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Osobistości od drugiej strony: IZ MORNINGSTAR
[W szkolnych lochach panował klimatyczny mrok rozproszony tylko przez delikatne
światło z gdzieniegdzie rozmieszczonych pochodni. Niewątpliwie miejsce to widziało
już naprawdę dużo, w końcu wszystko co ciekawe działo się w schowku lub w
lochach. Tym razem jednak pośrodku niczym nie wyróżniającego się korytarza leżał
rozłożony miękki kocyk otoczony przenośnymi grzejnikami.]
Albus: [Ciemnowłosy redaktor siedział po turecku na kocu, trzymając na kolanach
notatnik. Lekko przygarbiony wciąż coś dopisywał lub skreślał – typowy stażysta. Nad
nim unosiła się świetlista kula umożliwiająca mu odczytanie treści, jakie miał przed
sobą. Albus niewątpliwie na kogoś czekał – co rusz zerkał na zegarek i rozglądał się
dookoła. W pewnym momencie dostrzegł zbliżającą się kobietę, z którą był dziś
umówiony. Migiem dokończył zapisywaną myśl i wstał, uśmiechając się do niej
serdecznie.]
Iz:

[Dziewczyna

powolnym

krokiem

przemierzała korytarze lochów, zmierzając na
wyznaczone przez Albusa miejsce spotkania. Była
niezmiernie zadowolona, że nie wybrał na
wywiad miejsca na zewnątrz, ponieważ pogoda
nie należała dzisiaj do najprzyjemniejszych.
Kiedy tylko dotarła na miejsce, obdarzyła
redaktora promiennym uśmiechem i uścisnęła
mu dłoń.]
[Chłopak uścisnął dłoń swojego gościa i skinął na
powitanie

głową.]

Dobry

wieczór,

Iz!

[Szczerząc ząbki, wskazał jej miejsce na kocu
naprzeciw tego, które uprzednio zajmował. Gdy
Prefekt Naczelna usiadła, zajął swoje miejsce i
wskazał dłonią na poczęstunek podwędzony ze szkolnej kuchni.] Częstuj się,
podobno własnoręczna robota Kryształka! [Puścił jej oczko, zerkając na
wspaniałe ciasteczka w kształcie Mrocznych Znaków.]
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Witaj, Albusie! Jest mi niezmiernie miło, że zaprosiłeś mnie na wywiad.
Szczerze przyznam, że Twoja sowa była dość niespodziewana. [Ślizgonka
rozsiadła się wygodnie na kocu, ciesząc się ciepłem grzejnika. Popatrzyła przez kilka
sekund na ciasteczka, po czym od razu włożyła jedno do ust, rozkoszując się jego
smakiem.] Wyborne. Kryształek powinien dostać pochwałę za swoje
umiejętności cukiernicze. [Czekając na pytanie Albusa, szybko spałaszowała
drugie ciasteczko.]
[Redaktor zachichotał i zerknął w swoje notatki, powoli przechodząc do pierwszego
pytania, jakie na dziś miał przygotowane.] Myślę, że zaczniemy standardowym
pytaniem, jakie nasi czytelnicy mogą odnaleźć w prawie każdym
wywiadzie. [Zachichotał, wyobrażając sobie, ile razy musiało ono zostać zadane.]
Na pewno pamiętasz swoje początki w
Świecie Magii, ponieważ jesteś tutaj
stosunkowo

niedługo.

Jak

one

wyglądały? Jak wspominasz pierwsze
wejście na czat? Kto od razu zwrócił
twoją uwagę? [Przygryzł dolną wargę,
ciekaw odpowiedzi Iz.]
[Dziewczyna zaśmiała się lekko, słysząc
pytanie

i poprawiła

niesforne

pasemko

czarnych włosów, odgarniając je za ucho.]
Spodziewałam

się,

że

zadasz

to

pytanie. Może niektórych rozczaruje
moja

odpowiedź,

ale

na

początku

mojej przygody z Akademią nie angażowałam w interakcje z innymi.
Najważniejsze były dla mnie konkursy, lekcje i oceny na świadectwie.
Wiesz, raz kujon, zawsze kujon. [Dziewczyna poczęstowała się kolejnym
ciasteczkiem, po czym zaczęła ciągnąć swoją opowieść, troszkę zatracając się we
wspomnieniach.] Pierwszego wejścia na czat nie pamiętam i nie potrafię
również odpowiedzieć, kto wtedy zwrócił moją uwagę. Tak naprawdę w
pełni zaangażowałam się dopiero w semestrze wakacyjnym, choć na II
roku już zaczęłam od czasu do czasu pojawiać się w dormitorium i
Kryształowej Komnacie.
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[Albus sięgnął pamięcią kilka miesięcy wstecz. Wówczas Iz faktycznie była cichutką
uczennicą, z której ciężko było cokolwiek wydobyć, chociażby w dormitorium.] W
semestrze wakacyjnym zostałaś Prefektem Hipogryfów, w tym roku
pełnisz rolę Prefekt Naczelnej. Czy bycie prefektem to duże wyzwanie?
Jak bardzo różni się praca Prefekta Domowego od Naczelnego? Zdradzisz
nam kilka smaczków dotyczących relacji twojej i Hallon? Wydajecie się
bardzo dobrze dogadywać, a może jest
inaczej? [Obudził się w nim instynkt Rity
Skeeter.

Wrażenie

wywiadu

ze

słynną

pseudodziennikarką potęgowało samonotujące
pióro,

które

zawzięcie

skrobało

słowa

rozmówców.]
[Widząc, jak pióro zapisuje wszystko, co mówi,
przechyliła się lekko, aby zobaczyć, czy aby na
pewno notuje każde jej słowo, po czym udzieliła
kolejnych

odpowiedzi.]

Tak

jak

wspomniałam, wystrzeliłam jak z procy i
nie zatrzymuję się. [Zaśmiała się lekko i
przysunęła

bliżej

cieplutkiego

grzejnika.]

Odpowiadając na Twoje pytanie: tak,
bycie prefektem to duże wyzwanie. Ma
się o wiele więcej obowiązków niż zwykli
uczniowie, ale też więcej przywilejów. W wakacje kilka razy zdarzyło nam
się na szybko wymyślać zabawy prefektow, kiedy jakiś profesor z
przyczyn prywatnych nie mógł jednak poprowadzić zajęć, co wiązało się z
presją czasu, ale wspominam to jako fajne wyzwanie. Bardzo pomagał mi
wtedy Ley Grenouille, bez którego pewnie nie dałabym sobie rady.
[Dziewczyna wyprostowała nogi, rozsiadając się przy tym jeszcze wygodniej niż
wcześniej i zastanowiła się nad odpowiedzią.] Praca Naczelnego różni się tym,
że większy nacisk stawia się na samodzielność. Ma się również więcej
obowiązków niż Prefekci Domowi. Osobiście zaobserwowałam też, że
więcej ludzi zwraca się do mnie z jakimś problemem czy prośbą o pomoc,
choć nie do końca wiem, czy to sprawka tytułu Prefekta, czy też mojej
inteligencji. [Iz puściła oczko do Redaktora, mając nadzieję, że wyczuje tę nutkę
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samoironii.

Słysząc

pytanie

o

osobie

współnaczelnej

wyprostowała

się

z

podekscytowania.] Jak cudownie, że o to zapytałeś. Hallon – puchoński
miód na mą ślizgońską duszę. Dyrekcja podczas podejmowania decyzji,
kto ma zostać naczelnym, nie mogła wybrać lepszej osoby na to
stanowisko. Hallon jest idealnym partnerem w zbrodni. [Wzięła do ręki
kolejne ciasteczko i odgryzła połowę, po czym kontynuowała, gdy tylko skończyła
przeżuwać.] Z nami jest troszkę
jak z kołem zębatym – jak
jedno się wypali, drugie nagle
dostaje olśnienia, wpadając
na jakiś genialny pomysł i
razem

wychodzi

nam

coś

naprawdę fajnego. Poznałam
je również troszkę prywatnie
i mogę śmiało stwierdzić, że
uwielbiam naszą znajomość. Slytherpuff 100%. [Wpakowała resztę ciastka do
buzi i czekała, zaciekawiona reakcją Albusa na jej słowa.]
Współpraca Prefektów Naczelnych jest niesamowicie ważna. Cieszę się,
że tak dobrze udało Wam się dogadać. [Złapał oczko Iz i uśmiechnął się pod
nosem. Tegoroczni Naczelni świetnie sobie radzili i czuć było między nimi tę chemię.]
Rok szkolny powoli już się kończy. Był to dla Ciebie bardzo pracowity
czas. Jak byś go podsumowała? Gdybyś mogła, co byś w nim zmieniła? Bo
na pewno nie genialny kurs. [Uśmiechnął się w jej stronę. Uwielbiał filmowe
zajęcia!] Co planujesz na styczeń? A może zdasz się na spontan i zobaczysz,
co wyjdzie? [Albus niczym karabin maszynowy wyrzucał z siebie kolejne pytania,
ciekaw odpowiedzi Iz.]
[Ślizgonka westchnęła, kiedy przypomniała sobie, ile obowiązków miała w tym roku
oraz ile obowiązków wzięła na siebie dodatkowo.] Oj, bardzo pracowity –
rozszerzenia, Naczelny, kurs, dwa działy w gazetce… Nazbierało się tego,
ale niczego bym nie zmieniła. [W głowie pojawił się jej obraz jej samej podczas
godzin spędzonych na przygotowywaniu kursu, zabaw, wertowaniu strony w
poszukiwaniu ciekawostek.] Każda chwila poświęcona na ŚM jest niezwykle
budująca. Gdyby tak nie było, pewnie już dawno odeszłabym w cień, żyjąc
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wyłącznie życiem prywatnym. Wiadomo, jak każdy popełniam błędy, ale
po to je popełniamy, aby się na nich uczyć. [Popatrzyła na Opiekuna i
uśmiechnęła się chytrze, chcąc odpowiedzieć na pytanie, ale nie wiedząc, na ile może
sobie pozwolić, żeby wszystkiego nie zdradzić.] To chyba nie będzie wielkim
zaskoczeniem, ale na styczeń planuję pójść na staż, choć to wszystko
uzależnione jest od moich wyników z egzaminów. Co do dalszych planów:
są, ale na razie się nimi nie podzielę.
Zbliżają się Mikołajki i święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas ten czas
kojarzy

się

z

rodzinną

atmosferą,

niepowtarzalnym

klimatem

i

prezentami. [Zachichotał pod nosem. Był maniakiem otwierania prezentów.] Czym
dla Ciebie jest ten okres? Z czym kojarzą Ci się święta? Jaka jest twoja
ulubiona tradycja świąteczna? Moja to zdecydowanie „Kevin sam w
domu”. [Mruknął coś niezrozumiale pod
nosem, widząc już pod artykułem dodatek:
„Rozmowa

zawierała

lokowanie

produktu”.] Wolisz dawać prezenty czy
je otrzymywać? [Z uwagą przyglądał się
rozmówczyni, w międzyczasie chrupiąc
przepyszny piernik w kształcie Mrocznego
Znaku.]
[Obawiała się, że trochę wyjdzie z niej
Grinch, ale życie nie zawsze układa się tak,
jakbyśmy tego chcieli.] Dla mnie ten
okres kojarzy się przede wszystkim z
prawie

ciągłym

podróżowaniem.

Świętuję zawsze przez trzy dni i w
każdym z nich muszę być w innym miejscu oddalonym o kilkaset
kilometrów, aby choć trochę czasu posiedzieć z rodzinką. Nie narzekam,
bo funkcjonuję już tak kilka lat i się przyzwyczaiłam, ale marzy mi się
niekiedy pojeść do oporu i później poleżeć w domu rodzinnym na
kanapie, oglądając jakiś film. [Od czasu do czasu w jej myśli wkradały się
wspomnienia z dziecinnych lat, kiedy to spędzała święta tylko i wyłącznie w
rodzinnym mieście.] Mam dwie tradycje świąteczne. Pierwsza z nich to
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oglądanie codziennie, zaczynając od 1. grudnia, filmu świątecznego.
Zazwyczaj są to komedie romantyczne robione na jedno kopyto, ale co
roku uparcie czekam na nowe filmy, a jak takie się wyczerpią, oglądam
jakieś starsze. Kevin oczywiście obowiązkowy jest w Wigilię Bożego
Narodzenia. [Zerknęła na notatki Albusa, widząc, jak pióro robi wykrzykniki przy
„lokowaniu produktu”. Zaśmiała się pod nosem, po czym kontynuowała swój wywód.]
Drugą moją tradycją jest otwieranie kalendarzy adwentowych. Na razie
skompletowałam ich pięć, nie tylko ze słodyczami, i już nie mogę się
doczekać, kiedy zacznę je otwierać dzień po dniu. [Już czuła tę codzienną
ciekawość, co skrywa każde kolejne okienko. To takie mini podarunki-niespodzianki
dla

samej

prezentów,

siebie.]
to

Co

do

zarówno

uwielbiam je dawać, jak i
otrzymywać. Bardzo lubię ten
moment, kiedy ktoś otwiera
prezent ode mnie i mogę
obserwować

jego

reakcję.

Kiedy ja zaś dostaję prezent,
zawsze cieszę się jak dziecko. Nawet mała głupota potrafi mnie
uszczęśliwić. [Uśmiechnęła się na wspomnienie, kiedy ktoś bardzo jej bliski
obdarował ją Panem Puchatym.]
[Zannichellie schował się za notatnikiem, gdy padło wspomnienie kalendarzy
adwentowych. Od kilku lat ich już nie praktykował, a wcześniej zawsze o nich
zapominał. Jako miłośnikowi komedii romantycznych bardzo spodobała mu się
takowa tradycja Iz. Może sobie ją pożyczy?] Zaraz po świętach czeka nas
Sylwester i przywitanie Nowego Roku. Czego byś sobie w nim życzyła?
Czy masz już jakieś postanowienia noworoczne, które chciałabyś
zrealizować? Jak to z nimi jest – udaje ci się ich dotrzymać czy nie
bardzo? [Przypomniał sobie swoje wielokrotne obietnice i postanowienia, z których
praktycznie nic nie wyszło. Od jakiegoś czasu już ich nie praktykował, ale może
komuś się jednak udaje?]
[Ślizgonka zastanowiła się chwilę i strzepała kilka zabłąkanych okruszków ciasteczek z
zielonej szaty.] Życzyłabym sobie wytrwałości, cierpliwości i umiejętności
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trzymania niekiedy języka za zębami. Tych umiejętności najbardziej mi
brakuje w życiu. [Słysząc pytanie o postanowieniach noworocznych, zaczęła się
śmiać.]

Postanowień

zazwyczaj

nie

mam,

bo,

znając

siebie,

zapomniałabym o nich po 5 minutach, tak bardzo nie zwracam na nie
uwagi.

Ostatnio

światełko

w

jednak

tunelu,

iż

pokazało

się

uda

się

mi

zrealizować postanowienie sprzed dwóch
lat – przebiec półmaraton organizowany
w moim mieście. Forma nie ta sama, co
dwa lata temu, ale mam jeszcze trochę
czasu, żeby nadrobić.
[Wytrzeszczył oczy, słysząc o ambitnym planie Iz.
Podziwiał ją teraz jeszcze bardziej – w życiu nie
odważyłby się wystartować w półmaratonie.
Szybko

jednak

otrząsnął

się

ze

swojego

zaskoczenia i zerknął w kartkę.] To było
ostatnie pytanie, jakie na dzisiaj przygotowałem. [Uśmiechnął się do Iz i
zerknął na samopiszące pióro. Wszystko zanotowało jak należy!] Czy chciałabyś
kogoś pozdrowić? Albo coś przekazać naszej magicznej społeczności?
[Zerknął na nią, ciekaw odpowiedzi.]
Nie chciałabym wymienić nikogo personalnie, zatem pozdrawiam
serdecznie każdą osobę, którą miałam przyjemność poznać w Magicznym
Świecie. To właśnie dzięki Wam otworzyłam się na internetowe
znajomości, zaangażowałam się w tę społeczność i jestem tu, gdzie
jestem. [Na szybko wzięła jeszcze jedno ciastko w kształcie Mrocznego Znaku, nie
mogąc opanować swojego apetytu na cukier.]
Oczywiście

dołączamy

się

do

pozdrowień

i

życzymy

wszystkim

czytelnikom udanych Mikołajek. [Zannichellie podniósł się z koca i pożegnał z
Iz.] Do zobaczenia w dormitorium! [Puścił jej oczko i odprowadził wzrokiem w
stronę bardziej cywilizowanej części zamku.]
[Dziewczyna złapała jeszcze jedno ciasteczko na drogę i pożegnała się z Redaktorem.]
Ten wywiad to była dla mnie czysta przyjemność. Do zobaczenia! [Wstała,
wygładziła swoją szatę i ruszyła korytarzami w stronę dormitorium.]
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Z magicznej biblioteczki
„Per aspera ad astra”
Zastanawialiście się kiedyś, jak będzie wyglądało życie na Ziemi za 50 lat? Czy nadal
będzie takie samo jak jest teraz, czy jednak zmieni się o 180 stopni?
W tej powieści Robert J. Szmidt prezentuje nam Ziemię z perspektywy odległego
kosmosu. Uniwersum stworzone przez Szmidta to świat, w którym korporacje
przejęły rolę państw narodowych i to one rządzą i dzielą się ziemią i ludźmi – nie
tylko na naszym globie, ale
także na Księżycu czy Marsie.
Nie ma już narodów, każdy
człowiek przynależy do firmy,
a te walczą ze sobą zaciekle o
wpływy,

surowce

technologie.

Nie

przegranych

–

korporacyjnej
pozostają
firmy,

i

ma
na

tu
polu

walki

tylko

zwycięskie

które

pożerają

mniejsze i sięgają po kolejne.
Ekspedycja pod dowództwem Roberta Bukowskiego nie ma więc zbytniej możliwości
odwrotu – musi podążać do obranego celu za wszelką cenę. A że cena będzie wysoka,
łatwo się domyślić.
Załoga „Mayflower” musi zmierzyć się ze wszelkimi możliwymi trudami niezwykle
ciężkiej podróży. Podzielona jest ona na długie okresy hibernacji oraz wymaga
stałego, starannego nadzoru nad liczną grupą kolonizatorów, którzy na pokładzie
statku transportowani są do nowego świata. Celem jest zbudowanie ludzkiej kolonii w
układzie Centuriona, zgodnej z wizją sponsora i najbogatszego człowieka w kosmosie
– Eamona Lockharta. Znajome nazwisko, nieprawdaż? Jednak ten Lockhart znacząco
różni się od tego znanego nam z serii o Harrym Potterze.
Wyprawa jest trudna, bo podróż ma trwać 170 lat, jednak załoga wydaje się być
dobrze do niej przygotowana, a twórca całego programu i fundator dokładnie
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wszystko przemyślał. Wybudzenia mają następować co 10 lat, a w trakcie tych
interwałów załoga ma dbać nie tylko o statek, ale również o sprawność fizyczną
kolonistów. Jednak w trakcie podróży okazuje się, że nic nie jest takie, jakie być
powinno. Pojawiają się kolejne problemy, na które członkowie załogi nie byli
przygotowani. Zamknięci na jednym statku, muszą pogodzić ze sobą różne
charaktery, walczyć ze swoimi słabościami i próbować dostosować się do nowych,
szokujących faktów, które z czasem wychodzą na jaw, pamiętając ciągle, że od ich
decyzji zależy los 900 pielgrzymów.
Na ostatnich stronach książki autor serwuje nam zgrabny cliffhanger, który z jednej
strony mocno przemodelowuje wizję świata, do jakiej zdążyliśmy się w czasie lektury
przyzwyczaić, a z drugiej zaostrza apetyt na kolejny tom cyklu.
Powieść czyta się wyjątkowo szybko (a raczej słucha, jak to było w moim przypadku).
Autor zamiast raczyć nas wielozdaniowymi
opisami z życia codziennego załogi między
wybudzeniami, skupia się na najważniejszych
wydarzeniach, czyli kolejnych problemach,
jakich doświadcza załoga „Mayflower”. Jednak
trzeba zaznaczyć, że nie pomija opisów nowych
technologii, których dokładność aż zachwyca.
Wydarzenia są opisane tak realistycznie, jakby
naprawdę się wydarzyły. Dzięki temu każdy
bohater nie wydaje się jednopłaszczyznowy, a
jest jak najbardziej prawdziwy.
PS
Na okładce znajduje się twarz autora. Ciekawe,
czy i Wam uda się go rozpoznać... ;)
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Skrzacia kuchnia
CIASTECZKA DLA MIKOŁAJA
Składniki:
− 50 g cukru pudru;
− 170 g miękkiego masła;
− 150 g brązowego cukru;
− 270 g mąki tortowej;
− 1 łyżeczka proszku do pieczenia;
− 1 szczypta soli;
− 1 duże jajko w temperaturze pokojowej;
− 40 g budyniu błyskawicznego – słodki
kubek;
− 80 g pokrojonej mlecznej czekolady;
− 150 g m&m’s zielonych, białych i czerwonych.

Sposób przygotowania:
W dużej misce ucieramy masło z brązowym cukrem i cukrem pudrem na puszystą
masę, a następnie dodajemy całe jajko. Wszystko ucieramy kilka minut. Do osobnej
miski przesiewamy mąkę, dodajemy proszek do pieczenia, sól i budyń w proszku.
Całość mieszamy, dodajemy stopniowo do masła i wyrabiamy, aż wszystkie składniki
ładnie się połączą. Pod koniec mieszania dodajemy pokrojoną czekoladę oraz m&m.
Delikatnie mieszamy. Z ciasta formujemy małe kulki i spłaszczamy je w dłoniach.
Spłaszczone ciastka układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Tak
przygotowaną blachę wstawiamy do lodówki na 2 godziny. W międzyczasie
nagrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni. Po upływie czasu wkładamy
blachę z ciasteczkami do piekarnika i pieczemy, aż będą rumiane przez około 15
minut. Po upieczeniu ciasteczka wyjmujemy z piekarnika i pozostawiamy na blaszce
do ostygnięcia. Podajemy z ciepłym mlekiem.
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SAŁATKA RYŻOWA Z TUŃCZYKIEM
Składniki:
− 100g ryżu długoziarnistego;
− puszka tuńczyka w oleju lub sosie własnym;
− puszka kukurydzy konserwowej;
− 4 jajka;
− ok. 4 łyżki majonezu;
− sól i pieprz;
− opcjonalnie trochę zielonej cebulki lub szczypiorku.

Sposób przygotowania:
Ugotuj ryż w osolonej wodzie zgodnie z
instrukcją na opakowaniu. Następnie dobrze
odcedź na sitku i pozostaw do wystygnięcia.
Jajka ugotuj na twardo. Następnie ostudź i
obierz, po czym pokrój w kostkę. Odsącz
tuńczyka i kukurydzę. Ryż wsyp do miski,
dodaj

tuńczyka,

opcjonalnie

kukurydzę,

posiekaną

jajka

cebulę

i
lub

szczypiorek oraz majonez. Dopraw solą i
pieprzem. Na koniec wszystko wymieszaj.

Smacznego!
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Ploteczkowy świat
[Trzy

młode

czarownice

siedziały

przy

kominku,

oglądając, jak liście spadają z drzew jeden za drugim. W
dłoniach trzymały ciepłe kakao, ciągle się śmiejąc z
przytaczanych historii. Każda z nich miała inną opowieść,
którą musiała koniecznie się podzielić z ploteczkowymi
siostrami. W końcu czymże byłby świat bez tych pięknych, ubarwionych historii?]

Już od dłuższego czasu wiadomo, że Ramesville jest pełne wszelakich, czasem nieco
dziwnych związków. Romans ucznia i nauczyciela zdecydowanie jest już od dawna na
porządku dziennym, jednak czy spotkaliście się z miłością między uczennicą a botem?
Co prawda nie od wczoraj wiemy, że Zinnia Cormier
może pochwalić się dziwnymi preferencjami względem
swoich wybranków czy wybranek, jednak nigdy nie
sądziłyśmy, że weźmie sobie na cel nawet naszego
głównego szkolnego skrzata,

Kryształka! Sprawa

wydaje się być o tyle ciekawa, że w ostatnim czasie w
jego

kierunku

zaczęły

lecieć

kolejne

nieśmiałe

spojrzenia – tym razem ze strony innej Ślizgonki, Lilo
Delune. Obie dziewczyny coraz bardziej natarczywie starają się walczyć o uwagę
szkolnego skrzata. Niestety, póki co z marnym skutkiem… Pikanterii sprawie dodaje
fakt, że obie Ślizgonki mają już na koncie podobne romanse. Lilo bez zahamowań
kierowała niemoralne propozycje w stronę bota z Pokoju Życzeń – Kermita,
natomiast Zinnia już latem zawiesiła oko na Alvaro. Jej uwaga jednak prędko
skierowała się w stronę kelnera Rufusa goszczącego w Palonym Cynamonie podczas
zajęć na kursie pt. „1 września”. Romans ten stał się na tyle płomienny, że wielu
zapewne chętnie zagłosuje na parę w plebiscycie w kategorii Konstelacji Roku.
Możemy wam jednak obiecać, że na pewno nadal będziemy mieć oko na tę sprawę. W
końcu same jesteśmy ciekawe, która ze Ślizgonek skończy ze złamanym sercem!
*
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Już na kilometr czuć unoszący się w Akademii stres i gęstą atmosferę spowodowaną
sesją egzaminacyjną. Jedyną osobą, która wydaje się być niewzruszona tymi
wszystkimi egzaminami, jest Iz Morningstar. Całe przedpołudnia spędza nad swoją
ulubioną książką, a zobaczenie jej nad
notatkami graniczy z cudem. Wydało
nam się to zdecydowanie dziwne – w
końcu nie jest możliwym, aby prefekt
naczelna wiedziała

wszystko. Sprawa

jednak zaczęła nabierać sensu, gdy
pewnego wieczoru dostrzegłyśmy, jak
na

korytarzu

drugiemu

Iz

przekazuje

naczelnemu

–

coś

Hallon

White. Wnioski od razu nasunęły nam się same: nielegalne substancje lub zioła!
Podejrzewamy, że jest to coś wspomagającego skupienie lub ułatwiającego szybką i
efektywną naukę. Przyznamy szczerze, że nigdy nie podejrzewałybyśmy naczelnej
pary o coś takiego... Zastanawia nas jednak, skąd Iz wytrzasnęła takie substancje? Czy
ma z tym coś wspólnego Moria Nerios, która różnych dziwnych ziół o nieznanym
nam znaczeniu ma pod dostatkiem? Będziemy ich wszystkich obserwować!
*
Czy i wy dostrzegliście, że w ostatnim czasie Cynth Kamack nieco ucichłx? Mamy
wrażenie, że coraz bardziej usuwa się w cień, nie zwracając na siebie uwagi.
Początkowo uznałyśmy, że była to chęć ponownego zdobycia tytułu Szarej Myszki –
jak za dawnych, dobrych lat – jednak szybko doszłyśmy do wniosku, że to
zdecydowanie

nie

jest

to.

Postanowiłyśmy

obserwować.

Na

szczęście

nie

potrzebowałyśmy wiele czasu! Szybko udało się dostrzec, że wycofanie się z ogólnych
rozmów w Kryształowej Komnacie spowodowane jest obmyślaniem tajnego planu
wraz ze swoimi podopiecznymi w dormitorium. Bo jak się okazało, Puchoni nadal nie
odpuścili sobie Pucharu Domów! Uczniowie domu Hufflepuff z Cynth i prefekt
domową, Emily Butchon, na czele już od jakiegoś czasu obmyślają nowy plan na
obalenie władzy Ślizgonów w Rankingu Domów. Myślicie, że im się uda? Na pewno z
niecierpliwością będziemy czekać na dalszy rozwój wydarzeń!
*

15

Zapewne niektórzy z Was zorientowali się już, że były dyrektor, a obecny (nieobecny)
zarządca, Crispin Stewart, wpadł raz czy dwa na oględziny w trakcie obecnego roku
szkolnego do Kryształowej Komnaty. Z tego, co wiemy, były profesor Historii Magii
poszukiwał jednej z prefekt domowych, prawdopodobnie Ślizgonów, jednak nie
jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Wiemy natomiast, że takie wizyty nie odbywały
się jedynie w Kryształowej Komnacie. Jak donosi nasze źródło, doświadczony
zarządca zabłądził ostatnio do dormitorium Ślizgonów. Prawdopodobnie został tam
zwabiony przez ów prefekt przy pomocy parówek i obietnic darmowego mojito. Udało
nam się złapać parę zmierzającą do dormitorium, dzięki czemu do naszych uszu
dotarły słowa byłego opiekuna Puchonów: „Nie, ja tam nie wchodzę. Jeszcze złapię
coś ślizgońskiego”. Prefekt zapewniła go jednak, że dormitorium jest wybitnie
sterylne, co ostatecznie przekonało naszego dinozaura.
*
Ploteczkowe Siostry obiecały w ubiegłym wydaniu, że przerwą dobrą passę jednego ze
stażystów AMR i tej obietnicy nadal się trzymają. Co za tym idzie – czujemy się
zobowiązane nie poinformować społeczności o tym, co ów Gall Anonim wyczyniał w
ostatnim czasie. Mamy również nadzieję, że nie urazimy was, nie wspominając nawet
słowem o ostatnich zmaganiach osobnika, który robił wszystko, by tylko się do plotek
dostać. Dosłownie wszystko. Niedoczekanie! Nawet urywane żyrandole na jednym z
kursów, wyklejanie ścian dormitorium plotkami
na swój temat czy nachalne zaczepianie Skylar
Harvey w klimacie nie będą w stanie zmienić
naszej decyzji. Podtrzymujemy zatem nasze
stanowisko i nie ściągamy z osobnika narzuconej
na jego

osobę peleryny niewidki. Wszyscy

poruszeni faktem, że zwalnia się miejsce w
plotkach, zaczęli niespodziewanie… romansować. Z tego, co wiemy zostali
sprowokowani przez redaktora naczelnego Newsville, Domingo Borgię. Cytując
miłościwie nam panującego, „romansujcie, to będą ploty”, zastanawiamy się, czy
Domingo ze swoim romantycznym stażem nie przekwalifikował się z Łamacza Serc na
Swatkę AMR. Będziemy bacznie obserwować wszystkie romanse w naszej Akademii i
bezzwłocznie was o nich poinformujemy.
*
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Ankieta do obecnego wydania Newsville oraz nadchodzący plebiscyt Kryształowych
Tytułów zdaje się budzić ogromne emocje wśród całej społeczności naszej Akademii
Magii. Staje się to na tyle poważne, że ogromna część osób walczy o tytuł Konstelacji
Roku oraz o głos w ankiecie w kategorii „Od którego z prefektów chciałabyś/chciałbyś
dostać prezent na święta?”. Prefekt domowe niemal natychmiast zaczęły walczyć o
głosy wszystkich zebranych. Jedna oferowała hojne prezenty, zaś Emily Butchon
chciała sprezentować skarpety. Podobno było to motywowane faktem, że staniemy się
wolnymi skrzatami, jednak ten argument średnio przekonał siostry. Szczególnie gdy
okazało się, że skarpetki miały należeć do jednego z zarządców, posiadały wzorek w
parówki i były… dziurawe. Cóż, jesteśmy ciekawe, co jeszcze wymyślili prefekci tylko
po to, by zająć pierwsze miejsce w ankiecie.
*
Ramesville – kraina płatkami i mlekiem płynąca... A przynajmniej takim hasłem
można określić ostatnie sytuacje odgrywające się w Kryształowej Komnacie. Podczas
burzliwych wieczornych dyskusji na wierzch wyszedł temat niesłychanie istotny – co
pierwsze: mleko czy płatki? W każdej innej sytuacji taka rozmowa zostałaby
przeprowadzona w sposób spokojny. Wiadomo jednak, że Akademia rządzi się swoimi
prawami. Źródła donoszą, że w Kryształowej
Komnacie dochodziło do eksperymentów, których
celem było udowodnienie, czy płatki tak naprawdę
rozmokną aż tak szybko pod wpływem mleka.
Jednak jakie to wszystko ma znaczenie? Otóż na
czele tej płatkowo-mlecznej wojny stały Vivienne
Levittoux i Alice Wright, kolejno reprezentujące obóz płatkowy i mleczny. Sprawa
nabiera rumieńców, jeśli weźmie się pod uwagę stażystkę obu profesorek, która
rzekomo była również obecna w trakcie tego całego incydentu. To nie pierwszy raz,
kiedy między mentorkami Ariadny Williams dochodzi do rywalizacji, lecz w tym
przypadku to profesorka Transmutacji wychodzi na prowadzenie, ma bowiem w
swojej stażystce oparcie w kwestii płatkowej. Co jednak na to powie nauczycielka
Numerologii? Czy właśnie to jest tym ostatecznym ciosem, który zadecyduje, która z
mentorek jest tą jedyną i najbardziej ulubioną? Jeszcze tego nie wiemy, ale na bank
dotrzemy do tych informacji!
*
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W ostatnich tygodniach roślinność otaczająca Akademię zdaje się być coraz bardziej
uboga i to nie tylko z powodu nadchodzącej zimy. Kwiaty w zamkowych ogrodach
zaczęły znikać w tajemniczych okolicznościach, a nasze podejrzenia padają prosto na
postać Cecily Elton, która zaopatruje pierwszoklasistów w zadziwiającą ilość
kwiatów, z pomocą których mogą wróżyć. Mimo to kalkulacje się nie zgadzają.
Dochodzą nas słuchy, że do tajemniczego porywania kwiatów profesorka zwerbowała
także swojego stażystę, Domingo Borgię. Tutaj nasuwa się pewna hipoteza – czy
stażysta próbuje jedynie pomóc nauczycielce, czy może ma w tym też własny biznes? I
nie mamy tu na myśli faktycznego biznesu, o nie, nie! Handlowanie kwiatami to nieco
za niskie progi, ale wykorzystywanie ich jako prezentów, aby podbić serca profesorek i
uczennic? Nie zdziwiłoby to nas ani trochę! Radzimy więc trzymać się na baczności i
wypatrywać zakapturzonego mężczyzny w wieczornych porach. Może na kogoś czekać
niespodzianka w postaci bukietu! A na kogo? Na pewno dowiemy się o tym już
wkrótce.
*
Zbliża się koniec roku szkolnego, o czym słychać czasem ciszej, a czasem głośniej.
Każdy nie może się już doczekać
upragnionych wakacji, jednak naszą
uwagę

przykuła

przede

wszystkim

Narcyza Zoe Assassin, która wręcz
patrzy z utęsknieniem za zamkowe
okna,

wyobrażając

sobie

plażowe

krajobrazy. Nic dziwnego, w końcu
często można usłyszeć w Kryształowej
Komnacie

o

zmęczeniu pracą.

jej

nieskończonym

Informatorzy donoszą, że profesorka tak zaangażowała się w

wakacyjne przygotowania, że już czeka z gotową walizką! Doceniamy takie podejście
– wiadomo przecież, że lepiej przygotowywać się do wszystkiego z wyprzedzeniem.
Mamy jedynie nadzieję, że otrzymamy jakieś wesołe pocztówki z wakacji, a na
początek nowego semestru profesorka wróci z dużą dozą energii do prowadzenia zajęć
i sprawdzania zadań domowych!

18

Nieco więcej o...
…tej, która stawiła czoła smoku
Tilly Toke to brytyjska czarownica, która żyła w XX wieku i
została odznaczona Orderem Merlina I Klasy. Uwieczniono ją
także na kartach z Czekoladowych Żab za czyn, którego
dokonała w latach 30. ubiegłego stulecia.
W 1932 roku niespełna 30-letnia czarownica wypoczywała
wraz z rodziną w Ilfracombe w hrabstwie Devon, gdzie doszło
do niecodziennej sytuacji — na plaży wśród wypoczywających
(nie tylko czarodziejów) wylądował zielony smok walijski. Jedna z najbardziej
łagodnych ras przysporzyła wszystkim sporo strachu. Na całe szczęście na tym się
skończyło, bowiem Tilly Toke w obliczu smoka zachowała zimną krew i zatrzymała go,
unikając tym samym ofiar wśród mugoli. Wspólnie z rodziną nie tylko poskromiła
smoka,

ale

również

zmodyfikowała

niemagicznym

wczasowiczom

pamięć,

oszczędzając tym samym pracy amnezjatorom.
Madame Toke opisywana jest jako jasnowłosa kobieta w niebieskim płaszczu z futrem
oraz w swego rodzaju welonie. Była to bez
wątpienia bardzo odważna czarownica,
skoro znalazła w sobie siłę, by stawić czoła
smokowi — jednemu z najgroźniejszych
stworzeń magicznych. Była również biegła
w

czarowaniu,

co

udowodniła,

bez

szwanku wychodząc z tego starcia.
Po śmierci w 1991 roku powieszono jej
portret w Hogwarcie na I piętrze, gdzie strzegł tajnego przejścia. Aby się nim
przedostać, należało wypowiedzieć hasło. Tilly Toke była kobietą niezwykle
wyjątkową, gdyż jako jedna z niewielu na przestrzeni lat przejęła się losem mugoli i
podjęła ryzyko ratowania ich życia. Z całą pewnością wyprzedzała czasy, w których
przyszło jej żyć i nie dawała się zamknąć w żadnych ramach. Zdobyty order oraz
umieszczenie na kartach z Czekoladowych Żab to z pewnością adekwatna nagroda do
dokonań.
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Humor z murów naszej szkoły
[20:04:00] HallonWhite: Grzyby?
[20:04:02] Albus_Zannichellie: 3
[20:04:05] Ariadna_Williams: CO
[20:04:08] HallonWhite: AHA
[20:04:12] Albus_Zannichellie: Która ma

[20:03:33] Albus_Zannichellie: Liiilo!
[20:08:02] LiloDelune: Żyyyyrandol!

rację?
[20:04:18] Albus_Zannichellie: 1
[20:04:18] katja_thatcher: NA PEWNO NIE
BRODAWKI
[20:04:23] katja_thatcher: PIEROGI Z
BRODAWKAMI XDDDDDDDDDDD
[20:04:28] Ariadna_Williams: Jesz pierogi z
brodawkami, Alkus?
[20:04:28] HallonWhite: PYSZNE BY BYŁY

[22:26:32] Crispin_Stewart: Emily, chodzisz
po cudzych dormitoriach?
[22:26:44] Ariadna_Williams: Emily jest
bardzo grzeczna!
[22:26:52] Crispin_Stewart: Uważaj bo się
zarazisz jakims innym domem. :/
[22:26:55] Emily_Butchon: Przecież ja
jestem wzorem chodzącym.
[22:27:15] Crispin_Stewart: Tak, tak. A ja
jestem w Rames od wczoraj.

[20:04:29] katja_thatcher:
[20:04:30] Albus_Zannichellie: Kajtka, nie

[22:35:32] ** odchodzi Vivienne
[22:35:41] Crispin_Stewart: To możemy

znasz moich upodobań

szaleć, poszła.

[21:28:09] Skylar_Harvey: Albus od zawsze
był Ambitny
[21:28:18] Albus_Zannichellie: BYŁ?
[21:28:30] Albus_Zannichellie: Ja wciąż
jestem!
[21:28:58] Skylar_Harvey: Tak, był.
[21:29:13] Skylar_Harvey: Teraz Albus jest
po prostu nadpobudliwy

[22:35:58] Albus_Zannichellie: no, to
możesz sie skarżyć, ari
[22:36:14] Ariadna_Williams: Kryształek
tam siedzi i się patrzy
[22:36:28] Emily_Butchon: Ja bym się bała
na jej miejscu. Tutaj ściany mają uszy.
[22:36:54] Albus_Zannichellie: a ja otwarty

[21:41:08] Skylar_Harvey: Albus, cóż za
skromność
[21:41:16] Ariadna_Williams: Albus i
skromność
[21:41:17] Ariadna_Williams: XDD
[21:41:22] Albus_Zannichellie: zawsze
chciałem zostać Cichą myszką xD
[21:41:28] HallonWhite: XDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
[21:41:30] HallonWhite: ŻE TY?>
[21:41:31] Skylar_Harvey: XDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDD
[21:41:38] katja_thatcher: Jak okleja dorm
Slytherinu w swoich plotkach, to z pewnością
skromny nie jest xD
[21:41:41] HallonWhite: AHAHAHAHAHAH
AHAAHAH
[21:41:43] HallonWhite: TA
[21:41:45] HallonWhite: JUŻ TO WIDZĘ
[21:41:48] katja_thatcher: DOBRE
[21:41:50] katja_thatcher: ALE SIĘ
UŚMIAŁAM
[21:41:53] katja_thatcher: RYKNĘŁAM
PRAKTYCZNIE

formularz z humorem
[22:53:56] Karoline_Grey: Nie no nie
oszukujmy się
[22:54:07] Karoline_Grey: CRISPIN NA
NAU LATANIA!!!!!
[22:54:27] Karoline_Grey: I KP!
[22:54:32] Albus_Zannichellie: Kość wyleci,
gdy zacznie śmigać nad stadionem
[20:03:48] Albus_Zannichellie: Niektórzy
mówią, że rosną na nosie wiedźmy. Ja
preferuję je w pierogach, które widujemy na
świątecznym stole.
[20:03:54] HallonWhite: wtf
[20:03:54] Ariadna_Williams: CO
[20:03:55] katja_thatcher:
[20:03:56] katja_thatcher: Smacznego
[20:04:00] katja_thatcher: Brodawki?
XDDDDDD
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[21:41:55] Albus_Zannichellie: już wysłałem
do humoru
[21:41:55] Skylar_Harvey: #dogazetki
[21:41:58] Albus_Zannichellie: nie kłopotać
się
[21:42:07] HallonWhite: ZNOWU NA NAS

[19:35:26] Cecily.Elton: Do jakiego domu
podczas nauki w AM Ramesville należał
Crispin Stewart?
[19:36:29] Cecily.Elton: Żadnego, nie był
absolwentem AM Ramesville!
[19:36:41] HallonWhite: a i tak wyszedł na
ludzi...
[19:36:45] LiloDelune: Na co?
[19:36:52] katja_thatcher: Tak wyszedł, że go

ZARABIASZ! SPRZECIW!
[21:49:31] HallonWhite: Kto jest
najsławniejszą osobą w AMR i kogo należy
podziwiać?
[21:49:31] Kelner_Kermit: [Podniósł wzrok
znad gazetki Newsville. Na stronie widniał
dział plotkarski.] No Albus_Zannichellie,
oczywiście!
[21:49:36] katja_thatcher: HALL, NIE
[21:49:40] katja_thatcher: COŚ TY
ZROBIŁO

teraz nie ma
[19:44:43] Cecily.Elton: Kto zajął
pierwsze miejsce w konkursie Wiedzy o
Ramesville podczas 10 edycji?
[19:44:58] Albus_Zannichellie: Kazbiel
Thundershout
[19:45:40] LiloDelune: Pewnie dlatego, że
Bibi nie brała udziału

[21:49:40] Albus_Zannichellie:
[21:49:45] Skylar_Harvey: JEZUSIE
ŚWIĘTY
[21:49:52] katja_thatcher: SKRAGI NA EGO
ALBUSA SKŁADAĆ DO HALL
[21:49:53] Skylar_Harvey: CO TU SIĘ
ODWALA
[21:49:54] katja_thatcher: TO JEGO WINA.
[21:49:55] Albus_Zannichellie: [Idzie
wytapetować tym dorma Ślizgonów.]

[20:05:59] Cecily.Elton: W których
rokach Vivienne Levittoux obejmowała
stanowisko prefekta? Oczywiście roki
wakacyjne też się liczą.
[20:06:09] HallonWhite: Chyba w których
latach?
[20:06:27] katja_thatcher: Hall, ty szukaj
odpowiedzi, a nie chwytasz za błędy ://
[20:06:42] Kazbiel_Thundershout: Cec jest
nowa w kraju, wyrozumiałości. Wcześniej
mieszkała w Sosnowcu.

[21:51:31] katja_thatcher: Kto jest
najbardziej małpią osobą w AMR i kogo należy
się bać? No Alkus_Żyrandellie, oczywiście!

[20:07:53] Vivienne: O, właśnie zauważyłam,
[21:54:58] HallonWhite: Albus? A kto to taki?
[21:54:58] Kelner_Kermit: [Wywrócił
oczami.] Gdzieś ty się uchowałx? Inaczej
mówią na niego Alkus Żyrandellie!

że Ariadna była w AMR przede mną
[20:07:58] Ariadna_Williams:
[20:08:05] Albus_Zannichellie:
[20:08:22] Albus_Zannichellie: to chyba
jakiś pradinozaur

[21:55:04] Albus_Zannichellie:
[21:55:05] katja_thatcher: CUDOWNE

[20:12:15] Albus_Zannichellie: nawet

[19:23:05] Cecily.Elton: Proszę nie
strzelać z odpowiedziami, poprawić
można się raz. Dlatego liczę na waszą
rozwagę.
[19:23:51] LiloDelune: [Szuka w głębi duszy
resztek rozwagi.]
[19:24:03] HallonWhite: [Też szuka rozwagi.
Nie znajduje.]
[19:24:17] LiloDelune: Hall ja mam taką
ostatnią szczyptę, weź sobie trochę.
[19:24:30] HallonWhite: Lilo, to miłe, ale ja
tu nic nie widzę...

psychiatra tu jest
[20:12:24] LiloDelune: przyda mi się.
[20:12:36] Albus_Zannichellie: ale by miał
roboty po kartkówkach z onms...
[20:12:44] LiloDelune: Dlatego pewnie już tu
nie pracuje
[20:54:24] Emily_Butchon: 1.Chomik
Pitagoras.
[20:54:30] Ariadna_Williams: Alice Wright
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[20:54:38] Ariadna_Williams: Wredny
chomik
[20:54:41] Ariadna_Williams: Jak
właścicielka
[20:54:45] katja_thatcher: Stary chomik, nie
wredny ://
[20:54:53] Emily_Butchon: STOP!

[21:00:18] Albus_Zannichellie: Krzaki i
krzaki to różnica!
[21:00:20] Dona_Ashe: Krzaki przez duże k!
[21:00:23] LiloDelune: to są Krzaki
[21:00:59] Albus_Zannichellie: I wszyscy
już wiedzą, czym Kazbiel terroryzuje
Ślizgonów i stażystów
[21:01:00] katja_thatcher: To mi
przypomina, jak Crispin się wkurzał za
nazwanie go starym...

[20:23:28] Cynthia_Kamack: mnie plecy
bolą niemiłosiernie dzisiaj
[20:23:37] Emily_Butchon: Mnie wczoraj
plecy bolały xD
[20:23:58] Emily_Butchon: Dziś jestem
jedynie śpiąca xD
[20:24:05] Cynthia_Kamack: to już progres
[20:24:11] katja_thatcher: Był jakiś lek na

[19:57:22] Cecily.Elton: Które urodziny
będzie obchodziła nasza Akademia w
kwietniu 2022r.?
[19:57:26] _Charllote_Erios_: 18
[19:57:27] Avetta_Black: 18
[19:57:34] LiloDelune: JEJU MOŻE PIĆ JUŻ

ból pleców chyba
[20:24:14] katja_thatcher: Czy tam stawów
[20:24:23] Cynthia_Kamack: tak, nazywa
się wózek inwalidzki

PIWO
[19:57:39] Vivienne: Będzie już pełnoletnia i
wyfrunie w świat
[19:57:40] Ariadna_Williams:
[19:57:49] katja_thatcher: Te szkoły tak
szybko dorastają
[19:57:55] LiloDelune: Katja, okiem nie
mrugniesz a poleci w świat samodzielna
[19:57:57] Albus_Zannichellie: Będzie
impreza w KK na osiemnastkę?
[19:58:02] Vivienne: Ofc!
[19:58:05] Vivienne: Jak tak bez
osiemnastki...
[19:58:07] Albus_Zannichellie: serwery nie

[21:05:04] Cecily.Elton: JUTRO ŚRODA
JUŻ?
[21:05:08] katja_thatcher: TAK
[21:05:17] katja_thatcher: TO ŹLE?
[21:05:19] Cecily.Elton:
[21:05:25] Cecily.Elton: Nic, nic
[21:05:45] Alice_Wright: Pewnie Cec nawet
scenariuszy na lekcje nie ruszyła
[21:08:09] Cecily.Elton: NIE MÓW GŁOŚNO

wytrzymają

[19:16:25] Cecily.Elton: [Kobieta wkroczyła
na scenę, machając do wszystkich zebranych
w Kryształowej Komnacie.] Witam Was
serdecznie na dzisiejszym Turnieju
Wiedzy o Ramesville.
[19:17:04] Albus_Zannichellie: Ceci zapisuje
się w historii Rames. Wszystkie WoR

[20:01:47] Cecily.Elton: Którzy
profesorowie nie są absolwentami AM
Ramesville?
[20:02:33] ZoeAnderson: Alan Moonstone,
Kazbiel Thundershout, Narcyza Zoe Assassin
[20:02:33] Vivienne: Kazbiel jest.
[20:02:37] ZoeAnderson: KURCZE.
[20:03:12] Kazbiel_Thundershout: Zoe..
Nie po to robiłem tu dwie klasy od 2017 do
2019, żeby o mnie nie pamiętać.

dotychczas prowadził Crispin, wg IP!
[19:17:40] Vivienne: Cec to Crispin w
spódnicy
[19:17:47] katja_thatcher: I to na C, i to na
C...
[19:17:56] Albus_Zannichellie: Eeee, Ceci
młodo wygląda.
[19:18:01] Albus_Zannichellie: Crispin już
mniej
[19:18:01] HallonWhite: Cec = Crispin
[19:18:02] Marcia_Malfoy: Wydało się

[20:48:05] HallonWhite: "Obliczenia zostały
wykonane bezbłędnie."
[20:48:12] HallonWhite: UMIEM JUŻ
DODAĆ TRZY DO PIĘCIU!

[20:59:53] Emily_Butchon: Latać po
krzakach ka… Kazbiel Thundershout
tylko może!
[21:00:08] Albus_Zannichellie: Krzakach!

[20:50:21] Vivienne: Mam trójpak od
stażystki, mam co robić...
[20:50:37] Vivienne: Dwa scenariusze i
referat.
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[20:50:53] Alice_Wright: Ale ją męczysz :c
[20:49:02] Vivienne: Wyobrażacie sobie
ciasteczko Crispina?

[20:51:00] Vivienne: Nie narzeka.
[20:51:03] Alice_Wright: Narzeka
[20:51:05] Alice_Wright: tylko gdy nie
słyszysz
[20:51:06] Alice_Wright: Znaczy co?
[20:51:07] Vivienne: Na Ciebie.

[20:49:03] Vivienne:
[20:49:10] Albus_Zannichellie: Duże by
było
[20:49:13] Cynthia_Kamack: no takie
dinozaurowe
[20:49:18] Cynthia_Kamack: nawet istnieją

[20:51:11] Zinnia_Cormier:
[20:51:14] Alice_Wright: Mnie narzeka na
ciebie..
[20:51:18] Vivienne: A mi na Ciebie.
[20:51:33] Alice_Wright: Cóż..

takie chyba
[20:49:19] Ariadna_Williams: Oho,
ciasteczko Crispina
[20:49:20] katja_thatcher: Stare i twarde,
jak te od Hagrida
[20:49:23] Ariadna_Williams: XDDD
[20:49:24] katja_thatcher: Znaczy
doświadczone *
[20:49:24] Skylar_Harvey: Pomarańczowe

[20:55:53] NarcyzaZoe_Assassin: [Podaje
wypowiedzenie.]
[20:55:56] NarcyzaZoe_Assassin: idę na
ucznia!
[20:55:57] NarcyzaZoe_Assassin:
[20:56:02] Alice_Wright: Ok
[20:56:10] NarcyzaZoe_Assassin: :o
[20:56:15] Vivienne: Odchodzisz?
[20:56:15] Alice_Wright: Który raz w ciągu
tego semestru to mówisz?

musiało by być.. w kształcie dinozaura
[20:49:26] Vivienne:

[20:56:17] Alice_Wright:
[20:56:24] NarcyzaZoe_Assassin: Chamstw
o!
[20:56:25] NarcyzaZoe_Assassin: Odchodzę
!
[20:56:25] _Krysztalek_: Tylko nie za
daleko, bo się zgubisz.

[21:16:06] Zinnia_Cormier: o was już było,
chcemy powiewu świeżości
[21:16:19] Albus_Zannichellie: ja jestem
świeży
[21:16:27] Zinnia_Cormier: nie Albus, ty
jesteś jak skarpetka Zgredka
[21:16:32] Ariadna_Williams: Jesteś już
przeterminowany, Alkus
[21:16:34] katja_thatcher: Właśnie jesteś
strasznie nieświeży, Alkus ://
[21:16:36] Emily_Butchon: Albus, tak
świeży jak moje skarpetki po dzisiejszym dniu.

[18:56:09] Emily_Butchon: Jak Lilo się
reklamuje to ja też

Komu, komu eeee

skarpetek?
[18:56:24] Ariadna_Williams:
Skarpetki
[18:56:30] Ariadna_Williams: Emiś
zdobyłaś mnie
[18:56:55] Ariadna_Williams: Ale takie
ładne skarpetki, EMi??
[18:57:06] LiloDelune: Takie z dziurami
[18:57:07] LiloDelune: Crispina
[18:57:16] Albus_Zannichellie: Z sarkofagu
wyjęte xD
[18:57:21] LiloDelune: Wzorek w parówki
[18:57:36] Albus_Zannichellie: Dostał na
setkę od Maryli
[18:57:39] Albus_Zannichellie: antyk
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Kącik (magi)zoologiczny
Bardzo stare to zwierzęta.
Do gniewu niepotrzebna im zachęta.
Swe pytania w zagadkach ujmują,
a złych odpowiedzi nie tolerują...

Sfinks jest

stworzeniem, o

którym wzmianki

pojawiają się od przynajmniej 12 tysięcy lat, co czyni je najstarszymi stworzeniami, o
istnieniu których wiemy. Nie sprawia to jednak, że żaden aspekt ich życia nie jest dla
nas tajemnicą. Wręcz przeciwnie — wiemy o nich bardzo mało jak na czas, który
moglibyśmy poświęcić na badanie ich.
Jedną z rzeczy, której szczęśliwie jesteśmy świadomi, jest wygląd sfinksa. Posiada on
ludzką głowę o egzotycznych rysach twarzy, a na niej duże usta oraz brązowe oczy.
Jego włosy mieszają się z grzywą, jaką możemy spotkać u lwa. Ale to nie jedyna lwia
cecha wyglądu tego stworzenia, sfinks posiada bowiem tułów przytoczonego ssaka,
chociaż jest nieco większy niż ten kotowaty. Podczas gdy ciało lwów ma długość około
dwóch metrów, sfinks cieszy się dodatkową połową metra, a co za tym idzie, są
również cięższe.
Jak chyba nietrudno się domyślić, jego gabaryty to jedna z przyczyn, przez które (a
może dzięki którym) sfinks jest groźniejszym zabójcą niż lew. Kolejnym aspektem,
który na to wpływa, jest charakter omawianego zwierzęcia. Problem w tym, że brakuje
mu opanowania. Wystarczy okazać niewiedzę lub, o zgrozo, głupotę, a sfinks rzuci się
na takiego delikwenta i urządzi sobie z niego posiłek. Albo przystawkę, bo przecież
potrzebują sporo jeść, są w końcu spore.
Można zadać pytanie, w jaki sposób zwierzęta mają wiedzieć, że to człowiek jest głupi.
Otóż sfinks jest w tym mistrzem — układa trudne dla przeciętnie inteligentnej osoby
zagadki, a gdy ktoś nie może ich rozwiązać… cóż, tracą cierpliwość. I to właśnie ich
charakter sprawia, że są uznawane za zwierzęta, chociaż inteligencją przewyższają
niejednego człowieka.
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Zielnik WIEDŹMY
Rośliny wiecznie zielone
Jesień w rozkwicie, powoli nadchodzi zima. Rośliny zasypiają, gubią liście, ostatnie
warzywa oferują się do spożycia. Nadchodzi czas świąt, a z nim w łaski wkradają się
rośliny wiecznie zielone, czyli iglaste rośliny drzewiaste. A dlaczego pojawiają się tu, w
zielniku? Bo czarodzieje wykorzystują je do wyrobu różdżek! Zatem trzeba je umieć
rozpoznać i tylko te tutaj zamierzam opisać. Każde drzewo ma niezwykłą moc, dzięki
czemu można z nich stworzyć niezwykłe różdżki.

Cyprys (ang. Cypress)
Jest to rodzaj drzew i krzewów iglastych. Igły są zaokrąglone i zupełnie niekłujące.
Drzewo jest łatwe do uformowania
pożądanych
często

kształtów,

wykorzystuje

się

dlatego
je

w

ogrodach i parkach. Ogrodnicy
zatem przycinają je do różnych
kształtów,

zazwyczaj

jednak

pozwalają mu rosnąć wysoko i
wąsko. Cyprys wiecznie zielony,
jeden

z

licznych

gatunków,

pochodzi

znad

Morza

Śródziemnego.

Cis pospolity (ang. Yew)
Jego igły są ostre i długie. Jest to drzewo wiecznie zielone. W Polsce jest objęty
ochroną, zatem nie można go wykorzystywać do wyrobu mebli czy czegokolwiek
innego. Dawniej ceniono jego drewno, gdyż jest twarde i trwałe, wąskosłoiste, z
wąskim żółtym odcieniem. Już od najdawniejszych czasów było stosowane do wyrobu
broni. Ze względu na dużą giętkość i wytrzymałość w średniowieczu wykonywane były
z niego łuki i kusze. Do tego jest to roślina trująca! We wszystkich częściach rośliny
(oprócz osnówki otaczającej nasiono) znajdują się duże ilości trujących związków,
przede wszystkim taksyny. Jego trujące właściwości znane były już w starożytności.

25

Jałowiec (ang. Juniper)
Roślina

z

rodziny

cyprysowatych.

Obok

sosen,

należy

do

najbardziej

rozpowszechnionych przedstawicieli roślin iglastych na Ziemi. Liczy do 70 gatunków
drzew. Zwykle jest sadzany do celów ozdobnych, w Polsce tylko 2 gatunki można
znaleźć dziko rosnące: jałowiec pospolity i jałowiec sabiński. Pospolity rośnie
podobnie jak cyprysy: wysoko oraz łatwo go uformować. Wykorzystywany jest m.in.
jako roślina lecznicza, jadalna (przyprawa), olejkodajna, barwierska. Drewno jałowca
pospolitego jest cenione ze względu na właściwości użytkowe i aromat.

Jodła (ang. Fir)
Rodzaj około 50 gatunków zimnozielonych drzew iglastych. Występują szeroko na
półkuli północnej. W Polsce najbardziej powszechna
jest jodła pospolita i jest jednym z gatunków
używanych

jako

choinka

w

czasie

Bożego

Narodzenia. W górach tworzy ona bory jodłowe.
Drewno z jodły znajduje zastosowanie w stolarstwie,
w budownictwie wodnym, górnictwie, do produkcji
papieru,

do

wyrobu

skrzynek,

zabawek

czy

instrumentów muzycznych. Starożytni Grecy z
drewna jodłowego wyrabiali wiosła, gdyż jest ono
lekkie i bardzo trwałe w wodzie. Z kolei starożytni
Rzymianie używali tabliczek z drewna jodły do
pisania, ponieważ jest ono miękkie.

Modrzew (ang. Larch)
Drzewo z rodziny sosnowatych. Występuje na obszarach umiarkowanych i chłodnych
półkuli północnej. Na rozległych obszarach modrzewie są podstawowymi drzewami
leśnymi. Ich drewno jest cenionym surowcem o długiej tradycji zastosowań – jest
ciężkie, twarde, ale łatwo łupliwe. Pod względem trwałości jest niezwykle podobne do
drewna dębowego. Od starożytności uznawane było za idealne do budowy mostów,
budowli wodnych, umacniania podmokłych gruntów. Stosowane było do budowy
rozmaitych budynków, łodzi i okrętów, mebli, skrzyń i beczek, podkładów kolejowych,
kopalniaków itp.
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Sekwoja (ang. Redwood)
Obecnie istnieje jeden gatunek – sekwoja wieczniezielona. Jest to drzewo iglaste
zbliżone budową do cyprysów. Występuje na wybrzeżu północnej Kalifornii i
południowo-zachodniej części Oregonu. Rośnie najczęściej poniżej 300 m n.p.m.,
sporadycznie do 1000 m n.p.m. Obecnie wykorzystywana jedynie jako roślina
ozdobna.

Sosna (ang. Pine)
Szeroka rodzina drzew i krzewów iglastych. Występują przeważnie w strefie klimatu
umiarkowanego półkuli północnej. Wśród polskich gatunków znajdziemy: sosnę
limbę, sosnę górską, sosnę błotną, sosnę drzewokosą, sosnę zwyczajną. W Ameryce
Północnej popularna jest sosna kalifornijska. Sosny stanowią istotne źródło drewna,
żywicy, olejków eterycznych a także jadalnych nasion. Od wieków dostarczały ludziom
produktów ważnych w ich codziennym życiu. Drzewa te używane były także jako
symbole religijne i polityczne.

Świerk (ang. Spruce)
Świerki

występują

na

obszarach

chłodnych

i

umiarkowanych półkuli północnej. W Polsce występuje
naturalnie tylko świerk pospolity. Liczne gatunki
uprawiane są jako użytkowe, w tym ozdobne, także w
postaci

różnorodnych

odmian.

Świerki

często

wykorzystywane są jako choinki – drzewa strojone z
okazji świąt Bożego Narodzenia. Ich drewno ma
szerokie zastosowanie. Świerkowe szyszki są używane
jako surowiec leczniczy.

27

MAGICZNE TESTY
„Droga wolna? W środku nikogo nie ma?” Hogwardzka biblioteka
zawiera w sobie wiele ciekawych ksiąg, ale najciekawsze z nich — i
prawdopodobnie najbardziej niebezpieczne — umieszczone są w Dziale
Ksiąg Zakazanych, z dala od ciekawskich oczu uczniów. Myślisz, że dasz
radę się tam zakraść? Cóż, sprawdź to! Nie zapomnij tylko policzyć
zdobytych punktów, by poznać odpowiedź!

1. Umiesz się skradać?

4.

orientację

c.
Nie, zawsze muszę zapalić
światło, żeby cokolwiek zobaczyć. (0)

w

terenie?

5. Umiesz się ukryć, kiedy tego

a.
Tak, nie mam problemu z
poruszaniem się po nowym terenie. (2)
b.

potrzebujesz?
a.
Oczywiście! To chyba moja
super zdolność, umiem znaleźć
kryjówkę wszędzie! (2)

Zależy od miejsca. (1)

c.
Nie, jestem w stanie zgubić się z
mapą w ręce. (0)

b.
Jeśli blisko będzie jakieś
przystępne miejsce typu szafa to nie
powinno być problemu. (1)

3. Posiadasz pelerynę-niewidkę?
a.
Oczywiście, że tak, bez niej
nawet nie próbowałxbym gdzieś się
zakradać! (3)
b.
Nie potrzebuję jej,
wtapiać się w otoczenie. (2)

w

b.
Muszę dać chwilkę oczom, żeby
się przyzwyczaiły, ale później nie
będzie problemu! (1)

c.
Zupełnie nie, moje kroki słychać
na kilometr… (0)
dobrą

widzisz

a.
No pewnie! Jestem jak kot, w
ciemności nic się przede mną nie
ukryje! (2)

b.
Czasem uda mi się do kogoś
zakraść. (1)

Masz

dobrze

ciemności?

a.
Tak, ludzie często powtarzają
mi, że w ogóle nie słyszeli moich
kroków. (2)

2.

Czy

c.
Nie. Nie zauważyłxbym kryjówki
nawet wtedy, gdyby ktoś mnie do niej
wepchnął. (0)

umiem

6. Czy szybko biegasz?

c.
Nie, ale może uda mi się bez
niej? (1)

a.
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Nie mam sobie równych! (2)

b.
Nie biegam jakoś szybko, ale też
nie jestem wolnx. (1)

c.
Raczej tak! W końcu o swoich
planach mówiłxm przy stole na kolacji.
(0)

c.
Zdecydowanie nie, każdy jest w
stanie mnie prześcignąć. (0)

9. Czy boisz się łamać zasady?

7. Czy kiedykolwiek próbowałxś

a.
Zasady są po to, żeby je łamać,
nieprawda? (2)

się gdzieś zakraść?
a.

Żeby to tylko raz! (3)

b.

Zdarzyło się, przyznaję… (2)

b.
(1)

c.
Nie lubię łamać zasad, przeraża
mnie to… (0)

c.
Nie, nawet jeśli chciałxm, to
ostatecznie rezygnowałxm. (1)

10. Czy zabierasz kogoś ze sobą?

8. Czy ktoś dowiedział się o twojej

a.
Nie! Przecież to zwiększa
prawdopodobieństwo złapania! (3)

wyprawie?
a.

Zależy, o jakich zasadach mowa.

Nie, umiem być skrytx. (2)

b.
Jeszcze nie wiem, ale jeśli już, to
kogoś, kto potrafi się skradać tak
dobrze jak ja lub lepiej! (2)

b.
W sumie to nie wiem… Wie
tylko mój przyjaciel, ale on nikomu nie
powie. (1)

c.
Tak, paru innych znajomych!
Jak wpadać w kłopoty, to razem! (1)
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Odpowiedzi:
Jeśli zdobyłxś...
30-21 punktów
Udało ci się! Świetnie poradziłxś sobie z potencjalnymi
przeszkodami i niepostrzeżenie wślizgnxłxś się do Działu
Ksiąg Zakazanych. Teraz pozostało jedynie pytanie, po jaką
książkę sięgniesz najpierw… Tylko nie spędź tu całego dnia,
bo jeszcze zaczną cię szukać!
20-11 punktów
Prawie ci się udało, ale zauważył cię Irytek, który
narobił hałasu! Musiałxś uciekać do dormitorium, żeby
nikt cię nie przyłapał! Może następnym razem pójdzie ci
lepiej? W końcu kto nie próbuje, ten nie czyta zakazanych
ksiąg...
10-0 punktów
Niestety, nie udało ci się!

Nie byłxś wystarczająco

dyskretnx i Filch od razu cię złapał. Teraz zamiast czytania
ciekawych ksiąg czeka na ciebie szlaban i tłumaczenie się,
czemu straciłxś cenne punkty… Może po odbyciu kary
skusisz się znowu spróbować? Tylko pamiętaj, nie daj się
złapać drugi raz!

Pozdrawiamy serdecznie,
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Czarodziejskie koło ratunkowe
Klasa I
Podział eliksirów współczesnych
1. Eliksiry metamorficzne wiążą się z przemianą/zmianami w obrębie ciała
człowieka. Dzielą się na trzy podgrupy:
•

minimalizujące – zmniejszają obiekty

•

maksymalizujące – zwiększają obiekty

•

corpuskularne – wpływają na wygląd i funkcjonowanie ciała i jego tkanek (np.
Eliksir Wielosokowy)

2. Eliksiry mentalne oddziałują na umysł, psychikę i zdolności poznawcze. Dzielą
się na cztery podgrupy:
•

miłosne – nie są one w stanie wywołać prawdziwej miłości, a jedynie obsesyjne
zauroczenie i iluzję uczuć (np. Amortencja)

•

memoretyczne – wpływające na pamięć i zdolności poznawcze zażywającego

•

blesusarne – wpływają na umysł i świadomość (np. Veritaserum)

•

nasenne i pobudzające – usypiają i pobudzają

3. Eliksiry zdrowotne/lecznicze służą do uzdrawiania. Dzielą się na trzy
podgrupy:
•

granusy – eliksiry mające ogólnie poprawić zdrowie, dodać sił (np. Eliksir
Pieprzowy)

•

antidota – odtrutki, substancje mające na celu neutralizować toksyczne
działanie pewnych eliksirów lub składników

•

ossyczne – działający korzystnie na układ kostno-stawowy (np. Szkiele-Wzro)

4. Eliksiry czarnomagiczne dzielą się na dwie grupy:
•

trucizny – wszystko, co działa na organizm niekorzystnie i może doprowadzić
do zgonu

•

eliksiry cruciatyczne – wywołują nieprzerwany ból, zarówno fizyczny, jak i
psychiczny, niszczą od środka, rozrywają człowieka na strzępy
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Klasa II
Inokreacja
Inokreacja to dziedzina nauki zajmująca się badaniem cech eliksirów. Badanie
właściwości i składu eliksiru dokonujemy, wskazując różdżką na kociołek i
wypowiadając zaklęcie Creatho. Inokreację z początku nazywano metodą bąbelkową,
ponieważ wynalazca tej metody – Colton – zafascynowany był bąbelkami unoszącymi
się na powierzchni eliksirów.

Badanie właściwości należy dokonać na gotującym się eliksirze. Możemy wtedy
zaobserwować następujące reakcje:
1. Eliksir przestanie się gotować – eliksir leczniczy (odczyn zasadowy)
2. Eliksir wciąż będzie się gotował, jednak nie będzie wydzielał dodatkowych
oparów i bąbelków – eliksir mentalny (odczyn obojętny)
3. Eliksir wciąż będzie się gotował z wydzielaniem dodatkowych oparów i
bąbelków – eliksir trujący (odczyn kwasowy)

Badanie składu również należy dokonać na gotującym się eliksirze. Możemy wtedy
zaobserwować następujące reakcje:
1. Po wrzuceniu do eliksiru składnika i zastosowaniu zaklęcia Creatho eliksir
zmienia kolor na kolor życia ostatniego wrzuconego składnika – ostatniego
wrzuconego składnika w składzie nie ma
2. Po wrzuceniu do eliksiru składnika i zastosowaniu zaklęcia Creatho eliksir nie
zmienia koloru na kolor życia ostatniego wrzuconego składnika – ostatni
wrzucony składnik w składzie jest

Istnieje również coś takiego jak nadanie barwy wyimaginowanej, które jest bardzo
złożone. Barwa wyimaginowana to taka, którą osoba warząca dostrzega w trakcie
warzenia. Osoba, która warzy konkretny eliksir wyobraża sobie w trakcie warzenia,
jaką barwę eliksir mógłby przybrać i jaki – jej zdaniem – kolor odpowiada jego
składowi i działaniu.
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Magiczna Pani radzi
GRUDNIOWY SZAŁ
Grudzień nadchodzi, już się zbliża! Ostatni miesiąc w roku! Cieszycie się?
Mam nadzieję, że dobrze Wam minął ten czas, jednak… Dziś nie o tym, a
o zbliżających się świętach! Niektórzy z nas będą powoli wchodzić w
świąteczny klimat. O dziwo, znam kilka osób, które już w nim są, czyli
duch świąt już bierze ludzi pod swoje ramiona. Boże Narodzenie za
progiem, a wy na razie nie macie pomysłu na prezent dla bliskich? To
problem, z którym co roku trudzi się wiele osób, dlatego przychodzę z
pomocą!

Zostań projektantem!
Czy jest coś lepszego niż danie komuś oryginalnego prezentu? Nie sądzę! Możecie
zaprojektować komuś koszulkę, czapkę, kubek lub torbę - i to wcale nie drogo.
Wystarczy poszukać strony, na której są takie własne szablony do zrobienia i voila!
Prezent unikalny i piękny, może nawiązywać do czegoś, co oboje z bliskim
uwielbiacie.

Zawieszki, zegarki i inne drobiazgi
Jeśli znacie kogoś, kto lubi błyskotki (nie niuchacza!), to coś z
biżuterii trafi w dziesiątkę! Naszyjnik, bransoletka, kolczyki… Tutaj
również można by długo dyskutować o możliwościach – wykreować
coś samodzielnie też się da. Dla odmiany może też to być jakiś
zegarek, on też cieszy się popularnością wśród prezentów!

Dziecko w rodzinie?
Asortyment prezentów dla dzieci jest bardzo duży! Osobiście, jako dziecko,
ucieszyłabym się np. z zestawu klocków Lego! Dawanie takich rzeczy na święta chyba
się nie starzeje… Równie dobrze możecie dać pluszaka, może postać z ulubionej bajki?
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Taki pluszak to tak właściwie prezent nie tylko dla młodszych. Jeśli stawiacie na
rozwijanie się, warto zakupić puzzle, planszówkę bądź inną grę, która zajmuje głowę!

Zapachowe wariactwo
Perfumy – nie jest to zły pomysł! Woda kolońska też, tak samo. Może akurat traficie
w coś, co dana osoba uwielbia? Prezent przydatny, może trochę pospolity, ale za to
obdarowana osoba będzie bardzo ładnie pachnieć, prawda? Dwa w jednym – ja bym
na to poszła.

Zainteresowania
Jeśli jesteście z kimś naprawdę blisko, pewnie obiło Wam
się o uszy coś, co bardzo lubi. Konkretny zespół, może
jakiegoś autora książek lub gatunek? Tak powstaje kolejny
pomysł – książka bądź płyta jakiegoś wykonawcy. Brutalny
horror czy romans? Pop czy metal? Coś się znajdzie!

Wspomnienia
Fajnym pomysłem jest podarowanie komuś zdjęcia w ramce albo od razu całego
albumu. Można podpisywać zdjęcia, dodać śmieszne uwagi, dorysować minki. Idealny
podarunek dla kogoś, kto jest sentymentalny – zaglądanie do takiego albumu
wywołuje szeroki uśmiech. Wiem z doświadczenia!
Jeśli nie znaleźliście czegoś, co Wam pasuje, to mam jeszcze jedną radę! Nie krępujcie
się wydobyć od przyjaciela lub członka rodziny, co chce dostać. Najlepiej jest zapytać i
porozmawiać, przynajmniej będziecie mieli 100% pewności tego, że prezent będzie
trafiony. Powodzenia!

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie, koniecznie do mnie napisz
(świstoklik do formularza). Zawsze chętnie pomogę!

Magiczna Pani
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Ciekawostki
Uniwersum potterowskie
▪

Istnieje fanowska teoria spiskowa, która głosi, że Ginny w trakcie wydarzeń z
tomu „Harry Potter i Książę Półkrwi” ukradkiem poiła Harry’ego eliksirem
miłosnym, dlatego się w niej finalnie zakochał.

▪

Jedyny wulgaryzm, jaki pada w całej serii, wypowiada Molly Weasley chwilę
przed tym, gdy zabiła Bellatriks Lestrange.

▪

Boże Narodzenie to jedno z trzech świąt obchodzone w Hogwarcie (pozostałe
to Noc Duchów i Wielkanoc).

Akademia Magii Ramesville
▪

Pierwszy konkurs, jaki ukazał się na dotychczasowej stronie AMR, dotyczył
inicjałów, cytatów i anagramów, a jego autorką była Alice Billie Kyle.

▪

Profesor Narcyza Zoe Assassin prowadzi dla nas Klub Pojedynków już siódmy
semestr.

▪

Niegdyś uczniowie Akademii mieli za zadanie udekorować własne ramesowe
drzewko.
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Pośród ankiet
Cieszysz się na nadejście świąt?

11,10%

Tak
Nie

88,90%

Idaelny prezent na Mikołajki to:

11,10%

5,60%

Skarpetki
5,60%

38,90%

Książka
Kosmetyki
Biżuteria
Inne

38,90%
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Najlepsza świąteczna potrawa to:
5,60%

5,60%

Pierogi
Barszcz

11,10%
50%

Paszteciki
Sałatka jarzynowa

27,80%

Nie lubię świątecznych
potraw

Jak używasz kalendarzy adwentowych?

Grzecznie otwieram po
kolei

38,90%
50%

Zjadam wszystkie
czekoladki naraz
Nie kupuję kalendarzy

11,10%
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Piszesz list do św. Mikołaja?

44,40%

No jasne!
Nie, to dla dzieci…

55,60%

Od którego z prefektów chciałabyś/chciałbyś
dostać prezent na święta?
5,60%

Allie Peace
27,80%
27,80%

Emily Butchon
Hallon White
Iz Morningstar

11,10%

Lilo Delune
Narcissa Lovegood

11,10%
16,70%
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Horoskopy
Baran | 21.03 - 20.04
Grudzień może przynieść ze sobą bóle głowy, które spowodowane będą
całorocznymi problemami. Barany będą też szczególnie narażone na
stres. Osoby spod tego znaku nie będą zbyt pozytywnie nastawione do
spotkań z rodziną, z którą widują się jedynie w święta. Unikanie ich nie
będzie jednak dobrym pomysłem. Najlepszym wyjściem będzie po
prostu ignorowanie rozmów, które nie będą dla Baranów wygodne.

Byk | 21.04 - 21.05
Horoskop mówi, że Byki w grudniu czeka naprawdę radosny czas. Dość
szybko udzieli im się świąteczny nastrój i chętnie będą spędzać czas ze
swoimi przyjaciółmi. Osoby spod tego znaku będą odczuwać również
wewnętrzną harmonię. Będą też w stanie bez większych problemów
odnaleźć się w swoich uczuciach. Części Bykom pomoże to rozwiązać
problemy w związkach.

Bliźnięta | 22.05 - 21.06
Dla Bliźniąt ważne będą w grudniu uczucia, a przede wszystkim miłość.
Osoby spod tego znaku będą naładowane radosną energią, którą z
łatwością przeleją na innych. Będą też towarzyszyć im działania mające
na celu polepszenie samopoczucia bliskich. Bliźnięta będą martwić się o
swoich przyjaciół i rodzinę, choć nie będą miały ku temu większych
powodów.

Rak | 22.06 - 22.07
W grudniu Raki powinny pamiętać o tym, aby zbytnio nie zamartwiać
się przeszłością. Dopadnie je pewien smutek spowodowany tym, że nie
udało im się zrealizować wszystkich planów. Skupienie się na tym, co
jest i będzie stanie się ich kluczem do sukcesu. Osoby spod tego znaku
powinny też starać się nieco panować nad porywczością, która w tym
miesiącu wyjdzie u nich na wierzch.
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Lew | 23.07 - 22.08
Prognoza przewiduje, że w grudniu Lwy będą skupiać się na rodzinie
bardziej niż na sobie. Będzie to u nich coś całkowicie nowego, a ich
bliscy prędko to docenią. Lwy odnajdą dzięki temu pewien spokój,
który pomoże im przetrwać święta w pogodnym nastroju. U osób spod
tego znaku widoczna będzie również wyobraźnia, która zostanie
przyjęta z dużym entuzjazmem.

Panna | 23.08 - 22.09
W grudniu Panny znajdą chwilę czasu dla siebie, który poświęcą na
samorozwój. Grudzień będzie dla nich dość spokojnym miesiącem, w
którym będą czuły potrzebę delikatnego wycofania się z towarzystwa.
Na spotkaniach rodzinnych mogą czuć się odrobinę niepewnie. W
takich sytuacjach osoby spod tego znaku powinny pamiętać o sobie i
zrezygnować z długich posiedzeń.

Waga | 23.09 - 23.10
W grudniu Wagi będą odczuwać niezwykle miłosną atmosferę, a także
oczekiwać pewnych romantycznych gestów. Będące w związkach osoby
spod tego znaku nie będą miały na co pod tym względem narzekać.
Wagi dość szybko wpadną też w świąteczny nastrój, który z czasem
zacznie udzielać się również ich bliskim.

Skorpion | 24.10 - 22.11
W grudniu Skorpiony będą niezwykle zmotywowane do dalszej pracy.
Będą starały się zrealizować resztę swoich planów, przy czym mogą być
trochę nerwowe. Źle będą znosić krytykę i świadomość, że ktoś może
mieć inne zdanie od nich. Odrobinę wytchnienia przyniesie im koniec
miesiąca, kiedy to z radością spędzą wolny czas ze swoimi bliskimi.
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Strzelec | 23.11 - 21.12
Horoskop przewiduje, że w grudniu Strzelce będzie rozpierać
ogromna energia. Będą miały jednak problemy z prawidłowym jej
wykorzystaniem. Prawdopodobnie zdecydują się przez to odpuścić
część rodzinnych spotkań, aby zamiast tego realizować swoje plany.
Będzie to dla nich naprawdę dobre wyjście, ponieważ część rodziny
może źle wpływać na ich samopoczucie.

Koziorożec | 22.12 - 20.01
W grudniu Koziorożce będą niezwykle szczęśliwe z faktu, że będą
mogły spędzić sporo czasu na rodzinnych spotkaniach. Takie
wydarzenia przyniosą im nową energię, którą osoby spod tego znaku
zachowają na nowy rok. Koziorożce nie będą miały też problemów z
komunikacją, dzięki czemu na różnego rodzaju imprezach staną się
prawdziwymi gwiazdami.

Wodnik | 20.01 - 18.02
Choć święta będą dla Wodników momentem spokoju i zasłużonego
odpoczynku, cały miesiąc grudzień może okazać się dość trudny.
Wolny czas Wodniki będą wolały spędzić w samotności, a nie na
rodzinnych zjazdach. Osoby spod tego znaku, z natury nie
przywiązane do tradycji, będą się na spotkaniach dusić.

Ryby | 19.02 - 20.03
Grudzień będzie dobrym momentem na podsumowanie całego roku i
skupienie się na tym, jaką ścieżką chce się dalej podążać. Wpływ
Merkurego pomoże im podjąć odpowiednie decyzje, których osoby
spod tego znaku raczej nie będą żałować. Ryby chętnie spędzą ten
czas w samotności, dzięki czemu będą mogły odpocząć od pewnych
problemów.
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REDAKTOR NACZELNY
Domingo Borgia

Strefa rozrywki

PROJEKT OKŁADKI

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 3 grudnia

Lilo Delune

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do
udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli!

REDAKTORZY
Agusia Slytherin

Konkurs nr 1

Albus Zannichellie

Poniżej podano pierwsze litery imion i nazwisk

Alice Wright

osób z uniwersum HP. Waszym zadaniem jest
rozpoznanie postaci. Za każdą osobę dostaniecie 2
punkty/galeony.

Allie Peace
Ariadna Williams
Defne Nefrite

1. H. P.

6. P. P.

2. C. D.

7. N. M.

Dona Ashe

3. L. L.

8. B. L.

Eleonora Malfoy-Blomkvist

4. A. D.

9. L. P.

5. M. W.

10. R. L.

Hallon White
Iz Morningstar

Konkurs nr 2

Katja Thatcher

Waszym zadaniem jest podanie, który dom w danym

Ley Grenouille

semestrze

nauki

w

AMR

otrzymał

Puchar

Domów. Za każdy odgadnięty dom dostaniecie 4
punkty/galeony.
1. Styczeń – marzec 2021 – XLI rok szkolny
2. Grudzień – luty 2018/19 – XXXIII rok szkolny

Lilo Delune
Mia Ginny Malfoy
Vivienne Levittoux
Zinnia Cormier

3. Wrzesień – listopad 2019 – XXXVI rok szkolny
4. Luty – kwiecień 2013 – X rok szkolny
5. Czerwień – sierpień 2019 – XXXV rok szkolny

SOWA REDAKCJI
red.newsville@gmail.com
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