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Naczelne Deliberacje
„Mają dokładnie takie same marzenia jak większość ludzi: chcą kochać i być
kochani.”
– Sue Johnson

Życie, uzdrowienie, słońce, natura, harmonia, duchowość. Tęcza obecna jest na
naszym niebie od zawsze i chociaż jest jedynie wynikiem rozszczepienia światła
słonecznego, od dawna postrzegamy ją jako coś znacznie bardziej niezwykłego.
Prawie w każdym miejscu kojarzona była z czymś boskim lub jako droga do samego
raju, który mogliśmy osiągnąć po śmierci. W mitologii chińskiej symbolizowała
szczelinę w niebie zamkniętą stosem kamieni, a według mitologii skandynawskiej
stanowiła rzeczywisty most między ziemią i niebem.
W czerwcu możemy jednak zaobserwować tęczę nie tylko na niebie, ale także
w oknach, słupach lub ubraniach w postaci flag, naklejek czy przypinek. Szósty
miesiąc w roku jest bowiem miesiącem dumy dla społeczności LGBTQ+ i z tej okazji
otwiera się przed Wami wydanie „Newsville” poświęcone tematyce właśnie tych osób,
a także kolorom, różnorodności, akceptacji oraz samej tęczy.
Niech [świat] zalśni w pełnym słońcu / kolorami całej ziemi,

Osobistości od drugiej strony: Crispin Stewart
[Pomieszczenie, do którego wszedłeś, było dość zadziwiające. Niczym nie
przypominało normalnego pokoju. Biło od niego domowym ciepłem, ale również
dziecięcą energią, porywistością. Naprzeciw kominka ustawione były dwa skórzane
fotele. Jeden w kolorze brązu, drugi bieli. Pogoda na zewnątrz nie dopieszczała,
dlatego też drewno w kominku było trawione przez ogień. Całości dopełniały
tęczowe dodatki, które dało się dostrzec niemalże wszędzie.]
Florian Cormier: [Białowłosy z figlarnym uśmiechem opadł na skórzany fotel
redakcji, spoglądając na swojego Gościa. Mężczyzna spojrzał na rudowłosego kątem
oka i posłał mu delikatny uśmiech,
prawą dłonią ściskając mocniej pióro,
którym miał zamiar zapisywać jego
odpowiedzi.

Pożółkły

pergamin

usadowił na swoich kolanach, będąc
niewątpliwie gotowym do rozpoczęcia
wywiadu.
swojego

Dlatego
miejsca

Wykładowcy

też
i

wstał
na

ze

widok

podszedł

bliżej,

dłoń.]

Dobry

ściskając

jego

wieczór,

profesorze

Stewart!

[Wyszczerzył się, stawiając na nutkę
profesjonalizmu, a co mu tam.]
Crispin Stewart: [Ścisnął dłoń Gryfona, jednocześnie posyłając mu szeroki
uśmiech. Poniekąd zdziwił go aktualny wystrój pokoju, który był dla niego aż nadto
krzykliwy.] Dobry wieczór, redaktorze Cormier! [Wykrzyczał doświadczony
historyk magii.]
[Mężczyzna swoją prawą dłonią wskazał na stolik kawowy przed ich siedzeniami.
Właśnie wtedy stolik zapełniły różne słodkości — ciasta, ciastka, owoce, kawałki tortu
— oraz klika napojów, między innymi kawa, herbata, sok, woda czy kakao. Do
wyboru, do koloru, jak to się mówi!] Proszę się częstować! Słyszałem, że to
wszystko

wykonał

Kryształek

według

przepisów

profesora

Thundershouta. [Podrapał się po głowie i spojrzał na reakcję profesora Stewarta.]
To chyba dobrze, nie?
[Zerknął na stolik pełen wspaniałych rzeczy. Wiedział, że skoro zostało to
przygotowane według przepisu profesora Thundershouta, to na pewno musiało być
bardzo smaczne. Jednak wiedział, że nie może sobie pozwolić na puste kalorie,
ponieważ za jeszcze większy brzuch małżonka wygoni go ze schowka. Tym razem
postanowił więc zadowolić się kawą.] Bardzo dobrze! Żałuję, że profesor
Thundershout nie jest skory do
tego, aby mi gotować.
[Dwa

razy

stuknął

palcami

o powierzchnię stolika kawowego i złapał
lewą dłonią kubek z kakao, które jeszcze
przy pomocy magii podgrzał. Cenił sobie
ciepłe napoje, bo chyba tylko one mogły
rozgrzać jego kamienne już serce.] Ale
dobrze,

myślę,

że

możemy już

przejść do jednego z najbardziej
standardowych pytań… [Zaśmiał się,
miał nadzieję, że standaryzacja to nic złego, a takie pytanie może dać dobry pogląd na
późniejszą rozmowę.] Jak długo jesteś w Świecie Magii? Niemalże każdy
przypina Ci łatkę ŚM-owego dinozaura i wyjadacza, więc ile tu naprawdę
jesteś? [Złapał mocniej pióro, będąc gotowym na zapisywanie słów Profesora.]
[Uśmiechnął się, słysząc to pytanie, choć zdawał sobie sprawę, że pradawne opowieści
nie porywały każdego. Zdecydował się na w miarę krótką i zwięzłą odpowiedź.]
Hmmm… Dość długo. Pierwszy raz w Akademii Magii Ramesville
pojawiłem się w kwietniu 2012 roku, więc to już 10 lat. Warto zaznaczyć,
że po około 4 latach odszedłem i przez pewien czas mnie nie było. Jednak
jeśli miałbym to zsumować, to jestem związany z placówką ponad 8 lat.
Czyli nie taki stary jak mówią… [Pokręcił głową i upił łyk kakao. Przy pomocy
pióra zapisał odpowiedź swojego Gościa i z uśmiechem odstawił kubek na stolik.]
Pewnie wiesz, że czerwiec jest miesiącem dumy i z tym poniekąd
związane jest nasze wydanie gazetki. Świętujesz ten miesiąc w jakiś

konkretny sposób? [Poprawił swoje okulary na nosie i chwycił jedno ciastko
owsiane.]
[Spoglądał na owsiane ciasteczka, które leżały przed nim. Uznał, że na jedno może
sobie pozwolić, więc szybko chwycił je w dłoń.] Oczywiście, zdaję sobie sprawę
z tego, że aktualnie trwa miesiąc dumy. To sobie osobę do wywiadu
wybrałeś, Florianie! [Mężczyzna nerwowo się
zaśmiał.] Może moja odpowiedź nieco zdziwić,
ale nie. Moje poglądy w tej sprawie bywają
nieco inne od znacznej części środowiska.
Czasami

przypinana

konserwatywnego”

mi
jak

jest

łatka
na

„zbyt
geja.

Podsumowując, nie świętuję w czerwcu.
[Po raz kolejny zanotował odpowiedź profesora
Stewarta na pergaminie i kilka razy stuknął piórem o świstek pergaminu.] Byłeś
dyrektorem, który najdłużej pełnił swoją funkcję. Jak mówiłeś, początek
datujemy na 2012 rok… Uważasz, że Akademia obecnie to miejsce
przyjazne osobom, które należą do mniejszości seksualnych? [Odchylił się
nieco, opierając plecami o powierzchnię brązowego fotela.]
[Mężczyzna w ekspresowym tempie zaczął analizować w głowie przeróżne sytuacje,
które miały miejsce na przestrzeni lat.] Myślę, że Ramesville jest przyjazne
wszystkim. Tutaj każdy może się czuć
swobodnie. W końcu jest to miejsce,
w którym moim zdaniem można uciec od
codzienności i zatracić się w magii.
Szkoła jest otwarta na każdego, nie liczy
się

orientacja.

Przynajmniej

mam

nadzieję, że nikt nie odczuwa tutaj
w żadnym

stopniu

dyskryminacji

ze

względu na styl życia.
[Kilka razy kiwnął głową, zastanawiając się nad
kolejnym pytaniem. Przegryzł dolną wargę i, wziąwszy głęboki wdech, zadał kolejne
pytanie.] A czy było tak zawsze? Jak to wyglądało dawniej, w tym 2012
roku? Czy każdy był też tak otwarty? [Przeniósł swój wzrok na Gościa, czekając

na jego odpowiedź, której niewątpliwie był ciekawy. Założył nogę na nogę i kurczowo
trzymał pióro, będąc gotowym do zapisania słów mężczyzny.]
[Na twarzy historyka pojawił się lekki uśmiech, bo dzięki temu pytaniu dostrzegł
przepaść na przestrzeni tych 10 lat.] Drogi Florianie, niestety, ale nie było tak
zawsze. 10 lat to kawał czasu. Świat Magii tak samo jak nasz kraj przez
ten okres się zmieniał w tym czy każdym innym aspekcie. Widoczność
osób ze środowiska LGBT+ nie była
kiedyś aż tak duża. To samo miało
miejsce na czacie. W szkole pojawiał się
jeden lub dwóch wyoutowanych gejów.
Sam głośno o tym na początku nie
mówiłem, bo mimo że to Internet, to
jednak nie chciałem poruszać takich
tematów. Teraz jest zupełnie inaczej,
Świat Magii jest pełen tęczy. Młodsze
osoby są o wiele bardziej poinformowane
niż ludzie 10 lat temu, choć nie twierdzę,
że wtedy panowała mała otwartość na
LGBT+. Gdy robiłem wtedy coming out w Ramesville przed ludźmi, to
bardzo dobrze się zachowywali. Po prostu możliwe, że w społeczeństwie
było mniej odwagi niż jest teraz.
Jako włodarz placówki masz jakiś wpływ na to, co się dzieje obecnie…
[Zamyślił się na chwilę, wpatrując w jeden punkt przed nim. Dość szybko się
otrząsnął i spojrzał znowu na rudowłosego.] Myślisz, że jako Władze robicie to,
co w Waszej mocy, aby każdy czuł się w Ramesville po prostu dobrze? Czy
raczej staracie się unikać tematów LGBTQAI+? Chodzi mi o jakieś
specjalne wydarzenia, konkursy… [Poprawił rękawy swojej różowej koszuli,
które musiały mu się podwinąć — jak zwykle. Uśmiechnął się przepraszająco
i zaczerwienił.] Rzadko kiedy ktokolwiek chce poruszać ten temat w swojej
placówce, głównie ze względu na kontrowersje z nim związane, stąd moje
pytanie.
[Spojrzał na kolejne ciasteczko, które nieco wybiło go z rytmu. Następnie zerknął na
Floriana, który oczekiwał już odpowiedzi.] Z tym włodarzem to bym aż tak nie

przesadzał.

[Zachichotał.]

Akademia

Magii

Ramesville

w

różnych

dyrekcyjnych składach od wielu lat stara się utrzymać dobrą atmosferę.
Dbamy o to, aby każdy, kto tu przychodzi czuł się
dobrze. To

miejsce nie powinno

generować

dodatkowych stresujących sytuacji, które każdy
z nas ma w realnym życiu. Dbamy o to, aby szkoła
była przyjazna dla każdego. Jeśli uczniowie,
stażyści czy nauczyciele nie czuliby się tutaj
swobodnie, to jaki byłby sens, aby to prowadzić?
Robimy to dla ludzi. Sama zabawa w czarodzieja
to jedno. Drugą rzeczą są przyjaźnie, które się
tutaj często zawiązują na lata. To jest podstawą naszej szkoły. [Profesor
pomyślał o drugiej części pytania, ponieważ miał lekki problem, aby się do niej
odnieść.] Jeśli chodzi o wydarzenia o tęczowej tematyce, to ich nie
organizujemy. Jednak nie stajemy też na przeszkodzie, jeśli ktoś chce je
robić. Sam zorganizowałeś taki konkurs i nikt nie prosił Cię o zmianę.
Tematy LGBT+ może i są trudne dla wielu osób, ale trzeba się z tym
oswajać.

Mamy

średniowiecze…

XXI

wiek,

Szkołą

nie

zarządzają

dajmy

się

zwariować.

zdecydowane

osoby

To
i

nie

jestem

przekonany, że w żadnym z nas nie pojawia się strach przed tym, co
jednak jest codziennością.
[Skończywszy świdrować swojego Gościa spojrzeniem, wymienił zwykłe pióro na to
samopiszące, co by dłoń mu nie zemdlała; tego nie
chciał.] A teraz takie bardziej ogólne pytanie…
Czy

uważasz,

że

ŚM,

patrząc

też

poza

Ramesville, dobrze adaptuje się na osoby
queer? [Przeczesał swoje włosy dłonią, starając się
je w jakiś sposób poskromić, coby nie wyglądały jak
siedem nieszczęść. Odchrząknął w miarę cicho i
czekał na odpowiedź profesora Stewarta.]
[Rozpromienił się, słysząc to pytanie, ponieważ nie raz o tym myślał.] Jestem
przekonany, że Świat Magii… Wróć! [Zrobił krótką pauzę.] Nie za często
wychodzę poza mury szkoły, więc raczej odniosę się do naszej placówki.

Jestem przekonany, że Ramesville jest bezpiecznym miejscem dla osób
queer. Wiadomo, że może nie każdy, kto tu przyjdzie, pierwszego dnia
będzie czuł otwartość. Wydaje mi się, że z czasem wszyscy przekonują się
do tego, że mogą się tutaj czuć bezpiecznie i w znacznym stopniu będą
akceptowani. Ludzie z otwartością podchodzą do osób ze środowiska
LGBT+, nie ma przejawów homofobii. Oczywiście, jeśli takie by się
pojawiły, to mam nadzieję, że zostanie to do nas zgłoszone. Podejmiemy
wtedy działanie.
Zauważyłem, że osoby hetero, które są w Świecie Magii, wykazują się
wspierającą postawą, co naprawdę trzeba docenić. Do tej pory pamiętam,
gdy jedna osoba uczniowska zrobiła
coming out i powiedziała, że od teraz
chce, aby zwracać się do niej męskimi
zaimkami. Nie było z tym żadnego
problemu.

Pamiętam

komentarze,

jakie były skierowane w jego stronę,
pełne wsparcia i zrozumienia.
W tym magicznym świecie zaczynają
się też otwierać osoby niebinarne.
Ludzie

przekonują

się

szybko

i sprawnie używają zaimków, nie krzycząc, że jest to nienormalne.
W realnym świecie bywa inaczej. Mnie zaimki pokonują, ale się staram,
bo wiem, że dla kogoś jest to ważne. Podsumowując mój słowotok…
Magiczna społeczność jak na razie zdaje ten egzamin.
[Kątem oka sprawdzał, czy samopiszące pióro na pewno zapisuje słowa mężczyzny,
w końcu nie chciał wrócić z pustą kartką.] Świetnie! Cieszę się, że wszystko
idzie w dobrym kierunku, a ludzie są przede wszystkim otwarci.
[Uśmiechnął się serdecznie, bo co innego miał zrobić? Uśmiechanie się było
w porządku, jednakże nie mógł robić tego za często.] Jako wyjadacz i osoba
związana z osobami queer w jakiś sposób… masz radę dla takich osób,
gdy dołączają do ŚM-u? Co powinni, a czego nie? [Oparł się łokciami, kładąc je
na podłokietnik swojego fotela, upił ostatni łyk kakao i odstawił kubek na dobre.

Kryształkowe kakao według przepisu profesora Thundershouta było naprawdę
dobre…]
[Mężczyzna wziął łyk kawy, która stawała się coraz chłodniejsza.] Cóż ja mógłbym
poradzić nowym osobom, które dołączają do Świata Magii? Może to, aby
się nie poddawały i pamiętały, że to tylko zabawa. Tworzy się im
wszystkim przestrzeń, w której mogą wiele. Każdy może się tutaj stać
tym, kim chce, bez żadnych oporów. Niech po prostu z tego skorzystają.
Powinni być otwarci na wszystkich i przyzwoici. Nie powinni zapominać,
że po drugiej stronie też siedzi człowiek. Niestety, z tym czasami są małe
problemy.
[Kiwnął głową, podpisując się rękami i nogami pod słowami Gościa.] I ostatnia
rzecz — tradycja wywiadów bodajże — czy chciałbyś kogokolwiek
pozdrowić? [Delikatnie ściągnął swoje okulary tak, że te wisiały na jego nosie, jakby
miały zaraz spaść, dlatego białowłosy asekurował je
dłońmi, nie chciał rozbitego szkła na podłodze.]
Oczywiście, że chciałbym pozdrowić kogoś,
kto jest dla mnie bardzo ważny w tym
magicznym

świecie,

jak

i

poza

nim.

Pozdrawiam swoją magiczną małżonkę.
Mam nadzieję, że wybaczysz mi te owsiane
ciasteczka!
[Białowłosy czym prędzej wstał z okupowanego
przez siebie miejsca i podszedł do drugiego
mężczyzny z uśmiechem na ustach. Wyciągnął w jego kierunku prawą dłoń, po czym,
gdy ten zrobił to samo, uścisnął ją.] Bardzo dziękuję za poświęcony czas
i udzielenie mi wywiadu! Mam nadzieję, że tematyka się podobała, a sama
treść będzie nauką dla każdego członka naszej społeczności!
[Uścisnął dłoń mężczyzny, a następnie zerknął na ostatnie ciasteczko.] To ja je
jeszcze wezmę na drogę do schowka. [Zręcznym ruchem techniki alpejskiej
kozicy zgarnął ręką słodkości i schował do swojej wyjściowej szaty.] Bardzo miło mi
się z Tobą, Florianie, rozmawiało, dziękuję za zaproszenie. Mam
nadzieję, że nikogo nie zanudziłem swoimi przemyśleniami!

Z magicznej biblioteczki
„Boy meets boy”, czyli słynny „Heartstopper”
W ostatnich miesiącach było dość głośno o serialu „Heartstopper”, który
zadebiutował w kwietniu na Netfliksie. Zapewne wielu osobom obiło się chociaż
cokolwiek o uszy. Jednak czy wszyscy mieli świadomość, że zanim on powstał, Alice
Oseman narysowała komiks? Dokładnie tak! Ta brytyjska pisarka i ilustratorka
opowiedziała światu historię dwóch chłopaków za pomocą rysunku.
Charlie Spring, jeden z głównych bohaterów, to
uczeń 10. klasy szkoły Truham. Jest wysoki, ma
czarne włosy i niebieskie oczy. Charlie jest
uroczym

i

wrażliwym

chłopakiem,

który

uwielbia czytać oraz grać na perkusji. Całym
sercem

kocha

także

psy.

Jego

dom

w Hogwarcie to Slytherin!
Nick Nelson to drugi z głównych bohaterów,
który uczęszcza do 11. klasy. Tak jak Charlie
jest wysoki, ale ma blond włosy i brązowe oczy.
Kocha grać w rugby i mimo że sprawia przez to
wrażenie

zuchwałego,

aroganckiego

i szorstkiego, tak naprawdę jest otwarty
i towarzyski. Nick, jeśli chodzi o hogwardzkie
domy,

jest

zupełnym

przeciwieństwem

Charliego, bo należy do… Gryffindoru!
Chłopcy poznają się podczas wspólnych zajęć. Pan Lange posadził nastolatków obok
siebie i tak oto nawiązała się ich znajomość. Początkowo ograniczała się ona tylko do
zdawkowych powitań, ale z biegiem czasu zaczęła się przekształcać w coś więcej.
Zaczęli pisać do siebie, odrabiać wspólnie zadania domowe, a także bawili się z Nellie,
uroczą suczką Nicka. W końcu obydwaj uświadomili sobie, że czują do siebie coś
więcej i ich przyjaźń jest naprawdę wyjątkowa.

Ale

nie

można

zapominać

o

drugoplanowych

postaciach, które Alice Oseman równie genialnie
wykreowała; a należą do nich między innymi: Tao,
Elle oraz Aled — przyjaciele Charliego, a także jego
kochana siostra Tori. Natomiast Darcy i Tara to
przyjaciółki Elle ze szkoły Higgs. Interesującym
bohaterem jest również Ben, były chłopak Charliego.
Każda z tych osób ma niesamowitą osobowość. Mimo
że Heartstopper skupia się głównie na historii
Charliego i Nicka, nie raz chciałam dowiedzieć się
czegoś więcej o tych pobocznych postaciach.
Alice Oseman pokazuje czytelnikom zwyczajne życie
nastolatków, którzy się w sobie zakochują, ich
przygody, a także problemy, z którymi muszą się
zmierzyć… To cudowna opowieść o przyjaźni, miłości, zaufaniu.
Do tej pory w Polsce ukazały się cztery tomy komiksu. Zyskuje on coraz większą
popularność nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie, więc autorka na pewno
nie zrezygnuje z kolejnych części. Podobno piąty jest już w przygotowaniu. Jednak
wiadomo, że rysowanie pochłania naprawdę dużo czasu, więc nam, czytelnikom,
pozostało jedynie uzbroić się w odrobinę cierpliwości!

Wielki Turniej Domów Hogwartu
W świąteczny weekend mugolska telewizja wyemitowała teleturniej „Harry Potter:
Turniej Domów Hogwartu”, w którym fanki i fani, starsi i młodsi, zmierzyli się ze
sobą w barwach domów, których wartości są im najbliższe, na wiedzę z filmów i
książek o HP. Niewykluczone, że wśród uczestników byli czarodzieje i czarownice.
Turniej podzielono na cztery etapy: półfinały (G vs H, S vs R), walka o dziką kartę do
finału (G vs S) oraz wielki finał (H vs S vs R). Każdy etap podzielony był na rundy
z pytaniami oraz zagadkami związanymi z książkami czy filmami (scenami, a nawet
prawdziwymi rekwizytami, np. diadem Ravenclaw czy kanapa Grangerów) i
punktowany 10-50, a w decydującej rundzie można było punkty podwoić.
Prowadzącą te zmagania była aktorka Helen Mirren, natomiast nad punktacją czuwał
znany Gryfon, Lee Jordan (Luke Youngblood). Lecz to nie jedyna znana twarz, jaką
mieliśmy przyjemność zobaczyć, bo pytania swoim domom zadawali postacie z nimi
związane — Neville Longbottom (Matthew Lewis), Gruby Mnich (Simon FisherBecker), Jęcząca Marta (Shirley Henderson) czy Draco Malfoy (Tom Felton). Udział
wzięli również fani — aktor Pete Davidson, komik Jay Leno, Jacob Kowalski (Dan
Fogler); natomiast poszukując właściwego strażnika z King’s Cross, z ust Harry’ego
Taylora padło słynne „9 i ¾? Dobrze się bawisz, mały?”.
Drużyny

składały

się

z

trzech

reprezentantów

wybieranych przy pomocy listów wylatujących z
kominka. Punkty za poprawne odpowiedzi mógł
zdobywać

także

cały

dom

wspierający

reprezentantów. Puchar i historyczne

swoich

zwycięstwo

w pierwszej — i miejmy nadzieję nie ostatniej — edycji
przypadł Hufflepuffowi.
Emocje były od pierwszego do ostatniego odcinka, a
poziom wiedzy i miłości do świata HP zrobiły na mnie
osobiście ogromne wrażenie. Bo nieważne, skąd
pochodzisz, ile masz lat, jaki masz kolor skóry, w co wierzysz i jakiej orientacji jesteś,
w Świecie Magii i Harry’ego Pottera każdy znajdzie coś dla siebie — nawet mugol.

Magiczne Dywagacje
[Nikt nie pamiętał, jak ta szafa znalazła się w najodleglejszym kącie szkolnych
lochów, lecz każdy, kto zapuścił się w te rejony, nie mógł nie dosłyszeć dziwnych
dźwięków, które się z niej wydobywały. Po szkole zaczęły nawet krążyć plotki, że
nauczyciele trzymali tam bogina lub inne stwory potrzebne do zajęć OpCM.
Niektórzy bardziej ciekawscy wiedzieli jednak, że w szafie nie urzędowały żadne
potwory, a dwóch członków społeczności Ramesville. Od dawna rzucali różne
zaklęcia,

przynosili

zapas

gazetek, herbaty i ciastek,
a także nie raz widziano ich,
jak

przemycali

filiżanki

czy

miedziane
czajniczek.

Wkrótce miało się również
okazać,

że

całe

te

przygotowania zakończyły się
założeniem kolejnego działu
autorskiego

w

szkolnej

gazetce Newsville, a szafa —
wcale nie taka znowu mała, bo wyglądała jak porządne, domowe pomieszczenie —
była jedynie siedzibą dla dwóch papużek nierozłączek. Hallon White–Anderson
i Katja Thatcher skończyli właśnie ostatnie poprawki dotyczące dekoru i z dumą
zasiedli w dwóch fotelach z wysokimi oparciami. Na stoliku tuż przed kominkiem
znajdowały się dwa spore kubki z ciepłą herbatą w środku oraz misa ciasteczek
z marmoladą, wśród których każde miało inny kształt i smak. Pomieszczenie nie
było szczególnie duże, a mimo to znalazło się miejsce na kolorowe flagi. Chociaż
ogień w kominku palił się w najlepsze, temperatura była wręcz idealna.]
Hallon White–Anderson
[Sięgnęło ręką po swój kubek, niemal od razu upijając z niego spory łyk herbaty.
Założyło nogę na nogę, wiercąc się w sporym fotelu, by znaleźć odpowiednie dla siebie
miejsce na następne minuty — kogo Hallon próbuje oszukać; na następne godziny —
rozmowy. Przyszła pora na pogawędkę z idealnym towarzystwem.] Chyba pora
zaczynać. Udawajmy, że nie spędziliśmy razem całego dnia i przywitajmy

się, jak wypada. [Uśmiechnęło się łobuziarsko, kiwając głową w stronę Katji.
Sięgnęło przy okazji do kieszeni, z której wyjęło notes oraz samopiszące pióro. Było
ciekawe, czy to się sprawdzi.]
Katja Thatcher
[Przełknęła ostatni kawałek ciasteczka, którym właśnie się zajadała i otrzepała ręce
z resztek przekąski. Poprawiła kocyk spoczywający na jej kolanach, po czym
uśmiechnęła się wesoło.] Witamy Was serdecznie, drodzy czytelnicy. Jako że
z okazji pride month tematem tego wydania jest różnorodność, kolory
i tęcza, chcielibyśmy z Hallon poruszyć ogólnie pojętą inkluzywność
i akceptację między czarodziejami w świecie Harry’ego Pottera.
[Kiwnęło głową, zapuszczając żurawia na wiszący w powietrzu notes, by upewnić się,
że pióro samopiszące rozbudziło się już do pracy. Nie darowałoby sobie, gdyby przez
drobne niedopatrzenie przepadły godziny
rozmów.] Mam wrażenie, że temat ten
może być trudny, biorąc pod uwagę
fakt, że książki z tego uniwersum
pisane były dość dawno temu i to
przez

osobę,

która

raczej

wiele

z pojęciem inkluzywności nie miała
wspólnego. Odnoszę wrażenie, że
autorka

mogła

zwyczajnie

nie

pomyśleć o takim, a nie innym,
sposobie

wyrażania

się

lub

o umieszczeniu osób innej orientacji czy tożsamości płciowej i nie wynika
to z faktu ignorancji — na takie głosy można natrafić — ale zwyczajnej
niewiedzy. [Wzruszyło ramionami, starając się okazać swoje mieszane uczucia na
ten temat. Chociaż brak tęczowej reprezentacji mógł być dla wielu ciosem w samo
serce, należało wziąć pod uwagę kwestie kulturowe oraz wiedzę w danych czasach.]
[Wywróciła oczami na wspomnienie autorki książek o młodym czarodzieju. Kiedyś
podziwiała tę kobietę za stworzenie tak cudownego i rozbudowanego świata, jednak
z czasem odkryła, że rzeczy, które reprezentowała sobą Rowling, przeczyły jej
własnym przekonaniom. Postanowiła jednak ugryźć się w język, nie wspominając, co
tak naprawdę sądziła o tej kobiecie.] Niestety muszę się zgodzić, że wiedza na

ten temat w okresie powstania uniwersum HP była… Cóż, nie było jej.
A jak już była, to nie można określić jej mianem adekwatnej, prawdziwej
lub chociażby nieszkodliwej. Ludzie, których ten problem naprawdę
dotyczył, nie mieli możliwości wypowiedzenia się na szerszą skalę.
Wszelkie

informacje,

które

zyskiwały

rozgłos,

należały

do

osób

uprzywilejowanych, które, mimo szczerych intencji oraz starań, nigdy
w pełni nie zrozumieją, jak to faktycznie
jest.

Odnosi

się

to

zarówno

do

problemów osób konkretnej rasy, jak
i odmiennej orientacji seksualnej lub
tożsamości płciowej.
[Spoważniało,

słysząc

słowa

swojej

rozmówczyni. Nie mogło się nie zgodzić,
ponieważ
świadkiem,

samo
jak

niejednokrotnie
wspierająca

było

środowisko

LGBTQ+ osoba nie potrafiła zrozumieć uczuć,
które wiążą się z dyskryminacją na tym tle,
chociaż szczerze próbowała. Niektórych rzeczy
jednak po prostu lepiej nie doświadczać i nie
ma w tym nic złego, że ktoś nie spotkał się ze złym traktowaniem.] To prawda.
Jednak chociaż nie jesteśmy w stanie zaobserwować sporo różnorodności
czy inkluzywności, możemy skupić się na tym, co oboje uwielbiamy — na
tak zwanym gdybaniu i wysnuć teorie na podstawie tego, co już w tym
uniwersum się znajduje. Uważam, że dobrym wstępem do tematu będzie
zauważenie, iż społeczeństwo czarodziejów ciągle boryka się z brakiem
akceptacji na wielu płaszczyznach. Widać to na pierwszy rzut oka,
prawda? [Spojrzało z zaciekawieniem na swoją towarzyszkę, mając nadzieję, że
rozwinie ten temat. Ostatecznie była ekspertem w społecznych kwestiach
i z pewnością nie raz skupiła się w swoich rozważaniach na wojnie czarodziejów, która
— według Hallon — była idealnym wręcz przykładem braku akceptacji i zrozumienia
wśród czarodziejów.]
[Westchnęła ciężko, przygotowując się mentalnie na poruszenie zagadnień, które
zarówno ją fascynowały, jak i męczyły.] Niestety, widać to aż za dobrze. Już

w pierwszej książce serii główny bohater spotkał się z dyskryminacją ze
względu na własny status krwi oraz status krwi swoich przyjaciół. Gdyby
się nad tym zastanowić, to cała ideologia krwi była jednym wielkim
absurdem — jakby ktokolwiek z nas miał wpływ na to, w jakiej rodzinie
się urodzi oraz jak wielką moc magiczną będzie posiadał.
[Uniosło brwi, próbując przetrawić fakt, że ktoś mógł zachowywać się okropnie ze
względu na prywatne sprawy drugiej osoby. Osobiście Hallon uważało to za
zachowanie po prostu obrzydliwe i nawet nie chciało go zrozumieć.] Wyjęłaś mi to
z ust. W dodatku niektórzy czarodzieje sprawiali wrażenie, jakby sami nie
wiedzieli, z czym dokładnie mają problem — na przykład Draco Malfoy
zaczął prześladować Harry’ego wyłącznie przez swoją urażoną dumę, gdy
drugi chłopak odrzucił jego przyjaźń. Oprócz tego, że Ron zadawał się
z mugolaczką, Draco sprawiał wrażenie,
jakby

sytuacja

finansowa

rodziców

rudzielca była najważniejszą kwestią na
świecie, idealną do wyśmiania.
Draco często zdawał się prześladować
Harry’ego i jego przyjaciół dla samego
prześladowania, co tylko potwierdza to,
co powiedziałoś — że sam nie wiedział,
z

czym

dokładnie

miał

problem.

[Wypowiedziawszy ostatnie słowa, Katja kolejny raz w ciągu ostatnich kilku minut
wywróciła oczami.] Chociaż jako osoba wychowana w przeświadczeniu
o własnej wyższości wynikającej z posiadania statusu czystej krwi chłopak
pewnie czuł, jakby powinien znaleźć jakikolwiek powód do uprzykrzania
życia trójce głównych bohaterów.
[Kiwnęło głową, z pasją zmieniając pozycję, by móc nachylić się do swojej
rozmówczyni. Dyskusja zaczęła rozkręcać się na dobre i Hallon sprawiało wrażenie,
jakby znalazło studnię bez dna lub otworzyło konto bankowe z niekończącymi się
zerami i jedynką na przedzie.] Tak, wydaje mi się, że wiele problemów Draco
wynikało z wychowania rodziców i ich własnych opinii. Możliwe, że sami
z powodu czucia się jak ktoś lepszy szukali jedynie pretekstu, by
obcesowo obrażać innych ludzi. Przykładowo Lucjusz Malfoy pewnego

razu tak długo obrzucał Artura Weasleya obelgami, że ten w końcu rzucił
się na niego z pięściami i sam Hagrid musiał rozdzielać mężczyzn. Wiele
czystokrwistych rodów sprawiało zresztą podobne, jeśli nie to samo,
wrażenie. [Rozłożyło bezradnie ręce, wzdychając głęboko. Niektórzy po prostu czuli
się lepsi, nawet jeśli nie mieli ku temu powodów. A podobno zbyt wysokie poczucie
własnej wartości nie było niebezpieczne.]
[Uśmiechnęła się pod nosem, jednak nietrudno było dostrzec, że jej uśmiech nie miał
nic wspólnego z radością ani jakąkolwiek pozytywną emocją. Był to jeden
z grymasów, które idealnie pokazywały
negatywny
tematu.]

stosunek
Wielu

do

jakiegoś

czystokrwistych

czarodziejów — choć nie tylko
czystokrwistych — uważało, że fakt
posiadania magicznej mocy z góry
czyni ich
czuli

lepszymi.

wyższość

nad

Szczególnie
mugolami,

pokazywali się jako osoby lepiej
rozwinięte,
niemagicznej

mądrzejsze

od
części

społeczeństwa. Ale jeśli faktycznie
byli lepsi i mądrzejsi, to czy nie powinni przestać powielać błędów
mugoli? Wszelkie podziały ze względu na status społeczny lub majątkowy
to problem, z którym mugole walczą od dawien dawna, a jednak jest on
również obecny w magicznym świecie — w końcu Draco używał statusu
majątkowego Weasleyów do wyśmiewania Rona. Mimo to mało kto
zwraca uwagę, że z tymi kwestiami magiczna społeczność wcale nie radzi
sobie lepiej. Wręcz przeciwnie, czarodzieje powtarzają te same błędy,
które doprowadziły mugoli do rozpoczęcia wojen.
Myślę, że czarodzieje, którzy czują się lepsi od mugoli, nigdy nie zwrócą
na to uwagi, ponieważ nie będą chcieli przyjąć do wiadomości, że są do
nich w czymkolwiek podobni. [Wzruszyło ze zrezygnowaniem ramionami.
Dlatego tak ważne było, by tłumaczyć dzieciom równość już od najmłodszych lat —
inaczej wyjaśnienie tego w dorosłym życiu może nie przynieść żadnych efektów.]

Ważny jest moim zdaniem wniosek, że spora część czarodziejów czuła się
bezpodstawnie lepsza od innych. Osobiście uważam, że z tego typu
uczucia nic dobrego nie może wyniknąć. I, jak zaobserwowaliśmy, raczej
nic nie wynikło. Ale skoro czarodzieje wciąż kłócą się o coś takiego jak
status krwi lub szukają innych mało ważnych pretekstów jak status
majątkowy, czy byliby w stanie zaakceptować odmienne orientacje
seksualne lub tożsamości płciowe? Mogłoby to być jedynie kolejną okazją
do szykanowania, szczególnie jeśli mówimy o mugolaku. W końcu
czarodzieje potrafią uprzykrzyć

komuś życie z powodu znacznie

„mniejszych wykroczeń”, czyż nie?
[Zastanowiła się głębiej nad pytaniem Hallon.
Z

jednej

strony

chciałaby

wierzyć,

że

czarodzieje nie mieliby problemu z czymś tak
normalnym jak inna orientacja seksualna lub
tożsamość płciowa. Jednak równie normalną
i

powszechną

kwestią

były

problemy

finansowe, a to jednak stanowiło podstawę do
szykanowania.

Katja

westchnęła

ciężko,

upijając łyk herbaty, zanim zabrała głos.]
Z bólem serca uważam, że większość
czarodziejów

nie

wykazałaby

się

tolerancją

względem

innych

seksualności lub tożsamości płciowych. Skoro mieli problem do rzeczy
tak prostych jak kiepska sytuacja majątkowa, dlaczego mieliby okazać się
bardziej wyrozumiali w temacie czegoś, co wokół mugoli budzi bardzo
mieszane uczucia? Jak sama wspominałam wcześniej, te dwie grupy nie
różnią się od siebie tak bardzo, jak niektórzy czarodzieje pragnęliby
wierzyć. Choć nie widzieliśmy w serii, żeby inni bohaterowie odnosili się
negatywnie w stosunku do Albusa, który kanonicznie jest gejem, przez
wzgląd na jego orientację… Jestem jednak bardziej niż pewna, że
wynikało to z tego, że relacja Dumbledore’a i Grindelwalda była jedynie
wspomniana. Nie mieliśmy szansy poznać dostatecznie dobrze tej dwójki,
nie widzieliśmy też, żeby pokazywali swoje prawdziwe uczucia względem
siebie w miejscach publicznych. Rowling zresztą potwierdziła, że relacja

łącząca tych mężczyzn była romantyczna, a nie platoniczna, dopiero po
zakończeniu serii.
[Widząc, że jego rozmówczyni upiła łyk herbaty, samo poczuło się spragnione.
Sięgnęło więc po swój kubek, który od początku ich rozmowy stał nieruszony, i wypiło
jednym haustem jedną trzecią jego zawartości. Herbata była dla Hallon istnym
afrodyzjakiem, a w połączeniu z przyjemną rozmową stanowiła niemal spełnienie
marzeń profesora.] Problematyka relacji Dumbledore’a i Grindelwalda
polega właśnie na tym, że nie pokazano jej nam na stronach siedmiu
powieści o młodym czarodzieju.
Nie możemy poznać stosunku
czarodziejów
ponieważ
przywołała

do
Rowling
tego

na

gejów,
nie
kartach

książek. Można spekulować, że
czarodzieje

nie

wyśmiewać

lub

mieli,

czego

szykanować,

ponieważ osoby LGBT+ ukrywały się, jednak wciąż są to jedynie domysły,
które z definicji często nic wspólnego z rzeczywistością nie mają.
[Rozłożyło ręce, pomimo swojej rezygnacji sfrustrowane, że temat nie mógł zostać
dostatecznie zgłębiony. Niestety, pewnych braków nie jest się w stanie przeskoczyć,
szczególnie jeśli mogłyby być argumentem w tak żywej dyskusji.] Inny problem
leży w tym, czy czarodzieje mogliby dyskryminować osoby LGBT+ na tak
szerokim polu jak mugole. W końcu nie wiemy, czy magiczne prawo
regulowało jakoś kwestie par homoseksualnych. Przykładowo nie wiemy,
czy takie pary mogłyby mieć problem z adopcją dzieci, ponieważ nie ma
przesłanek, jakoby istniały magiczne sierocińce.
[Upiła kolejny łyk herbaty, z zadowoleniem dostrzegając, że napój zdążył nieco
ostygnąć i był idealnej temperatury. Uśmiechając się pod nosem, zastanowiła się nad
bardzo ciekawą kwestią, którą poruszyło Hallon.] Hm, nigdy nie zwróciłam
uwagi, że faktycznie nie wiemy o istnieniu magicznych sierocińców. To
jest spore niedopatrzenie i problem nie tylko dla par jednopłciowych
pragnących adoptować dziecko, a dla czarodziejów ogólnie — w końcu
dzieci nie kontrolują swojej mocy i jeśli wychowują się w mugolskich

dziedzińcach, z łatwością może dojść do ujawnienia faktu istnienia magii.
Zakładam

więc,

że

czarodzieje

—

może

nieco

nieświadomie

—

dyskryminują osoby LGBT+ bardziej niż mugole. Skoro nie wiemy
o magicznych prawach, które regulowałyby kwestie par jednopłciowych,
to zapewne zwyczajnie ich nie było. Czemu ich nie było? To już inna
kwestia. Ale dopóki nie dostaniemy potwierdzenia, że coś takiego istnieje
w świecie magii, to moim zdaniem dyskryminacja osób LGBT+ jest
jeszcze większym problemem wśród czarodziejów niż w środowisku
mugoli.
[Zauważając, z jaką prędkością znika herbata z obu kubków, Hallon sięgnęło po
czajniczek, w którym wciąż pełno było tego boskiego trunku i dolało płynu do każdego
naczynia. Następnie odłożyło czajniczek, zakładając nogę na nogę i opierając się
wygodniej o fotel. Zmarszczyło brwi, zastanawiając się nad słowami Katji
i machinalnie wodząc palcem po obrzeżu kubka.] Twoja opinia jest dla mnie
ciekawa, ponieważ postrzegam to w nieco inny sposób. Zaczynam się
zastanawiać,

czy

czarodzieje

w ogóle dyskryminowali osoby
LGBT+.

Skoro

nie

ma

przesłanek o prawach, które
regulowałyby takie kwestie, czy
to nie znaczy, że każdy był na
równi? Nie potrzeba wzmianki
o tym, że geje mogą adoptować
dziecko, jeśli sierocińców nie
ma lub prawo skonstruowane
jest odpowiednio. Jeśli przy przypisie o ślubie nie ma definicji, że zajść
może ono wyłącznie między kobietą a mężczyzną, nie istnieje potrzeba
zmiany danej normy prawnej. Możemy jednak zastanawiać się, czy prawo
czarodziejów nie pokrywało się z tym mugolskim i czy czarodzieje nie
podlegali pod oba. W końcu jeśli magiczne prawo nie obejmuje
wszystkiego, mugolskie klauzule powinny do niego „przejść”, prawda?
Chyba że jak zwykle szukam problemu tam, gdzie go nie ma. [Prychnęło
śmiechem w swój kubek, kręcąc głową. Czasami samo nie wiedziało, nad czym tak
właściwie dywagowało i zaczęło się zastanawiać, czy jego słowa są zrozumiałe dla

kogoś innego oprócz niego samego i jego przyjaciółki, która dzierżyła drugą połowę
mózgu, Katji.]
[Uniosła brwi, nie spodziewając się takiego obrotu spraw. Nie zamierzała jednak
narzekać, ponieważ temat niezwykle ją zaintrygował, a opinia Hall — zaskoczyła.
Katja była przyzwyczajona, że dzieliła ze swoim rozmówcą pół mózgu, a co za tym szło
mieli wiele podobnych poglądów na różne tematy.] Nie pomyślałabym, że brak
praw specjalnie dla osób LGBT+ oznaczałby brak dyskryminacji, ale to
bardzo ciekawy sposób myślenia. Tyle że czasami takie prawa były
potrzebne, chociażby po to, aby zapobiec dyskryminacji przez inne osoby,
które akurat miały krzywdzące poglądy. Zawsze znajdzie się ktoś, kto
będzie negatywnie nastawiony. Bez prawa, które wyraźnie pozwala na
ślub

nie

tylko

między

parami

heteroseksualnymi,
jednopłciowe

pary

mogłyby

spotkać

znacznie więcej problemów na
swojej

drodze.

Przykładowo

urzędnik, który w teorii powinien
udzielić ślubu, odmówiłby tego,
tłumacząc

się,

że

prawo

„nie

uwzględnia tego typu relacji”. Ale
tutaj znowu problem dotyczący
tego, czy czarodzieje podlegają
wyłącznie prawu magicznemu czy
również mugolskiemu. W końcu
nie wszystkie mugolskie przepisy
sprawdzą się w świecie magii i choć logicznym wnioskiem jest to, że
niektóre normy prawne „przechodziłyby” do prawa magicznego, to nie
jesteśmy w stanie tego nijak potwierdzić.
[Kiwnęło głową, zastanawiając się nad słowami swojej rozmówczyni. W pierwszej
chwili ten aspekt zupełnie nie przyszedł mu do głowy, co oznaczało prawdopodobnie
tyle, że Hallon pokładało w ludziach zbyt wielką nadzieję jak na obecne czasy.
W końcu to właśnie ludzie ustanawiają prawo, o zmianę którego mugole walczą w tylu
państwach na całym świecie.] To prawda. A sama autorka niestety nie

zostawiła nam żadnych poszlak w tym temacie… Moglibyśmy dywagować
bez końca — a zapewniamy, że czerpalibyśmy przy tym ogromną
przyjemność — ale z wielkim bólem serca musimy kończyć już naszą
rozmowę. Dziękujemy za przeczytanie naszych przemyśleń i zachęcamy
do tego, by każdx z Was poświęcił na
rozmyślania o tym chociaż chwilkę.
[Nie

miała

pojęcia,

jak

długo

siedzieli

i rozmawiali, ale czuła lekki zawód, kiedy
musieli zakończyć swoje rozważania. Z cichym
westchnieniem

podniosła

się

z

krzesła,

odłożyła pusty już kubek na stół, po czym
skierowała

się

ku

wyjściu.

Ostatni

raz

obrzuciła spojrzeniem przytulne wnętrze, a następnie pospieszyła Hallon, które już
zaczęło przeglądać notatki sporządzone przez samopiszące pióro, leżące teraz na
stoliku bez życia, żeby również zbierało się do wyjścia. Złapała osobę przyjacielską
pod ramię, również zerkając na czytany przez nią tekst, po czym razem opuścili szafę.
Oboje nie mogli doczekać się okazji, żeby powtórzyć takie spotkanie i podywagować
na przeróżne tematy. Poza tym kto wie... Może w przyszłości nie będą już rozmawiać
tylko we dwoje?]

Skrzacia kuchnia
Kolorowe naleśniki
Składniki
•

600 ml mleka

•

4 jajka

•

300 gram mąki

•

łyżka cukru

•

masło w kostce

•

łyżeczka cukru pudru

•

śmietana

30%

lub

36%
•

kilka

kolorów

jadalnych barwników

Sposób przygotowania
Ubij

jajka,

mąkę,

cukier

i mleko, a następnie rozlej
całość do kilku misek i do
każdej dodaj inny barwnik.
Odstaw masę na około 5-10
minut.

Weź

patelnię,

posmaruj ją lekko masłem i rozgrzej. Następnie weź wcześniej przygotowane ciasto
i piecz około 25 sekund z każdej strony, aż się zarumieni. Aby zrobić bitą śmietanę,
wymieszaj śmietanę z cukrem pudrem aż do uzyskania gładkiej masy. Na koniec nałóż
na naleśniki bitą śmietanę i je złóż.

Ciasteczka z posypką
Składniki
•

2 szklanki mąki pszennej

•

szklanka brązowego cukru

•

jajko

•

150g masła (w temperaturze pokojowej)

•

szczypta soli

•

½ szklanki kolorowej posypki

Sposób przygotowania:
Wymieszaj

mąkę,

cukier

i

sól,

a następnie dodaj masło i jajko.
Całość

ugniataj

do

momentu

wymieszania się składników. Z ciasta
zacznij

wyrabiać

ciasteczka.
posypką,

małe,

Posyp
a

okrągłe
ciasteczka

następnie

piecz

w rozgrzanym piekarniku nie dłużej
niż 14 minut w temperaturze 180°.
Gotowe

ciasteczka

potraktuj

kolorową posypką.

Smacznego!

Opowiadanie: Po drugiej stronie tęczy
W ten piękny, czerwcowy poranek w Akademii nastąpiło kolorowe zamieszanie.
Ogłoszono turniej, w którym zdobyć można było garniec pełen złota, który schowany
miał być „po drugiej stronie tęczy”, a przynajmniej takie instrukcje dostało czterech
kandydatów; po jednym z każdego domu. Wszystkim marzyło się zdobycie garnuszka
pełnego cudownych, złotych galeonów, które wcześniej wypadły z kieszeni Kryształka,
w tym roku wyjątkowo mocno zszytych przez władze. Rywalizacja między domami
wręcz kipiała, każdy chciał pomóc swojemu kandydatowi, żeby załapać się do podziału
skarbu. Chociaż większość profesorów
nawoływała do zdrowej konkurencji —
w końcu miała to być tylko zabawa —
nie odniosło to żadnych rezultatów.
Nadszedł ten moment, kiedy w zamku
rozbrzmiało ogłoszenie. Donośny głos
dyrektor Wright dało się słyszeć nawet
w najciemniejszych zakamarkach —
zwoływała

wszystkich

na

szkolne

błonia, gdzie wyścig o złoto miał się
właśnie rozpocząć. W wyznaczonym
miejscu powoli zaczęła się zbierać cała
społeczność Akademii, a gdy dotarł już ostatni osobnik, dyrektor Maloy weszła na
podest, aby rozpocząć wydarzenie. Tuż za nią dążyła dyrektor Elton z pergaminem,
który następnie podała profesorce Wiedzy o Harrym Potterze.
— Razem z innymi nauczycielami przygotowaliśmy dla naszych dzielnych wybrańców
przeszkody, na które natkną się podczas wyścigu po skarb. Jednak aby to się stało,
należy ich ogłosić! — Dyrektorka rozejrzała się po twarzach zebranych osób. —
Zawodnikiem z domu Lwa zostaje…
Uczniowie zaczęli energicznie tupać o ziemię, aby nadać temu wydarzeniu jeszcze
większej dramaturgii, a niektórzy z nich udawali nawet, że biją w werble.
— Lavinia Lovegud! Gratulujemy! Zapraszamy tu do nas na podest! — Na słowa
kobiety dziewczyna pewnym krokiem podeszła do dyrektorek, które, gdy tylko ta do

nich dotarła, kontynuowały ogłaszanie kandydatów. — Zawodnikiem Hufflepuffu
zostaje…
Po całych błoniach roznosił się podekscytowany tupot uczniowskich butów, wydawało
się wręcz, że ziemia się trzęsła.
— Ambrozja Green! Zapraszamy do nas! — Tym razem dziewczynę zapowiedziała
dyrektor Cecily, która, nie tracąc czasu, nie przerywała swojej wypowiedzi, chcąc
zapowiedzieć kolejną osobę. — A dom Węża reprezentować będzie… Eveline Black!
Ciebie również zapraszamy do nas!
— I został nam jeszcze jeden dom! — Profesor Wright wyrwała mikrofon z rąk
zdezorientowanej Cecily przy wcale nie cichnących odgłosach tupania. — Ravenclaw
reprezentować będzie… Abigail Edevane! Gratulujemy!
Gdy wszystkie zawodniczki znalazły się już na podeście, nadeszła pora na rozpoczęcie
zawodów. Dyrektor Maloy wzniosła różdżkę nad głowę i wypuściła z niej
różnokolorowy dym, który osadził się na ubraniach wszystkich zebranych. Wybrane
dziewczyny ruszyły natomiast jak najszybciej przed siebie w poszukiwaniu nagrody.
Lavinia i Eveline wybrały drogę prowadzącą do wieży, w której lekcje prowadziła
profesor Elton. Jednak gdy tylko wyszły zza
zakrętu, przed oczami mignęła im ruda, puszysta
plama. Pewnie nie zwróciłyby na nią większej
uwagi, gdyby w ich stronę nie poleciał woreczek,
który, gdy tylko trafił w Gryfonkę, zafarbował jej
ubranie na niebiesko i różowo. Eveline skupiła
wzrok na skaczącej plamie, która okazała się…
Ratatoskiem! Wiewiórka wyrzuciła w stronę
dziewczyn jeszcze parę woreczków z proszkiem, aż
całe były w wielokolorowych plamach, po czym
ruszyła w stronę profesor Thatcher, która chowała
się za rogiem, powstrzymując śmiech. Gdy tylko atak na nie minął, dziewczyny
rozdzieliły się i każda pobiegła w inną stronę, wierząc, że to ona odnajdzie galeony
pierwsza.

Abigail już na samym początku obrała zupełnie inną drogę niż pozostałe uczestniczki.
Zdecydowała się na pobiegnięcie w stronę schowka, gdyż wydawało jej się, że jest to
idealne miejsce dla takiego skarbu. Krukonka weszła do sali czujna, obserwując teren
w poszukiwaniu zasadzek, gdy coś nagle rozbiło się o jej plecy. Z szybkością światła
wyjęła ze swojej torby różdżkę i obróciła
się w stronę nadlatujących przedmiotów,
które, jak się okazało, były kryształowymi
kulami. Oczywiście, te w jej stronę rzucała
dyrektor Elton. Jednak, dzięki Merlinowi,
żaden pocisk profesorki, który mógłby ją
nie na żarty zranić, w nią nie trafił.
Niedaleko nauczycielki Wróżbiarstwa stała
profesor

Levittoux,

która

zdążyła

zareagować znacznie wcześniej niż Abigail
i w oka mgnieniu transmutowała kule w woreczki z kolorowym proszkiem, który nie
zagrażał już bezpieczeństwu uczennicy. Chociaż kiedy pół woreczka różowego proszku
wpadło jej do oka, zdecydowanie widziała świat przez różową poświatę! Niestety,
schowek okazał się nietrafionym strzałem, więc cała kolorowa Abigail musiała szukać
skarbu w innym miejscu.
Ambrozja bardzo szybko została na startowej linii całkowicie sama, gdy pozostałe
zawodniczki rzuciły się do biegu. Nie chodziło o to, że nie chciała zdobyć skarbu,
w końcu garniec galeonów piechotą nie chodzi, ale nie chciała się niepotrzebnie
męczyć. Dlatego też szybszym marszem ruszyła przed siebie, żeby przeszukać dobrze
całe błonia. Po pierwsze reszta już
rzuciła się do sprawdzania klas, więc na
pewno ich nie dogoni, a po drugie
przynajmniej cała społeczność szkolna
zgromadzona
popatrzeć

na

uczestniczek.

na

błoniach,

jedną
Inaczej

z

mogła
czterech

byłaby

to

powtórka z labiryntu podczas Turnieju
Trójmagicznego, same nudy. W miarę
spokojny spacer Puchonki przerwał dźwięk… skrzydeł? Od razu spojrzała w górę,
w idealnym momencie, żeby dostać woreczkiem pełnym kolorowego proszku prosto

w twarz. Drobiny rozprysły po jej włosach i ubraniach tak, że w momencie stała się
cała kolorowa. Nie zdążyła nawet przetrzeć twarzy, kiedy dwa następne ptaki
trzymające woreczki ruszyły w jej kierunku. Tym razem dziewczyna rzuciła się przed
siebie biegiem, próbując uciec do nieuchronnego. Latające stworzenia były jednak
szybsze i już po chwili Ambrozja od stóp do głów była pokryta wszystkimi kolorami
tęczy. Kiedy obejrzała się za siebie, zauważyła śmiejącą się do siebie profesor Cormier,
do której wracały ptaki-żartownisie.
Mijały długie minuty, dochodziło do godziny od rozpoczęcia rywalizacji. Znudzeni
uczniowie, którzy nie zostali wybrani na uczestników, zaczęli zajmować się swoimi
pracami domowymi i robieniem notatek, żeby zająć jakoś ten czas, bo dyrektorki nie
pozwalały im się rozejść. W końcu na horyzoncie pojawiły się sylwetki wszystkich
czterech

uczestniczek.

Każda

wracała

z zupełnie innej strony, nawet Lavinia
i

Eveline,

które

początkowo

ruszyły

w jednym kierunku, rozdzieliły się. Jednak
wszystkie — chociaż całe pokryte były
niezidentyfikowanym
ostatecznie

osiadł

pyłem,
na

ich

który
ubraniach

i włosach — wyglądały na szczęśliwe
i niosły coś ze sobą. Gdy stanęły przed
zgromadzonymi, okazało się, że każda
trzymała identycznie wyglądający garniec
złota, wypełniony po brzegi. Między uczniami zaczęły roznosić się szepty
niezadowolenia. „Co to za rywalizacja, skoro każdy wygrywa?”, „Czy dostanę jakieś
galeony?”, „Zrobiłem jej plakat, może sypnie trochę złotem”. Zaraz jednak głos
zabrała dyrektor Wright, głośnym chrząknięciem zwracając na siebie uwagę.
— Proszę o ogromne brawa dla wszystkich dzisiejszych uczestniczek! — zawołała
donośnym głosem, zaczynając oklaskiwać dziewczęta. Szybko stanęła obok niej
dyrektor Maloy, która dotychczas szeptała coś z dyrektor Elton, a teraz zabrała głos.
— Dzisiaj każdy jest zwycięzcą! Świętujemy różnorodność, świętujemy równość.
W Akademii Magii Ramesville każdy jest równy!
Zgromadzeni zaczęli kiwać głowami, mruczeć słowa aprobaty, chociaż niektórym
dalej nie podobało się takie zakończenie całego wydarzenia. Szczególnie że galeony

z garnców zawodniczek okazały się mugolskimi czekoladkami, które miały wyłącznie
imitować prawdziwe pieniądze. Nikt nie chciał jednak bezskutecznie kłócić się
z dyrekcją. Uczniowie podzielili się między sobą czekoladkami i rozeszli w spokoju do
swoich dormitoriów, a zawodniczki ruszyły zmyć z siebie kolorowy proszek, który
miały dosłownie wszędzie, mijając
trzy

dyrektorki,

które

zaczęły

dyskutować o czymś szeptem tak,
żeby nie zwracać na siebie uwagi.
Wszystkim im umknęła jednak
rudowłosa

czupryna,

ukradkiem

za

murami

znikająca
szkoły.

Gdyby tylko ktoś ją zauważył…
Gdyby tylko ktoś za nią poszedł...
Od razu dostrzegłby, że należy ona
do profesora Stewarta, który pędził do komnaty członków zarządu, jakby coś go
goniło. Gdyby tylko ktoś zajrzał do środka, zobaczyłby cały zarząd siedzący
w wygodnych fotelach. W dłoniach mieli drinki, niektóre nawet z palemkami. Na
środku siedziała natomiast profesor Levittoux, która miała jeszcze resztki kolorowego
proszku na opuszkach palców. Razem z profesor Stewart rozdzielały galeony prosto
z garnca. Monety wyglądały na prawdziwe, a zadowolone miny członków zarządu
tylko to potwierdzały. Niestety, nikt ze zgromadzonych nie zauważył rudej czupryny
na szkolnych błoniach, nikt nie poszedł za nią i nikt nie odkrył spisku zarządu, który
już na zawsze pozostanie tajemnicą.

Dziennik Wypraw
(TW: klauny, pająki, możliwe napady lęku.)

—*—
Czarnowłosy z szerokim uśmiechem spojrzał na obecne osoby. Wyraz jego twarzy
odstawał od normalności. Mężczyzna miał całą twarz pomalowaną na biało. Jego usta
były pomalowane mocno czerwoną szminką. Linie wychodziły poza wargi, tym
samym przedłużając uśmiech w nienaturalny wyraz twarzy.
— Witamy na Festynie Zguby. — Zaśmiał się histerycznie, szeroko otwierając swoje
usta.
Po chwili oprócz obecnego klauna pojawiły się też inne. Każdy innej postury. Jeden
wychudzony, drugi gruby, trzeci niski, a czwarty wysoki. Wszyscy złapali się za dłonie
i zaczęli tańczyć wokół obecnych tu osób, otaczając ich strachliwym okręgiem, nie
pozwalając im wyjść poza pierścień. Klauny z każdym krokiem zbliżały się w kierunku
uczestników, ale w pewnym momencie się zatrzymały. Wtedy właśnie powietrze
rozciął strzał, smuga dymu po fajerwerkach. Kolorowe ognie rozświetliły czarne jak
smoła niebo, niektóre fajerwerki trafiły w Diabelski Młyn, który niebezpiecznie
zaskrzypiał, jakby miał upaść...
Mężczyzna zakręcił swoim berłem w dłoniach i mocno uderzył nim o podłoże, tworząc
głośne echo. Z ciemnego zaułka wyszedł klaun z ogromnym uśmiechem na ustach.
W lewej dłoni trzymał czerwony balon,
w prawej zaś plakietkę „darmowe zawały
serca”.
Po chwili uczestnicy mogli usłyszeć
dźwięki wielu skrzydeł przecinających
raz po raz gęste powietrze. Chmara
nietoperzy
trzymając

latała

po

nieboskłonie,

pazurami

coś

niezidentyfikowanego.
— Boicie się czegoś? — Zatrzymał nagle swoje ruchy, wpatrując się w nich
intensywniej.

Mężczyzna zdjął kapelusz ze swojej głowy i wyjął z niego najprawdziwsze gałki oczne
ubruzdane gdzieniegdzie krwią. Niektóre ze świateł dających jakikolwiek widok na to
miejsce co jakiś czas gasły i zapalały się w nieregularnym tempie. Dwie sekundy,
dziesięć sekund, sekunda, sześć sekund… Ciemność. Kto się nie bał ciemności
w takim miejscu?
— Strach to przede wszystkim emocja jak każda inna — powiedział mężczyzna, gdy
jeden ze starych reflektorów rozświetlił jego sylwetkę.
Gdy każdy obecny wsiadł na karuzelę, z ciemnego zaułku dobiegł ich krzyk i głośny
śmiech. Karuzela gwałtownie się zapaliła i ruszyła niespokojnie. Każdy mógł usłyszeć
dziwną melodię, poniekąd psychodeliczną, taką, której nie dało się zbyt długo słuchać.
Najpewniej była to linia melodyczna
samej
których

karuzeli.
każdy

Jednorożce,
siedział,

na

zaczęły

wierzgać, jakby ożyły; sama karuzela
przyspieszyła,

nie

myśląc

emocji

posiada

o zwalnianiu.
—

Każda

z

specyficzny schemat, z którego się
składa. Zostało to opracowane przez Klausa Scherera. Ocena poznawcza, objawy ciała,
tendencje działania, ekspresja, uczucia — to właśnie składowe emocji.
Ścisnął mocniej szyję jednorożca, starając się nie wypaść z pędzącej karuzeli.
— W przypadku strachu oceną poznawczą jest to, co wywołało w nas strach,
potencjalne zagrożenie. Objawami ciała mogą być chociażby przyspieszone tętno czy
napięcie mięśni. Tendencją działania jest próba podjęcia walki bądź ucieczki, z kolei
ekspresją mogą być otwarte usta, uniesione brwi czy bladość. Uczuciem w przypadku
strachu jest poczucie zbliżającej się klęski, zagrożenia. — Gdy skończył mówić,
karuzela się zatrzymała, a jej światła zgasły. — Ekspresja w przypadku strachu może
objawiać się poprzez podniesione, ściągnięcie lub prostowanie brwi, wybałuszone
oczy, podłużne zmarszczki nad nosem i brwiami, napięte dolne powieki, górne
uniesione… — Oblizał usta, chcąc zobaczyć, jak każdy z obecnych wyraża swój strach.
— STRACH to naturalna reakcja organizmu na zbliżający się konkretny obiekt
zagrażający naszemu życiu.

Mężczyzna kątem oka zauważył niespodziewany ruch i tylko wybałuszył oczy
w ekscytacji, czekając na to, co się wydarzy.
— Wiele osób myli strach z lękiem. Muszę Was zaskoczyć, ale to nie jest to samo.
Strach jest konkretny, mamy do czynienia z konkretnym obiektem, który nas
przeraża. Niech to będzie chociażby Pennywise, którego widzicie przed sobą. Czujecie
wtedy strach. Lęk z kolei pojawia się wtedy,
gdy się czegoś boimy, ale nie ma konkretnego
obiektu, który go wywołuje. Przykładowo
stoicie pośrodku opuszczonego lunaparku i nie
widzicie niczego; serce zaczyna wam bić jak
szalone i czujecie lęk, że zza rogu wyskoczy
klaun. Jak widać, różnica między tymi dwoma
pojęciami

jest

na

podłożu

powodu

—

rzeczywisty kontra wyimaginowany. — Zatarł
dłonie, kołysząc się rytmicznie w przód i w tył
niczym pozytywka.
Po chwili do ich uszu dobiegł dźwięk kraczenia. Klucz kruków penetrował
przestworza, co jakiś czas atakując uczestników. Ptaki zaczęły dziobać ludzi po
głowach i ciągnąć je za włosy, wcale się ich nie bojąc. Istoty powietrzne
przeprowadziły kilka nalotów, a ich siła i energia zdawały się nie opuszczać.
Mężczyzna obserwował, jak kruki taranują wszystko to, co napotkają. Pokręcił głową
i klasnął mocno w dłonie.
—

Sama

fobia

jest

zdecydowanie

zaburzeniem psychicznym, którego objawem
jest strach bądź lęk. Strach odczuwamy, gdy
mamy

przed

przykładowo

sobą
przed

realne
nami

zagrożenie,

pełza

wielki,

jadowity pająk. Naturalne jest to, że się
boimy

i

strach

pozwoli

nam

szybko

zareagować, i uciec lub stanąć do walki. Fobia
z kolei pojawia się, gdy boimy się każdego
najmniejszego, zupełnie nie zagrażającego
nam pająka. Odczuwasz niepokój, widząc stworzenie z daleka lub na zdjęciu. Tu

strach jest prawdziwy, ale irracjonalny, wyolbrzymiony i nieadekwatny, ponieważ
wizerunek

pająka na fotografii nie jest

w

stanie Cię w

żaden sposób

zaatakować. Każdy z nas reaguje na strach inaczej.
Po chwili zaczął cały drżeć na ciele, nie wiedzieć czemu. Jego warga zaczęła się trząść.
— Objawów fizjologicznych na strach jest naprawdę wiele. Nadmierna potliwość,
przyspieszone tętno, dezorientacja, uderzenia ciepła, zimna, drżenie, dzwonienie
w uszach, suchość w ustach, osłabienie… Można wymieniać i wymieniać — mruknął,
przestając drżeć. Czego się nie robi dla show, nie? — Reakcja na strach w naszym
organizmie często jest nazywana fight or flight response, czyli reakcją walki bądź
ucieczki. — Mężczyzna ściągnął swój kapelusz i rzucił go w górę, zerkając, jak opada
prosto w dłonie Pennywise'a. — Od zarania dziejów czuliśmy strach, czy to przed
dzikimi zwierzętami, czy przed ogniem. Napięcie mięśni, przyspieszone tętno
przygotowuje nas do szybkiej ucieczki bądź walki poprzez zwiększenie wydolności
naszego organizmu.
— Powiedz, powiedz, czego boisz się najbardziej? — Zaśmiał się złowrogo, podając
każdemu wymięte kawałki pergaminów.

— Odbierz pergamin od mężczyzny. —

Ploteczkowy świat
[Trzy

młode

czarownice

siedziały

przy

kominku,

oglądając, jak malutkie płatki śniegu spadają z nieba
jeden za drugim. W dłoniach trzymały ciepłe kakao, ciągle
się śmiejąc z przytaczanych historii. Każda z nich miała
inną opowieść, którą musiała koniecznie się podzielić
z ploteczkowymi siostrami. W końcu czymże byłby świat bez tych pięknych,
ubarwionych historii?]
—*—
Czerwiec jest miesiącem dumy, dlatego nie możemy ominąć gorącego tematu o jednej
z par mężczyzn pochodzących z Gryffindoru. Florian Cormier i Kaien Einar
D’Aureville są w związku już od maja. Wszystko pomiędzy mężczyznami układało
się dobrze, jednak po Otrzęsinach w powietrzu unosił się wyraźny zapach rywalizacji
o

uczucia

prefekta

naczelnego.

Postanowiliśmy śledzić Floriana, aby
dowiedzieć się, przez kogo atmosfera była
tak napięta. Nie musieliśmy za długo
obserwować, by dostrzec, że spotyka się
on ze swoją prefekciarską połówką.
Mirabel Howerland nie pierwszy raz
współpracuje z Florianem. Mogłoby się
wydawać,

że

ich

spotkania

to

coś

normalnego. Niestety, większość z nich
nie odbywa się w celu ustalenia zasad
dalszej współpracy. Miejscem ich spotkań
był smoczy rezerwat — podejrzewamy, że powodem takiej decyzji jest brak ludzi. Para
prefektów obściskiwała się i popijała czerwone wino. Nie wyglądało to w żadnym
stopniu na spotkanie o obowiązkach. Niestety nie wiemy, jak ten uraz przyjął Kaien.
Wiemy za to na pewno, że chłopak nie zostawi tak tej sprawy. Miejmy nadzieję, że nie
dojdzie do żadnej poważnej kłótni pomiędzy zakochanymi.
—*—

Zauważyliście ostatnio strach wśród Gryfonów, który przeniósł się powoli na resztę
społeczności szkolnej? My, ploteczkowe siostry, natychmiast postanowiłyśmy
dowiedzieć się, skąd się wzięło owe przerażenie. Nie
musiałyśmy

długo

szperać.

Pod

przykryciem

peleryny niewidki zobaczyłyśmy, jak w Wieży
Gryffindoru

pewna młoda

Gryfonka,

Morgan

Maximoff, wsadzała do betoniarki ucznia domu
Salazara Slytherina — Adama Warrena. Ofiarami
stali się również opiekunowie dziewczyny — Alice
Wright i Crispin Stewart. Poszkodowani boją się
odezwać, jednak to nas nie zatrzyma. Skąd taki
pomysł na tortury? Czym sobie zasłużyli na taką karę? Na pewno nie zostawimy tak
tej sytuacji i już niedługo podamy więcej informacji o tych niewiarygodnych
zdarzeniach!
—*—
Ostatnia kradzież dziennika profesor Hallon White–Anderson przywiała za sobą wiele
oskarżeń. Ostatecznie tej zbrodni dokonała
Ratatosk, która jest pomocnikiem profesor
Katji
chciała

Thatcher.

Kobieta

zatuszować

natychmiast

sprawę,

unikając

konsekwencji, jakie jej wiewiórka może
napotkać. W końcu kto by uwierzył, że tego
wszystkiego

dokonało

rude

stworzenie?

Śmiemy podejrzewać, że to pierwsze z wielu
przestępstw,

jakich

dokona

Wiewiórcza

Spółka Zło. Jak tak dalej pójdzie, zaraz
zaczną znikać galeony! Czyżby posada
nauczycielki Prawa Magicznego to tylko
przykrywka przed licznymi zbrodniami,
jakich dokona Katja z Ratatosk? Czy dyrekcja wie o kryminalnej działalności
nauczycielki? Będziemy bacznie śledzić sytuację. Pilnujcie swoich rzeczy, gdyż Gang
Wiewióra nadchodzi!
—*—

Ostatnie
w

wydarzenie

czasoprzestrzeni

wszystkim

wielu

emocji,

Zagubieni
dostarczyło
a

także…

informacji. Po wycieńczającej podróży
sporo uczniów udało się do swoich
dormitoriów,

lecz

część

pozostała

w Kryształowej Komnacie. Jak donoszą
świadkowie, sala ta stała się miejscem,
gdzie uczniowie kosztowali wina ze stołu nauczycielskiego, czemu sprzyjała późna
pora. We wszystkim prym wiodły Lilianna Reeves, wychowanka domu Salazara
Slytherina, oraz Morgan Maximoff, Gryfonka. Podobno niejaka Inez Livestone
także próbowała załapać się na łyk trunku. Teraz pozostają tylko pytania. Gdzie w tym
czasie byli nauczyciele? Jak zareagują na takie sensacje? Co więcej, nie wyglądało to
na pojedynczy wybryk, więc co poczną z nowym hobby nieletnich?
—*—
Kryształowa Komnata — miejsce spotkań po morderczych zajęciach, ale jak
dowiadujemy się ostatnio, także przewrotów. To była ta sama noc po podróżach
w czasoprzestrzeni, a Puchonce, Nereidzie Wengs, pod nieobecność kadry
udzieliła się swobodna atmosfera.
Być może ona także kosztowała
czegoś

mocniejszego,

gdyż

wraz

z upływem nocy dziewczyna robiła
się coraz bardziej gadatliwa. Do uszu
nielicznych już o tej porze osób
docierały wzmianki o szykowanym
przejęciu posady nauczyciela Obrony
przed Czarną Magią. Jakby tych
rewelacji było mało, Eveline Black
mimochodem

wspominała

o Eliksirach. Czyżby Ślizgonka miała
chrapkę na stołek profesora Alana
Moonstone’a? Z wiarygodnych źródeł wiemy, że zainteresowana ma wybitne oceny.
Przejawia więc wyjątkowe zdolności, co nie dziwi z racji tego, że jest wychowanką

Slytherinu. Co prawda nie mamy pojęcia, ile z tych nowinek jest prawdą, jednak
niezbity pozostaje jeden fakt: uczennice powinny zwracać uwagę na swoje słowa
i trzymać się z dala od nauczycielskiego wina. Bez wątpienia profesorowie czegoś tam
dosypują… Oczywiście, niezawodne Ploteczkowe Siostry trzymają rękę na pulsie
i w razie potrzeby dostarczą najświeższych informacji!
—*—
Noc sprzyja nie tylko rebeliom, ale także filozoficznym pogadankom. Jeden z naszych
informatorów szedł późnym wieczorem do Kryształowej Komnaty, aby napić się soku
przed snem. Nic szczególnie nie
zwracało

jego

uwagi,

ale

w pewnym momencie usłyszał
głośną rozmowę. Dwie Puchonki
—

Ambrozja

Green

oraz

Nereida Wengs — siedziały
razem przy stole i prowadziły
zażartą dyskusję. Zastanawiały
się, jak działa magia w przypadku
osób z niepełnosprawnościami. Panna Wengs prowadziła dywagacje na temat tego,
jak niewidomi czarodzieje rzucają zaklęcia. Nie chodziło jej tylko o wady od
urodzenia, ale również o obrażenia bitewne. Tymczasem druga z wychowanek Helgi
Hufflepuff zakładała, że owe osoby w ogóle nie mają dostępu do różdżki. Trzeba
przyznać, iż dziewczętom nie brakowało argumentów popierających swoje zdanie.
Myślę, że z chęcią dowiemy się czegoś więcej od Puchonek w tej sprawie!
—*—
Miejscem niezwykłych przemian bez wątpienia zostało
dormitorium Slytherinu! Rufus, który sprawuje
pieczę nad lokum Wężów, wydaje się być pełen
entuzjazmu,

co

prawdopodobnie

jest

wynikiem

zbliżającego się wielkimi krokami lata. Bardzo późną
nocą

został

przyłapany

na

zaskakujących

czynnościach. Nasze ślizgońskie ucho i oko podaje, że
Rufus w lochach, tuż pod zegarem, rozłożył wielki

leżak, nasmarował się kremem z filtrem, a w dodatku na nos wetknął okulary
przeciwsłoneczne! Nie byłoby w tym nic podejrzanego, ale zaczął wykrzykiwać hasła
o opalaniu, pięknie i młodości. I to kiedy? W środku nocy w ciemnych lochach!
Materiał dowodowy w postaci zdjęć i nagrań ukazuje cykliczność osobliwej
aktywności. Nie wiemy na razie, jak na te wyczyny reagują mieszkańcy podziemnych
części Akademii. Jednak ze swojej strony możemy zapewnić, że pozostajemy
w kontakcie z owym informatorem i będziemy na bieżąco relacjonować rozwój
sytuacji!
—*—
W trakcie wydarzenia Zagubieni w czasoprzestrzeni można było zauważyć dużo
różnych incydentów. Najciekawszym momentem wieczoru było spotkanie z Draco
Malfoy’em. Natrafienie na tego ucznia
wywołało duże poruszenie, szczególnie
pośród kobiecej części naszej Akademii.
Większość

uczennic

była

w

stanie

walczyć o zaszczyt zobaczenia uśmiechu
tlenionego blondyna. Brała w tym
również udział Inez Livestone, co
może wydawać się dziwne, biorąc pod
uwagę jej związek z kolegą z domu
Adamem

Warrenem.

Panna

Livestone była dość zawzięta w walce
o względy Draco. Czyżby z pozoru
idealny związek Ślizgonów był jednak
nieszczery?

Nieco więcej o...
...właścicielce znanego pubu
Madame Rosmerta — etymologia jej imienia pochodzić
może z różnych źródeł. Być może jest to z celtyckiej
mitologii „bogini ognia, kwiatów, śmierci”, ale także może
być połączeniem angielskiego rose (róża), słowiańskiego
smert (śmierć) oraz indonezyjskiego merta (natychmiast).
To imię zostało idealnie dobrane, ponieważ kombinacja
tych wielojęzycznych słów tworzy coś, co szybko przyciąga,
wabi, lecz nigdy nie kończy się dobrze. Madame, często
nieświadomie, działała uwodzicielsko na mężczyzn, którzy
poddawali się jej urokowi i wyglądowi, jednak ona nie
odwzajemniała uczuć żadnego z nich.
W postać tejże ciekawej, a zarazem tajemniczej osoby wciela
się Julia Christie, która w roku 2022 skończyła 82. urodziny.
Madame była bardzo piękną, subtelną kobietą o zielonych oczach, długich lokach i
krągłych kobiecych kształtach. Swoje plusy podkreślała wyrafinowanym strojem,
przyciągając wzrok wielu mężczyzn, w tym Ronalda Weasley’a, który zadurzył się w
niej bez wzajemności. Tę czarownicę
nieznanego statusu krwi z całą
pewnością cechowała otwartość na
ludzi,

poczucie

humoru

oraz

pozytywne nastawienie.
Rosmerta od wielu lat prowadziła
swój pub, do którego za swoich
młodzieńczych

lat

chętnie

uczęszczali James Potter i Syriusz
Black. Podczas bitwy o Hogwart walczyła po stronie obrońców zamku wraz z innymi
sklepikarzami z Hogsmeade. Jej dalsze losy nie są znane, lecz możemy przypuszczać,
że

dalej

prowadzi

wspomnianego zamku.

swój

Pub

pod

Trzema

Miotłami

niedaleko

ówcześnie

Magiczne Miejsca
Magiczne Dowcipy Weasleyów
Angielska nazwa >>

Weasleys’ Wizard Wheezes

Lokalizacja

>>

ulica Pokątna 93, Londyn, Anglia, Wielka Brytania

Założyciele

>>

Fred i Geogre Weasley

Data powstania >>

1996 rok

Pracownicy

>>

bliźniacy oraz Ronald Weasley (po śmierci Freda)

Cóż to takiego?

>>

lokal usługowy > sklep

Jeśli chodzi o wygląd sklepu, najlepiej skorzystać z opisu, jaki mamy w książce Harry
Potter i Książę Półkrwi:
„Pośród szarych, pozaklejanych plakatami witryn wystawa sklepu Freda i
George’a biła w oczy jak pokaz sztucznych ogni. (...) Lewą witrynę
wypełniały różne przedmioty, które obracały się, strzelały, błyskały,
podskakiwały i wydawały z siebie wrzaski. (...) Prawą witrynę pokrywał
olbrzymi plakat, fioletowy jak plakaty ministerstwa, na którym płonęły
żółcią litery układające się w napis: »CZEMU CIĘ MARTWI SAM-WIESZKTO?

ZATROSZCZ

SIĘ

LEPIEJ

O

Q-PY-BLOK

ZATWARDZENIE ŚCISKAJĄCE SIEDZENIE.«”

–

POWSZECHNE

A teraz do rzeczy! Magiczne Dowcipy Weasley’ów to niezwykły, bardzo kolorowy
sklep z półkami sięgającymi sufitu pełnymi przedmiotów nadających się do psikusów,
żartów, ułatwiających życie nam, utrudniających życie naszym wrogom, czy po prostu
poprawiających humor. Jedne nieźle hałasują, inne pomagają w sprawach miłosnych
czy w ściąganiu, podsłuchiwaniu. Co tam znajdziemy?
Chociażby Bezgłowy kapelusz, sprawiający krótkie zniknięcie głowy, na której się
znajdował. Aby go stworzyć, bracia musieli zastosować skomplikowaną magię. Co
wskazuje, że młodzi czarodzieje znali się na magii, czyż nie?
Lipne różdżki z kolei były przeróżne i w wyglądzie nie różniły się od normalnych.
Dopiero po skorzystaniu z nich okazywało się, z czym ma się do czynienia. Dlaczego?
Tanie lipne różdżki zamieniały się w gumowe przedmioty, a droższe biły po głowie.
Oj, nie chciałabym taką dostać!
Nie można także ominąć szerokiej gamy piór do pisania. Wśród nich znaleźć można
wszystkie kolory, ale to nie jest najważniejsze! Niektóre potrafią same pisać, inne
same odpowiadają na zadawane pytania, a jeszcze inne same sprawdzają błędy i nie
pozwolą

napisać

niepoprawnego

wyrazu.
Q-Py-Blok

to

powszechnie

znane

cukierki bądź drażetki sprzedawane
w

słoiku,

które

wywoływały

zatwardzenie. Są idealne, by mieć
wymówkę i ominąć jakąś lekcję czy
sprawdzian. Mogą też doskonale uprzykrzyć komuś życie. Molly Weasley, widząc
reklamujący je slogan, stwierdziła, że Fred i George zostaną zamordowani we
własnych łóżkach. Nie chodziło jednak o sam przedmiot, a o użycie w reklamie SamiWiecie-Kogo.
Zaciekawiła mnie Pogoda w butelce, jednak niewiele o niej wiadomo. Przydałaby się
na suszę, jeśli faktycznie po otworzeniu butelki mielibyśmy deszcz na działce… To
byłoby coś!
Wykorzystywane w serii przez Harry’ego Uszy Dalekiego Zasięgu. Dwoje uszu na
sznurku pomagało słyszeć na odległość, a nawet podsłuchiwać. Chciano użyć ich na

Grimmauld Place 12, aby podsłuchać członków Zakonu Feniksa, jednak zaklęcia
przeciw podsłuchiwaniu pokrzyżowały plany.
Eliksir Miłości Weasley’ów to z kolei silny eliksir o niewiadomym składzie. Działa
przez dobę i sprawia, że osoba spożywająca jest zakochana w tym, kto ten eliksir
podał. Oczywiście jest to jedynie wrażenie, bo nie da się wymusić na kimś miłości. Co
ciekawe bracia nie zgodzili się na sprzedaż eliksiru Ginny, bo według nich poderwała
już wystarczającą ilość chłopców.
Nie mogę nie wspomnieć o Serii Tarczy,
czyli o przedmiotach wspomagających
ochronę,

działających

podobnie

jak

zaklęcie tarczy. A co się w serii znajduje?
Kapelusze obronne, peleryny obronne,
rękawiczki obronne. Przydatna sprawa,
jak się wchodzi o miejsca pełnego
wrogów!
Pozostałe z magicznych dowcipów to między innymi: Złośliwy Teleskop Weasleyów,
Peruwiański Proszek Natychmiastowej Ciemności, Dowcipny kociołek, Zębate frysbi,
Lepkie Adidasy, Detonator pozorujący czy Zmywacz siniaków.
Oprócz dowcipów znajdziemy mnóstwo wybuchowych przedsięwzięć, czyli: Bang
Bang Petardę Bogina, Pudł-O-Rac, Zestaw Podstawowy Freda Weasley’a, Mąciciela
Pokoju, Fontannę Voodoo i inne.
A na deser — coś słodkiego! Zaczniemy od Bombonierek Lesera. Zawierają one
Krwotoczki Truskawkowe, Bąblówka Krwawa, Wymiotki Pomarańczowe, Karmelki
gorączkowe, Omdlejki Grylażowe. Przyznam, że zdążyłam zgłodnieć, ale czy te
słodkości są na pewno bezpieczne? Raczej nie — przykładowo jadalne Mroczne Znaki
powodowały wymioty, co w sumie jest całkiem zrozumiałe. Ja bym ich w ogóle nie
tknęła…
Jest tam jeszcze pokaźna przestrzeń ze wszelkimi produktami dla nastoletnich
czarownic uwielbiających kolor różowy lub inne krzykliwe barwy — Cud-Miód
Czarownica. Seria tych produktów miała sektor pełen różowych kokardek, wstążek,
kwiatów. Znajdowało się tam wiele różnych eliksirów miłosnych pod dziwnymi
postaciami i dla różnych osób.

Jest tego więcej, ale poprzestanę na tym. Trzeba przyznać, ze bracia mieli
niesamowitą wyobraźnię, wiedzę i zdolności magiczne, skoro stworzyli to wszystko.
I wbrew opinii, jaką mieli w Hogwarcie, znali się na magii. Wiele ze swoich
wynalazków

stworzyli

przyjacielem

Lee

ze

Jordanem

swoim
jeszcze

w czasach swojego dzieciństwa. W 1993
roku postawili na sprzedaż wysyłkową.
Niestety, kiedy matka to odkryła, spaliła
wszystkie formularze. Nikt

wtedy nie

przypuszczał, że ich fascynacja dowcipami,
figlami

i

przedziwnymi

przedmiotami

przerodzi się w wielki i lukratywny interes.
A założyli go dzięki pożyczce od Harry’ego.
W kwietniu 1996 roku bliźniacy pożyczyli
od niego 1000 galeonów i założyli sklep,
który okazał się sukcesem, a produkowane
przez nich przedmioty z Serii Tarczy były
zakupywane nawet przez samo Ministerstwo Magii w czasach przed II wojną
czarodziejów. W trakcie wojny sklep był zamknięty, ale sprzedaż trwała — bracia
wysyłali produkty pocztą z domu ciotki Muriel. Po wojnie i śmierci Freda sklep został
ponownie otworzony, a świetność pomógł George’owi przywrócić Ron.

Humor z murów naszej szkoły
[20:31:15] Iz_Morningstar: Oh, kreatywności
w tym tygodniu nie było
[20:31:26] Alice_Wright: Pewnie dlatego, że
tydzień dopiero się zacząl, Iz, ale co ja tam
wiem...

[20:21:59] Inez_Livestone: Ja te manekiny
rozkroje
[20:22:01] Inez_Livestone: I albusa

[20:53:48] Moria_Nerios: Stoję w kuchni i
widzę, że z parkingu przy hotelu gapią się
jakieś baby na mój balkon...
[20:54:10] Defne_Nefrite: xd co Ty tam
masz?
[20:54:11] Moria_Nerios: No to co zrobiłam?
Perfidnie podeszłam do okna, a było mnie
widać, bo światło zapalone, to widać że ktoś
stoi xD I zasłoniłam okna
[20:54:13] Defne_Nefrite: krowę?
[20:54:17] Moria_Nerios: Tak hm
[20:54:20] Moria_Nerios: Mam krowę w
doniczce xD

ćwiczenia
[18:04:02] Emily_Butchon: Nie, nie, nie.
WF jest od op***niczania się. XD
[18:04:12] _Nereida_Wengs_: ^
[18:04:33] Katja_Thatcher: Ogólnie to wf do

[20:21:15] Morgan_Maximoff: Neriś ja
przeczytałam ,, Ja posikam chętnie"
[20:21:27] _Nereida_Wengs_: flushed
[20:21:31] _Nereida_Wengs_: Ojej
[20:21:33] Inez_Livestone: Avetta
[20:21:41] Defne_Nefrite: ojej
[20:21:43] Defne_Nefrite: xd
[20:21:44] Mirabel__Howerland: ja na
OpCM przeczytałam, że manekin chce mnie
rozkroić ups polecam
[20:21:59] _Nereida_Wengs_: XD
[20:23:45] Susanna_Sheen: A tu mamy
Lilo Delune.
[20:23:48] ** przychodzi LiloDelune...

[18:03:31] Ambrozja_Green: no WF jest od

wora, a wór do jeziora
[20:30:56] Alice_Wright: Jak
się
dowiedziałam,
mamy
dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii,
dlatego
w
akcie
ogólnego
podziękowania wszystkim zwierzętom
za pomoc, jaką niosą ludziom, skupimy
się na różnych stworzeniach domowych
z serii HP! Ja podam wam imię
zwierzaka a waszym zadaniem będzie
podać jego właściciela - proste i
jasne?
[20:31:26] _Nereida_Wengs_: ojej
przeczytalam drogoterapii i myslalam ze to
nawiazanie
[20:31:30] _Nereida_Wengs_: ze czesto na
drogach sa zwierzeta...
[20:35:40] LiloDelune: No

co,

fajne

wakajki
[20:35:18] Avetta_Black: 4.
Grindelwald
[20:35:22] LiloDelune: Azkaban.
[20:35:26] Black_Eveline: LILO

Gellert

[20:35:54] prof_A_Zannichellie: Lilo???
Przecież to fajna postać?
[20:36:04] Avetta_Black: +1 Albus
[20:36:13] LiloDelune: To, że grał go Depp,

[20:35:30] Avetta_Black: Lolo

nie znaczy, że jest niewinny
[20:39:45] Avetta_Black: 8.
Parkinson

Pansy

[20:39:59] prof_A_Zannichellie: Wadowice

[20:34:21] Adam_Warren: Crispin z Inną w
betoniarce
[20:34:23] Finnick_Odair: Crispin
[20:34:24] Luna_Granger039: Crispin
[20:34:24] Black_Eveline: Crispin
w
blondzie

skoro Parkinson
[18:43:47] Diana_Collins_: Jaka jest różnica
między zarządem a dyrektorem?
[18:44:03] Crispin_Stewart: Taka, że to
dyrekcja pociąga za sznurki, a zarząd jest stary.

[20:34:31] _Nereida_Wengs_: jak
bede
jakims cudem w hr albusa
[20:34:35] _Nereida_Wengs_: to
musicie
wpisac koniecznie moj strach
[20:34:38] _Nereida_Wengs_: rozmowa
prywatna z Kazbielem
[20:35:53] Albus_Zannichellie: 5. Nereida
Wengs.
[20:35:58] _Nereida_Wengs_: ROZMOWA
PRYWATNA Z KAZBIELEM
[20:35:59] Katja_Thatcher: Rozmowa
prywatna z Kazbielem
[20:36:06] Inez_Livestone: Rozmowa
z
kazem
[20:36:10] Diana_Collins_: Rozmowa
prywatna z Kazbielem
[20:36:10] Morgan_Maximoff: Schowek
razem z Kazbielem
[20:36:11] Nathalina_Maloy: Rozmowa
z
Kazbielem
[20:36:13] Finnick_Odair: Rozmowa
prywatna z Kazbielem
[20:36:20] Avetta_Black: no to rozmowa
prywatna z Kazbielem
[20:36:20] Adam_Warren:
Rozmowa
z
Kazbielem
[20:36:22] Susanna_Sheen: Rozmowa
prywatna z Kazbielem
[20:36:24] Luna_Granger039: Rozmowa z
Kazbielem
[20:36:25] NarcyzaZoe_Assassin: Ona
i
Kazbiel w schowku
[20:36:45] Ambrozja_Green: ROZMOWA Z
KAZBIELEM

[21:02:30] Morgan_Maximoff: ZARZYLAM
[21:02:46] Adam_Warren: Morgan co
zarzyłaś
[21:02:47] Inez_Livestone: Salami
[20:44:37] Inez_Livestone: (Nawet sobie nie
wyobrażacie jak wewnętrznie kisne)
[20:44:37] Adam_Warren: Was is sprechien
das?
[20:44:37] Morgan_Maximoff: Papież
[20:30:56] Albus_Zannichellie: Ostatnio
na zajęciach OpCM z I klasą omawiałem
boginy. To dość ciekawy temat, dlatego
dziś się nad nim pochylimy. Ale
oczywiście w kreatywny sposób.
[20:31:03] Black_Eveline: NIE
[20:31:04] Black_Eveline: NIE
[20:31:05] _Nereida_Wengs_: ojej nie moge
sie doczekac
[20:31:05] Black_Eveline: NIE
[20:31:11] Black_Eveline: NIE NIE NIE NIE
NIE
[20:31:20] Albus_Zannichellie: Podam
wam postać z Ramesville, a waszym
zadaniem będzie dopasować do niej
bogina.
[20:33:56] Albus_Zannichellie: 3. Isabella
Stewart.
[20:34:03] Iz_Morningstar: Łysy mąż
[20:34:03] _Nereida_Wengs_: blond
Crispin
[20:34:05] ZiyaGalvin: Zdrada Crispina
[20:34:05] Inez_Livestone: Crispin
w
różowych włosach
[20:34:06] Morgan_Maximoff: Crispin
w
betoniatce
[20:34:07] NarcyzaZoe_Assassin: Crispin z
inną
[20:34:09] DelilahWarren: Crispin
[20:34:09] Avetta_Black: Crispin Stewart XD
[20:34:13] Diana_Collins_: Crispin
[20:34:20] Susanna_Sheen: Crispin

[20:16:31] Albus_Zannichellie: Nerka,
jakbyś miała wątpliwości, to pisz. Popsujemy
świadectwo i przyjdziesz
[20:18:05] _Nereida_Wengs_: jakbym
miala popsute swiadectwo????? juz w zyciu
bym nie przestapila rogu rubinowej
komnaty!!!!!
[20:18:12] _Nereida_Wengs_: juz
bym
wolala isc na nwm hm
[20:18:24] Crispin_Stewart: Co złego jest w
HM?
[20:18:28] Katja_Thatcher: CO
ZŁEGO
JEST W HM?
[20:18:32] Katja_Thatcher: Nerka, uważaj,
co mówisz.
[20:18:40] Crispin_Stewart: My
jesteśmy
czujni.
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[20:18:40] Katja_Thatcher: Obrażaj,
nie
wiem, OnMS, ale HM nigdy.
[20:18:43] _Nereida_Wengs_: przepraszam
to było tylko i wylacznie w celach
humorystycznych uwielbiam HM
[20:18:50] Ambrozja_Green: uwielbiam
HM!
[20:18:52] Crispin_Stewart: Katja, miód na
moje serce.
[20:18:54] _Nereida_Wengs_: HM to tak
naprawde skrycie moj ulubiony przedmiot a
nie zadne eliksiry i numerologia
[20:18:59] Crispin_Stewart: [Dopisuje
plusika Brozi.]
[20:19:51] Albus_Zannichellie: A mówią, że
to ja wymuszam na uczniach uwielbienie
OpCM... [Pacza na haemowców.]
[20:21:36] Katja_Thatcher: I nikt tu nie
wymusza miłości do HM, Albus. Pomagamy
jedynie tę miłość wydobyć
[20:22:23] Albus_Zannichellie: Taaaa, a w
tej bajce było Hall z aureolką nad głową

[20:45:56] Iz_Morningstar:
uciekająca
panna młoda
[20:46:05] ** przychodzi Susanna_Sheen...
[20:46:23] Susanna_Sheen: Mój internet nie
chce tego ślubu...
[20:46:37] Katja_Thatcher: Niech zamilknie
na wieki, za późno już na protesty.
[20:31:20] Mirabel__Howerland: Takie
jest też wasze zadanie! Ja podaję osobę z
Hufflepuffu, a wy podajecie najlepszy
pseudonim
dla
tej
osoby,
jaki
przychodzi wam do głowy!
[20:36:06] Mirabel__Howerland: 6.
Nereida Wengs
[20:36:07] Black_Eveline: Nerka
[20:36:08] Alice_Wright: Nerka
[20:36:08] LiloDelune: Nerka
[20:36:09] Isabella_Stewart: Nerka
[20:36:09] Nathalina_Maloy: Nerka
[20:36:10] Mirabel__Howerland: 3
[20:36:10] _Maya_Fall_: Nerka
[20:36:11] _Nereida_Wengs_: Nerka
[20:36:12] Diana_Collins_: Nerka
[20:36:12] Lilianna.Reeves: Nerka
[20:36:13] Susanna_Sheen: Nercia
[20:36:13] Avetta_Black: Nerka
[20:36:13] MojmiraMole: Nerka
[20:36:14] Mirabel__Howerland: 2
[20:36:15] Iz_Morningstar: Nerka
[20:36:19] Mirabel__Howerland: 1
[20:36:23] Luna_Granger039: Nerka
[20:36:29] Mirabel__Howerland: 0
[20:36:34] Albus_Zannichellie: Nerka
[20:36:36] Ambrozja_Green: NERKA
[20:36:55] Mirabel__Howerland: Nasz
ulubiony narząd wewnętrzny człowieka
[20:36:58] Katja_Thatcher: XDDD
[20:37:01] Lilianna.Reeves: XDD

[20:47:13] Iz_Morningstar: Witam
wszystkich na tej podniosłej dzisiejszej
uroczystości.
[20:49:13] Iz_Morningstar: Zebraliśmy
się tu dziś aby być świadkami
uroczystości zaślubin panny Black oraz
panny Sheen
[20:50:44] Iz_Morningstar: Zanim
zaczniemy, czy ktoś z zebranych zgłasza
przeciw temu związkowi? Słucham
uważnie.
[20:51:44] Iz_Morningstar: Nikt,
nic?
Pięknie!
[20:51:57] ** odchodzi Susanna_Sheen
[20:52:04] Allison_white: nikt nie ma
[20:52:07] Iz_Morningstar: a jednak Sus
ma xD
[20:52:09] Allison_white: oprócz
panny
młodej
[20:52:32] ** przychodzi Susanna_Sheen...
[20:52:48] Mirabel__Howerland: [Jest
wdzięczna za wietrzenie sali, ale osobiście
wytypowałaby kogoś innego niż pannę młodą
do tej roli.]

[20:30:57] Diana_Collins_: Ja
wam
podam mugolski zawód a wy musicie
dopasować kto mógłby go wykonywać.
Ktoś z AMR albo z HP
[20:37:02] Diana_Collins_: 8.
Sprzątaczka
[20:37:30] Nathalina_Maloy: Katja
Thatcher
[20:37:51] Katja_Thatcher: Nath, widzę, że
mi życzysz odawansowania?
[20:38:05] Nathalina_Maloy: myśle,
ze
bylabys idealna sprzątaczka
[20:38:22] Katja_Thatcher: Idealną,
brudziłabym szkołę jeszcze bardziej, Nath
[20:38:33] Nathalina_Maloy: to byś potem
znowu sprzątała
[20:38:38] Katja_Thatcher: :/

[20:45:05] Allison_white: Witam
was
serdecznie na ślubie Eveline i Susanny
[20:45:27] Allison_white: Prosze
by
ksiądz podszedł tutaj na środek
[20:45:33] Iz_Morningstar: [tupa]
[20:45:42] ** odchodzi Susanna_Sheen
[20:45:47] Allison_white: Eee
[20:45:51] Abigail.Edevane: [Obserwuje
znikającą Susannę.]
[20:45:53] Albus_Zannichellie: uciekająca
panna młoda?
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[20:30:57] Diana_Collins_: Ja
wam
podam mugolski zawód a wy musicie
dopasować kto mógłby go wykonywać.
Ktoś z AMR albo z HP
[20:37:02] Diana_Collins_: 8.
Sprzątaczka
[20:37:09] Abigail.Edevane: Abigail
Edevane
[20:37:21] Abigail.Edevane: Jak byłam mała
to moim największym marzeniem było bycie
sprzątaczką.

[20:36:00] Ambrozja_Green: tam jest w
[20:36:02] Ambrozja_Green: ludzie
[20:36:04] Isabella_Stewart: gdzie macie W
w skrzeloziele
[20:36:05] Hazel: zielarstwo
[20:36:06] Moria_Nerios: 3
[20:36:15] _Nereida_Wengs_: to lize na
koncu mnie zmylilo
[20:36:18] Zinnia_Cormier: największe
wyzwanie to zielarstwo XDDD
[20:33:00] Moria_Nerios: 2.KIELBASID
ŁADSI
[20:33:03] _Nereida_Wengs_: diabelskie
sidła
[20:33:03] Moria_Nerios: 3
[20:33:06] Mirabel__Howerland: Diabelski
e Sidła
[20:33:06] Isabella_Stewart: kiełbaski?
[20:33:32] Aileen_Crowley: wszyscy:
diabelskie sidła tymczasem ja: kiełbasiany jad
XDD

[20:23:45] Mirabel__Howerland: Hej,
Katja_Thatcher często tu bywasz??
[20:23:59] Katja_Thatcher: Mirabel__Howe
rland, od czasu do czasu, a ty??
[20:24:42] Mirabel__Howerland: Katja_T
hatcher ostatnio coraz częściej, mama każe mi
dorosnąć
[20:25:07] prof_Nerios: Wredna ta mamcia
Mirabelcio
[20:25:35] Mirabel__Howerland: dosłowni
e dzisiaj usłyszałam XDDD że jeszcze chyba nie
dorosłam, jak dalej tu siedzę
[20:25:42] Mirabel__Howerland: może ja
nie chce dorosnąć
[20:26:00] LiloDelune: Mirabel, moi rodzice
zawsze pytają "jak tam w tym klubie
szachowym Harry'ego Pottera"
[20:26:08] Katja_Thatcher: KLUB
SZACHOWY HP XDDD
[20:26:12] Katja_Thatcher: Nie mogę
[20:26:20] Katja_Thatcher: twoi
rodzice
mają łeb, Lilo
[20:26:22] Mirabel__Howerland: Klub
szachowy <3333333
[20:26:23] LiloDelune: XDDDD
miałam
podobną reakcję
[20:26:25] LiloDelune: AHA WŁAŚNIE
[20:26:40] LiloDelune: I miałam pozdrowić
wszystkich z tego klubu
[20:26:43] LiloDelune: więc pozdrawiam
[20:26:52] Mirabel__Howerland: my
też
pozdrawiamy ;****
[20:27:05] Mirabel__Howerland: #KlubSz
achowyHarry'egoPottera
[20:27:27] Katja_Thatcher: Jedyny
klub
szachowy, do jakiego należałam, należę i
należeć będę

[20:33:35] Moria_Nerios: 3.VILLEEN
BOOMGLOTTN
[20:33:40] ZiyaGalvin: Neville Longbottom
[20:33:41] _Nereida_Wengs_: neville
longbottom
[20:33:41] Moria_Nerios: 3
[20:33:48] Black_Eveline:
Neville
Longbottom
[20:33:57] prof_A_Zannichellie: widzę tam
Neville'a i kminię, jaka z niego roślina xD
[20:35:06] Moria_Nerios: 5.
SZUKANINKI
[20:35:10] Avetta_Black: nauszniki
[20:35:11] Moria_Nerios: 3
[20:35:14] Mirabel__Howerland: nauszniki
[20:35:18] Abigail.Edevane: Szukaninki
[20:35:27] Mirabel__Howerland: albo ktoś
szuka Ninki
[20:35:34] Mirabel__Howerland: trzymam
kciuki, że znajdzie!!!
[20:33:57] Avetta_Black: 2.
XLII,
Slytherin
[20:34:01] Albus_Zannichellie: Albus Black
[20:34:03] Avetta_Black: 3
[20:34:03] LiloDelune: Albus S.H.S. Black
[20:34:12] _Nereida_Wengs_: Kto to Albus
Black
[20:34:16] Alice_Wright: Albus Zannichellie

[20:35:45] Moria_Nerios: 6.
WARSTOLIZE
[20:35:47] _Nereida_Wengs_: skrzeloziele
[20:35:49] _Nereida_Wengs_: a nie
[20:35:52] Florence_Solace: skrzeloziele
[20:35:54] Ariadna_Williams: skrzeloziele
[20:35:55] Anastasia_White: Skrzeloziele
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[20:34:27] _Nereida_Wengs_: Albus miał
kiedyś... normalne nazwisko?
[20:34:31] Katja_Thatcher: TAK, NERKA
[20:34:32] _Nereida_Wengs_: A, ale za to 4
imiona...
[20:34:35] Mirabel__Howerland: Ale
4
imiona, Nerka XDD
[20:34:36] Iz_Morningstar: miał....
[20:34:38] Albus_Zannichellie: [Macha
wszystkim - to on z przeszłości, jakby ktoś nie
wiedział.]
[20:34:38] Katja_Thatcher: Ale
miał
nienormalne imiona!
[20:34:44] Aileen_Crowley: nie zapomne tej
kilometrowej nazwy...
[20:34:53] Albus_Zannichellie: Normalne
były. Gorzej z ich liczbą xD
[20:35:02] Albus_Zannichellie: i
wpisywaniem się na listy obecności
[20:35:09] Katja_Thatcher: Albus Severus
Harry Syriusz Black chyba szło
[20:35:15] Albus_Zannichellie: +1 Kajtka
[20:35:17] Katja_Thatcher: dwie linijki w
excelu mi zabierał
[20:35:30] Isabella_Stewart: a wiecie jak w
dyplomy ciężko było to wcisnąć?
[20:35:56] Katja_Thatcher: Biedna Isa...
[20:36:01] Isabella_Stewart: i
zamiast
zostawić Black to przeszedł na Zanicośtamcoś i dalej mi trudno :<
[20:36:08] Albus_Zannichellie: Isa, pisałaś,
że lubiłaś je wpisywać
[20:36:27] Isabella_Stewart: Musiałam
wtedy mieć jakiś udar Albus

[17:09:20] _Nereida_Wengs_: Może
zapomniałam faktycznie ściągnąć pelerynęniewidkę
[17:09:20] HallonWhite: Pelerynę Niewidkę
założyła, ja nie wiem.
[17:09:41] Katja_Thatcher: [Zakrywa Nerkę,
więc faktycznie jest nieobecna.]
[17:10:45] _Nereida_Wengs_: [Macha sobie
nóżkami za zakrywającą ją Katją.]
[20:39:27] Mirabel__Howerland: 8.
Remus Lupin
[20:39:32] Black_Eveline: Ryby
[20:39:34] Mirabel__Howerland: 3
[20:39:34] Lilianna.Reeves: Ryby
[20:39:35] Cecily.Elton: Ryby
[20:40:08] Mirabel__Howerland: Niby
taki Wilkołak, a tu Ryba...
[20:40:24] Lilianna.Reeves: Zamienia się z
wilkołaka na rybe
[20:38:41] Cecily.Elton: Czekam na barana
[20:38:42] Cecily.Elton: :/
[20:39:01] Mirabel__Howerland: To
się
chyba nie doczekasz, Cec XD
[20:39:04] Cecily.Elton: Aha
[20:39:05] Alice_Wright: XDD
[20:39:06] Alice_Wright: Biedna
[20:39:07] Cecily.Elton: DYSKRYMINACJA

[20:34:57] Mirabel__Howerland: 4.
Draco Malfoy
[20:35:00] Alice_Wright: Bliźnięta
[20:35:03] Mirabel__Howerland: 3
[20:35:13] _Nereida_Wengs_: od
razu
widac
[20:35:15] _Nereida_Wengs_: ze
to
bliznieta
[20:35:16] _Nereida_Wengs_: ; (
[20:35:20] Kaien_Einar_dAureville: NERE
XD
[20:35:22] Ambrozja_Green: po czym
[20:35:26] _Nereida_Wengs_: po
osobowosci
[20:35:33] Ambrozja_Green: a że ma
rozdwojoną
[20:35:34] Ambrozja_Green: ?
[20:35:37] _Nereida_Wengs_: pls to tez
[20:35:38] Alice_Wright: XDD
[20:35:42] Florian_Cormier: EJ
TEZ
JESTEM BLIZNIAKIEM
[20:35:43] Katja_Thatcher: XDDDDDDDD
DDDDDD
[20:35:44] Kaien_Einar_dAureville: Floria
n to bliźnięta...
[20:35:47] Alice_Wright: No cóż

[17:06:08] HallonWhite: Mam nadzieję, że
jesteście zadowoleni ze swoich działów. Gdyby
jednak tak nie było, można się do mnie
zgłaszać po spotkaniu, coś poradzimy.
[17:06:50] Mirabel__Howerland: [Przeczyt
ała, że Hallon ma nadzieję, że nie są
zadowoleni ze swoich działów...czas iść do
okulisty.]
[17:07:06] HallonWhite: (Czytasz po prostu
moje myśli, a nie słowa.)
[17:07:27] _Nereida_Wengs_: [Już
ma
herbatkę, więc rozsiada się wygodnie i czeka.]
[17:08:54] HallonWhite: Kącik
(magi)zoologiczny —
zajmie
się
nim
nieobecna Nereida Wengs.
[17:09:07] Mirabel__Howerland: [Patrzy
na nieobecną Nerkę.]
[17:09:08] HallonWhite: O boże, wybacz.
[17:09:09] Vivienne: Ja tam ją widzę.
[17:09:09] Ariadna_Williams: Oho
[17:09:19] Ariadna_Williams: Nerka, masz
niewidkę na sobie?
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Kącik (magi)zoologiczny
Temat kolorów i różnorodności to zdecydowanie moment, w którym przedstawić
można kilka niezwykłych magicznych stworzeń, w pewien sposób wyróżniających się
na tle pozostałych.
Demimozy są o tyle ciekawe, że mimo
występowania na Dalekim Wschodzie,
ciężko jest je spotkać. Wszystko dzięki ich
magicznej zdolności, która pozwala im stać
się niewidzialnym w obliczu zagrożenia.
Trochę na wyrost można powiedzieć, że
przypomina małpę bez ogona, pokrytą
długimi, srebrzystymi włosami. Są to dość
nieśmiałe

i

płochliwe,

roślinożerne

stworzenia. Warto również napomknąć
o tym, że to właśnie demimozy opiekują się
żmijoptakami. Jak już się pewnie domyślacie, to właśnie z ich włosów produkuje się
znane czarodziejom peleryny-niewidki.
A jak już w tematyce kolorów jesteśmy, to nie mogło zabraknąć słowa o toksyczku.
W końcu ten olbrzymi ślimak ciągle zmienia swój kolor! Poruszając się, pozostawia za
sobą ścieżkę śluzu, który notabene jest okrutnie
jadowity — w dodatku wypala on rośliny, po
których przeszedł toksyczek. Możemy go spotkać
w

krajach

afrykańskich,

ale

oczywiście

czarodzieje z Europy, Azji i obu Ameryk chętnie
zaczęli hodować owe stworzenia. Mimo, że może
się to wydać odrobinę… niebezpieczne, zważając
na jego śluz, to jest również trzymany jako
zwierzątko domowe. Ze względu na właściwości
owej wydzieliny, jest ona jednym z niewielu
substancji,

które

skutecznie

działają

chorbotki.
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na

Zdecydowanie zwyczajna (choć oczywiście bycie „zwyczajnym” to nic złego) nie jest
sklątka

tylnowybuchowa.

To

wyhodowane

przez

Hagrida

stworzenie

jest

skrzyżowaniem mantykory z krabem
ognistym,

co

zauważyć,

jest

przy

Eksperymentalnej

okazji

można

złamaniem

Zakazu

Hodowli.

Nie

próbujcie robić tego w domu! Od razu
po wykluciu sklątki wyglądają jak
zdeformowane,

blade,

oślizgłe

i pozbawione skorupy homary lub
skorpiony. Posiadają również mnóstwo
nóżek, które znajdują się w różnych
miejscach. Nie posiadają za to otworu gębowego ani oczu. Chociaż świeżo wyklute
mają jakieś 15 centymetrów, to z każdym kolejnym miesiącem zwiększa się ich
rozmiar, a w dziesiątym miesiącu mają już około trzech metrów długości. W dodatku
im dalej w las, tym bardziej agresywne potrafią być. Ich ciało pokryte jest grubym,
szarawym pancerzem. Z jednego ich końca co jakiś czas strzelają iskry, a zwierzątko
przelatuje do przodu o kilkadziesiąt centymetrów, co zwiększa się wprost
proporcjonalnie do rozmiaru stworzenia. Przez to, że ich pancerz jest bardzo gruby
i chroni je przed rzucanymi zaklęciami, ich słabym punktem pozostaje podbrzusze,
które jest ich jedynym niechronionym elementem.

51

Zielnik wiedźmy
Tęczowe kwiaty
Czy przyszło Wam kiedyś zapatrzeć się w kwiaciarni, na stoisku ogrodniczym lub
w internecie na wielobarwne róże, lilie czy storczyki? Czy zastanawialiście się, jak
takie niezwykłe kilkubarwne kwiaty powstają? Jeśli tak, trafiliście w idealne miejsce,
ponieważ zamierzam Wam tu o nich opowiedzieć.
Zacznijmy od tego, ze nie mówię o niezwykle rzadkich okazach lilii, których różne
kolory omówiłam już w jednym z poprzednich numerów. Chcę opowiedzieć
o metodach sztucznego barwienia. Budzi to spore kontrowersje i wywołuje pytania,
czy powinno się aż tak wpływać na naturę. Z drugiej zaś strony jak mugole mają
radzić sobie z barwieniem kwiatów na kolory, których nie ma w naturze, jeśli nie
potrafią

rzucić

zaklęć

transfiguracyjnych?
uzyskania
kwiatów

A metoda

wielobarwnych
nie jest

wcale taka

niezwykła.
Należy

przygotować

barwniki

w naczyniach z wodą. Najlepiej
trzy lub cztery: żółty, czerwony,
niebieski

i

może

być

zielony/fioletowy. Ustawić je wszystkie skupione w przysłowiowym kwadracie. Jakie
barwniki? Spożywcze są najlepsze, bo nie zaszkodzą płatkom i całej roślinie.
Następnie trzeba wziąć biały kwiat i naciąć jego łodygę na końcu tak, by powstały
cztery rozwidlenia. Pozostaje włożyć końcówki łodyg po jednej do każdego naczynia
z barwnikiem i poczekać, aż kwiat wchłonie wodę z kolorem i zabarwi swoje płatki.
Barwienie najlepiej zacząć, gdy kwiat nie rozwinął jeszcze pąka. Poza tym należy
pamiętać, że niektóre gatunki wchłaniają barwnik w liście (jak tulipany na obrazku).
Ale które kwiaty można w ten sposób barwić? Przykłady znajdziecie pod spodem.
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Róża
Łacińska nazwa gatunkowa >>

rosa

Liczba gatunków

>>

140-260

Rodzaj rośliny

>>

krzewy i pnącza

Persowie uważali różę za dostojną „królową ogrodu”, była ona niezmiernie dla nich
ważna. Świadczy o tym fakt, że słowo „róża” oznacza w ich języku „kwiat”. Arabowie,
którzy podbili ich tereny w VII wieku, przejęli ich miłość do ogrodnictwa
i umiejętność hodowania róż. To przez
nich róża trafiła do Europy przez
Grecję, Rzym.
Ten kwiat zdążyłam już co nieco
omówić

w

wydaniu

LXXII.

Wspomniałam o niezwykłej symbolice
jego kolorów (białej, herbacianej, żółtej,
czerwonej pomarańczowej, itd.). A co
symbolizuje tęczowa róża? Myślę, że
można tu powiedzieć o dumie, różnorodności, radości. A może tęczowa róża łączy ze
sobą wszystkie symboliki pozostałych kolorów? I każdy wybierze dla siebie
odpowiednie znaczenie?

Chryzantema (Złocień)
Łacińska nazwa gatunkowa >>

Chrysanthemum

Liczba gatunków

>>

37-39

Rodzaj roślin

>>

krzewy i byliny

Do gatunku chryzantemy należy około 37 gatunków. Niestety, w Polsce spotkamy
jedynie gatunek o tajemniczej nazwie chryzantema Zawadzkiego. Oczywiście
wewnątrz tego gatunku mamy wiele różnych odmian. Mają nie tylko wiele kształtów
(proste, kuliste, półkuliste, pomponowe, igiełkowe, itp.), ale i wiele kolorów (białe,
żółte, zielone, czerwone, pomarańczowe, itd.). Dodam jeszcze, że najstarsze wzmianki
o uprawie chryzantem pochodzą z kraju Hanów — Chin.
Jeśli zaś chodzi o znaczenie tego kwiatu, to w Japonii złocista chryzantema mająca 16
płatków oznacza słońce, szczęście i długowieczność. Jest herbem cesarzy Japonii,
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a także godłem kraju. W Wielkiej Brytanii stała się w epoce wiktoriańskiej ulubionym
kwiatkiem doniczkowym. Natomiast w XIX wieku, kiedy rozkwitł tzw. język kwiatów,
biała chryzantema oznaczała prawdę
i szczerość; z kolei czerwona mówiła
„kocham”. W Polsce zanosi się je na
groby zmarłych jako symbol pamięci
i nie patrzy się zwykle na kolory. Hoduje
się ją głównie dla ozdoby, nie korzysta
z

innych

właściwości.

Co

ciekawe

chryzantemy należą do najtrwalszych
kwiatów ciętych — mogą stać w wazonie
nawet do 4 tygodni.

Stokrotka
Łacińska nazwa gatunkowa >>

Bellis

Liczba gatunków

>>

14

Rodzaj roślin

>>

jednoroczne i byliny

Najbardziej popularna to stokrotka pospolita (bellis perennis). Rośnie na łąkach,
pastwiskach, przy drogach. Kwitnie zwykle od marca do listopada, czasami również
zimą, pod warunkiem, ze nie ma już mrozów i śnieżnego opadu. Mówi się, że
symbolizuje przyjście wiosny, nadzieję. W literaturze czy poezji można zauważyć
określenie „królowa polskich łąk”.
Znamy

ją

dobrze

jako

roślinę

zielarską — działa na krwawienia
wewnętrzne, pomaga na odporność
naszego organizmu, obniża gorączkę,
wzmacnia.

Działa

także

przy

otwartych ranach i przy wchłanianiu
się

siniaków

czy

opuchlizny.

Bakteriobójcze właściwości stokrotki
wykorzystuje się w kosmetyce. Ekstrakty z kwiecia dodaje się do kremów, maseczek,
płynów do kąpieli, a nawet toników.
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Jeśli chodzi o kolorystykę i symbolizm, zwykle jest biała bądź lekko różowa czy nawet
fioletowa. W Polsce stokrotka ma oznaczać niewinność i jest wykorzystywana do
wianków komunijnych lub do bukietów
ślubnych. Barwienie stokrotek jest tak
łatwe, że widuje się już coraz częściej
sztucznie wielobarwne lub jednobarwne –
w kolorach w naturze niespotykanych.
Ostatnimi

czasy

pojawiają

się

także

girlandy ze stokrotek w różnych kolorach,
które mają głosić gay-pride.
Oprócz tego znajdziecie jeszcze tęczowe
tulipany. Polecam kupić kiedyś, bo pięknie
wyglądają. Niestety, nie są trwałe, czyli zebrane z nich nasiona nie dadzą równie
kolorowych okazów, ponieważ ta metoda barwienia (z kolorową wodą) nie zmienia
genetycznie rośliny, a jedynie jej morfologię. Coś jak zaklęcie transfiguracyjne.
Możecie sami spróbować tego sposobu — zrozumiecie, o co mi chodzi.
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Magiczne Testy
Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy… Aura
mówi o stanie Twojego ducha i podświadomości i może przybrać każdy
kolor, jaki tylko potrafimy sobie wyobrazić. Jeśli chcesz się dowiedzieć,
jakiego koloru jest twoja aura, czym prędzej rozwiąż ten test! Tylko nie
zapomnij policzyć zdobytych punktów, by poznać odpowiedź!
1. Która emocja z podanych

oczywistym jest, że zrobi

towarzyszy ci najczęściej?

mi się go żal, prawda? (2)

a. Smutek. (1)

c. Nie

zauważyłxm,

żeby

b. Spokój. (2)

uczucia innych znacząco

c. Złość. (3)

na mnie wpływały. (3)

d. Szczęście. (4)

d. Nie, emocje innych w

2. Czy jesteś osobą wrażliwą?
a. Tak,

niemal

ogóle

wszystko

umiem

piękno

w

dostrzec

a. Nie, na sytuacje stresowe

najmniej

reaguję smutkiem, a nie
złością. (1)

momentach. (2)

b. Nie częściej niż inni. (2)

c. Nie wiem; czasami się
ale

c. Tak, często nie umiem

nie

nad sobą zapanować. (3)

szczególnie często. (3)

d. Nie, trzeba się postarać,

d. Nie. Jestem twardx. (4)
3. Czy

łatwo

emocje

by

przejmujesz

osób

z

nie

4. Czy łatwo wpadasz w złość?

oczekiwanych

wzruszę,

mnie

oddziałują. (4)

potrafi mnie zranić. (1)
b. Tak,

na

wytrącić

mnie

z

równowagi. (4)

twojego

5. Czy uważasz się za osobę

otoczenia?

kreatywną?

a. Tak, umiem się rozpłakać

a. Oczywiście, mam milion

na samą wieść o tym, że

pomysłów na sekundę!

stało się coś złego. (1)

(1)

b. Jeśli

ktoś

otoczeniu

w

moim

b. Od

płacze,

czasu

do

czasu

wpadnie mi do głowy coś
innowacyjnego. (2)

56

c. Niestety nie. Nie umiem

b. Czasami

odczuwam

wpaść na nic ciekawego

zazdrość, ale jest ona

samx. (3)

pozytywna i motywująca.

d. Kreatywność

nie

jest

Nie życzę innym źle. (2)

moją mocną stroną. (4)
6. Czy

często

c. Czasami

pomagasz

odczuwam

zazdrość, ale nie częściej

innym?

niż inni. (3)

a. Jeśli tylko zauważę, że

d. Niestety tak. Nie umiem

ktoś tego potrzebuje, od

patrzeć na ludzi, którym

razu

się powodzi. (4)

oferuję

pomocną

dłoń. (1)

9. Czy rozwijasz się duchowo?

b. Oczywiście! Staram się

a. Samx nie wiem; wciąż

być otwartx na ludzi i
wspierać

ich

szukam siebie. (1)

we

b. Oczywiście.

wszystkim! (2)

mojego

c. Nie. Problemy innych to

do

duchowego

ideału. (2)

nie moja sprawa. (3)

c. Nie, twardo stąpam po

d. Pomogę, jeśli ktoś sam do

ziemi i nie rozumiem tego

mnie przyjdzie i poprosi.

typu stwierdzeń. (3)

(4)

d. Dużo czytam o ezoteryce,

7. W jaki sposób radzisz sobie

ale nie jestem na żadnej

z negatywnymi emocjami?
a. Ruchem.

Smutek

konkretnej ścieżce. (4)

czy

10.

złość trzeba wybiegać! (1)
b. Uspokajam
sobie

się

i

daję

czas

z

podanych

w swoim życiu?

na

a. Stawiam swój rozwój na
pierwszym miejscu. (1)

c. Nie radzę. (3)
mam

Którą

wartości najbardziej cenisz

odpoczynek. (2)
d. Nie

Dążę

b. Staram się ulepszyć ten
ich.

Myślę

świat, jak tylko mogę. (2)

pozytywnie! (4)

c. Najważniejsza

8. Czy uważasz się za osobę

rodzina. (3)

zazdrosną?

d. Zdrowie

a. Nie, szczerze cieszę się

powinno

najważniejsze.

szczęściem innych! (1)
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jest
być
(4)

Odpowiedzi:
Jeśli uzyskałxś…
1 - 10 punktów…
Twoja aura w większości posiada kolor niebieski! Ta
barwa łączona jest z wielką wrażliwością i niebywałą
intuicją. Osoby, których aura przybiera ten kolor,
mogą mieć problem z współodczuwaniem smutku lub
innych intensywnych emocji i powinny rozważyć częstsze skupienie się na sobie, by
opanować silne negatywne uczucia.
11 - 20 punktów…
Twoja aura w większości posiada kolor fioletowy!
Barwa ta bezsprzecznie wskazuje na poważny
rozwój duchowy i oznacza, że osoba zaszła bardzo
daleko na swojej duchowej ścieżce. Dla każdego
może to oznaczać coś innego, ale z pewnością
wszystkich łączy współczujące podejście do świata i chęć pomagania innym.
21 - 30 punktów…
Twoja aura w większości posiada kolor czerwony!
Barwa

ta

oznacza,

że

jesteś

osobą

silną,

zdecydowaną i pełną energii. Energia ta może być
jednak często zbyt intensywna i przytłaczać cię,
a wówczas łatwo wpadasz w złość, nad którą często
tracisz kontrolę i nic nie jest w stanie cię wtedy uspokoić. Oprócz tego osobie z taką
aurą zdarza się zachowywać egoistycznie i za wszelką cenę gonić za swoimi żądzami.
31 - 40 punktów…
Twoja aura w większości posiada kolor zielony!
Barwa ta sygnalizuje spokój i wewnętrzną równowagę,
którą bardzo ciężko zburzyć. Współgra z osobami
szczęśliwymi oraz harmonijnymi, których nie da się
sprowokować

lub

zasmucić,

ponieważ

wszelkie

emocje trzymają na wodzy. Może jednak wskazywać na ukrytą chciwość lub zazdrość.
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Kącik mitologiczny
W tym wydaniu omówimy boga, którego kojarzyć powinni wszyscy magiczni fani
Marvela, jako oficjalnie biseksualną i gender-fluid postać z tego uniwersum. Czy jest
więc ktoś lepszy na kandydata do działu w tym miesiącu pełnym kolorów
i różnorodności? Oczywiście, my spojrzymy na niego oczyma mitologii nordyckiej, bo
właśnie z niej pochodzi.
Loki to dziecko Laufey — władczyni
Jötunheimu — i olbrzyma Farbautiego.
Tutaj warto wyjaśnić, czym właściwie jest
Jötunheim.
światów,
w

To
które

korzeniach

jeden

z

dziewięciu

zlokalizowane
drzewa

były

Yggdrasil.

Charakteryzował się wiecznym chłodem
i zamieszkiwany był przez Jötunów —
lodowe olbrzymy. Według zapisków byli
wrogami bogów, z którymi mieli walczyć
w trakcie Ragnaröku. Nasz dzisiejszy
bohater był właśnie jednym z Jötunów. Mimo bycia olbrzymem, zalicza się go
w poczet bogów, a jego „dziedziną” były oszustwa, ogień oraz psoty. Dodatkowo był
zmiennokształtny i nie stanowiła dla niego przeszkody płeć, o czym dowiemy się za
chwilkę.
Przez większość swojego życia Loki raczej nie opowiadał się za którąś ze stron.
Spędzał czas z bogami, czasami z olbrzymami, był nawet towarzyszem Thora,
z którym zawarł braterstwo krwi, co może się niektórym kojarzyć z filmem Sekrety
Dumbledore’a. Ba, dzięki niemu bogowie zyskali kilka ważnych atrybutów.
A wszystko przez jeden kawał, obcięcie włosów bogini Sif. Jako karę, musiał załatwić
jej nowe, ale ze złota, które jednak miały rosnąć jak zwyczajne włosy. Loki zwrócił się
więc do karłów, bo nikt inny nie byłby w stanie stworzyć fryzury spełniającej takie
wymagania. Poza super włosami dla Sif, dostał od karłów włócznię Gungnir i statek
Skidblandir. W naszym bohaterze obudził się jednak psotnik, więc postawił swoją
głowę o to, że jeden z karłów nie zdoła stworzyć jeszcze trzech, równie niesamowitych,
rzeczy. Tutaj jednak się mylił, bo dostał dzika Gullinburstiego, złoty pierścień
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Draupnir dla Odyna oraz młot Mjølner dla Thora. Loki nie chciał jednak stracić
głowy, co raczej nikogo nie dziwi, więc próbował uciec. Złapał go jednak jego ziomek,
bóg piorunów we własnej osobie, który oświadczył karłom, że Loki w zakładzie
postawił tylko swoją głowę, a nie głowę i szyję. Karły nie znalazły sposobu, żeby
pozbawić boga głowy bez pozbawiania go szyi, dlatego jedynie ucięli mu język
i zszyli wargi, mając nadzieję, że ten
przestanie dzięki temu kłamać, fizycznie
nie będąc w stanie mówić. Nie znali
chyba jednak za dobrze Lokiego, bo ten
bez większego problemu wyrwał sobie
szwy,

według

niektórych

razem

z wargami; i kontynuował opowiadanie
kłamstw

i

oszukiwanie

wszystkich

w najbliższym otoczeniu.
Mówiąc o Lokim, nie można pominąć
jego

dzieci,

bo

jest

to

wyjątkowa

gromadka. Zacznijmy może od Sleipnira,
ośmionogiego

konia,

zdolnego

do

poruszania się po ziemi, niebie, piekle,
którego matką był Loki. Tak, dobrze
przeczytaliście. Jak do tego doszło?
Pewien wielkolud ze swoim koniem Swadelfarim zawarli umowę z bogami, że jeśli
w przeciągu jednej zimy zbudują mur wokół Asgardu, wielkolud dostanie dla siebie
boginię Freję — okropnie uprzedmiotawianie kobiety, niestety. Ostatniego dnia, kiedy
została do wstawienia tylko brama, Loki zmienił się w klacz i zwabił konia
Swadelfariego, uciekając z nim daleko od muru, zapobiegając tym samym jego
dokończeniu. Po pewnym czasie pojawił się w Asgardzie z ośmionogim, szarym
konikiem i podarował go Odynowi, żeby wiernie mu służył.
Idąc dalej, Loki miał trójkę naprawdę potężnych dzieci z gigantką Angerbodą. Mówiąc
„naprawdę potężne” mam na myśli zdolne do zgładzenia bogów, które wezmą udział
w Ragnaröku, czyli końcu świata. Na pierwszy rzut weźmy sobie Fenrira, wilka tak
ogromnego, że gdy ziewał, górną szczęką dotykał nieba, a dolną ziemi. Bogowie
obawiali się jego potęgi, więc postanowili go spętać. Zwykłe łańcuchy nie dawały rady,
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więc na pomoc przyszły karły i ich super-mega-magiczny sznur, Gleipnir. Był on
zrobiony z naprawdę dziwnych rzeczy, chociażby z odgłosu stąpania kota, oddechu
ryby, śliny ptaka i innych. Przeznaczeniem
Fenrira

jest

wyswobodzić

się

w

dzień

Ragnaröku i pożreć samego Odyna, a później
zginąć z ręki jego syna.
Kolejnym

dzieckiem

tej

parki,

równie

potężnym, jest Jormungand — gigantyczny
wąż, który oplata cały Midgard, świat
zwykłych ludzi. Jego przeznaczeniem jest
wyłonienie się z otchłani oceanu w dzień
ostateczny i pokrycie ziemi i nieba swoim
jadem,

trucizną.

Zginie

z

ręki

Thora,

wcześniej jednak zadając mu śmiertelną
ranę.
Ostatnie dziecko na tej liście, ale równie
potężne, to olbrzymka Hel panująca w Helheimie, krainie dla zmarłych, którzy jednak
nie zginęli w chwale (inaczej trafiliby do Walhalli w Asgardzie). W przeciwieństwie do
swojego rodzeństwa, nie jest przyczyną rozpoczęcia Ragnaröku. Skupia się na swoich
zmarłych, osobiście prowadzi ich do zaświatów i dba o nich, zachowując przy tym
neutralne stosunki z bogami. Osobiście poszłabym do Hel na herbatkę.
Mówiąc o dzieciach Lokiego, nie można zapomnieć o tych z jego żoną Sigyn — dwóch
synach, Narvim i Valim. Tutaj jednak nie ma co się o nich rozpowiadać, po prostu
sobie byli.
W życiu każdego prankstera przychodzi taki moment, kiedy z jakimś żartem
naprawdę przesadzą. Tak było i z Lokim, kiedy ten przyczynił się do śmierci boga
piękna, Baldura i w dodatku uniemożliwił jego powrót z zaświatów. Baldur zaczął
miewać sny o śmierci, co zaniepokoiło jego matkę Frigg. Kazała więc ona przysiąc
wszystkim istotom, roślinom i rzeczom, że nie zrobią jej synowi nigdy krzywdy.
Zapomniała jednak o jemiole, co wykorzystał Loki. Wręczył on strzałę właśnie z tego
drzewa Hodurowi, ślepemu bratu Baldura, i namówił go do rzucenia nią w brata.
Kiedy bóg piękna umarł, zostało przyrzeczone, że może powrócić do żywych, jeśli
wszystko na świecie zapłacze z powodu jego śmierci. Tutaj znowu wkroczył Loki,
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przybierając postać olbrzymki Thökk, która nie przyłączyła się do żałoby, nie
pozwalając tym samym powrócić Baldurowi.
Za

takie

wykroczenie

bogowie

postanowili

przykuć Lokiego do skały, chociaż według
niektórych podań został on do niej przywiązany
jelitami własnych synów — Narviego i Valiego.
Na tym kara się nie kończy — bóg oszustw został
przykuty tak, żeby na jego twarz kapał jad węża.
Loki ma na szczęście (dla siebie) naprawdę
wierną żonę — Sigyn, która siedzi przy nim,
trzymając miskę nad jego głową i łapiąc do niej
jad węża. Tylko kiedy musi ją wylać, kropla spada
na twarz boga. Mówi się, że Loki, trzęsąc się
w tych momentach z bólu, powoduje trzęsienia
ziemi.
Jakie jest przeznaczenie naszego dzisiejszego
kolorowego bohatera? Mało przyjemne. W trakcie Ragnaröku poprowadzi olbrzymów
do walki. Sam natomiast stoczy pojedynek z bogiem strażnikiem — Heimdallem,
w którym to zabiją się wzajemnie.
Może i zakończenie historii Lokiego nie jest kolorowe, ale jego życie niezaprzeczalnie
takie było. Pamiętajcie, kochane osoby czytające, że bycie wiernym sobie jest
najważniejsze. Tylko może nie dajcie się przykuć do skały z jadowitym wężem nad
waszą głową jak ten tutaj, chyba że was to kręci.
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Czarodziejskie koło ratunkowe
Transfiguracja barwy
Jak sama nazwa wskazuje, jest to transfiguracja, w której przemianie ulega kolor
substratu. W tej transfiguracji można stosować zarówno metodę krokową, jak i
klimatyczną. Przed rozpoczęciem przemiany chwytamy różdżkę w dłoń między
kciukiem a pozostałymi palcami. Nasza ręka powinna być wyprostowana w łokciu i
uniesiona na wysokość substratu. Stosujemy przy tym manipulację pojedynczego
puknięcia, czyli trzymamy różdżkę delikatnie w dłoni i „pukamy” jeden raz w
przedmiot. Zaklęcie zaś brzmi Ilivie Chromo.
•

Równanie dla zmiany: < (przedmiot-kolor):kolor =/> przedmiot kolor >

Ciekawostki
Uniwersum potterowskie
•

Do Hogwartu mogli uczęszczać czarodzieje o różnej przynależności etnicznej,
lecz musieli pochodzić wyłącznie z Wielkiej Brytanii bądź Irlandii.

•

W klasie i gabinecie Severusa Snape'a butelki z eliksirami były faktycznie
wypełniony różnorodnymi, kolorowymi mieszankami płynów.

•

J.K. Rowling dopiero pod naciskiem pytań fanów, podczas promocji ostatniego
tomu serii, ujawniła, że wieloletni dyrektor Hogwartu – Albus Dumbledore był
zakochany w swoim dawnym przyjacielu Gellercie Grinderwaldzie.

•

Im większą władzę Dolores Umbridge posiadała w Hogwarcie, tym
intensywniejszy odcień różu przybierały jej ubrania.
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Porady Magicznej Pani
Pytania od uczniów
Czy mogę być informatorem plotkar?
Mój drogi, jeśli szukasz pozwolenia, nie jest ci ono wcale
potrzebne. Zakładając, że dobrze sprawowałbyś się w swojej roli, na początek możesz
działać w obszarach dormitorium. Z doświadczenia powiem, że plotki to naprawdę
świetny temat do rozpoczęcia rozmowy między kolegami z domu, a także
podopiecznego z opiekunostwem. Starsze osoby, rozpoznane wśród społeczności
AMR, chętnie wymienią się plotką w zamian za drugą, o której jeszcze nie słyszeli!

Jak mogę poderwać swoją sympatię?
Po pierwsze nie wyznajesz swojego zauroczenia w gazetce. Jakkolwiek fajnie by
wyglądała wizja, gdzie ukochany/a dowiaduje się o Twoich uczuciach podczas lektury
Newsville, nie jest to takie odważne, jak się wydaje. Taki krok może być uznany za
uroczy, możliwe także, że pochlebimy ego swojej miłości; zwróćmy jednak uwagę na
to, że ludzie są różni. Szansa, że sympatia uzna to za tchórzliwe, niż samo
bezpośrednie wyznanie, jest zbyt duża! Jeszcze gorsza sytuacja wyjść może, gdy nie
podejmiecie żadnego wyzwania, by zdobyć serce wybranka/ki, zanim przeczyta on/a
PMP. Moje obliczenia wykazują, że na 68% wylądujecie w znajomi-ze-szkoły-zone!
By zdobyć serce sympatii, najpierw musicie się z nią zaprzyjaźnić! Warto najpierw
poznać pasje, ulubione jedzenie oraz negatywy wybranka/ki przed wejściem na
wyższy poziom relacji. Co, jeśli zostaniecie partnerstwem, gdy okaże się, że twoja
druga połówka lubi rosół, czego ty, hejter rosołu, nie szukasz w drugim człowieku?
Gdy uznacie, że jest już pora, by wyjść poza relację tylko przyjaciół, możecie zaprosić
sympatię na randkę, gdzie zostanie dokonane wyznanie. Jak to zrobić przez czat?
Otóż tworzycie pokój i nadajecie mu nazwę w stylu „romantyczny park”. Sugeruję,
byście ustawili klimatyczny temat oraz zaplanowali atrakcje (siedzenie przed
fontanną, zjedzenie lodów), ale przed urządzeniem schadzki takiej jak ta musicie się
upewnić, że ty i twój wybranek/ka lubicie pisać klimat! Oczywiście może obejść się
bez randki, wtedy po prostu piszecie przez priv: „Hej, chcesz ze mną chodzić?”.
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Moja siostra chodzi do szkoły, mając 13 lat, a ja mam 11...
Moja droga, wiek w Ramesville nie ma zbytniego znaczenia. Każdy, nieważne, w jakim
jest wieku, może się zapisać i zostać uczniem. Zdarza się, że nawet młodsza od Ciebie
osoba czarodziejska jest uczniem II klasy, podczas gdy ty jesteś w I.

Pamiętajcie, że ze swoimi problemami nie jesteście sami!
(Świstoklik do formularza) „Smutek dzielony z drugą osobą jest połową
smutku, radość dzielona z kimś jest podwójną radością.”
—*—

Jak pomóc stworzeniom morskim (i nie tylko) na planecie?
Morza i oceny są domem różnorodnych stworzeń pod względem wyglądu oraz
gatunku. Nie tylko ryb, ale także dla parzydełkowców (np. koralowców, tworzących
rafy koralowe) i organizmów pasożytniczych — nicieni i płazińców (wirek).
Atrakcją, po którą sięgają turyści egzotycznych miejsc, często jest nurkowanie —
płacąc za instruktora i przewodnika, człowiek w stanie jest podziwiać florę i faunę
morskiego świata. Jednak czy pieniądz ma siłę powstrzymania tracenia kolorów,
rozpadania się i wymierania raf koralowych? Niestety nie, a przynajmniej nie ten
przeciętnego człowieka. Podczas gdy przyszłość środowiska naturalnego należy
głównie od korporacji, nam pozostaje wykonywanie drobnych gestów.
•

W miarę chęci pij filtrowaną wodę z kranu zamiast tej butelkowanej. Pamiętaj
jednocześnie o tym, by wyłączać kran zaraz po napełnieniu szklanki.

•

Zanieczyszczenia wód to najczęściej pozostałości po siatkach rybackich, w
których ryby umierają, a nieczęsto trafiają na talerze. Wśród śmieci znajdują
się też produkty plastikowe, by zminimalizować ich występowanie w morzach i
ocean, unikaj w czasie zakupów przechowywania towarów w torbach
jednorazowego użytku, zastępując je torbami bawełnianymi.

•

Miłośnicy książek, ile razy wydaliście swoje oszczędności na naprawdę nędzną
książkę? Na pewno wiele! Istnieje na to jednak jakże ekologiczne wyjście w
postaci ebooków. Wystarczy, że pobierzecie sobie wersję pdf powieści, która
was interesuje, przykładowo na takiej stronie (jest tu też Potter). Nie dość, że
ratujecie w ten sposób planetę, to oszczędzacie pieniądze. Jeśli bardzo spodoba
wam się przeczytana książka, możecie wtedy zakupić egzemplarz fizyczny.
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Pośród ankiet
Który profesor jest typowym promyczkiem, dzięki
któremu dzień staje się lepszy?

17%
24%

Alice Wright
Crispin Stewart

7%

Katja Thatcher
Albus Zannichellie

7%

Kazbiel Thundershout
Nathalina Maloy

7%

24%

Inny

14%

Który dom w Hogwarcie jest najbardziej
przyjazny osobom LGBTQ+?

11%

22%

4%

Gryffindor
Hufflepuff
Slytherin

19%

Ravenclaw
Brak zdania

44%
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Która zabawa w AMR jest najciekawsza?

8%

15%

19%

Potterville
Happy Rames
Familiville
Inna
Wszystkie

35%
23%

Który przedmiot w AMR jest najbardziej
różnorodny?
Eliksiry

6%
15%
18%

Obrona przed Czarną
Magią
Opieka nad Magicznymi
Stworzeniami
Wiedza o Harrym Potterze

18%

Wróżbiarstwo
22%

6%

Zielarstwo
Inny

15%
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Z którą osobą profesorską świętowałxbyś pride
month?

10%
23%

Alan Moonstone
17%

Albus Zannichellie
Crispin Stewart
Katja Thatcher

7%

Hallon White–Anderson
13%

Zinnia Cormier
Innx/Nie wiem

23%

7%

Jakbyś miałx połączyć w parę kogoś z AMR i z HP,
kto by to był?

8%

Crispin Stewart x Cuthbert
Binns

12%

Kazbiel Thundershout x
Dolores Umbridge
12%

Agusia Slytherin x Harry
Potter
Inna para

68%
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Horoskopy
Baran | 21.03 - 20.04
W najbliższym tygodniu Barany zauważą, że nie kontrolowały
tego, co działo się wokół nich. Może to łatwo doprowadzić do
tego, że same zamkną się w bańce niszczących myśli, która
skutecznie powstrzyma ich od osiągnięcia postawionych
celów. Dodatkowo Barany powinny ograniczyć w najbliższym czasie imprezy i skupić
się na życiu zawodowym, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do osiągnięcia
sukcesu. Muszą jednak pamiętać, że nie są same i pozwolić sobie pomóc, gdy będą
tego potrzebować.

Byk | 21.04 - 21.05
W najbliższym czasie Byki powinny uważać na wszelkie
sprawy urzędowe, ponieważ ktoś spróbuje je oszukać.
Wyczuwając złe zamiary, może dręczyć je uczucie osaczenia i
niepokój, dlatego muszą wygospodarować czas dla siebie i
zadbać o swój umysł oraz ciało. Byki mogą spodziewać się również powrotów ludzi, z
którymi nie mają już kontaktu lub mają go bardzo mało. Może być to dobry czas na
odnowienie takiej znajomości, jeśli nie skończyła się ona źle.

Bliźnięta | 22.05 - 21.06
W najbliższych dniach Bliźniaki dostaną wiele nowych
możliwości rozwoju w różnych kierunkach i mogą poczuć się
przez to zagubione oraz niezrozumiane. Nie będą wiedziały,
które możliwości wybrać, co może doprowadzić do tego, że
zaprzepaszczą wszystkie okazje. Powinny odciąć się od zgubnego wpływu innych osób
i słuchać jedynie własnego rozumu, by ostatecznie podjąć przemyślaną i zgodną z ich
sumieniem decyzję.
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Rak | 22.06 - 22.07
W najbliższym czasie Raki niemal bez przerwy będą
przyciągać nowych ludzi, a co za tym idzie — nowe,
fascynujące znajomości. Wiele z nich szybko się zerwie, ale
parę osób pozostanie w ich życiu na dobre i na złe. Wszystkie
relacje będą się bardzo szybko rozwijać, odciążając przy tym
Raki emocjonalnie. Raki mogą również spróbować pokierować uczuciami obiektu ich
zainteresowania tak, by w końcu naprowadzić relację na romantyczne tory. To idealny
czas na flirty.

Lew | 23.07 - 22.08
W najbliższych tygodniach romantyczne relacje Lwów zaczną
się psuć. Chociaż będą starały się rozwijać uczucie i
pielęgnować je, podejdą do tego w bardzo chłodny i logiczny
sposób, co

na dłuższą

metę nie przyniesie żadnych

pozytywnych rezultatów. Lwy powinny porozmawiać o swoich problemach z osobą
trzecią, ponieważ pomoże im ona dojść do wniosków, których nie będą się
spodziewać, a które pomogą rozwiązać wszelkie waśnie.

Panna | 23.08 - 22.09
W najbliższym czasie Panny powinny przestać angażować się
w każdy projekt, który widzą na swojej drodze. Niedługo
poczują, że wzięły na swoje barki zbyt dużo i presja, którą
same będą na sobie wywierać, spowoduje, że nie będą w
stanie skończyć żadnego zadania. Panny powinny zacząć myśleć o swoim zdrowiu i
przez jakiś czas stawiać siebie na pierwszym miejscu. Taka przerwa pomoże im wrócić
do obowiązków z nową energią.
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Waga | 23.09 - 23.10
W najbliższych dniach Wagi zaczną zauważać, że zamknęły się
w bańce negatywów i za dużo myślą o rzeczach, których nie
udało się im się osiągnąć. Same stopniowo wmawiały sobie, że
nic im się nie uda, przez co nie są w stanie teraz w pełni
wykorzystać swoich możliwości rozwoju. Wagi muszą zrobić
przerwę od wszystkiego i spojrzeć na siebie nieco przychylniejszym wzrokiem, by dać
sobie miejsce na błędy, a zaowocuje to wspaniałym sukcesem.

Skorpion | 24.10 - 22.11
Najbliższe dni będą dla Skorpionów dość ciężkie, ponieważ
zdadzą sobie sprawę, że za bardzo skupiły się na sobie, a ich
egoizm przestał być zdrowy. Może to prowadzić do
zaniedbania wielu ważnych relacji w ich życiach, o które
Skorpiony muszą już teraz zacząć walczyć i pielęgnować je,
jeśli nie chcą doprowadzić do ich upadku. Równocześnie
powinny pamiętać, by nie zgadzać się na wszystko i altruistycznie zaniedbywać siebie;
muszą znaleźć równowagę.

Strzelec | 23.11 - 21.12
W najbliższych dniach Strzelce zauważą, że w zbyt wielu
ważnych kwestiach bezmyślnie idą za tłumem. Powinny się
odciąć od wpływu negatywnych osób w swoim życiu i
zrozumieć, że sami są najważniejszymi osobami w swoich
życiach. Strzelce muszą nauczyć się, że opinia innych jest dla nich całkowicie zbędna i
powinni bardziej polegać na sobie oraz zaufać swojej intuicji. Okaże się wówczas, że
poważne problemy są w rzeczywistości jedynie błahostkami.
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Koziorożec | 22.12 - 20.01
Najbliższe dni dla Koziorożców będą wiązać się z wielkim
stresem i nerwami, które trudno będzie im opanować. Muszą
uważać, by nie zareagować impulsywnie w delikatnej sytuacji,
a także znaleźć własny sposób na radzenie sobie z
negatywnymi emocjami, by w końcu przestać dusić je w sobie.
Koziorożce powinny także zrozumieć, że nie są zależni od nikogo i sami mogą kreować
własną rzeczywistość, nie skupiając się jedynie na świecie materialnym.

Wodnik | 20.01 - 18.02
Podczas najbliższych dni Wodniki powinny otworzyć się na
ludzi wokół nich, ponieważ dadzą w ten sposób odwagę
komuś, kto od dawna chce się do nich zbliżyć romantycznie.
Powinny zostawić swoje obawy i liczne przemyślenia i dać
szansę nowej relacji, która może zaowocować w przyszłości. Muszą jednak pamiętać,
by wszelkie swoje wątpliwości natychmiast przedyskutować z sympatią zamiast kisić
je w sobie, ponieważ nierozwiane obawy mogą skutecznie zakończyć relację.

Ryby | 19.02 - 20.03
W najbliższym czasie Ryby zaczną zauważać, że wiele rzeczy w
ich życiu psuje się lub kończy i mogą poczuć się bardzo
przytłoczone nawałem przykrych zdarzeń. Nie powinny
jednak odbierać tych sytuacji źle, ponieważ większość z nich
nie służyła ich zdrowiu. Ryby muszą być także świadome, że wszystko zatacza krąg, a
wszystko, co teraz odchodzi, jedynie robi miejsce dla czegoś nowego i niezwykle
pozytywnego. Ryby powinny więc jedynie zaakceptować rzeczywistość wokół i nie
martwić się niczym.
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Kącik artystyczny
Konkurs artystyczny
Każdy z nas ma swoje ulubione miejsce, gdzie spędzenie czasu wydaje się być tak
piękne, że nie chcemy tego miejsca opuszczać. Dla jednych może być to biblioteka,
zapach książek… Łono natury i odgłosy ptaków… ale jak jest w Twoim przypadku?
Przedstaw w graficzny sposób — odręcznie, bądź komputerowo — swoją ulubioną
salę lekcyjną z Akademii. Za wysłanie rysunków na sowę redakcji do północy 8
lipca. możecie zdobyć całe 20 punktów! Wybrane prace pojawią się w „Twórczości
społeczności” już w następnym wydaniu, a do udziału zachęcamy zarówno osoby
uczniowskie, jak i nauczycielskie oraz odbywające staż!

Twórczość społeczności

autor: Ziya Galvin
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autor: Marcia Malfoy

autor: Delilah Warren
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autor: Mojmira Mole

autor: Inez Livestone

autor: Eveline Black
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autor: Adam Warren

autor: Albus Zannichellie

autor: Ziya Galvin
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autor: Nereida Wengs

autor: Avetta Black
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autor: Mojmira Mole

78

Redaktor Naczelny

Strefa rozrywki
Czas

na

nadsyłanie

odpowiedzi

Hallon White–Anderson

upływa

8

lipca

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

PROJEKT OKŁADKI
Lilo Delune

KOREKTA

Konkurs nr 1

Vivienne Levittoux

Waszym zadaniem jest ułożenie słowa z pierwszych
liter podanych wyrazów. Za rozwiązanie każdego

REDAKTORZY

przykładu otrzymacie 5 punktów/galeonów. By uzyskać

Agusia Slytherin

kolejne 5 punktów, musicie sami ułożyć tego typu
przykład do słowa wsparcie.

Aileen Crowley
Allison White
Ambrozja Green

— Kliknij, by zobaczyć przykłady —

Ariadna Williams
Avetta Black
Defne Nefrite

Konkurs nr 2
By

uzyskać

całe

20

Diana Collins

punktów/galeonów,

musicie

rozwiązać prostą krzyżówkę dotyczącą Akademii.
Rozwiązane zadanie należy przesłać w formie zrzutu
ekranu na maila redakcji.

Emily Butchon
Florian Cormier
Hallon White–Anderson
Inez Livestone
Iz Morningstar

— Kliknij, by rozwiązać krzyżówkę. —

Katja Thatcher
Lavinia Lovegud
Mirabel Howerland
Nereida Wengs

SOWA REDAKCJI
red.newsville@gmail.com
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