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Naczelne Deliberacje
„Piekło jest puste, a wszystkie diabły są tu.”

– William Szekspir

Klauny, pająki, rekiny… Każdy się czegoś boi. Jest jednak jeden dzień w roku,

w którym wiele z nas kpi ze strachu, zakładając kostiumy najbardziej wymyślnych

bestii; przebierając się za wampiry, wilkołaki czy nawet stworzenia niewzbudzające

odrazy i lęku, ale sympatię, takie jak wróżki lub elfy. Niektórzy odnajdują w tym

rozrywkę i wykorzystują ten czas do żartów, sprawiając psikusy tym, którzy nie

poczęstowali ich dobrym słodyczem.

Mowa oczywiście o ostatnim dniu października, czyli o Halloween, które staje się

coraz popularniejsze. Osobiście jestem wielkim fanem tego święta i cały rok czekam

na magiczny nastrój, jaki wówczas panuje. Dlatego z wielką przyjemnością zapraszam

Was do wydania Newsville, które poświęcone jest właśnie tej tematyce.

Życzące wielu cukierków i jeszcze więcej psikusów,
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Osobistości od drugiej strony: Nereida Wengs
[Tym razem dwie redaktorki postanowiły wykorzystać fakt, że jedna z nich

posiadała własną salę i właśnie ją przeznaczyły na przeprowadzenie wywiadu.

Klasa numerologiczna nieco się zmieniła — ławki, które odsunięto na bok, zostały

zastąpione przez trzy wygodne fotele, między którymi znalazł się niewielki stolik.

Porozwieszane na suficie świece i białe duszki pełniące rolę lampek dodawały

niezwykłego klimatu, wprowadzającego

w tematykę wydania.]

Alice: [Postawiła na stoliku trzy kubki,

a po chwili doniosła jeszcze dzbanek

z gorącą czekoladą i dzbanek z herbatą —

postanowiła pozostawić wybór

współredaktorce i ich rozmówczyni. Sama

do swojego kubka nalała imbirową herbatę

i usiadła wygodnie w fotelu. Następnie

przygotowała swój notes i samopiszące

pióro, na które po ostatnim wywiadzie

uznała, że warto postawić — wiedziała, że ułatwi to zapisanie dokładnie całego

wywiadu.]

Diana: [Diana rozsiadła się wygodnie w fotelu z kubkiem gorącej czekolady w ręce.]

Witaj, Nereido! Zajmij wygodne miejsce, wybierz napój i spędźmy miły

wieczór we trzy. [Uśmiechnęła się, kiedy ujrzała wchodzącą dziewczynę.]

Nereida: [Zerknęła na dzbanek z herbatą, który znajdował się na stoliku i prędko

chwyciła za kubek, nalewając do niego właśnie ten napój. Uśmiechnęła się pod nosem,

zaciągając się zapachem imbiru, a następnie upiła łyk cieczy. Złapała naczynie w obie

dłonie i ustawiła je na swoim udzie, rozglądając się nerwowo po sali, w której już nie

raz miała okazję spędzić chwilę czasu w poprzednim roku szkolnym. Poprawiła się na

swoim miejscu, starając się jak najbardziej rozluźnić, po czym skierowała wzrok w

stronę redaktorek, które znajdowały się przed nią.] Dobry wieczór! Dziękuję za

goszczenie mnie dzisiaj! [Uśmiechnęła się pod nosem, przechylając głowę

w prawo.]
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Alice: Bardzo cieszymy się, że znalazłaś dla nas czas! [Dodała po chwili

i posłała Nereidzie ciepły uśmiech.] Wszystkie już siedzimy wygodnie,

jesteśmy gotowe, więc nie ma co przedłużać. Myślę, że możemy przejść do

wywiadu! Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła od

najpowszechniejszego i najbardziej oklepanego pytania, jakie może być.

[Zaśmiała się pod nosem.] Ale myślę, że to będzie dobra rozgrzewka! Powiedz

nam, jak trafiłaś do Świata Magii i jak wyglądały twoje początki tutaj?

[Spojrzała uważnie na swoją rozmówczynię — nie ukrywała, że zawsze fascynowały ją

początki ludzi ze Świata Magii i to, jak różne są one w przypadku każdego.]

Nereida: [Upiła kolejny łyk herbatki, marszcząc brwi. W pamięci próbowała

odszukać jej najstarsze zachowane wspomnienie ze Świata Magii, co wcale nie było

łatwe, bo przecież minęło już sporo czasu.]

Hm, jak trafiłam do Świata Magii…

To było w 2017 roku, kiedy byłam

ogromnie zafascynowana światem

Harry’ego Pottera. Nie jestem już do

końca pewna, jak to się wydarzyło,

ale wydaje mi się, że po prostu

gdzieś mignęła mi jakaś reklama

szkoły magii, do której się jednak

nie zapisałam! [Zachichotała, wygodnie

układając dłoń na swoim kolanie.]

Natomiast z ciekawości zaczęłam

wpisywać w przeglądarkę różne

frazy związane właśnie ze światem

Harry’ego Pottera, m.in. próbując znaleźć jakiś sposób rozrywki, który

przy okazji sprawiłby, że poczułabym się jak w magicznym świecie. Mój

wybór ostatecznie padł na Uniwersytet Magii i Czarodziejstwa, co prawda

już nieaktywny, i zapisałam się. Dostałam się do Ravenclawu i chociaż nie

był to mój wymarzony dom wtedy, to i tak wydaje mi się, że dobrze się

bawiłam. Na samym początku było mi dość ciężko, wiadomo –

zaaklimatyzowanie się. Każdy już miał swoich znajomych, każdy się

bardziej lub mniej lubił, a ja byłam po prostu jakąś nową osobą, która

nikogo nie znała i nie wiedziała, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi.
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[Westchnęła pod nosem, przypominając sobie niektóre momenty.] Jednak bardzo

szybko udało mi się ogarnąć to wszystko, co związane ze Światem Magii –

zainstalowanie odpowiedniego programu i po prostu zrozumienie tego,

jak funkcjonuje taka szkoła na czacie. Poza tym myślę, że każde początki

są ciężkie, bez wyjątku. Cieszę się jednak, że zdecydowałam się dołączyć

do tej społeczności, bo zdecydowanie wiele mnie to nauczyło!

[Odchrząknęła, kończąc swoją wypowiedź i upijając łyk cieczy znajdującej się

w kubku.]

Diana: [Dziewczyna, nie czekając długo, spojrzała na kartkę z pytaniami.] Nereido,

powiedz nam, co planujesz po

drugiej klasie? Staż, szkolenie,

przerwa? [Z ciekawością spojrzała na

dziewczynę, oczekując na odpowiedź.]

Nereida: [Westchnęła, drapiąc się po

głowie i wpatrując się w jedną ze świec

znajdujących się na suficie. Zacisnęła

dłoń mocniej na kubku, który nadal

spoczywał na jej udzie, a następnie

ponownie skierowała wzrok na redaktorkę.] Sama jeszcze do końca nie wiem.

W pierwszej klasie byłam bardzo pewna tego, że po drugiej pójdę na staż.

Ba, nawet miałam już swojego wymarzonego mentora! Los jednak

sprawił, że niestety zrezygnował on z posady. [Uśmiechnęła się niemrawo,

przypominając sobie ten moment.] Po rozpoczęciu drugiej klasy również

miałam ogromne ambicje, które jednak mam wrażenie, że nieco mnie

przygniotły i nie do końca sobie z nimi poradziłam, przynajmniej na

początku. Aktualnie jestem w miejscu, w którym nie do końca wiem, co

planuję w przyszłości. Na pewno chcę zacząć od zdania drugiej klasy z tak

dobrą średnią, jak w zeszłym roku! [Zarumieniła się, wzdychając pod nosem na

myśl o swoim małym marzeniu.] Co dalej… Pewnie ostatecznie wybiorę się na

staż, już właściwie mam nawet kierunek, w który prawdopodobnie będę

celować, jeśli los, moje chęci i nauczyciel mi na to pozwoli, aczkolwiek na

razie staram się skupić głównie na drugiej klasie. [Pokiwała głową, kończąc

swój wywód, a następnie sięgnęła po kubek i upiła kolejny łyk herbatki.]
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Alice: W sumie słusznie — najlepiej myśleć o tym, co tu i teraz, a co

wyjdzie w przyszłości… się okaże. Na pewno będę jednak trzymać kciuki

za osiągnięcie tego, co postawisz sobie za cel! [Posłała jej lekki uśmiech

i spojrzała kątem oka na swój notatnik z pytaniami.] Wróćmy może jednak do

tego, co tutaj i teraz… Otrzymałaś w tym semestrze odznakę prefekta

naczelnego i już od dłuższego czasu pełnisz tę funkcję. Może opowiesz

nam co nieco o swoich pierwszych wrażeniach? Podoba ci się ta rola? I co

sądzisz o swojej współpracy z drugim naczelnym — Kiarą Larreau,

dogadujecie się? [Zanim Nereida zaczęła odpowiadać, spojrzała jeszcze znacząco

na kubek oraz znajdujące się na stoliku dzbanki, zachęcając tym samym dziewczynę

do skorzystania z przygotowanych

dóbr.]

Nereida: [Sięgnęła po dzbanek

i dolała sobie napoju do kubka, po

czym odstawiła naczynie z powrotem

na stolik. Odchyliła się na fotelu i po

raz kolejny westchnęła, przymykając

oczy i próbując przypomnieć sobie

wspomnienia z otrzęsin, kiedy to

została ogłoszona Prefektem

Naczelnym.] Ach, tak…

Zdecydowanie to ogłoszenie

wywołało na mojej twarzy

ogromny uśmiech i wewnętrzne

szczęście. Poczułam się bardzo doceniona i wyróżniona! Co prawda,

obawiałam się współpracy z Kiarą, ponieważ głównie znaliśmy się

z widzenia, nic poza tym. Jednak okazało się, że – przynajmniej z mojego

punktu widzenia – tworzymy naprawdę zgraną parkę. Obydwoje bardzo

staramy się wypełniać nasze obowiązki rzetelnie, na czas i wychodzić z

nowymi pomysłami. W dodatku prywatnie również dobrze się

dogadujemy, a uważam, że to bardzo ważne, aby mieć dobry kontakt ze

swoim współprefektem i oczywiście z pozostałymi prefektami również!

[Pokiwała głową, zastanawiając się, czy jej słowa miały jakikolwiek sens.] Czy

podoba mi się ta funkcja? Jak na razie nie jestem w stanie narzekać!
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Bardzo dobrze współpracuje mi się z Kiarą i pozostałymi prefektami

i myślę, że dlatego, iż dobrze się dogadujemy, i wzajemnie lubimy, nasza

praca jako prefektów jest bardzo

przyjemna.

Diana: [Diana uśmiechnęła się

zachęcająco do dziewczyny.] Masz

ulubiony przedmiot szkolny? Jeśli

tak, to jaki? I dlaczego?

Nereida: [Unosząc wzrok w górę, aby

ponownie przyjrzeć się sufitowi, który

znajdował się w sali liczb, uśmiechnęła się,

słysząc pytanie redaktorki. Niemal

natychmiastowo pokiwała głową, upijając łyk herbaty i zakładając nogę na nogę.]

Oczywiście, że tak! Już od pewnego czasu bardzo fascynują mnie Eliksiry

i zagadnienia z nimi związane, niektóre staram się nawet zgłębiać we

własnym zakresie. Uwielbiam uczęszczać na zajęcia profesora

Thundershouta, bo mam wrażenie, że, wychodząc z nich, wiem o wiele

więcej i – przede wszystkim – dużo bardziej wszystko rozumiem. Nie

ukrywam, że moją fascynację tym przedmiotem wzbudził profesor

Moonstone, natomiast profesor Thundershout zdecydowanie ją

podtrzymał i nawet, jeśli nie jestem z nich najlepsza, to uwielbiam ten

przedmiot i właśnie on jest moim ulubionym! [Zakończyła swoją wypowiedź,

układając łokieć na podłokietniku fotela.]

Alice: Eliksiry… Całkowicie rozumiem, też myślę, że jest to naprawdę

ciekawy przedmiot! A uwielbienie do niego faktycznie musi być jeszcze

większe, gdy zajęcia ma się z profesorami posiadającymi taką wiedzę.

[Kiwnęła głową ze zrozumieniem.] Zmieńmy jednak temat i przejdźmy do

czegoś, co zbliża się coraz większymi krokami — Halloween! Wiele osób

korzysta z tego dnia, zbierając chociażby cukierki lub oglądając straszne

filmy. A czy ty jakoś świętujesz? Jeśli tak, to jak? [Sama uważała Halloween za

ciekawe święto, dlatego też była niezwykle ciekawa, jak ich rozmówczyni spędza ten

dzień.]
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Nereida: [Zerknęła na stolik, kończąc drugi kubek herbaty. Tym razem zdecydowała

się na czekoladę, upijając pierwszy łyk i przysłuchując się uważnie słowom redaktorki.]

Mhm, zdecydowanie bardzo lubię to święto i wydaje mi się bardzo

ciekawe. Chciałabym kiedyś przeżyć takie Halloween

z prawdziwego zdarzenia – z przebraniami i chodzeniem po domach, aby

zbierać cukierki. [Uśmiechnęła się, wyobrażając sobie taką scenę.] Jednak

osobiście nie świętuję bardziej niż

zwykłe spotkanie się ze znajomymi

czy samotne obejrzenie strasznego

filmu. Chociaż zdarza się, że nawet

tej tradycji nie podtrzymuję i po

prostu spędzam ten dzień jak każdy

inny. [Zmarszczyła brwi.] Aktualnie

nie odczuwam takiej potrzeby i nie

mam też żadnych planów,

przynajmniej na razie, na ten rok.

W dodatku jestem tym typem osoby,

która uwielbia przebywać w swoim

domu, najlepiej w samotności, jeśli

tylko mam jedzenie pod ręką, i to

też potrafi mnie uszczęśliwić. Dlatego taka wizja spędzenia tego święta

wcale mnie nie odstrasza, wręcz przeciwnie – bardzo mi się ona podoba!

Chociaż uwielbiam moich przyjaciół, to po kryjomu liczę na to, że nie

będę musiała tego dnia opuszczać swojego łóżka. [Uśmiechnęła się na

zakończenie swojej wypowiedzi.]

Diana: [O tak, samotność to coś cudownego. Diana aż uśmiechnęła się na słowa

Nereidy. Rzuciła okiem do notatek, nie chcąc zapomnieć o żadnym pytaniu.]

Wspomniałaś, że chciałabyś kiedyś przeżyć Halloween z prawdziwego

zdarzenia wraz z przebraniami. Masz już może w głowie wizję, jak

mogłabyś się przebrać na taką imprezę? Jesteś raczej typem osoby, której

bardziej w głowie przebieranie się za jakieś postacie z filmów bądź bajek

czy wolisz iść na całość w halloweenowy klimat i tworzyć jakieś krwawe

stroje i makijaże?
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Nereida: [Pokiwała głową, uważnie wsłuchując się w pytanie redaktorki.] Owszem!

Już od dłuższego czasu w sumie mam pomysł, aby kiedyś przebrać się za

Draculaurę z Monster High, ale jakoś, niestety, nie miałam okazji

i zawsze też przerażała mnie wizja kompletowania stroju i zrobienia

odpowiedniego makijażu. [Zachichotała.] Zdecydowanie jestem tym typem,

który woli przebrać się za jakąś postać

z filmu czy bajki, aniżeli wymyślać coś

strasznego, chociaż lubię obserwować takie

przebrania, ale na innych osobach.

[Zakończyła wypowiedź, upijając następnie łyk

gorącej czekolady.]

Alice: Rozumiem! Byłoby to na pewno

bardzo ciekawe, a przede wszystkim

poniekąd związane z Halloween, przebranie.

[Odpowiedziała i odczekała chwilę, aż jej

samopiszące pióro skończy zapisywanie odpowiedzi

Nereidy. Gdy tylko tak się stało, odetchnęła z ulgą — jakby sama się zmęczyła —

i zerknęła do swojego notesu, w którym, ku jej zaskoczeniu, nie znajdowało się już

żadne pytanie.] Wychodzi na to, że nasza rozmowa zbliża się powoli ku

końcowi… Jednak, jak to już jest w tradycji wywiadów, zanim całkowicie

zakończymy, damy ci chwilę czasu na pozdrowienia. Jest ktoś, komu

chciałabyś takowe przekazać?

Nereida: [Poprawiła się na swoim miejscu, zastanawiając się przez chwilę, zanim

zdecydowała się odpowiedzieć.] Przede wszystkim chciałam pozdrowić moją

opiekunkę, Ambrozję, i wszystkich moich ukochanych Puchonów! Oprócz

tego pozdrawiam moją najwspanialszą ŚM-ową rodzinkę, a także

pozostałych prefektów. [Uśmiechnęła się szeroko.]

Diana: [Dziewczyna westchnęła ciężko, wiedząc, że to już koniec tej rozmowy.] No

cóż, Nereido. Było cudownie! Dziękujemy, że zdecydowałaś się nam

odpowiedzieć! Życzymy ci, aby udało ci się zrobić wszystko, co sobie

zamarzysz! A teraz, niestety, musimy się pożegnać. Pa, pa! [Diana jeszcze

siedziała wygodnie w fotelu, popijając nie wiadomo którą czekoladę.]
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Z magicznej biblioteczki

Półka z książkami
Upiory wokół nas, czyli Żniwiarz. Pusta noc

„W końcu zapadł zmrok, okrywając wszystko wokół czarnym płaszczem.”

Okres jesieni, a co za tym idzie — Halloween — jest czasem, kiedy chętniej sięgamy po

horrory, thrillery albo inne książki z takimi elementami. Dlatego „Żniwiarz. Pusta

noc” Pauliny Hendel z pewnością jest idealną lekturą na

październikowy bądź listopadowy wieczór.

Akcja powieści toczy się w małym polskim miasteczku —

Wiatrołomie, a także w okolicznych miejscowościach.

Główna bohaterka, Magda, na co dzień pracuje

w rodzinnej księgarni. Pozornie wydaje się, że jest

najzwyklejszą dwudziestolatką i ma całkiem normalnych

krewnych. Jednak jej wujek Feliks jest żniwiarzem. Ale

co robi żniwiarz? Na czym polega jego praca?

Otóż żniwiarz zajmuje się tropieniem upiorów, które wydostają się ze świata

umarłych. Kiedy znajdzie już takiego delikwenta, odsyła go tam, skąd przybył. Magda,

mimo dezaprobaty Feliksa, upiera się, żeby mu w tym pomagać. Zdarza się nawet, że

musi całkiem sama stanąć oko w oko z martwcem, zmierzyć się z nim bez pomocy

wujka, który jest… profesjonalistą i ma doświadczenie.

„Tylko raz w życiu widziała Spaleńca. Zdarzyło się to kilka lat wcześniej, ale wtedy

była pod opieką wujka , który nie pozwoliłby, żeby coś jej się stało. Sama w gęstym

lesie o zmroku poczuła się słaba i bezbronna, ale nie potrafiła się cofnąć.”

Żniwiarzy na świecie jest coraz mniej, a pewnej nocy z krainy umarłych ucieka

potężna istota, z jaką jeszcze nigdy się nie mierzyli. Magda i Feliks, muszą stawić

czoła Pierwszemu…

„Podziwiam cię, że wiedząc o tym wszystkim, potrafisz wieść jeszcze

normalne życie.”
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Właśnie! Normalne życie… Mimo wszystko Magda po części takie wiedzie. W końcu

ma pracę, a także poznaje pewnego chłopaka, który dopiero co przeprowadził się w jej

okolice. Między młodymi nawiązuje się pewna więź. Pozostaje pytanie, co z tego

wyniknie…

„Żniwiarz” jest niezwykłą serią (serią, bo na całość

składa się pięć książek). Autorka garściami czerpie

z demonologii słowiańskiej i wierzeń ludowych.

Wydaje mi się, że są to rzadko wykorzystywane

motywy i nie tak popularne jak chociażby mitologia

grecka. Ale właśnie dzięki temu powieść zyskuje

wyjątkowość.

„Choć księżyc w nowiu niknie z nieboskłonu tak

naprawdę tylko na jedną noc, to dla gołego oka jest

niewidoczny prawie przez trzy. Wtedy ponoć świeci

tylko dla świata umarłych.”

Paulina Hendel wykreowała nie tylko cudownych bohaterów i wciągającą fabułę, ale

przede wszystkim pełną napięcia i realistyczną akcję. Doskonale pamiętam, jak

podczas lektury nie raz czułam, jakbym rzeczywiście znajdowała się w danym lesie czy

cmentarzu. Jakbym to ja sama stała oko w oko ze zmorą, spaleńcem, strzygą albo

bezkostem…

Gdyby miłość była chorobą, czyli Delirium

„Mamo, pomóż, proszę, chciałabym iść spać. Jestem już półżywa, nie mam siły stać.

Spotkałam Odmieńca, co urzekł mnie wielce, pokazał mi uśmiech

i skradł moje serce.”

Halloween zwykle kojarzy się z mrocznymi historiami, które zapierają dech w piersi

i sprawiają, że gęsia skórka co chwilę pojawia się na naszym ciele. Jednakże książka,

którą Wam przedstawię, nie skrywa w sobie mrożącej krew w żyłach fabuły, lecz

uwierzcie mi, że samo życie w świecie przedstawionym w „Delirium” mogłoby

wywołać w Was paniczny strach.

Bo czy gdyby miłość była chorobą, chciałxbyś się wyleczyć?
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Istnieje świat, w którym miłość uznawana jest za wstrętną zarazę, na którą nikt nie

chciałby zachorować. Tutaj nie ma miejsca na żadne uczucia, a samo myślenie

o miłości może ściągnąć na ciebie niebezpieczeństwo, bowiem najmniejszy przejaw

czułości może zostać uznany za przestępstwo. Trzeba mocno uważać i się pilnować.

„Musimy stale czuwać, by nie dopadła nas choroba. Zdrowie całego narodu,

naszych rodzin i naszych umysłów zależy od naszej nieustannej czujności.”

Jednak aby być w pełni zdrowym, po osiągnięciu pełnoletniości należy przejść zabieg,

po którym zostaną tylko trzy małe blizny za uchem. Po tym wszystkim człowiek staje

się niezdolną do kochania i pozbawioną uczuć istotą,

która jest gotowa do tworzenia stabilnej przyszłości.

Do takiego zabiegu szykuje się Lena, która wierzy,

że po nim osiągnie wolność i będzie

w pełni zdrowa. Jednak kiedy dziewczyna poznaje

prawdę, jest gotowa poświęcić swoje życie w imię

miłości.

„Delirium” to dystopijna powieść, w której od

pierwszych stron czuć ciężki i duszny klimat.

Dodatkowo ciekawi bohaterowie, znakomity wątek romantyczny i genialna fabuła

sprawiły, że nie mogłam oderwać się od tej historii. Każdy rozdział rozpoczyna się

cytatami z różnych książek czy też rymowankami, które społeczeństwo Konsorcjum

na pewno dobrze znało. Skłaniają one do refleksji i głębokich przemyśleń. Dla mnie to

świetny zabieg, dzięki któremu można bardziej poczuć klimat tego miejsca.

„Delirium” to niezwykle czarująca historia z wątkiem romantycznym. W ciekawy

sposób ukazuje miłość, która jest potężnym uczuciem. Nie zabraknie tutaj szerokiej

gamy emocji, od niepowtarzalnego szczęścia, po nadzieję i zabójcze cierpienie.

A gdy już wchłonie Was świat Konsorcjum, czekają na Was jeszcze dwa kolejne tomy!

„Ludzie myśleli, że cierpią na coś innego — stres, problemy z sercem, niepokój,

depresję, nadciśnienie, bezsenność, chorobę dwubiegunową — nie zdając sobie

sprawy, że tak naprawdę w większości wypadków to symptomy

amor deliria nervosa.”
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Półka z filmami
Halloween — czas grozy, zabaw i przeróżnych aktywności mających na celu straszyć.

Niektórzy zatapiają się w pracach plastycznych takich jak wycinanie dyni,

przygotowywanie pajęczyn albo wyklejanie pająków. Natomiast inni wolą stronę

deserową, pieczenie palców wiedźmy, czekoladowe pająki bądź piankowe duszki.

Jednak część z nas woli poświęcić ten czas na oglądanie klimatycznych filmów. W ten

pełen grozy wieczór przyjemnie jest obejrzeć coś ciekawego, ale… Czy aby na pewno

wiesz, co oglądać? Nie? W takim razie świetnie trafiłxś! Przedstawię Ci kilka

wyśmienitych propozycji na filmy, niekoniecznie w tematyce Halloween, ale również

nawiązujące do tego święta! Gotowx? Lecimy!

Dziennik Cwaniaczka (2010)

Niezwykła ekranizacja książek z serii „Dziennik Cwaniaczka”. Tytułowy bohater, Greg

Heffley, nareszcie dorósł i musi zmierzyć się z realiami potężnego gimnazjum.

Chłopak na co dzień żyje ze swoim bratem i wspaniałą rodzinką, która nie raz

namieszała mu w życiu. Mimo to zawsze jest

przy nim jego najlepszy przyjaciel — Rowley

Jefferson. Chłopcy znali się od zawsze, jednak

tylko Greg dojrzał do liceum. W pierwszym

dniu szkoły Rowley przyszedł ubrany jak

dziecko oraz zachowywał się nie lepiej. Greg

za poleceniem brata ignorował go, jednak

finalnie i tak skompromitował się przed

wszystkimi.

Powyższa pozycja wywarła na mnie niezwykłe

wrażenie — ukazała, w jakim tempie przyjaźń

może nabierać nowych obliczy, a zachowanie

być tak zmienne. W filmie pojawia się długi

wątek halloweenowy, kiedy chłopcy wybierają

się na zbieranie cukierków i innych słodyczy, jednak spotyka ich szereg przeróżnych

przygód i nieszczęść. Co tak dokładniej się stało? Tego dowiecie się po obejrzeniu

filmu! Myślę, że zdecydowanie jest on warty uwagi. Nie dość, że rozbawi waz do łez, to
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wprowadzi w halloweenowy klimat swoim tajemniczym wątkiem! Dla fanów

horrorów może nie być to przerażająca pozycja, ale wierzcie mi, jest wspaniała.

Stranger Things

Tak, tak, jest to dział z filmami, ale uwierzcie mi na słowo, jest to serial warty

wyjątkowej uwagi! Powyższa pozycja przypadnie większości do gustu! Elementy

fantastyczne w połączeniu z codziennym życiem wprawiają w niezwykły klimat.

Spokojne miasteczko Hawkins, czworo przyjaciół, jedna gra. Podczas niewinnego

wieczoru rozgrywki w ukochaną grę chłopcy zmieniają nastroje szybciej niż Kazbiel

swoje skarpetki. Finalnie po wyjściu

z domu Mike’a trójka z nich postanawia

ścigać się do domów. Dustin oraz Lucas

docierają bezpiecznie na miejsce, jednak

Will… również dociera do domu, ale czy

aby na pewno tego samego? Ukryty

demon porywa go do drugiego świata

zwanego Upside Down. Wygląda

niepozornie — drugie Hawkins, tylko

mroczniejsze i brzydsze. Demogorgon…

Tak, ten gagatek staje za zniknięciem

dużej liczby osób, jednak czy aby na

pewno to o niego chodzi?

Cała opowieść toczy się przez (oficjalnie)

pięć sezonów, z czego dostępne są cztery z nich. Sytuacja dynamicznie zmienia się

z dnia na dzień, niektórzy giną, niektórzy znikają, a jeszcze inni się… pojawiają. Tak,

pojawiają! Z drugiej strony przybyła dziewczyna mająca ocalić świat przed zagładą,

jednak czy jej się to uda? Tego dowiemy się niestety dopiero podczas finałowego

sezonu. Już teraz obejrzyjcie pierwsze sezony! Nie pożałujecie. Mnóstwo

nierozwiązanych zagadek czekających za rogiem, jak i tajemnic nie do odkrycia

ujrzycie właśnie tam.

Serial nie jest dobrą opcją dla bardzo wrażliwych osób, a niektóre sceny mogą

wywołać panikę bądź niekontrolowane emocje. Mimo to serial jest warty obejrzenia!
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Hotel Transylwania

Pora na klasyk klasyków, który nigdy nie wychodzi z mody! Jest to oczywiście

niesamowity „Hotel Transylwania”. Cała powieść zaczyna się od Mavis i jej ojca,

którzy razem tworzą najwspanialszy hotel dla wszystkich istot z wyjątkiem ludzi.

Dziwnym przypadkiem dostaje się do niego zwykły człowiek. Mimo iż Mavis na

pierwszy rzut oka wygląda na normalną dziewczynę, to, niestety, prawda jest inna.

Jednak czy to powstrzyma zwykłego chłopaka od zakochania się? Oczywiście, że nie!

Seria filmów składa się łącznie z czterech części, z czego czwarta nie miała jeszcze

oficjalnej premiery w Polsce. Jest to idealny film na halloweenowy wieczór

z przyjaciółmi! Klimat utrzymany w tej tematyce, dodatkowo otulony śmiesznymi

scenami porwie serca każdego! Z relacji tej pozornie niedopasowanej dwójki

powstanie mały, tyci owoc miłości. Jednak nie zdradzam Wam za wiele! Mam

nadzieję, że sięgnięcie po tą pozycję w tym magicznym dniu Halloween i uda Wam się

rozwiązać zagadkę Van Helsinga…

To już wszystkie pozycje, które przygotowałam dla Was w tym wydaniu. Mam

nadzieję, że któraś z nich Was zaciekawiła i zagości na Waszym klimatycznym

wieczorze! Do usłyszenia w następnym wydaniu. Niech moc będzie z Wami
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Skrzacia kuchnia

Paluchy wiedźmy
Składniki

 225 g miękkiego masła

 3/4 szklanki cukru pudru

 1 jajko

 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub migdałów

 2 i 2/3 szklanki mąki pszennej

 1 łyżeczka proszku do pieczenia

 szczypta soli

 szklanka obranych migdałów

 opcjonalnie dżem

Sposób przygotowania

Wszystkie składniki oprócz migdałów

zagniatamy na gładkie ciasto. Wyrobione

ciasto owijamy folią i wkładamy do lodówki

na 30 minut. To sprawi, że będzie ono kruche.

Po 30 minutach wyjmujemy ciasto

i formujemy z niego palce — nie za grube, bo

w piekarniku jeszcze urosną. Układamy w

odstępach na wyłożonej papierem blasze do

pieczenia. Po ułożeniu i uformowaniu

paluchów wciskamy migdał w miejsce

„paznokcia”. Palce można lekko ponacinać na

2/5 i 4/5 długości. Paluchy wiedźmy

pieczemy około 10 minut w temperaturze 200°. Po upieczeniu i wystudzeniu

ciasteczka można posmarować dżemem, co da efekt zakrwawionych palców.
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Paprykowe twarze
Składniki

 350g mięsa mielonego

 4 papryki

 oliwa

 cebula

 2 ząbki czosnku

 woreczek ryżu

 jajko

 2 łyżki koncentratu pomidorowego

 100g żółtego sera

 pomidor

 łyżka słodkiej papryki w przyprawie

 sól

 pieprz

Sposób przygotowania

Ugotuj ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pokrój cebulę oraz zetrzyj czosnek.

Na patelnię wlej olej, po rozgrzaniu zeszklij na niej cebulkę i dodaj starty czosnek. Do

całości dodaj mięso mielone i dokładnie je usmaż. Dodaj sól, pieprz, słodką paprykę

oraz koncentrat pomidorowy i smaż przez 2 minuty. Odcedź ryż, a następnie dodaj do

mięsa i, mieszając całość, smaż na lekkim ogniu około minutę. Odstaw patelnię z

ognia, a po lekkim wystudzeniu dodaj jajko i wymieszaj. Piekarnik rozgrzej do 200°.

W mniej więcej ¼ papryki przekrój w poziomie, usuń nasiona, a następnie wytnij w

nich twarze. Wnętrze posól, popieprz oraz skropl oliwą i ułóż w naczyniu

żaroodpornym. Papryki wypełnij farszem. Na górę połóż plasterek pomidora i dopraw

solą oraz pieprzem. Do naczynia wlej około ½ szklanki wody, a następnie wstaw do

piekarnika i piecz przez 35 minut. Na każdej papryce połóż ser i piecz przez jeszcze

około 10 min.

Smacznego!
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Opowiadanie: Impreza w złych rękach
— Nie rób niczego głupiego, okej? — powiedziała po raz kolejny Katja, zarzucając na

szyję żółty szal. Chociaż była jesień, kobieta już ubierała zimowe płaszcze i inne części

garderoby, które jeszcze leżały zapomniane w szafach większości osób,

a w szczególności w szafach niektórych osób uczniowskich, które wciąż wesoło biegały

w krótkich rękawkach. Zamaszystym ruchem wyjęła spod materiału swoje związane

w kucyk włosy i spojrzała na osobę przed sobą tak groźnym spojrzeniem, jakim

obdarzyła między innymi za lekko ubranych adeptów.

— Daj spokój, nie jestem dzieckiem. — Hallon wywróciło oczami, podając przyjaciółce

torbę, która niemal od razu znalazła się na jej ramieniu. — Powinnaś bardziej martwić

się o to, co wykombinuje Ratatosk.

Oboje machinalnie spojrzeli w kierunku rudej wiewiórki, pomocnicy profesor

Thatcher, która siedziała na kryształowym

żyrandolu i rzucała w przerażone osoby

uczniowskie żołędziami, śmiejąc się przy tym

diabelsko. Przed pociskami nie mogli zbiec

nawet najlepsi, więc przechodzący zasłaniali

głowy torbami lub podręcznikami, które

miały zamortyzować uderzenia. Wśród

książek dało się dostrzec przerażającą liczbę

“Tajemniczych Krzaczków”, na okładkach

których zostawały wgniecenia od siły

uderzeń żołędzi. Wiewióra zaczęła się jednak

nudzić, że coraz mniej pocisków trafiało

w ludzi, i próbowała podpalić jednego

z żołędzi za pomocą świecy przymocowanej do żyrandola, ale ten nie chciał się zająć

ogniem. Katja westchnęła ciężko, jakby już przyjęła do siebie, że Ratatosk to

beznadziejny przypadek.

— Pilnuj jej — mruknęła Katja, kręcąc głową i zerkając na Hallon, które za pomocą

zaklęcia podsuwało wiewiórce kolejne żołędzie. Po paru sekundach wyczuło jednak

spojrzenie Katji, więc schowało różdżkę za plecami, wpatrując się w przyjaciółkę
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z niewinnym uśmiechem. — Do kogo ja w ogóle mówię… Po prostu nie rozwal szkoły,

bo…

— O, Hallon! — rozległ się głos niedaleko, a chwilę później do przyjaciół podeszła

Ariadna. — Hej. Katja, jeszcze nie wyjechałaś? — zapytała ze zdziwieniem,

machnąwszy głową, by uniknąć żołędzia, który zamiast w jej czoło uderzył w podłogę.

— Musiała dać mi wykład. — Hallon uśmiechnęło się z politowaniem, zakładając ręce

na piersi. Najwidoczniej przywykło do reprymendy wicedyrektorki, która wciąż

musiała wyciągać go z kłopotów.

— Martwisz się imprezą? — zapytała Ariadna, zanim Hallon zdążyło uderzyć ją w bok

łokciem. Profesorka Transmutacji zerknęła na niego z niezrozumieniem, co

z pewnością nie pomogło w zachowaniu sekretu. Katja spojrzała na przyjaciela

z rezygnacją.

— Nie chcę wiedzieć. — Tymi słowami ich pożegnała.

Społeczność Ramesville najwidoczniej tak się przyzwyczaiła do dziwnego zachowania

Hallon, że chyba nikt nie chciał wiedzieć. Nikogo nawet nie zdziwił nawał sów, jaki

spadł na niego — w końcu było redaktorem

naczelnym gazetki; na pewno dostawało

kolejne działy do zredagowania — tylko

ciche prychanie pod nosem i wywracanie

oczami przy czytaniu listów było

niecodziennym widokiem. W pracy nad

tajnym projektem, który — jak wynikało z plotki, która rozeszła się po szkole, gdy ktoś

podsłuchał rozmowę profesorów żegnających Katję — okazał się być planami na

szaloną imprezę, pomagała mu Iz Morningstar. Ariadna, choć widocznie

wtajemniczona w plan, wolała trzymać się z dala od papierkowej roboty.

— Samotność… Raczej potrzebujemy czegoś realnego… — mruknęła Iz, odkładając

karteczkę na jeden ze stosów.

— Yhm… — odmruknęło Hallon, czytając własny pergamin. — Miłość — prychnęło

w pewnym momencie. — Racja, mogę się utożsamić…

Komentarz ten wywołał uśmiech na twarzy rozmówczyni, której nagle zaświeciły się

oczy.
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— Ptaki. To pewnie odpowiedź Albusa. — Iz zaśmiała się, podając parę pergaminów

Hallon. — Pająki, robaki, motyle, ciemność… Typowo. Można z tym pracować.

— Dlaczego nie zdradzisz Hallon, czego ty się najbardziej boisz? — zapytała Ariadna,

która podeszła do przyjaciół, trzymając w rękach duży i ciężki, sądząc po jej zbolałej

minie, karton. Wskazała głową na

nagłówek najbliżej leżącej karteczki,

który brzmiał „Niepodejrzana

ankieta: jaki jest twój największy

lęk?” — Macie strasznie dużo

odpowiedzi na Kazbiela.

— Kazbiel ma osobną kupkę —

powiedziało Hall, wskazując na jeden z najwyższych stosów. — Ale właśnie, Iz,

dlaczego mi nie powiesz, czego ty się boisz?

Iz zamarła, udając, że czyta kolejną karteczkę.

— Wiesz, to typowe. Nic materialnego, nie popracujesz z tym.

— Kraken jest bardzo materialny.

— Ari!

— Kraken? — zapytało Hallon, podnosząc prawą brew. — Znam kogoś, kto mógłby to

załatwić…

— Oczywiście, że zna — mruknęła Iz, zerkając morderczym spojrzeniem na Ariadnę,

która cofnęła się o krok dla własnego bezpieczeństwa. — Nie zapomnij o pogrzebaniu

mnie żywcem. Tego też się boję. — Wywróciła oczami. Mina jednak jej zrzedła, gdy

dostrzegła wzrok Hallon.

— Jesteś genialna! — wykrzyknęło, zrywając się na równe nogi. — Ari, zabieraj rzeczy

z Rubinowej Komnaty i przenieś je do lochów! — zdążyło jeszcze wykrzyczeć, zanim

wyjęło różdżkę i teleportowało się w biegu.

— No i poszło załatwić krakena — mruknęła Ariadna, wzruszając ramionami.

— Jesteś straszna — skomentowała Iz.

— Jest Halloween.
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Wyglądało na to, że Hallon planuje coś wielkiego, ponieważ wciąż powtarzało, że musi

się uwinąć przed powrotem dyrekcji. Z jakiegoś powodu trzymało wszystkich

profesorów z dala od podziemnej części

Akademii — nawet biedna Avetta musiała

przenieść kółko wyrównawcze do innej sali,

gdy Hallon nie chciało otworzyć drzwi, za

którymi słychać było tłukące się szkło.

Wszyscy przyjęli to za normalny stan rzeczy

— w końcu Hell nie wytrzymywało miesiąca

bez szalonego pomysłu, który odbijał się

bardziej lub mniej na społeczności szkolnej.

Każdy jednak zaczął się niepokoić, kiedy

zaczęło być… miłe i z wielkim uśmiechem

przechadzało się po korytarzach szkolnych,

rozdając każdemu ulotkę z zaproszeniem na

imprezkę halloweenową. Zaprosiło każdego

— ulotkę wepchnęło nawet Śmietniczkowi,

pomocnikowi profesora Zannichellie, który spał spokojnie na parapecie. Reakcje na to

były naprawdę przeróżne.

— Mam się bać? — zapytała Susanna Sheen, gdy otrzymała zaproszenie. Zaczęła

oglądać je ze wszystkich stron, jakby chciała ustalić, gdzie została ukryta bomba.

— Pewnie, w końcu to Halloween!

Po tych słowach Hallon zniknęło za wejściem do dormitorium Hufflepuffu,

zostawiając biednych Puchonów w zamyśleniu.

— Nie idę — oznajmił surowym tonem Crispin, gdy odebrał ulotkę.

— Ojej, dlaczego? — zapytała Lilo, czytając swoje zaproszenie. — Może być fajnie.

— Życie mi jeszcze miłe.

W dormitorium Krukonów Hallon zostało przyjęte niewiele cieplej.

— Nie mogę, mam sporo nauki — powiedziała szybko Marcelle, chowając się za

książką.

— Uczysz się czytać do góry nogami?
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Krukonka zapłonęła rumieńcem, sprawiając, że jej twarz przypominała godło domu

Godryka Gryffindora. Nie można było jej winić — Marcelle miała swoje powody. Nie

tylko przynależała kiedyś z Hallon do jednego domu, musząc znosić jego imprezy, ale

w czerwcu poszła na jedną z nich.

Była to impreza z okazji Światowego

Dnia Oceanów i na początku każdy

bawił się naprawdę dobrze —

serwowano tematycznie owoce morza,

ryby i sushi na niebieskich talerzach;

pito zabarwiony na niebiesko sok

wiśniowy; stoły zapełnione były

niebieskimi słodyczami; a na ścianach zawieszono obrazy w wodnej tematyce.

W pewnym momencie Hallon wyszło na środek i po wygłoszeniu krótkiej mowy

z obrazów zaczęła wylewać się woda. Wystarczyły minuty, by cała sala została zalana.

Jakby tego było mało — znikąd pojawiły się druzgotki i trytony, które organizator

zaprosił. Ci, którzy zachowali zimną krew, teleportowali siebie i innych do

bezpiecznego, suchego miejsca, obiecując sobie, że już więcej nie pójdą na żadną

imprezę organizowaną przez — jak zaczęto po tym na niego mówić — Hell.

— Nie mam ochoty być zalana wodą — burknęła Marcelle.

— Nie będzie ani kropli wody, obiecuję!

Krukonka westchnęła ciężko, zabierając ulotkę i mrucząc pod nosem, że to przemyśli,

a następnie uciekła do sypialni, żeby nie być dłużej nagabywaną. Zostawiła Hell

samego w dormitorium.

—W końcu nikt nie wspomniał o wodzie w ankiecie…

Tego samego wieczora w Akademii pojawiły się znaki wskazujące drogę do lochów,

gdzie miała odbyć się impreza. Ratatosk biegała pomiędzy nogami zmierzających na

zabawę osób, chichocząc złośliwie i doprowadzając do upadku paru ludzi. Była

w bardzo dobrym nastroju, ale w jeszcze lepszym humorze było Hallon, które witało

ludzi w wejściu do ogromnego pomieszczenia. Wiele negatywnie nastawionych osób

postanowiło zaryzykować i przyjść; wśród tłumu dało się dostrzec Crispina, Susannę

i nawet Marcelle, której zaparło dech w piersi, gdy zobaczyła salę.
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Do sklepienia przymocowane były stalaktyty otoczone tonami grubych pajęczyn.

Ściany pomalowano czarną farbą i popryskano je sosem pomidorowym tak, by

przypominało to krew. Po sali chodziły już

sztuczne szkielety zaczarowane tak, by

tańczyły i serwowały drinki. Posadzka

wyłożona była kośćmi i gałązkami, które

wydawały nieprzyjemny dla uszu odgłos,

gdy się na nie nadepnęło. Światła było tu

niewiele — świecące dynie stały na każdym

stole, a niektóre unosiły się w powietrzu,

lecz wciąż panował tu półmrok. Zaproszone duchy przechodziły przez stoły i ściany,

witając się między sobą. Całość wprowadzała w wyjątkowy klimat.

Nie zgadzało się z tym jedynie parę osób, które znały Hallon na tyle dobrze, by

wiedzieć, że jest tu zbyt spokojnie. I chociaż parę początkowych godzin imprezy było

naprawdę udanych, wkrótce się okazało, że się nie mylili.

Kiedy Hallon wyszło na środek, wzmacniając za pomocą zaklęcia swój głos, Marcelle

zaczęła rozglądać się szybko, szukając drogi ucieczki. Okazało się jednak, że wszystkie

drzwi zostały już pozamykane, a zza nich dochodziły dziwne dźwięki.

— Dziękuję wszystkim za przybycie — zaczęło Hell, poprawiając swój kapelusz

wiedźmy. — Nie lubię długich przemów, więc przejdę do sedna… Halloween to czas,

w którym powinniśmy się bać, dlatego zaprosiłom paru przyjaciół, którzy pomogą

nam rozruszać tę imprezkę. Przywitajcie ich miło!

Jeszcze zanim skończyło mówić, drzwi otworzyły się z hukiem, a do środka wpadły

najróżniejsze potwory — wampiry, wilkołaki, akromantule, węże, motyle, a także

wielkie ptaki i błotoryje. Takie połączenie wydawałoby się wręcz śmieszne, gdyby

stworzenia nie zaczęły atakować znajdujących się w sali.

Wybuchła panika. Jakiś uczeń zobaczył węża, wrzasnął w niebogłosy, pobiegł przed

siebie, zderzył się z Kazbielem, spojrzał na niego, wrzasnął i zemdlał ze strachu. Inni

biegali z kąta w kąt, niezbyt wiedząc, co ze sobą zrobić; niektórzy schowali się pod

stoły, skąd zaczęły wyłazić zombie. Ci, którzy zdołali się opanować, chwycili za różdżki

i zaczęli walczyć z tymi potworami, które nasunęły im się pod rękę.
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Kazbiel usiadł sobie z boku, z zaciekawieniem obserwując całe zdarzenie i zaklęciami

ratując co bliższe śmierci osoby uczniowskie. Drugą spokojną osobą był sprawca

całego zdarzenia — Hallon odnalazło w tłumie Iz i zachęciło ją do otworzenia

drzwiczek, które miały być wyjściem

awaryjnym. Z małego pomieszczenia

zaczęły się jednak wyłaniać macki,

które owinęły się wokół biednej

profesorki. Chwilę później w sali

pojawiła się ogromna ośmiornica,

zamiatając głową o sufit i taranując

inne potwory na swojej drodze.

Hallon obserwowało panikę innych, zastanawiając się, czy całe zdarzenie nie wymyka

się spod kontroli — nie chciało przecież uśmiercić całej akademii pod nieobecność

dyrekcji, ale nastraszyć imprezowiczów.

— Skąd ty wytrzasnęłoś krakena?! — darła się wniebogłosy Iz, wciąż dyndając

w macce potwora.

— Nie potrafiłom go załatwić — przyznało Hallon, unikając ataku wampira. — To

bogin!

— Riddikulus!

Kraken zniknął, a Iz spadła na ziemię. Ludzie zaczęli się powoli uspokajać, gdy

ogromny stwór już im nie zagrażał i co niektórych rozbawił nawet tańczący na

podłodze kalmar. Hallon ze zdziwieniem dostrzegło, że jego specjalnych gości ubyło,

a przez salę, unieruchamiając kolejne potwory, szedł zdenerwowany Albus. Wciąż

miał na sobie płaszcz i teczkę w ręce; widocznie właśnie wrócił z wyjazdu. W wejściu

Hallon dostrzegło pozostałe cztery osoby należące do dyrekcji, które starały się uporać

z jego imprezą.

— Hallon Gelassehrgeiz, czyś ty kompletnie zgłupiało? — zapytał Albus, przestając

celować różdżką w kalmara. Hell zaśmiało się nerwowo, czując na sobie zabójcze

spojrzenie Katji.

— Przepraszam, że was nie zaprosiłom?
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Dyrekcja okazała się wspaniałomyślna i nie wydaliła Hallon z placówki z zakazem

zbliżania się — poprzestano jedynie na zakazie organizowania imprez i przymusie

posprzątania całego bałaganu bez czarów. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a wszelkie

ewentualne zadrapania okazały się niegroźne. Uczniowie stracili resztki zaufania do

Hell, nauczyciele kręcili głowami, gdy go mijali; tylko Kazbiel wydawał się w stosunku

do niego nieco mniej surowy niż zazwyczaj. Albus nie mógł odmówić sobie

przyjemności nadzorowania pracy Hallon oraz Ariadny i Iz, które również zostały

ukarane, jako że weszły w ten spisek.

— Przeoczyłoś plamkę —mruknął Albus, wskazując na rozlany napój.

— Już nie udawaj, że ci się nie podobało.

— Podobało. Jestem obrażony, bo mnie nie zaprosiłoś.

Hallon roześmiało się, szturchając lekko Albusa, który pokręcił głową na to dziecinne

zachowanie. Może taka impreza nie była najlepszym pomysłem, ale przynajmniej nikt

nie zginął i każdy miał trochę mniej lub bardziej szczęśliwych wspomnień

z Halloween.
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Ploteczkowy świat
[Trzy młode czarownice siedziały przy kominku,

oglądając, jak krople deszczu spadają z nieba jedna za

drugą. W dłoniach trzymały ciepłe kakao, ciągle się

śmiejąc z przytaczanych historii. Każda z nich miała inną

opowieść, którą musiała koniecznie się podzielić

z ploteczkowymi siostrami. W końcu czymże byłby świat bez tych pięknych,

ubarwionych historii?]

— * —

Jakiś czas temu w Akademii odbył się Jesienny Bal, który wzbudził wiele ekscytacji

wśród społeczności. Zabawa nie miała końca i gdy po niemal dwóch godzinach bal

został zakończony, wszyscy ze smutkiem opuścili Kryształową Komnatę. Jednak

najciekawiej zrobiło się, o dziwo, po balu!

Gdy pomieszczenie niemal opustoszało,

można było dostrzec, że przy jednym ze

stołów pozostali jeszcze Kazbiel

Thundershout oraz Albus Zannichellie.

Udało nam się dosłyszeć jedynie

wicedyrektora wspominającego coś

o kopertowaniu. Wydało nam się to

podejrzane — tym bardziej, że profesor

Opieki nad Magicznymi Stworzeniami jako

DudazKasztanami zdobył podczas balu tytuł

najciekawszego przebrania. Łącząc po kolei kropki, doszłyśmy do wniosku, że

głosowanie zostało sfałszowane! Biorąc pod uwagę, że jedna z prowadzących

i jednocześnie dyrektorka — Cecily Elton — po odbytym u magizoologa stażu ma

bardzo dobre relacje z mężczyzną, nasza teza wydaje nam się jeszcze słuszniejsza. Czy

oznacza to, że do osiągnięcia czegokolwiek w Akademii wystarczą jedynie dobre

kontakty, a dyrekcja jest wyjątkowo łatwa do przekupienia? Na pewno będziemy się

temu przyglądać — w końcu nie pozwolimy na niesprawiedliwość w Ramesville!

— * —
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Mogliśmy w tym semestrze zauważyć wiele zmian w obrębie obowiązków władz szkoły.

Jedną z nich była zmiana opiekuna stażystów — po wielu latach obejmowania tego

stanowiska przez Kazbiela Thundershouta, w tym roku stery przejęła Nathalina

Maloy. Wszyscy, a szczególnie stażyści, na początku odetchnęli

z ulgą — w końcu czy mogło być coś gorszego niż

postrach roku na tym stanowisku? Szybko jednak

stażyści przekonali się, że wcale nie będzie tak

łatwo jak przewidywali. Rygorystyczne podejście,

niskie wyniki wizytacji, kurczowe trzymanie się

terminów i uwagi do nawet najdrobniejszych

błędów to tylko czubek góry lodowej, z którą

przyszło się mierzyć tegorocznym praktykantom.

Jakiś czas temu stażyści uznali, że w końcu pora

postawić się terroryzującej opiekunce — w ten sposób szybko rozpoczął się bunt

stażystów, któremu przewodziła Aileen Crowley. Ciągła wymiana argumentów

między jedną a drugą stroną jest teraz na porządku dziennym, a napięta atmosfera

jest wyczuwalna nawet w Kryształowej Komnacie. Pozostało jedynie pytanie — do

czego jest w stanie posunąć się każda ze stron, aby osiągnąć swój cel? Na pewno

będziemy się uważnie przyglądać temu konfliktowi!

— * —

W ostatnim czasie naszą uwagę przykuły Florence Solace oraz Narcissa

Chatillon—Louviere, które stopniowo zaczęły…

znikać. Było to dla nas wyjątkowo dziwne, biorąc pod

uwagę fakt, że ta pierwsza wydawała się być szczególnie

zaangażowana w życie szkoły — w końcu miejsce

w pierwszej dziesiątce uczniów samo się nie zdobyło.

Krok za krokiem udało nam się dotrzeć do informacji, że

dziewczyny z dnia na dzień wyleciały! Słuch po nich

zaginął — została jedynie mapa z zaznaczonym na

czerwono punktem wskazującym Hawaje. Po drobnym

przeglądnięciu rzeczy znajdujących na wierzchu (tylko

im o tym nie mówcie) udało nam się dowiedzieć, że

głównym (lub po prostu oficjalnym) powodem miało być zmęczenie i presja
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wywierana przez opiekunów w kwestii zdobywania punktów; w końcu to między tymi

dwoma domami toczy się walka o pierwsze miejsce w Rankingu Domów. Po dłuższym

dochodzeniu udało nam się odkryć jednak drugi, ten mniej znany powód…

Dziewczynom, jak się okazało, zależało na zdobyciu funkcji prefektów. Gdy tylko

okazało się, że nie pozwolono im osiągnąć swojego celu, Gryfonka i Ślizgonka zaczęły

planować zemstę. Niestety, szkolne warunki uniemożliwiały to — liczba szpiegów jest

wyjątkowo duża i trzeba pilnować się na każdym kroku. Hawaje miały zapewnić

uczennicom dokończenie ich niecnego planu, dlatego radzimy mieć się na baczności.

W końcu kto wie, kto padnie ofiarą ich zemsty?

— * —

Cennych informacji można dowiedzieć się dzięki szkolnej tablicy. Poznaliśmy datę

wizyty u magiweterynarza najsłynniejszego chomika w Ramesville. Wiemy również,

że dyrektor Maloy brała udział w specjalnej konferencji w Szpitalu Św. Munga.

Ostatnio przeczytaliśmy o odwołanych zajęciach z Alchemii i niezwykle zaciekawiło

nas, dlaczego Hallon Gelassehrgeiz tak często przenosi swoje lekcje. Nasze źródła

doniosły nam, że byli świadkami ciekawej rozmowy, w której była już osoba

profesorska podobno przyznaje się, że

należy do elitarnego klubu młodych

alchemików! Ich celem jest

udoskonalenie Kamienia Filozoficznego,

który ma nie tylko przedłużać życie, ale

też wzmacniać Eliksir Energii,

powodując, że osoba pijąca nigdy nie

opada z sił. Ciekawe powiązanie ma

z tym również Iz Morningstar, która

dzielnie wspierała Hallon, biorąc zastępstwa za odwoływane lekcje. Czyżby profesorka

Geomancji liczyła, że miłośnik Alchemii w ramach wdzięczności podzieli się z nią tą

magiczną substancją? A może Iz w głębi duszy również jest zainteresowana

uczestnictwem w spotkaniach klubu? Jest też możliwość, że Hallon chce rozprowadzić

substancję wśród redaktorów Newsville, aby już nigdy nie narzekali na brak energii

i wszystkie artykuły wysyłali na czas… Postaramy się wszędzie nadstawić nasze długie

uszy, aby jak najwięcej się dowiedzieć!

— * —
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Jesień już na dobre zagościła w naszej codzienności. Złote liście przykrywają trawy

błoni, a my coraz częściej sięgamy po ciepłą herbatkę i kocyk. Za niedługo będziemy

świętować Halloween — dla niektórych fantastyczne święto, a dla innych kompletnie

bezsensowne. Z jesienią związane są również dynie, które dla niektórych stanowią

pole do rywalizacji. Nasze dwie szkolne zielarki,Moria Nerios oraz Catie Catlover,

urządziły sobie potajemne zawody w tym, która z nich wyhoduje największą dynię. Z

naszych obserwacji wynika, że kobiety tak

mocno postawiły sobie za punkt honoru

wygraną, że same sobie podstawiają kłody

pod nogi. Podobno Catie specjalnie ukryła

klucze do cieplarni, żeby profesor Nerios nie

dostała się na czas do dyni, aby ją podlać.

Moria nie była dłużna i to ona przeniosła

dynie przeciwniczki w inne miejsce, co

poskutkowało tym, że profesor Catlover

dostała zawału, gdy zobaczyła puste

stanowisko, w którym dotychczas

znajdowała się jej przepustka do wygranej.

Jak widzicie, rywalizacja jest bardzo zacięta i z uwagą przyglądamy się kolejnym

potyczkom obu pań. Jak w każdym sprawiedliwym konkursie, tak też w tym Dyrekcja

wyznaczyła wśród siebie osobę odpowiedzialną za sędziowanie. Ptaszki nam doniosły,

że ich gabinet zamienił się w istne pole bitwy. Pamiętajmy, że to w cieplarniach, które

są pod czujnym okiem zielarek, rosną cenne dla społeczności owoce i warzywa, więc

lepiej im nie podpadać... Swoją odwagą wykazała się Katja Thatcher, która

stwierdziła, że zawsze znajdzie na nich odpowiedni przepis, w razie gdyby którejś z

nich nie spodobał się werdykt i przystąpiłaby do roślinnej zemsty. Wicedyrektorce

współczujemy wyboru, a za kobiety trzymamy kciuki. Niech wygra najlepsza dynia!

— * —

Ostatnio uważnie przyglądałyśmy się Rankingowi Uczniów i naszą uwagę przykuł

jedyny męski rodzynek w pierwszej dziesiątce — Finnick Odair. Z pozoru nieśmiały

i wycofany chłopak, a każdy już wie, że tacy skrywają największe tajemnice! Niedawno

sam profesor Eliksirów przyznał, że Puchon otrzymał ocenę Wybitny z szalonej karty

pracy. Dało nam to podstawy, aby wierzyć, że chłopak posiada dryg do warzenia
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eliksirów, którego nie zawaha się wykorzystać. Kilka dni temu przyłapałyśmy

Finnicka przesiadującego w starej kuchni i od razu poczułyśmy zapach świeżych

ciasteczek… Aż ślinka nam pociekła! Z

początku myślałyśmy, że to dla tajemniczej

sympatii — w końcu nie od dzisiaj wiadomo,

że przez żołądek do serca prosta droga.

Jednak nie tym razem! Nasza zagwozdka

została rozwiązana następnego dnia, kiedy to

każdy uczeń domu Salazara Slytherina

pojawił się w Kryształowej Komnacie z…

bujną brodą! Z informacji, które udzieliła nam Lavinia Lovegud, wynika, że

późnym wieczorem w dormitorium Slytherinu pojawiły się tajemnicze pudełka

wypełnione kuszącymi ciastkami. Metodą łańcuszkową połączyłyśmy wszystkie

informacje i wyszło na jaw, że Finnick postanowił sprawić halloweenowego psikusa

wszystkim Ślizgonom w ramach zemsty, że wyprzedzają Hufflepuff w Rankingu

Domów. Ciasteczka upieczone przez Odaira były nasączone w Eliksirze Bujnego

Owłosienia. Ciekawe jest to, że profesor Cai już kilka dni wcześniej zgłaszała ubytki

w składnikach potrzebnych do uwarzenia tego konkretnego eliksiru… Kto by pomyślał,

że chłopak, który codziennie na korytarzach mówi „dzień dobry”, dopuści się takiego

występku! Nie wiemy, do czego jeszcze jest zdolny drugoklasista.

— * —

Jak zapewne pamiętacie, w ostatnim wydaniu wspominałyśmy o niepozornej

Gryfonce — Jagodzie Eather, która bez dwóch zdań wzięła sprawy w swoje ręce

i dołożyła wszelkich starań, by zdobyć puchar domów.

Obiecałyśmy wam, że nie spuścimy naszego czujnego

oka z Jagody i danego słowa dotrzymałyśmy. Jedna

z ploteczkowych sióstr postawiła sobie za punkt honoru,

by rozwiązać podejrzaną zagadkę do końca.

Przyglądając się uważniej wszystkim uczniom

i nadstawiając uszko na nawet najmniejsze doniesienia

z Akademii, doszły nas słuchy, że faktycznie kryło się

w tym ziarnko prawdy. Co nas skłania do takich wniosków? Otóż odpowiedź jest

prosta — Marcelle Quallien. Nowy narybek tegorocznego Ravenclawu, Marcelle,
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wielokrotnie została podsłyszana na przekabacaniu Gryfonów do domu kruka. Czy to

w Kryształowej Komnacie, czy to w trakcie przerw między zajęciami — wszędzie

zaczepiała uczniów w czerwonych szatach i próbowała zwabić ich do swojego

dormitorium, tłumacząc, że mają słodkie kotki i duże zapasy wina. Specjalnie się

z tym nie kryła, dzięki czemu dostrzegła to właśnie Jagoda, która następnie wkradała

się do dormitorium Krukonów i ściągała wszystkich z powrotem. Trzeba przyznać —

determinacja uczennicy jest godna podziwu! My jednak zastanawiamy się, czy

Marcelle faktycznie posiada ogromne zasoby kotków w dormitorium czy to jedynie

wymyślona zachęta Krukonki. Tego jeszcze nie wiemy, ale jeżeli to prawda, czekamy

na oficjalne zaproszenie od pani prefekt.

— * —

Zapewne wielu z was pamięta chaotyczną wyprawę do Zwierzogrodu, która odbyła się

podczas Tygodnia Zabaw. Zakładamy, że zaczęliście się również zastanawiać, co

właściwie Pitagoras robił w Chomiczówce

i dlaczego Alice Wright (a raczej Alice

Wlewo) zdecydowała się na urlop w oazie

„Mistyczne Źródło”. Zainteresowane

poruszeniem wśród społeczności AM

Ramesville, zdecydowałyśmy się przyjrzeć

sprawie z większą uwagą. Takie ploteczki

w końcu nie mogą przejść bez echa,

a przynajmniej nie przy nas! Motywacje

obojga okazały się być na tyle ciekawe, że ani

przez chwilę nie żałowałyśmy swojej decyzji. Podpytując mieszkańców Chomiczówki,

udało nam się ustalić, że Pitagoras był wybitnie niepocieszony faktem marnych szans

na zdobycie władzy w Ramesville. Stwierdził, że nie może się poddać i znajdzie inne

miejsce, nad którym będzie mógł sprawować rządy. W ten właśnie sposób trafił na

Chomiczówkę, gdzie, obiecując szyszki na wierzbie, prędko zdobył elektorat,

spragniony nowej, niezależnej, chomiczej władzy. Zapytacie pewnie — co do tego

wszystkiego ma Alice? Otóż sprawa jest prosta. Widząc, jak jej podopieczny

podekscytował się wizją zdobycia stanowiska prezydenta Chomiczówki, stwierdziła, że

nie ma siły na znoszenie polityki swojego pupila. Prędko wybrała kilka dni urlopu

i wyjechała do „Mistycznego Źródła”, chcąc oderwać się od trosk dnia codziennego.
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Cóż, musimy przyznać, że zupełnie nie dziwimy się takiej reakcji, a Pitagorasowi

życzymy powodzenia w wyborach. Oby szyszki na wierzbie tym razem wyrosły.

— * —

Idąc za ciosem, skoro o wydarzeniach mowa… Jednym z ważniejszych w trakcie roku

szkolnego z pewnością jest Potterville. Budzi ogromne emocje wśród uczestników

chętnych zdobycia tytułu Mistrza, które wynagradzane jest sowitą ilością punktów.

Ostatnia edycja zapewne wielu z nas zapadnie w pamięci, gdyż zwycięzcą okazał się

nie kto inny jak… Rafael Weden, puchoński pierwszoklasista! Większość

społeczności była pod wrażeniem prędkości, z jaką odpowiadał Rafael, chociaż nie od

dziś wiemy, że cicha woda brzegi rwie. Jednak czym byłyby plotki bez spisków

i tajemniczych doniesień? Doszły nas słuchy, że wieloletni historyk Crispin Stewart

i ptasia profesor Zinnia Cormier za

punkt honoru postawili sobie, by odbić

Rafaelowi tytuł — najlepiej w duecie.

Zauważyć to można było w trakcie

ostatniej rundy, którą wygrali ex aequo.

Cóż, chyba każdy z nas przyzna, że to

dość podejrzana sprawa, więc

postanowiliśmy się jej przyjrzeć z bliska.

W trakcie przeszpiegów jedna z nas

dotarła pod uchylone drzwi schowka i usłyszała szelest przebieranych pergaminów

i ciche szepty dwóch członków kadry. Z tego, co udało nam się ustalić, planują powrót

w kolejnym roku szkolnym, by odebrać Rafaelowi tytuł Mistrza Potterville. Wspólnie

stworzyli spis wszystkich potencjalnych pytań i odpowiedzi, które mogłyby pojawić

się w trakcie wydarzenia. Nie wiemy jeszcze, jak zamierzają wygrać wspólnie kolejny

tytuł, jednak z ciekawością będziemy się przyglądać, czy nie stoi za tym próba

oszustwa lub inny szemrany sposób. Znacie nas zbyt dobrze — gdzie spisek, tam i my.

Będziemy z uwagą przyglądać się temu duetowi!
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Nieco więcej o...

Nieżyjącym profesorze
Cuthbert Binns urodził się prawdopodobnie w XIX wieku. O jego wczesnych latach

nie wiemy praktycznie nic oprócz tego, że uczęszczał do w Szkoły Magii

i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Musiał mieć wybitne oceny z Historii Magii, ponieważ

został on później nauczycielem tego przedmiotu.

Umarł ze starości, prawdopodobnie w wieku ponad 100 lat, co można stwierdzić po

opisie jego wyglądu. Określany był jako „tak stary jak pomarszczony żółw, który

wiecznie zaciskał usta”. Jednego wieczoru zasnął w fotelu przy kominku w pokoju

nauczycielskim, a następnego poranka wstał już

jako duch i poszedł na lekcje, nie zauważając, że

jest już martwy. Wielu uważa, że przez wiele lat

nauczania sam nie zauważył, że nie żyje. Miał on

bardzo piskliwy głos, który dźwiękiem

przypominał stary odkurzacz, nosił okulary oraz

był bardzo niski.

Nauczał w Klasie 4F, która znajdowała się na

pierwszym piętrze Hogwartu, zaś na piątym

piętrze miał swoje biuro. Przez wielu uczniów,

jeśli nie wszystkich, był uważany za profesora, który prowadził najnudniejsze lekcje

w całej szkole. Ekscytację wywoływało jedynie jego wchodzenie do sali przez ścianę,

po czym, zająwszy miejsce przy biurku, przemawiał monotonnym i usypiającym

głosem do uczniów.

„Profesor Binns otworzył swoje notatki i zaczął czytać głosem monotonnym jak

stary odkurzacz…”

Podczas zajęć podawał jedynie suche fakty i daty, które czytał z podręcznika lub

swoich notatek. Jedną z nielicznych osób, która notowała słowa profesora, była

Hermiona Granger. Pozostali uczniowie zaś przesypiali wszystkie lekcje, zmęczeni

przedmiotami, na których musieli się skupić.
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Po ataku bazyliszka na Panią Norris, kiedy to Hermiona zapytała się o Komnatę

Tajemnic, przerywając tym samym porywający wykład profesora o Międzynarodowej

Konferencji Magów z 1289 roku, mężczyzna nie był zadowolony z tego faktu.

„—Ciekawa jestem czy mógłby pan nam coś

opowiedzieć o Komnacie Tajemnic.

—Wykładam historię magii – powiedział suchym,

nieco świszczącym głosem. – Zajmuję się faktami,

nie mitami, czy legendami.”

Po naleganiach uczennicy zaczął opowiadać

o mitycznym pomieszczeniu. Był przekonany, że

jest ono jedynie legendą i nie należy wierzyć, że

takie miejsce kiedykolwiek istniało. Jego

argumentami było to, że wielu potężnych

dyrektorów szukało Komnaty i gdyby takowa

istniała, na pewno któryś

z nich by ją znalazł.

„Wokół wiarygodnych faktów narosła legenda

o Komnacie Tajemnic. Zgodnie z nią Slytherin

miał zbudować w zamku tajemną komnatę,

o której nie wiedzieli inni założyciele…”

Miał tendencję do przekręcania nazwisk swoich uczniów − przykładowo do Hermiony

zwracał się „panno Grant”, do Seamusa Finnigana „O'Flaherty”, a na Parvati Patil

mówił „Pennyfather”.

Rowling przyznała, że inspiracją do postaci Cuthberta Binnsa był stary profesor

wykładający na uczelni, gdzie studiowała. Przez cały wykład mówił on

z zamkniętymi oczami i kołysał się w przód i tył na palcach, przez co cała widownia

zasypiała.

Postać profesora nie pojawiła się w żadnym filmie. Istnieje przypuszczenie, że

profesor bał się tego, co kryje się w zaświatach, ponieważ po swej śmierci

kontynuował nauczanie lub chciał nauczać dosłownie przez całą wieczność.
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Magiczne Miejsca
Jesienią, jesienią sady się czerwienią… Taki wers przychodzi mi do głowy, jak myślę

o barwach jesieni. Ale to nie jedyne jej kolory. Jesienią bowiem znajdziemy również

żółty, pomarańczowy czy brązowy. Jest już coraz mniej zielonego. Ale czy powinnam

pisać o kolorach? Nie! Nie mam takiego zamiaru, nie w tym dziale. Opowiem Wam

o swojej wycieczce do słynnego ogródka.

Ogródek Hagrida

Angielska nazwa >> Hagrid’s Garden

Lokalizacja >> tyły chatki gajowego, błonia Hogwartu, Szkocja

Założyciele >> Rubeus Hagrid

Data powstania >> po roku 1960

Obecny właściciel >> Rubeus Hagrid

Może pamiętacie historię młodości Hagrida? Biedny młody uczeń, wyrzucony przez

Dippeta ze szkoły, musiał się gdzieś podziać. Dumbledore namówił ówczesnego

dyrektora, aby dał mu posadę gajowego i klucznika i pozwolił zamieszkać w chatce.

I to po tych wydarzeniach powstał ogród Hagrida.

Wygląd

Jak wygląda ten słynny ogród? Został dokładnie pokazany w filmach o przygodach

Harry’ego. Chociaż tam ukazany jest bardziej z boku chatki, podczas gdy powinien

znajdować się na tyłach. PowiemWam,

że – mimo oglądania go na zdjęciach

czy w filmach – wciąż mi imponuje

i przyjemnie ogląda się go ponownie.

Zresztą mówię z całą pewnością – na

żywo jest jeszcze bardziej niezwykły.

Oprócz grządek pełnych roślin

uprawnych znajdują się tam taczki,

kosze, do których zbiera się warzywa,

kamienie, na których można spocząć oraz ławeczka, na której przesiaduje czasami

właściciel. Wszystko to otoczone jest murem kamiennym, który układał sam Hagrid.
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Całość wygląda swojsko i przyjemnie. Przesiadując tam, można zapomnieć o troskach

dnia codziennego czy sprawach szkolnych.

Dynie

Muszę przyznać, że największe zaskoczenie robią ogromne dynie. Hagrid hoduje je

cały rok, co byłoby niemożliwe bez odpowiednich eliksirów. Dla tych, co nie wiedzą –

dynia jest rośliną, która obradza w owoce tylko jesienią. Dynie gajowego są piękne,

okrągłe i są główną ozdobą zamku

w Halloween, zatem lepiej nie

wchodzić do ogródka podczas ich

hodowania. Jeśli ktoś zniszczy

bezcenną dla Hagrida dynię,

dosięgnie go sroga kara. Możliwe, że

wyrośnie mu świński ogonek albo

coś gorszego… Patrząc na te dynie, doszłam do wniosku, że aż żal je ścinać i wydrążać,

czym zajmuje się Hagrid wraz ze skrzatami. Z wydrążonego miąższu robione są zupy,

placki, ciastka i inne dyniowe przysmaki. Skorupy zaś są wykorzystywane jako

ozdobne dynie. Nie ma miejsca w Hogwarcie bez chociaż jednej dyni. Najpiękniejsze

z nich ozdabiają Wielką Salę.

Nie zapominajmy jednak, że dynie nie są jedynymi warzywami, jakie rosną

w ogrodzie. Znajdziemy tam gigantyczne marchewki, kapusty i wiele innych.

Właściciel

Czy muszę Wam przedstawiać właściciela? Jest synem olbrzymki i czarodzieja, co

czyni go półolbrzymem. Uczył się w Hogwarcie, gdzie przydzielony został do domu

Godryka Gryffindora. Był odważny, lojalny

i prawdomówny. Mało kto wierzył w jego

winę w kwestii otwarcia Komnaty Tajemnic,

ale kogoś musieli ukarać… Niestety, Hagrid

sam podał się na tacy przez hodowanie

Aragoga. Czy tego żałuje? I tak, i nie.

Zapewne zrobiłby to po raz drugi, dlatego że

kocha magiczne stworzenia. Jego wiedza została doceniona i powołano go na

profesora Opieki nad Magicznymi Stworzeniami. Do tego był — i wciąż jest —
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członkiem Zakonu Feniksa. Walczył przeciwko Voldemortowi w dwóch wojnach.

Pokazał tym samym, że jest waleczny i ma wielkie serce.

Lekcje OnMS

Kiedy Hagrid został nauczycielem, część lekcji odbywała się w jego ogródku albo

nieopodal niego. Pamiętacie lekcję z hipogryfami, kiedy Malfoy nie umiał się

zachować i został poszkodowany? Lekcja nie działa się w ogródku, a mimo to właśnie

przy chatce Hagrida trzymany był „sprawca” wypadku, czyli Hardodziob. Tam miał

być ścięty, jednak na szczęście na koniec książki zostaje uratowany.

Rok później Hagrid przedstawił uczniom sklątki tylnowybuchowe. Odważne

posunięcie! Powiedziałabym nawet, że trochę głupie… Stworzenia zniszczyły wiele

warzyw i ekwipunku ogrodowego. O skrzyniach nie wspominając… Hagrid się nie

przejął, bo było już po Halloween, więc w ogrodzie nie było nic, czego nie dało się

wyhodować ponownie.

To chyba na tyle. Dziś krótko, bo zamiast czytać, powinniście zrobić jakiś psikus lub

dyniowy lampion. Powodzenia!
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Humor z murów naszej szkoły
[20:30:47] LiloDelune: Zadanie jest proste - ja
wam podaję eliksir/zaklęcie/rzecz/cokolwiek z
uniwersum, a waszym zadaniem jest
wskazanie, na kim WY byście to wykorzystali
lub komu wręczyli (w przypadku rzeczy).
Może być to być zarówno osoba z Rames jak i
z HP.
[20:39:03] LiloDelune: 8. Veritaserum
[20:39:42] Crispin_Stewart: Nathalina Maloy
[20:39:47] Nathalina_Maloy: Crispin??
[20:39:49] Crispin_Stewart: Muszę poznać
sekrety dyrekcji.
20:40:08 Kazbiel_Thundershout: Raczej
numery kont do banku.

[20:16:53] ** przychodzi Alice_Wright...
[20:20:32] Katja_Thatcher: omg, Alicja
Wprawo
[20:21:3]4 Alice_Wright: Eve! omg Katja
Strzecharz
[20:21:40] Katja_Thatcher: katja kto
[20:21:53] Alice_Wright: Nie wiem,
przetłumaczyłam nazwisko w tłumaczu

[19:27:40] Cecily.Elton: 9. W barwach których
domów Rosalia Rossard ukończyła naszą
szkołę?
[19:28:35] Nereida: Slytherin, Gryffindor,
Ravenclaw
[19:29:06] Kiara_Larreau: Boże, po co tak
latać po tych domach.
[19:29:20] Katja_Thatcher: Żeby być pytaniem
na WoR, Kiara
[19:29:30] Vivienne: Super cel życiowy
[19:29:34] Vivienne: zostać pytaniem na WoR
[19:29:44] Kazbiel_Thundershout:
Przynajmniej osiągalny.

[19:50:04] Cecily.Elton: 22. Którzy
profesorowie nie są absolwentami AM
Ramesville?
[19:51:07] Kazbiel_Thundershout: Kiedy to
pytanie zniknie z WoR?
[19:51:23] Kazbiel_Thundershout: Crispin co
roku shamingowany.

[20:09:29] Karol_Piccifues: Hejka!
[20:10:36] Kazbiel_Thundershout: omg
[20:10:42] Kazbiel_Thundershout:malina
[20:11:21] Karol_Piccifues: Masz coś do
malinki?

[20:11:26] Karol_Piccifues: Czy ty masz coś do
malinki?
[20:11:37] Kazbiel_Thundershout: Nie
sądziłem, że zobaczę ją jeszcze na oczy.
[20:12:05] Karol_Piccifues: To najlepszy
program!

[20:30:42] DelilahWarren: Mianowicie, podam
Wam 10 nauczycieli z naszej szkoły, a waszym
zadaniem będzie napisanie z jaką postacią (film,
książka, bajka, serial) utożsamiacie daną
osobę.
[20:35:32] DelilahWarren: 4.Albus
Zannichellie
[20:35:38] MarcelleQuallien: Tarzan
[20:35:39] Alice_Wright: Smerf maruda
[20:35:41] Kiara_Larreau: Gargamel
[20:35:47] Nathalina_Maloy: Smerf
ważniak
[20:35:49] Crispin_Stewart: Jakieś małe
rozwydrzone coś... Może Denis Rozrabiaka?

[21:06:25] Albus_Zannichellie: wolę nie
wiedzieć, co kaz będzie połykał :v
[21:06:37] Kazbiel_Thundershout:W sensie do
kuchni.
[21:06:39] Kazbiel_Thundershout: Zjeść coś.
[21:06:42] Zinnia_Cormier: Dorodnego
pomidora pewnie
[21:06:43] Zinnia_Cormier: On lubi takie
[21:06:47] Zinnia_Cormier:Warzywka
[21:06:49] Zinnia_Cormier: Np. cukinie
[21:06:52] Kazbiel_Thundershout: Wolę
buraki.
[21:06:56] Kazbiel_Thundershout:
Przypominają mi o tobie.

[18:46:21] ** przychodzi
Kaien_Einar_dAureville...
[18:46:37] Nereida: hej bracie'
[18:46:43] ** odchodzi
Kaien_Einar_dAureville
[18:47:01] Cecily.Elton: brat sie przestraszył

[21:48:14] _Krysztalek_: [Z kieszeni
Kryształka wypadło 5 monet z Potterem.]
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[21:48:29] Zinnia_Cormier: [łapie monetę z
potterem]
[21:48:30] Kazbiel_Thundershout:
obyniezinniaobyniezinina
[21:48:32] Kazbiel_Thundershout: kurde
[21:48:33] Zinnia_Cormier: XDDDDDD
[21:48:37] Aileen_Crowley:meh
[21:48:45] Zinnia_Cormier: zinina?
[21:48:46] Zinnia_Cormier: nizina?
[21:48:50] Kazbiel_Thundershout: A chciałem
się pośmiać.
[21:48:54] Kazbiel_Thundershout: No poziom
się zgadza.

[21:48:57] Zinnia_Cormier:
[21:49:06] Kazbiel_Thundershout: Żeby nie
powiedzieć depresja.

[18:52:56] ** przychodzi Zinnia_Cormier...
[18:56:23] Albus_Zannichellie: Profesor

Ptaszor!
[18:56:45] Crispin_Stewart: Ptaszyca
[18:56:47] Crispin_Stewart: Ptaszarka
[18:56:54] Albus_Zannichellie: Kosiarka od
razu xD

[22:18:14] Zinnia_Cormier: !cytat
[22:18:14] _Krysztalek_: „Nadchodzi czas,
kiedy będzie trzeba wybrać między tym, co
dobre, a tym, co łatwe.”
[22:18:19] Zinnia_Cormier: ja lubię łatwe i
dobre
[22:18:22] Zinnia_Cormier: np. pierogi
[22:18:24] Zinnia_Cormier: z biedronki.

[20:41:43] Kazbiel_Thundershout: Jesteś
bezdomna, Zinnia.

[20:41:49] Zinnia_Cormier:
[20:41:51] Kazbiel_Thundershout: Zaakceptuj
to.
[20:41:54] Zinnia_Cormier: Kaz, to gdzie
chodzą bezdomni?
[20:41:59] Kazbiel_Thundershout: Do lasu.
[20:42:04] Kazbiel_Thundershout: Ale już jest
zajęty.
[20:42:05] Zinnia_Cormier: Ale ja tam siedzę

od kilku semestrów
[20:42:11] Kazbiel_Thundershout: A, właśnie.

[20:42:12] Zinnia_Cormier: No no, a ja ci
odkurzałam.
[20:42:16] Kazbiel_Thundershout: Opuściłaś
się w zamiataniu.
[20:42:19] Zinnia_Cormier: ???
[20:42:27] Zinnia_Cormier: Mam teraz gaj,

znajdź sobie nową stażystkę
[20:42:30] Zinnia_Cormier: Lilo ci
zamiatała???
[20:42:33] Kazbiel_Thundershout: [Podaje
mopa.] Karniak, teraz leć na mokro.
[20:42:38] Zinnia_Cormier: Dobrze, że nie na
sucho...

[21:21:32] Adam_Warren:
Kazbiel_Thundershout szybkie pytanie Czy
Crispin zepsuł Betoniarkę?
[21:21:38] prof_Nerios: Kryształek zawsze

trzymał się spódnicy Viv
[21:21:47] Kazbiel_Thundershout: Mieszał w
niej składniki na parówki.
[21:21:50] Kazbiel_Thundershout: I zepsuł.
[21:21:51] Vivienne: A teraz czyją trzyma?
[21:22:01] Kazbiel_Thundershout: Teraz
trzyma jaja Albusa.

[21:29:19] Zinnia_Cormier: dalej mnie bawi to
[łapie monetę x] bo widać ze to przygotowanie
na limitkę XD
[21:29:27] Black_Eveline: cicho Zinn
[21:29:34] Albus_Zannichellie: Maya, Kiara,
Ajlin, Avetta, Zinnia, Allison, Kazik, Eve,

Diana!
[21:29:45] Kiara_Crowley: [łapie monetę

[21:29:47] Kiara_Crowley: aha

[21:45:53] Albus_Zannichellie: JESU,
MIAŁEM LAGA I SZUKAŁEM "CURKA" W
ARKUSZU XDDDDDD
[21:45:57] Aileen_Crowley:
XDDDDDDDDDDDDD
[21:45:58] Zinnia_Cormier: curka_delune
[21:46:02] Allison.Ch.Vandercasteele: albus
geniusz
[21:46:06] Allison.Ch.Vandercasteele: tak
[21:46:07] LiloDelune: Możesz mnie tak
zmienić, nie krępuj się XDDD

https://justpaste.it/redirect/706kd/https%3A%2F%2Fpolfan.pl%2Fusers%2Foption%2Fprofile%2Fnick%2FKazbiel_Thundershout
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[21:33:57] DianaCollins: Zinnia ty chyba do
buzi nie wkładasz wszytskiego co znajdziesz
[21:34:05] Zinnia_Cormier: ...
[21:34:07] Zinnia_Cormier: zależy co znajdę.

[21:34:09] Zinnia_Cormier:

[22:51:11] Black_Eveline: !kto naśle ptaki na
Albusa
[22:51:11] _Krysztalek_: Zinnia Cormier

[22:51:12] Avetta_Cai:

[22:51:20] Black_Eveline:
[22:51:23] Zinnia_Cormier: HAHAHA, TO Z
PTAKAMI SIĘ ZGADZA
[22:51:25] Albus_Zannichellie: nic nowego
xDDDDD

[22:20:27] Zinnia_Cormier: !fasolka
[22:20:27] _Krysztalek_: Wylosowałeś/aś
fasolkę o smaku psiej karmy!

[22:20:29] Kiara_Crowley:
[22:20:29] Zinnia_Cormier: ...
[22:20:31] Zinnia_Cormier:wychodze
[22:20:33] Zinnia_Cormier: dobranoc
[22:20:37] Kiara_Crowley: jeszcze jedną
losuj
[22:20:38] Kiara_Crowley: a nie
[22:20:40] Zinnia_Cormier: !fasolka
[22:20:40] _Krysztalek_: Wylosowałeś/aś
fasolkę o smaku psiej karmy!
[22:20:43] Kiara_Crowley:
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
[22:20:46] Zinnia_Cormier: MÓWIŁXŚ
COŚ????
[22:20:47] Kiara_Crowley: OMATKO
[22:20:49] Kiara_Crowley: TAK
[22:20:49] Kiara_Crowley: XDDDDDDDDDD

[23:07:51] Albus_Zannichellie: hophop!
[23:07:58] Albus_Zannichellie: [Wkłada Lilo
do torby.]
[23:08:04] LiloDelune: ??????
[23:08:05] Vivienne: [Wskakuje do torby.]
[23:08:07] Zinnia_Cormier: ???

[23:08:10] Zinnia_Cormier:
[23:08:13] LiloDelune: proszę mnie nigdzie nie
wkładać

[23:08:21] Albus_Zannichellie: [Czuje w sobie
jakieś ciało obce.]
[23:08:22] Zinnia_Cormier: [Wkłada Lilo tam,
gdzie nikt nie zagląda.]
[23:08:26] LiloDelune: ZINNIA
[23:08:29] Albus_Zannichellie: XDDDD
[23:08:29] LiloDelune: ALBUS
[23:08:33] Vivienne: Albus, to źle brzmi
[23:08:34] Vivienne:
[23:08:35] LiloDelune: PROSZĘ SIĘ
ODFANDZOLIĆ
[23:08:43] Zinnia_Cormier: Ale ja kochanki
szukam
[23:08:44] Albus_Zannichellie: WY MACIE
ZŁE MYŚLI!!!!

[23:33:38] RianaUrsa: Komu Lilo jest
wierna? !kto

[23:33:39] _Krysztalek_: Nikt!

[23:33:44] LiloDelune: ...
[23:33:46] Zinnia_Cormier:
XDDDDDDDDDDDDDDDDDD
[23:33:51] Zinnia_Cormier: dobrze że nie
"twoja stara"

[23:37:33] Kiara_Crowley: !kto się mnie boi?

[23:37:33] _Krysztalek_:
[23:37:37] Zinnia_Cormier: XDDDDDDD
[23:37:38] Kiara_Crowley: XDDDD
[23:37:40] Kiara_Crowley: RYK

[20:50:39] Zinnia_Cormier: !kto zatańczy na
moim grobie
[20:50:39] _Krysztalek_: Albus Zannichellie
[20:50:40] Zinnia_Cormier:
JKDRFHFUJKDSHFJK
[20:50:42] Zinnia_Cormier: NO ON TO NA
PEWNO

[21:19:29] Kiara_Crowley: !kto chce tulasa ode
mnie

[21:19:29] _Krysztalek_:
[21:19:41] Zinnia_Cormier: !kto chce tulasa
ode mnie
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[21:19:45] _Krysztalek_: Akromantula
Danusia
[21:19:47] Zinnia_Cormier: DANUSIA
[21:19:48] Kiara_Crowley: !kto jeszcze chce

[21:19:48] _Krysztalek_:

[21:19:48] Zinnia_Cormier:
[21:19:50] Zinnia_Cormier: JDKFHGJKDSF
[21:19:51] Zinnia_Cormier: XDDDDDDDD
[21:19:51] Kiara_Crowley: XDDDDDD
[21:19:54] Kiara_Crowley: RYK
[21:19:56] Zinnia_Cormier: KIARA IDŹ
TULAĆ RODZICÓW
[21:19:57] Zinnia_Cormier: ALE JUŻ.

[21:38:02] Morgan_Maximoff: !kto pójdzie do
pierdla
[21:38:02] _Krysztalek_: Kazbiel
Thundershout
[21:38:08] Zinnia_Cormier: za !co
[21:38:08] _Krysztalek_: Pogrzeb
[21:38:11] Zinnia_Cormier: ZA POGRZEB
[21:38:11] Kiara_Crowley: OJ PÓJDZIE.

[21:53:31] Black_Eveline: !kto planuje

morderstwo
[21:53:31] _Krysztalek_: Crispin Stewart
[21:53:35] Black_Eveline: :0

[21:53:37] Zinnia_Cormier:
[21:53:40] Zinnia_Cormier: !kto czyje
morderstwo?
[21:53:40] _Krysztalek_: Delilah Warren
[21:53:42] Zinnia_Cormier: OHO.
[21:53:44] Ariadna_Williams: OHO
[21:53:44] Albus_Zannichellie: óóóóó
[21:53:49] Black_Eveline: PREFEKTA UUUU
[21:53:50] Abigail.Edevane: oho
[21:53:50] Albus_Zannichellie: własną prefekt
[21:53:51] Albus_Zannichellie: no ładnie
[21:53:52] Skylar_Harvey: Prefekta zabić? no
nieśle
[21:53:55] Zinnia_Cormier: !dlaczego
[21:53:56] _Krysztalek_: Bo Crispin ma rudy
czerep
[21:53:57] Zinnia_Cormier: ...XD
[21:53:59] Albus_Zannichellie:
[21:54:00] Zinnia_Cormier: NO TAK.
[21:54:07] Zinnia_Cormier: !kiedy
[21:54:07] _Krysztalek_: Jutro.

[22:30:12] LiloDelune: Mam nadzieję, że
moja komnata ocieka supernowością
[22:30:37] Black_Eveline: Jaka komnata
[22:30:40] LiloDelune: Podobno mam
własną.
[22:31:04] Zinnia_Cormier: Stażyści to na
korytarzu śpią
[22:31:07] Zinnia_Cormier: Nie ma tak
dobrze
[22:31:08] LiloDelune: No, coś czułam, że

bajerują
[22:31:10] Black_Eveline: Z Zinnią śpisz
[22:31:15] LiloDelune: TO NAWET

LEPIEJ

[23:40:34] Zinnia Cormier: Spokojnie, ja też
nie wiem nic o ptakach

[22:39:12] Black_Eveline: Abi, czy Albus was
torturuje?
[22:39:15] Abigail.Edevane: tak

[20:36:15] Crispin_Stewart: Czy na ślubie
będzie wódeczka?

[22:49:02] Black_Eveline: Ej Albus, czy
najlepszą rozrywką dla profesora jest

wstawianie Trolli?
[22:49:09] Albus_Zannichellie: ja osobiście
najbardziej lubię wstawiać newsy

[22:49:10] Abigail.Edevane: (tak)

[21:20:46] Zinnia_Cormier: !litera mojej
przyszłej kochanki
[21:20:46] _Krysztalek_: Szczęśliwa Litera
na dzisiaj to S
[21:20:47] Black_Eveline: Zinn
[21:20:47] LiloDelune: Srispin Stewart
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[21:25:14] Black_Eveline: !kto chodzi/będzie
chodził na ornitologię z Zinn z

przymusu?
[21:25:14] _Krysztalek_: Finnick Odair
[21:25:15] Black_Eveline: Pewnie Nerka go
zmusi. Znaczy co??
[21:25:17] Zinnia_Cormier: !kto przyjdzie
na Ornitologię bez przymusu.
[21:25:17] _Krysztalek_: Finnick Odair
[21:25:18] Zinnia_Cormier: ..XD

[21:04:52] Kazbiel_Thundershout: [stawia
Crispinowi znicz] Czyli jednak w końcu odszedł.
Jak Elka.

[19:21:24] ** przychodzi
Dora_theExplorer...
[19:21:25] prof_Thundershout: W takim
razie teraz zastanówcie się i powiedzcie mi, po
co jest ten bonus, o którym mówiłem? Przecież
żeby zatrzymać ciało, wystarczy działać na
nie z równą siłą, co ciało na nas. Wtedy
utrzymywana jest równowaga. Po co nam
zatem to coś "ekstra" w antidotum?
[19:21:31] Dora_theExplorer: Przepraszam
za spóźnienie ale byłem w podróży
[19:21:36] ** odchodziDora_theExplorer
[19:21:40] ** przychodziKian_Maevi...
[19:21:45] _Nereida_Wengs_: [Zakrztusiła
się herbatą widząc Dorę.]
[19:21:47] Kian_Maevi: Przepraszam za
spóźnienie ale byłem w podróży
[19:21:55] Kian_Maevi: !hufflepuff
[19:22:02] prof_Thundershout: Adiós.
Dora. I buenos dias Kian.
[19:22:21] Kian_Maevi: !Hola!

[22:15:01] LiloDelune: Kto mnie ubrał

[22:15:04] Albus_Zannichellie: Ja
[22:15:10] LiloDelune: Ehh
[22:15:17] Zinnia_Cormier: Lilo, mogę ci
pomóc się rozebrać

[20:45:16] Kazbiel_Thundershout: A ciebie
nie mieli zabrać do muzeum, Crispin_Stewart?
Podobno nowe otwierają, możesz tam
pasować.

[20:25:20] Katja_Thatcher: Ktoś jeszcze

zabija Danusię?

[20:25:33] Black_Eveline: Zabija?
[20:25:43] Katja_Thatcher: Wyrzuca znaczy

się *
[20:25:49] ** odchodzi
_Akromantula_Danusia_
[20:25:56] Crispin_Stewart: Biedna, bita
przez lata.
[20:25:57] MarcelleQuallien: Tortutuje
lepiej brzmi.
[20:26:04] Katja_Thatcher: Przyzwyczajona
jest
[20:26:07] Crispin_Stewart: Gdzie jest
rzecznik do spraw akromantul ja się pytam?

[20:26:11]Katja_Thatcher: Nie ma.
[20:26:15] MarcelleQuallien: Nie ma i nie
będzie.

[20:26:18] Crispin_Stewart:
[20:26:19] Katja_Thatcher: Akromantule
nie zasługują na rzeczników.
[20:26:21] MarcelleQuallien: Danuśka nie
ma praw.

[20:26:33] Kiara_Larreau:
[20:26:38] Kiara_Larreau: JAK NIE
ZASŁUGUJĄ?!
[20:26:43] RianaUrsa: A zasługują?
[20:26:43] Kiara_Larreau: HALO, PANI
PRAWOMAGICZNE???
[20:26:44] Ambrozja_Green: każde
stworzenie po urodzeniu zasługuje na ochronę
[20:26:46] RianaUrsa: TO PAJĄK
[20:26:46] Crispin_Stewart: I pomyśleć, że
ta akromantula otrzymała imię po mojej
babci...

[20:54:38] Kazbiel_Thundershout: Dziś

konkurs ode mnie.
[20:54:42] Vivienne: ojej
[20:54:45] Kazbiel_Thundershout: A ja nie
mam weny.
[20:54:46]Katja_Thatcher: Oho
[20:54:46] Vivienne: to będzie
armageddon
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[20:54:52] Katja_Thatcher: Nadszedł czas
żałoby.
[20:54:55] Zinnia_Cormier: to nie rób
[20:54:57] Zinnia_Cormier: co za problem
[20:54:59] Kazbiel_Thundershout: No
właśnie waham się.
[20:55:02] Kazbiel_Thundershout:
Dowalić.. nie dowalić..

[20:55:06] Zinnia_Cormier:
[20:55:07] Katja_Thatcher: Nie dowalić!
[20:55:07] Alice_Wright: Nie dowalaj :/
[20:55:07] Vivienne:Nie dowalić.
[20:55:11] LiloDelune: bieg z przeszkodami
po Krzaczkach
[20:55:20] Alice_Wright: Daj jakiś
przyjemny w twoim znaczeniu tego słowa

[20:55:20] Kiara_Larreau:
[20:55:21] Kazbiel_Thundershout:
Mówicie, że nie dowalić skreślić, tak?
[20:55:24] Kazbiel_Thundershout:

[20:55:28] Kazbiel_Thundershout: Zostało
zatem dowalić.
[20:55:28] Alice_Wright: bo dla nas i tak
wtedy będzie straszny

[20:55:29] Katja_Thatcher: Kazbiel
[20:55:29] Kazbiel_Thundershout: Dzięki!

[20:30:44] Iz_Morningstar: Dobry
wieczór. Tak sobie pomyślałam, że
dawno nie było żadnego kreatywnego
HR, a wiem jak bardzo je uwielbiacie

[20:30:57] Kiara_Larreau: A NA MOJE
KREATYWNE TO NARZEKALNIE BYLO

[20:30:57] Agusia_Slytherin:

[20:30:57] Black_Eveline: A, to pa
wszystkim!!
[20:31:03] Kiara_Larreau: narzekanie*
[20:31:11] Nereida: uwielbiam kreatywne

(oprocz tych Kiary )
[20:31:16] Iz_Morningstar: Dziś też nie
będzie.
[20:31:24] Agusia_Slytherin:
[20:31:25] Ambrozja_Green:
[20:31:27]Kiara_Larreau: aha, aha, Nerka,
ok

[20:31:29] Avetta_Cai:

[20:31:33] Nereida:

[20:31:35] prof_Cormier:

[19:13:31] prof_Isabella_Stewart: Hazel
co to za gryzienie?!

[19:15:49]Hazel:
[19:16:15] Hazel: zaszczepilas sie przeciwko
wsciekliznie?
[19:16:20]Hazel: bo moze sie przydac
[19:16:48] Crispin_Stewart: Isa, dzisiaj
śpisz przed schowkiem. Wolę dmuchać na
zimne.
[19:25:52] Crispin_Stewart: Bo w moim
wieku to strach jakbyś miała mi coś do
schowka przywlec!
[19:26:01] Hazel: na wszelki wypadek niech i
tak spi przed schowkiem
[19:26:07]Hazel: daj jej jakas wycieraczke
[19:26:22] prof_Isabella_Stewart: Ciebie
dinusiu to już nic nie ruszy!
[19:26:24] Hazel: to sobie za pomoca
zaklecia ogarnie zeby bylo miekko!!
[19:26:28] prof_Isabella_Stewart: Hazel

[19:26:30] Crispin_Stewart:
[19:28:08] prof_Isabella_Stewart: A
niech Cię dunder świśnie, szalona ślizgonko.
[19:28:35] Hazel: co to za przeklenstwa??
[dzwoni na magipolicje]
[19:29:15] prof_Isabella_Stewart: Nie
widzę!
[19:29:16] Nereida: w jakim sensie toxic
kochana



45

[19:29:51] Hazel: pewnie slonce wypalilo ci
wzrok

[19:34:14] prof_Isabella_Stewart:
[Wpisuje soczystę T Hazel, bo przecież straciła
wzrok i nie widzi jej praktyki.]
[19:34:22] DelilahWarren: xD
[19:34:23]Hazel: :O
[19:34:34] Hazel: wtedy jeszcze mialas
wzrok!!!
[19:34:46]Hazel: ale pewnie nie widzialas bo
bylas skupiona na drinku

[19:42:51] Lavinia_Lovegud: Będzie jeszcze
jedna gazetka w tym roku?
[19:43:13] Nereida: W 2022? Na pewno

[20:23:33] Kiara_Larreau: Ej, wiedziałxm,
że będzie Danusia

[20:23:37] _Maya_Fall_:
[20:23:46] Iz_Morningstar: Kiara ma
wtyki
[20:23:46] Albus_Zannichellie: Chyba

lepiej
[20:23:48] Kiara_Larreau: Bo Kajtek nie

wchodzi bez powodu na czat
[20:23:51] ** odchodzi prof_Harvey
[20:23:52]Katja_Thatcher: ...
[20:23:53] Iz_Morningstar: xDDDDDDDD
[20:23:54] Katja_Thatcher: Żałosne
[20:23:57] Nathalina_Maloy: XD
[20:24:00] Kiara_Larreau: ROZGRYZŁXM
JĄ!!!
[20:24:02] Albus_Zannichellie: XDDD
przewidywalna jesteś, widzisz?
[20:24:04] Katja_Thatcher: WCZORAJ
BYŁAM, BO SIĘ STĘSKNIŁAM ZAWAMI.
[20:24:05] Nathalina_Maloy: masakra
pani wicedyrektor
[20:24:10] Katja_Thatcher: Teraz nie
wyjdę z czatu i elo.

[20:55:43] Adam_Warren: „Spowiadam się
Kazbielowi wszechobecnemu że bardzo
zgrzeszyłem myślą mową uczynkiem i
zaniedbaniem "

[19:17:43] Cecily.Elton: 2. Kiedy odbyła
się ostatnia edycja WoR i która to była?
[19:17:54] Aileen_Crowley: 27 listopada
maja 2021 - 16

[19:17:57] Finnick_Odair: 27 listopada maja
2021 roku 16
[19:17:58] Nathalina_Maloy: 16, 27.11.2021
[19:17:59] Nereida: Szesnasta, 27 listopada
2021 roku
[19:18:02] Cecily.Elton: 3
[19:18:11]Nereida: listopada maja sdjadshjhf
[19:18:15] Aileen_Crowley: jezus
[19:18:39] Black_Eveline: Bez maja*
[19:19:01] Aileen_Crowley: [Patrzy na Izbę
Pamięci.]
[19:19:05] RianaUrsa: Skąd ten maj
[19:19:12] Zinnia_Cormier: Bo źle wpisane
w Izbie
[19:19:17] RianaUrsa: Ah
[19:19:17] Cecily.Elton: 27.11.2021 r. 16!
Pierwsza Nathalina, druga Nereia!
[19:19:23] Cecily.Elton:Nereida*
[19:19:26] Nereida: Nereia :(
[19:19:32] Kazbiel_Thundershout: To już
wiem, kto wpisywał w Izbę.
[19:19:37]Katja_Thatcher: XD
[19:19:40] RianaUrsa: XD

[22:32:09] Katja_Thatcher: Zaraz mnie
odkicknie
[22:32:10] Kazbiel_Thundershout: Słabo,
Alus.
[22:32:10] MarcelleQuallien:
#MUREMZAKAJTKIEM
[22:32:13] LiloDelune: Katja, zemsta.
[22:32:15] Kazbiel_Thundershout:
Nieładnie z twojej strony.
[22:32:21] LiloDelune:
#MUREMZAKAJTKIEM
[22:32:22] Ariadna_Williams: Buu
ALbus
[22:32:30] Ariadna_Williams:
#MUREMZAKAJTKIEM
[22:32:30] Skylar_Harvey:
#muremzakajtkiem
[22:32:32] MarcelleQuallien: Albus jesteś
bezczelny, kobiety tak kopać.
[22:32:34] Albus_Zannichellie: zaraz wy
też swoje dostaniecie!! :P
[22:32:41] LiloDelune: O no już.
[22:32:44] MarcelleQuallien: ON NAS
ZATRASZA, HALO.
[22:32:50] Katja_Thatcher: ŻADNE
"DOSTANIECIE"
[22:32:50] Kazbiel_Thundershout:
Żonobijki mu tylko brakuje.
[22:32:55] Katja_Thatcher: Pewnie ma na
sobie
[22:33:04] Katja_Thatcher: Taki to zawsze
nosi żonobijkę
[22:33:23] Albus_Zannichellie: no jasne.
szczególnie jak wchodzę do gabinetu
dyrekcji :v
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[22:33:30] Kazbiel_Thundershout:
Typowo.
[22:33:34] Katja_Thatcher: Wiadomo
[22:33:35] Kazbiel_Thundershout: Faceci
są najgorsi.
[22:33:39] Katja_Thatcher: ^
[22:33:41] Katja_Thatcher: +1

[18:50:23] Albus_Zannichellie: O,
uosobienie terroryzmu!
[18:50:33] Katja_Thatcher: Do Kazbiela
mówisz?
[18:50:42] Albus_Zannichellie: Nope, do
ciebie :P
[18:50:53]Katja_Thatcher: Niemożliwe.
[18:51:20] Kazbiel_Thundershout:
Właśnie.
[18:51:20] Katja_Thatcher: Ale dobra... O,
uosobienie ego!
[18:51:29] Albus_Zannichellie: Kazbiel jest
miłym, starszym panem
[18:51:53] Kazbiel_Thundershout: !kick
Albus
[18:52:00] Użytkownika o takim nicku nie
ma w pokoju
[18:52:08] Katja_Thatcher: ./kick Albus

[20:33:07] Kian_Maevi: 2. Kto nie
pełniący funkcji Prefekta lub Prefekta
Naczelnego znajduje się najwyżej w
Rankingu Uczniów?
[20:33:13] Albus_Zannichellie: Kiara
Lerreau
[20:33:13] Nereida: Riana Ursa
[20:33:16] Kian_Maevi: 3
[20:33:16] Kiara_Larreau: Riana Ursa
[20:33:19] Kiara_Larreau: ALBUS???? XD
[20:33:20] Albus_Zannichellie: aaaa, nie
pełniący xD

[20:33:33] Kian_Maevi: Kiara
zdetronizowana
[20:33:34] Albus_Zannichellie: spadaj.
[20:33:40] Kiara_Larreau: spaduwa ode
mnie
[20:33:40] RianaUrsa: OGŁUPIAŁAM CO
SIĘ DZIEJE ????????????
[20:33:40]Katja_Thatcher: Biednx Kiara
[20:33:49] Albus_Zannichellie: możemy ją
zdetronizować
[20:33:53] Albus_Zannichellie: -100 i
będzie
[20:33:55] Kiara_Larreau: zaraz Ciebie
zdetronizuję
[20:33:56]Kian_Maevi: xD

[20:31:52] Kian_Maevi: 1. Kto z Dyrekcji
znajduje się najwyżej w Rankingu
Nauczycieli?
[20:32:00] Albus_Zannichellie: Ja
[20:32:00] Nereida: Albus Zannichellie
[20:32:00] Nathalina_Maloy: albus
zannichellie
[20:32:00] Skylar_Harvey: Albus
Zannichellie
[20:32:01] Kian_Maevi: 3
[20:32:19] Albus_Zannichellie: Albus
zannichellie, gdybyś nie uznał mnie :v
[20:32:19]Kian_Maevi: 0
[20:32:21]Katja_Thatcher: ten to jak zwykle,
chytry na punkty i galce
[20:32:27] Crispin_Stewart: Na pewno nie
Ceci.
[20:32:31] Katja_Thatcher: Nie uznawaj
Albusa
[20:32:42] Albus_Zannichellie: zaraz
ciebie nie uznam, katja
[20:32:45] Kian_Maevi: Łaskawie
odpuściłem pytan o najniższe pozycje
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Kącik (magi)zoologiczny
Za nami już kolejny dzień października i wielkimi krokami zbliżamy się do wszystkim

bardzo dobrze znanego święta, jakim jest Halloween. Z tej okazji postanowiłam

przybliżyć Wam kolejne trzy magiczne stworzenia, które kojarzą mi się z tym dniem!

Matagot jest zdecydowanie jednym z idealnych stworzeń do przedstawienia w tym

artykule, ponieważ z pewnością jednym ze skojarzeń dotyczących Halloween jest

czarny kot. A matagot takim czarnym kotem

jest. Chociaż potrafi być o wiele większym

niż przeciętny kot. Jeżeli matagotom nie

grozi żadne zagrożenie, to nie są wcale takie

niebezpieczne ani takie duże jak na obrazku

poglądowym. Ot co, zwykły kotek, ale z

neonowoniebieskimi oczami, lubiący

przebywać w towarzystwie innych

kotowatych. Natomiast w przypadku zagrożenia… staje się dużo większy i bardziej

agresywny, a w dodatku dość odporny na magię, którą wykorzystuje jako bodziec do

przemian. Nie zobaczymy go jednak na całym świecie, bo oprócz Francji możemy go

spotkać jedynie na terenie Włoch czy Hiszpanii.

Halloween z pewnością kojarzyć nam się może z psikusami, a to idealny sposób na

przedstawienie leprokonusów. Dlaczego? Ponieważ

wytwarzają one substancję, która jest bardzo podobna

do złota, a która znika po kilku godzinach. W tym

czasie oczywiście na owe złoto nabrać się może jakiś

czarodziej, który będzie musiał później spotkać się z

rozczarowaniem, gdy jego skarb wyparuje. Co ciekawe,

są one wegetarianami! Nie musicie też bać się, że Was

skrzywdzą, gdy spotkacie je w Irlandii, gdzie występują.

Leprokonus jest zielony i nie liczy więcej niż sześć cali,

a jego ubiór składa się głównie z liści. Żyją głównie w

lesistych okolicach, ale uwielbiają zwracać na siebie

uwagę mugoli. Mimo tego, że potrafią mówić, nigdy nie zażądały zmiany swojego
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statusu zwierząt. Na koniec dodam jeszcze, że możecie kojarzyć je z bycia maskotką

irlandzkiej narodowej drużyny quidditcha.

Świergotnik, mimo że na co dzień nie kojarzy nam się z Halloween, z pewnością

również jest ciekawym stworzeniem, które można tutaj przedstawić w związku z tą

tematyką. Dlaczego? Przez jego upierzenie, które może

być pomarańczowe, a ten kolor pewnie wszystkim nam

kojarzy się z nadchodzącym świętem. Jest to magiczny,

afrykański ptak z niezwykle jaskrawym upierzeniem,

które może być właśnie odcieniem pomarańczowego lub

różowego, cytrynowo-zielonego oraz żółtego. Aby móc je

trzymać w swoim domu, czarodziej musi zdobyć specjalną

licencję, ponieważ wymagają specjalnej opieki od swojego

właściciela. Najbardziej znany jest ze swojego

niesamowitego śpiewu, który jednak po dłuższym czasie

doprowadza słuchacza do szaleństwa. Warto więc pamiętać, że na świergotnika należy

co miesiąc rzucać zaklęcie uciszające Silencio.

Rada magizoologa: Nie próbuj bronić się przed matagotem, atakując go.

Najlepszym rozwiązaniem będzie próba jego uspokojenia i rozproszenia. Pamiętaj

również, aby, gdy jest w swojej pierwszej formie, zapewniać mu dużo rozrywki. Za to

przy świergotnikach, jeśli kiedyś będziesz zwiedzać afrykańskie lasy, bądź wyczulony

na fakt, że zazwyczaj najpierw słyszy się ich śpiew, a potem je widzi. A jeżeli kiedyś

znajdziesz się na Mistrzostwach Świata w Quidditchu i leprokonusy będą zrzucać tony

złota z nieba, nie daj się nabrać i nie bierz go — i tak zniknie.

Artykuł został napisany w oparciu o niezastąpiony podręcznik do Opieki nad Magicznymi

Stworzeniami autorstwa Kazbiela Thundershouta.
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Zielnik wiedźmy
Siedziałam w zamku nad swoim zielnikiem, przeglądałam też gazetkowe numery

z poprzednich lat i zauważyłam, że dawno nie było magicznych roślin. Czas to

nadrobić! A zatem zostawmy temat dyń, które opisałam dokładnie rok temu, czyli

parę numerów gazetowych wcześniej. Bierzemy się za ciekawsze magiczne rośliny,

które mogą być idealne na psikusy halloweenowe.

Kłaposkrzeczki

Nazwa rośliny >> ang. Screechsnap

Świadomość >> półczujące

Rodzaj rośliny >> magiczna, ozdobna

Czym są kłaposkrzeczki? Po nazwie można się domyślić – to roślina, co kłapie

i skrzeczy. To niezwykła magiczna roślina potrafiąca się poruszać i niezwykle głośno

krzyczeć. Trzeba uważać, kiedy się ją nawozi.

Dlaczego? Czują ilość nawozu, wody czy

właściwości ziemi od razu. Jeśli

kłaposkrzeczkom coś nie podpasuje, to

zaczynają krzyczeć. Co tak krzyczy? Kwiaty!

Z wyglądu przypominają kwiaty rosiczki, czyli

są – dwoma słowami – mało atrakcyjne.

Powiedziałabym, że to bulwa z ustami.

Dlaczego o niej wspominam w kontekście Halloween? Można wykorzystać ją jako

odstraszacz niechcianych gości albo wziąć ze sobą małą sadzonkę na przechadzkę

podczas podróży po domach. Radzę przy okazji wziąć ze sobą nauszniki. Z

rozwrzeszczaną rośliną najlepiej poradzić sobie z pomocą zaklęcia uciszającego

Silencio.

Zębate Geranium

Nazwa rośliny >> ang. Fanged Geranium

Świadomość >> czująca

Rodzaj rośliny >> magiczna, ozdobna, niebezpieczna
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To geranium jest prawdziwie niebezpieczne i trzeba się z nim ostrożnie obchodzić. Ma

ostre zęby. Tak, nie przesłyszeliście się… zęby! Okwat rośnie do niewyobrażalnych

rozmiarów. Zęby zwane są też kłami i są

używane jako składnik eliksirów. Co ciekawe,

uchodzą także za czarodziejski artykuł

spożywczy. Myślę, że takie zęby będą idealne

jako dodatek do ciasteczek, babeczek, tart

dyniowych na święto zmarłych. Już widzę, jak

można udekorować nimi te specjały. Muszą

wyglądać bosko. Ciekawe tylko, czy będą zdrowe

i bezpieczne? A zresztą, kto by się przejmował… W końcu to tylko halloweenowe

przysmaki!

Jednak mogę Was uspokoić! Harry podczas egzaminu został ukąszony przez jedno

z geranium i przeżył, zatem jadu w kłach nie ma żadnego. Możecie próbować ich do

woli!

Skacząca bulwa

Nazwa rośliny >> ang. Bouncing Bulb

Świadomość >> czująca

Rodzaj rośliny >> magiczna, ozdobna, niebezpieczna

Bulwa wygląda jak…. dynia piżmowa lub gruszkowata. Dlaczego o niej tu mówię?

Ponieważ jest idealna na kolejnego psikusa! Ta niezwykła roślina ma zdolności

przemieszczania się i potrafi skakać dookoła.

Skaczące bulwy stają się agresywne, kiedy

wyczuwają zagrożenie, dlatego mogą stanowić

dobrą ochronę przed intruzami. Skaczą

wówczas na takiego i chcą go powalić. Niełatwo

je ujarzmić, zwłaszcza gdy są dojrzałe. Potrafią

nawet zasłonić odrzwia, broniąc domu. Młode

bulwy są łatwiejsze do ujarzmienia. Z tego

wynika, że mogą rosnąć do ogromnych

rozmiarów, chociaż dyni Hagrida mogą nie doścignąć.
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Wiecie, że skacząca bulwa jest niezbędnym składnikiem Eliksiru Dyniogłowy?

Dodatkowo przesadzanie ich nie jest wcale przyjemne i łatwe. Można przypadkiem

oberwać w twarz, czego doświadczył biedny Harry...

Krzew Ognistonasienny

Nazwa rośliny >> ang. Fire Seed Bush

Świadomość >> nieczująca

Rodzaj rośliny >> magiczna, ozdobna, niebezpieczna

Tym razem przedstawiam Wam roślinę, która pali się swoim własnym ogniem i nigdy

się nie wypala. Jej naturalnym środowiskiem są jaskinie i właśnie tam ma najlepsze

warunki – idealnie pasuje na mroczny

temat o święcie zmarłych, nie uważacie?

Krzew nie potrzebuje światła słonecznego

do rozwoju. Niektóre okazy tej rośliny

rosną w jaskiniach w Zakazanym Lesie.

Każdy jej pęd wyrasta bezpośrednio

z ziemi. Na każdym dojrzewa po kilka

ognistych nasion, które są czerwone

i posiadają w sobie ogień.

Tylko błagam, jak Wam przyjdzie bawić

się nimi w trakcie Waszego żartu, nie

zapomnijcie o swoim bezpieczeństwie. Weźcie ze sobą dobry eliksir chłodzący lub

poćwiczcie zaklęcia uzdrawiające.
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Kącik mitologiczny
[Pewnego jesiennego wieczoru przy akompaniamencie ptasiej muzyki, trzęsąc się z

zimna, spacerował mężczyzna z latarnią w ręku. Przeciskał się przez zarośla, nie

mając nic lepszego do roboty. Przez jego głowę przelatywało mnóstwo myśli, mniej

lub bardziej związanych z jego dzisiejszym zadaniem. Upił łyk wody ze swojego

prowizorycznego bidonu, wiedząc, że po latach błogiej ciszy i rzadkich rozmów jego

gardło będzie bardzo cierpieć po dzisiejszych opowieściach. Wyciągnął z kieszeni

złożony, żółtawy pergamin i pióro. Zwolnił kroku i zaczął mówić, wpatrując się

oczarowany w samonotujący przedmiot.] Nigdy nie przypuszczałem, że ktoś

zaproponuje mi taką możliwość ani że ktokolwiek będzie chciał przeczytać moją

historię oraz moje opowieści. A jednak kilka dni temu mój spokój zakłóciła niska,

blondwłosa dziewczynka. Zaproponowała mi, abym opowiedział tutaj kilka

tematycznych historii, a ja, chcąc uwolnić się choć na chwilę od nudnej codzienności,

zgodziłem się. I tak oto jestem tutaj z wami, gotowy na halloweenowe opowieści!

[Zatarł ręce, wyobrażając sobie, jak bardzo sławny będzie po tym artykule.]

Zacznijmy zatem od samego początku tego święta. Pierwotnie było ono celtyckim

świętem zmarłych — Samhain, którego nazwa oznacza „koniec lata”. Hallowe’en

oznaczało początek roku celtyckiego,

kiedy to pasterze zaganiali stada do

zagród. W Irlandii w wigilię Samhain

rozniecano nowy ogień, a następnie tym

ogniem rozpalano wszystkie pozostałe w

kraju. Na terenach Walii i Szkocji

powszechne było rozpalanie ognisk,

zupełnie jak podczas Beltane. Z czasem

Samhain oraz Wszystkich Świętych połączyły się i powstało współczesne Halloween,

które oznacza powrót zimy, czasu ciemności, chaosu i śmierci. Podczas tego święta

dzieci przebierają się i chodzą po domach, grają w „wyławianie jabłek” oraz noszą

lampiony zrobione z dyni, gdzie powycinane są upiorne twarze.

Ale skoro mamy już jakiś zarys tego jakże ciekawego święta, przejdźmy do tej, moim

zdaniem, lepszej części, a mianowicie do mało znanych postaci, które są w jakimś

stopniu powiązane z Halloween. Na pierwszy ogień niech pójdzie bogini Hel, czyli
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nordycka władczyni miejsca, gdzie trafiają zmarli, którzy nie zginęli dzielnie w bitwie;

prościej mówiąc, krainy zmarłych śmiercią naturalną. Stwierdziłem, że pasuje ona

tutaj z powodu kojarzenia jej ze śmiercią, tak samo

jak Halloween.

Kolejną osobą jest Anabesz – w egipskiej mitologii

bóg oczyszczających płomieni, stosów

pogrzebowych i kremacji. Zamiast głowy miał dwie

splątane nogi, zamiast nóg – głowę szakala i

krokodyla zwrócone do siebie paszczami. Zamiast

rąk miał tułów, w miejscu tułowia zaś głowę słonia

wywiniętą do góry. Ta dziwnie pozlepiana figura nie

była w stanie sprawnie się poruszać, nie

wspomniawszy o wypełnianiu swoich obowiązków

boga, stąd też Anabeszowi nikt nie ufał i nie miał on wyznawców. Trochę to przykre…

[Powiedział i ucichł na chwilę, układając sobie to wszystko w głowie. Napił się

jeszcze raz, czując drapanie w gardle i kontynuował swoją opowieść.]

Tziculototazit – inkaski bóg żółw, władca krainy Huoelitzcan, do której trafiają ci,

którzy zginęli w krainach umarłych. Mogło to wynikać z upadku z dużej wysokości,

zgniecenie przez jakąś infernalną bestię, spalenia czy innych tego typu wypadków.

Kraina Huoelitzcan jest jak dotąd pusta, a wśród żywych na ziemi nikt tego boga nie

zna ani go nie wyznaje. Ale przez umarłych,

którzy żyją we wcześniejszych krainach

umarłych i mogą kiedyś ewentualnie trafić do

Huoelitzcan, traktowany jest z wielkim

szacunkiem jako bóstwo opiekuńcze i dające

nadzieję.

Chyba ostatnią opowieścią, jaką dla was mam,

jest ta związana z przedmiotem, który jako

pierwszy przychodzi na myśl większości z was,

kiedy słyszycie o tym święcie. Historia halloweenowych latarni wywodzi się z Irlandii.

Dawniej robiono je z brukwi, buraków lub rzepy. Wielka Brytania pierwsza zamieniła

rzepę na dynię, którą była większa i łatwiej się w niej rzeźbiło.
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Nazwa Jack-o’-lantern wywodzi się od mężczyzny imieniem Jack, który za życia

wykorzystywał każdą okazję na wzbogacanie się. Pewnego dnia Jack spotkał diabła,

który zaproponował mu bogactwo za duszę. Niedługo przed dniem Halloween przybył

on do niego, aby upomnieć się i zabrać to, co

zostało mu obiecane, jednak mężczyzna

podstępem uwięził demona. Skąpiec jednak

zmarł 31 października. Jack nie mógł wstąpić

do niebios, ponieważ był chciwy, ale nie mógł

także wstąpić do piekła, bo żartował z diabła.

W konsekwencji musi chodzić z latarnią po

ziemi aż do dnia sądu ostatecznego…

[Mężczyzna cicho zakaszlał, kończąc

opowieść. Już zaczął odczuwać skutki

uboczne długiego mówienia. Spojrzał na pergamin znajdujący się w jego rękach,

sprawdzając, czy wystarczająco dużo opowiedział. Zastanowił się jeszcze, czy o

niczym nie zapomniał, a kiedy był tego pewien, znowu zaczął mówić.] Na

zakończenie chciałem tylko zostawić was z pewną zagadką do rozwiązania, żebyście

mogli poczuć się jak detektywi. Dostałem informację, iż ostatnim razem opowieściami

dzieliła się z wami również jakaś mitologiczna postać, której dane poznaliście na sam

koniec. Dzisiaj nie będzie tak łatwo i nie zdradzę wam swojego imienia, ale jeżeli

dokładnie czytaliście artykuł, odgadnięcie, kim jestem, nie powinno sprawić wam

kłopotu. A tymczasem życzę wam miło spędzonego 31 października oraz wierzę, że

dzięki mnie pojęcie Halloween będzie teraz wam bardziej znane. [Uśmiechnął się,

schował pergamin i pióro z powrotem do kieszeni, wyruszając w dalszą podróż.]
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Ciekawostki

Uniwersum potterowskie
 Co roku w latach 1991—1994 podczas Nocy Duchów odbywały się istotne

wydarzenia w Hogwarcie. W 1991 został wpuszczony Troll przez profesora

Quirrella, rok później Komnata Tajemnic została otwarta. Następnie w 1993

Syriusz Black III podejmuje próbę wtargnięcia do dormitorium Gryffindoru, aż

w końcu w 1994 Harry zostaje wybrany jako czwarty reprezentant podczas

Turnieju.

 Egzekucja Prawie Bezgłowego Nicka odbyła się 31 października 1492. Z okazji

500 rocznicy jego śmierci odbyło się przyjęcie, w którym uczestniczyli Harry,

Ron i Hermiona.

 Po wydarzeniach z 1998 roku Kamień Wskrzeszenia nadal znajduje się w

Zakazanym Lesie. Prawdopodobnie został głęboko zakopany przez kopyto

centaura podczas wędrówek stada.

 Korneliusz Knot jest kawalerem Orderu Merlina Pierwszej Klasy — co ciekawe,

sam przyznał sobie tę nagrodę.

Akademia Magii Ramesville
 31 października 2021 roku w Ramesville odbył się bal z okazji Dnia Nocy.

Uczestnicy brali udział w głosowaniu na króla i królową balu, najstraszniejsze

przebranie, najzabawniejsze przebranie i najciekawsze przebranie.

 W przeszłości Początki z Kryształkiem miały różne wersje tej zabawy — Poznaj

Rames z Kryształkiem, Zakończ Rok z Kryształkiem, Pod Palmami z

Kryształkiem oraz Pierwsze Kroki z Kryształkiem.

 Nathalina Maloy jest jedyną do tej pory mentorką, która pod swoimi

skrzydłami kształciła stażystów z każdego z czterech domów.

 Najwięcej uczniów zdało I klasę w XLI roku szkolnym — 28 osób. Natomiast

najwięcej świadectw w II klasie przyznano rok później i tytuł absolwenta

otrzymało 21 osób.
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Pośród ankiet
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Kraina Snu
Koniec października, nadchodzi upragniona przez większość osób uroczystość zwana

Halloween. Jest to okres zamienienia się w dziecko — czas zabawy. Jeśli w wizji

sennej jest napomnienie o tym święcie, to oznaka, że pora zapomnieć na chwilę

o pracy, a zająć się zabawą. Istnieje

duże ryzyko, że możesz się

przepracować. Odrobina szaleństwa

nikomu jeszcze nie zaszkodziła.

Jeśli w swoim śnie widzisz, że

przebierasz się na to święto, oznaczać

to może, że próbujesz stać się kimś,

kim nie jesteś. Zakładasz na siebie

maskę jakiegoś innego człowieka,

pozwalając, aby wszystko w twoim

życiu zmieniało się jak

w kalejdoskopie. Nie warto się stawać

kimś, kim się nigdy nie było. Jeśli natomiast w śnie widziałxś, jak inni świętują

Halloween, może oznaczać to, że nadchodzą czas i okazja na większe możliwości

i życiowe szanse. Coś, co może zmienić twoje życie, okazja jeden na milion. Taka

szansa nie może ci przejść koło nosa! To jest pewnego rodzaju zadanie specjalne,

które przyniesie ci wiele satysfakcji, musisz jedynie podjąć się ryzyka i wykonać to

zadanie.

Halloween to jednak okres, gdzie królują potwory, strachy. Jeśli w swojej wizji

zobaczysz, że kogoś przestraszyłeś, to najwyższa pora zmienić swoje nastawienie do

życia. Pora nastawić się na wykonanie nowych projektów i wyzwań. Trzeba poświęcić

się w nich z całej siły, wtedy też powinieneś odnieść spektakularny sukces! Wystarczy

tylko ciężko pracować.

Sny o potworach nie występują cały czas. Mają one swój powód. Pojawiają się one

w wieku dojrzewania, ale niestety nawet i w okresie dorosłości. W tym drugim

przypadku pojawiają się wtedy, kiedy straciliśmy kontrolę nad naszym życiem. Jeśli

takowe potwory ukazują się w naszym śnie, trzeba wiedzieć, że w naszej psychice jest
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obszar, który nie został przez nas jeszcze zbadany i okiełznany. Co za tym idzie —

może być dla nas niebezpieczny, skoro nie wiemy, co tam jest.

Jeśli w swoim śnie atakuje cię potwór, może to oznaczać przyjście złego omenu, który

symbolizuje, że nadchodząca przyszłość

nie zapowiada się zbyt ciekawie. Tak jak

na ogół warto patrzeć przez różowe

okulary na świat, tak to oznacza, że nie

będzie za wiele tego różu. Musisz trzymać

się na baczności! Widzisz, jak zabijasz

potwora? Wygląda na to, że obecnie

toczysz jakiś ciężki bój ze swoim wrogiem

lub walczysz o coś, co ci się należało.

Walka będzie przebiegać ciężko, ale dzięki

niej znajdziesz właściwy tor, którym

będziesz podążać w swoim życiu. Samo

zabicie oznacza jednak wielkie zwycięstwo, pokonanie swojej konkurencji

i osiągnięcie danego przez siebie celu.

Kiedy przyśni Ci się, że sam stajesz się potworem, najwyższa pora sobie przypomnieć

kilka najważniejszych zasad. Wstydzisz się samego siebie, masz całkiem negatywne

i nieprawidłowe podejście do ludzi, ale i ogólnie życia. Warto pamiętać, że aby

uzyskać czyjś szacunek, należy na niego zasłużyć. Najwyższa pora zastanowić się nad

swoim zachowaniem i je zmienić, aby później nie stać się kimś jeszcze gorszym.
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Horoskopy

Baran | 21.03 — 20.04
Będzie to dla Baranów ostatni czas na zdobycie serca

aktualnych odbiorców ich uczuć, jednakże muszą pamiętać, że

komunikacja nie polega tylko na mówieniu o sobie, ale

również na słuchaniu drugiej osoby. Podczas rozmów muszą

się więc w pewnym momencie ugryźć w język i słuchać potrzeb drugiej strony. Niech

będzie to też zachętą do posłuchania tego, co się dzieje w życiu reszty ich najbliższych,

gdyż ich plany mogą być z Baranami powiązane i przynieść pewne korzyści.

Byk | 21.04 — 21.05
Będzie to dla Byków czas wielkiej próby: serce czy rozum?

Wiele pokoleń stanęło przed tym pytaniem, więc teraz pora na

nich. Radzę posłuchać rady kogoś bliskiego, to okaże się

bardzo pomocne! Równocześnie lepiej nie składać nikomu

obietnic, gdyż to będzie dla Byków czas niepewności. Lepiej, żeby poczekały, aż ich

prywatna sytuacja się ustabilizuje.

Bliźnięta | 22.05 — 21.06
Najbliższe tygodnie będą pełne ciężkiej pracy i wypełnione

mnóstwem obowiązków. Bliźnięta będą tak zajęte, że mogą

nawet nie zauważyć, że zbliża się Halloween! Może ten

wieczór powinny zrobić sobie wolny i spotkać się z grupką

znajomych? Pomoże im to naładować swoje baterie, dzięki czemu będą bardziej

produktywne. Muszą też pilnie słuchać tego, co mówią inni. W przeciwnym wypadku

mogą zostać uznane za aroganckie i stracić nowe możliwości rozwoju.
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Rak | 22.06 — 22.07
Szczęście będzie sprzyjać Rakom — poznają kogoś nowego

i zapomną o ostatnich smutkach i cierpieniach. Ten wieczór

przyniesienie im wiele radości oraz zapowiedź szczęścia na

najbliższy czas. Bycie otwartym na ludzi tak jak nigdy dotąd

przyniesie im wiele korzyści i otworzy przed Rakami wiele

nowych możliwości. Może czas zgodzić się na tę imprezę?

Lew | 23.07 — 22.08

Halloween nie będzie dla Lwów czasem zabawy do białego

rana oraz konkursów na przebrania. Bardziej skierują się ku

ubraniu ciepłych i wygodnych ubrań oraz do spaceru

i spędzenia wieczoru z kimś bliskim — rodzicami,

rodzeństwem, przyjaciółką, a może z partnerem lub dzieckiem. Mimo braku hucznego

świętowania przez cały czas będą w świetnym nastroju, a uśmiech nie zniknie choćby

na chwilę. Ten moment na pewno zostanie w ich pamięci jako jedno z lepszych

wydarzeń.

Panna | 23.08 — 22.09
Jak wiadomo, listopad to miesiąc, gdzie zaczyna się robić

bardziej szaro, ponuro oraz popadamy w rutynę. Dlatego

ostatnie dni października byłyby dla Panien dobrym czasem

na odłożenie wszystkiego na bok, aby zabawić się za wszystkie

czasy. Ten czas będzie Pannom bardzo potrzebny, gdyż po nim nie będzie chwili na

relaks, a nadejdzie nuda oraz natłok pracy. Może ta chwila relaksu da im potrzebną

siłę na przetrwanie?
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Waga | 23.09 — 23.10
To będzie czas na poczucie ognia jak te świeczki

w wydrążonych dyniach. Wagi poczują namiętność, gorąc oraz

żar, których dawno nie czuły. Choć może się to wydawać

chwilowe, wcale tak nie jest! To będzie dobry czas na zabawę

z przyjaciółmi oraz z nieznajomymi, by znaleźć własne

szczęście na przyszłość. Wystarczy, by Wagi popuściły lejce i dały się porwać.

Skorpion | 24.10 — 22.11
Halloween minie Skorpionom dosyć samotnie i spędzą go na

rozmyślaniach nad bieżącymi sprawami. Nabiorą ochoty, by

spędzić weekend w zaciszu domowymi i nareszcie porządnie

odpocząć, mając przed sobą udany dzień. Powinny jednak

pamiętać, że nie warto słuchać plotek czy przejmować się starymi kłopotami. Mimo

wszystko problemy okażą się mniej znaczące niż się wydają, ludzie sympatyczniejsi,

a świat piękniejszy.

Strzelec | 23.11 — 21.12
Halloween to idealny czas na pokazanie kreatywności

Strzelców! Wymyślenie wyjątkowego przebrania czy

zorganizowanie imprezy roku to świetny pomysł. Dzięki

swojej nieszablonowości Strzelce zapamiętają to wydarzenie

na zawsze. W najbliższym czasie mogą odczuwać chęć pomocy innym ludziom.

Pochwały i uznanie otoczenia będą dla nich ważne, zrobią wiele, aby je zyskać. Niech

nie przesadzają jednak z przysługami, bo mogą się przepracować.
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Koziorożec | 22.12 — 20.01
Koziorożce mogą nie mieć ochoty na szaleństwa z okazji

Halloween, jednak ich drugie połówki lub znajomi nie pozwolą

im się nudzić. Wieczorne oglądanie strasznego filmu może

okazać się strzałem w dziesiątkę. Stanie się to jednym

z najlepszych wspólnych wspomnień ze znajomymi. Nadrobią

zaległości i uporają się ze stosem trudnych rodzinnych spraw. Niech nie zaniedbują

miłości, trochę romantyzmu dobrze im w najbliższym czasie zrobi.

Wodnik | 20.01 — 18.02
Wodniki popełnią błąd, jeśli w ten weekend postanowią się

lenić w domu. Ominie ich wiele niezapomnianych wrażeń.

Powinny wyjść chociaż na spacer i poszukać okazji do zabawy.

Nie będą żałować podjętej decyzji. W najbliższym czasie

dojdziesz do wniosku, że musisz podjąć ważne decyzje lub natychmiast powiedzieć

komuś coś bardzo szczerego. Na szczęście los nie pozwoli im na realizację niektórych

szalonych pomysłów.

Ryby | 19.02 — 20.03
W tym roku Ryby powinny odpuścić sobie szaloną imprezę

halloweenową i zamiast tego poświęcić czas na spotkanie

z bliskimi. To najodpowiedniejszy moment na to, by im

pokazać, jak bardzo są dla nich ważni. Warto odezwać się

nawet do osób, z którymi już dawno się nie kontaktowały. Mogą liczyć na pomoc

i sympatię otoczenia, ale niech nie przesadzają z narzekaniem. Niektóre decyzje mogą

być zbyt pośpieszne, Ryby nie powinny dać ponieść się emocjom!
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Kącik artystyczny

Konkurs artystyczny
Oczy wszystkich skierowane są ostatnio na Halloween — dla jednych jest to okazja do

maratonu horrorów z ukochaną osobą, dla innych do wycinania dyni, a jeszcze inni

preferują chodzenie po domach. Jakkolwiek chcecie spędzić ten wieczór, nie może

Was ominąć nasz kolejny konkurs artystyczny. Wasze zadanie polega na ułożeniu

rymowanki związanej z tematem Halloween. Powinna zawierać następujące

słowa: dynia, maska, horror. Za wysłanie prac na sowę redakcji do północy dnia

4 listopada możecie zdobyć 20 punktów. Ponadto wybrane odpowiedzi zostaną

opublikowane już w następnym numerze. Zachęcamy do udziału każdą osobę

uczniowską, nauczycielską i odbywającą staż.

Twórczość społeczności
Pewną jesienną wieczorową porą

Szedł Crispin z zamyśloną głową.

Nagle słychać trzask i stukot

Kasztan mało nie narobił głupot.

Crispin w szoku, tak jak drzewo,

Aż zgubiło liście na prawo i lewo.

Podniósł kasztan, schował do kieszeni

Może w coś pięknego się zmieni.

Chyba poczuł zimne kropelki,

I powiedział:

„spadnie deszcz,

przemokną mi spodenki...”

autor: Delilah Warren
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„Jesienne dusze”

Leci sobie liść

Przez pola, przez lasy i nad domami

Leci podczas słońca,

Podczas deszczu też.

Wiatr go niesie w niezbadany ląd

By mógł odnaleźć bratnią duszę swą.

Wędruje i szuka z góry jak ptak,

Wędruje i szuka o! tam!

Gdzieś na ziemi leży kasztan,

Już suchy i stary od czasu.

Nawet deszcz nie przywróci mu młodsi.

Wreszcie liść upadł,

Upadł przy kasztanie.

Jeden płaski, delikatny

Drugi okrągły i twardy.

Dwa różne, a wciąż bratnie dusze.

Jednak czasu mało im zostało,

Oboje tyle się szukali,

Że jesień przejdzie w mig

I szybko zamienią się w pył.

Nie przeszkadza to liściowi,

Nie przeszkadza kasztanowi,

Gdyż oboje się kochają

I ostatnie pomarańczowo-czerwone chwile ze sobą doceniają.

Wtem nadszedł pożegnania dzień,

Oboje rozpadli się.

Ale cóż się stało? Ktoś zlitował się?

Dał kasztanowi i liściowi drugą szansę?

Teraz te dusze dwie co jesień wracają

By na nowo wędrować i szukać,

Ale nigdy nie rezygnują,

Bo te kolory i inne pary

Siły im dają.
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Kiedy się znajdą zawsze słuchają

Jak to smutna pora roku,

Jak ciemno i szaro,

Ale liść i kasztan nie widzą tego,

Bo dla nich to czas wspólny,

Czas barw, czas zmian.

Kiedy leżą razem na ścieżce, na dachu

Widzą jak inne liście kolory zmieniają,

Jak deszcz i słońce

Przeplatają się ze sobą

By stworzyć 7 barw na niebie.

Ten czas dla małych dusz szczęśliwy jest

Niesie im samą radość

Niesie im wspólny czas

Niesie im mnóstwo barw

Oraz pogody zmian,

Które łączą ich

By przeżyli wspólnie jesienne dni.

autor: Riana Ursa

Kiedy Crispin mijał budowę,

Czerwony liść spadł mu na głowę.

Lecz profesor o tym nie wiedział,

I z tym liściem na ławce przez długi czas siedział.

Idąc dalej o kasztan się potknął,

Upadł na ziemię i w twarz się nieźle rąbnął..

Nagle z nieba zaczął padać rzęsisty deszcz,

Crispin zmoczony zaczął krzyczeć „Deszczu, precz!”

Cała szata zmoczona,

A jesienna wędrówka musiała zostać zakończona.

autor:Marcia Malfoy
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Strefa rozrywki
Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 4 listopada

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli!

Konkurs nr 1
W tym konkursie Waszym zadaniem będzie ułożenie

Puzzli. Kliknijcie w poniższy świstoklik, a po ułożeniu

zróbcie zrzut ekranu i wyślijcie go na sowę redakcji, za co

zdobędziecie 20 punktów/galeonów.

— świstoklik do puzzli —

Konkurs nr 2
Tym razem Wasze zadanie polega na dopisaniu do

podanych osób kostiumu, jaki mogłyby założyć na

halloweenowy bal. Tutaj liczy się kreatywność! Za

każdy przykład możecie zdobyć 2 punkty/galeony, co

łącznie daje 20 punktów/galeonów.

1. Alice Wright

2. Aileen Crowley

3. Nereida Wengs

4. Albus Zannichellie

5. Avetta Cai

6. Hallon Gelassehrgeiz

7. Ambrozja Green

8. Moria Nerios

9. Katja Thatcher

10. Iz Morningstar

Redaktor Naczelny
Hallon Gelassehrgeiz

Projekt Okładki
Lilo Delune

Korekta
Alice Wright
Katja Thatcher

Redaktorzy
Adam Warren
Agusia Slytherin
Aileen Crowley
Alice Wright

Ariadna Williams
Avetta Cai

Charleene Ambarella
Defne Nefrite
Delilah Warren
Diana Collins
Eveline Black

Hallon Gelassehrgeiz
Iz Morningstar
Lilo Delune

Marcelle Quallien
Marcia Malfoy
Nathalina Maloy
Nereida Wengs
Riana Ursa

Susanna Sheen

Sowa Redakcji
red.newsville@gmail.com

https://www.ipuzzle.pl/pl/puzzle/graj/inne/107611-amr-xlvii-newsville-lxxix-sr-konkurs-1
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