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Magiczny Przegląd Mediów 

[Za oknem panowała słoneczna pogoda, a upał nie opuszczał terenów Ramesville. 

Kursanci cieszyli się ostatnim letnim miesiącem, spacerując po błoniach i 

organizując pikniki. Na zewnątrz można było też spotkać niektórych nauczycieli, 

którzy również korzystali z odpowiedniej aury i chłonęli promienie słoneczne. 

Profesor Borgia nie zamierzał dołączać do tej letniej idylli. Wyobraźnią już dawno 

trwał w atmosferze zerkającej zza rogu jesieni. Dlatego właśnie siedział przy 

długim stole w swoich komnatach i sączył powoli śliwkową herbatę. Ukończył 

niedawno planowanie podróży do Krainy Umarłych razem ze swoimi Kursantami, 

postanowił więc zrelaksować się podczas lektury najświeższej magicznej prasy. Raz 

po raz unosił brwi ze zdziwienia lub zdenerwowania, a przy jednym z artykułów o 

mało nie wypluł herbaty, będąc zaszokowanym wydarzeniami ze Świata Magii.] 

 

Rozłam w Wizengamocie? Wszystko na to wskazuje… W „Proroku Codziennym” 

odnalazłem sensacyjne wręcz doniesienia. Większość niedawno rozstrzyganych spraw 

w magicznym sądzie kończy się impasem. Członkowie gremium nie mogą dojść do 

porozumienia w niemalże każdej sprawie. Rozstrzygający głos Naczelnego Maga 

Wizengamotu niewiele daje, gdyż jego decyzje są zazwyczaj aklamacyjnie 

wygwizdywane. Rodzi się pytanie, gdzie leży przyczyna takiego stanu? W 

rozkapryszeniu sędziów czy może w fundamentalnych sprawach, których nie da się 

przeskoczyć? Jeden z informatorów doniósł nam ciekawą wypowiedź Brunhildy 

Stokke: „Nie wyobrażam sobie, byśmy mogli trwać tak przez dłuższy czas”. Czy 

pomiędzy wierszami daje nam znać, że Wizengamot czeka samorozwiązanie? Gorąco, 

drodzy Państwo, gorąco… 
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„Prorok Wieczorny” grzmi z kolei nagłówkami o trwających Letnich Igrzyskach 

Magicznych. Podczas tegorocznych zawodów sportowych swoje triumfy święci przede 

wszystkim reprezentacja Chin. Na chwilę obecną zgarnęli już złote medale (i zapewne 

pokaźne stosy galeonów) w takich konkurencjach jak podnoszenie trolla, skoki ze 

smoka do wody czy siatkówka podniebna. Ogrom emocji zapewnił magiczny 

pięciobój, zaś sporo niebezpiecznych wypadków nastąpiło przy strzelectwie 

różdżkarskim. Niemałym zaskoczeniem jest reprezentacja Polski, która odnosi 

sukcesy w niemalże każdej dyscyplinie magiatletyki. Jak widać, rzut tłuczkiem czy 

bieg przez łajnobomby to nie problem dla naszych rodaków. Trzymamy mocno kciuki 

i przypominamy – kochamy Was w zdrowiu i chorobie, w porażkach i zwycięstwach! 

Szczególną uwagę czarodziejek przykuwać może najnowsze wydanie „Czarownicy”. 

Już na wstępie otrzymujemy miły podarunek dołączony do tygodnika, a jest nim 

próbka ulepszonej formuły Ulizanny (swoją drogą, chce ktoś moją porcję?). Czymże 

jednak byłby ten magazyn bez świeżej porcji plotek… Letnia pogoda najwyraźniej 

sprzyja romansom, fotoreporterzy doścignęli bowiem Ritę Skeeter wypoczywającą na 

plaży w Saint Tropez w objęciach pewnego blondyna. Jak się okazało, tym 

jegomościem jest nie kto inny jak… Gilderoy Lockhart! O tym związku będzie z 

pewnością głośno aż do zimy. Albo do rychłego rozstania, kto wie… 

„Żongler” w sierpniowym numerze… Sami wiecie… 

Nie pamiętam, kiedy ostatnio słuchałem czegoś, co oferują nam fale eteru. Czas 

najwyższy włączyć „Czarodziejską Rozgłośnię Radiową”! Miałem akurat szczęście 

trafić na kolejny odcinek audycji „Toots, Shoots ‘n’ Roots”, podczas której pan Tilden 

Toots opowiadał o tym, jakie rośliny należy obecnie zasiać, by cieszyć się nimi na 

jesień. Tak więc koniecznie powinniśmy zaopatrzyć się w sadzonki szpinaku, endywii, 

rzepy i rzodkiewki. Przy okazji audycji otrzymaliśmy wspaniały przepis na sałatkę z 

plonów wyżej wymienionych roślin. Co ciekawe, doprawić ją należy… odrobiną 

sherry! Zatem – do kuchni! 

„Potterwarta” zaś zagłębia się w sferę obrony osobistej. Reklamy kursu samoobrony? 

Ranking pomocnych zaklęć? Otóż nie tym razem! Redaktorzy zalecają noszenie 

modnych ostatnio amuletów! Według nich nosząc talizmany zmniejszamy naszą 

podatność na klątwy, ataki i inne nieprzyjemne rzeczy z repertuaru zła. Niezwykle 

osobliwą propozycją zaoferowaną nam przez twórców audycji jest noszenie maskotki 

niedźwiadka w czerwonym ubraniu. Skąd to połączenie? Czemu akurat czerwień i 
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słodki miś? Redaktorzy odpowiadają enigmatycznie: „Zaufajcie nam!”, co już jest dość 

niepokojące. Tak czy inaczej, wszyscy kolekcjonerzy maskotek mogą czuć się 

zadowoleni. 

Czas teraz na przegląd wydarzeń z Akademii Magii Ramesville. Jak wszyscy 

doskonale wiedzą, letnie miesiące to czas wakacyjnych domów. Jak wygląda ich 

punktacja? Testrale wysunęły się na prowadzenie, choć Gromoptaki i Hipogryfy nie 

ustępują w staraniach i brną po puchar. Wysiłki wszystkich zaangażowanych z 

pewnością zostaną zauważone, więc oby tak dalej, uczniowie! 

Ja to mam szczęście! Parę razy udało mi się trafić cyfrę, która została wylosowana w 

loterii Losville. Mam nadzieję, że i Wam Fortuna będzie sprzyjać. Wystarczy jedynie 

wytypować trzy cyferki, a potem czekać na rezultat. 25 punktów i galeonów za każde 

trafienie to całkiem przyjemna nagroda, a radość z niej jest jeszcze lepsza! 

W każdy poniedziałek, środę i piątek na stronie szkoły przybywa konkursów 

przedmiotowych. Wszyscy chętni mogą wziąć w nich udział, a zapewniam – 

pomysłowość nauczycieli jest doprawdy niesamowita. Można wykazać się zarówno 

błyskotliwym myśleniem, jak i kreatywnością. Korzystajcie do woli! 

Zguby Kryształka, nowa zabawa organizowana na czacie, cieszy się ogromnym 

powodzeniem. Wielu tylko czyha na to, aż nasz szkolny skrzat upuści cenne monety. 

Oczywiście kto pierwszy, ten lepszy, tak że masowe rzucanie się choćby na jeden 

pieniążek to już chleb powszedni. Jednak czego się nie robi dla splendoru… 

Turniej Międzydomowy wywołuje niemało emocji. Trzy dzielne uczennice co tydzień 

mierzą się z zadaniami często sięgającymi swoją trudnością aż do granic możliwości. Z 

uwagą śledzimy postępy reprezentantek wakacyjnych domów, korzystając też z 

organizowanych przy okazji zabaw. Jak to mówią, wilk syty i owca cała. Miejmy 

nadzieję, że z Turnieju wszyscy też wyjdą cało… 

Tak oto kończy się dzisiejszy Magiczny Przegląd Mediów. Żegnam się z Państwem i 

do rychłego zobaczenia! 

Specjalnie dla Was, 

Domingo Borgia 
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Osobistości od drugiej strony: ZINNIA CORMIER 

[Sierpniowe, popołudniowe słońce przyjemnie ogrzewało czarodziejów, którzy tego 

dnia zdecydowali się spędzić czas na błoniach. Pod jednym z dużych drzew w cieniu 

ustawiony był niewielki drewniany stoliczek przykryty obrusem w czerwono-białą 

kratę, a do niego zostały dostawione dwa składane krzesła z poduszkami w odcieniu 

podobnym do nakrycia. Na blacie stołu ustawiony był dzbanek z lemoniadą, dwie 

szklanki oraz talerz z jabłecznikiem i czekoladowym ciastem.]  

Vivienne: [Na jednym z drewnianych krzeseł siedziała młoda kobieta. Była ubrana w 

zwiewną, długą, kwiecistą sukienkę na cienkich ramiączkach, natomiast jasne włosy 

upięła w wysokiego koka. Obserwowała osoby przebywające na błoniach, ewidentnie 

na kogoś czekając. Gdy z wieży zegarowej rozległ się dźwięk dzwonu oznajmiającego 

wybicie okrągłej godziny, czarownica zauważyła idącą od strony zamku młodą 

dziewczynę. Podniosła się i z uśmiechem 

na nią czekała.] 

Zinnia: [Z nerwowym uśmiechem na 

ustach jasnowłosa Testralka skierowała 

się na ustalone miejsce spotkania. Był to 

nadzwyczaj przyjemny dzień, więc tym 

bardziej podobała się jej wizja spędzenia 

czasu na błoniach. Po niedługim czasie 

ujrzała redaktorkę, której sylwetka 

stawała się jej coraz bardziej znajoma – 

w końcu Zinnia przebywała w Akademii 

już od miesiąca. Kiedy tylko dotarła do 

niewielkiego stoliczka, uśmiechnęła się 

do drugiej czarownicy.] 

Witaj, Zinniu! [Uścisnęła dłoń młodej 

Testralce, a następnie zachęciła ją do zajęcia miejsca po drugiej stronie stołu. Gdy 

dziewczyna usiadła, blondynka też podążyła w jej ślady. Sięgnęła po dzbanek z 

lemoniadą i nalała jej do szklanek. Jedną podała pannie Cormier, a drugą przysunęła 

do siebie.] Cieszę się, że zgodziłaś się udzielić wywiadu. Częstuj się, to 

wszystko ma zniknąć! [Wskazała dłonią na talerzyk z ciastem, uśmiechając się.] 
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[Nie zwlekając zbyt długo, usiadła przy stoliczku, pochłaniając wzrokiem czekoladowe 

ciasto. Zaraz potem uniosła swój wzrok, spoglądając na kobietę.] Mnie jest również 

bardzo miło! Prawdę mówiąc, nie spodziewałam się, że będę miała 

kiedykolwiek okazję udzielić wywiadu. [Zaśmiała się cicho pod nosem, 

jednocześnie nakładając sobie kawałek ciasta. Skoro i tak wszystko miało zniknąć, to 

mogła się zabrać za to od razu.] 

Kiedyś musi być ten pierwszy raz. [Vivienne puściła oczko uczennicy, a 

następnie upiła łyk lemoniady i sięgnęła do torebki, którą przewiesiła przez oparcie 

krzesła. Wyciągnęła z niej niewielki kołonotatnik oraz samonotujące pióro, po czym 

spojrzała na swoją rozmówczynię.] Przejdźmy jednak do sedna, czyli do 

wywiadu, ponieważ nie chciałabym Ci zajmować całego popołudnia, 

zwłaszcza że jest taka piękna pogoda. [Odchrząknęła cicho.] Na początek 

weźmiemy na tapet coś tradycyjnego, a mianowicie Twoje początki w 

Świecie Magii. Jak one wyglądały? W jaki sposób trafiłaś do Akademii? 

[Założyła nogę na nogę i spojrzała z zaciekawieniem na swoją rozmówczynię, 

oczekując jej odpowiedzi.] 

[Zamyśliła się na moment, nabierając 

kawałek ciasta na łyżeczkę. Kiedy tylko 

spróbowała pysznego wypieku, jej myśli 

zaczęły nabierać kształtu.] Moje 

początki można uznać za niezbyt 

spektakularne. O Świecie Magii 

dowiedziałam się po raz pierwszy 

wiele lat temu, ale nigdy nie 

miałam czasu, aby zgłębić się w te 

sprawy jakoś bardziej. Odrobina 

nudy, a także zadziwiająca ilość 

wolnego czasu sprawiła, że 

mogłam powrócić do myśli o tym 

całym świecie. Dlatego też, kiedy 

przybyłam do Świata Magii pod 

koniec zeszłego roku, byłam już dość oczytana i świadoma tego, co mnie 

czeka… no. Może po części. [Zaśmiała się cicho. Przecież nikt nigdy nie może się 
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spodziewać wszystkiego.] Czat na pewno nie był dla mnie nowością. A co do 

Akademii… W tym całym świecie istnieje wiele szkół, a o Akademii 

dowiedziałam się po prostu od jednej ze znanych mi osób! Zachęcona 

opowieściami o przyjemnej atmosferze, przybyłam tutaj. No i jestem! 

[Uśmiechnęła się szerzej, sięgając po szklankę z lemoniadą, z której upiła jednego 

łyka. Była faktycznie bardzo orzeźwiająca.] 

[Pokiwała głową, wysłuchawszy jej odpowiedzi. Spojrzała na notatki, by 

skontrolować, czy pióro wszystko dobrze zapisało, a następnie ponownie zwróciła się 

do swojej rozmówczyni.] Jest to Twój początek w Akademii, ale już zdążyłaś 

zdobyć zaufanie Dyrekcji, która mianowała Cię na stanowisko Prefekta 

Naczelnego. [Odgarnęła z czoła niesforny kosmyk i założyła go za ucho.] Jak się 

czujesz z tym wyborem? Spodziewałaś się tego? Jak układa Ci się 

współpraca z innymi Prefektami? 

[Zasypawszy Zinnię gradem pytań, 

sięgnęła po kawałek jabłecznika, 

nałożyła go na talerzyk i nabierając 

kawałek na łyżeczkę, oczekiwała 

cierpliwie na odpowiedź uczennicy.] 

[W trakcie słuchania pytań od 

redaktorki, kontynuowała zajadanie się 

czekoladowym ciastem. Jednocześnie 

kalkulowała w myślach odpowiedzi na 

pytania, starając się jak najlepiej ubrać 

te myśli w słowa.] Cóż… muszę 

przyznać, że jestem lekko 

zadziwiona tym, że zostałam 

obdarzona tak dużym zaufaniem! 

Ale czy się tego spodziewałam? [Zmarszczyła brwi na moment, przypominając 

sobie wydarzenia ubiegłych tygodni.] Można powiedzieć, że odrobinę. Jest to 

jednak raczej kwestia wakacyjnego semestru - jestem pewna, że podczas 

zwykłego roku szkolnego byłoby dużo ciężej zdobyć odznakę! [Uśmiechnęła 

się nieśmiało, rozmyślając nad pozostałymi pytaniami.] W kwestii wyboru… 

chyba nie mi oceniać! Bardzo cieszę się z tego, że mam okazję 
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zaangażować się w życie Akademii, to jest pewne. A współpraca z 

pozostałymi Prefektami jest bardzo, bardzo dobra. [Na moment rozkojarzyła 

się, wspominając wszelkie prefektowe 

dyskusje.] Wydaje mi się, że jesteśmy 

zgraną grupą. Od początku 

komunikacja między nami wyglądała 

bardzo płynnie i wręcz nie mogę się 

doczekać kolejnych planów i spisków, 

na jakie wspólnie wpadniemy. 

[Strzepała okruszki ciasta z sukienki, 

jednocześnie kiwając głową na odpowiedź 

dziewczyny.] Dobrze pamiętam czasy 

mojej prefektury. Kiedy to było... 

[Zaśmiała się cicho, na chwilę wracając 

wspomnieniami do tamtych lat.] Dużo 

zależy od doboru osób. Dobrych współpracowników ze świecą szukać, 

dlatego cieszę się, że w waszym przypadku dobrze się dogadujecie. 

[Uśmiechnęła się delikatnie w stronę Zinnii, po czym przeszła do kolejnej kwestii, 

którą chciała poruszyć.] Połowa wakacyjnego semestru już za nami, więc 

pewnie wyrobiłaś sobie zdanie na temat organizowanych kursów. 

[Skierowała baczne spojrzenie na jasnowłosą uczennicę.] Jestem ciekawa, jak 

podobają Ci się wakacje w Akademii? Czy kursy spełniły Twoje 

oczekiwania? Na który z nich najchętniej chodzisz? [Kobieta poprawiła się na 

krześle, wygodnie opierając się o oparcie krzesła. Sięgnęła po szklankę z lemoniadą i 

upiła kolejny łyk.] 

[Skończywszy swój kawałek czekoladowego ciasta, zmrużyła oczy, obserwując tym 

razem jabłecznik. Bez większych ceregieli nałożyła sobie kawałek. Chyba po tym 

wywiadzie przybędzie jej kilka kilogramów…] Jestem pod bardzo pozytywnym 

wrażeniem, jeśli chodzi o kursy wakacyjne. Spodziewałam się 

interesującej tematyki kursów i pod tym względem absolutnie się nie 

zawiodłam. [Powiedziała po spróbowaniu pierwszego kęsa jabłecznika.] Nie 

spodziewałam się jednak, że kursy będą aż tak ciekawe i wciągające. I w 

pewnym sensie… różnorodne? Na pewno czuję się bardzo zainspirowana 
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sposobem, w jaki one są prowadzone. Bardzo bym żałowała, gdybym nie 

przybyła tutaj na początku lipca, to jest pewne. [Zinnia założyła nogę na nogę, 

zmieniając odrobinę swoją pozycję. 

Ponownie zmarszczyła swoje brwi, a 

ciemne tęczówki wbiła w swoją 

rozmówczynię, rozważając odpowiedź 

na ostatnie z pytań.] Nie 

chciałabym wybierać żadnego 

kursu ponad inny, ale… na 

pewno w mojej czołówce 

znajdują się Biała Magia, 

Bajkowe Eskapady oraz 

Nadnaturalne Wyprawy. Wydaje 

mi się, że tematyka tych kursów 

przemawia do mnie najbardziej. 

Do tego jestem wielką fanką 

wszelkich wycieczek w trakcie 

zajęć. [Jej wyraz twarzy ponownie 

stał się bardziej zrelaksowany, kiedy 

tylko rozgryzła, które kursy najbardziej się jej spodobały.] 

Cieszę się, że jesteś zadowolona z oferowanych kursów. Są różne gusta i 

czasami ciężko jest trafić odpowiednio do każdego. A co do wycieczek, to 

zgodzę się z Tobą! Takie urozmaicenie zajęć jest świetne i daje doskonałą 

okazję do wczucia się w klimat. [Uśmiechnęła się delikatnie, milknąc na chwilę. 

Zastanowiła się nad swoim podium, jeśli chodzi o kursy i doszła do wniosku, że po 

części pokrywają się one z typami wymienionymi przez uczennicę. Odchrząknęła 

cicho, przechodząc dalej.] A jak już jesteśmy przy temacie Ciebie w ŚM-ie, to 

kusi mnie, by dowiedzieć, czy masz jakiś plan na siebie jako czarownicę. 

[Spojrzała zaciekawiona na blondynkę.] Czy wyznaczyłaś sobie jakiś cel, do 

którego dążysz, a może podążasz z prądem i przyjmujesz to, co Ci 

przyniesie los? Widzisz się w innej roli niż uczennica? [Zerknęła na stronice 

notatnika, by zobaczyć, czy pióro nie szwankuje i nie zapisuje czegoś, co nie miało 

miejsca. Gdy zyskała pewność, że wszystko jest dobrze, skierowała wzrok z powrotem 

na swoją rozmówczynię.] 
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[Sięgnęła po swoją szklankę z lemoniadą, wypijając z niej kolejny łyk. Ciepło letniego 

słońca zdecydowanie dawało się we znaki, a Zinnia potrzebowała odrobiny chłodu.] 

Jeśli ktoś mnie dobrze zna, to może być pewny, że ja zawsze mam jakiś 

plan i cel!  [Zachichotała, odkładając szklankę ponownie na blat stolika, po czym 

spojrzała na redaktorkę.] Od niemal samego początku mojej przygody w ŚM-

ie jestem zakochana we wszystkim, co dotyczy magicznych stworzeń. 

Można się więc spodziewać, że zamierzam w przyszłości kształcić się dalej 

w tym kierunku. Czy widzę siebie w innej roli niż uczennica? Tak. 

Zdecydowanie. [Odparła dosyć 

pewnie, uśmiechając się szerzej na 

samą tą myśl.]  Prawdę mówiąc, to 

nie mogę się wręcz doczekać, aż 

będę miała okazję zobaczyć samą 

siebie w innej roli. Ale nie są to 

moje jedyne plany. Staram się 

być, mimo wszystko, otwarta na 

różne możliwości i cieszyć się 

chwilą. Ale moje główne plany 

pozostają niezmienne. W tej 

kwestii jestem dosyć 

zdecydowana! [Wzruszyła 

ramionami, kierując się po kolejny kęs 

jabłecznika. Bardzo przypadł jej do 

gustu.] 

O proszę, jaka zdecydowana! [Uśmiechnęła się szeroko do jasnowłosej.] Myślę, 

że w kwestii magicznych stworzeń możesz liczyć na wsparcie ze strony 

profesora Thundershouta. Jest on w tej dziedzinie niekwestionowanym 

specjalistą. I kto wie, może niedługo spotkamy się po tej samej stronie? 

[Poruszyła znacząco brwiami, spoglądając w stronę dziewczyny. Cieszyło ją, gdy 

słyszała o tak skonkretyzowanych celach na przyszłość. Odgoniła ręką natrętną 

muchę, która zaczęła jej latać przed twarzą, po czym westchnęła cicho i spojrzała na 

dziewczynę.] Zbliżamy się już ku końcowi, dlatego może odsuńmy na bok 

tematy magiczne i zajmijmy się czymś innym. [Zwilżyła nieco wargi, 

zastanawiając się nad odpowiednim sformułowaniem pytania. Upiła w tym czasie 
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kolejny łyk lemoniady, która działała na nią orzeźwiająco. Odstawiwszy pustą 

szklankę z powrotem na stolik, zwróciła się do Zinnii.] Mamy lato i – co się z tym 

wiąże – wakacje. Jak spędzasz w tym roku ten wolny czas? Wyjeżdżałaś 

gdzieś? A może podróż dopiero przed Tobą? [Przechyliła delikatnie głowę w 

prawo, ciekawa planów wakacyjnych młodej Testralki.] 

[Niemal zaśmiała się na wizję o spotkaniu się po tej samej stronie. Była przed nią 

jeszcze dość długa droga, ale i tak nie mogła się powstrzymać przed uśmiechem.] 

Cóż, z natury jestem raczej domownikiem i uwielbiam spędzać czas w 

domowym zaciszu, pogłębiając swoje zainteresowania czy też uciekając 

od letniego upału w obecności 

wiatraka. [Zerknęła na swój 

talerzyk, na którym zostały już 

jedynie okruszki po jabłeczniku.] 

Mimo to czekają mnie wyjazdy! 

Właściwie to ten sierpień 

będzie dla mnie bardzo 

aktywnym miesiącem pod tym 

względem. Kilka wypadów z 

rodziną i znajomymi… 

[Wyobraziła sobie ten scenariusz w 

głowie, spoglądając przez moment 

na czyste, jasne niebo.] Mam 

nadzieję, że wrócę z nich w 

jednym kawałku! A jeśli nie, to 

przynajmniej będę bardzo 

zrelaksowana i gotowa do pracy! [Uśmiechnęła się szeroko do redaktorki, 

myślami już odpływając na te wakacyjne tory. Nie było to nic niespodziewanego – 

każdy przecież potrzebował trochę relaksu od ciągłej pracy i nauki.] 

Mam nadzieję, że wyjazdy będą udane i wrócisz z nich do nas 

uśmiechnięta i gotowa do działania. [Uśmiechnęła się przyjaźnie do Prefekt 

Naczelnej, po czym odchrząknęła cicho.] I tak oto dobrnęłyśmy do końca. 

[Spojrzała na dziewczynę.] Chciałabyś coś od siebie dodać? Może kogoś 

pozdrowić? 
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[Poprawiła się na swoim krześle, sprawdzając ukradkiem, czy udało się jej skosztować 

wszystkie z oferowanych tego dnia słodkości. Zadowolona ze swojego łasuchowania, 

podniosła wzrok z powrotem na rozmówczynię.] Chciałabym bardzo 

podziękować za to miło spędzone popołudnie! Ach… i oczywiście ślę 

pozdrowienia do Anastazji oraz Lilo, bo gdyby nie one, to nie byłoby mnie 

tutaj. [Dodała to ostatnie zdanie po krótkim zastanowieniu.] Chciałabym też 

życzyć całej naszej szkolnej 

społeczności jak 

najprzyjemniejszych wakacji! 

Co prawda lipiec jest już za 

nami, ale dalej jest mnóstwo 

czasu do relaksu i zabawy. 

[Klasnęła cicho w dłonie, 

podsumowując swoje myśli.] To 

chyba tyle ode mnie! 

Oczywiście ja również 

dołączam się do tych 

pozdrowień i życzeń.  

[Uśmiechnęła się serdecznie, a 

następnie wstała z krzesła. Spędziła 

na nim ponad godzinę, więc jej 

kości były trochę... zastane. Poczuła 

się w tym momencie jak Crispin. Westchnęła cicho, zerkając na Zinnię. Na widok 

dziewczyny jej uśmiech jeszcze się poszerzył.] Dziękuję Ci za dzisiejsze 

spotkanie. To była przyjemność rozmawiać z Tobą. [Uścisnęła blondynce 

dłoń.] Weź sobie na drogę kawałek. [Mówiąc to, wskazała dłonią na talerzyk, na 

którym zostało po jednym kawałku każdego ciasta.] 

[Jej twarz od razu rozpromieniała, kiedy usłyszała te słowa. Powstała, po czym 

uścisnęła dłoń redaktorki, uśmiechając się do niej ciepło.] Och, dziękuję! [Zabrała 

kawałek ciasta dla siebie, szczęśliwa, że będzie mieć jeszcze możliwość spędzić 

odrobinę czasu z jabłecznikiem.]  
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Z magicznej biblioteczki 

„Przepaść między nami nigdy nie zniknie ani nawet się nie 

zmniejszy. Zawsze będą nas dzielić trzy kroki.”  

Czy miłość ma szansę przetrwać, kiedy nie możesz dotknąć drugiej osoby? Czy 

odrobina bliskości i dotyku to wyrok śmierci dla nastolatków? Czy ich marzenia o 

długim życiu się spełnią? Czy miłość jednak 

zwycięży? Czy rzeczywiście jedno dotknięcie może 

stać się przyczyną nieodwracalnej tragedii? 

To spotkało właśnie Stellę i Willa, bohaterów 

książki „Trzy kroki od siebie” Rachel Lippincott, 

Mikki Daughtry i Tobiasa Iaconisa. Zastanawiacie 

się pewnie, dlaczego ich miłość jest „zakazana” i 

dlaczego w ich życiu pojawiło się pełno tych 

pytajników „czy?”. Przecież nikt nie zrozumie lepiej 

chorego niż druga osoba cierpiąca na to samo 

schorzenie. Jednak w przypadku mukowiscydozy 

sytuacja wygląda inaczej. To inny chory jest dla 

ciebie największym zagrożeniem życia... 

Mukowiscydoza, inaczej zwłóknienie torbielowate, to – w skrócie – wrodzona 

choroba uwarunkowana genetycznie polegająca na zaburzeniu wydzielania przez 

gruczoły zewnątrzwydzielnicze. Schorzenie to powoduje najczęściej zmiany w 

układzie oddechowym – nawracające zakażenia, które prowadzą do uszkodzenia płuc 

i niewydolności oddechowej. Wiąże się to z częstymi wizytami w szpitalu, gdzie 

właśnie dzieje się akcja powieści.   

Stella to typowa nastolatka. Lubi spędzać czas z przyjaciółmi, planować przyszłość. 

Jednak w jej przypadku przyszłość jest bardzo krótka. Już od szóstego roku życia jest 

ona podporządkowana częstym wizytom w szpitalu, przez co stał się on jej drugim 

domem. Stara się przestrzegać wszystkich zaleceń lekarzy. Jej życie to przede 

wszystkim zabiegi, wszelkiego rodzaju procedury medyczne, zażywanie lekarstw, 

ograniczenia i samokontrola. Wszystko toczy się swoim torem, dopóki Stella nie 

spotyka aroganckiego i zarozumiałego chłopaka. 
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Tym chłopakiem jest Will. Spotkali się, jakżeby inaczej, na szpitalnym korytarzu. Z 

twarzami ukrytymi pod maseczkami chirurgicznymi, wszechobecnym zapachem 

środków dezynfekcyjnych, w odległości trzech kroków od siebie. W przeciwieństwie 

do Stelli, Will nie ma zbyt wielu przyjaciół. Choroba spowodowała, że często musi się 

przenosić do kolejnych szpitali. Taki tryb życia spowodował u niego niechęć do ludzi. 

Zalecenia lekarzy ma za nic, podobnie jak określone godziny przyjmowania leków. 

Jednak wszystko się zmienia za sprawą jednej rozmowy z dziewczyną, której nawet 

nie lubi. 

„Trzy kroki od siebie” to nie jest kolejna powieść romantyczna o zakazanej miłości. To 

książka, która nie tylko wzrusza 

i wyciska łzy, lecz także uczy i 

przybliża trudny temat osób 

cierpiących na mukowiscydozę 

i problemów, z jakimi muszą 

się zmierzać każdego dnia. 

Akcja książki wzrasta z każdym 

rozdziałem, przez co nie 

mogłam się od niej oderwać 

przez cały wieczór. Rzadko 

spotykanym, ale jednak 

robiącym kawał dobrej roboty, 

tak jak w tej pozycji, jest 

narracja prowadzona z 

perspektywy dwóch osób. 

Dzięki temu jeszcze bardziej mogłam przeżywać emocje, jakie towarzyszą bohaterom. 

Jest to wyjątkowo piękna, wzruszająca książka o trudnych wyborach. Chwyta za serce, 

wywołuje emocje, zmusza do refleksji, daje cień nadziei i nie pozostawia obojętnym. 

Ta historia na długo pozostanie w moim sercu. Jeśli jesteś fanem „Gwiazd naszych 

wina” J. Greena i poszukujesz historii o podobnej tematyce, to ta książka na pewno Ci 

się spodoba. Serdecznie polecam!  
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Z czeluści Internetu 

„Drarry: Wiara” 

Na wstępie tej recenzji zadam pytania, 

które towarzyszyły mi przez cały okres 

czytania tego opowiadania. Czym jest 

lojalność? Gdzie leży granica przyjaźni? 

Czy nie oceniamy ludzi zbyt szybko? Ten 

blog porusza niesamowicie trudne, ale i 

ważne tematy. Według mnie bardzo 

wiernie oddaje słuszność twierdzenia, że 

punkt widzenia zależy od punktu 

siedzenia. 

Akcja utworu rozpoczyna się w wakacje 

1995 roku. Harry’ego wciąż męczą wizje związane ze śmiercią Cedrika. Na domiar 

złego Hermiona, Ron i pozostali Weasleyowie odwracają się od chłopaka, uznając, że 

Voldemort mógł go opętać po śmierci Cedrika. Piąty rok nauki już na starcie nie 

napawa chłopaka optymizmem. 

Dotychczasowi przyjaciele okazują jawną 

wrogość, natomiast ku ogólnemu 

zaskoczeniu, w jego obronie stają 

ślizgońscy przeciwnicy. 

Opowiadanie jest niezwykłe. Bardzo 

ważnym elementem, nieobcym członkom 

ŚM-u, jest zmiana danych przez 

bohaterów. Harry, Neville i Ginny 

przenoszą się do Slytherinu, natomiast ta 

ostatnia zostaje magicznie wydziedziczona 

z rodziny. To tylko zaostrza konflikt 

pomiędzy Weasleyami a poplecznikami 

Pottera. Dochodzi do wielu starć, czego 

częstym skutkiem są psikusy wymierzone 
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w Rona, np. zaczarowanie go, aby przyszedł do Wielkiej Sali z rurą, na której zacznie 

tańczyć.  

Niesamowicie ważną rolę w całej historii odgrywa mitologia irlandzka. W dziwnych 

okolicznościach Harry’emu udaje się obudzić śpiące i zapomniane przedwieczne 

bóstwa, które okażą się bardzo ważnym poplecznikiem w nieuchronnie zbliżającym 

się starciu z Voldemortem. 

Jednak poza całą mistyczną 

otoczką, potyczkami dwóch 

dawnych przyjaciół i 

zaskakującymi zwrotami akcji, 

ważna jest powoli powstająca 

relacja Harry’ego i Draco. 

Miłość, która rodzi się powoli na 

naszych oczach. Uczucie, które 

dla obojga będzie ogromnym 

wsparciem, kiedy przyjdzie im 

zmierzyć się z największymi 

lękami. Uczucie, które 

udowadnia czytelnikom, że każda miłość jest tak samo piękna i równie wartościowa.  

Z całego serca zachęcam do lektury. Gwarantuję, że nikt, kto pozwoli się kupić temu 

opowiadaniu, nie pożałuje. 

 

Życząc nieprzespanych, zaczytanych nocy, 

Albus S. H. S. Black 
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Skrzacia kuchnia 

PIWO KREMOWE 

 

Składniki: 

− 100g brązowego cukru; 

− 3 łyżki cukru pudru; 

− 200 ml śmietanki 30%; 

− 300 ml wody 

gazowanej; 

− łyżka ekstraktu 

waniliowego; 

− 2 łyżki masła. 

 

Sposób przygotowania: 

W niewielkim garnku podgrzej cztery łyżki śmietanki wraz z cukrem i mieszaj do 

rozpuszczenia się. Następnie dodaj masło i ekstrakt waniliowy. Po wymieszaniu zalej 

całość wodą gazowaną i mieszaj. Gotuj tak jeszcze przez około dwie minuty, a 

następnie przelej do dużego kubka. Pozostałą część śmietanki ubij wraz z cukrem 

pudrem, aż powstanie bita śmietana, a następnie ułóż ją na wierzch napoju. 

 

Smacznego! 
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Opowiadanie: RAMESVILLOWSKIE ANOMALIE 

Ciemne i dość puste pomieszczenie oświetlała tylko pojedyncza lampka skierowana 

na twarz osoby siedzącej po jednej 

stronie stołu z ciemnego drewna. 

Naprzeciwko mrużącej oczy istoty 

siedziały dwie inne, w czarnych 

płaszczach, z kapeluszami 

zakrywającymi pół twarzy. Jedna z 

nich wystukiwała coś na starej 

maszynie do pisania. W pokoju 

panował klimat niczym ze starego filmu detektywistycznego. 

– No dobrze, powiedz nam wszystko od początku. Kiedy zaczęłaś obserwować dziwne 

zachowania uczniów? – jedna z kobiet w płaszczach odezwała się. 

– Wszystko zaczęło się w Nibylandii, a było to tak… – zaczęła trzecia z kobiet, 

oślepiona przez światło dziwnie jasnej lampki, która raziła ją prosto w oczy. – Już od 

samego początku kilkoro uczniów z domu Gromoptaka czuło się słabo. Niektórzy 

musieli nawet zostać w dormitorium... Szczególnie słabo czuł się Bjorn. Cassidy aż 

wyrywała sobie włosy z głowy! 

– Przejdź do konkretów. – Kobieta przy maszynie do pisania przewróciła oczami. 

– No już, już... Wszystko przyszło bardzo nagle. 

Żadnych oznak choroby. Nic. Myśleliśmy, że to 

Nibylandia tak na nich oddziałuje. Wiecie, magiczna 

kraina zatrzymująca młodość, a tu wpuścili takie stare 

kości. – Cicho się zaśmiała, ale zaraz się uspokoiła ze 

względu na powagę w pomieszczeniu. – Później, jak 

pojawił się Hak i mieliśmy iść jego śladami, 

pomyśleliśmy, że to może jego wina, że oddziałuje na 

nas jakąś złą energią. Dziwne było jednak, że tylko 

Gromoptaki tak się czuły. Osobiście pytałam uczniów 

z innych domów, ale nikt nawet nie wiedział, o co mi 

chodzi i patrzyli na mnie jak na dekla. Udało nam się wrócić do Akademii, a 
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uczniowie zaczęli czuć się lepiej. Wszystko jakby ucichło, uspokoiło się. Puściłam więc 

to dziwne zachowanie w niepamięć. Przekonałam samą siebie, że był to jakiś dziwny 

jednodniowy wirus, a taka nagła 

zmiana otoczenia tylko pomogła mu 

działać. 

– Jak rozumiemy, później znów coś 

cię zaniepokoiło. Inaczej byś do nas 

nie przyszła. 

– Tak, dokładnie tak! Nasz opiekun, 

profesor Black, zaczął dziwnie się 

zachowywać. Słyszy się czasami, że 

profesorowie szaleją, ale zazwyczaj 

po zdecydowanie dłuższym stażu 

pracy. Wykładany przedmiot też 

wpływa jednak na psychikę, a 

Czarna Magia… Każdy, kto był na lekcji, sam wie, jakie rzeczy tam robimy. W każdym 

razie, profesor Black bardzo dużo czasu spędzał ze Slinky, aż za dużo. Każdy lubi 

swoich pomocników, ale czy widziałyście chociażby profesor Lee latającą z Kubusiem 

za rękę non stop? Albo profesora Brouillarda straszącego swoich podopiecznych 

skończeniem w żołądku Legwana? No właśnie. Nie to jednak wzbudziło najwięcej 

wątpliwości. Jednego wieczoru, całkiem zwyczajnego, profesor Howerland poprosiła 

Bjorna o jego włos. Nikt nie wiedział, jak zareagować. Kobieta też wydawała się czuć z 

tym niekomfortowo. Później okazało się, że to opiekun główny ją o to poprosił! 

Przecież każdego normalnego człowieka by to zastanowiło. – Rozmówczyni wypiła łyk 

ze szklanki wody, ponieważ od tego ciągłego gadania zaschło jej w gardle. – Na 

następny dzień była lekcja Czarnej Magii, na której mieliśmy zajmować się Voodoo... 

Coś za bardzo to wszystko śmierdziało. I tym razem nie była to Slinky. Dzięki bogom 

Bjorn nie dał mu włosa, tak wtedy pomyślałam. Na tym historia mogłaby się 

skończyć, ale wtedy musiałam się cofnąć do sali, bo zapomniałam się dopytać o mój 

Eliksir Rozpaczy. Chciałam usłyszeć komentarz na żywo. Podeszłam do profesora, 

który stał tyłem do wejścia, a przodem do biurka i już chciałam się odezwać, kiedy 

zauważyłam na blacie kilka gotowych laleczek Voodoo. Przypominały wyglądem 

niektórych uczniów z domu Gromoptaka… Przeraziłam się. 
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– Czyli uważasz, że to słabe samopoczucie Gromoptaków jest spowodowane 

laleczkami Voodoo? – dopytywała ją siedząca w płaszczu kobieta. 

– No a jest inne rozwiązanie? W tamtym momencie całkowicie wypadło mi z głowy, że 

miałam zapytać profesora Blacka o ten przeklęty eliksir. Jak najszybciej zabrałam 

nogi za pas i pobiegłam do dormitorium, aby opowiedzieć o tym wszystkim. 

Wyjaśniłam im tę całą sytuację i moje podejrzenia. Wspólnie ustaliliśmy, że po 

zabawie Happy Rames udamy się pod Kamienny Łuk, aby rozpruć te laleczki. Naszą 

nieobecność w dormitorium mogliśmy wytłumaczyć niespodzianką przygotowywaną 

dla opiekunów. Oczywiście nie byłoby takowej, ale jakieś wytłumaczenie musiało być. 

W każdym razie o 20:30 udaliśmy się do Kryształowej Komnaty. Wiedzieliśmy tam 

Albusa, co dobrze dla nas oznaczało. Laleczki zostały tam, gdzie je widziałam i 

najprawdopodobniej były niepilnowane. Kiedy tylko zabawa się skończyła, całą grupą 

uciekliśmy z Wielkiej 

Sali i, korzystając ze 

wszystkich sił w naszych 

nogach, pobiegliśmy pod 

Kamienny Łuk. Nie 

zastaliśmy laleczek na 

biurku, dlatego 

zaczęliśmy sprawdzać w 

szufladach. Bingo! Mimo 

wielu szuflad, nie zajęło 

nam to dużo czasu. 

Znaleźliśmy całą kolekcję 

laleczek Gromoptaków! 

To było po prostu nie do pomyślenia. Albus chyba jednak nie przewidział, że ktoś 

mógł go przechytrzyć i podał nam rozwiązanie problemu na tacy. Korzystając z 

informacji o zniszczeniu takich laleczek, zaczęliśmy je rozpruwać. Środek do jednego 

pojemnika, resztę do drugiego. Było to trochę pracochłonne zajęcie, ale w końcu nam 

się udało. Potem bolały mnie od tego palce, jednak było warto. Po skończonym 

zadaniu, jak gdyby nigdy nic, wróciliśmy do dormitorium. Albus niczego nie 

podejrzewał. Przeżyje szok, jak wróci po laleczki, a zastanie puste szuflady. To tyle 

ode mnie. 
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– Bardzo Ci dziękujemy, Ariadno, za to, że zgodziłaś się nam opowiedzieć tę 

fascynującą opowieść – zaczęła kobieta, która właśnie skończyła stukać w maszynę do 

pisania. 

– Tak, to było naprawdę ciekawe. Jeśli chcesz, to możesz już iść – dokończyła druga. 

– Pewnie, miłego wieczoru! – Uczennica na zakończenie ich rozmowy wstała i z 

uśmiechem na twarzy opuściła małe pomieszczenie. 

– I jak? To będzie 

idealna historia, aby 

opisać ją w 

opowiadaniu? – Rosalie 

zaśmiała się głośno, 

kiedy kroki Ariadny 

ucichły w oddali. 

– O tak! Nie sądziłam, że 

Albusowi aż tak ta 

Czarna Magia strzeliła 

do głowy. Teraz przynajmniej wszyscy będą znać prawdę, a my będziemy mieć super 

artykuł. 

Zadowolone ze spotkania z uczennicą, kobiety zabrały ze sobą wszystkie sprzęty, które 

tu przyniosły. W końcu nie chciały, aby ktoś odkrył ich miejsce na przesłuchania 

uczniów, dzięki którym mogą tworzyć ich niesamowite historie. Prawda dalej 

pozostanie w ukryciu.  
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Ploteczkowy świat 

[Plotkarska grupa w końcu wróciła po wakacjach pełna 

sił. Trzy kobiety siedziały przy jeziorze, mocząc nogi i 

rozmawiając o urlopie dyrektor Stewart. Żadna z nich nie 

potrafiła określić, jaki był tego powód, jednak to nie 

przeszkadzało im w spekulacjach i wymyślaniu coraz to 

nowszych teorii. W końcu od tego były, prawda? Za to wszyscy je kochali!] 

 

Tytuł „Łamacza serc” jest jednym z bardziej obleganych i z pewnością zgodzicie się, że 

niejeden śmiałek już próbował go zdobyć, ale niewielu się to udało! Przez wiele lat 

pozostawał on w rodzinie, ale semestr temu Zoe Anderson z fartem postanowiła 

odebrać go Karoline Grey. Nietrudno się domyślić, że Testralce się to nie spodobało 

i wtedy też rozpętała się wojna. Codzienne flirty w Kryształowej Komnacie, sekretne 

uśmieszki, liściki, kwiaty, bombonierki. 

Czego to nie było! Nawet my zaczęłyśmy 

otrzymywać kosze z upominkami od 

Karoline, w których znajdowało się 

mnóstwo, ale to mnóstwo liścików do 

każdej z sióstr. Może z wyjątkiem Zoe, 

która już planowała zemstę i gdy 

uczennica słodziła innym w Kryształowej 

Komnacie, ta żeniła się, rozwodziła, 

oświadczała i tak w kółko. Złamała wiele 

serc, które – o ironio – potem leczyła 

właśnie Karoline. Ale naprzeciw nim wychodzi Zinnia Cormier, która, zdaje się, 

dość mocno zawróciła w głowie obu kobietom! Zoe nagle przestała wychodzić na 

potajemne schadzki ze współprowadzącą Vicky Lee, a zamiast tego spędza dużo 

czasu w Kryształowej Komnacie! Karoline natomiast, gdy tylko widzi swojego – 

cytujemy – Króliczka, uśmiecha się jak głupia i od razu biegnie do Zinnii! Jaki sekret 

się za tym kryje…?  

* 
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Podczas rutynowego podglądania dormitoriów napotkałam 

ciekawą rzecz. Tak ciekawą, że do tej pory korzystam z 

pomocy magipsychologa i magiokulisty. Kąpiel oczu była 

wymagana, nadal nie czuję się na siłach by o tym pisać... 

Ale wszystko dla czytelników! Opiekunki Testrali, ale 

głównie Vicky Lee muszą mieć naprawdę silną psychikę, 

bo sama byłam świadkiem, jak mądre inaczej uczennice 

paradują po dormitorium w białych koszulkach, udając, że 

są nago. W dodatku zrobiły zrzutkę na małą piwniczkę, w 

której trzymają… alkohol! Jestem ciekawa reakcji 

dyrekcji, która przecież lubi sobie zaglądać do pokojów 

wspólnych. W razie problemów służę sową do wszystkich magispecjalistów! 

* 

Ptaszki nam wyćwierkały, że nie tylko w dormitorium Testrali wiele się dzieje! Z 

gromoptasiego kącika coraz częściej można było usłyszeć różne krzyki, piski i huki. 

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że chwilę po każdym huku 

słychać głośny i nieco przerażający śmiech opiekuna tego domu – Albusa Blacka. 

Wiedząc, co może się święcić, uznałyśmy, że nie możemy odpuścić. Nasze 

przypuszczenia okazały się słuszne… Albus wraz z prefekt Gromoptaków, Ariadną 

Williams, wprowadził domową dyktaturę, a każda oznaka nieposłuszeństwa karana 

jest kopnięciem z dormitorium. I to w tym najlepszym wypadku! Co kieruje tą dwójką 

w ich działaniach? Czy to miłość i chęć posiadania dormitorium tylko dla siebie? Na 

pewno nie zostawimy tej sprawy bez echa! 

* 

Ostatnio doszły mnie niepokojące słuchy, że niektórzy 

obywatele Ramesville, zamiast prowadzić lub uczestniczyć w 

kursach, wyjeżdżają sobie na wakacje! Udało mi się 

przechwycić sowę z pocztówką z Grecji, do której dołączone 

było zdjęcie kilkunastu osób na tle ruin teatru. Wśród 

opalonych ciał dostrzegłam znajome twarze. Na pewno 

będziecie zainteresowani, drodzy czytelnicy! Ale do rzeczy. 

Alice Wright razem z Isabellą Stewart najwyraźniej 
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pokochały ciepły, grecki klimat i postanowiły wyjechać na wakacje. Co dziwne, na 

wyspach znalazły się również uczennice, czyli Dona Ashe, Aria Glauver i 

Karoline Grey. Uważam, że to podejrzane i na pewno zbadam tę sprawę! 

* 

Czym byłyby plotki bez prawdziwych romansów? Otrzęsiny co prawda miały miejsce 

już jakiś czas temu, jednak my od tamtej pory nie przerywamy naszej uważnej 

obserwacji prefektów. Naszą uwagę szczególnie przykuła naczelna dwójka – Ley 

Grenouille oraz Zinnia Cormier. Coraz więcej czasu spędzają oni w gabinecie 

prefektów, wychodząc stamtąd tylko w razie konieczności, najczęściej na czas zajęć. 

Byłaby to całkiem normalna sprawa, w końcu reprezentowanie społeczności uczniów i 

zapewnianie im rozrywki nie jest rzeczą prostą i wymaga nakładu pracy, jednak fakt, 

że za każdym razem, gdy wychodzą oni z pokoju, całe twarze mają rozpromienione i 

patrzą na siebie maślanym wzrokiem, nie mógł przejść obok nas obojętnie. Wierzymy, 

że tajny prefektowy romans w końcu ujrzy światło dzienne, a naczelna para nie 

będzie musiała dłużej ukrywać się w zamkniętych czterech ścianach gabinetu! 

* 

Ptaszki wyćwierkały, że oprócz tytułu Łamacza Serc mamy w Ramesville pewną 

piękną panią, która zachwyca swoim uroczym głosem. W celach badawczych udałam 

się na kurs, który zachęca już samą 

nazwą, ale po takiej reklamie nie 

mogłam się oprzeć! Cecily Elton, 

która prowadzi kurs Przyszłość w 

okręgach, rzeczywiście na żywo 

olśniewa. Przyjemny głos tłumaczy 

całkowicie niezrozumiałe rzeczy, 

ale to nic! Atmosfera jest na tyle 

cudowna, że dołączyłam do grona 

wielbicieli pani profesor. A skoro o tym mowa… Podobno Cecily otrzymuje 

przerażającą liczbę listów, które zawierają same pochwały. Czy to możliwe, że mamy 

w Akademii prawdziwą wilę? 

* 
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Wakacje wakacjami, ale w Ramesville nikt nie próżnuje. Jak mogliście zauważyć, 

najwięcej po Kryształowej Komnacie biega nasz kochany Kryształek, który ma… 

dziurawe kieszenie. Nie pytamy już, skąd 

takie cięcia budżetowe (chociaż pieniądze 

poszły pewnie na remont schowka albo 

dożywotni zapas parówek), a chcemy zająć 

się superintrygującą sprawą! Cięta na 

majątek skrzata jest Rosalie Devine. Jak 

już przegapi jakąś monetę, to tylko dlatego 

że nie było jej w Kryształowej! Wszystko po 

to, żeby mieć ich jak najwięcej, a przy okazji 

zostać okrzykniętą hazardzistką bądź 

uzależnioną Testralką. Do meritum: Ros 

kręciła się ostatnio w kuchni i robiła jakieś 

czekoladowe kółeczka! Przypadkiem 

(naprawdę przypadkiem, przysięgamy) 

dostrzegłyśmy, jak owija słodkości w różne 

owijki – srebrne, niebieskie, brązowe, 

fioletowe – przez które te do złudzenia przypominają zguby Kryształka! Pytanie tylko, 

co z nimi robi… Wypycha kieszenie skrzata fałszywkami, handluje nimi, a może 

przywłaszcza sobie jako prawdziwe? Brzmi jak uzależnienie od monet. 

Magipsychologu, gdzie jesteś? 

* 

A skoro już o nim mowa… Też macie czasami wrażenie, że profesor Brouillard jest 

jakiś obłąkany? Jedzenie trujących jagód, przygody z cegłami, zabawa ze szczurem. 

Halo, nas to przeraża! Ale on zdaje się być poważny. Śmiertelnie poważny. Zawsze 

prezentuje się w sposób, który wywołuje ciarki u niejednej osoby, wraz z Legwanem 

budzą przerażenie i zmuszają do myślenia o tym, czego jeszcze można się po szaleńcu 

spodziewać. A jego szyfry… Okazuje się jednak, że sprawa wygląda o wiele ciekawiej. 

Barwna historyjka – literalnie – prezentuje się całkiem chaotycznie. Nauczyciel 

pewnego wieczoru opuścił swoją komnatę, a potem zamek, co było dla nas już 

naprawdę dużym zaskoczeniem, ale jako że mężczyzna jest dobrym tematem do 

plotek, to nie narzekamy. Po długim spacerze przez las ściągnął marynarkę i odsłonił 
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przed nami (nieświadomie, bo nie wiedząc, że idziemy blisko niego) swoją uroczą 

koszulkę z kotkami. Ale to nie wszystko… Zaraz po tym zatrzymał się na polanie i z 

koszyka – o którym chyba nie mówiłyśmy – wyciągnął różowiutki koc w kociaki, 

a zaraz po tym cały zestaw do parzenia herbaty. Wiecie – filiżanki, dzbanek, talerzyki, 

ciasteczka i te sprawy. Niech zdziwieniem nie będzie dla Was to, że i na porcelanie 

znajdowały się koty. To teraz pomyślcie, że Ramesowa Dolores Umbridge (czyt. 

Kazbiel Thundershout) dołączyła do spotkania z naszym – jednak uroczym i 

kochanym – profesorem Charlesem Brouillardem!  

* 

Informacje z ostatniej chwili! Nadal dochodzimy do siebie po sytuacji, którą miałyśmy 

szansę zaobserwować… Jako grzeczne i przykładne – w końcu trzeba sprawiać pozory 

– kursantki siedziałyśmy, jak gdyby nigdy nic, na lekcji Białej Magii. Nic nie 

zapowiadało nadchodzących wydarzeń; zajęcia jak zajęcia, wszystko przebiegało 

zwyczajnie, aż za bardzo, gdy nagle profesor 

prowadzący zajęcia, Kazbiel Thundershout, z 

pełną premedytacją i z przerażającą siłą kopnął 

swojego towarzysza - biednego Krzaczka. Ten 

poleciał jak długi i wylądował kilka metrów dalej. 

Zszokowane obserwowałyśmy całe zajście i 

dostrzegłyśmy, że profesor nie wydawał się być tym 

ani trochę przejęty. Jakby nic się nie stało, nadal 

prowadził zajęcia, nawet nie sprawdzając, jak miewa się po tym jego przyjaciel. 

Myślicie, że między tą dwójką zaszła jakaś poważna kłótnia? Postaramy się tego 

dowiedzieć jak najszybciej!  
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Nieco więcej o... 

… kobiecie, która wiedziała, do czego dąży  

Mary Lou Barebone to kobieta, która 

była niemagiem. Przyszła na świat w 

rodzinie, której przodkami są 

Czyściciele. Byli oni zbiorowiskami 

czarodziejów, którzy siali postrach i 

terror w XVII wieku. Uniknęli 

sprawiedliwości poprzez związanie się z 

mugolami. Swoim potomkom od 

najmłodszych lat wpajali nienawiść do 

każdego rodzaju magii i tym, co jest z 

nią związane. Zero czarów, zero 

magicznych zjawisk. 

Nie wiemy, kiedy to zdarzenie miało 

miejsce, jednak Mary stała się liderką 

Towarzystwa Dobroczynnego Nowego Salem. Kiedy to właśnie ona była 

przewodniczącą tej organizacji, działała ona najaktywniej. Później Towarzystwo 

zakończyło istnienie. Zostało to spowodowane zniszczeniem Kościoła Drugich 

Salemian – miejsca spotkań Towarzystwa – i śmiercią Mary Lou Barebone. 

Kobieta była matką trójki adoptowanych dzieci – dwóch dziewczynek i jednego 

chłopca. Jak można się domyślić, ich wychowanie było mocno naznaczone 

ideologiami wyznawanymi przez grupę, której liderką była Mary. Z całej trójki 

rodzeństwa największą sympatią darzyła Chastity. Ona jako jedyna w pełni przyjęła 

antyczarodziejskie ideologie. Najstarszemu – Credence’owi – musiała często 

przypominać, że magia jest czymś złym i zakazanym. Robiła to poprzez bicie pasem, 

po którym zostawały krwawe i bolesne rany na rękach chłopaka. Modesty kochała 

przybraną matkę, jednak – tak jak Credence – nie zgadzała się z jej poglądami. 

Możliwe, że poprzez dobre udawanie uległości nie otrzymywała aż tylu kar, co jej 

przybrany brat. 
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Pewnego dnia Credence zauważył, że jego siostra – Modesty – trzyma różdżkę. 

Dziewczyna nie miała szansy wytłumaczyć, że jest ona atrapą, ponieważ do pokoju 

weszła Mary, która widziała, że to chłopak trzyma magiczny patyk. Kobieta od razu 

postanowiła ukarać Credence’a, więc kazała podać mu pas. Kiedy trzymała go już w 

ręce i miała zadać cios, pas opuścił jej chwyt i zranił ją w rękę. Próbowała po niego 

sięgnąć drugi raz, lecz wtedy magicznie od niej odleciał. Odwracając się ponownie w 

stronę chłopaka, zaatakował ją obskurus, który wypchnął ją w stronę kaplicznej 

krokwi, wskutek czego zmarła. 

Mary Lou Barebone doskonale wiedziała, czego chciała i do czego dążyła w życiu. Jej 

pragnieniem było ujawnienie mugolom, że magia istnieje, jest wśród nich i trzeba ją 

wytępić. Posuwała się w tym tak daleko, 

że adoptowała dzieci, które przejawiały 

magiczne zdolności i próbowała je w nich 

wytępić. Jej działania w końcu okazały się 

fatalne w skutkach, bo spowodowały jej 

śmierć. Kiedy sytuacja tego wymagała, 

potrafiła dostosować do niej swoje 

zachowanie, jednak często rzeczy o 

niezbyt wielkiej wadze brała bardzo 

poważnie. Działo się tak najczęściej, jeśli 

chodziło o jej dzieci i sprawy związane z 

magią. Surowo przestrzegała zasad, które 

sobie narzuciła. 

Jeśli ktoś chciał się z nią spotkać, szukał 

kobiety w długich, luźnych sukienkach. 

Ciemnobrązowe włosy, które były krótko ścięte i ułożone w fryzurę na boba należą do 

jej kolejnej charakterystycznej cechy wyglądu. Była kobietą, która należała raczej do 

tych niskich – miała tylko 1,60 m wzrostu. Miała niebieskie oczy, a jej twarz 

wyglądała tak, jakby zawsze wiedziała, co chce teraz zrobić.  
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Humor z murów naszej szkoły 
[21:52:57] Rosalie_Devine: Czyli dzisiaj bez 
monet już? 
[21:53:01] Vivienne: Tak. 
[21:53:03] Rosalie_Devine: Okej 

[21:53:06] Zinnia_Cormier:  
[21:53:07] CindyTorres: NO ELUWINA 

[21:53:07] Rosalie_Devine: Dobranoc!  
[21:53:09] ** odchodzi Vivienne 

[21:53:11] AlanMoonstone:  
[21:53:11] lilodelune: no i teraz 20 osob z 
czatu 
[21:53:12] lilodelune: XD 
[21:53:18] Rosalie_Devine: Teraz można 
spokojnie liczyć 
[21:53:21] Rosalie_Devine: i zyć 
[21:53:24] Rosalie_Devine: i w ogóle 
wszystko 
[21:53:28] lilodelune: MOGE SIKU W 

KONCU  
[21:53:29] CindyTorres: Teraz mogę 
spokojnie odpisywać ludziom 
[21:53:30] Zinnia_Cormier: Teraz można 
nawet do łazienki iść 
[21:53:31] _Krysztalek_: A potem nagle Viv 

wróci, bo coś jej się przypomniało  
[21:53:36] Rosalie_Devine: NIE MA MOWY  
[21:53:43] lilodelune: NIIE 
[21:53:45] Rosalie_Devine: i rzuci 
Dumbledore'a 
[21:53:46] Rosalie_Devine: mhm 

[21:53:46] AlanMoonstone: VIV  
[21:53:46] JuliaaWatson: Teraz moge żyć do 
jutra bez stresu 
[21:53:47] Rosalie_Devine: juz to widzę 
[21:53:47] lilodelune: PROSZE NIE WRACAĆ 

[21:53:48] Rosalie_Devine:  
[21:53:53] lilodelune: tzn bardzo Cię lubię ale 

[21:54:01] Maks_Venturii:  
[21:54:02] lilodelune: XDDDDDDD 
[21:54:02] _Krysztalek_: Jasne, jasne, 

Lilo.  
[21:54:02] AlanMoonstone: NIE POGRĄŻAJ 
SIĘ 
[21:54:04] AlanMoonstone: XDDDDDDDDD
DD 
[21:54:08] lilodelune: JA JUŻ NIC NIE 
MOWIE 

[21:54:16] Rosalie_Devine: Lilo... 

[21:54:32] lilodelune:  
 

 
[22:15:11] lilodelune: ja jestem za krótka dla 
całego śmu :/ 
[22:15:29] Anastazja_Swift: Lilo, dla mnie 

jesteś perfekcyjnie długa  

[22:15:33] lilodelune:  
 

 

[22:15:42] lilodelune: ........  Ana daj pyska 
[22:15:48] Ley_Grenouille: , 
[22:15:50] lilodelune: nosz. 

[22:15:55] lilodelune:  
[22:15:55] AlanMoonstone: Lejek psuj XD 
[22:15:59] Ley_Grenouille: jestes okropny 
lej 
[22:16:05] lilodelune: Ana walka z czasem 
[22:16:06] Anastazja_Swift: *daje pyska* 
[22:16:08] lilodelune: musisz dac pyska 
[22:16:09] lilodelune: gotowa? 
[22:16:12] Anastazja_Swift: TAK 

[22:16:15] lilodelune: ........  

[22:16:16] Ley_Grenouille:  
[22:16:16] Zinnia_Cormier: . 
[22:16:18] lilodelune: KWA 
[22:16:23] Ley_Grenouille: XSDDDDDDDD
DD 
[22:16:23] Anastazja_Swift: LET WYPAD 
[22:16:27] Anastazja_Swift: Ley* 
[22:16:28] lilodelune: TO NIE TAK MIALO 
BYĆ 
[22:16:33] lilodelune: czuje sie zmacana 
[22:16:35] Anastazja_Swift: Czekaj, jeszcze 
raz 
[22:16:35] Ley_Grenouille: wybaczcie 
[22:16:37] Ley_Grenouille: juz nie bede 
[22:16:38] Ley_Grenouille: obiecuje  
[22:16:41] lilodelune: GOTOWA? 
[22:16:47] Anastazja_Swift: Si 

[22:16:50] lilodelune: ........  

[22:16:51] ZoeBrouillard:  

[22:16:51] Anastazja_Swift:  
[22:16:53] Anastazja_Swift: ZOE 
[22:18:12] lilodelune: W końcu się uda Ana. 
[22:18:16] Anastazja_Swift: Lilo, chodź ja Ci 
dam pyska sam na sam 
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[22:18:28] May:  Człowiek zerka w 
trakcie gry, a tu ludzie bawią się ptakami.      

[22:18:37] lilodelune: ..........  

[22:18:38] Anastazja_Swift:  
[22:18:40] lilodelune: TAK 

[22:18:41] Zinnia_Cormier:  
[22:18:41] Ley_Grenouille: NO 
NIEEEEEEEEEEE 
[22:18:43] Anastazja_Swift: YASSSSSSS 

[22:18:43] lilodelune: YASSSSSSS  
[22:18:44] ZoeBrouillard: BUUUUUUUUUU
UUUUU 

[22:18:45] Anastazja_Swift:  
 

 
[19:56:43] prof_Thundershout: Typowe 
spotkania ze mną, bardzo cukierkowe. 
[19:56:44] Rosalie_Diamond: XDDDDDDD 
BM I MIŁO     
[19:56:58] dyr_Vivienne_Levittoux: > 
fajnie i miło 
[19:57:02] dyr_Vivienne_Levittoux: > 
zajęcia z Kazem 
[19:57:04] dyr_Vivienne_Levittoux: 
wybierzcie jedno 
[19:57:05] Rosalie_Diamond: Bardzo 

cukierkowo  
[19:57:05] Ley_Grenouille: XDDDD 
 

 
[16:53:37] Vivienne: !obudź ZoeBrouillard 
[16:53:43] ZoeBrouillard: ja 
[16:53:46] ZoeBrouillard: [ŁAPIE KNURA.] 
    
[16:53:48] Rosalie_Devine: KNURA 
[16:53:49] ZoeBrouillard: [ŁAPIE KNUTA.] 
[16:53:49] CindyTorres: knura XDD 
[16:53:49] Vicky_Lee: JEJU 
[16:53:51] Ambrozja_Green: XDDDDDDDD
DDDDDDDD     
[16:53:51] Rosalie_Devine: XDDDDDDDDD
D 
 

 
[16:48:58] LiloDelune: [Z kieszeni Kryształka 
wypadły 3 Zgredki]      
[16:49:01] Rosalie_Devine: [Łapie monetę ze 
Zgredkiem.] 
[16:49:03] Zinnia_Cormier: Lilo. 
[16:49:05] Zinnia_Cormier: XDDDDDDDD
DDD     
[16:49:05] Rosalie_Devine: Aha 

[16:49:06] LiloDelune: XDDD 
 

 
[17:03:24] ZoeBrouillard: [Nie łapie jednej 
monety z Potterem, bo jej nie ma.]   
[17:03:25] _Krysztalek_: [Z kieszeni 
Kryształka wypadło 5 monet z Potterem.]   
[17:03:41] ZoeBrouillard: SERIO 
[17:03:42] LiloDelune: Zoe 
[17:03:43] ZoeBrouillard: JAKBY 
[17:03:43] LiloDelune: wtf 
[17:03:43] ZoeBrouillard: SERIO 
[17:03:55] ZoeBrouillard: CZEKAŁAM JAK 
KRETYNKA NA MONETĘ 
[17:04:07] Rosalie_Devine: I JESZCZE NIE 
ZŁAPAŁA 
 

 
[21:02:15] Anastazja_Swift: Ja czuję, że po 
tych monetach psychoterapeuci w Waszych 
miastach będą mieli przybytek pacjentów 
[21:02:38] Anastazja_Swift: Kiedys w Super 
Expressie był artykuł "nie śpię, bo trzymam 
szafę", a teraz będzie "Nie śpię, bo łapie 
monety" 
 

 
[21:06:09] Anastazja_Swift: No jak ja 
pracowałam w maku, to raz mi się śnilo, że 
tańczę na sali jadalnej a dookoła mnie latają 
big maki. Może Wam się zacznie śnic, że gdzieś 
tanczycie, a dookoła Was latają monety 
 

 
[18:33:11] Vivienne: [Otworzyła notatnik na 
pustej stronie i narysowawszy podobiznę 
Postrachu Roku, doprawiła mu dodatkowo 
rogi - zupełnie jak PiS Tuskowi.] 
 

 
[19:50:14] Albus.S.H.S.Black: [Bał się 
ptaków, jak Crispin starości.] 
 

 
[19:51:05] CindyTorres: zamiast "papirus" 

przeczytałam "spirytus"      
 

 
[19:26:30] Brett_Lee: Happy meal jest z 
maka??? 
[19:26:41] Rosalia_Schmitt: Nie 
[19:26:43] Rosalia_Schmitt: KFC 
[19:26:47] Brett_Lee: A 
[19:26:51] Brett_Lee: XDDDDD 
[19:26:55] Brett_Lee: Widać, że nie chodzę.  
 

 
[21:35:45] Anastazja_Swift: Żeby Ci ta 
ognista w gardle... 
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[21:35:55] Emily_Butchon: No dokończ 
dalej, czekam! 
[21:36:15] Anastazja_Swift: Na stażu Ci 

powiem  
[21:36:34] Emily_Butchon: Może zanim ty 
dojdziesz do stażu mnie zwolnią xD 

[21:36:38] Anastazja_Swift:  
[21:36:42] Anastazja_Swift: Zanim ja dojde 
to na pewno 

[21:36:45] Anastazja_Swift:  
[21:36:46] Anastazja_Swift: 
XDDDDDDDSSS 
 

 
[20:52:55] Alice_Wright: Myślałam, że 
wpakowałam się w opiekę nad prefektami, a 
nie opiekę nad jakimś miłosnym kółeczkiem 
adoracji   
 

 
[20:30:18] Rosalie_Devine: Dobry 
wieczór, widać mnie? 
[20:30:21] Vivienne: Nie.     
[20:30:22] Albus.S.H.S.Black: Nie. 
[20:30:26] Prof_ZoeBrouillard: Nie. 
 

 
[20:09:34] Emily_Butchon: Dobra, bo ja 
podpisuje właśnie wieczystą przysięgę xDDD 

 
[20:10:53] Albus.S.H.S.Black: Testament, 
czy umowę o kredyt? 
 

 
[20:19:17] Crispin_Stewart: .info 
LiloDelune     
[20:19:19] Crispin_Stewart: Ojej. 
[20:19:22] Rosalie_Devine: uuu     
[20:19:31] Crispin_Stewart: Nie mówcie 
jej, że ją stalkowałem.  
 

 
[20:25:40] Crispin_Stewart: Ale on sypie 
tą kasą. 
[20:25:51] Crispin_Stewart: To pewnie 
moje galeony ze skrytki, rozmienione! 
 

 
[20:26:54] May: Ale cham. 
[20:27:08] Crispin_Stewart: Gdzie? 
Wychłostamy go publicznie. 

[20:27:37] May: Crispin      
[20:27:39] May: Spójrz w lustro. 
 

 
 [20:58:36] Vivienne: !obudź 
Crispin_Stewart 
[20:58:42] Crispin_Stewart: !obudź 
Vivienne 
[20:58:53] Vivienne: Łap knuta, dziadu. 
[20:58:58] Crispin_Stewart: Nie chcę. :/ 

[20:59:02] Albus.S.H.S.Black:  
 

 
[21:04:28] AlanMoonstone: o, Ros 
wyjeżdża, nie będzie miał kto kraść monet 
[21:04:29] AlanMoonstone: znaczy 
[21:04:36] AlanMoonstone: ojej, Ros, będzie 
nam smutno bez Ciebie :(((( 
 

 
[21:38:32] LiloDelune: oho idzie zagłada 
[21:38:32] ** przychodzi Vivienne... 
 

 
[21:48:10] Ariadna_Williams: Spotkamy 
się w sąsiednich budynkach 
[21:48:15] Ariadna_Williams: On po 
humanie w maku 
[21:48:21] Ariadna_Williams: A ja w KFC 
bo biochemie 
 

 
[19:39:41] MajaEdevane: Kryształek robił 
igraszki, sabotując zgrabnie trzy adeptki, 
łaknąc ewolucji Kazbiela 
[19:39:54] Vivienne: Ewolucja Kazbiela? Jak 
pokemona? 
 

 
[21:38:03] Zinnia_Cormier: [Zdziera 
garnitur z Kryształka.] 
[21:38:14] Albus.S.H.S.Black: Zinn, ty 

zboczeńcu      
[21:38:34] Emily_Butchon: [Ubiera 
kryształka w piżamkę.] Niech on nagi nam nie 
będzie!      
[21:38:51] Rosalie_Devine: Nagość to tylko 
w jednym miejscu  
[21:39:12] Albus.S.H.S.Black: Jak nie 
mogłaś się powstrzymać, było go zawlec do 
Schowka 
[21:39:17] Albus.S.H.S.Black: Tam 
wszystko jest legalne     
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[20:37:50] Agusia_Slytherin: 
Reklamacje składam na kryształka 
[20:38:02] Alice_Wright: A co nie tak z 
Kryształkiem? 
[20:38:27] Agusia_Slytherin: Jednak 
składam reklamację na mnie  
 

 
[20:36:52] Vivienne: Zapomniałam, że ona 
się opiekowała też Gryffem 
[20:37:02] Alice_Wright: Viv leci z pamięci? 
Szalona 
[20:37:10] Rosalie_Devine: Jak jest 

stara..  
 [20:37:15] Alice_Wright: No tak XD 

[20:37:17] Vivienne: Rosalie  
[20:37:20] Alice_Wright: Dinozaury tak 
mają 
 

 
[19:58:03] Isabella_Stewart: 5. W 
______ 2021 roku pieczę nad gazetką 
„Newsville” przejęła Vivienne 
Levittoux, która była znana także jako 
Lily Taylor. (miesiąc) 
 [19:58:12] Albus.S.H.S.Black: Domingo 
Boria 
[19:58:15] Albus.S.H.S.Black: *Borgia 
[19:58:18] Rosalie_Devine: 
XDDDDDDDDDD 
[19:58:19] Vivienne: Albus, czytaj pytanie. 
[19:58:19] Skylar_Harvey: marcu? 
[19:58:21] Isabella_Stewart: Domingo 
Borgia to miesiąc? 

[19:58:24] Isabella_Stewart:  
[19:58:25] MissyMikaelson: XDDD 
[19:58:27] Mirabel_Howerland: 
XDDDDDD 
[19:58:29] Albus.S.H.S.Black: Aaa, rok 

mnie zmylił  
 

 
[18:38:22] Mirabel_Howerland: Ale 

Kryształek dzisiaj rzuca tymi monnetami  
[18:39:00] Vivienne: Ograbił skrytki 
uczniów to mu teraz wypadają z kieszeni. 
[18:39:03] Vivienne: Znaczy co-     

[18:39:05] Vivienne:  
 

 
[18:41:37] ZoeBrouillard: Wszystkie 
zagubione Hipcie zapraszam do 

amr_hipogryfy, gdzie czekamy z Mężem no i 

pozostałymi Hipciami!      
[18:42:28] Vivienne: Hipcie... Jakby to były 
hipopotamy, a nie hipogryfy xD 
 

 
[18:46:33] _Krysztalek_: Podobno szkolne 
tłuczki są zaczarowane i atakują tylko 
Gryfonów. To twoja sprawka, 

Suzane_Black?  
[18:47:08] Rosalie_Devine: Biedni ci 
gryfoni, mają wakacje, a tłuczki dalej ich 
gonią. :/     

[18:47:22] Vivienne: Rosalie  
[18:47:30] Vivienne: Dokładasz mi roboty, 
zła Testralka.     

[18:47:32] Rosalie_Devine:  
[18:51:30] Vivienne: !rehash 
[18:51:30] _Krysztalek_: *** Konfiguracja 
bota została wczytana ponownie. 
[18:51:36] Vivienne: Okej, tłuczki gonią 

kogoś innego.  
[18:51:42] Rosalie_Devine: Pewnie w 
testrali. :/ 

[18:51:46] Vivienne:      
 

 
[15:11:56] _Krysztalek_: [Z kieszeni 

Kryształka wypadł 1 knut.]  
[15:12:00] Rosalie_Devine: [łapei knuta] 
[15:12:03] Rosalie_Devine: [lapie knuta] 
[15:12:06] Rosalie_Devine: [łapie knuta] 
[15:12:12] LiloDelune: XD 
[15:12:13] _Krysztalek_: Rosalie 

 
[15:12:16] Rosalie_Devine: UDAŁO SIĘ 
[15:12:19] Rosalie_Devine: I NIKT MI NIE 
ZABRAŁ 

[15:12:22] Rosalie_Devine:  
 

 
[18:13:27] Alice_Wright: Dwa dni 
Wróżbiarstwa pod rząd? Tortury... [*] 
[18:13:38] Cecily.Elton: [Wysyła ss 
Eliasowi.] 
[18:13:43] Cecily.Elton: taka z ciebie eks 
stażystka 

[18:13:47] Alice_Wright: No wysyłaj, wysyłaj 
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[18:13:52] Cecily.Elton:  
[18:14:15] Cecily.Elton: Viv, Alka za plecami 
pewnie tak samo na Transmutację pluje!! 
[18:14:27] Vivienne: Alicjo, plujesz??? 
[18:14:28] Alice_Wright: Cec, nie zdradzaj 
moich sekretów :c 

[18:14:34] AlanMoonstone:  
[18:14:35] Cecily.Elton: WYDAŁO SIĘ 

[18:14:37] Cecily.Elton:  
 

 
[22:59:06] AlanMoonstone: OMG. 
 [22:59:11] AlanMoonstone: ZINNIUŚ I 
LEJEK NACZELKAMI     

[22:59:12] AlanMoonstone:  
[22:59:13] Zinnia_Cormier: TAK 
[22:59:14] AlanMoonstone: MOJE DWIE 
BUBY 
[22:59:15] Ley_Grenouille: CO NIE ALAN 
 [22:59:17] Rosalie_Devine: Szybki jesteś 
XDDDDDDDDDDDD 
[22:59:22] Alice_Wright: Alan to ma zapłon 
XD 
[22:59:25] Ley_Grenouille: szybkosc lvl 
Alan 
[22:59:26] Alice_Wright: Lepiej późno niż 
wcale 
[22:59:32] AlanMoonstone: 
przepraszamjakbyłyotrzęsinytobyłemnadrzec
zkąniewymagajcieodemniewiele 
 [22:59:32] Zinnia_Cormier: ważne że 
dzisiaj się zorientował 
 

 
[20:48:56] Ley_Grenouille: [Puszcza oko.] 
[20:49:05] Rosalie_Devine: [Łapie oczko.] 
[20:49:11] Zinnia_Cormier: [Połyka oko.] 
 

 
[20:22:53] Alice_Wright: Na następnych 
zajęciach liczymy zmarszczki, pamiętaj, Ros! 
[20:24:47] Rosalie_Devine: Okej, jestem 
chętna do liczenia zmarszczek! 
[20:25:01] Crispin_Stewart: Zmarszek u 
Kaza? 
[20:25:02] Crispin_Stewart: Hoho     
[20:26:11] Kazbiel_Thundershout: W 
temacie zmarszczek 

[20:26:15] Kazbiel_Thundershout: to ty się 
akurat nie odzywaj. 

[20:26:23] Crispin_Stewart:  
[20:26:27] Kazbiel_Thundershout: :) 

[20:26:57] Crispin_Stewart:  
[20:26:59] ** odchodzi Crispin_Stewart 
[20:27:11] Kazbiel_Thundershout: 

Wiedziałem jak go zagiąć.  
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KREATYWNY WARSZTAT 

Makrama, cz. I 

Czym jest makrama? To sztuka zaplatania sznurków, do której wyplotu nie używamy 

igieł, drutów czy szydełka – korzystamy jedynie z własnych łapek i wyobraźni. Dla 

mnie jest to niesamowita pasja, która pozwala 

puścić wodze fantazji i podążać za intuicją. 

Sama makrama jest o tyle ciekawa, że pełni nie 

tylko funkcję dekoracyjną, ale również 

użytkową. Poza dekoracjami ściennymi jesteśmy 

w stanie stworzyć naprawdę wiele: plecaki, 

żyrandole, hamaki, ubrania, firany, huśtawki 

czy balustrady – a to tylko kilka przykładów. 

Tak naprawdę ogranicza nas jedynie 

wyobraźnia. Skupię się jednak na zwykłej, 

ściennej makramie, ponieważ od tego zawsze 

zaczyna się przygoda ze sznurkami i obtartymi 

paluchami. Do wykonania prostej makramy wystarczą nam 2-3 podstawowe węzły, 

które są banalnie łatwe do opanowania. I uwierzcie mi na słowo – ta technika to nic 

trudnego, a sploty szybko zapadają w pamięci. 

 

Materiały 

Makrama nie jest wymagająca pod względem potrzebnych materiałów, to jedna z jej 

największych zalet. 

Wystarczy odpowiedni 

sznurek oraz zwykły 

patyk znaleziony w lesie 

czy drewniany wałek 

dostępny w sklepie 

budowlanym. Oczywiście 

im bardziej zagłębiamy 
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się w zaplatanie, tym bardziej chcemy urozmaicić nasze prace i liczba materiałów 

rośnie – drewniane koraliki, metalowe rurki, susze, kamienie, barwniki... Do 

żyrandoli będziemy potrzebowali stelaża, do huśtawek desek i haków, do breloków 

zawieszek i tak dalej… Jednak to dopiero na odpowiednim etapie. 

 

Sznurki 

Tutaj możemy poszaleć, jednak na początek odpowiedni będzie każdy grubszy 

sznurek, który znajdziecie pod łapką. Warto zorientować się, czy nie macie w pobliżu 

sklepów z takimi materiałami. U mnie niestety pozostał zakup online (Bobbiny, Mila 

Druciarnia, Lovely Cottons, Sznurkowo, Fabryka Sznurka i inne). Gdy już 

podchodzimy do sprawy poważniej, głównie zaplatamy z takich sznurków jak: 

• bawełniane plecione z rdzeniem poliestrowym/bawełnianym – opcja tańsza, 

ale bardziej wytrzymała np. przy hamakach; 

• skręcane, 3-rdzeniowe; 

• skręcane, 1-rdzeniowe; 

• sznurek konopny/jutowy; 

• sznurek sizalowy. 

Najbardziej popularne i, 

moim zdaniem, efektowne są 

bawełniane plecione z 

rdzeniem, skręcane 3-

rdzeniowe lub skręcany 1-

rdzeniowy. Dla 

początkujących łapek 

pierwszy i drugi będzie 

idealny – 3 lub 5 mm. Ten drugi stacjonarnie dostaniecie od ręki, chociażby w Leroy 

Merlin. Jest dość krótki i drogi jak na swoją jakość, ale jeżeli chcemy znaleźć sznurek 

„na już” – będzie odpowiedni. 
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Zielnik WIEDŹMY 

Ślaz dziki 

Jestem pewna, że dobrze kojarzycie tę roślinkę, głównie z nazwy, czyż nie? Pewnie coś 

tam świta, ale nadal nie do końca wiecie, gdzie i dlaczego. Już podpowiadam, 

zapewne słyszeliście o 

tej roślinie na lekcjach 

Zielarstwa! W serii o 

Harrym Potterze był on 

składnikiem Eliksiru 

Wiggenowego, ale 

koniecznie musiał być 

zebrany podczas pełni 

księżyca. To dopiero 

wybredna roślinka… 

Jednak nie myślcie 

sobie, że to wszystko, bo 

teraz czas na element 

zaskoczenia, szczególnie dla tych, którzy lubią ucinać sobie drzemki, podczas gdy na 

zajęciach profesor produkuje się przy tablicy, a w tym przypadku raczej pośrodku 

parnej cieplarni. 

Ślaz jest bowiem ziołem mugolskim, jak najbardziej dostępnym, zarówno na 

sklepowych półkach w formie suszonych płatków kwiatów, ale także na łąkach i 

polach (bogatych w azot!). Polecam jednak rozglądać się za nim zwłaszcza w okolicach 

starych murów i ruder. Jeśli chodzi o czas zbioru ślazu, to jest to okres od czerwca do 

września, więc wręcz idealnie składa się, że właśnie trwają wakacje. Warto zaznaczyć, 

że ślaz należy do rodzaju liczącego około 40 gatunków roślin, dlatego poszczególne 

okazy mogą się od siebie nieco różnić, głównie odcieniem płatków kwiatów. Jak więc 

rozpoznać ślaz? 

Charakteryzuje się on fioletowymi kwiatami z pięcioma płatkami, które przypominają 

kształt serca. Łodyga ślazu osiąga długość do 90 cm i jest owłosiona, tak samo jak jego 
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liście, których brzeg jest ząbkowany. Wiemy zatem, jak ślaz wygląda, gdzie i kiedy go 

zbierać, ale nie wiemy nadal, po co i dlaczego nam się to opłaca. 

Przede wszystkim ze względu na swoją wysoką zawartość śluzu (na co wskazuje nawet 

jego nazwa) ślaz ma działanie powlekające, zmiękczające, przeciwzapalne, a jego liście 

– dodatkowo ściągające. W praktyce oznacza to, że idealnie sprawdzi się podczas 

przeziębienia, kaszlu, kataru, dolegliwości pokarmowych, a nawet zapalenia oskrzeli. 

Ponadto, w przypadku stanów zapalnych, aft i zapalenia dziąseł zalecam płukanie 

jamy ustnej naparem ze ślazu (wystarczy zalać 1-2 łyżeczki suszu wrzącą wodą i 

zaparzać przez 15 minut pod przykryciem). Na egzemę skóry, wysypki i ukąszenia 

owadów stosujemy ślaz w postaci kataplazmy, czyli okładu z wilgotnego i ciepłego 

woreczka (materiałowego) wypełnionego oczywiście ślazem. Jako ciekawostka 

zdradzę Wam też, że napar ze ślazu ma piękny, głęboki niebieski kolor, a więc 

polecam także dodawać go do kąpieli. 

To jednak nie koniec niespodzianek, bo okazuje się, że ślaz jest jadalny, nawet 

surowy. Pąki kwiatowe i 

młode liście są 

składnikami sałatek, 

gotowane sprawdzą się 

jako dodatek do dań 

mięsnych, a drobno 

pokrojone – jako 

przyprawa, między 

innymi do zup. Poza tym 

oczywiście roślinka ta 

hodowana jest także w 

celach ozdobnych, bo jej 

wygląd dorównuje 

niejednej roślinie, która ma za zadanie tylko ładnie wyglądać. A ślaz, chociaż 

niepozorny, kryje w sobie tyle zastosowań i tajemnic! 
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Przepis na napar ze ślazu już znacie, dlatego 

na koniec przygotowałam dla Was również 

przepis na herbatkę wyciszającą, która, 

dzięki aksamitce i melisie, uspokoi Was, 

ukoi Wasze nerwy i pozwoli odetchnąć w 

codziennym biegu, napiętym grafiku 

nadrabiania rang, konkursów i innych 

obowiązków. Korzystajcie, ale z umiarem! 

 

 

 

 

 

 

WYCISZAJĄCA HERBATKA 

 

Składniki:  

5 łyżek kwiatów aksamitki, 5 łyżek suszonego ziela melisy, 2 łyżki suszonych kwiatów 

nagietka, 1 płaska łyżeczka suszonych kwiatów lawendy 

 

Sposób przygotowania:  

Wszystkie zioła zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą i odczekaj 10 minut. Po tym czasie 

odcedź zioła, a twoja herbatka wyciszająca będzie już gotowa. 
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Mitologiczny kącik 

Perun 

Perun Gromowładny był jednym z naczelnych bogów słowiańskich. Uznawany jako 

władca piorunów, był najczęściej wiązany z dębem. Z tego powodu dąb uznawany jest 

za najważniejsze pogańskie drzewo. Jego 

atrybutami są pioruny, skała (jako materialna 

postać gromu), topór lub młot, grom i koń. 

Początkowo był bogiem bezpostaciowym, jednak z 

rozwojem politeistycznych wierzeń słowiańskich 

nabierał na znaczeniu. Bardzo powszechnym 

wierzeniem wśród ludów bałtyckich była 

możliwość sakralizowania poprzez uderzenie 

pioruna.  

Niesamowicie ciekawa jest etymologia imienia 

bóstwa. Rdzeń słowa „per” lub jego ślad można 

znaleźć w takich wyrazach jak: grecki keranos – 

piorun, łaciński quercus – dąb, hetycki perunaš – 

skała lub albańskie pernëdi – niebo. Warto 

zauważyć, że każdy z nich związany jest z 

atrybutem Peruna. Piorun jest symbolem boskiej potęgi, nie tylko w mitologii 

słowiańskiej. Skała, jak wspomniałem wcześniej, uznawana jest za materialną postać 

uderzenia pioruna, który pozostawia w piasku stopione żądło jako przedłużenie oręża 

– tzw. kamień piorunowy (fulguryt). Dąb, uosabiany z postacią Peruna, słyszany jest 

w słowie określającym dębowy las – pereginia. Choć znaczenie imienia boga pozostaje 

niejasne, niektórzy etymolodzy twierdzą, że Perun oznacza „tego, który uderza”. 

Bóg najczęściej ukazywany był jako siwowłosy mężczyzna w sile wieku, posiadający 

złotawe wąsy. Wywoływał błyskawice poprzez potrząsanie swą brodą albo uderzanie 

bronią. Jego orężem był Młot Perunowy, który miał moc sprowadzania deszczu i 

zwycięstwa nad wrogiem, chorobą i złymi duchami. Broń mogła też obalać drzewa, 

rozcinać skały i burzyć fortece wrogów. Według naszych przodków Gromowładny 
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cisnął swą maczugą na Most Nowogrodzki, z którego później wykonano książęce 

berło. 

Oprócz charakterystycznego Młota Perunowego, Gromowładny władał również 

toporem, maczugą, oszczepem i tzw. perunowymi strzałkami, czyli skamieniałymi 

belemnitami, które były 

zastygłymi w kamieniu 

piorunami. Postrzegane były 

jako talizmany szczęścia. Często 

wkładano je do dziecięcych 

kołysek, pocierano nimi 

wymiona krów, umieszczano je 

pod dachami domów, aby 

chroniły je przed uderzeniami 

piorunów. Leczono nimi bóle i 

choroby oczu, odczyniano także z 

ich pomocą uroki. Zapewne 

zastanawiacie się, skąd takie 

wyjątkowe traktowanie 

kamienia? Wynika ono z indoeuropejskich przekonań, że niebo to jedna wielka 

kamienna kopuła. 

Dawni Słowianie szczególną czcią otaczali góry i wzniesienia. To właśnie na nich 

znajdowały się ośrodki kultowe Peruna, tzw. trzebiszcza. Przyczyna była prosta – 

naszym przodkom zależało, aby Gromowładny miał jak najbliżej do składanych mu 

ofiar. Badania archeologiczne trzebiszczy wykazały, że Perunowi przypisywano cyfry 4 

i 8. 

Ciskający w Waszą stronę serdeczne pozdrowienia niczym Perun pioruny, 

Albus S. H. S. Black 
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Czarodziejskie koło ratunkowe 

Połowa semestru już za nami, dlatego też przychodzę do Was z krótką lekturą 

dotyczącą jednego z kursów – opisem postaci, które są rangami do zdobycia na 

tegorocznych Bajkowych Eskapadach. 

Piotruś Pan – postać wykreowana przez szkockiego pisarza Jamesa Matthew 

Barriego. Jest to chłopiec, który nigdy nie chciał dorosnąć. Mieszkaniec krainy zwanej 

Nibylandią. Jest on również przywódcą grupy Zagubionych Chłopców. Przyjaźni się z 

wróżką Dzwoneczkiem, doskonale włada bronią, posiada nawet zdolność latania! 

Jego odwiecznym wrogiem jest kapitan Hak i jego horda piratów. W Londynie w 

Ogrodach Kensington od 1912 roku stoi wykonany z brązu pomnik Piotrusia Pana. 

Arielka – postać inspirowana powieścią „Mała Syrenka” Hansa Christiana 

Andersena. Ariel to mieszkanka podwodnego królestwa, wychowywana przez swojego 

ojca, króla Trytona. Zakochała się w księciu Eryku, którego uratowała z katastrofy i 

marzyła by zamieszkać z nim na lądzie. Aby tego dokonać oddała swój głos morskiej 

czarownicy – Urszuli. W zamian zniknął jej ogon i na jego miejscu pojawiły się nogi. 

Ciekawostką jest, że Arielka jest jedyną księżniczką Disneya, która ma dziecko – córkę 

Melodie. 

Pocahontas – postać inspirowana historyczną postacią – indianką Matoaka (Białe 

Piórko). Jest córką wodza Powhatana, mieszkającą w osadzie Indian w Ameryce 

Północnej. Jako pierwsza zauważa angielski statek przybyły z Nowego Lądu. 

Najbardziej zainteresował ją kolonista John Smith, którego w późniejszym czasie 

uratowała przed egzekucją. Pocahontas, jako jedyna księżniczka Disneya, posiada 

tatuaż. 

Hua Mulan – postać pochodząca z chińskiej legendy, która w męskim przebraniu 

służyła w wojsku. Jej losy zostały opisane w „Balladzie o Mulan”, w której ojciec 

bohaterki dostał powołanie do wojska mimo podeszłego wieku i braku męskiego 

potomka. Dziewczyna, wiedząc, że ojciec poszedł by na pewną śmierć, przebrała się za 

mężczyznę i zamiast rodziciela zaciągnęła się do armii. Służyła w niej 12 lat dochodząc 

do stanowiska oficerskiego. Na motywach tej legendy powstał film Disneya, gdzie 

główną bohaterką była Fa Mulan.  
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Ciekawostki 

 

Uniwersum potterowskie 

▪ Początkowo Hermiona miała mieć na nazwisko Puckle. Podczas dalszych prac 

nad książką J. K. Rowling stwierdziła jednak, że nie pasuje ono do charakteru 

tej bohaterki. 

▪ Najbliższa rodzina Harry’ego nosi nazwisko Dursley. Taką samą nazwę nosi 

angielskie miasto w hrabstwie Gloucestershire. W dzieciństwie Rowling 

odwiedzała tą miejscowość, jednak nienawidziła jej. Dlatego właśnie nazwała 

tak niezbyt lubianych bohaterów. 

▪ Jedną z osób, które Albus Dumbledore chciał wskrzesić za pomocą Kamienia 

Wskrzeszenia i przeprosić, był jego ojciec, Perciwal. 

▪ Remus Lupin to anagram od słów „primus lune”. Ten zwrot przetłumaczony na 

język polski oznacza „pierwszy księżyc”. 

 

Akademia Magii Ramesville 

▪ Zarówno Alice Wright, jak i Kazbiel Thundershout trzy razy wygrywali konkurs 

Wiedzy o Ramesville, przy czym profesor Thundershout dokonał tego trzy razy 

pod rząd. 

▪ Póki co żaden wakacyjny dom nie wygrał Pucharu Domów poza Testralami, 

które zdobyły go trzy razy z rzędu. 

▪ W naszej Akademii najczęściej wybieranym przedmiotem na staż jest Opieka 

nad Magicznymi Stworzeniami. Ukończyło go aż dziewięć osób.  
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Pośród ankiet 
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Gdzie aktualnie spędzasz wakacje?

Poza domem

W domu
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Jak wolisz spędzać wolny czas?

Aktywnie

Biernie

Pół na pół
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Pizza hawajska to…?
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Kto, Twoim zdaniem, wygra Turniej 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 20 sierpnia 

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

 

Konkurs nr 1 

Pierwszy konkurs polega na odgadnięciu, jakim 

szyfrem/sposobem z trzech już wam znanych 

została zaszyfrowana dana nazwa zabawy w 

AMR. Następnie należy odszyfrować każdą nazwę. Za 

jeden przykład możecie zdobyć 4 punkty/galeony. 

 

[Kliknij, by zobaczyć szyfry.]  

 

Konkurs nr 2 

W drugim konkursie należy dopisać w lukach 

brakujące wyrazy w tematach z wakacyjnych 

kursów. Do tego dopiszcie, z jakiego przedmiotu to 

temat. Za jeden przykład możecie dostać 2 

punkty/galeony. 

1. „_____ bliskie spotkania.” 
2. „Nie _____ na dywan!” 
3. „Skok do _____” 
4. „Na początku był… _____!” 
5. „_____ Trójka.” 
6. „Dosis sola _____ facit.” 
7. „_____ i esencja z _____.” 
8. „Przegrać nie _____, a do zwycięstwa żaden nie 

_____ skrót.” 
9. „Odrzućmy _____ przeszłość.” 
10. „Ikona, sława, _____.” 
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