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Kartka z pamiętnika Akademii 

Akademia Magii Ramesville została założona przez Jamesa Surville’a 18 lat temu, 

dokładnie w piątek 2 kwietnia 2004 roku. Początkowo szkoła znajdowała się na blogu, 

ale z czasem przeniesiono ją na różne serwery oraz fora internetowe. Sam założyciel 

nauczał w szkole Smokologii oraz Zaklęć i Uroków. W prowadzeniu placówki 

pomagała mu Paulina Black, która nie uczyła żadnego przedmiotu, ale pełniła rolę 

webmastera. Do moich uszu dotarła również pogłoska, że w 2005 roku na stronę 

szkoły włamała się hakerka i kompletnie ją zniszczyła. W kwietniu 2009 roku James 

odłożył dyrektorskie insygnia, przechodząc na zasłużoną emeryturę i równocześnie 

opuszczając magiczny świat. Jego następczynią została Ayame Tsukino, która pełniła 

funkcję opiekuna Klubu Pojedynków. Po jej odejściu na piedestał wskoczyła Mary 

Picket, która wraz z Larissą White rozsławiły w ŚM-ie naszą Akademię, dzięki czemu 

zyskała ona szacunek wśród innych placówek.  

Co ciekawe, dopiero w październiku 2006 roku szkoła zmieniła nazwę na obecną – 

wcześniej nazywała się Reques. Początkowo w Akademii uczniowie byli przydzielani 

do innych domów – Gallows, Dragons, Vampires oraz Angels. Dopiero później władze 

zdecydowały się na zmianę nazw na tradycyjne domy założycieli Hogwartu. 

Do chwili obecnej wiele osób poświęciło swój czas, aby zarządzać placówką. 

Niezaprzeczalnie przodownikiem w tym jest Crispin Stewart, który kierował placówką 

przez 25 lat szkolnych, a od XLII roku szkolnego zasiada w zarządzie. Jednak 

Akademia to nie tylko władze, ale i profesorowie, uczniowie czy stażyści, którzy 

tworzą szkolną społeczność. Z roku na rok wprowadzanych jest coraz więcej 

udogodnień, by szkoła stale się rozwijała. Jedną z najnowszych innowacji jest 

wprowadzenie szkolenia magicznego — dodatkowej „klasy”, w ramach której można 

poszerzyć wiedzę z różnych dziedzin. 

W Kryształowej Komnacie często możemy spotkać Kryształka gubiącego galeony, lecz 

czy wiedzieliście, że nie jest on pierwszym skrzatem w AMR? Wcześniej jego 

poprzednikami byli Elf Rames oraz Ognista Whisky.  

I tak oto w przerwie semestralnej między XLV a XLVI rokiem szkolnym Akademia 

kończy 18 lat. Czy James, kiedy zakładał szkołę, przypuszczał, że doczekamy się jej 

pełnoletności? Mam nadzieję, że tak i to właśnie ta wiara wciąż trzyma AMR.  
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57 — tyle osób zarządzało Akademią, wliczając do tego grona obecną dyrekcję. 

 

223 — tyle osób nauczało przedmiotów z podstawowej oferty edukacyjnej. 

 

296 — tylu profesorów było łącznie w Akademii. 

 

134 — tyle osób ukończyło edukację w Ramesville. 

 

84 — to liczba staży zawodowych zrealizowanych w AMR. 

 

6 — to największa liczba zrealizowanych praktyk nauczycielskich. Ten rekord 

należy do Vivienne Levittoux i Kazbiela Thundershouta. 

 

6 — największa liczba przedmiotów poprowadzonych przez jednego 

nauczyciela. Tym profesorem jest Crispin Stewart. 

 

122 026 — tyle wynosi rekord zdobytych punktów przez jeden dom. Tę poprzeczkę 

ustanowili uczniowie Hufflepuffu w XLII roku szkolnym. Domem opiekowali 

się wówczas Crispin Stewart i Cynth Kamack. 

 

309 — najmniejsza liczba punktów zdobyta przez dom. Dokonali tego Krukoni w 

IX roku szkolnym pod opieką profesora Przemka Briana. 

 

5 — tyle razy jeden opiekun doprowadził dom, którym się opiekował, do 

zwycięstwa. Tą osobą jest Crispin Stewart.  

 

12 — tylu wyłoniono Łowców Studentów od XXX roku szkolnego. Ten tytuł 

najwięcej razy przypadł Puchonom, zaś ani razu nie został przyznany 

wychowankowi domu Salazara Slytherina. 

 

87 — tyle przeróżnych zajęć zostało przeprowadzonych w Akademii na 

przestrzeni lat, nie wliczając do tego weekendowych kursów. 

 

34 — liczba zorganizowanych weekendowych kursów od momentu ich 

wprowadzenia. Licząc powtórzenia przedmiotów, przez 11 semestrów odbyły 

się 43 kursy. 
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Głos społeczności 

Jak wyglądały twoje początki w Akademii? 

Nie pamiętam początków, bo trafiłam tam już jakiś czas temu do Gryffindoru. 

Przypadkiem do Gryffu, bo nie zaznaczyłam Ravu przy zapisach, a potem jakoś mi 

tam nie pasowało i zapomniałam o tej szkole. Dopiero w kwietniu 2021 roku 

zjawiłam się ponownie i postanowiłam ukończyć szkołę. Zajęło mi to 4 lata szkolne... 

w końcu się udało! Ale znam nauczycieli i to przez nich chciałam się tu uczyć. 

— Defne Nefrite 

 

Trafiłam tu przez reklamę sponsorowaną na ig :) W sumie na początku myślałam 

że to coś innego ale nie żałuję tego, że trafiłam do AMR :> 

— Agusia Slytherin 

 

Pewnego smutnego, magicznego lata po zamknięciu pierwszej ukończonej przeze 

mnie szkoły magii moja znajoma flopiara (obecnie pani dyrektor Alice Flop) 

zachęciła mnie, żebym zamiast rzucać ŚM całkowicie spróbowała dołączyć do AMR. 

I tak zaczęła się cudowna przygoda, która trwała ponad rok!  

— Scarlett Drake-Elton 

 

Już nie pamiętam jak trafiłam, ale mile wspominam jak zostałam absolwentką i jak 

ukończyłam staż u nauczycieli OnMS. Nigdy tego nie zapomnę. Będę ponownie 

planowała zrobić kolejny raz absolwenta. 

— Renesme Swan 

 

Może to dziwne, ale stalkowałam posty osób należących wtedy do Akademii. Tak 

mnie to zaciekawiło, że się zapisałam. Początki były trudne, byłam bardzo cicha, 

bałam się odzywać. Jednak z czasem się minimalnie otworzyłam. 

— Emily Butchon 
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Znalazłam AMR dosłownie wpisując "szkoła magic online" i nie mając pojęcia, że 

coś takiego jak ŚM funkcjonuje. Zapisałam się tu jako gryfonka, później 

przeniosłam się do ravenclaw, gdzie pozostałam duszą i sercem. Spędziłam tam 

cudownie lata szkolne i wakacyjne, a także fascynujący staż z numerologii. Nie dane 

mi było odbyć kariery nauczycielskiej, bo z powodów osobistych musiałam zostawić 

magiczny świat za sobą. Ale do dziś utrzymuję kontakt ze starymi przyjaciółmi i z 

uśmiechem na twarzy wspominam lata mojej aktywności w AMR. To była jedyna 

szkoła, do której udało mi się całkowicie przywiązać i cieszę się że mogłam tworzyć 

część jej historii. Przy okazji pozdrawiam rozchorowane kruczątka, jeśli ta tradycja 

nie wyginęła <3 

— Evelynn Sevine 

 

A to wina tego rudego dinozaura, co to Crispin Stewart się zwie. On mnie kiedyś 

zaczepił na fb, że polubiłam stronę szkoły magii, to chyba nawet wtedy Ramesville 

było i ją promował w pierwszej wiadomości. A później jak się odezwałam do niego 

to zaproponował mi inną szkołę, którą zamknięto po 2 miesiącach nauki mojej xD 

Więc koniec końców i tak trafiłam do Akademii Magii Ramesville. Początki jak to u 

wszystkich, bywały trudne, byłam dość nieśmiała i nie miałam za dużo wiedzy, ale 

potrafiłam dobrze ściągać <deal> i tak jakoś wybiłam się pośród uczniów, a później 

jakoś tak pykło, że byłam nauczycielem. Znikło mi się na trochę i powróciłam do 

tego świata, a wtedy poznałam wspaniałe osoby, które na co dzień towarzyszą mi 

swoimi flopami i wzlotami w życiu wirtualnym jak i realnym. Nie ukrywajmy, 

mimo życia dorosłego trzeba pielęgnować w sobie tę magię, którą się ma. A Świat 

Magii i Akademia idealnie do tego pasują. Nie ukrywam, że myśli o emeryturce już 

się przewijają, ale nie mam wyznaczonego jeszcza czasu na to, więc nie sieje paniki, 

przynajmniej w tej Akademii <rili> 

— Moria Nerios 

 

Trafiłam za sprawą reklamy która pojawiła się na jakimś profilu o tematyce HP. 

Początki były dość chaotyczne. Bardzo dużo jest informacji do ogarnięcia na 

początku. Mi pomogły opiekunki mojego domu w ogarnięciu tego. 

— Mojmira Mole 
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Jak codziennie przeglądałam sobie instagrama i różne konta o tematyce związanej 

z HP. Wyświetlił mi się post z konta Ramesville, informujący, że niedługo 

rozpoczyna się rok szkolny, więc stwierdziłam, że spróbuję swoich sił. Na początku 

byłam bardzo nieśmiała, niewiele się udzielałam i nie za wiele ogarniam, mimo że 

nie za wiele pamiętam z tamtego okresu, to kolejne lata wspominam bardzo dobrze, 

a kontakt z osobami z czatu mam do dzisiaj, chociaż w ŚM-ie mało mnie już widać. 

— Rosalie Devine 

 

Do AMR trafiłam przez Instagrama. Zostałam na dłużej dzięki niesamowitym 

osóbkom, które już na kilka dni przed rozpoczęciem roku wprowadziły mnie mniej 

więcej w klimat Akademii. Początki były hm... dość ciężkie i baardzo leniwe - przez 

moje odwlekanie wszystkiego na później zebrało mi się tyle rzeczy, że aż niemiło. :c 

— Abigail Edevane 

 

Trafiłam dzięki mojej realnej przyjaciółce - Isobel, dzięki! Na początku było troszkę 

zawirowania, aż zapoznałam się z moimi Horymi Krukami, którzy towarzyszą mi 

w życiu codziennym ŚMowym oraz realnym. 

— Cecily Elton 

 

Trafiłam tutaj przez znajomego, który zachęcił mnie do zapisania się do innej szkoły 

magii, coby jakiejś świeżości zaznać. On po tygodniu zrezygnował, ja zostałam i 

tym sposobem zleciały już... no, ponad 3 lata. Już na samym początku spotkałam 

świetnych ludzi w dormitorium, dzięki którym pozostanie tutaj było przyjemnością, 

a potem poszło tylko z górki - podwójny absolwent, staże, nauczycielowanie i 

dyrekcja! 

— Alice Wright 

 

Do Ramesville trafiłam zupełnie przypadkiem, przeglądając sociale i od samego 

początku pokochałam to miejsce. Początki, jak to w nowych miejscach, były różne, 

ale w porządku wspominam tamten okres.  

— Nathalina Maloy 
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Chodziłam wcześniej do innej podobnej szkoły i pewnego dnia na polfanie 

zauważyłam kryształową komnatę więc postanowiłam zobaczyć co to za szkoła. 

Spodobało mi się więc się zapisałam. Wciąż próbuję zdać pierwszą klasę ale 

poznałam wspaniałych ludzi i niektórych mogę nawet nazwać przyjaciółmi. Plus 

coraz lepiej idzie mi na polskim dzięki pisaniu praktyk. 

— Susan Selby 

 

Pod koniec wakacji, przeglądając Instagrama, natknęłam się na AMR. To chyba 

było nawet tak, że dostałam wiadomość na priv z zachętą dołączenia do Akademii. 

Następnie zerknęłam na stronę i trochę obczaiłam. Pamiętam, że przez kilka dni 

rozważałam wszystkie za i przeciw zapisaniu się. Teraz trochę głupio brzmi, nawet 

dla mnie samej XD Ale mimo wątpliwości i niepewności niczego nie żałuję!! 

— Avetta Black 

 

Do AMR trafiłem z polecenia naszej nauczycielki Zielarstwa, Morii Nerios. Początki 

okazały się przede wszystkim bardzo dynamiczne - szybko udało się 

zaaklimatyzować i włączyć w życie szkoły. Ramesville oferuje tyle rozrywek, że od 

samego początku nie sposób było się nudzić. 

— Domingo Borgia 

 

Reklamę Akademii znalazłem na jednym z fanfickow HP. Wszedłem w link i 

zakochałem się w tej stronie. Od razu wysłałem zgłoszenie - za tydzień miał się 

rozpocząć nowy rok. Byłem tak niesamowicie podjarany... Choć na początku się 

obawiałem, to potem strach ustąpił i powróciło podjaranie. Jaram się każdego dnia, 

który tutaj spędzam. 

— Albus (Alkus) Zannichellie 

 

Trafiłam tutaj przez koleżankę, która powiedziałą mi o innej szkole, dzięki której 

ostatecznie trafiłam do AMR. Nie pamiętam niestety początków, to było wieki 

temu... 

— Olivia Slytherin 
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Znalazłam się w Akademii przez uzależnienie od instagrama - wyskoczyła mi jakaś 

reklama, zapisałam się, zapomniałam, przypomniałam sobie dzień wcześniej i tak 

trwam tutaj do dzisiaj. Pamiętam jak na początku zakładałam, że oleję 

wróżbiarstwo, nie wyszło mi olewanie to najlepiej :> Mój początek trwał jakieś dwa 

lata szkolne, ponieważ nie odczuwałam potrzeby integracji z innymi. W wakacje się 

to zmieniło i nie żałuję. 

— Izabell Morningstar 

 

To było jakieś może 3 lata temu gdy w sumie bardziej ogarnęłam temat śm. 

Pamiętam jak jeszcze miałam po pierwsze czas i chęci by godzinami siedzieć na 

czacie. Mimo że w temacie byłam zerowa to niewiele minęło i z pomocą innych 

zrozumiałam wiele rzeczy. Uczennicą na pewno najlepszą nie byłam ale i tak AMR 

jest na razie jedyną szkołą którą udało mi się zdać. 

— Kate Cavendish 

 

Do Akademii trafiłam dzięki powitaniu na chacie obecnej dyr. Alice Wright, które 

parafrazując brzmiało "myślałam, że ludzie w AMR są normalni". To powitanie tak  

mnie zaciekawiło, że znalazłam stronę Akademii i się zapisałam. A że spodobało mi 

się tutaj na tyle, że jestem już mam 7 świadectw.  

— Allie Peace 

 

Trafiłam do AMR za pomocą Facebooka. Zauważyłam post na temat tej szkoły i 

pomyślałam że ciekawie by było do niej dołączyć. Po moim pierwszym dniu w 

akademii od razu spodobały mi się lekcje! Oraz na początku miałam również małe 

problemy z aplikacją do czatowania więc ciężko mi było wejść do mojego 

dormitorium, ale na szczęście otrzymałam pomoc od wspaniałych osób z mojego 

domu.  

— Mizuki Okamoto 
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Czego życzysz Akademii na następne lata? 

Wszystkiego najlepszego! I żeby trwała jak najdłużej :> 

— Agusia Slytherin 

 

Kochana Akademio, 

Niech twoje mury przyciągają samych zdolnych studentów, niech Kryształowa 

Komnata jeszcze przez wiele, wiele lat rozbrzmiewa śmiechem uczniów i plotami 

kadry. Plus niech dyrekcja w końcu Ci dach naprawi :* 

— Scarlett Drake-Elton 

 

Z okazji 18 urodzin AMR życzę żeby szkoła jak najdłużej się utrzymała, żeby była 

taka supera jak jest, a może zawsze będzie lepiej. Oby tak dalej. 

— Renesme Swan 

 

Ramesville, nie jesteś już dzieciuchem, dlatego z całego serca życzę ci dojrzałego 

rozwoju, aby twoja społeczność stawała się coraz większa i żebyście spełniali swoje 

marzenia również tutaj, online, bo wszystko jest możliwe przy odrobinie magii. 

Wprowadzajcie nowe pokolenia w swoje mury, ale też nie zapominajcie o tych, 

którzy poszli już własną drogą, dołożywszy cegiełkę do Waszej kroniki. 

— Evelynn Sevine 

 

Akademio Magii Ramesville, moja ukochana szkoło, która na przełomie lat 

zmieniłaś się na lepsze pod wieloma kwestiami, życzę Ci z okazji tej pełnoletności, by 

nie odbiła Ci woda sodowa do głowy, byś nadal funkcjonowała tak żeby przyciągać 

do siebie wielu spragnionych magicznej wiedzy uczniów oraz była w stanie ich 

zatrzymywać na tyle długo aby czuli się tu komfortowo. Niech Twe mury nie 

kruszeją przez kolejne lata i rozwijaj się dalej, w dobrym kierunku! 

— Moria Nerios 
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Dalszej i tak samo dobrej działalności i organizacji, jeszcze więcej wspaniałych 

uczniów, stażystów i nauczycieli. Nowych pomysłów i możliwości. No i kolejnych lat 

działania!!  

— Rosalie Devine 

 

Akademio moja Droga, 

Jesteś już dorosła, 

Rośniesz pięknie jak na drożdżach, 

i proszę Cię bardzo - rozwijaj dalej się! <3 

— Abigail Edevane 

  

Już dziś AMRze kończysz 18 lat. 

Trwaj nam dalej kolejne 18 albo dłużej. 

Rozwijaj się prężnie. 

Niech nigdy nie zabraknie w Tobie uczniów. 

Niech ta Twoja magiczna atmosfera trwa. 

Niech uczniowie zostają z Tobą jak najdłużej. 

I niech nigdy nie zabraknie władzy Tobą rządzącej. 

— Mojmira Mole 

 

18 strzeliło szybko, zaraz będzie 20, 30 i 50! Życzę, aby Akademia nigdy nie straciła 

tej atmosfery i sławy, jaką nosi. Niechaj nowe osoby odnajdą u nas swoją oazę 

spokoju. 

— Emily Butchon 

 

No na pewno kolejnych 18 lat - a nawet i więcej! Niech nadal się rozwija, kształci 

kolejne pokolenia mądrych uczniów i przede wszystkim niech nadal będzie tak 

świetnym miejscem zrzeszającym tyle ludzi i tworzącym tak cudowną społeczność. 

— Alice Wright 
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Kochana Akademio, obyś stała jak najdłużej i by Dyktatorka Wright Cię nie spaliła! 

Amen. 

— Cecily Elton 

  

Wszystkiego najlepszego, wielu wspaniałych uczniów i oby tak dalej 

— Susan Selby 

  

Ja może po prostu będę życzyć, aby AMR w dalszym ciągu rozwijało się tak, jak się 

rozwija i przyciągało coraz więcej uczniów! <3 :> 

— Avetta Black 

  

Podobno najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa, potem już z górki. Życzę 

więc wspaniałego okresu dziecięcego, a następnie długich lat dorosłości! 

— Domingo Borgia 

  

Życzę Ramesville przede wszystkim aby nadal łączyło wszystkie osoby, które 

postanawiają zwiedzać ten magiczny świat i które budują niesamowitą atmosferę 

tego miejsca. Niech się ciągle rozwija i zmienia na lepsze ❤  

— Nathalina Maloy 

  

Zdrowia, szczęścia, pomarańczy,  

Niech Ci Crispin wiecznie tańczy, 

Isa pożyczy swe kredki, 

Co cię doprowadzą do setki. 

— Albus (Alkus) Zannichellie 

 

Na pewno rozwoju, mimo tylu lat wciąż AMR działa a nowi uczniowie przybywają 

byle było tak jak najdłużej <3 

— Kate Cavendish  
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Z okazji urodzin życzę kolejnych lat w blasku i chwale, wiecznej cudownej atmosfery 

w Kryształowej Komnacie i wielu umysłów żądnych wiedzy. Nie zmieniaj się. A 

jeżeli chcesz się zmienić, to na lepsze.  

— Izabell Morningstar 

 

Droga Akademio, już jesteś dorosła więc od teraz możesz rozwijać się jeszcze 

bardziej i jeszcze lepiej. Obyśmy doczekali twoich kolejnych 18 urodzin. A najlepiej 

100 lat ci życzę. 

— Allie Peace  

 

Życzę naszej szkole aby nigdy się nie skończyła oraz aby wszyscy jej pracownicy i 

uczniowie byli zawsze szczęśliwi!  

— Mizuki Okamoto 

 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, smacznych pierogów i oby do dwudziestki! 

— Olivia Slytherin 

 

Kochana Akademio, życzę Ci wszystkiego, co najlepsze! Byś się stale rozwijała, była 

domem i oparciem dla kolejnych pokoleń czarodziejów, a także by mądre głowy 

Tobą zarządzały. Kolejnych wspaniałych lat i nieznikającego uśmiechu! 

— Vivienne Levittoux 

 

Ramesville, z okazji Twych 18-stych urodzin wszystkiego co najlepsze! Życzę Ci aby 

twe mury przez kolejne lata gościły czarodziejów, którzy mogą poczuć się tutaj jak 

w domu, zgłębiać tajniki magiczne, nawiązywać przyjaźnie oraz dobrze się bawić. 

Pamiętaj – byle do emerytury! 

— Isabella Stewart  
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Skrzacia kuchnia 

Imprezowy przysmak Kryształka 

Składniki: 

― 4 placki tortilli; 

― 2 serki do smarowania, np. 

śmietankowe lub czosnkowe; 

― mix sałat; 

― szynka/łosoś wędzony w plastrach; 

― papryka. 

Można dodać jeszcze więcej składników, ale 

nie polecam pomidora, bo puszcza sok i 

rozmiękcza tortillę. 

Sposób przygotowania: 

Posmaruj tortillę grubą warstwą serka. Pokrój 

w plasterki szynkę/łososia oraz paprykę i połóż 

na jednej ze stron. Dołóż mix sałat, a następnie 

zacznij zwijać w ciasny rulonik. Owiń całość w 

folię aluminiową i wstaw do lodówki na ok. 

godzinę. Po tym czasie wyjmij i pokrój. 

 

Kanarkowe orzeźwienie 

Składniki: 

― 40 ml soku ananasowego; 

― 30 ml soku grejpfrutowego; 

― 30 ml jogurtu naturalnego; 

― 1,5 łyżki brązowego cukru; 

― kruszony lód. 

Sposób przygotowania: 

Wymieszaj wszystkie składniki w shakerze 

(jeśli nie masz go w domu, można użyć słoika z 

zakrętką). Drink najlepiej wygląda w wysokich 

szklankach „long drink”. Napój można 

udekorować kawałkiem cytryny. 

Smacznego! 
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Opowiadanie: Skok w przeszłość 

 — I jak ci idzie? — odezwała się Skylar, przerywając ciszę, która od dłuższego czasu 

panowała w Pokoju Życzeń. 

Zakończenie roku odbyło się już kilka dni wcześniej, jednak byłe prefekt naczelne 

nadal miały ręce pełne roboty. Pokój Życzeń po zorganizowanych przez prefektów 

spotkaniach był w stanie, który zdecydowanie wymagał gruntownego sprzątania i 

doprowadzenia do porządku. Avetta odwróciła głowę w kierunku Krukonki i tylko 

cicho westchnęła, rozglądając się dookoła. Co prawda pomieszczenie wyglądało lepiej 

niż kilka godzin temu, kiedy zaczęły pracę, jednak nadal nie wyglądał na tyle dobrze, 

aby móc go oddać w ręce dyrekcji. Ślizgonka chciała powrócić do dalszego sprzątania, 

gdy jej uwagę przykuł błysk pomiędzy stertą starych papierów. Wewnętrzna 

ciekawość po chwili wygrała, więc podeszła bliżej i wyciągnęła spod pergaminów 

złotawy przedmiot.  

 — Sky... — rzuciła cicho, przyglądając się jednocześnie ze zdziwieniem na twarzy 

swojemu znalezisku.  

 — Tak? — odpowiedziała Krukonka, nadal nie odrywając się od 

sprzątania.  

Dopiero gdy po kilkunastu sekundach nadal nie uzyskała 

odpowiedzi od drugiej dziewczyny, odwróciła głowę i zaskoczona 

natychmiast uniosła brwi. Zerwała się z miejsca i podeszła do 

Avetty, zabierając jej przedmiot, który trzymała. 

 — Do stu gumochłonów, skąd ty wytrzasnęłaś zmieniacz czasu? — zapytała, 

spoglądając to na ich znalezisko, to na drugą byłą naczelną. — Jest prawdziwy? 

Myślisz, że w ogóle działa? I co z nim zrobimy? 

Fala pytań ze strony Skylar od razu zalała Avettę. Ta jednak siedziała nieruchomo ze 

zmarszczonymi brwiami, wyglądając, jakby mocno się nad czymś zastanawiała. Już 

po chwili na jej twarzy pojawił się chytry uśmiech, który nie zwiastował niczego 

dobrego. 
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 — Nie wiem, czy jest prawdziwy i nie wiem, czy działa, ale za to wiem, co możemy z 

nim zrobić — powiedziała po dłuższej chwili pewnym tonem. — Przecież nie dowiemy 

się, czy faktycznie nadal jest zdatny do użytku, póki tego nie sprawdzimy, prawda? 

 — O nie, o nie, o nie, to nie jest dobry pomysł. To jest zdecydowanie bardzo zły 

pomysł! — Jasnowłosa natychmiast odłożyła zmieniacz czasu na podłogę i odsunęła 

się, jakby wierząc, że uchroni ją to przed myślą Avetty. — Używałaś kiedyś sama 

zmieniacza czasu? Co, jeśli coś nam się stanie? 

Ślizgonka podniosła magiczny przedmiot z miejsca, w którym chwilę temu Skylar go 

położyła i podeszła bliżej niej.  

 — No już nie marudź i chodź. Jest po zakończeniu, możemy w końcu zaszaleć! 

Nie czekając na reakcję ze strony swojej towarzyszki, natychmiast złapała ją pod 

ramię i założyła im na szyję zmieniacz czasu. Zakręciła kilka czy kilkanaście razy — bo 

postanowiła tego nie liczyć — klepsydrą i zamknęła oczy, nie mogąc się doczekać 

przygody, którą lada moment przeżyją.  

Pokój Życzeń zaczął im się rozpływać. Naczelne poczuły, jakby leciały szybko do tyłu, 

przed oczami mignęły im różne kształty, natomiast w uszach łomotało. Po dłuższej 

chwili nieprzyjemnej podróży w czasie w końcu udało im się poczuć twardy i stabilny 

grunt pod nogami, natomiast obraz wyostrzył się. Skylar jako pierwsza otrząsnęła się i 

powróciła do świata żywych, natychmiast rozglądając się wokół. Pomieszczenie, w 

którym znajdowały się chwilę temu, zmieniło diametralnie swój wystrój. O ile 

wystrojem można nazwać całkiem pusty pokój, bo właśnie tak wyglądał Pokój Życzeń 

w momencie, do którego się cofnęły.  

— Dobrze, udało się. Zadowolona i możemy już jakoś wracać? — mruknęła 

niezadowolona Krukonka, która znalazła się w tym miejscu nie z własnej woli.  

Avetta przewróciła jedynie oczami i zaczęła przechadzać się po pustym 

pomieszczeniu, jakby wierząc, że magicznie nagle się tutaj coś pojawi. Jak się okazało, 

jej nadzieje były złudne, a w pokoju nie działo się nic szczególnego. Zlokalizowała więc 

drzwi — przynajmniej one wyglądały dokładnie tak samo. Nadal ciemne, drewniane i 

przede wszystkim w tym samym miejscu. Natychmiast ruszyła w ich kierunku, 

wierząc, że jej towarzyszka podąży za nią. Ta, nie mając wyjścia, zrobiła to. 
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Jakie było ich zdziwienie, gdy po wyjściu zamiast nowoczesnych i zmodernizowanych 

korytarzy, do których były przyzwyczajone, ukazały im się stare, kamienne mury. 

Skylar zmarszczyła brwi, a następnie spojrzała spod byka na Avettę. 

 — Powiesz mi, proszę, o ile godzin się cofnęłyśmy? — zwróciła się do drugiej 

dziewczyny, podpierając ręce o biodra. 

 — Noo... nie wiem. Nie liczyłam. Może kilka godzin. Albo i lat. Kto wie... — wyrzuciła 

Ślizgonka na jednym wdechu, a następnie zaśmiała się nerwowo, mnąc w dłoniach 

kawałek papierka, który znalazła chwilę temu w kieszeni swojej szaty. 

Bez większego celu ruszyły korytarzem przed siebie, rozglądając się wokół. Miały 

nadzieję, że uda im się dostrzec coś, co pomoże stwierdzić, w jakich latach się 

znajdują. Nie doszły jednak nawet do końca tunelu, gdy Avetta przez swoją nieuwagę 

zderzyła się z inną osobą, zaliczając przy tym bliższe spotkanie z podłogą. 

 — Bardzo przepraszam... — rzuciła, jednocześnie wstając z podłogi i otrzepując 

ubranie z zebranego kurzu.  

Gdy jednak podniosła wzrok i zobaczyła twarz osoby, na którą wpadła, 

znieruchomiała. Spojrzała znacząco na Skylar, której 

reakcja była podobna — wpatrywała się jak zaczarowana 

w postać przed nimi, nie wydając z siebie żadnego 

dźwięku i nie wykonując żadnego ruchu.  

 — To my już sobie... pójdziemy — dodała po chwili 

Ślizgonka i ruszyła szybkim krokiem przed siebie, 

ciągnąc jednocześnie Skylar za rękę. Dopiero gdy znalazły 

się za zakrętem, obie odetchnęły z ulgą i nadal z 

przerażeniem w oczach spojrzały na siebie. 

 — Nie wierzę. Widziałaś go? Myślisz, że to naprawdę był James Surville? Jeju... — 

natychmiast wyrzuciła z siebie Sky, przypominając sobie wiszący na korytarzu 

Akademii obraz założyciela, który mijała codziennie w drodze do Wielkiej Sali; była 

pewna, że to był on, tego człowieka nie dało się pomylić z nikim innym. 

 — Na to wygląda — odpowiedziała przejęta Avetta, jednocześnie zastanawiając się, ile 

razy obróciła zmieniaczem czasu, że wylądowali w czasach, gdy w szkole przebywał 
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założyciel Akademii. — Chodźmy stąd, zanim ktoś nas zauważy — powiedziała, 

ciągnąc koleżankę w stronę stewardowskiego schowka. 

Przemierzając korytarze szkoły, miały wrażenie, jakby znały te mury, ale jednak 

wydawały się one zupełnie obce. Były stare, kamienne, nieotynkowane, nieozdobione 

portretami czy gablotami z pucharami. Co rusz mijały uczniów spieszących w jednym 

kierunku i spoglądających na nie podejrzliwie. „Czy my mamy wytatuowane na czole, 

że jesteśmy z przyszłości?”, pomyślała zirytowana Skylar, idąc za swoją towarzyszką 

korytarzem w prawą stronę. 

 — Niemożliwe, powinien tutaj być...  

Avetta zatrzymała się przed ścianą, w której nie było tak znanych jej i wysłużonych 

drzwi prowadzących do schowka. To było niemożliwe, by pomyliła drogi. 

Przemierzała tę trasę przez długi czas i znalazłaby ją nawet obudzona w środku nocy.  

 — Może źle skręciłyśmy? Chodź, poszukamy dalej. Musi tu gdzieś być. 

Tym razem Sky przejęła kontrolę nad sytuacją i odwróciła się, by ruszyć na dalsze 

poszukiwania, jednak nie mogła zrobić kroku, bo przed nią ktoś stał. 

 — Potrzebna panienkom pomoc? Zgubiłyście się? 

Przed dziewczynami stał wysoki, szczupły mężczyzna o srogim wyrazie twarzy. Miał 

czarne, krótkie włosy, na jego nosie znajdowały się okrągłe okulary w cienkich 

oprawkach, zaś odziany był w klasyczną szatę wyjściową, spod której wystawał 

kołnierzyk białej koszuli. Czarodziej zmrużył oczy, spoglądając na Avettę i Skylar. Te 

zaś nie umiały wydobyć z siebie ani słowa. 

 — Wielka Sala jest w przeciwnym kierunku — odezwał się mężczyzna, nie 

doczekawszy się reakcji ze strony dziewcząt. — Proszę za mną, inaczej spóźnicie się na 

rozpoczęcie roku. Raz, dwa! 

Krukonka i Ślizgonka westchnęły ciężko i nie mając pomysłu na wybrnięcie z tej 

sytuacji, podążyły za ciemnowłosym nauczycielem wprost do Wielkiej Sali. 

Pomieszczenie w niczym nie przypominało Kryształowej Komnaty — było urządzone 

w minimalistycznym, surowym stylu. Dziewczyny usiadły na najbliższych wolnych 

miejscach akurat w momencie, gdy czarodziej przy mównicy wygłaszał mowę. 
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 — To przełomowe wydarzenie dla każdego z nas. 

Wierzę, że wspólnie uda nam się dokonać wielkich 

rzeczy i Akademia stanie się wybitną placówką 

kształcącą młode umysły. Początki bywają trudne, 

ale później będzie tylko lepiej. — Mężczyzna, który 

wygłaszał te słowa, był siwowłosym czarodziejem, 

na którego głowie znajdował się fioletowy, 

gwieździsty kapelusz. Prefekt naczelne rozpoznały 

w nim mężczyznę, na którego wcześniej wpadły, 

Jamesa Surville’a. — Zanim zaczniemy ucztować, chciałbym, byście wszyscy tutaj 

podeszli. No chodźcie, śmiało. — Zachęcająco machnął ręką, przywołując nieliczną 

społeczność szkoły na podwyższenie. 

Avetta i Skylar, nie chcąc zwracać na siebie uwagi, również podążyły śladem innych 

uczniów w stronę dyrektora. Zastanawiały się, o co może chodzić. Jakież było ich 

zdziwienie, gdy okazało się, że Surville zwołał tu wszystkich, by wykonać pamiątkowe 

zdjęcie z rozpoczęcia pierwszego roku w Akademii. Dziewczyny, gdy tylko się 

zorientowały o jego zamiarach, chciały uciec, ale nie zdążyły, bo pojawił się rozbłysk i 

ich obecność została utrwalona na fotografii. Spojrzały po sobie, a ich mina wyrażała 

jedno: zostały przyłapane i będą miały problemy po powrocie do swoich czasów... 

* 

Powitalna uczta nie trwała długo i niebawem zarówno uczniowie, jak i profesorowie 

rozeszli się do swoich gabinetów oraz dormitoriów, by w spokoju przygotować się na 

pierwszy dzień nauki. Avetta i Skylar wykorzystały ten czas, by czmychnąć w 

bezpieczne miejsce, w którym mogłyby uciec z czasów, które zdecydowanie nie były 

ich. Dotarły z powrotem do miejsca, w którym wylądowały i spojrzały na siebie 

strapione. Nie chciały jednak ryzykować konfrontacji z kimś innym przypadkowym z 

tamtych czasów, więc Avetta wyjęła zmieniacz czasu, objęła nim siebie i Skylar, po 

czym obróciła go kilka lub paręnaście razy, chcąc, by wróciły do 2022 roku... 

Po zwariowanej podróży w czasie dziewczyny z powrotem znalazły się w zamku, który 

znały i kochały. Odetchnęły z ulgą na widok wyremontowanego wnętrza Akademii. 

 — Już nigdy więcej nie będę testowała tego, co znajdę — postanowiła sobie Avetta, 

wpychając zmieniacz czasu głęboko do kieszeni swojej szaty. 
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Skylar nie skomentowała w żaden sposób postanowienia koleżanki. Wiedziała, że go 

dotrzyma, bo wystarczająco ten eksperyment dał im się we znaki. Ruszyły w stronę 

Kryształowej Komnaty, by zjeść coś dobrego, bo w przeszłości nie mieli w zamku zbyt 

dobrych kucharzy i niewiele tknęły... Nie zrobiły kilku kroków, gdy na ich drodze 

stanął krępy, rudowłosy i powoli łysiejący mężczyzna w kanarkowej szacie. 

 — Dobrze, że was widzę. — Mina profesora Stewarta nie była zbyt wesoła. — 

Chciałbym, byście mi coś wyjaśniły... — Profesor Historii Magii wyciągnął spod pachy 

lekko podniszczony album z czarodziejskimi zdjęciami i otworzył go na pierwszej 

stronie. — Wybierałem fotografie na wystawę z okazji 18. urodzin Ramesville i 

natrafiłem na to ciekawe zdjęcie. Powiecie mi, skąd się tam wzięłyście? — skierował 

do nich pytanie, wpatrując się w nie świdrująco. 

 

Crispin wskazał im na zdjęcie upamiętniające rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 

w Akademii, a tam na samym przodzie znajdowały się one — Avetta Black i Skylar 

Harvey — próbujące nieudolnie uchronić się przed sfotografowaniem. Spojrzały po 

sobie, pąsowiejąc i zastanawiając się, jak z tego wybrnąć. 

 — Oj, dziewczyny... Ja tu kiedyś z wami wszystkimi oszaleję... — powiedział, gdy cisza 

się przedłużała. — Proszę oddać, co zabrałyście i nikomu ani słowa albo wyciągnę 

konsekwencje z tej waszej eskapady. 

Uczennice posłusznie skinęły głowami, zwróciły profesorowi zmieniacz czasu 

znaleziony w Pokoju Życzeń i czym prędzej uciekły z miejsca zbrodni. Nie wierzyły, że 

taki wyskok uszedł im na sucho, a do tego miały okazję poznać założyciela Akademii. 

Ba!, miały z nim nawet pamiątkowe zdjęcie. Nikt im w to nigdy nie uwierzy!  
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Humor z murów naszej szkoły 

W jubileuszowym wydaniu zostały zebrane najśmieszniejsze cytaty  

ze wszystkich dostępnych wydań „Newsville” . 

 
Kanade_Riddle: Wszyscy jesteśmy 
Kanade_Riddle: czarodziejami 
Kanade_Riddle: ;/ 
Vivienne: ja tam jestem duszkiem 
zembuszkiem :( 
Fyurdin_Wilk_Cienia: :3 
Kanade_Riddle: no obecnie jestem nagą 
dziewoja 
Kanade_Riddle: pod palmami 
________________________________ 

[22:06:04] Crispin_Stewart: nie jestem 
rudy, a chciałbym xd 
________________________________ 

[15:29:12] Alice_Radcliffe: ni ma lipy ze 
mno 
[15:29:14] Alice_Radcliffe: ni ma 
[15:29:48] Mircia: lipy nie ma 
[15:29:50] Mircia: wzoru nie ma 
[15:29:55] Alice_Radcliffe: cycki so 
________________________________ 

[14:11:56] Crispin_Stewart: ej ja też bym 
wypił 
[14:11:58] Crispin_Stewart: a zapomniałem 
[14:12:01] Crispin_Stewart: ja nie piję 
alkoholu 
[14:12:08] Reila_Riddle: rudzi nie piją 
________________________________ 

[20:19:42] Julie_Cathville: *zamyka 
lodówkę na kłódkę.* 
[20:19:46] Julie_Cathville: *połyka kłódkę* 
[20:19:52] Little_Bunny: eee. 
[20:19:55] Little_Bunny: a nie kluczyk? 
________________________________ 

[17:03:15] Nicolas_Wand: jakie magiczne 
stworzenie 
[17:03:19] Nicolas_Wand: przypomina kure 
[17:03:21] Nicolas_Wand: ;_; 
[17:03:44] Crispin_Stewart: Nicolas_Wand 
[17:03:49] Macia_Lerbs: XD 
________________________________ 

[22:51:50] Nicolas_Wand: czuji sie taki 
okhopniii  
[22:53:22] EvilRaven: potrzebujesz konopii? 
:D 
________________________________ 

Alice Radcliffe: Choćbym się miała zesrać to 
złożę dzisiaj tę gazetkę.  

________________________________ 

[21:39:07] AlanMoonstone: Wibruj, wibruj, 
Rocket! 
________________________________ 

[19:50:54] Krzem: krew trolla 
[19:51:03] Krzem: krew nietoperza itd  
[19:51:03] Nicolas_Wand: <nienawidzi krwi 
trolla> 
[19:51:05] Krzem: czyli  
[19:51:19] RosemarieHathaway: [Wie co 
kupi Wandzie na święta.]  
________________________________ 

[21:52:21] Monika: Alice: Mnie ta 
argumentacja nie przekonuje  
[21:52:24] Monika: Jaq: Zamknij morde  
[21:52:29] Monika: uhuhuhu, kłótnia 
dyrekcji  
[21:52:40] Monika: <hot> 
[21:53:16] Jaq_McCartney: no bo wtrynia 
sie w dyskusje :/ 
[21:53:27] Alice_Radcliffe: żebym ja ci się 
zaraz nie wtryniła :/ 
[21:53:34] Jaq_McCartney: zwolnij mnie  
[21:53:37] Monika: XD  
[21:53:39] Alice_Radcliffe: ZWALNIAM 
CIĘ  
[21:53:41] Alice_Radcliffe: xD 
________________________________ 

[19:09:55] Nicolas_Wand: Monia?  
[19:10:32] Alice_Billie_Kyle: szo  
[19:10:35] Nicolas_Wand: ta mała menda 
poszła na lekcje? ;_;  
[19:10:38] Nicolas_Wand: w sensie, Alan 
________________________________ 

[13:49:49] Jaq_McCartney: momento  
[13:51:04] May: Momente.  
[13:51:33] Jaq_McCartney: May, nie 
wołałem Ciebie XD  
[13:51:41] May: >.> 
________________________________ 

prof_Annabeth_Lancaster: Jezu  
Kazbiel_Thundershout: Tak?  
Kazbiel_Thundershout: O nie.  
Kazbiel_Thundershout: Zdradziłem się 
________________________________ 

AuroraMalfoy: jak wyglądają lekcje?  
Rocket_Falcone: Profesor cie torturuje  
Rocket_Falcone: a ty musisz sie usmiechac  
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Rocket_Falcone: i mowic tak mi dobrze tak 
mi rób 
________________________________ 

AriaCarter: !rada dla Arii  
Cebulak: Dla Arii mam tylko jedną radę: Utop 
się.  
AriaCarter: miałam iść się kąpać właśnie! 
________________________________ 

[21:25:48] Nicolas_Wand: kiedyś było jakieś 
ognisko  
[21:25:55] Nicolas_Wand: tzn. jakaś gra 
edukacyjna  
[21:26:01] Nicolas_Wand: i ze znajomymi 
ogarnialiśmy kiełbaski i  
[21:26:04] Nicolas_Wand: dyrektorka 
przyszła na kiełbaskę  
[21:26:09] Nicolas_Wand: więc jej daliśmy 
plastikowy widelec itd  
[21:26:14] Nicolas_Wand: a ona jakiś 
manifest odwaliła i zjadła palcami  
[21:26:15] Nicolas_Wand: ._.  
[21:26:20] Amy_Ross: XDDD  
[21:26:29] Alexander: może lubiła  
[21:26:34] Alexander: dotykać kiełbaski 
palcami 
________________________________ 

[20:28:46] Crispin_Stewart: Krzystalek 
halo.  
[20:30:34] Krysztalek.: Czego chcesz, 
dinozaurze?  
________________________________ 

[20:01:36] Ysabel: !note Amelie_Carter Ehu 
ehu potrzebuje Ciebie. 
[20:01:37] Krysztalek.: Dostarcze tę 
informację do Amelie_Carter 
[20:01:44] AriaCarter: !note Amelie_Carter 
ja też  
[20:01:47] Krysztalek.: Dostarcze tę 
informację do Amelie_Carter  
[20:01:59] Elena_Sharon: Amelka jest na 
chacie XD 
________________________________ 

[19:12:48] Crispin_Stewart: Kass +5, Lily 
+3, reszta +1. Poprawka odpowiedź to: Syrop 
wiśniowy z lodem i parasolką! Ale 
pozaliczam.  
[19:13:16] Elena_Sharon: phi, parasolka się 
nie liczy bo jej nie można wypić ani zjeść 
[19:13:46] Annabeth_Lancaster: Moja 
siostra  
[19:13:49] Annabeth_Lancaster: Jak była 
mała  
[19:13:53] Annabeth_Lancaster: To 
prawie ją zjadła  
[19:13:56] Annabeth_Lancaster: Gdy 
miała w soku  
[19:14:08] Helena_Browen: Ja w tym 
wieku jadłam guziki od pilota a nie parasolki  

________________________________ 

[21:14:03] Lily_Taylor: Kot z czarnymi 
obwódkami  
[21:14:09] Lily_Taylor: wokół oczu!  
[21:14:19] Berenika_Clearwater: jak kot 
może mieć obwódkę  
[21:14:21] Berenika_Clearwater: wtf  
[21:14:22] Berenika_Clearwater: XDDD  
[21:14:23] Lily_Taylor: Normalnie  
[21:14:24] Lily_Taylor: XD  
[21:14:37] Lily_Taylor: Po prostu używa 
mascary  
________________________________ 

[17:50:25] Lui_Rassija_Putin: 
Crispin_Stewart słyszysz burze czy ja mam 
omamy? 
[17:51:45] Crispin_Stewart: To w głowie Ci 
grzmi, kobieto. 
[17:51:48] Crispin_Stewart: Za dużo 
komputera. 
________________________________ 

[17:37:50] Lily_Taylor: Huffu Crispin  
[17:37:57] Lily_Taylor: Gryffindor Sophie 
Mellark  
[17:38:01] Lily_Taylor: a Slytherin Alaska  
[17:38:04] Lily_Taylor: ale to sie może 
zmienić  
[17:38:24] Anastazja.Miller: U nas musi 
zostać Rudy!  
[17:38:28] Anastazja.Miller: Kogo ja będę 
myć  
[17:38:52] Rosie_Jackson: xD  
[17:38:54] Lily_Taylor: XDDDDDDDD  
[17:39:07] Lily_Taylor: AMR - Anastazja 
myje Rudego  
[17:39:09] Lily_Taylor: xDDDD  
________________________________ 

[14:09:51] AriaCarter: Amelka to taka Matka 
Boska Ramesvillowska 
________________________________ 

[18:19:12] Anastazja.Miller: Milik ma 
gorszy dzień  
[18:19:14] Anastazja.Miller: tydzień  
[18:19:16] Anastazja.Miller: miesiąc  
[18:19:17] Anastazja.Miller: rok 
[18:19:20] Seshru: Życie  
________________________________ 

[18:58:45] Olivia-Slytherin: Pociełam sobie 
poliki XD  
[18:58:59] Caitriona_Ravassa: jak niby? :o 
[18:59:28] Mati_Levine: W coś Ty się 
bawiła?  
[18:59:42] Olivia-Slytherin: No bo  
[18:59:51] Olivia-Slytherin: Bawiłam się 
nożyczkami :>  
[19:00:00] Olivia-Slytherin: Nawet nie 
zauważyłam  
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[19:00:11] Olivia-Slytherin: Że mi krew leci  
[19:08:17] Olivia-Slytherin: I co ja matce 
powiem? ._.  
[19:08:43] Olivia-Slytherin: "Bawiłam się 
nożyczkami"  
[19:08:50] Caitriona_Ravassa: walczyłaś o 
życie  
[19:08:52] Caitriona_Ravassa: i wygrałaś  
[19:08:54] Caitriona_Ravassa: i masz 
blizny wojenne 
________________________________ 

[18:27:04] Mati_Levine: A wgl, to ten... 
Sprawdziłem hydromancję!  
[18:27:25] Mati_Levine: Możecie być dumni. 
xD  
[18:28:56] AriaCarter: poczekaj sprawdzę 
czy ktoś żyje  
[18:29:17] Mati_Levine: [Czeka.]  
[18:29:25] AriaCarter: MAM DO 
POLICZENIA HR Z PONIEDZIAŁKU DAJĘ 
+10 PUNKTÓW 
[18:29:27] Anastazja.Miller: JA  
[18:29:30] Mati_Levine: ...  
[18:29:36] AriaCarter: XDDDDDDDDDDDD 
[18:29:40] Anastazja.Miller: 
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
________________________________ 

[21:30:05] Efraim_Nores: omg  
[21:30:07] Efraim_Nores: jeśli  
[21:30:10] Efraim_Nores: alexander  
[21:30:11] Efraim_Nores: to  
[21:30:13] Efraim_Nores: ojciec  
[21:30:15] Efraim_Nores: mojego wujka  
[21:30:20] Efraim_Nores: to kiedyś 
romansowałem  
[21:30:25] Efraim_Nores: ze swoją 
rodziną  
[21:30:26] Efraim_Nores: omg  
[21:30:34] Alexander: ja romansowałem ze 
swoją matką  
[21:30:36] Alexander: ojcem  
[21:30:39] Alexander: bratem  
[21:30:43] Alexander: itp. itd.  
[21:30:51] Alexander: jestem w związku z 
siostrzenicą  
[21:30:56] Alexander: i ojczymem  
[21:30:58] Efraim_Nores: XDDDDDDDD  
[21:30:58] Alexander: w sumie też  
[21:31:01] Alexander: #normalne  
[21:31:18] AriaCarter: śm na sukces, odc. 
239285498759687359034566756 
8578452353657   
________________________________ 

[20:09:20] Vesper_DeLaurentiis: Walen-
tynki nadchodzą! Poprzytulaj się z diabelskimi 

sidłami!  
________________________________ 

[21:42:47] Rosalia_Schmitt: muszę iść po 
wodę 
[21:43:00] Elias_Levine: Ja bym nie 
ryzykował z tą wodą. 
[21:43:55] Rosalia_Schmitt: Elias dlaczego? 
[21:44:14] Elias_Levine: Zakrztuszenie i te 
sprawy. 
[21:44:31] Rosalia_Schmitt: A co ma ogier i 
woda 
[21:45:07] Elias_Levine: A to ogier co niby 
pije? 
________________________________ 

[19:14:26] Rosalia_Schmitt: I teraz jedynie 
co mi przychodzi na myśl 
[19:14:30] Rosalia_Schmitt: to tekst 
piosenki 
[19:14:34] Rosalia_Schmitt: Mniej niż zero 
[19:14:46] Rosalia_Schmitt: taki jest mój 
poziom wiedzy po tym roku. 
________________________________ 

[23:44:03] Lily_Levine: I nie mów do mnie 
"ciotka", wolę "ciocia". 
[23:45:01] Rosalie_Snape-Devine: Dobrze, 
że nie ciota. xD 
________________________________ 

[18:42:50] Elias_Levine: Cyziu, dajmy takie 
pytanie na egzaminach. "Wymień różnice 

między Wróżbiarstwem, a Numerologią".  
[18:43:13] Lily_Carter: Ja to wiem bez 
rozszerzenia!!! 
[18:43:18] Lily_Carter: 1. Nauczyciel 
prowadzący. 
[18:43:23] Lily_Carter: 2. Nazwa 
przedmiotu. 

[18:43:27] Lily_Carter:  
[18:43:41] OliviaSlytherin: Lily, daj takie 
pytania! 
[18:44:10] Lily_Carter: Wystarczy, że klasie 
I dałam na kartkówce, kto uczy Transmutacji 
w AMR i dowiedziałam się, że Minerwa. 

[18:44:11] Lily_Carter:  
________________________________ 

[20:45:45] Crispin_Stewart: Alex! To "w 
tym roku" skojarzyło mi się ze zmianami 
dziennikarzy w TVP po tym jak PiS doszedł do 

władzy.  
[20:46:01] Alexander_Collotye: porównu-
jesz mnie do dziennikarza z TVP? 
________________________________ 

[20:52:14] Rosalia_Schmitt: MATI 
[20:52:16] Rosalia_Schmitt: LEVINE 
[20:52:20] Rosalia_Schmitt: TO ZNACZY 
ELIAS 
[20:52:22] Rosalia_Schmitt: TZN 
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[20:52:23] Rosalia_Schmitt: OJCZE 
[20:52:25] Lily_Carter: Nie mów do ojca po 
imieniu. 
[20:52:31] Lily_Carter: Trochę szacunku, 
dziecko. 
________________________________ 

[21:11:54] Elias_Levine: W mojej pracy, 
tutaj, nie lubię właśnie tego etapu przed 

wystawieniem ocen proponowanych.  
[21:13:16] Alice_Wright: Czemu nie lubisz 
tego etapu? 
[21:13:41] Elias_Levine: Ponieważ, aby 
wystawić oceny proponowane, muszę 

sprawdzić wszystko, co zaległe.  
________________________________ 

[18:07:42] Rosalie_Snape-Devine: Mój koń 
je jak śpi. O.o 
[18:07:57] Rosalie_Snape-Devine: I nosi 
kłody jak śpi... 
[18:07:58] Alice_Wright: Wow. 
[18:08:01] Alice_Wright: Co. 
[18:08:02] Rosalie_Snape-Devine: Dziwny 
zwierz. 
[18:08:03] Alice_Wright: xD 
[18:08:05] Alice_Wright: Hory. 
[18:08:09] Alice_Wright: To pewnie Kaz. 
[18:08:16] Alice_Wright: Nie ma czasu na 
chwilę spokoju. 
[18:08:26] Rosalie_Snape-Devine: Pewnie 
tak. 
[18:08:31] Rosalie_Snape-Devine: A nie. 
[18:08:35] Rosalie_Snape-Devine: To nie 
Kaz. 
________________________________ 

[17:47:20] Rosalie_Snape-Devine: Ale będą 
punkty? 
[17:47:25] Elias_Levine: Dziwne byłoby, 
gdyby ich nie było. XD     
[17:47:30] Rosalie_Snape-Devine: No nie 
wiem. 
[17:47:36] Rosalie_Snape-Devine: Muszę 
się upewnić, 
[17:47:39] Alice_Wright: Chciwa Ros, tylko 
na punkty leci. 
[17:48:11] Elias_Levine: Prawda? Już się 
skończyło przychodzenie z czystej 
przyjemności. 
[17:48:23] Elias_Levine: Nawet sam tego 
doświadczam. Uczę dla tych 200 galców 

tygodniowo.  
________________________________ 

[18:46:03] Crispin_Stewart: Może taki 
delikatny?  
[18:46:19] Crispin_Stewart: Różowy 

niczym taka niewiasta.  
[18:46:25] Kazbiel_Thundershout: Wyglą
dasz jak sutek.    
________________________________ 

[20:26:10] _Bard_Beedle_: I miejsce i 
100 punktów zdobywa… 

[20:26:25] _Bard_Beedle_:  Crispin 

Stewart  
[20:26:42] _Bard_Beedle_: Oczywiście te 
punkty ulegną znacznej redukcji. 
[20:26:50] Crispin_Stewart: Jak to 
redukcji? :/ 
[20:26:53] Isabella_Ballerini: Tak to! 

[20:26:54] OliviaSlytherin:  

[20:26:57] Crispin_Stewart:  
 
Wydanie nr XLIII 
 
[20:16:00] OliviaSlytherin: Kryształek, 
idziemy z Rosalią na kebsa? !taknie 
[20:16:00] _Krysztalek_: Zdecydowanie 
nie! 
[20:16:07] OliviaSlytherin: A sami? 
 !taknie     
[20:16:09] _Krysztalek_: Wykluczone! 
[20:16:26] OliviaSlytherin: Czyli mam iść 
sama z Rosalią? !taknie 
[20:16:26] _Krysztalek_: Zdecydowanie 
nie! 
[20:16:42] OliviaSlytherin: to !kto ma iść 
jeszcze z nami?     
[20:16:42] _Krysztalek_: Leyla Belikov 

[20:16:49] OliviaSlytherin:  
[20:16:51] Leyla_Belikov: oho. 
________________________________ 

[18:53:01] Hope_Stew-Carter: Nie ma 
dzisiaj zajęć? 
[18:53:04] Leyla_Belikov: nie 
[18:53:09] Leyla_Belikov: jest tydzień 
zabaw :3 
[18:53:13] Hope_Stew-Carter: Takk 
[18:53:13] Lily_Carter: Nie ma zajęć przez 
cały tydzień 
[18:53:24] Hope_Stew-Carter: To znaczy... 
O nie 
[18:53:39] Lily_Carter: Nie martw się, 
nauczyciele też się cieszą, że nie ma zajęć XD 
________________________________ 

[20:09:05] Alice_Wright: boze, te Cartery to 
się rozmnażają jak grzyby po deszczu 
[20:09:13] Lily_Carter: Alice, jakie grzyby? 
[20:09:14] Lily_Carter: Mało nas! 
[20:09:19] Alice_Wright: mało? 
[20:09:22] Lily_Carter: Dwójka w dyrekcji, 
trójka biega po świecie. 
[20:09:27] Alice_Wright: no właśnie! 
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[20:09:34] Moria_Nerios: w tym roku 
grzybów więcej niż Carterów xD 
________________________________ 

[18:55:41] Crispin_Stewart: Mam PMS, a 
nie okres.  
[18:55:44] Crispin_Stewart: Nie 
rozumiesz?!  
[18:55:47] Alexander_Collotye: masz oba 
[18:55:51] Lily_Carter: Masz okres na 
głowie. 
[18:55:52] Lily_Carter: Całe życie. 
[18:55:54] Rosalia_Rossard: Cris ma okres? 
[18:55:58] Rosalia_Rossard: Ktory dzien 
[18:56:05] Crispin_Stewart: 365. 
[18:56:09] Lily_Carter: XD 
[18:56:11] Rosalia_Rossard: xdddd 
________________________________ 

[18:49:52] Lily_Carter: Ja dzisiaj 
wycyckałam takie czekoladowe lizaki aż dwa, 
ale ze względu na specjalne okoliczności, 
pójdzie mi to w cycki. 
________________________________ 

[18:58:36] Auror_Teodor: Oh się 
nagadałem, może się zabawimy?! 
[Klasnął entuzjastycznie w ręce, po czym 
wziął kolejny szybki łyk kawy by się 
rozbudzić.] 
[18:58:51] OliviaSlytherin: pójdziemy do 
schowka? (u1) 
[18:58:53] **przychodzi 
prof_Crispin_Stewart... 
[18:58:54] Emma_Scott: Jasne! 
[18:59:01] ** odchodzi 
prof_Crispin_Stewart 
[18:59:05] OliviaSlytherin: XDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
[18:59:11] Auror_Teodor: Nie Olivio, nie 
o taką zabawę mi chodzi! [Teodor zaśmiał 
się.] 
[18:59:15] Emma_Scott: xD 
[18:59:24] OliviaSlytherin: usłyszał to 
[18:59:30] OliviaSlytherin: i przybiegł 
[18:59:40] prof_Isabella_Ballerini: 
[Spojrzała zszokowana.] Akurat w takim 
momencie.... 
________________________________ 

[22:28:50] Hope_Howard: Crispin Ty 
Morświnie. 
[22:29:17] Crispin_Stewart: *Zarzuca 
fochem.* 
[22:29:46] Crispin_Stewart: A tak 
naprawdę to idę polować na lodówkę. To 
piękne ciało się takie samo nie robi. 
________________________________ 

[21:27:47] Moria_Nerios: Poprosimy 
Dyrekcję o aktualizację wyzwań i prawd 
[21:28:13] Lily_Carter: Dyrekcja prośbę 
przyjęła do realizacji! 

[21:28:23] OliviaSlytherin: jaki jest czas 
oczekiwania? 
[21:28:28] Rosalia_Rossard-Carter: dwa 
lata 
[21:28:28] Rosalia_Rossard-Carter: XD 
[21:28:49] Hope_Stew-Carter: Twoja pośba 
zostanie rozpatrzona w ciągu 
186276381025645 dni 
________________________________ 

[19:54:36] Crispin_Stewart: Wiecie, że 
zrobiłem błąd w karcie pracy? 
[19:54:42] Crispin_Stewart: "3. Wymieć 
sześciu mieszkańców Doliny Godryka. (3 p.)" 
[19:55:00] Crispin_Stewart: A 
zorientowałem się, gdy jeden z uczniów 
odpowiedział tak: 
[19:55:01] Crispin_Stewart: *wymiata 
rodzinę Dumbledore, Bathilde Bagshot, 
Ignotusa Peverella, Bowmana Wrighta, Lily i 
Jamesa Potterów oraz rodzinę Abott* 
[19:56:18] Rosalia_Rossard-Carter: 
wymiata rodziny? 
[19:56:27] Rosalia_Rossard-Carter: To 
gdzie oni biedni teraz mieszkają? 
[19:56:36] Leyla_Belikov: u Crispina 
[19:56:37] Leyla_Belikov: w schowku 
________________________________ 

[19:47:13] Lily_Carter: !wohp 
[19:47:14] _Krysztalek_: Przedmiot: 
Wiedza o Harrym Potterze 
[19:47:15] _Krysztalek_: Imię i nazwisko: 
Crispin Stewart 
[19:47:16] _Krysztalek_: Nick: 
Crispin_Stewart 
[19:47:17] _Krysztalek_: Sowa: 
cris.stew@onet.pl 
[19:47:18] _Krysztalek_: Kolor włosów: 
rudy rydz 
[19:47:35] Crispin_Stewart: Lily, bo stracisz 
życie. 
[19:47:39] Crispin_Stewart: A teraz 
wychodzę. 
________________________________ 

[21:15:16] Lynn_Fouxuine: amr ma jakąś 
piwnice? 
[21:15:21] Alexander: ma 
[21:15:23] Mateo_Morgan: A żeby to tylko 
jedną... 
[21:15:26] Alexander: Crispin trzyma tam 
kotki 
________________________________ 

[20:30:08]Kazbiel_Thundershout: Chciałe
m cię kopnąć.    
[20:30:10] Kazbiel_Thundershout: I tyle. 
[20:30:16] Leyla_Belikov: dyrekcjo 
[20:30:20] Leyla_Belikov: ten zły pan 
[20:30:22] Leyla_Belikov: mnie kopie 
[20:31:10] Crispin_Stewart: *Nie widzi.* 
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________________________________ 

[20:11:49] Rosalia_Rossard: Kaz 
[20:11:52] Rosalia_Rossard: masz kucyki? 
[20:11:54] Rosalia_Rossard: serio 
[20:11:57] Rosalia_Rossard: ile ty masz lat 
[20:11:58] Rosalia_Rossard: XD 
[20:12:00] Kazbiel_Thundershout: Kucyki 
Pony? 
[20:12:21] Rosalia_Rossard: no napisałeś 
[20:12:27] Rosalia_Rossard: ach 
[20:12:30] Rosalia_Rossard: krucyfiks 
________________________________ 

[21:05:24] Lily_Stewart: Koza, idziemy do 
zagrody, bo za bardzo kopytkujesz! 
[21:05:57] Alpejska_Kozica: No już! 
[21:06:23] Alpejska_Kozica: 
*Odkopytkowuje.* 
[21:06:31] ** odchodzi Alpejska_Kozica 
________________________________ 

[20:00:06] Alastoria_Malfoy: Kriszpin 
[20:00:28] Alastoria_Malfoy: Ważna 
sprawa 
[20:00:33] Alastoria_Malfoy: Bo ty 
dyrektor nie? 
[20:00:39] Crispin_Stewart: *Wychodzi.* 
________________________________ 

[19:54:51] Alastoria_Malfoy: Ej a można 
parę razy robić ten sam staż? 
[19:55:25] Crispin_Stewart: W jakim celu? 
XD 
[19:55:36] Alastoria_Malfoy: Męczeniu 
Alexa 
[19:55:41] Rassija: Tak, jak zrobisz ten sam 
staż 5 razy to dostajesz tytuł Arcymaga i taką 
czarodziejską czapkę w kształcie pieczarki 
________________________________ 

[21:01:04] SophieMellark: Dzisiaj 
sprawdzimy Waszą znajomość magicznych 
stworzeń! 
[21:01:35] SophieMellark: Ja podaję literkę, 
a Wy stworzenie 
[21:01:35] SophieMellark: Wszystko jasne? 
[21:05:50] SophieMellark: 7. T 
[21:05:54] Ysabel: Tementor 
________________________________ 

[17:32:25] Crispin_Stewart: Gdzie ta Maila 
poszła… 
[17:32:45] SophieMellark: Pisać majla  
________________________________ 

[20:07:49] Lily_Carter: Moim zdaniem 
sprawdziłbyś się na teologii. 
[20:08:11] AkiRyuugu: Teologia? 
[20:08:16] AkiRyuugu: Wiedza o Teosiu? 
________________________________ 

[16:52:39] Hope_McDawes: Przynosze 
nadzieje 
[16:52:41] Hope_McDawes: dobrą nowine;v 
[16:53:06] Ruzael: To ty od dzieci jesteś? :o 
[16:54:41] Hope_McDawes: tak 
[16:54:46] Hope_McDawes: jestem wruszka 
dzieciuszka XD 
________________________________ 

Wydanie nr XXXII 
[19:18:22] Tiara_Przydzialu_: 
Podobno jedzenie to Twoje drugie imię. Wiem 
z jakiego dormitorium będziesz miał najbliżej 

do kuchni!  
[19:18:38] Iza_brown: Oooo *wstaje i idzie 
do stołu ravenclaw* 
[19:18:48] prof_Helena_Browen: To 
Hufflepuf 
________________________________ 

[20:48:44] Amelie_Carter: nie dość że 
piękna 
[20:48:49] Amelie_Carter: to jeszcze mądra 
[20:48:52] Amelie_Carter: po matce 
[20:49:05] Crispin_Stewart: Po ojcu. 
[20:49:26] Amelie_Carter: po ojcu to tylko 
rudość ma ;v 
________________________________ 

[01:20:24] R_Rosalie_Snape-Devine: 
*Rzuca w Alice krzeslem.*  
[01:20:25] R_Rosalie_Snape-Devine: 3 
[01:20:25] R_Rosalie_Snape-Devine: 2 
[01:20:25] R_Rosalie_Snape-Devine: 1 
[01:20:25] R_Rosalie_Snape-Devine: 0 
[01:20:25] ** odchodzi Alice_Wright 
[01:20:31] Kazbiel_Thundershout: Aż 
wyleciała 
[01:20:31] R_Rosalie_Snape-Devine: … 
[01:20:32] Kazbiel_Thundershout: 
xDDDDDDDDDD  
[01:20:35] Kazbiel_Thundershout: Tak 
rzuciłaś! 
________________________________ 

[20:47:51] Crispin_Stewart: A chciałem taką 
małą Crispinellę i Isabina małego. 
[20:48:25] Lily_Levine: Isabin  
[20:48:31] Lily_Levine: Wymarzony brat. 
[20:48:35] Rita_Prince: ^ 
[20:48:40] Crispin_Stewart: Terroryzował-
by nauczycieli w Ramesville. 
________________________________ 

[00:40:36] GabrielleSimpson: KRUKONI 
DO WORA 
[00:40:43] Alice_Wright: PUCHONI DO 
WORA 
[00:40:52] Crispin_Stewart: DYREKCJA 
DO WORA  
[00:40:54] Crispin_Stewart: Ojej, to nie to. 
________________________________ 
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[18:33:02] prof_Assassin: Kogo 
widzielibyście jako parę? 
[18:33:16] Scarlett_Drake: Cyzie i 
zwolnienie 
________________________________ 

[22:42:23] AnnabethSnow: Jezu, 
wyobraziłam sobie Kaza jako śpiewającą 
syrenkę na skale xD 
[22:42:31] Rosalie_Schmitt: xDDDDDDDD
DD 
[22:42:44]Kazbiel_Thundershout: 
Wyciekły moje nagrania? 
________________________________ 

[18:03:17] Rosalie_Nicket: Skończyłam 
arkusz z matmy szybciej niż myślałam 
[18:03:27] Rosalie_Nicket: I wyszło mi że 
jestem głupsza niż sądziłam 

[18:03:30] Rosalie_Nicket:  
[18:03:39] Alaska_White: Nie jestem 

zaskoczona  
[18:03:46] Alaska_White: Dzielisz ze mną 

mózg  

[18:04:02] Rosalie_Nicket:  
  
[18:04:36] Karoline_Grey: Wiecie jak Nat 
mi zawsze mówi? 
[18:04:59] Karoline_Grey: Że jej pół mózgu 

i moje pół mózgu to dalej pół mózgu  
[18:05:05] Rosalie_Nicket: XDDDDDDDD 
[18:05:08] Bethani_Scamander: xd     
[18:05:16] Sam_Clarsson: XDDD 

________________________________ 

[18:32:56] AnleyWise: Popłakałam się. Ktoś 
mi napisał w praktyce: *za pomocą zaklęcia 
cemento omnis gasi płomień* 
[18:32:58] AnleyWise: Cemento     
[18:33:01] AriaCarter: CEMENTO 
[18:33:01] LukasDeVis: XDDDDDDDD 
[18:33:02] AriaCarter: hahahaha     
[18:33:10] LukasDeVis: no na pewno 
ugaszone 
[18:33:10] AlanMoonstone: CEMENTO XD 
[18:33:14] AriaCarter: na mur beton 

ugaszone   
________________________________ 

[01:09:53] Lily_Taylor: [Przywołała z 
gabinetu Crispina zestaw małej księżniczki] 
Bierzcie i ozdabiajcie! 
[01:11:57] Cecily.Elton: Zestaw malej 
ksiezniczki XD 
[01:12:15] Cecily.Elton: Skad Crispin mial cos 
takiego? 

[01:12:35] Lily_Taylor: Zadajesz za dużo 
pytań, Ceci... XD 
[01:12:48] Alice_Radcliffe: to nie 
najdziwniejsza rzecz, jaką byś znalazła w jego 
gabinecie... [mruknęła, wlepiając ślipia w 
nowe bokserki Domingo]     
________________________________ 

[18:30:28] Elias_Levine: Lily... a spróbujmy 
kiedyś coś u siebie zaliczyć. XD 
[18:30:41] Elias_Levine: Ty jakąś technikę, a 
ja jakąś przemianę.      
[18:30:42] Elias_Levine:  
[18:30:53] Lily_Taylor: Mogę zaliczyć rzut 
kryształową kulą w głowę prowadzącego? 

________________________________ 

[13:43:44] Tekuel: "ruch jednostajny po 
okręgu. Po czym się odbywa?" a koleżanka: 
"No po prostej" 
________________________________ 

[18:15:37] Alice_Wright: W plotkach był 
alkohol, teraz w humorze... 
[18:15:53] Lily_Taylor: Niedługo to będzie 
Alkoville. 
[18:16:00] LukasDeVis: omg tak 
[18:16:03] LukasDeVis: zróbmy taki dodatek 

[18:16:06] Karoline_Grey:  
[18:16:10] LukasDeVis: jak wysokie obcasy 
X D 
[18:16:17] LukasDeVis: dostęp po podaniu 
daty urodzenia 
[18:16:23] Bethani_Scamander: XDDDDD 
________________________________ 

[20:57:07] Isabella_Stewart: Czemu chcesz 
wchodzić w Kryształka? 
[20:57:20] Crispin_Stewart: Urozmaicam 
sobie życie. 
________________________________ 

[18:10:01] MarceL_McMillian: Crispin, 

zapytałbym się coś Ciebie na priv, ale  
[18:10:17] Crispin_Stewart: No pytaj. 
[18:10:25] Crispin_Stewart: Najwyżej 
znajdą twoje ciało na błoniach.      
[18:10:28] LukasDeVis: Crispina się bać 
[18:10:29] LukasDeVis: xD   
________________________________ 

[19:03:40] _Krysztalek_: Na górze 
Kryształek, na dole Kryształek... I dupa. 
Pomożesz mi dokończyć wierszyk, 
Albus_Merlinski? Niestety, ale kiepski ze 
mnie poeta...  
[19:06:49] MargoTravis: Na górze 
Kryształek, na dole Kryształek, a w dupie 

Kryształka siedzi komarek  
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[19:07:48] Tekuel: Na górze róże, to nie 
alabana, byłeś paskudny dostaniesz bana 
________________________________ 

[22:26:21] Harry-Potter: Ja tez chce 
powitanie jakies 
[22:26:37] Kazbiel_Thundershout: Na 
powitanie trzeba sobie zapracować. 
[22:26:41] Kazbiel_Thundershout: Albo 
być Crispinem. 
________________________________ 

[18:50:55] Crispin_Stewart: Wymykam się 

nocą z sypialni i latam na smoku!  
Dookoła błoni obserwując jak Kazbiel buszuje 

po krzakach.  
________________________________ 

[21:36:21] Moria_Nerios: Klimat Kaza z 
2016 roku xD "[Daje ekstra ciasteczko.]" 
[21:36:27] Alice_Wright: :oooo  
[21:36:36] Kazbiel_Thundershout: Teraz 
już nie rozdaję ciastek. 
[21:36:41] Kazbiel_Thundershout: 
Arszenik mi się skończył. 
[21:36:45] Alice_Wright: A szkoda 
[21:36:47] Alice_Wright: :c 
________________________________ 

[19:59:27] Federico_Castillo: A już się 
paliłem do odpowiedzi, niczym chatka 
Hagrida w 6 czesci 
________________________________ 

[22:13:10] Harry-Potter: [Bierze Miry w 
obie ręce obkręca ją w kółeczko i na 
znak muzyki zaczyna nasz pierwszy 
taniec] 
[22:13:38] MiryBlack: [rumieni się i wcale 
nie ogląda filmiku na innej karcie] 
________________________________ 

[15:44:57] Elias_Levine: Dobry wieczór. 
[15:45:30] Elias_Levine: Ojej...     
[15:45:32] Elias_Levine: To nie ta godzina. 
[15:45:48] Elias_Levine: [*] 
________________________________ 

[20:43:47] ** odchodzi Elias_Levine 
[20:43:56] Rosalia_Rossard: O hej ojcze. 

 
[20:44:01] Rosalia_Rossard: Jestem 
pierwsza ha! 
[20:44:10] Lily_Taylor: On wyszedł, Roska. 
________________________________ 

[21:26:35] Kazbiel_Thundershout: Cześć, 
Hope. Cześć, Domingo. Cześć, Kryształek. 
Cześć, Moria. 

[21:26:35] _Krysztalek_: Nie mam teraz 
czasu, podlewam krzaczki Kazbiela. Idź do 
dyrekcji, KAZBIEL_THUNDERSHOUT... 

 
[21:26:48] Domingo_Borgia: Hej, Kazbiel! 
[21:26:52] Alice_Wright: Kryształ?? XD 
[21:26:58] Harry-Potter: Kazbiel 
[21:26:58] Kazbiel_Thundershout: Okej, to 

nie przeszkadzam.  Idę do dyrekcji. 
________________________________ 

[20:39:53] Elias_Levine: 10. 
Margaritomancja. 
[20:39:56] Federico_Castillo: pizza 
[20:39:56] OliviaSlytherin: pizza 
________________________________ 

[19:02:01] Anastazja_Swift jest away: robi 

sie na boginie      
[19:03:10] AriaCarter: jeju ale miałam laga, 
myślałam że robisz się na bogina 
________________________________ 

[21:35:48] Karoline_Grey: Jeju 
[21:35:50] Karoline_Grey: Crispin      
[21:35:56] Karoline_Grey: Wyglądasz jak 
Domingo :/ 
[21:36:02] Karoline_Grey: Mylisz mi się z 

nim  
[21:36:06] AriaCarter: w sensie nie że młodo 
i przystojnie 
[21:36:07] AriaCarter: tylko że kolor 
[21:36:11] Karoline_Grey: Dokładnie 
[21:36:50] Crispin_Stewart: Aria, właśnie 
poczułem jak wbijasz mi nóż prosto w serce.  
________________________________ 

[20:30:58] Kazbiel_Thundershout: 
Chociaż nie, dostałem pozwolenie od dyrekcji 
na takie HR, więc robię! 
[20:31:09] Alice_Wright: Sam sobie dałeś 
pozwolenie? 
________________________________ 

[18:00:43] Federico_Castillo: Czemu nigdy 
to lubuskiego nie dotyczy? 
[18:00:53] Karol_Castillo: Z kolei alert 
drugiego stopnia przed burzami z 
gradem dotyczy północnej części woj. 
mazowieckiego, wschodniej części woj. 
łódzkiego, zachodniej części woj. 
świętokrzyskiego, zachodniej części woj. 
małopolskiego, wschodniej części woj. 
śląskiego oraz części woj. lubelskiego. 
[18:01:06] Karol_Castillo: Masz i 
lubuskie. 
[18:01:15] Federico_Castillo: gdzie mam 
lubuskie? 
[18:01:20] Cecily.Elton: ostatnie 
[18:01:21] Federico_Castillo: LUBELSKIE 
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[18:01:21] Cecily.Elton: zdanie 
[18:01:23] Cecily.Elton: a 
[18:01:23] Karol_Castillo: a nie, źle 
przeczytałem 
[18:01:25] Cecily.Elton: hahaahhahahah 
[18:01:31] Cecily.Elton: PRZECZYTAŁAM 
TAK JAK TY 
[18:01:34] Cecily.Elton: PRZEZ CIEBIE 
[18:01:35] Cecily.Elton: XD 
[18:01:39] Lily_Taylor: Ej, ja też zawsze 

mylę lubelskie z lubuskim  
[18:01:57] Sam_Clarsson: to to są dwa inne 
województwa?? 
[18:02:00] Anastazja_Swift: XDD 
[18:02:01] Cecily.Elton: TAK 
[18:02:02] Cecily.Elton: SAM 
[18:02:03] Cecily.Elton: XD 
[18:02:03] AriaCarter: Sam XDDDDDDDDD 
[18:02:04] Federico_Castillo: UMIERAM 
[18:02:08] Karol_Castillo: XDDDD 

[18:02:17] Lily_Taylor: Sam, dziecko… 
________________________________ 

[17:00:05] Crispin_Stewart: :((( - ja i moje 
trzy brody. 
________________________________ 

[20:13:42] Jane_Malfoy.: dobra no to 
lecimy [powiedziala i trzymajac fretki w 
jednej rece zaczela pomalutku 
podchodzic do szarego hipogryfa. Gdy 
byla juz w drodze zaczela sie powoli 
klaniac, dalej utrzymujac kontakt 
wzrokowy. Gdy tylko zwierze sie jej 
odklonilo, dalej spokojnie podchodzila. 
Dala mu jedna fretke. Wyciagnela reke 
aby poglaskac hipogryfa to ryknelo i 
grapnelo Jane w reke] 
[20:15:17] Jane_Malfoy.: Panie 
profesorze, dostalam... nie wiem co 
zrobilam zle... 
[20:15:53] prof_Thundershout: Może 
podałaś mu nazwisko na głos, Jane? Hmm.. 
________________________________ 

[20:49:13] Vesper_DeLaurentiis: Dobijcie 
mnie! 
[20:49:27] Vesper_DeLaurentiis: Czytam 
sobie maile wszystkich profesorków     
[20:49:50] Federico_Castillo: I co tam 
wyczytalas xD 
[20:49:50] Vesper_DeLaurentiis: i 
przeczytałam kazbiel.to.gej 
________________________________ 

[20:15:33] Crispin_Stewart: Chciałem dać 
info a wpisałem join.      
[20:15:41] Crispin_Stewart: Zobaczcie gdzie 
jestem. :) 
[20:15:47] *** użytkownik: Crispin_Stewart, 
obecny w pokoju: NarcyzaZoe_Assassin, 
obecny w pokoju: krysztalowa_komnata, 

zalogowany przez: 3g,3min, brak aktywności 
przez: 0m,6sek 
[20:15:53] AriaCarter: CRISPIN JEST W 
NARCYZIE     
[20:15:56] Karoline_Grey: Wszedłeś w 
Cyzie? 
________________________________ 

[20:48:05] prof_Isabella_Stewart: Krysz-
tałku! 
[20:48:10] prof_Isabella_Stewart: Mów do 
mnie od dziś KRÓLOWO 
[20:48:25] Kazbiel_Thundershout: Królo-
wą AMR jest Crispin!     
[20:48:38] prof_Isabella_Stewart: To jako 
jego żona jestem królem? 
[20:49:02] Kazbiel_Thundershout: Nie, 
kurtyzaną, jako element haremu. 

[20:49:05] Kazbiel_Thundershout:  
[20:49:11] ** 
odchodzi Kazbiel_Thundershout 
[20:49:11] ► 
Użytkownik Kazbiel_Thundershout został 
wyrzucony z 
pokoju krysztalowa_komnata przez Isabell
a_Stewart 
________________________________ 

[19:17:09] SalazarSlytherin: 1. “Porzućcie 
wszelką nadzieję, wy, którzy tu 
wchodzicie.” Taki napis idealnie 
pasowałby do mrocznego 
pomieszczenia z groźnym potworem. O 
jakie pomieszczenie mi chodzi? 
[19:17:18] Scarlett_Drake: Schowek 
Crispina    
________________________________ 

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

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

[20:00:31] Alice_Wright: umiem liczyć 

[20:00:32] Alice_Wright:  
[20:00:43] Kazbiel_Thundershout: Kurde, 
może pomyśl o karierze w numerologii? 
________________________________ 

[20:36:45] Rosalie_Devine: 8. Karoline 
Grey 
[20:36:46] Maila_Calhoun: F 
[20:37:01] NarcyzaZoe_Assassin: Jaki dom 
jest na F? 
[20:37:03] NarcyzaZoe_Assassin: 
Fryffindor 
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[20:37:05] NarcyzaZoe_Assassin:  
[20:37:05] Rosalie_Devine: Fryffindor 
[20:37:06] Scarlett_Drake: Flopów 
________________________________ 

[22:30:29] Jason_Frostern: Co to milf? 
[22:30:36] Vivienne: To miły elf. 
[22:30:37] ZoeAnderson: Nie wiesz, to 
dobrze. 
[22:30:38] Vivienne: Nie interesuj się. 
________________________________ 

[21:19:20] Vivienne: Aria, wiesz, że Twój głos 

na siebie nie będzie uznany?  
[21:19:31] AriaCarter: a to niby czemu 
[21:19:33] AriaCarter: .____.     
[21:19:44] Vivienne: Najlepszy nauczyciel to 
kategoria dla uczniów. 
[21:19:51] AriaCarter: serio? 
XDDDDDDDDDDD 
________________________________ 

[20:39:16] prof_Thundershout: 6. 

Sprzedawca  
[20:39:39] Vivienne: Peter Pettigrew, bo 
sprzedał przyjaciół. 
________________________________ 

[22:33:42] Kazbiel_Thundershout: Matko, 
Ślizgonka mi niuchaczem energicznie 
potrząsa. 
[22:33:51] Kazbiel_Thundershout: To nie 
pudełko z tic tacami. 
[22:33:57] Kazbiel_Thundershout: [*]  
[22:34:30] Cecily.Elton: Flaczki mu się 
pomieszają 
[22:34:34] Alice_Wright: Biedny 
niuchacz..    
[22:34:42] Kazbiel_Thundershout: I niosła 
niuchacza za tylne łapy do zagrody. 
[22:34:49] Kazbiel_Thundershout: Jak 
ubitego zająca na pasztet. 
________________________________ 

[20:44:03] Vivienne: Ktoś skazbielowany 

czerpie przyjemność z dręczenia innych.  
[20:44:41] katja_thatcher: Uwielbiam to, że 
Kazbiel stał się wyznacznikiem terroru XDD 
________________________________ 

[00:17:20] Isabella_Stewart: Kopciuszek 
miał zgubiony pantofelek, Crispin będzie miał 

zgubioną szczękę  
[00:17:36] Isabella_Stewart: Taka ŚMowa 
wersja Kopciuszka, Crispuszek 
________________________________ 

[20:37:23] Rosalie_Devine: Aby dołączyć do 

butnu wpisz !.note Alice_Wright  bez 
kropki 
[20:37:44] katja_thatcher: !note 

Alice_Wright  bez kropki!  
[20:37:45] _Krysztalek_: Dostarcze tę 
informację do Alice_Wright 

[20:38:00] Rosalie_Devine:  
[20:38:07] Rosalie_Devine: BEZ TEGO BEZ 
KROPKI 
[20:38:10] katja_thatcher: XDDD 
[20:38:12] LiloDelune: XDDDDDDDDDDDD 
[20:38:12] Rosalie_Devine: XDDDDDDDD 
________________________________ 

[00:27:43] Rosalie_Devine: Chodził on z 
patykiem. Od jednej osoby do drugiej. 
Każdej kazał machnąć, a niektóre z tych 
osób zabierał na bok i one w tajemniczy 
sposób znikały. Ludzie nie wiedzieli o 
co chodzi. W końcu ten młody rudy rydz 
podszedł do Isy. Kazał jej machnąć, a 
jak poczuła, że nagle wiatr się zrywa, 
chłopak zabrał ją na bok. Posadził na 
miotłe i powiedział, aby się trzymała. 
[00:29:32] LiloDelune: KAZAŁ JEJ 
MACHNĄĆ NIE MOGĘ XD 
[00:29:48] LiloDelune: "trzymaj siię 
maleńka" 
[00:29:55] LiloDelune: "to będzie ostra 
jazda" 
________________________________ 

[21:29:16] Vivienne: Crispin, daj znać, jak się 

zaszczepisz - pobiorę apkę.  
[21:29:26] Crispin_Stewart: I będziesz mną 

sterować?  
[21:29:33] Crispin_Stewart: I co będziesz 
chciała bym zrobił? :/ 
[21:30:09] Vivienne: Zatańczył kankana i 
zaśpiewał "Tyle słońca w całym mieście" 
przed PAD. 

[21:30:17] Crispin_Stewart:  

[21:30:21] Vivienne:      
[21:30:27] Alice_Wright: Chciałabym to 

zobaczyć...  
________________________________ 

[23:17:40] OliviaSlytherin: rosalie robisz 
sobie tosty? 
[23:17:43] Rosalie_Devine: Nie 
[23:17:50] OliviaSlytherin: twoj humor jest 
tak suchy ze byś je pewnie spaliła 
________________________________ 

[21:54:18] _Dzuli_Selaif_: Mamy ballade o 

krzaczku  
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[21:55:17] _Dzuli_Selaif_: EKHEM 
[21:55:25] Kazbiel_Thundershout: 
[Czeka.]      

[21:55:48] _Dzuli_Selaif_:  O mój 
krzaczku!  
[21:56:01] _Dzuli_Selaif_: Jakiś ty piękny i 
doskonały 
[21:56:07] Kazbiel_Thundershout: 
Krzaczku*      
[21:56:12] _Dzuli_Selaif_: Twój majestat 
podziwia całe Ramesville! 
[21:56:13] _Dzuli_Selaif_: Ciii 
[21:56:15] katja_thatcher: Nie przerywaj. 
[21:56:24] _Dzuli_Selaif_: Tyś naszą duszą, 
tyś naszym życiem... 
[21:56:36] _Dzuli_Selaif_: Prowadziś nas 
przez szczebly nauki z Kazem 
[21:57:04] _Dzuli_Selaif_: Ty jako jedyny 
utrzymujesz nas przed nie uniknioną depresją, 
kiedy piszemy te sprawdziany i kartkówki. 
[21:57:15] _Dzuli_Selaif_: Dzięki tobie nasz 
świat staję się piękniejszy! 
[21:57:27] _Dzuli_Selaif_: O słońce nasze! 
[21:57:39] _Dzuli_Selaif_: To właśnie ty 
wytrzymujesz z pewnym osobnikiem 24h 
dziennie. 
[21:57:57] _Dzuli_Selaif_: To ty 
przygotowujesz nam ściągi byśmy przetrwali 
w tych trudnych czasach! 
[21:58:05] _Dzuli_Selaif_: To właśnie ty 
jesteś naszą ostoją KOCHANY! 
[21:58:27] katja_thatcher: Jakie 

ściągi?  
[21:58:28] _Dzuli_Selaif_: Więc żyj 
kochany 
[21:58:31] _Dzuli_Selaif_: cii 
[21:58:39] Kazbiel_Thundershout: Nie 
przerywaj.      
[21:58:46] _Dzuli_Selaif_: wiecznie mały 
krzaczku 
[21:58:53] _Dzuli_Selaif_: Dla nas i 
Kazbielka 
[21:59:14] _Dzuli_Selaif_: Niech miłość 
prowadzi cię na wieki 
[21:59:18] _Dzuli_Selaif_: Amen! 
[21:59:28] Kazbiel_Thundershout: Już?     
[21:59:30] _Dzuli_Selaif_: Dziekuję 

[21:59:36] Kazbiel_Thundershout:  
 [21:59:45] Kazbiel_Thundershout: Masz 
+1 pkt do sprawdzianu z OnMS. 
[21:59:48] Kazbiel_Thundershout: I 
szlaban. 

[22:00:03] _Dzuli_Selaif_:  
________________________________ 

[22:09:12] prof_Thundershout: No, porwij 
Krzaczka.      

[22:09:20] LiloDelune: *porywa krzaczka*     
[22:09:22] TajemniczyKrzaczek: *Niczym 
ninja zachodzi LiloDelune od tyłu i z 
zaskoczenia pozbawia huncwota 
przytomności, po czym zaciąga go w nieznane 
odmęty.* 
[22:09:23] ** odchodzi LiloDelune 
[22:09:23] > Użytkownik LiloDelune został 
wyrzucony z pokoju krysztalowa_komnata 
przez TajemniczyKrzaczek 
________________________________ 

[21:29:53] OliviaSlytherin: zhakuj peceta 
Kazbiela, dostań się do dokumentu olimpiady i 
zmień sobie na wszystkie poprawne 
odpowiedzi      
[21:30:04] LiloDelune: właśnie myślałam nad 
tym 
[21:30:05] OliviaSlytherin: zrób jedną 
pomyłkę w sumie, żeby się nie zorientował     
[21:30:52] Kazbiel_Thundershout: Super 
plan, Kazbiel na pewno się nie skapnie. 
________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

będzie postawić pułapki znów.      
________________________________ 

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

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

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

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

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

[18:47:32] Rosalie_Devine:  
[18:51:30] Vivienne: !rehash 

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

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

[18:51:46] Vivienne:   
________________________________ 

[20:22:45] Kazbiel_Thundershout: Taś, 
taś, taś, Danka, taś, taś.. [Mruczał, wysypując 
muchami ścieżkę do sypialni Vivienne.] 

  
________________________________ 

[19:52:53] dyr_Nathalina_Maloy: Tytuł 
Konstelacji Roku zdobywają… 

[19:53:17] dyr_Nathalina_Maloy:  

Kazbiel Thundershout & Krzaczek  
[19:53:32] prof_Thundershout: Znowu?     
[19:53:48] dyr_Alice_Wright: Teraz 
dostaniesz trzy razy (?) z rzędu niczym 
Isa i Crispin. 
[19:53:56] prof_Thundershout: Biedna Isa 
i Crispin, proszę znów na nich głosować! 
[19:54:06] prof_Thundershout: Chociaż ja 
wiem, że jesteśmy lepszą parą. 
[19:54:09] dyr_Nathalina_Maloy: [Czeka z 
dyplomem.] 
[19:54:17] prof_Thundershout: A. 
[Podchodzi na szybko.] 
[19:54:36] Crispin_Stewart: Będę musiał 
przyciąć tę konkurencję w postaci Krzaczka.:/ 
[19:54:42] Crispin_Stewart: [Szykuje 
sekator.]      
[19:54:53] prof_Thundershout: Crispin, 
żebym ja ci czegoś nie musiał przyciąć. :) 

[19:55:00] Crispin_Stewart: 
________________________________ 

[20:12:11] prof_Thundershout: Lekarz pyta 
Kazbiela: "Czy ktoś w pana rodzinie cierpiał 
na zaburzenia psychiczne?", a Kazbiel na to: 
"Nikt nie cierpiał, wszyscy dobrze się 
bawiliśmy" :D 

[20:12:13] prof_Thundershout:  
________________________________ 

[20:13:38] prof_Thundershout: SMS 
Crispina do Isabelli: "Kochanie, zostanę z 
chłopakami na jeszcze jedną parówkę. Jeśli za 
pół godziny nie wrócę, przeczytaj SMS-a 
ponownie." 

[20:13:41] prof_Thundershout:  
________________________________ 
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[03:42:47] katja_thatcher: a dostajesz za to 

przynajmniej galce?  
[03:42:52] katja_thatcher: za darmo się 
niczym nie handluje 
[03:42:57] katja_thatcher: nawet w ryj 
zarobisz nie za darmo 
[03:43:05] lilodelune: ja ci moge dac za 
darmo 
[03:43:07] lilodelune: chcesz? 
[03:43:11] katja_thatcher: LILO 
________________________________ 

[19:45:29] Iz_Morningstar: Boję się 
otwierać mleka jakie mam w lodówce. 
[19:45:36] Iz_Morningstar: Za niedługo 
chyba samo wyjdzie 
________________________________ 

[21:16:43] Zinnia_Cormier: Kopnij mnie.      
[21:17:05] Kazbiel_Thundershout: Nie 
mogę bez powodu, Zinnia. :/ 
[21:17:16] Zinnia_Cormier: Numerki są 
lepsze od OnMS.     
[21:17:22] ► Użytkownik Zinnia_Cormier 
został wyrzucony z pokoju amr_slytherin 
przez Kazbiel_Thundershout 
________________________________ 

[20:21:29] Cecily.Elton: Dziś będzie 
fajnie! Na pewno już się nauczyliście, 
jakie są dane naszych nauczycieli... 
[20:21:39] Isabella_Stewart: Nie znam 
[20:21:39] Vivienne: Ja nadal nie wiem, kto 

tu uczy.  
[20:21:44] Alice_Wright: Ja też nie :c     
[20:21:46] Alice_Wright: Nowa jestem 
[20:21:48] Cynthia_Kamack: nigdy nie 

pamiętam nazwiska tej co hm uczy  
[20:21:50] Isabella_Stewart: Była jakaś 
Vivini 
[20:21:57] Isabella_Stewart: czy Kazubil 
[20:21:57] Vivienne: Vivini, wiesz co... 
[20:22:02] Vivienne: Jak Nagini. 

[20:22:05] Isabella_Stewart:  
________________________________ 

[19:01:55] Nicola_Magellan: Co się stało z 
Crispinem? Sorry ale dawno mnie tu nie bylo 
c: 
[19:02:04] Kazbiel_Thundershout: Crispin 
jest na emeryturze. 
[19:02:17] Kazbiel_Thundershout: Ma 
ładny nagrobek. 
[19:02:23] Nicola_Magellan: Przykro, fajny 
był gość 
[19:02:30] Nicola_Magellan: Co ma wyryte 
na nagrobku? 
[19:02:50] Albus_Zannichellie: "Zjadłbym 
jeszcze jedną parówkę" 

[19:03:05] Zinnia_Cormier:      
[19:03:08] Karoline_Grey: XDDDDDDDDD  
________________________________ 

[21:10:45] Zinnia_Cormier: !kto zostanie 
nowym Łamaczem Serc 

[21:10:45] _Krysztalek_:  
________________________________ 

[18:57:27] LiloDelune: AHAHAHAH JAK CIE 
PUKNĘ ZARAZ 

[18:57:36] CindyTorres: puknięcie  
[18:57:38] Zinnia_Cormier: NO W 
TRANSMIE JEST PUKANIE 
[18:57:41] Ariadna_Williams: XD 
[18:57:48] LiloDelune: O TO JA LUBIE 
TRANSME JEDNAK 
[18:57:50] Zinnia_Cormier: a to pojedyncze 
puknięcie też jest 
[18:57:59] Dona_Ashe: Lilo 
[18:58:02] Ariadna_Williams: Zapraszamy 

na transmę, jest dużo pukania  
[18:58:09] CindyTorres: jak jest dużo 
pukania to idę     
[18:58:11] LiloDelune: ja? 
[18:58:13] Zinnia_Cormier: XDDDDDDD      
[18:58:14] Dona_Ashe: Poćwiczysz ze mną 
manipulację podwójnego puknięcia? 

[18:58:18] LiloDelune:  

[18:58:22] Dona_Ashe:  
[18:58:23] Zinnia_Cormier: ROMANS 
WIDZĘ 
[18:58:28] Emily_Butchon: To można się 
puknąć w łeb? xD      
[18:58:29] LiloDelune: z Tobą zawsze 

Dona  
[18:58:34] Dona_Ashe: Może taką 

transmutację polubisz  

[18:58:51] LiloDelune: Zdecydowanie  
________________________________ 

[19:09:37] ** odchodzi Vivienne 
[19:10:29] Kazbiel_Thundershout: [Już 
chciał ciągnąć za sobą Vivienne, ale widząc, że 
tonie w bagnie, machnął ręką w jej stronę i 
pogwizdując ruszył za grupą, której udało się 
nie utonąć.] 
________________________________ 

[21:22:33] Zinnia_Cormier: Ja się chyba 
rozchoruję 
[21:22:37] Zinnia_Cormier: Autentycznie 
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[21:24:04] Zinnia_Cormier: Już mnie nos 

boli od smarkania  
[21:26:04] LiloDelune: załatwię ci jakiegoś 

[21:26:09] LiloDelune: puffka  
[21:26:24] LiloDelune: będzie Ci gile wyjadał 

wyjadał  
________________________________ 

[21:11:51] katja_thatcher: Co zostało 

napisane w KK, to zostaje w KK  
[21:11:56] katja_thatcher: Albo w gazetce 

 
________________________________ 

[21:15:54] HallonWhite: Moje W na koniec 
jest tak stabilne jak moje życie uczuciowe. 
[21:16:55] katja_thatcher: Żeby coś było 
stabilne, najpierw trzeba to mieć 
________________________________ 

[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... 
________________________________ 

[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  
________________________________ 

[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. 
________________________________ 

[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 

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 

wytrzymają  
________________________________ 

[20:24:15] Zinnia_Cormier:  MAM 
WAŻNE PYTANIE 
[20:24:24] Zinnia_Cormier: Płatki do 

mleka, czy mleko do płatków?  
[20:24:29] LiloDelune: PIERW MLEKO. 
[20:24:34] Zinnia_Cormier: NAJPIERW 

PŁATKI  
[20:24:35] Albus_Zannichellie: PŁATKI! 

[20:24:38] LiloDelune: MLEKO  
[20:24:39] Iz_Morningstar: NAJPIERW 
MLEKO !!!! 
[20:24:39] katja_thatcher: PŁATKI 
NAJPIERW 
[20:24:40] Ariadna_Williams: PŁATKI! 
[20:24:41] Vivienne: Najpierw płatki. 
[20:24:45] Alice_Wright: Najpierw mleko 
[20:24:45] HallonWhite: NAJPIERW 

PŁATKI.  
[20:24:49] Alice_Wright: boze 
[20:24:51] Alice_Wright: Co to za ludzie 
[20:24:54] Alice_Wright: Kim wy jesteście 
[20:24:54] LiloDelune: CZY WY CHCECIE 

MIEĆ ROZMOKNIĘTE PŁATKI???  
[20:24:55] katja_thatcher: BIBI, DOBRY 
WYBÓR 
[20:24:56] Zinnia_Cormier: TAK 
[20:24:57] Alice_Wright: jak można sypać 
najpierw płatki 
[20:24:58] Alice_Wright: XD 
[20:25:00] Ariadna_Williams: JAK TAK 
MOŻESZ ALICE 
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[20:25:08] Alice_Wright: Przecież jak 
najpierw sypiecie płatki to one się takie 
rozmoknięte stają 
[20:25:08] LiloDelune: Nienormalni, nie?? 
[20:25:09] Alice_Wright: fuj 
[20:25:10] Iz_Morningstar: PŁATKI MAJĄ 

CHRUPAĆ  
[20:25:11] Skylar_Harvey: Najpierw 
PŁATKI 
[20:25:13] HallonWhite:  Ale czy ty 
wsypiesz płatki do mleka, czy mleko wlejesz do 
płatków — płatki i tak rozmiękną, jeśli będziesz 
się ślimaczyć z jedzeniem  
[20:25:16] Zinnia_Cormier: CHRUPIĄ JAK 

SIĘ JE SZYBKO      
[20:25:22] LiloDelune: ALE SZYBKO TO 
NIEZDROWO 
[20:25:25] Zinnia_Cormier: TRZEBA JEŚĆ 
SZYBKO 
[20:25:26] Ariadna_Williams: 
DOKŁADNIE TAK JAK ZINNIA MÓWI 
[20:25:28] Iz_Morningstar: NIE MOŻNA 
JEŚĆ SZYBKO 
[20:25:32] Zinnia_Cormier: MOŻNA 
[20:25:33] LiloDelune: NIE BO 
DOSTANIESZ KOLKI 
[20:25:36] Zinnia_Cormier: NIE MAM 
KOLKI 
[20:25:40] LiloDelune: ALE MOŻESZ 
[20:25:41] Alice_Wright: Ale skąd ten 
krzyk.. 
[20:25:42] LiloDelune: I GORZEJ TRAWISZ 
[20:25:44] Zinnia_Cormier: 
XDDDDDDDDDDDDDD 
[20:25:46] HallonWhite: TO I TAK CI 
ROZMOKNĄ, JAK BĘDZIESZ JEŚĆ WOLNO, 
LILO. 
[20:25:49] Zinnia_Cormier: TRAWIĘ 
BARDZO DOBRZE 
[20:25:51] Ariadna_Williams: 
EMOCJONUJĄCE ROZMOWY TO SĄ ALICE 
[20:25:51] Alice_Wright: Uwielbiam takie 
pytania gdzie są dwa obozy i potem się ludzie 
kłócą 
________________________________ 

[20:50:25] Zinnia_Cormier: hej krysztalku 
[20:50:34] _Krysztalek_: Hej, Zinnio 
[20:50:41] Zinnia_Cormier: ZWRÓCIŁ NA 
MNIE UWAGĘ 
[20:50:42] Zinnia_Cormier: O BOŻE 
________________________________ 

[20:20:50] Vivienne: Jaka jest komenda na 
emotkę tej słaniającej się ze zmęczenia 
dziewczynki? 
[20:20:52] Vivienne: <umieranie>     

[20:20:58] HallonWhite:  ? 
[20:21:01] Vivienne: Nieee 

[20:21:07] Vivienne: Taka mała, skrzywiona 
mina 
[20:21:12] Crispin_Stewart: Blondynka? 
[20:21:15] Vivienne: Tak 
[20:21:17] Crispin_Stewart: Co opada na 
stół?     
[20:21:19] Vivienne: Tak 
[20:21:20] Crispin_Stewart: To nie wiem. 
[20:21:22] Vivienne: XD 
________________________________ 

[20:27:13] prof_Thundershout: Crispin 
mówi do Isabelli: "Dziękuję za wczoraj, było 
naprawdę fantastycznie.", a ona na to: 
"Przecież się nie widzieliśmy.", na co Crispin: 

"No właśnie." 
[20:29:20] prof_Thundershout: Zarząd 
mnie zabije.. 
[20:30:01] prof_Thundershout: Rozmawia 
Crispin z Vivienne: "Od sześciu lat codziennie 
rano wybieram się pobiegać.", na co Viv: 
"Chciałabym mieć Twoją kondycję.", a 
Crispin: "No nie wiem, codziennie rano tylko 
się wybieram…" 
________________________________ 

[20:16:15] Kazbiel_Thundershout: 

 
[20:16:57] OliviaSlytherin: jakie to pierogi 
na tej emotce selmo 
[20:17:05] LiloDelune: pierogi z puchona 
________________________________ 

[20:41:17] Ariadna_Williams: Maja się 

zkajtkowała  
[20:41:44] MajaEdevane: Katja się 

zmajkowała  
[20:41:50] MajaEdevane: Dobrze że nie 
zmajtkowała 
[20:41:54] katja_thatcher: To też 
[20:41:58] LiloDelune: kajtek bez majtek 
[20:42:00] LiloDelune: w sumie pasuje 
[20:42:02] katja_thatcher: XDDDDDDDDD 
[20:42:04] MajaEdevane: xDDDDDD 
________________________________ 

[22:15:25] Zinnia_Cormier: Kaz w 

podomce  
[22:15:37] Zinnia_Cormier: Taki idealny 
look dla 88 letniej babci 
[22:15:38] Kazbiel_Thundershout: A co, nie 
mogę? 
[22:15:42] Kazbiel_Thundershout: 
Ubrania nie mają płci. 
[22:15:55] Zinnia_Cormier: Nie no, według 
mnie bardzo by to eksponowało twoje nogi 
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[22:16:00] Zinnia_Cormier: Mogłoby to 
uczniów na lekcji rozpraszać 

[22:16:02] Zinnia_Cormier:  
[22:16:06] Zinnia_Cormier: Nie wiem czy to 
dobry pomysł 
[22:16:22] Iz_Morningstar: Moja 
wyobraźnia mnie przeraża 
________________________________ 

[21:20:12] lilodelune: prof_Nerios, idziesz w 

pakiecie z Meril?  
[21:21:35] prof_Nerios: Eeee 

[21:21:51] prof_Nerios: Zależy      
[21:21:57] lilodelune: od czego? 
[21:21:59] prof_Nerios: Czy Krowa da mi 
większą wartość xD 
________________________________ 

[20:48:42] Natasha_Levine: Samo imię 

Kazbiela budzi starch  
[20:48:57] Iz_Morningstar: co budzi?     
[20:49:51] LiloDelune: u Izi budzi 
porządanie. 

[20:50:00] Albus_Zannichellie:  
[20:50:15] Iz_Morningstar: cichaj! 
________________________________ 

[20:38:44] Crispin_Stewart: Kiedyś 
popularne było w ŚM zmienianie nicków z 
odwrotnymi literami. 
[20:38:57] Crispin_Stewart: Dilo Lelune - 
nawet ładne. 
[20:39:11] Crispin_Stewart: Mała dilerka.  
________________________________ 

[19:11:46] prof_A_Zannichellie: I tak my 

jesteśmy najdłużsi  
[19:12:03] katja_thatcher: Chwalisz się, 

Albus?  
[19:12:20] prof_Thundershout: Stwierdza 
fakt. 
[19:12:21] LiloDelune: Ja nie wiem, co faceci 
mają z tymi rozmiarami xD 
________________________________ 

[20:31:50] HallonWhite: <hallgrzeczna> 
[20:31:54] HallonWhite: <hallgrzeczne> 
[20:32:05] Albus_Zannichellie: Widzisz, nie 
ma czegoś takiego 
________________________________ 

[21:22:46] Kazbiel_Thundershout: Albus 
Kaza się dziś czepia, zaraz straci oba ślepia. 
________________________________ 

[20:49:03] LiloDelune:  

[20:49:05] katja_thatcher:  

 

[20:49:12] LiloDelune:  

[20:49:16] HallonWhite: XDDD 

[20:49:17] katja_thatcher:  

[20:49:18] LiloDelune:  

[20:49:20] katja_thatcher: XDDDD 

[20:49:21] LiloDelune: AHAHAHAHAH 
________________________________ 

[19:23:15] Natasha_Levine: Crispin jest 
przecież jak Księżyc 
[19:23:31] Natasha_Levine: Naturalny 
satelita AM Ramesville 
[19:24:50] Kazbiel_Thundershout: Raczej 
jak Słońce. Krągły, jasny i oczy bolą od 
patrzenia. 
________________________________ 

[20:57:53] Emily_Butchon: Lilo, do rzeczy, 
bo się pogrążysz, a mamy szansę na 
ujawnienie prawdy o zmuszaniu. XD 
[20:58:01] LiloDelune: NO CZEKAJ 
SCROLLUJE 
[20:58:09] Crispin_Stewart: Emily, ja 
widzę, że Ty chyba się nudzisz. 
[20:58:20] Ariadna_Williams: Emily się 
bardzo nudzi 
[20:58:22] Crispin_Stewart: Mogę Ci 
znaleźć jakieś zajęcie.  
[20:58:27] Ariadna_Williams: Za mało 
sprzątania schowka 
[20:58:42] Crispin_Stewart: Zaraz pójdę 
tam z białą rękawiczką. 
[20:58:48] Crispin_Stewart: Crispin 
Rozenek Stewart 
________________________________ 

[21:01:51] Ariadna_Williams: Kabel. 
[21:01:54] Ariadna_Williams: Lilo to kabel 
[21:02:05] Crispin_Stewart: Przeczytałem 
"Kazbiel" zamiast "Kabel". 
[21:02:15] Ariadna_Williams: Lilo 
Kazbielem też może być 
[21:02:15] Crispin_Stewart: Może to już z 
tęsknoty za Kazem tak mi się miesza... 
[21:02:25] Crispin_Stewart: O Boże on tu 

jest.  
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Kazbiel Thundershout: jak postrach został śmieszkiem? 

Kazbiel Thundershout jest niewątpliwie jedną z 

najbardziej charyzmatycznych osób związanych z 

Akademią Magii Ramesville. Mordercze egzaminy, 

Happy Rames, kropki na końcu zdania i (prawie) 

idealna polszczyzna sprawiły, że od maja 2020 jest 

dumnym posiadaczem tytułu „Postrach Roku”. 

Nikogo nie dziwi, kiedy w trakcie rozdania nagród na 

gali „Kryształowych Tytułów” były dyrektor wstaje z 

miejsca i sunie w stronę podium, gdzie pięć minut 

później dociera, aby odebrać kolejny dyplom, 

tytułujący go najstraszniejszym czarodziejem AMR.  

Wszystko zmieniło się w wakacje 2021, kiedy chwilę po odebraniu swego corocznego 

tytułu został wywołany na środek jako „Szkolny Śmieszek”. Zanim na jego twarzy 

wykwitło zaskoczenie, upomniał dyrektor Wright, że ta zjadła „s” w nazwisku, kiedy 

go wyczytywała. Publiczność zgromadzona w Kryształowej Komnacie zdawała się nie 

być zaskoczona wynikiem ani czasem, w jakim Kazbiel dotarł na podium. Zajęło mu to 

dokładnie 50 sekund, co niewątpliwie jest jego rekordem życiowym. Jak się okazało 

chwilę później, tytułu nie wygrał w przysłowiowych chipsach jak prawa jazdy na 

miotłę. Zaspokoił oczekiwania widowni, opowiadając 

kawał o Crispinie, który wszystkich zbił z nóg.  

Grudniowa gala również przyniosła Kazbielowi 

zwycięstwo w obu tytułach, ku niezadowoleniu 

Crispina Stewarta, któremu drugi raz z rzędu zarządca 

zabrał dwa tytuły przez lata należące do niego (Kazbiel 

w duecie z Krzaczkiem zdobył również tytuł 

Konstelacji Roku, który do czerwca był w posiadaniu Crispina i Isabelli Stewartów). 

Rok XLV – powtórka z rozrywki. Postrach i śmieszek AMR to wciąż była ta sama 

osoba, choć Vivienne Levittoux robiła wszystko, aby odebrać mu tytuł straszydła. 

Finalnie jednak osiągnął „jedyny cel życia” i wciąż może tytułować się tym, którego 

chociaż w teorii wszyscy się boją. 
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Jednak jak to się stało, że postrach został śmieszkiem? Odpowiedź jest dość prosta i 

będą nią słowa Alice Wright: „Kaz w 

ogóle nie jest straszny”. Jest 

groteskowy. No bo, całkiem na 

poważnie, kto wystraszy się siwego 

staruszka z brodą, ubranego w różowy 

sweterek i gadającego do krzaka? Jego 

groźby w stylu: „znudziło ci się 

oddychanie prostym nosem” nie da się 

traktować na poważnie. Choćby nie 

wiem, jak się starał, dał nam się 

poznać do tego stopnia, że wystraszyć 

może nas tylko jego nieobecność. 

Chociaż nie – jak go nie ma, to pewnie 

wypoczywa w Ciechocinku. 

Przychodząc do niego na lekcje, można odczuć pewną obawę wynikającą z ogromu 

posiadanej wiedzy i sprawdzianów wymagających logicznego myślenia. Jednak nie da 

się nie dostrzec w nim humoru, przykładowo kiedy podaje stanik jako świstoklik na 

lekcji OnMS. Jest bardzo pozytywną osobą, która ma niesamowitą zdolność 

gromadzenia ludzi wokół siebie – dlatego ci zaspokajają jego pragnienia, tytułując go 

postrachem i swoje, nazywając go śmieszkiem. Osobiście jednak wolę wersję, która 

mówi, że Kazbiel Thundershout po prostu się zestarzał i wiek sprawił, że przestał być 

straszny. Ta dziewięćdziesiątka na karku musi swoje robić i postępujący Alzheimer 

podmienił mu gen straszności na gen śmieszkowatości. Ta teoria pozwoli mi dalej 

uprzykrzać mu życie docinkami, a on sam będzie każdego roku drżał o swój „jedyny 

słuszny” i „najważniejszy” tytuł, jednocześnie nie mogąc się odpędzić od typujących 

go na śmieszka i oczekujących kolejnego wspaniałego kawału. 

 

Z pozdrowieniami dla najbardziej marudnego magizoologa w ŚM-ie 
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Zielnik wiedźmy: cud w cieplarni 

Czy wiedzieliście, że w naszej cieplarni znajduje się jeden 

niezwykle cenny okaz trzepotki? To przepiękna roślina 

zakwitająca raz na sto lat. Wyglądem przypomina fioletowo-

niebieskie motyle spoczywające na łodygach kwiatów, otoczone 

długimi, wąskimi liśćmi. Kołysze się lekko na boki, nawet gdy nie ma wiatru. Płatki 

kwiatów trzepocą, zupełnie jak skrzydła motyli. Wygląda nieziemsko, wspaniale. Do 

tego pachnie również niezwykle. Każdy bowiem odczuwa jej zapach zupełnie inaczej. 

Przywodzi ona na myśl najprzyjemniejsze wspomnienia lub osoby, zapachy.  

I właśnie ostatnio na jubileusz naszej szkoły trzepotka zakwitła. Rozłożyła 

swoje przepiękne kwiaty i zwabiła do siebie zabłąkane duszyczki, które wciąż krążyły 

po szkolnych korytarzach, mimo wakacji. Oczywiście każdy z nich, wąchając ją, czuł 

coś zupełnie innego, wyjątkowego. Udało mi się ich o to wypytać. Zaciekawieni? 

Iz Morningstar: „Zapach nowego auta 

prosto z salonu, wiśnia i nowe książki.” 

Nereida Wengs: „benzyna, kwiaty, nowa 

książka” 

Defne Nefrite: „zapach świeżo parzonej, 

mocnej kawy, który już po chwili ustępuje 

świeżej mięcie i cytrynie” 

Emily Butchon: „Zapach jedzonka, a tym 

bardziej kebaba!” 

Avetta Black: „Rześki, letni poranek, 

najlepiej świeżo po deszczu” 

Abigail Edevane: „Trzepotka miała 

przepiękny zapach - delikatnej brzoskwini i 

kokosa. Zapach ten nie był mdły, a bardzo 

hm... orzeźwiający? I na pewno słodziutki!” 

Mojmira Mole: „Zapach rześkiego poranka z 

nutą świeżo wypieczonego chleba i aromatem 

kawy.” 

Albus Zannichellie: „Wanilia zmieszana z 

delikatnymi malinowymi perfumami”

Magiczna chwila w AMR nie potrwa długo, więc kto chce jeszcze sprawdzić, jak dla 

niego zapachnie trzepotka, niech się spieszy do cieplarni, bo to kapryśny kwiat i nigdy 

nie wiadomo, kiedy przekwitnie. A jak to zrobi? To już tajemnica. Nikt bowiem nie 

widział jej procesu przekwitania. Ja wyobrażam sobie to jak oderwanie się motyli z 

łodygi. Może te kwiaty ożywają i się ulatniają? 

Pozdrawiam 

Defne Nefrite 
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Magiczne testy 

Którą dyrektorką jesteś? 

Miłość do organizacji, wiecznie obecny na Twojej twarzy uśmiech, a może 

dar do rozczulania ludzi jedną rozmową — która cecha upodabnia Cię do 

jednej z Dyrektorek Akademii Magii Ramesville? A może macie ze sobą 

więcej wspólnego, niż podejrzewałxś? Pytanie tylko, którą Dyrektorkę 

przypominasz najbardziej. Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, rozwiąż ten 

krótki test. Nie zapomnij tylko policzyć, jaki symbol najczęściej 

wskazałxś, żeby poznać odpowiedź na swoje pytanie! 

 

1. Który z poniższych 

przedmiotów wykładanych w 

AMR najbardziej lubisz?  

a. Wiedzę o Harrym Potterze (♞) 

b. Numerologię (♜) 

c. Wróżbiarstwo (♝) 

2. Do jakiego domu w Akademii 

należysz lub należałxś? Zaznacz 

swój pierwszy wybór. 

a. Slytherin (♞) 

b. Ravenclaw (♝) 

c. Hufflepuff / Gryffindor (♜) 

3. Jak długo jesteś członkiem 

społeczności AMR?  

a. Ponad 3 lata. (♞) 

b. Równy rok lub dłużej. (♜) 

c. Mniej niż rok. (♝) 

 

4. Które wydanie gazetki 

„Newsville” jest Twoim 

ulubionym?  

a. To, w którym jestem ja. (♞) 

b. Lubię wszystkie wydania! (♜) 

c. Nie mam ulubionego wydania. 

(♝) 

5. Która z poniższych magicznych 

roślin jest Twoją ulubioną?  

a. Waleriana (♞) 

b. Raptuśnik (♜) 

c. Dyptam (♝) 

6. Z którą z poniższych postaci ze 

świata HP najbardziej się 

utożsamiasz? 

a. Minerwa McGonagall (♞) 

b. Luna Lovegood (♜) 

c. Utożsamiam się z więcej niż 

jedną osobą / Nie utożsamiam 

się z nikim konkretnym. (♝) 
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Odpowiedzi 

Jeśli uzyskałxś najwięcej… 

(♞) Najbardziej przypominasz świetnie 

zorganizowaną Dyrektorkę Nathalinę Maloy! 

Jesteś osobą bardzo konkretną, która nie wdaje się w 

szczegóły, gdy jest to zbędne. Ludzie nie odbierają 

tego jednak źle — dzięki temu umiesz spełniać swoje 

obowiązki nie tylko najlepiej, jak to możliwe, ale także 

w określonym terminie, którego przekraczać 

nienawidzisz. Cechy te składają się na osobę, która 

idealnie nadaje się na wysokie stanowisko.  

 

(♜) Najbardziej przypominasz ciepłą jak wiosenne 

słońce Dyrektorkę Alice Wright! Nawet jeśli 

jeszcze tego nie dostrzegłxś, skrywasz w sobie duszę 

wrażliwego artysty, który posiada inne spojrzenie na 

świat niż ludzie w jego otoczeniu. Czasami bywasz 

niezdecydowanx, ale w gruncie rzeczy jesteś pewną 

swego osobą, która potrafi zaprowadzić porządek 

nawet w na pozór niemożliwej do ogarnięcia sytuacji.  

 

(♝) Najbardziej przypominasz uśmiechającą się 

nawet w najgorszej sytuacji Dyrektorkę Cecily 

Elton! Łączysz w sobie cechy wielu postaci 

obecnych w Harrym Potterze i to może 

powodować, że każdy postrzega cię inaczej. 

Dostrzegasz unikatowość swojego środowiska i 

jako pełna pozytywnej energii osoba starasz się tę 

unikatowość doceniać. Może to być jednym z 

powodów, przez które nie umiesz stać w miejscu i 

wciąż się rozwijasz, często w więcej niż jednym kierunku naraz. 
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Którym członkiem zarządu jesteś? 

Rozczulający przy każdym słowie przyjaciel czy budzący postrach wśród 

młodszych profesor… A może wiecznie uśmiechnięta artystyczna dusza? 

Zarząd Akademii Magii Ramesville skrywa cztery postacie, a każda ma 

odmienny charakter. Jeśli chcesz się dowiedzieć, którego Zarządcę 

najbardziej przypominasz, rozwiąż ten krótki test i odkryj niezauważone 

wcześniej podobieństwa. Pamiętaj tylko policzyć, jaki symbol najczęściej 

wskazałxś, żeby poznać odpowiedź na swoje pytanie!  

 

1. Które magiczne stworzenie z 

podanych lubisz najbardziej?   

a. Smok (♢) 

b. Marmite (♡) 

c. Niuchacz (♤) 

d. Kuguchar (♣) 

2. Gdybyś miałx możliwość 

posiadania jednego z Insygniów 

Śmierci, które byś wybrałx?  

a. Peleryna Niewidka (♢) 

b. Czarna Różdżka. (♡) 

c. Kamień Wskrzeszenia. (♤) 

d. Nie umiem wybrać. (♣) 

3. Jak wygląda Twoja wymarzona 

forma spędzania czasu wolnego?  

a. Wieczór z kocykiem i książką. (♢) 

b. Ekspresja artystyczna; moja lub 

cudza. (♡) 

c. Podróżowanie po świecie. (♤) 

d. Spędzanie czasu aktywnie z kotami 

lub na spacerach. (♣) 

 

 

4. Co podobałoby ci się najbardziej w 

posiadaniu tak wysokiej, 

odpowiedzialnej funkcji, jaką jest 

miejsce w Zarządzie?  

a. Możliwość wprowadzania 

rozwijających zmian. (♢) 

b. Możliwość dopisywania zasług na 

stronie i przelewanie galeonów na 

swoje konto. (♡) 

c. Dbanie o przyjazną atmosferę. (♤) 

d. Dostęp do zaplecza szkoły i 

tworzenie grafik. (♣) 

5. Jaki jest Twój ulubiony dział w 

gazetce szkolnej?  

a. Magiczna pani radzi (♢) 

b. Kącik Artystyczny (♡) 

c. Humor z murów naszej szkoły (♤) 

d. Horoskopy (♣) 

6. Z którym z poniższych 

Kryształowych Tytułów najmocniej 

się utożsamiasz? 

a. Pracuś Roku (♢) 

b. Postrach Roku (♡) 

c. Szkolna Gaduła (♤) 

d. Szkolny Śmieszek (♣) 
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Odpowiedzi 

Jeśli uzyskałxś najwięcej… 

 

(♢) Najbardziej przypominasz wszechobecną 

Zarządczynię Vivienne Levittoux. Zupełnie 

jak ona rzucasz żartami znienacka, kiedy inni 

najmniej się tego spodziewają, ale w gruncie 

rzeczy jesteś dość cichą osobą, która swój wolny 

czas woli spędzić sama pod kocykiem. Książki 

mogą być dla ciebie nie tylko źródłem 

informacji, ale możliwością odprężenia się i 

ulubionym sposobem na spędzenie wolnych 

chwil. Nie sposób jednak ukryć, że mogą cię 

interesować stworzenia, które do 

najbezpieczniejszych nie należą… Cicha woda 

brzegi rwie, prawda?  

 

 

(♡) Najbardziej przypominasz owianego sławą 

Zarządcę Kazbiela Thundershouta. Jak 

mało kto cenisz sobie kreatywność i 

indywidualizm, którym w jakiejś części samx się 

odznaczasz. Widać to, gdy doceniasz mało znane 

fakty lub spędzasz swój czas wolny, który zwykle 

wypełniony jest artystycznym chaosem. Może w 

dodatku w Twojej duszy drzemie ukryty potwór, 

który mógłby kandydować z samym Postrachem 

Roku…?  
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(♤) Najbardziej przypominasz znanego 

każdemu Zarządcę Crispina Stewarta. 

Zupełnie jak on masz miękkie serce, otwarte dla 

każdego ze społeczności Ramesville, której 

chcesz zapewnić jak największy komfort i 

możliwości rozwoju. A ciepłem, które od Ciebie 

bije, potrafisz rozczulić lub nawet onieśmielić 

niejedną osobę. Z pewnością jesteś jedną z tych 

osób, dzięki którym społeczność Ramesville 

może oderwać się od szarej rzeczywistości…  

 

 

(♣) Najbardziej przypominasz cichą 

Zarządczynię Isabellę Stewart. Jak ona 

zdaje się panować nad resztą Zarządców, tak 

ty możesz panować nad innymi rozbrykanymi 

znajomymi w grupie, chociaż wysiłek ten 

musisz sobie zrekompensować chwilą 

samotności spędzoną wśród Twoich zwierząt 

lub aktywnym odpoczynkiem. Nie odpuścisz 

sobie jednak rzucania żartami, których niemal 

nigdy ci nie brakuje. A oprócz tego może 

właśnie jak Zarządczyni Stewart kochasz 

spędzać czas wolny na rysowaniu lub 

obróbkach graficznych. Pewnie drzemie w Tobie głęboko skrywany artystxa! 

 

 

Przygotowanie i opracowanie testów: 

Hallon White & Katja Thatcher 
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Pośród ankiet 

W ankiecie wzięło udział 28 osób . 
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Kącik artystyczny 

Zostały tutaj zebrane prace nadesłane w ramach konkursów  

z okazji 18. urodzin Akademii Magii Ramesville.  

Wspomnienia związane z Akademią 

 

Autor: Abigail Edevane 

 

Autor: Albus Zannichellie 
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Autor: Mojmira Mole 

 

Autor: Nereida Wengs 
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Autor: Skylar Harvey 

 

Autor: Sunniva Sorensen 
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Karykatury członków władz 

 

Autor: Abigail Edevane 

 

Autor: Albus Zannichellie 
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Autor: Ariadna Williams 

 

Autor: Avetta Black 



 

 57 

 

Autor: Emily Butchon 

 

Autor: Iz Morningstar 
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Autor: Lilo Delune 

 

Autor: Mojmira Mole 
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Autor: Nereida Wengs 

 

Autor: Sunniva Sorensen 



 

 60 

Prezent dla Akademii 

 

Autor: Abigail Edevane 

 

Kochana Akademio, 

W której herbie kanarek rudy, 

Obrywa listki krzewu, 

Wszystkiego najlepszego! 

Kochana Akademio, 

Po której chomik gania 

W poszukiwaniu Kryształowej Kuli, 

Trwaj nam przez wieki! 

 

Kochana Akademio, 

Co ją smoczy oddech ogrzewa, 

Bo wohpowcy - zamachowcy 

oszczędzają na ogrzewaniu, 

Wytrzymaj każdy sztorm! 

Kochana Akademio, 

Wciąż ubarwiaj nasze życie 

Kocią kredką radości! 

I upij tych wszystkich zaproszonych 

gości!

Autor: Albus Zannichellie 
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Autor: Avetta Black 

 

Autor: Emily Butchon 
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Autor: Iz Morningstar 

 

Autor: Lilo Delune 
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Autor: Mojmira Mole 
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Autor: Narcissa Lovegood 

 

Autor: Narcyza Zoe Assassin 
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Autor: Nereida Wengs 

 

Autor: Sunniva Sorensen 
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Ile AMR dla Ciebie znaczy? 

 

Na stronę Akademii codziennie zaglądam, 

coby wiedzieć jak, gdzie i kiedy na czat zaglądać, 

wejście na czacik jest tak magiczne, 

bo nagle przenoszę się miejsce magiczne, 

z twarzy uśmiech mi nie schodzi, 

szkoda tylko, że naprawdę nie mogę do niej chodzić 

Autor: Abigail Edevane 

 

Akademio, ty jesteś jak łóżko, 

Potrzebuje cię każdy, a kocha nad życie, 

Uspokajasz nasze nerwy, kajając do snu. 

Akademio, ty jesteś jak lodówka pełna jedzonka, 

Potrzebuje cię każdy, a umrze bez ciebie, 

Nakarmiasz nas i napajasz. 

Akademio, ty jesteś jak psychiatra, 

Potrzebuje cię każdy, a zapłacze się bez ciebie, 

Wysłuchasz i pomożesz w każdej chwili złej. 

Akademio, ty jesteś naszym domem, 

Potrzebuje cię każdy, bez wyjątku, 

Schronieniem naszym jesteś. 

Woła mnie dom, daleko stąd... 

A zwie się Ramesville! 

Autor: Emily Butchon 
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Ramesville - gwiazdko na niebie, 

wskazałaś mi drogę ku przygodzie 

i chociaż nie jestem w potrzebie, 

nie chciałabym być dalej w chłodzie. 

Nauczycielem byłam przez czas długi, 

teraz dążąc w stronę nowej przygody 

jako uczennica przestąpię twe progi, 

by poznać nowe nauki metody! 

Czasem przynosisz otuchę, 

Czasem potrafisz ukoić nudę, 

Czasami dajesz wredną podpuchę, 

Jednak masz w sobie tę amplitudę. 

Zatem ku przygodzie wyruszajmy, 

I się długo nie rozdzielajmy, 

A kiedy przyjdzie ten czas smutny, 

Niech przynajmniej nie będzie nudny! 

Autor: Narcyza Zoe Assassin 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 10 maja 

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Dopasuj bota do nauczyciela, do którego ten należy. 

Za poprawnie rozwiązany przykład można otrzymać 4 

punkty/galeony. 

 

1. Chomik Pitagoras 

2. Krówka Meril 

3. Zbyszek 

4. Nicolas Flamel 

5. Feraverto 

a. Moria Nerios 

b. Alice Wright 

c. Vivienne Levittoux 

d. Gabrielle Simpson 

e. Alan Moonstone 

 

Konkurs nr 2 

Odszyfruj za pomocą alfabetu numerologicznego (klik) 

personalia osób z Tablicy Zasłużonych w naszej 

szkolnej Izbie Pamięci. Za każde poprawne odkodowanie 

przewidziane są 2 punkty/galeony. Dodatkowo, jeśli ktoś 

poda jedną rzecz, którą dana osoba zrobiła dla Akademii, 

dostanie kolejne 2 punkty/galeony. 

1. 11451 13949335 

2. 339 416941 

3. 3991795 1255192 

4. 639491 59345 

5. 13935 313955 5194 
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