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Magiczny Przegląd Mediów 

[Redaktor Naczelny czasopisma „Newsville” spędzał ostatnio dużo czasu w 

gabinecie redakcji. Przyglądał się okładkom poprzednich numerów, zadziwiając się 

ich liczebnością. Poprawił się w wygodnym fotelu i przymknął na chwilę oczy. Szum 

radia przyjemnie muskał słuch, właśnie trwała audycja z muzyką latynoską. 

Spojrzał na stosik gazet, które musiał przejrzeć, by spisać wydarzenia ze Świata 

Magii i podzielić się nimi z czytelnikami. Nagle usłyszał ciche pukanie do drzwi. Po 

chwili w wejściu stanęła jedna z redaktorek, w ręce której spoczywał pergamin z 

napisanym artykułem. Domingo uśmiechnął się na ten widok. Notując coś prawą 

dłonią, porozmawiał chwilę ze swoim gościem. Oboje zaczęli ożywioną dyskusję o 

najnowszych doniesieniach plotkarskich gazet, nie wahając się przy tym stworzyć 

parę niewinnych teorii spiskowych.] 

 

Podobno wygoda to coś, do czego nieustannie dążymy w naszej egzystencji. Pogląd 

ten zdaje się potwierdzać nieoficjalna informacja zamieszczona w „Proroku 

Codziennym”. Brytyjskie Ministerstwo Magii prawdopodobnie podpisało dwustronną 

umowę ze swoim mongolskim odpowiednikiem. Porozumienie ma dotyczyć wymiany 

technologii związanych ze środkami transportu. Anglicy na mocy dokumentu 

otrzymają prastare zwoje, dzięki którym można zaczarować zwykły dywan tak, by 

mógł latać. Mongołowie z kolei zaopatrzeni zostaną w wiele najnowszych mioteł, 

chociażby Błyskawice. Początkowa niechęć obu krajów do podarowanych środków 

transportu magicznego świadczyć może o zmianie przyzwyczajeń wśród tych 

narodów. A jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to zrobimy reasumpcję… 
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„Prorok Niedzielny” uspokaja wszystkich pasjonatów meteorologii i meteopatów – 

wahania pogody powoli zmierzają ku końcowi! W ostatnim miesiącu zmienność aury 

była wręcz niewyobrażalna. Czarodzieje i czarownice zewsząd narzekali na 

naprzemienne zimne porywy wiatru i fale gorąca lejące się z nieba. Osobiście tego 

doświadczyłem, odwiedzając ostatnio Hogsmeade bez parasola, bo przecież pogoda z 

rana była iście letnia… Doszukując się przyczyn załamań meteorologicznych, trafić 

możemy do wieży pewnego starszego czarnoksiężnika z pogranicza Surrey, który 

eksperymentował ostatnio z wpływaniem na pogodę. Aurorzy ograniczyli jego 

działalność i obserwują go uważnie, zastanawiając się nad profilaktycznymi 

wakacjami w Azkabanie. Pożyjemy, zobaczymy… 

Ostatnie wakacyjne wydanie tygodnika „Czarownica” wprowadza powoli nastrój 

przemijającego lata. Na stronach czasopisma odnajdujemy pierwsze nieśmiałe 

artykuły o modnych dodatkach nawiązujących do jesieni: broszki w kształcie liści, 

pomarańczowe opaski do włosów, kolczyki z dyniami. Ostatnią ozdobę z pewnością 

rekomenduje Luna Lovegood. Poza tym odnaleźć możemy przepis na dyniową 

nalewkę, a z bliskich mi źródeł dowiedziałem się, że Rubeus Hagrid powoli zaczyna 

zbiory ze swego ogródka. Najwyższa pora odwiedzić dobrze znanego nam 

półolbrzyma i pokazać mu recepturę nalewki. To będzie dobra jesień!  

Właśnie byłem świadkiem, jak egzemplarzowi „Żonglera” wyrosły papierowe nóżki i 

zaczęły uciekać z gabinetu. Kurtyna. 

W „Czarodziejskiej Rozgłośni Radiowej” niepodzielnie panują letnie klimaty. 

Słuchacze aktywnie telefonują do redaktorów, dzieląc się swoimi przeżyciami z 

tegorocznych wczasów. Okazuje się, iż przygody w lasach Albanii czy na Morzu 

Śródziemnym to wakacyjny chleb powszedni czarodziejów. Również odtwarzane 

utwory muzyczne nie zawierają w sobie ani nuty melancholii, emanują za to 

pozytywną energią i przywodzą na myśl skąpane w ciepłych promieniach słońca ciała 

plażowiczów. Nóżka sama zaczyna chodzić, gdy słyszy się np. „Cheerleader” Omiego, 

„Call Me Maybe” Carly Rae Jepsen czy „On the Beach” Chrisa Rei. Audycje 

przeplatane są licznymi konkursami z nagrodami, tak więc dla każdego coś dobrego! 

„Potterwarta” donosi o niezwykłym wydarzeniu na obrzeżach Londynu. Grupka 

młodocianych czarodziejów założyła niedawno gang miotlarski. Pod osłoną nocy 

przecinają powietrze nad terenami wokół stolicy Wielkiej Brytanii, psocąc i dokonując 

drobnych kradzieży. Jeden ze słuchaczy, Wayne Hopkins, zrelacjonował niezwykle 
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oryginalny atak na jego domostwo. Około godziny drugiej w nocy zamaskowani 

lotnicy wybili północną szybę w jego salonie, wzięli stamtąd złocony posążek satyra, 

po czym stłukli okno po przeciwnej stronie pokoju i wyfrunęli w siną dal. Na dzień 

dzisiejszy gang jest nieuchwytny, podobno jednak oliwa sprawiedliwa zawsze na 

wierzch wypływa. 

Wielkimi krokami zbliża się zmierzch wakacyjnego semestru w Akademii Magii 

Ramesville. Kto żyw, niech uzupełnia swoje konta galeonami i punktami. Okazję ku 

temu mamy chociażby podczas weekendowych wydarzeń typu Karty Czarodziejów czy 

Zagadki Septimy. Nie omijajmy też konkursów na stronie szkoły, zarówno tych 

przedmiotowych, jak i organizowanych przez tegoroczną prefekturę. Warto! 

Wciąż trwa loteria Losville, w której jedyne, czego potrzebujecie, to tak naprawdę 

uśmiech Fortuny. Jak się okazuje, utrafienie chociażby jednej cyfry to spore 

wyzwanie. Zawsze jednak znajdzie się grupa prawdziwych szczęśliwców, którzy 

cieszyć się mogą napływającymi gratyfikacjami. Strzelajcie więc, byle celnie! 

Koniec roku szkolnego to także czas porządkowania wszelkich interesów. Dopinanie 

spraw na ostatni guzik, sortowanie zadań ważnych i ważniejszych, myślenie o 

odpoczynku… Nie zostawiajcie jednak wszystkiego na ostatnią chwilę. Zaledwie dni 

dzielą nas od ostatecznego terminu przyznawania rang, tak że bierzmy sprawy w 

swoje ręce i działajmy! 

 

Pora kończyć Magiczny Przegląd 

Mediów, który jak zawsze okazał się 

pełen wydarzeń i zaskoczeń. Kto wie, cóż 

jeszcze przyniesie nam przyszłość… 

 

Specjalnie dla Was, 

Domingo Borgia 
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Osobistości od drugiej strony: ALBUS BLACK 

[Lato dopisywało w pełni, racząc wszystkich intensywnymi i ciepłymi promieniami 

słońca. Większość czasu czarodzieje wykorzystywali na to, by grzać się na błoniach 

czy nad jeziorem, pracując nad wakacyjną opalenizną; w końcu ten błogi czas 

dobiegał końca. W niewielkim oddaleniu od nich w promieniach 

późnopopołudniowego słońca rozłożony był nad brzegiem jeziora granatowy koc ze 

złotymi zdobieniami, a na nim znajdował się wiklinowy kosz wypełniony 

smakołykami ze szkolnej kuchni.] 

Vivienne: [Na kocu po turecku siedziała kobieta ubrana w luźne, materiałowe, 

fioletowe spodnie oraz tradycyjny biały podkoszulek, na który opadał długi naszyjnik 

z wizerunkiem kanarka. Na jej 

szczupłe plecy opadały rude włosy, 

których wyjątkowo nie spięła w koka, 

mimo upalnego dnia. Kobieta 

spojrzała w stronę zamku i widząc 

nadchodzącego stamtąd wysokiego 

młodzieńca, uśmiechnęła się 

delikatnie i podniosła, chcąc przywitać 

swojego gościa.] 

Albus: [Z lekkim podekscytowaniem, 

ubrany jak zwykle w idealnie czarny 

strój, Albus wyszedł na błonia, 

kierując się od razu w stronę jeziora. 

Prędko wyhaczył wzrokiem panią 

redaktor, której nie sposób było 

pomylić z kimś innym i skierował się 

w jej stronę. Kiedy dotarł nad brzeg jeziora, uśmiechnął się serdecznie do kobiety.] 

Witaj, Albusie! [Uścisnęła dłoń ciemnowłosego.] Cieszę się, że znalazłeś 

chwilę, by się ze mną spotkać. [Wskazała dłonią na miejsce na kocu.] Usiądź, 

proszę. I częstuj się. [Mówiąc to, pokazała chłopakowi kosz pełen nadziewanych 

rogalików, babeczek oraz ciasteczek w kształcie kanarków i świergotników. Ona sama 

zajęła miejsce po drugiej stronie koca i sięgnęła po notatnik oraz pióro.] 
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[Uścisnął kobiecie dłoń i w ślad za nią usiadł na kocu.] Dzień dobry, Vivienne! Na 

samym wstępie chciałbym Ci podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo 

miło, bo nigdy nie spodziewałem się, że będę mieć szansę udzielenia tutaj 

wywiadu. [Wziął do ręki ciasteczko w kształcie kanarka, którego skosztował. Było 

wprost wyśmienite.] 

Ach, mój drogi, przyjemność po mojej stronie! [Uśmiechnęła się przyjaźnie do 

Albusa, a następnie ułożyła notes przed sobą, podobnie jak samopiszące pióro, które 

dzisiaj w jej imieniu sporządzało notatki ze spotkania. Dziękowała Merlinowi za ten 

wynalazek, bo bardzo ułatwiał jej życie. Założyła kosmyk włosów za ucho i spojrzała 

na swojego rozmówcę, szykując się do zadania pierwszego pytania.] Zaczniemy od 

czegoś tradycyjnego, czego pewnie się spodziewasz. [Odchrząknęła cicho.] 

Opowiedz mi, jak wyglądały Twoje początki w Świecie Magii. Jak trafiłeś 

do Akademii? 

[Wysłuchał z uwagą pytania, 

kiwając głową.] Spodziewałem 

się, że o to zapytasz. [Zaśmiał 

się, sięgając pamięcią niezbyt 

daleko. Wciąż czuł się tutaj 

świeżakiem, bo lekko ponad pół 

roku to wcale nie jest tak dużo.] 

Doskonale pamiętam, jak 

trafiłem na reklamę 

Akademii. Było już grubo po 

północy i akurat kończyłem 

czytać fanficka o tematyce 

Harry’ego Pottera. Po 

zakończeniu całości mam 

tendencję do czytania komentarzy pod ostatnim rozdziałem. Najświeższy 

z nich był właśnie reklamą Ramesville. Istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo, że był autorstwa Zoe. [Uśmiechnął się na myśl o 

zwariowanej, bajkowej profesorce, która była niekwestionowanym Łowcą 

Studentów.] Po krótkiej analizie wszedłem w dołączony link i od razu 

zakochałem się w stronie głównej. Nazajutrz postanowiłem wysłać 
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zgłoszenie i oto jestem. [Podrapał się po nosie, gdyż miał wrażenie, jakby to było 

wczoraj. A minęło już prawie osiem miesięcy.] Początek roku był wspaniały. 

Pierwsze lekcje, przecieranie szlaków. Wszystko było takie nowe, 

interesujące. Nie zmieniło się to po dziś dzień. Każdego dnia wchodzę na 

czat z radością, gotów na kolejne wyzwania. 

Ta nasza Zoey jest niezastąpiona. [Na jej ustach pojawił się promienny uśmiech 

na wspomnienie o młodej, jasnowłosej profesorce.] Z pewnością będzie 

zadowolona, gdy usłyszy o tym, że znacząco przyczyniła się do Twojego 

przybycia do Akademii. [Zerknęła kątem oka na notes, by sprawdzić, czy dobrze 

notuje to, co się dzieje. Gdy zyskała pewność, skierowała do ciemnowłosego kolejne 

pytanie.] Po przybyciu do ŚM–u przybrałeś nowe, fikcyjne dane. Jesteś 

jedną z niewielu osób w tym naszym małym, wirtualnym świecie, która 

posługuje się więcej niż 

jednym imieniem. Ba! Ty 

ich masz nawet cztery! 

[Powiedziawszy to, zaśmiała 

się cicho. Jak szaleć, to 

porządnie!] Skąd taki 

pomysł? Nie męczy Cię 

czasami takie długie 

przedstawianie się? 

[Spojrzała zaciekawiona na 

swojego rozmówcę, 

upatrując w jego danych 

podobieństwa do słynnego 

dyrektora Hogwartu.] 

[W zamyśleniu przysłuchiwał 

się pytaniu. Analizując je, 

odgryzł kawałek ciasteczka w 

kształcie świergotnika.] 

Wiesz, bardzo lubię, kiedy imiona mają swoją historię. Moje podkreślają 

przynależność do domu, którego byłem członkiem przez ostatnie lata. W 

skrócie mego imienia literki S wyglądają jak węże. [Narysował palcem w 
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powietrzu literkę S.] Pomysł zrodził się właśnie w momencie zapisu do 

Akademii. Czy męczy mnie przedstawianie? [Zamyślił się na chwilę.] Czasem 

wpisywanie na listy obecności bywało 

nużące. Jednak liczba imion stała się 

dla mnie takim znakiem 

rozpoznawczym już na samym 

początku. A nieskromnie mówiąc, 

bardzo lubię być w centrum uwagi. 

[Uśmiechnął się przyjaźnie do kobiety.] Jeśli 

chodzi natomiast o Albusa 

Dumbledore’a... Mylny trop. Pierwsze 

dwa imiona wzorowałem na synu 

Harry’ego Pottera, który wyjątkowo 

przypadł mi do gustu. 

[Wysłuchując odpowiedzi Albusa, sięgnęła po 

rogalika nadziewanego czekoladą. Ostatnio 

miała słabość do słodyczy. Postanowiła je 

trochę ograniczyć, ale te smakołyki wypieczone przez szkolne, zdolne skrzaty tak ją 

kusiły, że nie miała siły im się opierać. Ugryzła kawałek, delektując się czekoladowym 

nadzieniem.] O proszę, lubisz być w centrum uwagi? Szczerze mówiąc, nie 

dostrzegłam tego. Być może nie jestem zbyt uważnym obserwatorem. 

[Spojrzała na niego uważnie.] Niemniej jednak muszę Ci przyznać, że jesteś 

pod tym względem wyjątkowy i z pewnością na długo zapada w pamięć 

spotkanie z kimś o tylu imionach. [Uśmiechnęła się delikatnie, a następnie, 

pochłonąwszy ostatni kawałek rogalika, otrzepała spodnie z okruszków i zwróciła się 

do byłego Ślizgona.] Podczas wakacyjnego semestru podjąłeś się 

prowadzenia zajęć z czarnej magii, mimo że wcześniej nie miałeś z nią 

styczności. [Spojrzała zaciekawiona na chłopaka, zastanawiając się, czy może jednak 

miał styczność z tą dziedziną magii, tylko się z tym dobrze krył. Był taki tajemniczy i 

nieodgadniony...] Ciekawi mnie, z czego wynikał ten pomysł? [Przechyliła 

głowę nieco w prawo, oczekując odpowiedzi na to pytanie.] I czy plany, 

wyobrażenia o pracy na tym stanowisku sprawdziły się? Jak oceniasz ten 

mijający semestr? Chcesz się dalej rozwijać w tym kierunku czy może był 

to taki „skok w bok” dla urozmaicenia i planujesz kształcić się w czymś 
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innym? [Zasypawszy Albusa gradem pytań, spąsowiała i sięgnęła po ciasteczko w 

kształcie świergotnika.] 

[Po usłyszeniu pytania, zmarszczył brwi w zastanowieniu. Odchylił do tyłu głowę, 

jakby chciał znaleźć na niebie odpowiedź na zadane pytanie na niebie.] Jesteś 

wyśmienitym obserwatorem. To ja nie dałem tego po sobie poznać. 

Chciałem najpierw wyrobić sobie tę „markę” i dzięki moim osiągnięciom 

być rozpoznawalnym. [Uśmiechnął się, przeczesując palcami włosy.] Muszę 

przyznać Ci rację, bo 

pierwszą styczność z 

czarną magią miałem 

dopiero w trakcie 

tworzenia planu 

nauczania. [Zachichotał 

lekko, siadając po turecku 

i podpierając sobie głowę 

ręką.] Pomysł na 

prowadzenie tego typu 

zajęć zrodził się w 

mojej głowie kilka 

miesięcy temu, jeszcze 

zanim poprowadziłem 

kurs weekendowy. 

Paradoksalnie zainspirowały mnie do tego lekcje Obrony przed Czarną 

Magią. Chciałem poznać tę dziedzinę od drugiej strony. [Uśmiechnął się 

delikatnie.] Jeśli chodzi o moje wyobrażenia… [Zastanowił się przez moment, 

przegryzając rogalik. Od dawna nie jadł nic słodkiego, więc dziś mógł sobie pozwolić 

na udzielenie dyspensy.] Nauczanie samo w sobie jest bardzo ciekawą 

sprawą. Spodziewałem się, że wymaga ono dużego zaangażowania, 

jednak tutaj rzeczywistość troszkę przerosła moje oczekiwania. Nigdy 

jednak nie żałowałem podjętej decyzji, bo świetnie się czuję w tej roli. 

[Albus zastanowił się nad ostatnim pytaniem. Było ciężkie, bo ostatnie tygodnie 

nauczyły go, że życie jest bardzo nieprzewidywalne.] Nauczanie czarnej magii 

zawsze traktowałem jako próbę czegoś nowego. Nigdy nie wiązałem z nią 

swojej dalszej przyszłości. Miał to być taki jednorazowy „skok w bok” i 
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spojrzenie na magię z innej perspektywy. [Uśmiechnął się, odgryzając kolejny 

kęs rogalika.] Od początku nauki w Akademii moją pasją były Eliksiry. Z 

czasem dołączyły do nich Transmutacja i Obrona przed Czarną Magią. 

Wydaje mi się, że to jest właśnie moja droga i to na niej chciałbym się w 

niedalekiej przyszłości skupić. [Zakończył swą wypowiedź, nie dając 

jednocześnie jasnej odpowiedzi na ostatnią część pytania. Nie może w pełni zdradzać 

swoich planów. Wolał zostawić trochę miejsca na niespodzianki.]  

[Kiwała powoli głową, słuchając tego, co miał do powiedzenia Albus. W międzyczasie 

chrupała ciastko i kątem oka obserwowała poczynania samonotującego pióra. 

Wprawdzie do tej pory jej nie zawiodło, jednak wolała trzymać rękę na pulsie. Gdy 

padło ostatnie słowo z ust ciemnowłosego, zwróciła się w jego kierunku.] 

Rozumiem, czyli masz dość 

rozległe pasje. [Uśmiechnęła 

się delikatnie.] Ciekawa 

jestem, co szykuje dla Ciebie 

przyszłość i w którym 

kierunku podążysz jako 

profesor. Kto wie, może 

wrócisz do furtki z napisem 

„Czarna Magia”? [Wzruszyła 

lekko ramionami, po czym 

odchrząknęła cicho.] Ten 

semestr jest czasem debiutów w Twoim wykonaniu. [Skierowała w jego 

stronę serdeczny uśmiech, jednocześnie z zainteresowaniem przyglądając się jego 

sylwetce.] Sprawdzasz się nie tylko jako nauczyciel, ale także opiekun. 

[Odgarnęła kosmyk rudych włosów, który opadał jej na oczy i założyła go za prawe 

ucho, by ten jej dalej nie rozpraszał.] Odnalazłeś się na tym stanowisku? Jest to 

– według Ciebie – trudne zadanie czy może łatwe? Co najbardziej, a co 

najmniej podoba Ci się w byciu opiekunem? [Spojrzała wyczekująco na 

tegorocznego nauczyciela Czarnej Magii.] 

[Przygryzł dolną wargę, zastanawiając się, jak odeprzeć swoiste gradobicie pytań. 

Szybko jednak udało mu się zebrać swoje myśli i powoli składał w zdania wszystko, co 

kotłowało się w jego głowie.] Bramka Czarnej Magii już otworzyła mi się w 
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szkole obok. Jednak jak się potoczą moje dalsze losy w tym kierunku, nie 

wiem. [Westchnął cicho, zmierzając do kluczowej części zadanego pytania.] Opieka 

nad Gromoptakami była dla mnie już od samego początku jedną wielką 

niewiadomą. Nie miałem pojęcia, z czym to się je ani z której strony 

ugryźć. [Zaśmiał się. Jak o gryzieniu mowa, nie mógł sobie darować, aby nie odgryźć 

ciasteczku w kształcie kanarka głowy.] Miałem jednak to szczęście, że Mirabel 

troszkę bardziej ogarniała sytuację. Razem udało nam się wystartować w 

bardzo trudnym maratonie. Szczególnie początkowe tygodnie wymagały 

ode mnie mnóstwa wysiłku. Z czasem jednak, kiedy razem z uczniami 

przyzwyczailiśmy się do nowej sytuacji, stała się przyjemnością. 

[Uśmiechnął się na wspomnienie tych 

wspólnie spędzonych chwil.] 

Uwielbiam każdego dnia wchodzić 

do dormitorium i widzieć choćby 

kilka osób. Pisać z nimi nawet o 

największych głupotach czy wbijać 

sobie cieniutkie szpileczki. 

[Zachichotał cicho.] Uważam, że bycie 

opiekunem ma zdecydowanie 

więcej blasków, aniżeli cieni. 

Według mnie, najtrudniejszy był 

wybór prefekta. [Westchnął ciężko, 

gdy przypomniał sobie o tym trudnym 

wyborze.] Otrzymaliśmy wiele 

wspaniałych zgłoszeń i ciężko było 

wyeliminować kogokolwiek. Patrząc jednak z perspektywy czasu, 

uważam, że podjęliśmy słuszną decyzję. Ariadna sprawdza się w tej roli. 

Właśnie prefekt jest dużym plusem opieki. Można na niego zrzucić kilka 

obowiązków. [Zaśmiał się, szczerząc zęby.] Mam tę przyjemność opiekować 

się naprawdę wspaniałymi osobami. Gdybym mógł cofnąć czas, nie 

zmieniłbym swojej decyzji. [Skwitował swoją wypowiedź, wciąż się uśmiechając.] 

Bycie opiekunem to bardzo trudne wyzwanie. Mówię to z doświadczenia. 

[Pokiwała powoli głową, na chwilę sięgając wspomnieniami do momentu, gdy miała 

pod swoją pieczą młodych adeptów magii.] Na pewno nie da się do niej 
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przygotować, wszystko wychodzi w praniu. I rzeczywiście, pomoc 

prefekta jest nieoceniona, dlatego tak ważne jest podjęcie odpowiedniej 

decyzji. [Uśmiechnęła się delikatnie.] Mam nadzieję, że te szpileczki to tylko 

symboliczne, a nie coś związanego z laleczkami voodoo? [Spojrzała na 

ciemnowłosego zaniepokojona. Wolała nie wyobrażać sobie takich scenariuszy, 

dlatego potrząsnęła lekko głową, chcąc pozbyć się tych myśli. Skierowała wzrok w 

stronę chylącego się ku zachodowi słońca.] Odejdźmy jednak od poważnych, 

ŚM–owych tematów... [Spojrzała z zaciekawieniem na chłopaka, uparcie walcząc z 

tym, by nie spojrzeć na koszyk ze smakołykami. Doskonale wiedziała, że jedno 

spojrzenie by wystarczyło, żeby uległa.] Jestem ciekawa, pewnie tak jak i nasi 

czytelnicy, jak profesor Black spędza wakacje. [Uśmiechnęła się do Albusa 

zachęcająco.] Wyjeżdżałeś gdzieś? Co najlepiej wspominasz z tego lata? Czy 

było takie, jak je sobie wymarzyłeś? [Musiała nauczyć się kontrolować swój 

słowotok i zadawanie ogromu 

pytań za jednym razem. 

Westchnęła cicho, po czym 

splotła dłonie na kolanach, 

czekając na odpowiedź 

swojego rozmówcy.] 

[Odgarnął włosy z czoła i 

przyłożył palec do nosa, 

trwając przez moment w 

zamyśleniu.] Nad żadnym z 

uczniów się nie znęcam, 

wbrew krążącym plotkom. [Mrugnął do redaktorki, mając w głowie żartobliwe 

potyczki słowne z Gromoptakami.] Moje wakacje to w dużej mierze 

Ramesville. Chwała profesorowi Thundershoutowi, z którym w czwartym 

tygodniu zamieniałem się lekcjami, bo miałem okazję spędzić go nad 

polskim morzem. Uwielbiam jego klimat. Nawet wtedy, kiedy pada deszcz 

i wieje wiatr, przeszywający wielowarstwowe ubrania. [Zachichotał, 

doskonale pamiętając swój spacer po plaży w swetrach i kożuchu.] Poza tym 

miałem okazję spędzić kilka szalonych chwil ze znajomymi. Leżenie na 

bieżni przy szkole i obserwowanie gwiazd było cudownym 

doświadczeniem. [Na jego twarzy malował się błogi wyraz, kiedy wrócił 
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wspomnieniami do tamtych momentów.] Osobiście nie przepadam za latem. 

Szczególnie takim upalnym, dlatego tegoroczna pogoda bardzo mi 

odpowiadała. Nie potrafię myśleć, kiedy temperatury dobijają ponad 30 

stopni. Będę w mniejszości, bo od stycznia błagałem o tego typu lato. 

[Wzdrygnął się na myśl o gorączce, jaką zaserwował mu ubiegły rok.] Moim 

ulubionym wspomnieniem, poza oczywiście nocą spadających gwiazd, są 

chyba całodniowe wypady z przyjaciółką i rozmowy o wszystkim, a 

zarazem o niczym. Cenię sobie tego typu sytuacje, bo każda chwila 

spędzona w dobrym towarzystwie nie jest chwilą straconą. [Uśmiechnął się 

zadowolony, że i tę wypowiedź udało 

mu się skwitować ciekawą myślą.] 

[Nie skomentowała zapewnienia 

nauczyciela o nieznęcaniu się nad 

uczniami. Wierzyła w jego słowa, ale 

dla pewności później skonfrontuje te 

słowa z podopiecznymi profesora. 

Zerknęła na notes, kontrolując 

zapisywane informacje, a następnie 

zwróciła się do mężczyzny.] Wakacje 

to specyficzny czas, kiedy nasze 

troski odsuwa się na boczny tor i 

skupia na przyjemności, 

odpoczynku, umacnianiu relacji 

międzyludzkich. A przynajmniej 

tak powinno być. [Na jej ustach pojawił się nieznaczny uśmiech.] Choć 

temperatury rzeczywiście potrafią czasami pokrzyżować najlepsze plany. 

Osobiście wolę, gdy jest chłodniej, niż gdy termometry wskazują takie 

wysokie temperatury. [Odchrząknęła i spojrzała na zegarek, po czym jej oczy 

rozszerzyły się ze zdziwienia.] To niewiarygodne, jak szybko minął ten czas. 

Miałam wrażenie, jakbyśmy dopiero zaczynali, a tymczasem dobrnęliśmy 

do końca. [Zaśmiała się cicho.] Na zakończenie mam do Ciebie jeszcze jedno 

pytanie. Pewnie spodziewasz się jakie. [Mrugnęła do ciemnowłosego, 

uśmiechając się szeroko.] Chciałbyś może kogoś pozdrowić? 
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[Zaskoczony rozejrzał się po błoniach. Nad jeziorem powoli zachodziło słońce. 

Zamrugał oczami, nie mając pojęcia, kiedy ten czas minął.] Jeśli już nadarzyła się 

okazja, chciałbym pozdrowić każdego członka Akademii, a w 

szczególności tych z nas, którzy miewają teraz 

gorsze chwile. Jesteście silni i dacie radę 

stawić czoła każdemu wyzwaniu! [Uśmiechnął 

się do redaktorki, myślami będąc z każdą osobą, o 

której mówił.] Nie mógłbym sobie darować, jeśli 

nie pozdrowiłbym moich cudownych 

podopiecznych. Rok szkolny powoli dobiega 

końca i jestem z Was dumny, jak świetnie 

sobie poradziliście. Oczywiście buziaczki dla 

najcudowniejszej współopiekunki! 

Mirabelciu, nie mógłbym sobie wymarzyć 

nikogo lepszego. [Zapamiętał, aby przy najbliższej 

okazji uściskać kobietę, szalejącą za rudymi perukami. 

Po chwili namysłu strzelił facepalma, bo zapomniał o kimś bardzo ważnym.] 

Oczywiście pozdrawiam dwie wspaniałe osóbki, czyli Lukrecję i Ariadnę. 

Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę, że Was mam! 

Dołączam się oczywiście do tych pozdrowień. [Uśmiechnęła się serdecznie, po 

czym podniosła się z koca. Spędziła w pozycji siedzącej ponad godzinę, tak dobrze im 

się rozmawiało, i teraz czuła, jak przekazane przez Crispina w genach stare kości dają 

o sobie znać. Odgarnęła włosy na plecy i spojrzała na Albusa.] Dziękuję Ci raz 

jeszcze za czas poświęcony na spotkanie, mimo że tyle razy musieliśmy je 

przekładać. [Uśmiechnęła się delikatnie.] Nie chcę Cię dłużej zatrzymywać, 

może jeszcze zdążysz skorzystać z uroków tego pięknego dnia. [Uścisnęła 

mu dłoń, po czym wręczyła kilka babeczek i rogalików z koszyka na drogę.] Do 

zobaczenia na szkolnych korytarzach! 

[Z lekkim ociąganiem wstał z koca i uśmiechnął się do kobiety.] Ja również 

dziękuję Ci za możliwość rozmowy. Spełniło się właśnie jedno z moich 

ŚM-owych marzeń. [Uścisnął jej dłoń i z bananem na twarzy odebrał pakunek.] 

Do zobaczenia! [Pomachał jej na pożegnanie i powoli zaczął kierować się w stronę 

zamku.]  
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Z magicznej biblioteczki 

– Wszyscy musimy kiedyś umrzeć – skomentował. – Życie 

byłoby nic niewarte, gdyby nie groźba śmierci.  

Wojenny kataklizm niemalże doszczętnie zniszczył Stany Zjednoczone oraz Bliski 

Wschód. Populacja w tych krajach praktycznie nie istnieje. Ci, którzy przeżyli, walczą 

o ostatnie zasoby wody, pożywienia i 

lekarstw. Inaczej jednak sytuacja wygląda w 

Europie, gdzie zapanowała w tym czasie 

utopijna rzeczywistość, do której reszta 

krajów pragnie się przyłączyć. 

Powstał tam nowy system, nowa 

rzeczywistość – Europia, która podzielona 

jest na krainy zwane Palatynatami. Każdy 

obywatel Europii co trzy lata w ramach 

Rotacji zostaje przesiedlony do kolejnych 

międzykulturowych wspólnot, gdzie 

zawiązuje nowe znajomości, poznaje języki, 

spełnia marzenia i robi karierę. Jednak 

istnieje Reguła Par. Głosi ona, iż legalny 

związek można zawrzeć dopiero po 

ukończeniu 35. roku życia. Przed tym wiekiem nie można mieć partnera czy 

wychowywać dziecka. Młody obywatel ma się najpierw skupić na sobie, swoich 

marzeniach i rozwoju życia zawodowego. Dopiero potem, kiedy się ustatkuje, może 

zacząć myśleć o założeniu rodziny. 

Kiedy nastał względny spokój, a ludzie zapragnęli eksplorować kosmos, nadeszła 

kolejna wizja zagłady świata. Do Ziemi zaczęły zbliżać się niebezpiecznie ogromne 

ilości meteoroidów, które jednak zawisły w przestrzeni okołoziemskiej, pokrywając ją 

niemalże w całości. 

W takim świecie przyszło żyć dwójce młodych ludzi – Carys i Maksowi. Ona jest 

pilotką, a on sprzedawcą w supermarkecie i kucharzem zwerbowanym do programu 

kosmicznego. Zakochują się w sobie z wzajemnością, jednak nie mają jeszcze 
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odpowiedniego wieku, aby legalnie być razem. Miłość prowadzi ich do centralnego 

Palatynatu, aby przed Przedstawicielami prosić o zmianę zasad Reguły Par, żeby 

mogli razem żyć. Jednak nie wszystko poszło po ich myśli. Aby udowodnić, że ich 

związek przetrwa, zostają wcieleni do 

nowego programu kosmicznego. 

Po odbyciu przyspieszonego szkolenia 

wylatują w kosmos. Udaje im się przebić 

przez pas meteoroidów, kontynuują 

więc misję i cieszą się swoją miłością. 

Pewnego dnia wpadają jednak na 

ogromny meteor, wskutek czego ich 

statek zostaje zniszczony, a oni sami 

lądują w próżni z kończącym się 

zapasem tlenu. 

„Zatrzymać gwiazdy” to debiutancka 

powieść Katie Khan. Piękna okładka 

wprowadza nas w nietypowe miejsce na 

prowadzenie akcji powieści. 

Wydawałoby się, że w tak pustym 

miejscu nic się nie będzie działo. Wręcz 

przeciwnie. Książka dostarcza nam wielu zwrotów akcji, przerywanych historiami, 

jakich bohaterowie doświadczyli w utopijnym świecie oraz w samym kosmosie. 

Wydarzenia, w jakie autorka wplątuje bohaterów, wydają się jak najbardziej realne, 

mimo ich trudnej sytuacji. Co więcej, nie wiemy tak naprawdę, jak ich historia się 

zakończy. Czy ich uczucie zwycięży? Czy jednak na zawsze zostaną uwięzieni w 

próżni? Jak się okazuje, autorka nie przedstawia nam jednego zakończone, lecz kilka. 

Lecz ile dokładnie, to musicie odkryć sami.  
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Z czeluści Internetu 

Harry Potter – to jeszcze nie koniec 

 

„A błądzić jest rzeczą ludzką, a wybaczyć… no to już może tylko miłość.” 

 – Richard Paul Evans, Obiecaj mi 

 

Wojna dobiegła końca, „a Voldek gnije w piekle”. Wszystko wskazuje na to, że 

uczniowie Hogwartu wreszcie będą mogli uczyć się w normalnych warunkach, bez 

strachu o życie swoje i swoich bliskich. Do adeptów, którzy postanowili kontynuować 

swój siódmy rok nauki, 

niewątpliwie klasyfikują się 

Harry, Draco i Hermiona. Czas 

po wojnie, jak się okazuje, jest 

również okazją do zatarcia się 

dawnych głupich podziałów i 

zdefiniowania, kto zasługuje na 

miano przyjaciela. 

Hermiona bardzo nieszczęśliwie 

zakochała się w Ronaldzie 

Weasley, który okazał się nie być 

godzien jej uczucia. Pewnie 

nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, 

że po powrocie do Hogwartu 

otrzymała nominację na Prefekt 

Naczelną. Nikogo też nie uda mi się zaskoczyć, kiedy podam, że jej naczelną 

połóweczką został Draco Malfoy. Ich współpraca nie układa się najlepiej, jednak z 

czasem zaczynają dogadywać się coraz lepiej. 

Nowy Minister – Kingsley Shacklebolt – postanawia zaingerować w system nauczania 

w Hogwarcie. Spokojnie, nie tak brutalnie jak Knot i Umbridge. Lekcje 

mugoloznawstwa są obowiązkowe dla każdego ucznia, bez względu na pochodzenie. 
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Ministerstwo chce zmniejszyć ryzyko, że znajdzie się kolejny szaleniec, który porwie 

za sobą tłumy czystokrwistych, nie mających bladego pojęcia o mugolach. Warunkiem 

zaliczenia roku jest przeżycie trzech tygodni w mugolskiej szkole w centrum Londynu. 

Brzmi niczym najgorszy koszmar dla panicza Malfoya, prawda? 

Zapewne zastanawia Was, co do diaska znaczy cytat, który przywołałem na początku 

artykułu. Narcyza Malfoy jest umierająca, gdyż została przeklęta. Przed śmiercią 

chciałaby prosić Hermionę o 

wybaczenie krzywd, jakie 

spotkały ją w jej domu. 

Dlatego w trakcie przerwy 

świątecznej Draco zaprasza 

ją do Malfoy Manor. Już w 

progu dziewczyna czuje 

mrożący krew w żyłach 

klimat miejsca, w którym 

kilka miesięcy temu 

torturowała ją Bellatriks. Co 

takiego wydarzy się w 

Dworze Malfoyów? Jak 

wpłynie to na dalsze losy 

bohaterów? Czy miłość 

przezwycięży piętno jednej, 

feralnej nocy? Do czego dojdzie w Londynie i jaką historię skrywa tępawa Dafne 

Greengrass? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie na tym wspaniałym 

blogu. 

Serdecznie polecam, 
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Skrzacia kuchnia 

MROŻONA KAWA 

Składniki: 

― ulubiona kawa; 

― szklanka lodu; 

― 1-2 łyżki syropu czekoladowego;  

― pół szklanki bitej śmietany. 

Sposób przygotowania: 

Zaparz kawę (może być nieco mocniejsza 

niż zwykle, ponieważ lód ją rozcieńczy), 

następnie odstaw ją do ostygnięcia na 

jakieś 20–25 minut. Po tym czasie zmiksuj 

w blenderze kawę, lód, bitą śmietanę oraz 

syrop czekoladowy. Kontynuuj mieszanie 

aż wszystkie składniki będą dobrze 

połączone. Przelej całość do szklanki. Dla 

ozdoby możesz jeszcze na wierzch napoju 

dodać bitą śmietanę i syrop czekoladowy. 

BABECZKI Z BUDYNIEM I OWOCAMI 

Składniki: 

− 250 g mąki tortowej; 

− 30 g cukru pudru; 

− szczypta soli; 

− 2 łyżeczki cukru wanilinowego; 

− łyżeczka proszku do pieczenia; 

− 200 g masła; 

− 2 żółtka; 

− 2 budynie; 

− 300 g ulubionych owoców. 

Sposób przygotowania: 

Przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia 

oraz cukrem pudrem do miski. Następnie 

dodaj zimne masło pokrojone na 

kawałeczki, żółtka, sól oraz cukier 

wanilinowy. Włóż całość do blendera i 

zmiksuj aż będzie miało ziarnistą 

konsystencję. Ciasto przełóż na folię 

spożywczą i utwórz z niego kulkę, a 

następnie włóż do lodówki na około 

godzinę. Po tym czasie wylep foremki dość 

cienką warstwą ciasta. Nakłuj je i znów 

umieść w lodówce na około 30 min. 

Następnie piecz całość w 200°C przez 

około 12 minut. Po upieczeniu wyjmij je z 

foremek i odstaw do wystygnięcia. W tym 

czasie przygotuj budyń według instrukcji z 

tyłu opakowania. Odstaw budyń do 

lekkiego wystudzenia. Następnie możesz 

napełniać nim babeczki. Umyj owoce i 

udekoruj nimi całość. 

Smacznego
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 Opowiadanie: Ogniskowe rewelacje 

Koniec roku zbliżał się nieuchronnie. Wzbudzało to pewną nostalgię wśród uczniów i 

profesorów, którzy już wspominali, jak to dopiero wszystko się zaczęło, a tu już zaraz 

trzeba kończyć. Oczywiście nie brakowało też radości z tego powodu. W końcu 

wakacje to rzecz przyjemna. Zero latania po schodach od sali do sali, zero 

pożerających wszystkie szare komórki praktyk. Nic, tylko się cieszyć. 

To zadziwiające połączenie nostalgii i radości podsunęło dwójce uczniów pewien 

pomysł. Spotkali się w 

pokoju prefektów, bo byli to 

oczywiście prefekci naczelni 

i zaczęli rozmawiać. Padały 

najróżniejsze pomysły – 

gdzieś przewinęło się 

zdjęcie dmuchanego pałacu, 

gdzie indziej basenu z 

kulkami, a nawet pomysł 

wycieczki do samego serca amazońskiej dżungli. Z każdym pomysłem było jednak coś 

nie tak. Nie były odpowiednie dla całej społeczności, a o to przecież naczelnym 

chodziło. 

Czas uciekał nieubłaganie, obowiązki wzywały a idealnego rozwiązania brak. W 

końcu, po kilku kuflach kremowego piwa i szklankach winogronowego soku, Zinnia 

zeskoczyła z krzesła jak oparzona. Prawie było widać świecącą się nad jej głową 

żaróweczkę. 

– OGNISKO!!! Ley, zrobimy im ognisko. Proste, przyjemne i kto nie lubi dobrego 

jedzenia w przyjaznej atmosferze? 

– Do tego ognisko sprzyja wspominaniu, a naszych Ramesiaków wyraźnie do tego 

ciągnie! – Ley podchwycił pomysł – Musimy zapisać wszystko, co trzeba zrobić.  

Usiedli więc do planowania, które szło im wyjątkowo sprawnie. Może to sprawka 

bąbelków w głowie po takiej ilości wypitego soku, a może po prostu byli świetni w 

planowaniu. 
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Przygotowania ruszyły pełną parą, w końcu do zakończenia roku czasu wiele nie 

zostało. Zaangażowali prefektów domowych do pomocy, nie dzieląc się jednak całym 

planem, a tylko wyznaczając konkretne zadania. Tak oto jedna osoba robiła i rozsyłała 

zaproszenia, inna załatwiała jedzenie, a jeszcze inna zajmowała się tajemniczą 

„potworną niespodzianką”.  

W końcu nadszedł ten dzień. W wyznaczonym miejscu na szkolnych błoniach zebrała 

się większość profesorów i naprawdę sporo uczniów. Każdy, kto w jakimkolwiek 

stopniu angażował się w ten wakacyjny rok albo okupował dormitorium, unikając 

kursów jak ognia. Na środku wytyczonego kamieniami placu leżała usypana góra 

patyków, kory i innych łatwopalnych, nietoksycznych rzeczy, zaś obok niej stali 

bardzo z siebie dumni prefekci naczelni.  

Zaprosili wszystkich do zajęcia wygodnych miejsc, częstowania się czymś z bogatego 

w opcje menu, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie i odpoczynku przy 

najlepszych mugolskich utworach. Wszystko przebiegało wręcz idealnie! Ludzie 

jeszcze bardziej się integrowali, opowiadali zabawne i zaskakujące historie, znalazło 

się nawet kilka tych z 

dreszczykiem. Im 

ciemniej się robiło, tym 

grupa robiła się bardziej 

wylewna. Być może była 

to również sprawka 

winogronowego soku i 

innych bąbelkowych 

napojów. W każdym razie 

– bawili się cudownie.  

Z upływem godzin ogień 

zaczął przygasać. Co 

niektórzy pokładli się na trawie, poprzykrywali kurtkami i płaszczami i poszli spać. 

Nikomu nie chciało się wracać do dormitoriów. Szczególnie, że zaraz przy ognisku 

profesor Thundershout zaczął opowiadać straszne historie, a Krzaczek pomagał mu z 

efektami dźwiękowymi. 

– Słychać było łamane pod stopami gałęzie i szeleszczące liście. Ktoś zbliżał się 

lasem… – mówił profesor, a wszyscy naprawdę słyszeli dokładnie te dźwięki. To było 
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tak realistyczne, aż zbyt realistyczne. Nie chciano umniejszać umiejętnościom 

aktorskim Krzaczka, ale taka sekwencja dźwięków? W dodatku, nie cichła, nie 

kończyła się. Trwała. 

Opowiadanie się skończyło, ale dziwne dźwięki nie. Zbudzono tych śpiących i teraz już 

wszyscy z napięciem wpatrywali się w las. Normalny człowiek pewnie zacząłby 

uciekać, ale Ramesiaki były napełnione duchem ogniska, żądne przygody. 

Wtedy od strony lasu wyłoniło się stworzenie. Wszyscy byli przerażeni. Im bardziej się 

ono zbliżało w stronę ogniska, tym wyraźniejsze się stawało. Osoby znajdujące się 

najbliżej widziały całkiem sporych rozmiarów, bardzo wychudzonego byka. 

Kilka osób odniosło wrażenie, że już gdzieś to kiedyś widziało. Wtedy Catie doznała 

olśnienia i wykrzyczała na cały głos. 

– TO TEN BYK Z MITOLOGII EGIPSKIEJ! 

Część osób spojrzało na nią jak na wariatkę, część wiedziała, co trzeba robić, a 

pozostali właśnie się budzili. Ci 

ostatni nie mieli pojęcia o 

możliwym zagrożeniu i 

mamrotali niewyraźnie słowa 

pod nosem. Kilka osób zaczęło 

szukać profesora Borgii, jednak 

od początku ogniska ciężko 

było go dostrzec. Czyżby 

wiedział, co się szykuje i unikał 

ogniska? Tego raczej nikt się 

teraz nie dowie. 

Całe to małe zamieszanie 

przerwała Zinnia. Wydawało się, że miała podejrzenia, co poszło nie po ich myśli. 

– Iz? Czy możesz nam wyjaśnić, gdzie się podziewa ta potworna niespodzianka, czyli 

nasza piniata? 

– Eeee… To miała być piniata? – odpowiedziała trochę zakłopotana – Mówiliście, że 

potrzebujecie potwornej niespodzianki, więc myślałam, że chcecie potwora, a nie coś 

zaskakującego czy coś w ten deseń. 
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– No to chyba się nie zrozumiałyśmy. Nieważne, wyjaśnimy to sobie później, ale 

teraz... Czy wiesz jak pokonać tę maszkarę?  

– Ostatnio wystarczyło jej samo jedzenie, więc chyba można teraz też z nim 

spróbować. 

Zinnia pokiwała głową i udała się w stronę swojej torby. Po chwili wyciągnęła z niej 

opakowanie kiełbasek, z których nie 

skorzystała podczas ogniska. Szybko je 

otworzyła i rzuciła bykowi. Stworzenie 

się nimi zainteresowało, ale nadal nie 

wyglądało na chętne do odejścia. 

Prefekt Naczelna zawołała innych, aby 

jej pomogli. Jedzenie z jej torby już się 

kończyło, więc raczej by nie 

wystarczyło. 

Jak poprosiła o pomoc, tak się stało. 

Wszyscy, którzy byli w stanie do 

działania, ruszyli z odsieczą. W stronę 

stworzenia leciały kiełbaski, chlebki, 

pianki, ciastka, kartony z sokiem, 

owoce, warzywa – po prostu wszystko, 

co można było znaleźć na ognisku. 

Minęła chwila i po tym całym jedzeniu nie zostało prawie żadnego śladu oprócz 

małych okruszków. Stworzenie wróciło do lasu i wydawało się, że dało im spokój. 

Reszta ogniska minęła w całkowitej harmonii. Dopiero nad ranem ostatnie osoby 

wróciły do dormitoriów. Przecież ognisko w wykonaniu Ramesville nigdy nie mogło 

być spokojne.  
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Ploteczkowy świat 

[Ploteczkowe siostry spotkały się ponownie, rozmyślając 

nad sprawami z ostatnich tygodni. Siedziały na błoniach 

pod dużą lipą, popijając wesoło lemoniadę cytrynową, 

wymieniając się spostrzeżeniami i co chwilę wybuchając 

głośnym śmiechem. Cały wieczór spędziły na 

opowiadaniu różnych, czasem nie do końca prawdziwych historii, zapisując co jakiś 

czas ubarwioną opowieść na pergaminie...] 

 

Turniej Międzydomowy zdecydowanie wzbudził w całej społeczności szkolnej masę 

emocji. Uczestniczki co prawda mają już za sobą trzy zadania, jednak my nie 

zrezygnowałyśmy ze stałej obserwacji 

reprezentantek. Ariadna Williams 

oraz Rosalie Devine wykorzystują 

ten czas tak, jak należy – korzystając z 

ciepłej pogody i wypoczywając po 

trzech tygodniach zmagań na 

świeżym powietrzu. Największą 

zagadką jest jednak Suzane Black, 

która… zniknęła! Jak wiemy, naszym plotkarskim nosom nie umknie nic, a jednak 

wychowance domu Hipogryfów udało się uniknąć naszej obserwacji – coś musi być 

na rzeczy! Czyżby dziewczyna przeżywała w samotności szok poturniejowy 

spowodowany ciężkimi zadaniami? Jeszcze się tego dowiemy! 

* 

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Uczniowie spędzają coraz więcej 

czasu nad książkami i pergaminami, walcząc o ostatnie rangi na świadectwie. Naszą 

uwagę przykuła jednak niepozorna i cicha Julia Watson, która postanowiła nie 

marnować czasu w taki sposób, jak rówieśnicy. Całe dnie spędza przy szkolnym 

jeziorze, zapisując coś w swoim notesie – za każdym razem, gdy ktoś do niej 

podchodzi, niemal natychmiast zamyka go, aby nikt przypadkiem nie przeczytał 

nawet fragmentu jej zapisków. Czy nie wydaje wam się to podejrzane? Jak dla nas to 
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widoczny na pierwszy rzut oka spisek! Czyżby uczennica próbowała obmyślić plan 

zdobycia rang bez większego wysiłku, unikając przy tym jakiegokolwiek zmęczenia? 

Będziemy mieć na nią oko! 

* 

Ich brak co prawda mogliśmy dostrzec już od dłuższego czasu, jednak nam ciągle nie 

daje to spokoju. Czy nie zastanawia was gdzie podziali się nasi szkolni historycy – 

Crispin Stewart oraz Cynthia Kamack? 

Dwójka zniknęła niemal od razu po zakończeniu 

poprzedniego roku, zabierając wszystkie swoje 

rzeczy i zostawiając pusty schowek. Kontakt z 

nimi jest naprawdę znikomy, jednak udało nam 

się wyniuchać, że znaleźli się oni w Egipcie, gdzie 

spędzają wspólnie wakacje! Pozostało jednak 

jedno pytanie… Czy ich wspólny wyjazd został 

zaplanowany jedynie w celach naukowych ku 

poszerzeniu swojej historycznej wiedzy, czy tę dwójkę jednak łączy coś więcej? Na 

pewno nie zostawimy tej sprawy, póki nie poznamy odpowiedzi! 

* 

Rok w rok donosimy Wam o najciekawszych sposobach na przekupienie... to znaczy 

pocieszenie Profesorów! Z reguły uczniowie decydowali się na małe, ale symboliczne 

podarki, które topiły serca nauczycieli, ale w tym semestrze Narcissa Lovegood 

wyszła przed szereg. Dziewczyna postanowiła, że sięgnie po wyjątkową broń przeciw 

niezaliczeniu kursu teleportacji! A właściwie zdobyciu licencji… Z jej skrytki z banku 

zniknęła spora sumka, która z kolei wpłynęła na konto… magi–biura podróży! Ale 

heca, nie? Narcissa – jak podają nasze źródła – kupiła dwa bilety na podróż do 

Egiptu. Na początku pomyślałyśmy, że może chce wybrać się na wakacje z kimś 

bliskim, ale gdy ta najpierw odebrała świstki, a potem od razu pobiegła do 

Kryształowej Komnaty, szepnęła coś profesorowi Arsenowi McGreenowi i oddała 

mu jeden z biletów, już zrozumiałyśmy, co się święci. Mamy tylko dwa pytania. 

Dlaczego się tam nie teleportujecie? No i halo – wyślecie nam pocztówkę? 

* 
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Wiadomość o szkolnym balu na pożegnanie lata zatrzęsła Akademią niczym wejście 

Kazbiela Thundershouta do Kryształowej Komnaty. 

Wszyscy zaczęli wymyślać najróżniejsze i najbardziej 

szalone przebrania, jednak dotarły do nas ciekawe 

informacje. Podczas rutynowego śledzenia profesor 

Vicky Lee usłyszałyśmy, że kobieta również planuje 

udać się na imprezkę. Jednak, ku zaskoczeniu 

wszystkich, prawdopodobnie nie przebierze się za żadną 

postać z bajki! Gdy wiadomość ta dotarła do jej 

partnerki w prowadzeniu zajęć, Zoe Anderson, 

złamała jej serce. Nic nie poradzimy na waśnie między 

profesorami, ale chętnie dostarczymy popcorn, gdyby na horyzoncie pojawiła się 

jakaś drama! 

* 

Każdy zapewne wie, jak ciężko haruje nasz szkolny skrzat, Kryształek. Tutaj zmienić 

kolorki, a to podać wodę, przynieść jakieś ciastko, pozamiatać... Biedny chłopaczyna 

nie wie, w co ma ręce włożyć! Za radą naszej wspaniałej dyrektorki, ale niestety nie 

pamiętamy już której, Kryształek zaczął medytować oraz uprawiać jogę. 

Wspaniała postawa! Jest jednak pewien problem... Nowa zajawka tak go pochłonęła, 

że zapomniał o swoich obowiązkach w Akademii! Teraz już wiecie, czemu nie 

wyjawiamy nazwiska winnej? No właśnie! Pamiętajcie, że bierzecie odpowiedzialność 

za rady, które dajecie. Teraz biedna pani dyrektor sama powinna latać z talerzami! 

* 

W wyścigu za rangami nie zapominajcie jednak o tym, żeby się bawić i korzystać z 

wakacji! Niektórym już od tego odbiło… Chociażby takiej Mai Edevane, która ponoć 

nie rusza się z dormitorium. Może ewentualnie na jedzenie, ale ponoć Gromoptaki są 

nieźle zaniepokojone stanem dziewczyny. Od rana od wieczora tylko rangi, zadania, 

quizy, praktyki. Ile można?! Skoro już krążą ploty o tym, że Albus Black lubi Was, 

drogie Gromcie, wykopywać z dormitorium, może zajmiecie się biedną Mają, która 

zwariowała? A może ktoś rzucił urok na uczennicę? Tego się nie dowiemy… no chyba, 

że po zakończeniu jej nie przejdzie! 

* 
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Pogoń za punktami i rangami całkowicie zaślepiła niektóre osoby. Jednak ostatnie 

hałasy dochodzące z dormitorium Testrali nieco przeczą temu stwierdzeniu... Gdy 

wpadłyśmy na rutynową kontrolę zastałyśmy totalny chaos! Jak radzą sobie z tym 

opiekunki tej szalonej gromadki? Modły do zdjęcia Crispina Stewarta w młodości, 

kilka kieliszków wina i mugolskie słuchawki wyciszające podobno dawały radę przez 

jakiś czas, teraz pozostała tylko rezygnacja. Na szczęście pieczę nad Testralami 

przejęła Rosalie Devine, która z uporem maniaka zagania całe towarzystwo do 

roboty, a potem sama się z nimi bawi. Czy to złoty środek? Czemu nikt wcześniej na to 

nie wpadł? 

* 

Było już o przekupstwach, było o obłąkaniu… Może teraz coś o pieniądzach? Lubimy 

ten temat! Same często bierzemy udział w loterii Losville, ale to bardziej takie 

przyzwyczajenie, że raz w tygodniu wyśle się ten kupon i człowiek nawet o tym 

zapomina! Pomijając już fakt, że dyrektor 

Maloy nie może zapomnieć o rozliczaniu 

loterii, to zawsze udaje jej się ustrzelić 

piękne cyfry! Los sprzyja, gratulujemy! 

Tylko że gdy ostatnio mijałyśmy jej 

gabinet, a drzwi były uchylone ociupinkę 

(ale tak, że nasze oczy dojrzały, co dojrzeć 

miały), kobieta siedziała na górze monet i je obsesyjne przeliczała. Nie podzieliła się z 

nami (a szkoda), jednak zainteresowało nas to niezmiernie… Widać, że nie tylko 

knury potrafią czasami uderzyć do głowy! PS. Proszę wydać pieniążki na 

dofinansowanie herbatek dla ploteczkowych sióstr!  
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Nieco więcej o... 

…wielkim miłośniku magicznych stworzeń  

Newton Skamander jest czarodziejem półkrwi, który urodził się 24 lutego 1897 roku. 

Rozpoznawalny jest dzięki swojemu wielkiemu zamiłowaniu do magicznych stworzeń. 

Świadczyć może o tym również to, że napisał książkę 

pt. „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, która 

została wydana w 1927 roku nakładem wydawnictwa 

Książnica Obskurus. 

Od najmłodszych lat Newt wykazywał miłość do 

magicznych stworzeń, którą zaraziła go jego matka. 

Podobno chłopak potrafił godzinami siekać 

chorbotki w swojej sypialni i bardzo lubił to zajęcie. 

W 1908 roku trafił do Szkoły Magii i Czarodziejstwa 

w Hogwarcie, gdzie został przydzielony do 

Hufflepuffu. Nie jest zaskoczeniem fakt, że był 

najlepszy z Opieki nad Magicznymi Stworzeniami. 

Podczas swojej nauki w szkole magii zaprzyjaźnił się 

ze Ślizgonką Letą Lestrange. Tę dwójkę łączyło 

wspólne zainteresowanie do magicznych stworzeń. 

Na ich piątym roku nauki jeden z eksperymentów 

Lety z wozakiem nie poszedł po jej myśli, tym samym narażając życie innego ucznia. 

Newton nie miał zamiaru obserwować, jak jego przyjaciółka zostanie wyrzucona ze 

szkoły, więc wziął całą winę na siebie. Spowodowało to, że prawie został wydalony ze 

szkoły, jednak dzięki interwencji Albusa Dumbledore’a nigdy się to nie stało. 

Kilka lat później Newt rozpoczął pracę w jednym z wydziałów Ministerstwa Magii – 

Departamencie Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami. Na początku wykonywał 

swoje obowiązki w Biurze Przemieszczania Skrzatów Domowych, jednak po upływie 

dwóch lat trafił do Wydziału Zwierząt. Korzystając ze swojej zdolności i wiedzy o 

różnych magicznych stworzeniach, szybko zdobył awans. 

Praca w Ministerstwie zapewniała niewielkie zarobki, dlatego Newt w 1918 roku 

przyjął propozycję Augusta Worme, aby napisać książkę o magicznych stworzeniach. 



 

 30 

Poszukując jeszcze więcej informacji na temat fantastycznych zwierząt, odwiedził 

mnóstwo krajów rozsianych po 5 kontynentach. Na swojej drodze wiele razy zetknął 

się z nadnaturalnymi istotami i to na podstawie tych spotkań opisał czarodziejskie 

stwory. 

Newton posiadał kilka interesujących magicznych przedmiotów. Jednym z nich 

(chyba najbardziej rozpoznawalnym) była jego walizka. Została zaczarowana w taki 

sposób, by w jej wnętrzu mieściły się 

specjalne wybiegi dla różnych 

stworzeń tak, aby jak najbardziej 

przypominały ich naturalne 

środowiska życia. Ułatwiało to 

transportowanie zwierząt do różnych 

miejsc. Bagaż posiadał również funkcję 

„dla mugoli”, dzięki której w środku 

znajdowały się zwykłe rzeczy codziennego użytku, które pakuje się do walizki. Nie 

wzbudzały one podejrzeń mugoli i Newt dalej mógł podróżować ze swoimi 

stworzeniami. Przebywały w niej stworzenia takie jak: gromoptak, żmijoptak, 

demimoz, niuchacz, szczuroszczet, żądlibąk czy buchorożec. 

Newt to zielonooki mężczyzna, który jest raczej wysoki i szczupły. Ma krótkie i 

brązowe włosy. Najczęściej chodził w niebieskim płaszczu z brązową kamizelką pod 

nim. Jego ubiór był zdecydowanie jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego 

magizoologa. 

Był człowiekiem ambitnym i potrafiącym oddać się sprawie. Świadczy o tym m.in. 

fakt, że nawet na „emeryturze” ciągle szukał kolejnych informacji związanych z 

książką. Co by nie było, magiczne stworzenia były jego pasją, więc łączył przyjemne z 

pożytecznym. Podczas obserwowania przygód Newta można zaobserwować, że woli 

raczej nie angażować się zbytnio w życie między ludźmi. Więcej czasu poświęcał 

stworzeniom i opiece nad nimi. Dbał o ich bezpieczeństwo, o to, czy mają co jeść itd. 

Traktował wszystkich ludzi równo i starał się dbać o ich bezpieczeństwo, mimo że byli 

mu całkiem obcy. Starał się o dobro dla wszystkich, bo według niego tak właśnie 

powinno być.  
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Humor z murów naszej szkoły 
[19:06:45] Albus.S.H.S.Black: O wilku 
mowa, a Alice tuż-tuż! 
[19:06:47] Alice_Wright: ??? 
[19:06:48] Alice_Wright: Jakim wilku     

[19:06:49] Albus.S.H.S.Black: Alice! 

     
[19:06:52] Rosalie_Devine: O Tobie 

[19:06:52] Alice_Wright:  
[19:06:55] Alice_Wright: Co znowu ja? 
[19:06:56] Rosalie_Devine: Wilk w 
chomiczej skorze. 
 

 
[19:44:10] Nessa.Clark: Kolory są? 
[19:44:29] Albus.S.H.S.Black: !.gromoptaki 
chyba 
[19:44:48] Nessa.Clark: !.gromoptaki 
[19:45:24] Nessa.Clark: Ja nie mam koloru 
 

 
[20:21:34] Mirabel_Howerland: Opis 
Ragnaroku jest mega 
[20:21:39] Albus.S.H.S.Black: Ciekawe to 
wydarzenie, nie powiem 
[20:21:49] Albus.S.H.S.Black: Najpierw 
myślałem, że to jakiś bóg XD     
[20:21:53] Albus.S.H.S.Black: Ale potem się 
zaczytałem 

[20:21:57] Albus.S.H.S.Black:  
 

 
[20:32:38] ZoeAnderson: 1.Mirabel 
Howerland przez dwa semestry 
prowadziła kurs weekendowy 
związany z… (jedno słowo) 
[20:32:40] Iz_Morningstar: Chcieli łatwe .... 
[20:33:19] ZoeAnderson: Z mitologią 
(492636791), niewątpliwe! 
[20:33:20] JuliaaWatson: 492636791 
[20:33:21] Ariadna_Williams: 492636791 
[20:33:21] ZoeAnderson: OJEJ 

[20:33:24] ZoeAnderson:  

[20:33:26] Albus.S.H.S.Black:  

[20:33:27] Iz_Morningstar:  
[20:33:33] Skylar_Harvey: XDD 
[20:33:33] Alice_Wright: Odliczaj może 
jeszcze :p 
[20:33:36] ZoeAnderson: Flop zaliczony, 
podajecie dalej! 
 

 
[18:51:31] Bella_Narcyza_Black: Poproszę 
wyciąg z szałwii Albus. Spadłeś mi z nieba. 
[18:52:08] Albus.S.H.S.Black: Otóż nie tym 
razem, bo wszystko idzie dla Kazbiela. 
[18:53:40] Albus.S.H.S.Black: Nie zajmuję 
się handlem. Wszystko na cele naukowe. 
[18:54:06] Emily_Butchon: Albus, ty nie 

zajmujesz się handlem?       
[18:54:45] Albus.S.H.S.Black: Em, kiedyś 
handlowałem Krukonami, ale to było dawno 
temu XD 
 

 
[19:40:22] MajaEdevane: Pamiętajcie, że 
fobie utrudniają życie i warto je 

przepracowywać na jakiś terapiach  
[19:41:09] Albus.S.H.S.Black: Byleby to nie 
była terapia szokowa, bo gdyby zamknięto 

mnie w klatce z ptaszorami...  
[19:42:16] Mirabel_Howerland: [Notuje 
pomysły na prezenty dla Albusika.]     
[19:42:20] MajaEdevane: Tak. Wsadziliby cię 

od razu do klatki z kogutem na głowie  
[19:43:31] Vesper_DeLaurentiis: 
Potwierdzam. Ja się boję bułek i jako terapię 

wybrałam sobie ich jedzenie.  
[19:44:26] Albus.S.H.S.Black: Vesp, to ma 
sens. A jeśli bułki to inna cywilizacja, która 
planuje inwazję na nas i będzie chciała nas 

zjadać?  
[19:45:07] Vesper_DeLaurentiis: A weź 

nawet mnie nie strasz  
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KREATYWNY WARSZTAT 

Makrama, cz. II – Na czym zaplatać? 

Na początek wystarczy nam wałek sosnowy ze sklepu budowlanego lub zwykły patyk z 

lasu. Jeżeli mieszkacie nad morzem, to już jesteście w 

domu, a ja jestem ogromnie zazdrosna. Nie ma nic 

lepszego niż wyżarty przez morską sól patyk znad 

morza – bez kory, żywicy i niechcianych lokatorów, nie 

wymaga już żadnej oprawy prócz wyszorowania z 

brudu i pyłu pod bieżącą wodą. 

Miejsce pracy 

Przy mniejszych pracach bez problemu dacie radę 

zaplatać na biurku, krześle lub na gwoździu w ścianie. 

Przy większych pracach przyda się stojak – 

przykładowo wieszak na ubrania z Ikei MULIG lub 

RIGGA. 

Lecimy z tematem! 

Mamy już sznurek, mamy patyk, mamy miejsce pracy. Od czego zaczynamy w 

pierwszej kolejności? Od umieszczenia sznurka na patyku – tutaj pojawia się pierwszy 

węzeł: 

 

Reszty polecam uczyć się z YouTube’a. Zdecydowanie łatwiej złapać, o co chodzi w 

węzłach na filmie niż na rysunku. Najbardziej bazowe węzły znajdziecie po wpisaniu: 

„square knot macrame”, „spiral knot macrame” oraz „diagonal/horizontal clove hitch 

knot”. Z takim zestawem możecie stworzyć naprawdę piękną makramę. W przypadku 

braku pomysłów – na YouTube znajdziecie również wiele tutoriali na pierwszą 

makramę dla początkujących, również w języku polskim. 
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Książki 

Moim zdaniem jako początkującym nauka pójdzie 

wam o wiele szybciej podczas oglądania instrukcji 

na YouTube, książki natomiast są ciekawym 

poszerzeniem wiedzy, dlatego warto o nich 

wspomnieć. Nie wierzę, że stawiam YouTube ponad 

książkę, jednak… Umówmy się, to jest rękodzieło, 

rządzi się swoimi prawami i takich rzeczy łatwiej się 

nauczyć wizualnie, krok po kroku. Jeżeli jednak 

złapiecie sznurkowego bakcyla, warto sięgnąć 

również po takie pozycje, jak: 

 

• Ściegi makramy, Jadwiga Turska – klasyk, ale nie dajcie się nabrać na ceny na 

Allegro; jest dość rozchwytywana, ale da się upolować na OLX za dużo niższą 

cenę. 

• Makramy i inne cuda ze sznurka, Paulina Kmiecik 

• Makrama dla początkujących i nie tylko. 24 inspirujące projekty, Amy Mullins, 

Marina Ryan-Raison  

• Domowe makramy. 20 pięknych projektów z podstawowych węzłów, Susanna 

Uusitalo  

• Uczymy się makramy, Jadwiga Turska, Warszawa 1985 

• Makramy, Jadwiga Turska, Warszawa 1980 

• Wiązania makramowe, Irena Kotecka, Warszawa 1985 
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Zielnik WIEDŹMY 

Len zwyczajny 

Len to roślina, którą kojarzymy głównie jako materiał, z którego wytwarzane są worki, 

płótna, ale i ubrania, czyż nie? Dla niektórych zaskoczeniem może być więc fakt, że 

len ma wiele innych zastosowań i właściwości… nawet tych trujących!  

Len uprawiany i stosowany był już około 7000 lat temu. Mało tego, Egipcjanie 

używali lnianego płótna do 

balsamowania zwłok, zaś cesarz Karol 

Wielki nakazał uprawę i stosowanie 

lnu w celu wzmocnienia ciała i ducha 

swoich poddanych. Idźmy zatem ich 

śladem! Jednak zanim to nastąpi, 

musimy wiedzieć, jak len wygląda. 

Jego kwiaty są błękitne, 

pięciopłatkowe, liście zaś są 

skrętoległe, wąskie i  szarozielone. Co 

mnie, a może też i Was cieszy, len kwitnie właśnie w lecie. Wiecie zatem, co robić 

zaraz po skończeniu czytania tego wydania. Koszyk w dłoń i pędźcie na łono natury. 

A dlaczego warto? Ano len ma właściwości przeciwzapalne, przeciwskurczowe, 

zmiękczające, przeczyszczające, uśmierzające i chłodzące. Polecany jest dla osób 

cierpiących na zaburzenia naczyniowo-sercowe, cukrzycę i nadciśnienie. Kataplazmy 

z siemienia lnianego pomogą zaś na kaszel i katar. Znany jest także olej lniany, który 

sprawdza się w przypadku egzemy, zaburzeń menstrualnych, stosowany jest do 

pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. Wykorzystuje się go też w kuchni jako składnik 

dań. 

W kuchni cenione są również jego nasiona, które w postaci uprażonej dodawane są do 

sałatek, musli, ciastek, chleba czy innych wypieków. Siemię lniane gotowane przez 

kilka minut wytwarza śluz, który dodatkowo wykorzystywany jest jako zamiennik 

jajek w diecie wegańskiej. Tak powstałą z nasion mieszaninę można też przecedzić i 

pić jako odwar. Co jednak ciekawe, te same nasiona mogą być… trujące! Niedojrzałe 

nasiona lnu zawierają toksyczny aminokwas – linatynę, który w przewodzie 
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pokarmowym ulega rozkładowi między innymi na silnie trujący kwas 

cyjanowodorowy. Tak więc nie należy spożywać więcej niż dwie łyżki zmielonego 

siemienia lnianego na raz. 

Wracając jednak do tej przyjemnej strony ziół… Pewnie nieraz w dziale, który właśnie 

czytacie, widzieliście przepisy na napary i herbatki. Polubienie lub chociaż 

przyzwyczajenie się do smaku ziół często 

wymaga nieco czasu, zwłaszcza jeśli nigdy 

wcześniej nie mieliśmy do czynienia z 

ziołolecznictwem na co dzień. Jak więc można 

sobie ,,ułatwić’’ wypicie takiej dobroczynnej 

herbatki? Czymś słodkim! I nie mówię tutaj o 

cukrze, a o miodzie. Wiedzieliście, że można 

zrobić miód samemu, we własnym zaciszu 

domowym, co więcej bez pracy pszczół? 

Brzmi intrygująco, prawda? Jeśli więc nie 

zdążyliście zabrać wystarczająco dużo miodku od Kubusia na Bajkowych Eskapadach, 

koniecznie zapoznajcie się z tym przepisem na ,,miód bez miodu’’. 

 

Miód z mniszka pospolitego 

 

Składniki: 350 g kwiatostanów mniszka pospolitego, 3 cytryny, 1,5 kg cukru 

 

Sposób przygotowania: Kwiatostany mniszka wsyp do 1,5 litra wody, dodaj 

pokrojone cytryny i przez godzinę gotuj na małym ogniu. Przecedź i przelej przez 

sitko. Wsyp cukier i wciąż na małym ogniu gotuj przez dwie godziny aż do uzyskania 

konsystencji syropu. Następnie przelej miód do słoika owiniętego ręcznikiem i 

pozostaw w ten sposób na trzy godziny, dzięki czemu wydłuży się jego termin 

przydatności do spożycia. Na koniec odwróć słoik do góry nogami i pozostaw na 

kolejne trzy godziny. Po tym czasie Twój miód będzie gotowy.  
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Mitologiczny kącik 

Ragnarök, czyli zmierzch bogów  

Ragnarök można określić jednym zdaniem – jako ostateczną bitwę sił dobra i zła, 

wzajemne zniszczenie się obu stron i początek nowego, lepszego świata. W mitologii 

skandynawskiej jest wielką walką pomiędzy bogami a olbrzymami pod wodzą 

Lokiego. W jej wyniku świat i Asgard, siedziba bogów, spłoną, wszystkie gwiazdy 

zgasną, a Ziemia zostanie zalana przez wielkie morze. 

Ragnarök poprzedzą trzy wydarzenia, które można uznać za jego bezpośrednią 

przyczynę. Pierwszym z nich będzie śmierć Baldura – ulubieńca bogów, symbolu 

mądrości, piękna i dobra. Kiedy zaczęły go nękać sny o śmierci, Frigg – matka 

Baldura – nakazała złożyć przysięgę każdej istocie i rzeczy na świecie, że nie uczynią 

mu krzywdy. 

Zapomniała jednak o 

jemiole, co 

wykorzystał Loki, 

który wręczył 

ślepemu bratu 

Baldura – Hodurowi 

– strzałę z jemioły, 

którą ten rzucił w 

brata. Loki 

udaremnił bogom wydarcie Baldura z objęć śmierci po tym, jak przyrzeczono, że 

wróci on do żywych, jeśli wszystko, co istnieje na świecie, zapłacze z powodu jego 

odejścia. Olbrzymka Thökk, pod postacią której ukrył się Loki, nie uroniła ani jednej 

łzy, więc Baldur nie został wskrzeszony. 

Drugim takim wydarzeniem były narodziny trójki dzieci Lokiego i potwornej 

olbrzymki – Angerbody: gigantycznego wilka Fenrira, bogini Hel oraz wielkiego Węża 

Midgardu – Jormunganda. Warto napomknąć, że Midgard to świat zamieszkany 

przez ludzi, zaś imię Angerbody w tłumaczeniu na język polski oznacza „zwiastun 

smutku”. 
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Trzecim wydarzeniem 

poprzedzającym Ragnarök 

była wyjątkowo surowa zima 

– Fimbulvinter (trzy zimy bez 

lata) – podczas której 

zamarznie cały znany nam 

świat. Ludzie pogrążą się w 

wojnach, grabieżach i 

przemocy, a wszelka 

moralność zniknie. Przeżyją tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta, którzy skryją się w 

gałęziach drzewa Yggdrasil. 

Kiedy wszystkie trzy zwiastuny się dopełnią, nastąpi Ragnarök. Na samym początku 

Sköll i Hati – dwa straszliwe wilki, które gonią Słońce i Księżyc, wreszcie je dopadną. 

Wtedy przestaną istnieć, a wszystkie inne gwiazdy zgasną. Początek Ragnaröku 

obwieści zapianie trzech kogutów wzywających do walki: Fjalara w Jotunheimie, 

Gullinkambiego w Asgardzie i koguta koloru rdzy w Niflheimie. 

Pies piekieł – Garm – głośno zaszczeka, na co opadną więzy krępujące Lokiego i 

Fenrira. Uwolnieni więźniowie 

zapragną zemścić się na bogach. 

Wąż Midgardu wyjdzie z wody 

na ląd, a Loki ze 

sprzymierzonymi mu 

potworami przypłynie na 

statkach do przejścia pomiędzy 

światem śmiertelników – 

Midgardem – a światem bogów 

– Asgardem. Strzegący go 

Hajmdal zagra ostrzeżenie na 

rogu Gjallarhorn, które da się 

słyszeć we wszystkich dziewięciu światach. Pod ciężarem wszystkich gigantów i 

potworów, które po nim przejdą, zawali się Bifrost, czyli Tęczowy Most, łączący 

Midgard i Asgard.  
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Odyn – mąż wspomnianej Frigg – wyprowadzi swych wojowników z Walhalli, aby 

zmierzyli się z potworami Lokiego. Sam zostanie pożarty przez Fenrira, którego 

pomści Widar, zabijając wilka. Po śmierci Odyna Frigg zapłacze po raz drugi, co 

symbolizuje żal oraz zwiastuje koniec świata. Według podań, Frigg zapłakała tylko 

dwa razy – pierwszy po śmierci Baldura. 

Loki oraz Hajmdal wzajemnie się pozabijają. Thor zgładzi potwornego Jormunganda, 

lecz sam umrze od jego jadu. Tyr, jeden z naczelnych bogów, zginie w pojedynku z 

Garmem, jednocześnie go zabijając. Życie stracą wszyscy bogowie, a armia Lokiego 

będzie toczyła bój z wojownikami 

Walhalli do samego końca. Na sam 

koniec ognisty olbrzym, Surtr, przy 

użyciu płomiennego miecza zemsty, 

podpali Asgard i wszystkie pozostałe 

światy. Wtedy wszystko zostanie 

zniszczone. 

Po spaleniu Asgardu poziom wody w 

oceanie podniesie się do tego 

stopnia, że zaleje drzewo świata, 

Yggdrasil, a z jego głębi wyłoni się 

nowy Asgard – Gimlea. Kobieta i 

mężczyzna, ukryci w gałęziach 

drzewa Yggdrasil, dadzą początek nowej rasie ludzi, zwierząt i bogów. Gimleą zacznie 

rządzić zmartwychwstały Baldur, która będzie pełna radości i spokoju, bez wojen, 

przemocy i sporów. Wszyscy będą żyli w pokoju, harmonii i zgodzie. 

 

Życząc wszystkim, abyśmy i my mogli mieć swoją Gimleę na ziemi, 
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Czarodziejskie koło ratunkowe 

Nikomu nie życzę spotkania twarzą w… kaptur z jedną z najbardziej przerażających 

istot w magicznym świecie, ale na wszelki wypadek powinniście co nieco o niej 

wiedzieć oraz jak się przed nią bronić. 

Dementor – mierząca przeszło dwanaście stóp wysokości postać skryta pod czarną 

peleryną z kapturem.  Jego obecność mogą wyczuć nawet mugole. Powietrze staje się 

wtedy lodowate, a w człowieka wkrada się smutek i uczucie, jakby nigdy więcej nie 

miał być szczęśliwy. Prawie nigdy nie pokazują twarzy, kaptur zrzucają jedynie gdy 

szykują się do złożenia pocałunku. Miło brzmi to tylko z nazwy, gdyż czyn ten gorszy 

jest niż śmierć.  Pozbawia on człowieka nie życia, a duszy. Dementor przykłada „usta” 

do twarzy swojej ofiary i wysysa wszelkie uczucia, jakie posiada człowiek, 

pozostawiając po wszystkim jedynie pustą skorupę. Jednym z najskuteczniejszych 

sposobów walki z tymi istotami jest rzucenie Zaklęcia Patronusa. 

Patronus – forma pozytywnej energii zmaterializowana pod postacią srebrnej 

mgiełki mogąca przybrać zwierzęcą formę. Inkantacja zaklęcia brzmi Expecto 

Patronum. Najtrudniejszą sprawą przy rzucaniu zaklęcia jest skupienie się na 

pozytywnym wspomnieniu. Koniecznością jest dokładne przeszukanie swojego 

umysłu i wybranie najszczęśliwszego wspomnienia, jakie tylko posiadamy. 

Pozwalamy, aby wypełniło ono nas całkowicie od palców u stóp do czubka głowy. 

Jeżeli wspomnienie będzie wystarczająco szczęśliwe, patronus może przybrać cielesną 

formę, zaś w przypadku mniej doświadczonych czarodziejów przybiera kształt 

srebrnego obłoku. Może zdarzyć się, że pod wpływem silnych emocji bądź zdarzeń 

forma patronusa zmieni się albo nie będziemy go w stanie już więcej wyczarować. 

Wielkość patronusa nie wpływa na jego siłę, nawet mała patronusowa myszka jest w 

stanie przepędzić setki dementorów. Zaklęciem tym można odpędzić również 

śmierciotule.  
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Ciekawostki 

Uniwersum potterowskie 

▪ Tytuł pierwszego tomu serii pierwotnie brzmiał „Harry Potter i Kamień 

Czarodziejów”. Wydawca uznał jednak, że nie jest on wystarczająco dobry, więc 

zmieniono go na „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. 

 

▪ Zaklęcie uśmiercające Avada Kedavra pochodzi od armeńskich słów Ahadda 

Kedhabhra, które oznaczają „zniknąć jak ten świat”. 

 

▪ Podczas kręcenia sceny, w której Harry i Ron rozbijają się o Bijącą Wierzbę 

zniszczono aż 14 Fordów Anglia. 

 

▪ Portrety, które można zobaczyć w Hogwarcie przedstawiają w pewnej części 

ekipę filmową. 

 

 

Akademia Magii Ramesville 

▪ Dotychczas żaden Ślizgon nie zdobył tytułu Łowcy Studentów. 

 

▪ Helena Browen pełniła funkcję opiekuna domu siedem lat szkolnych z rzędu. 

 

▪ W naszej Akademii były przeprowadzane takie weekendowe kursy jak 

Shuntbumps (XXXIV rok szkolny), Ghoul studies (XLI rok szkolny) czy 

Runiczne wspomagacze (XXXVII rok szkolny).  
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Pośród ankiet 
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Kącik artystyczny 

 

Autor: Catie Catlover z domu Testrali 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 27 sierpnia 

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

 

Konkurs nr 1 

W pierwszym konkursie będziecie musieli zmierzyć się z 

Izbą Pamięci, a dokładniej Tablicą Zasłużonych. Na 

podstawie podanych cech musicie odgadnąć, o kogo 

chodzi. Za jeden przykład możecie dostać 4 

punkty/galeony. 

 

1. Wielki Inkwizytor, Slytherin, wybitne wyniki 

2. WoHP, zarząd szkoły, 25 lat szkolnych 

3. Hufflepuff, dyrekcja, Transmutacja 

4. Grafik, Prawo Magiczne, Dobry Duch Akademii 

5. Założyciel, Smokologia, Zaklęcia i Uroki 

 

Konkurs nr 2 

W drugiej części waszym zadaniem jest dopasowanie 

osób z uniwersum o Harrym Potterze w pary w ten 

sposób, by rzeczywiście pokrywało się to z prawdą. Za 

jeden przykład dostaniecie 2 punkty/galeony. 

[Kliknij, by zobaczyć tabelkę.]  
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