie rozpoznałyśmy w niej dyrektor Isabellę 

Stewart. Byłyśmy w szoku, widząc, jak wygląda piękna dyrektorka! Czyżby 

wakacyjne świętowanie tak ją pochłonęło, czy może rekrutacja i sprawy szkolne tak 

się dają we znaki żonie starego/dojrzałego profesora Historii Magii? Droga dyrektor 

Stewart, proszę trochę odpocząć!  
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Humor z murów naszej szkoły 
[17:48:29] Cynthia_Kamack: Alexa to córka 
Mirabel? :o 
[17:48:42] Alexandra_Winters: Tak 
[17:48:56] Cynthia_Kamack: Żyję pod 

kamieniem nie żyjąc pod kamieniem.  

[17:49:00] Alexandra_Winters:  
[17:50:03] Albus.S.H.S.Black: Cynthia, 
uczysz w klasie pamiętającej epokę kamienia 
łupanego, więc jesteś usprawiedliwiona XD 
[17:51:59] Cynthia_Kamack: Schowek 
powstał przed Akademią. 
[17:52:21] Cynthia_Kamack: Może to jakaś 
stara chatka Crispina przerobiona na klasę. 

     
[17:52:34] Albus.S.H.S.Black: Wokół 
Schowka budowano szkołę XD 
[17:52:40] Nathalina_Maloy: stara chatka 

Crispina  
[17:52:45] Alexandra_Winters: 

Przeczytałam "jakaś stara ciotka Crispina"  
[17:52:52] prof_Devine: Takich też ma 
pewnie mnóstwo 
 

 
[20:57:28] Alice_Wright: Czasem warto 
nieco rozruszać spróchniałe kości, Crispin... 
 

 
[20:49:16] prof_Thundershout: Mam też 
na Crispina, jak mnie wkurzy. 
[20:49:20] Vivienne: Jaką? 
[20:49:24] Crispin_Stewart: Na mnie?  
[20:49:24] Cecily.Elton: Omg 
[20:49:26] Cecily.Elton: dawaj 

[20:49:39] Crispin_Stewart:  
[20:49:42] katja_thatcher: Crispin, wkurz 

go!  
[20:49:43] Vivienne: <kazcrispin> 
[20:49:46] Vivienne: <kazcma> 
[20:49:48] katja_thatcher: <crispinzly> 
[20:49:49] HallonWhite: <kazpin> 
[20:49:50] LiloDelune: <kazrudy> 
[20:49:52] katja_thatcher: 
<kazzlynacrispina> 
[20:49:53] Crispin_Stewart: Jeszcze nie 
widziałem tej emotki, więc jak widać w ogóle 

go nie denerwuję.  
[20:49:57] OliviaSlytherin: 
<kazzdenerwowanie> 
[20:49:59] LiloDelune: <kazdinozaur> 

[20:50:01] Crispin_Stewart: Ale robicie 

dziwne połączenia.  
[20:50:01] katja_thatcher: <kazwsciekly> 
[20:50:02] LiloDelune: <kazschowek> 
[20:50:07] katja_thatcher: 
<crispinokrutny> 
[20:50:09] Crispin_Stewart: Kazschowek? 

 
[20:50:10] katja_thatcher: <crispinbity> 
[20:50:12] prof_Thundershout: Crispin, 

zaraz będzie . 
 

 
[21:29:05] Albus.S.H.S.Black: Kaz, napisz 
rozprawkę z siedmioma argumentami, 
dlaczego dementor boi się patronusa, a nie 
obawia się Kazbiela? 
[21:30:03] Alice_Wright: Bo Kazbiel to 
trochę taki dementor 
[21:30:07] Alice_Wright: A swój do swego 
ciągnie 
[21:30:10] Alice_Wright: i swój swego się 
nie boi 
 

 
[19:09:43] Albus.S.H.S.Black: Jestem 

nienormalny!  
[19:10:37] Albus.S.H.S.Black: Zapomniałem 
o praktyce z Eliksirów i dzisiaj jak do niej 
przysiadłem, pobiłem własny rekord na 
długość praktyki. Wcześniejszy też był z 

Eliksirów.      
[19:11:38] Albus.S.H.S.Black: Dokładnie 

1211 słów  
[19:12:05] Agusia_Slytherin: Chciałam już 
pisać że nie jesteś nienormalny... Ale się 

powstrzymałam na szczęście  
 

 

[18:39:49] Vivienne: Ojcze  
[18:39:59] Vivienne: Zawieszasz mi czat, 
wybacz, ale nie poserduszkuję Ci. 
[18:40:21] Vivienne: Poza tym nie dałeś mi 

nic na dzień dziecka i jestem obrażona.  
[18:40:52] Crispin_Stewart: Kupiłem sobie 
mini arbuza i chyba się właśnie za niego 

zabiorę.  
[18:41:26] Vivienne: A żeby Ci utknął na stałe 

w brzuchu.  
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[18:50:41] Crispin_Stewart: Jakieś 
odświeżenie wiedzy z Historii Magii czy coś. 

     

[18:50:49] Vivienne: Crispin  
[18:50:52] Vivienne: Co Ci się stało?     
[18:50:55] Vivienne: Zrudziałeś. 
[18:51:18] Cynthia_Kamack: Crispin wszedł 
w nowy poziom rudości. 
 

 
[19:38:46] Alice_Wright: Starzy ludzie 
zawsze się tego wypierają :| 
[19:38:51] Cecily.Elton: Ale ja tu jestem tylko 

1,5 roku  
[19:39:02] Alice_Wright: No właśnie! 
[19:39:04] Rosalie_Devine: No 
[19:39:06] Rosalie_Devine: To stara 
[19:39:22] Cecily.Elton: NIE PRAWDA 
[19:39:39] Crispin_Stewart: Pierwszy rok 

zawsze leci najdłużej.      
[19:39:51] Vivienne: Crispin, Tobie to już 
poleciało ich chyba z 10. 
[19:39:52] Alice_Wright: Zrudziałeś, Crispin 
;o 
[19:39:59] Vivienne: ALA, TO SAMO MU 
POWIEDZIAŁAM     
 

 
[19:42:13] Cecily.Elton: lecimy na wieczne 
wakacje 
[19:42:37] Alice_Wright: Najpierw musisz 
wyrobić sobie staż uczenia taki, jak Kazbiel co 
najmniej 
[19:42:44] Cecily.Elton: ALE ON DALEJ 
UCZY 

[19:42:49] Cecily.Elton:  
[19:42:49] Alice_Wright: No właśnie w tym 
rzecz     
[19:42:50] Alice_Wright: XDD 
[19:44:06] Crispin_Stewart: No to Cecily, 
nie będzie szybko wolnego.      

[19:44:10] Alice_Wright:  
[19:44:17] Crispin_Stewart: Robotać ładnie 

w wieży, robotać.  
 

 
[19:48:07] Crispin_Stewart: Viv, wyglądasz 
już jak ja. 
[19:49:04] Vivienne: Nie, Crispin. To Ty 
wyglądasz jak ja. 
 

 

[19:50:08] Vivienne: Potrzebne mi 3 osoby, 

które podadzą liczby 1-5  
[19:50:24] ZoeBrouillard: 6     
 

 
[19:54:43] Crispin_Stewart: Dobrze, że ja 
jedną klasę oddałem Cyn. Naprawdę się 
cieszę. 
[19:54:59] Vivienne: Ja też chciałabym oddać 
jedną klasę... 
[19:55:03] Vivienne: Ale mam wszystkich 
razem 
 

 
[19:55:47] Crispin_Stewart: Isa, czyli 

szukamy jakiegoś nowego dziecka?  
[19:55:54] Isabella_Stewart: Mamy już Viv i 
Cec 
[19:56:04] Crispin_Stewart: Możemy mieć 
jeszcze więcej. 
[19:56:11] Isabella_Stewart: Viv od dziś 
będzie Isabin a Cec będzie Crisa :P 
[19:56:13] Rosalie_Devine: XDDDDDDD 
[19:56:16] Vivienne: [Przygarnia Ceci jako 
siostrzyczkę.] 
[19:56:19] Vivienne: CZEMU JA CHŁOPCEM 

[19:56:21] Vivienne:  
[19:56:24] Rosalie_Devine: A nie miała być 
Crispinella? 
[19:56:26] ZoeBrouillard: XDDDD 
[19:56:30] Rosalie_Devine: Czy coś takiego 
[19:56:34] Crispin_Stewart: Isa po prostu 
zapomniała imienia i skróciła. :/ 
[19:56:35] ZoeBrouillard: Crispinuszek? 
[19:56:37] Cynthia_Kamack: troche jak 

nutella  
[19:56:47] Isabella_Stewart: Crispinella o 
właśnie, zapomniałam :x 
[19:56:53] Crispin_Stewart: Wysysanie 

młodości żony działa, skleroza postępuje.  
[19:56:55] Rosalie_Devine: Słabo, Isa :/ 
[19:56:57] Vivienne: Cynthia, bo ich córka 
będzie słodka niczym nutella. 
[19:57:20] Rosalie_Devine: Teraz już wiesz  
[19:57:28] Crispin_Stewart: Kto by 
pamiętał wszystkie imiona dzieci, 

dramatyzujesz Ros.  
[19:57:32] Isabella_Stewart: A Crispuszek 
to Crispin po północy, gdy gubi okruszki w 
drodze z lodówki do łóżka     
 

 

[20:01:22] Cecily.Elton:  
[20:01:31] Cecily.Elton: Jestem winna      
[20:01:35] Isabella_Stewart: Crispin nie bij 
dziecka! 
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[20:01:44] Isabella_Stewart: Bo wróci do 
swej prawdziwej matki.     
[20:01:56] Isabella_Stewart: A to zła 
kobieta jest! 

[20:01:59] Isabella_Stewart:  
[20:02:01] Crispin_Stewart: Alice, kto jest 
twoją matką?      
[20:02:09] Rosalie_Devine: Nie ma 
[20:02:09] Cecily.Elton: Alice nie ma matki 
[20:02:09] Alice_Wright: Nikt xD 
[20:02:12] Crispin_Stewart: :o 
[20:02:13] Cecily.Elton: Ona szuka matki 
[20:02:15] Cecily.Elton: !!!! 
[20:02:24] Crispin_Stewart: A ojcem? 
[20:02:27] Cecily.Elton: też nie ma 
[20:02:30] Alice_Wright: Nikt, zrodziłam 
się z powietrza 
[20:02:30] Crispin_Stewart: Idealnie byś 
pasowała do Kazbiela. 
 

 
[20:05:09] Vivienne: No raczej nie z każdym 
XDDDD Ja nie miałam i raczej nie będę miała 

romansu z Kazbielem  
[20:05:21] Vivienne: Chyba że nie zaliczam 
się jako nauczyciel w AMR     
[20:05:28] Crispin_Stewart: Może tam w 
tej rubinowej komnacie się coś urodzi na tym 

stażu.  
[20:05:44] Vivienne: Crispin, chciałbyś. 
[20:05:52] Vivienne: A może urodzi się coś w 
schowku na stażu? 
[20:06:16] Crispin_Stewart: Kazbiel 

przychodzi do schowka.  

________________________________ 

[19:30:50] Nathalina_Maloy: Wasze 
zadanie będzie polegało na 
rozszyfrowaniu anagramów osób, które 
uczą się aktualnie w Akademii. 
Będziecie musieli podać prawidłowe 
personalia tego ucznia oraz dopisać, do 
którego domu należy. 
[19:30:51] Kazbiel_Thundershout: To u nas 
są jacyś uczniowie?      
[19:30:57] Rosalie_Devine: ^      
[19:31:12] Nathalina_Maloy: Noo, jak widać 

są  
[19:31:17] Rosalie_Devine: Niesamowite      
[19:31:18] Vivienne: A kto by ich wszystkich 
spamiętał...      
[19:31:25] Kazbiel_Thundershout: Trzeba 

będzie postawić pułapki znów.      
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Pośród ankiet 
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Z kim z serii HP chciałbyś spędzić dzień na 
bezludnej wyspie?
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Z którym nauczycielem wybrałbyś się na wycieczkę 
po magicznych zakątkach Europy?
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 16 lipca 

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

 

Konkurs nr 1 

Na początek czeka na Was krzyżówka dotycząca 

różnych magicznych przedmiotów. Za każde 

odgadnięte hasło możecie otrzymać 2 punkty/galeony. 

 

[Kliknij, by zobaczyć krzyżówkę.]  

 

Konkurs nr 2 

Waszym zadaniem jest dopisanie do podanej osoby 

odpowiedniego domu wakacyjnego, w którym 

przebywała w zeszłym roku. Za każdy przykład 

możecie zgarnąć 2 punkty/galeony. 

 

1. Samanta Clarsson-Carter 

2. Lukrecja Weasley 

3. Alexandra Winters 

4. Rosalie Schmitt 

5. Miry Black 

6. Amethyst Allen 

7. Catie Catlover 

8. Emma Scott 

9. Kasper Schade 

10. Charlotte Davies 
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