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Naczelne Deliberacje
„Jeśli myślisz, że przygody bywają niebezpieczne, spróbuj rutyny. Ona jest

śmiercionośna.”
– Paulo Coelho

Od wielu dni odwiedzały mnie zmęczone, głodne i zdyszane sowy, które

z wdzięcznością przyjmowały wodę i przede wszystkim wdzięczność za wykonaną

pracę, którą było przyniesienie listów. Niektóre z kopert były zwyczajne, inne grube,

pokaźne i ciężkie; w tych drugich zazwyczaj znajdowały się listy od osób

przyjacielskich, które opowiadały o swoich wyjazdach. Zdarzyło się nawet z dwa czy

trzy razy, że odwiedził mnie duży, kolorowy ptak, jakiego można spotkać w ciepłych

krajach, który z politowaniem patrzył na zmęczone sówki i po dostarczeniu listów

z dumą odfruwał przez otwarte okno.

Zamieszanie to bezsprzecznie wywołane było wakacjami, a co za tym idzie —

podróżami, na jakie można się podczas nich wybrać. Każda wycieczka z pewnością

niesie ze sobą niezapomniane wspomnienia, przy przywołaniu których uśmiech sam

ciśnie się na usta. Jest to jeden z powodów, przez które poniższe wydanie zostało

poświęcone tematyce podróży, a redaktorzy przerywali wakacje, by napisać i wysłać

artykuły. Zatem witajcie, podróżnicy, i zagłębcie się w tekst.

Z życzeniami niezapomnianych przygód,
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Osobistości od drugiej strony:
Katja Thatcher

Mirabel Howerland: [W tym momencie roku kalendarzowego Pub pod Trzema

Miotłami nie był najczęściej odwiedzanym przez czarodziejów miejscem. Stanowił

więc idealny punkt na ustalone wcześniej spotkanie przy kieliszku sherry przepijanym

wodą goździkową. Taka też informacja została zawarta w zaproszeniu razem

z godziną, do której właśnie wskazówki zegara zbliżały się nieuchronnie. Idealnie

o czasie do izby weszła ciemnowłosa kobieta; osoba, na którą właśnie redaktorka

czekała. Wstała więc teraz od przygotowanego stolika i zamachała w jej kierunku,

żeby łatwiej było jej znaleźć stolik.] Profesor Thatcher! Cudownie Cię widzieć!

Chociaż może powinnam

powiedzieć „wicedyrektor

Thatcher”? Zdążyłaś się

oswoić z nowym tytułem?

[Posłała kobiecie ciepły uśmiech

i zachęciła ruchem dłoni, żeby obie

zajęły miejsca przy stoliku.]

Katja Thatcher: [Zerkając

nerwowo na zegarek zawieszony na

jej nadgarstku, przekroczyła próg

Pubu pod Trzema Miotłami, gdzie

miała spotkać się z pewną

redaktorką. Rozejrzała się po

pomieszczeniu i uśmiechnęła się

szeroko, gdy dostrzegła machającą

do niej Mirabel. Podeszła bliżej do

stolika zajmowanego przez drugą

kobietę i zajęła wskazane jej miejsce.] Dziękuję za zaproszenie, ciebie również

wspaniale widzieć! [Jej uśmiech powiększył się, kiedy usłyszała pytanie.]

„Wicedyrektor Thatcher” nadal brzmi nieco surrealistycznie. Zdaje mi się,

że sporo czasu minie, zanim w pełni przyzwyczaję się do nowego tytułu.

Choć nie ukrywam, że jest to niezwykle miłe uczucie. [Pokręciła lekko głową,
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uśmiechając się pod nosem. Doskonale pamiętała, że podobnie czuła się, gdy semestr

temu otrzymała posadę profesorki — początkowo w to nie dowierzała, ale z czasem

czuła się coraz pewniej w nowej roli. Miała nadzieję, że tak samo będzie

w tym przypadku.]

[Nie mogła powstrzymać uśmiechu dumy, kiedy słuchała swojej zeszło-semestralnej

puchońskiej opiekunki, teraz na tak wysokim stanowisku. Musiała jednak pamiętać

o celu dzisiejszego spotkania. Z tego też powodu otworzyła swój, a jakże, żółty notes

oraz chwyciła w dłoń dotychczas leżące na blacie pióro, gotowa do redaktorskiej

pracy.] Proszę się nie krępować i częstować do woli. [Dorzuciła jeszcze, mając

na myśli zarówno butelkę sherry,

dzbanek z wodą goździkową, jak

i przygotowane słodkie i słone

przekąski. Sama nalała sobie

szklankę bezalkoholowego

napoju i spojrzała na

przygotowane przez siebie

pytania.]

[Nie umknął jej uwadze śliczny,

żółty notes redaktorki, na którego

widok zaświeciły się jej oczy.

Będzie musiała później podpytać

Mirabel, skąd wytrzasnęła takie

cudo, bo jej własny notes powoli zbliżał się do końca swoich kartek. Z tą myślą

sięgnęła po leżące nieopodal ciastko z kawałkami czekolady. Następnie utkwiła wzrok

w kobiecie siedzącej naprzeciwko, zaciekawiona, jakie pytania miała do niej

przygotowane.]

[Podniosła wzrok znad kartek notesu i w końcu zadała pierwsze z pytań.] Muszę,

muszę, bo się uduszę. Jak nastawiasz się na nowy rok szkolny? W końcu

wchodzisz w niego z nową rolą wicedyrektorki. Na pewno nasi czytelnicy

chętnie dowiedzą się o emocjach związanych z dodatkowymi

obowiązkami! [Zarzuciła jedną nogę na drugą i poprawiła letnią sukienkę, żeby

lepiej leżała. Przyjrzała się uważnie swojemu gościowi, gotowa do dokładnego

notowania, gdyż dalej nie ufała samopiszącym piórom.]
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[Przełknęła resztki ciastka, po czym uśmiechnęła się pod nosem na zadane jej pytanie.]

Nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowana nowym rokiem

szkolnym. Szykuje się kilka zmian i nie mogę doczekać się, aż wejdą one

w życie. Oprócz tego zdążyłam już zatęsknić za Akademią, wchodzeniem

na czat i interakcją ze społecznością Ramesville, która od niemal dwóch

lat stanowi nieodłączną część mojego życia. [Nostalgiczny uśmiech wkradł się

jej na usta. Rozpoczynając swoją przygodę w Świecie Magii, w ogóle nie spodziewała

się, że zajdzie tak daleko. Ba, wtedy myślała, że pozostanie wiecznym uczniem! A tu

proszę, taka niespodzianka. Kiedy ten czas tak zleciał?] Jednak z tych samych

powodów towarzyszy mi wiele obaw i strach przed tym, czy dobrze

sprawdzę się w roli wicedyrektorki. Mimo to staram się myśleć

pozytywnie i nie zamartwiać na zapas. Poza tym mam przy sobie

wspaniałe osoby, które na

pewno pomogą mi

przetrwać nadchodzący

semestr. [Takim akcentem

zakończyła swoją wypowiedź,

po czym nalała sobie szklankę

wody goździkowej i upiła spory

łyk. Nie spodziewała się, że tak

bardzo zaschnie jej w gardle.

To chyba znak, że za dużo

gadała.]

[Kiwała lekko głową, pisząc

z prędkością profesjonalnego

redaktora z co najmniej New

York Timesa. W chwili przerwy chwyciła krakersa, żeby nie prowadzić wywiadu na

pusty żołądek.] Na pewno sprawdzisz się w tej roli śpiewająco! Jestem co do

tego przekonana. [Puściła kobiecie oczko, wspominając ich nie tak dawną

puchońską rozmowę w dormitorium.] Zmieniając nieco temat, większość

społeczności naszej akademii korzysta jeszcze z wakacji. Domyślam się,

że profesorowie, a już szczególnie członkowie dyrekcji, już mocno

pracują, żeby być przygotowanymi na nowy rok. Zdążyłaś jednak
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odpocząć przed początkiem tego szaleńczego wiru? Może gdzieś

wyjechać?

[Uśmiechnęła się z wdzięcznością na dodające otuchy słowa redaktorki. Następnie

zastanowiła się nad kolejnym pytaniem i powoli zaczęła formułować swoją

odpowiedź.] Przygotowania do nowego roku trwają w najlepsze, ale udało

mi się złapać chwilę oddechu w międzyczasie. Te wakacje spędzam

głównie w rodzinnym mieście, przebywając z przyjaciółmi i rodziną.

Zazwyczaj wyjechałabym nad morze albo za granicę, ale w tym roku

żaden z moich planowanych wyjazdów nie wypalił, więc „utknęłam”

w domu. Jednak ku mojemu zdziwieniu zaskakująco dobrze odnajduję

się w takim trybie — pozwala mi to całkowicie się zresetować i względnie

przygotować na nowe wyzwania, które zapewne napotkam

w nadchodzących miesiącach. [Dokończyła, z podziwem obserwując, jak Mirabel

z prędkością światła zapisuje jej

słowa. Upiła kolejny łyk wody

goździkowej w oczekiwaniu na

kolejne pytanie.]

[Mówienie o wakacjach,

odpoczynku i wyjazdach

sprawiało, że na ustach

rudowłosej malował się uśmiech.

W końcu to tak przyjemny okres

w ciągu roku, szczególnie jeśli

naprawdę uda się człowiekowi

złapać oddech. Z drugiej jednak

strony, rudowłosa miała

świadomość, że koniec wolnego zbliżał się nieuchronnie.] A gdybyś miała

nieograniczoną ilość pieniędzy i czasu, gdzie najchętniej spędziłabyś swój

urlop? Masz jakieś takie marzenie w swojej głowie?

Bardzo ciekawe pytanie! [Pochwaliła, po czym zamyśliła się na chwilę. W jej

głowie pojawiło się wiele odpowiedzi, a ona miała poważny problemem z wybraniem

tylko jednej z nich.] Ciężko wybrać mi tylko jedno miejsce, szczególnie, jeśli

nie przejmujemy się pieniędzmi ani ograniczeniem czasowym. Na pewno
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chciałabym ponownie pojechać do Niemiec, pozwiedzać więcej miast

i ogólnie lepiej poznać ten kraj, bo za pierwszym razem nie miałam za

bardzo okazji, żeby to zrobić. Ale z krajów, w których nigdy nie byłam, to

marzy mi się pojechać do Grecji lub Rzymu. Albo pójść zupełnie innym

torem i udać się do Norwegii. [Rozmarzonym wzrokiem zapatrzyła się w pustą

przestrzeń. Pytanie Mirabel rozbudziło w niej uśpione marzenia i wielką ochotę na

spełnienie ich, mimo że miała świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie

w stanie tego dokonać. Odruchowo zaczęła wyobrażać sobie, jakby to było któregoś

magicznego dnia zrealizować wszystkie swoje podróżnicze fantazje...]

Jakbyś na ten wymarzony

urlop musiała zabrać trzy

osoby z naszej akademii, kogo

byś wzięła? Jakbyś jeszcze

wyjaśniła, dlaczego właśnie te

osoby, to już w ogóle będzie

idealnie! [Zaśmiała się cicho, jakby

Katja miała ogromny wybór —

tłumaczyć czy nie tłumaczyć.

W końcu sama zgodziła się na ten

wywiad! Musiała być przygotowana

na każdą ewentualność.]

Jakbym mogła, to zabrałabym

ze sobą całą Akademię! Im

więcej osób do podzielenia

kosztów, tym lepiej. [Zaśmiała

się pod nosem, jednak w tym zdaniu było ziarenko prawdy. Jej skąpa dusza z chęcią

skorzystałaby z możliwości zorganizowania wielkiej składki i zafundowania sobie oraz

innym osobom super wakacji.] Ale skoro muszę wybrać, to pierwszą osobą, na

którą bym się zdecydowała, jest Hallon Gelassehrgeiz. Wydaje mi się, że

nie muszę za bardzo tłumaczyć tego wyboru — w końcu jesteśmy

chodzącym pakietem; gdzie ja, tam i ono. Jak to Kazbiel Thundershout

kiedyś stwierdził, ja i Hall to „dwa ciała, pół mózgu.” [Pokręciła głową z

rozbawieniem, wspominając tę sytuację.] Co do dwóch pozostałych osób,
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zupełnie nie umiem podjąć decyzji. Poznałam zbyt wiele wspaniałych

ludzi, które z chęcią zabrałabym ze sobą na wymarzone wakacje, żeby

wybrać tylko dwójkę z nich. [Uśmiechnęła się przepraszająco. Miała szczerą

nadzieję, że Mirabel wybaczy jej niezdecydowanie w tej kwestii. Choć jej borsucze

serce kusiło powiedzieć, że wszyscy Puchoni są z góry zaproszeni. Postanowiła jednak

zachować to dla siebie — jeszcze by ją posądzono o faworyzację!]

[Tę odpowiedź, jak każdą poprzednią, zanotowała dokładnie w puchońskim, bo

żółtym, notesie. Korzystając z tego, że zbliżają się do końca wywiadu, pozwoliła sobie

na napicie się sherry, żeby zakończyć całe spotkanie wakacyjną nutą.] Rok szkolny

się zbliża. Temu nie można zaprzeczyć. Będzie to drugi semestr twojego

nauczania Prawa Magicznego?

Skąd się wzięło twoje

zafascynowanie właśnie tą

tematyką? W końcu dla wielu

prawo jest niezwykle

skomplikowaną, czasami wręcz

zbyt skomplikowaną, dziedziną.

[Kolejny raz tego dnia pogrążyła się

we wspomnieniach. Uwielbiała

wszelkie pytania dotyczące

nauczanego przez nią przedmiotu, do

którego pałała niewątpliwą miłością.]

Owszem, będzie to kolejny

semestr, w którym mam

przyjemność nauczać Prawa

Magicznego. Od początku mojej

przygody ze Światem Magii byłam zakochana w Historii Magii oraz

w Wiedzy o Harrym Potterze. Kiedy poszłam na staże właśnie z tych

dwóch przedmiotów, w obu planach nauczania znalazła co najmniej

jedna lekcja poświęcona kwestiom prawnym. [Nieśmiały uśmiech zagościł na

jej twarz. Pamiętała bardzo wyraźnie moment, w którym jeden z jej Mentorów,

Crispin Stewart, zwrócił jej na to uwagę. Gdyby nie to, zapewne nie pomyślałaby

o przeprowadzeniu przedmiotu o tematyce prawnej.] Już wtedy moja fascynacja
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tymi tematami wychodziła na jaw, mimo że nie do końca zdawałam sobie

z tego sprawę. Rozumiem jednak, że prawo dla niektórych to zbyt

pogmatwane zagadnienie, ale osobiście właśnie to stanowi dla mnie

najciekawszy element. Doszukiwanie się nowych informacji, próby

nadanie im sensu i uporządkowania ich w logiczną całość, żeby potem

zrozumiale przedstawić to, co udało mi się wygrzebać. Ponadto Prawo

Magiczne jest idealnym miejscem na dyskusję, co jedynie wzmacnia moje

uwielbienie. Patrząc wstecz, nie mogłam wymarzyć sobie lepszego

przedmiotu do nauczania. [Dokończyła, po czym szybko dopiła swoją wodę

goździkową. To chyba najbardziej rozbudowana odpowiedź, jakiej udzieliła tego

wieczoru, co znacząco odbiło

się na jej usychającym

gardle.]

[Przekartkowała dokładnie

notes, szukając, czy nie zgubiła

żadnego pytania, bo była

prawie pewna, że notowała coś

na przedostatniej kartce.

Musiało to być jednak

wspomnienie związane

z czymś innym, bo nic takiego

nie znalazła. Odłożyła więc

swoje redaktorskie przyrządy

i podniosła wzrok na swojego

gościa.] Wygląda na to, że to wszystkie pytania. Ogromnie Ci dziękuję, że

zgodziłaś się na to spotkanie! [Wyciągnęła do ciemnowłosej kobiety dłoń, żeby ją

serdecznie uścisnąć.]

Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie mnie, przemiło się z Tobą

rozmawiało! [Z szerokim uśmiechem uścisnęła dłoń redaktorki, po czym skierowała

się do wyjścia z pubu. Bardzo przyjemnie spędziła ten wieczór i miała nadzieję, że

nikogo nie zanudziła swoją paplaniną.]
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Z magicznej biblioteczki
„Czy prawdziwy dżentelmen musi być ułożony?”, czyli „Poradnik

dla dżentelmena o występku i cnocie”

Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie autorstwa Mackenzi Lee to książka

młodzieżowa, która swoją lekkością wciąga od

pierwszych stron. Luźna, przyjemna opowieść

z wątkiem podróży i piratów — wprost idealna na

lato.

Powieść przedstawia historię Henry’ego Montague.

Henry, dla przyjaciół Monty, to młody chłopak, który

wkrótce ma przejąć majątek swojego ojca. Dlatego

zostaje wysłany przez niego na roczny grand tour.

W wyprawie towarzyszą mu najlepszy przyjaciel

Percy oraz siostra Felicity, którą zabierają do

Marsylii, by wkrótce rozpoczęła naukę na pensji.

Grand tour to tradycja trwająca od lat 60. XVII wieku do lat 40. XIX wieku, według

której młodzi mężczyźni (zazwyczaj z klasy wyższej) odbywali podróż do

najwspanialszych miast europejskich. W jej trakcie mieli rozwinąć się kulturalnie —

udoskonalić języki, poznać sztukę, architekturę, a także wyszaleć się przed przejęciem

obowiązków poważnych, dorosłych

członków społeczeństwa. Idea ta bardzo

często uznawana jest za początek

współczesnej turystyki.

Taki sam cel wyprawy mają nasi

bohaterowie. Monty musi zostać

prawdziwym dżentelmenem godnym tytułu

lorda! Podróż zakłada, że dzięki kulturze

rozwinie się i jego zachowanie w końcu

będzie adekwatne do pozycji społecznej.

Hazard, cygara, tabaka, alkohol oraz, jak
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ujął to jego ojciec, „wizyty w jaskiniach rozpusty” są zabronione. Jednak Henry ma

własny plan — pragnie korzystać z życia, póki jeszcze może.

Ojciec Henry’ego wraz z asystentami zaplanował grand tour w następujący sposób:

Paryż, Marsylia, Wenecja, Florencja, Rzym,

Genewa, Berlin. Wszystko przebiega

zgodnie z planem do czasu przyjęcia w

Wersalu, na którym dochodzi do

pewnego… incydentu, przez co troje

młodych podróżników przedwcześnie

opuszcza Paryż. Od tej pory każdy ich

kolejny krok jest wielką niewiadomą.

Lekkość, z jaką autorka poprowadziła

historię, jest niesamowita. Fabuła jest

pełna akcji i dynamiczna, ale nie sprawia

wrażenia chaotycznej. XVIII-wieczna Europa zachwyca swą kulturą, pięknem

i barwami, a bohaterowie oczarowują już od pierwszych stron. Ich błyskotliwe,

dowcipne i ironiczne wypowiedzi, a także sytuacje sprawiały, że nie raz nie mogłam

powstrzymać śmiechu! Naturalnie nie zabrakło dreszczyku emocji…

Poruszone zostały także ważne problemy, z którymi nie tylko Monty, ale i Felicity oraz

Percy musieli się zmierzyć. Dla bohaterów grand tour nie był podróżą tylko

w dosłownym tego słowa znaczeniu. Każdy

z nich rozwinął swoją osobowość, dojrzał do

pewnych relacji, decyzji i zaczął dążyć do

tego, czego tak naprawdę pragnie od życia.

Myślę, że dzięki takim motywom książka

niezaprzeczalnie zyskuje na wartości.

„Trudno to wyjaśnić, że można kochać

kogoś tak bardzo, że trudno znieść jego

obecność.”
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Kącik Filmowy
Podróż do serca oceanu, czyli „Vaiana: Skarb oceanu”

Jako film, a właściwie bajkę, która naszym zdaniem idealnie wpasowuje się w klimat

wakacji i podróży, wybrałyśmy „Vaiana: Skarb oceanu”. Produkcja powstała

w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku i jest to familijna animacja przygodowa

w reżyserii Rona Clementsa i Johna Muskera.

„Ocean wybrał mnie.”

Animacja opowiada historię o odważnej, pewnej siebie i dość upartej córce wodza

plemienia, tytułowej Vaianie, która wbrew

woli swojego ojca wyrusza na wyprawę, by

uratować ogarniętą klątwą wyspę

Motonui, tak jak prosiła ją jej babcia.

Towarzyszem podróży nastolatki zostaje

urocza świnka Pua oraz zupełnym

przypadkiem kurczak Heihei. Po pewnym

czasie wspólnie wpływają

w niebezpieczny sztorm, który wyrzuca

ich na pewną wyspę. Jej mieszkańcem jest

półbóg Maui, który posiada nieco

narcystyczną osobowość.

„Jestem Vaiana z Motunui. Wejdziesz na pokład mojej łodzi, przepłyniesz

morze i przywrócisz serce Te Fiti.”

Nie od razu udaje im się dobrze dogadać i zaprzyjaźnić, ponieważ mężczyzna wziął

Vaianę za swoją fankę, uwięził w jaskini i ukradł łódź. Dzięki sprytowi dziewczynie

udało się jednak uwolnić i dogonić złodzieja. Mimo masy kolejnych przeciwności,

jakie stają na ich drodze, zbliżają się do siebie, a córce wodza finalnie udaje się

namówić półboga do współpracy. Jednym z ich zadań staje się odebranie

skradzionego haka Maui’ego, bez którego nie posiada mocy — co również okazało się

być dość problematyczne. Walka z potworem czy odwiedziny ducha babci to tylko
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kawałek tej wielkiej przygody. Bohaterowie świetnie radzą sobie z kolejnymi

przeciwnościami losu, ale czy zawsze jest tak kolorowo?

„Szukanie drogi to nie tylko żagle i węzły. To patrzenie, dokąd zmierzasz

w swoim umyśle. Wiedząc, gdzie jesteś, wiedząc, gdzie byłeś.”

„Vaiana: Skarb oceanu” to według nas piękna, a także bardzo inspirująca bajka.

Podczas seansu w głowie pojawia się myśl, która brzmi: „Spełniaj swoje marzenia!”.

Pokazuje nam również wiele

innych wspaniałych wartości.

Oprócz inspiracji do

spełniania marzeń możemy

odnaleźć tam inne warte

uwagi motywy.

W tym miejscu warto

wyróżnić dodatkowo

wspaniałe piosenki, które

przewijają się w trakcie

trwania akcji — są one bez

dwóch zdań sporą zaletą. Żadna jednak produkcja nie obędzie się bez wad — w tym

przypadku minusem jest mała liczba postaci drugoplanowych. Całość skupia się

głównie na relacji tytułowej bohaterki i Maui’ego. Mimo wszystko zdecydowanie

i z ręką na sercu możemy polecić tę opowieść każdemu, niezależnie od wieku czy

zainteresowań.

„Czasami nasze mocne strony leżą pod powierzchnią… W niektórych

przypadkach daleko pod nimi.”
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Skrzacia kuchnia
Chleb w jajku na słodko

Składniki

 Chleb

 2 jajka

 2 łyżki cukru

 100ml mleka

 Owoce np. maily, jeżyny, banany

 Masło

 Cukier puder/sos klonowy

Sposób przygotowania

Na głębokim talerzu roztrzep jajka

z mlekiem i cukrem widelcem. Rozgrzej

patelnię, a następnie dodaj 3 łyżki masła

i rozprowadź po całej patelni. Przekręć

na mały ogień i włóż chlebki do jajka,

a gdy masło na patelni zacznie

skwierczeć, połóż kromki na patelnię. Po

2 minutach przewróć na drugą stronę

i ponownie smaż przez 2 minuty.

Upieczone odłóż na talerz wyłożony

ręcznikiem papierowym. Udekoruj

owocami i posyp cukrem pudrem oraz

polej sosem klonowym.

Smacznego!
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Opowiadanie: Wyprawa do dżungli
W dotychczas skąpanym ciszą pokoju rozbrzmiał dźwięk bliżej nieokreślonej piosenki.

Był on na tyle głośny, że blondwłosa kobieta nie mogła go dłużej ignorować, próbując

spać dalej. Na początku po omacku próbowała wyłączyć źródło dźwięku, którym

okazał się budzik. Kiedy jednak nie trafiła w odpowiedni przycisk, niechętnie uchyliła

powieki. Ku swojemu zaskoczeniu na ekranie telefonu zobaczyła nieznany numer

zamiast ekranu alarmu. Sama nie była pewna, dlaczego przeciągnęła zieloną

słuchawkę. Czuła jednak, że powinna to zrobić. W urządzeniu odezwał się energiczny,

męski głos.

— Z tej strony biuro podróży Skarbnica! — wykrzyczał nieznajomy, na co kobieta

lekko się skrzywiła. — Dzwonimy, żeby przypomnieć o jutrzejszym wyjeździe, który

wykupiła pani w ubiegłym miesiącu! Nie chcielibyśmy, żeby przegapiła pani tak

niesamowitą przygodę!

Mężczyzna po drugiej stronie nie zniżył tonu swojego głosu przez całą rozmowę. Była

dopiero siódma rano… Isabella odłożyła telefon na stolik, rozłączając się bez słowa,

i przewróciła się na drugi bok. No cóż, skoro wykupiła tę wycieczkę, to należałoby się

do niej przygotować. Nie miała

jednak pojęcia, co to w ogóle była za

wyprawa. Gdzie? Jakie ubrania

powinna zabrać? Dzięki Merlinowi

za zaklęcie zmniejszająco-

zwiększające. Rozejrzała się uważnie

po swojej sypialni, która wyglądała

trochę inaczej, niż zapamiętała.

Zrzuciła to jednak na swoje

zmęczenie i tak wczesną godzinę.

Skupiła się na przeszukaniu wzrokiem biurka, na którego brzegu powinna leżeć

różdżka. Zmarszczyła lekko brwi, nie mogąc nigdzie znaleźć swojego zaczarowanego

patyka. Stoczyła się z łóżka, żeby pod nie zajrzeć. Może zrzuciła różdżkę, wiercąc się

w nocy, a ta poturlała się pod mebel? Niestety, tam również jej nie było. Spróbowała

więc ją przyzwać, korzystając z magii bezróżdżkowej, ale nic się nie pojawiło. To

wszystko zaczynało być coraz bardziej podejrzane.
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No trudno, stwierdziła, pewnie podczas pakowania znajdzie się w najmniej

oczywistym miejscu.

Isabella zaczęła wpakowywać różne rzeczy do swojej żółciutkiej walizeczki. Spakowała

się na każdą możliwość, nieco żałując, że nie zapytała mężczyzny, który do niej

zadzwonił, do jakiego miejsca pojedzie. Wzięła ze sobą strój kąpielowy, sweter,

kalosze, a nawet trochę suchego prowiantu. W końcu kto wie, czy będzie tam coś do

jedzenia. Różdżki jednak nie znalazła, a w głowie zaczęła kiełkować jej niepokojąca

myśl...

Co, jeśli Świat Magii tylko jej się przyśnił?

Następnego dnia Isabella stała gotowa na lotnisku w oczekiwaniu na samolot. Jak

dowiedziała się od tajemniczego mężczyzny z biura podróży, miesiąc temu wykupiła

wycieczkę do Brazylii. Ciekawy

wybór podróży. Po sobie

spodziewała się raczej jakiejś

wyprawy po miastach Europy,

jednak skoro już zapłaciła, nie

zamierzała rezygnować. Isa

pogrążyła się w myślach, a już po

chwili siedziała wygodnie w swoim

dzisiejszym środku transportu,

który miał ją zabrać na miejsce,

z którego miała rozpocząć swoją

wycieczkę. Była to długa podróż i mimo że Isa drzemała podczas niej, zaraz gdy trafiła

do ciepłego łóżka w pensjonacie, zasnęła mocnym snem.

Parę godzin później z zamyślenia wyrwało ją delikatne szturchnięcie w ramię od

kierowcy, który zdążył już zrzucić przygotowany przez biuro podróżny plecak na

wyprawę na ziemię. Teraz zostawił i ją przy wejściu w głąb brazylijskiej dżungli,

odjeżdżając do pensjonatu przy dźwiękach muzyczki z radia. Isabella nie miała

pojęcia, co powinna tutaj robić. W plecaku, który był duży i naprawdę ciężki, znalazła

trochę wody, jedzenia i, co najważniejsze, mapę z zaznaczonym punktem końcowym

jej wyprawy. Westchnęła cicho, widząc, jak długa droga przed nią. Jakim cudem

w ogóle wybrała właśnie taką wycieczkę? To zupełnie nie było w jej stylu. Dodatkowo

martwiło ją to, że nie znalazła nigdzie swojej różdżki, a magia wydawała się nie



18

działać. Po raz ostatni postanowiła dać magii szansę, nie chcąc uwierzyć, że to

wszystko mogło jej się wydać. Skupiła się na punkcie oddalonym trochę od niej, po

czym obróciła się w miejscu aby się tam przeteleportować. Przynajmniej tak jej się

wydawało, że powinna wyglądać teleportacja. Mimo natężenia jej woli, jej ciało nie

poruszyło się nawet na centymetr. Westchnęła. Zrobiło jej się głupio, ale przynajmniej

dotarło do niej, że magia nie istniała. Wszystko musiało jej się tylko przyśnić, chociaż

ten sen był wyjątkowo realistyczny.

Isabella przetrawiła jakoś tą wiadomość, ciesząc się, że nikt nie widział jej

niecodziennego zachowania, po czym ruszyła w drogę do celu jej wyprawy. Wstyd się

przyznać, ale chyba nie do końca radziła

sobie z obsługą mapy. Wydawało jej się,

że idzie prawidłowo, jednak gdy nie

przeszła obok jeziorka, które było

wyraźnie zaznaczone na pergaminie,

zaczęła lekko panikować.

Spokojnie, mówiła do siebie, starając się

uspokoić, po czym usiadła na najbliższym

kamieniu, aby odsapnąć i coś zjeść.

W brzuchu już jej burczało, nie wiedziała,

jaka jest godzina. Szkoda, że nie wzięła ze

sobą zegarka; wiedziałaby, ile czasu

zostało do wieczora. Na dodatek, jak to

w dżungli, było jej okropnie gorąco

i bardzo chciało jej się pić. Minęło już tyle

czasu, że zapasy z plecaka były na

wyczerpaniu. Przechyliła ostatnią butelkę,

żeby wytrząsnąć z niej trochę więcej wody niż dwa łyki, próbując jednocześnie nie

rzucić się na ostatniego batona proteinowego. Kto w ogóle organizuje wycieczki w

takie miejsca? Przecież to niemożliwe, żeby była pierwszą osobą, która zgubiła drogę.

Powinni byli się uczyć na doświadczeniach wcześniejszych turystów. Chyba że to

właśnie ona była królikiem doświadczalnym.
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W końcu jednak podniosła się z miejsca swojego prowizorycznego postoju i ruszyła

przed siebie, odgryzając jak najmniejsze kawałeczki ostatniego posiłku, żeby starczył

jej na jak najdłużej. Krok za krokiem przedzierała się przez drzewa, już dawno tracąc

sprzed oczu wytyczony szlak. Zgubiła go, próbując znaleźć jeziorko z mapy; była

przekonana, że znajdzie zbiornik

wodny nieco głębiej w tej dziczy.

Odnalezienie go nie należało jednak do

najłatwiejszych zadań, szczególnie że

nie miała pojęcia, gdzie się znajduje.

Od ostatniego postoju minęły co

najmniej dwie godziny, a przynajmniej

tak odczuwała zmianę czasu. Głód,

który nigdy jej nie opuścił, zaczął

dawać o sobie znać ze zdwojoną siłą.

Wymęczona tym wszystkim kobieta

zaczęła rozglądać się po lesie

w poszukiwaniu jakiś owoców; czegoś,

co znała, albo chociaż kojarzyła. Jej

wzrok skakał od jednej rośliny do

drugiej. W końcu kątem oka dostrzegła

niewielkie czerwone kuleczki, które wyglądały jak coś jadalnego. Niczym drapieżnik

atakujący swoją ofiarę rzuciła się na krzaczek, bojąc się, że ten zniknie, okazując się

wyłącznie wytworem jej zmęczonej głowy. Kiedy jej palce musnęły liście, które

okazały się prawdziwie, prawie zapłakała z radości. Zerwała jedną czerwoną kuleczkę

i wgryzła się w nią niepewnie. Początkowo cierpki smak przeszedł w przyjemnie

słodki, więc ochoczo zerwała kolejne owoce. I kolejne. I kolejne. Opróżniła całą

gałązkę, na której rosło może piętnaście takich czerwonych gagatków, zaspokajając

swój pierwszy głód.

Po chwili poczuła jednak, że z jej ciałem dzieje się coś nie tak. Serce zaczęło jej bić jak

szalone i zaczęła czuć niepokój, który zdawał się rozchodzić z jej wnętrza aż po czubki

stóp. Przed oczami pojawiły jej się mroczki, dlatego postanowiła usiąść. Nie

interesowało ją to, że całe jej ubranie pokryło się brudem, czuła tylko, że nie jest

w stanie ustać ani minuty dłużej na swoich własnych nogach. Jej żołądek rozpoczął
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rewolucję i poczuła, jak przed chwilą zjedzone owoce pchają się z powrotem na ten

świat. Po jej ciele rozniosło się ciepło i poczuła jak odpływa. Czy to już koniec?

Powieki stawały się coraz cięższe, chociaż za wszelką cenę starała się nie zamykać

oczu. Każde mrugnięcie zaczęło się ciągnąć, trwało po kilka sekund. W końcu jej

mięśnie odmówiły posłuszeństwa, oczy się zamknęły, głowa opadła na ziemię i już nic

więcej nie czuła.

Gwałtownie wciągnęła powietrze do

płuc, czując powiew świeżego

powietrza na policzku. Otworzyła

szeroko oczy i zobaczyła nad sobą

wyłącznie biały sufit. Żadnych

drzew, żadnych dziwnych

czerwonych owoców. Momentalnie

sięgnęła dłonią na biurko, a kiedy

jej palce zacisnęły się na drewnianej

rączce różdżki, odetchnęła z ulgą.

Ten sen wydawał się tak

prawdziwy… Całe jej ciało było

spięte i zmęczone. Spojrzała na

zegar wiszący na ścianie, żeby

sprawdzić godzinę. Był środek nocy.

Dlatego też przekręciła się na drugi

bok, tuląc głowę do poduszki i zamykając oczy, żeby ponownie odpłynąć

w krainę snów. Tylko może tym razem nieco przyjemniejszych.
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Ploteczkowy świat
[Trzy młode dziewczyny, korzystając z wakacji i pięknej

pogody, siedziały na kocu blisko jeziora. Trzymając

w ręku kieliszek ze złotym, bulgoczącym płynem,

opowiadały sobie różne historie, wybuchając przy tym co

chwilę donośnym śmiechem. W końcu co innego mogły

robić Ploteczkowe Siostry? Świat bez ich barwnych opowieści byłby przecież nudny.]

—*—

Ostatnie zakończenie roku szkolnego przywiało ze sobą sporo pożegnań nauczycieli.

Szkołę opuścili między innymi Alan Moonstone, Gabrielle Simpson i Vivienne

Levittoux. Wydawałoby się, że

emerytowani profesorzy zasieją się

w swoich domach i mile spędzą czas na

emeryturze. Takiego jednak planu nie

podzielała jedna z przywołanych osób,

która w pośpiechu zgubiła bilet do

Serbii! Postanowiłyśmy sprawdzić, do

kogo należała rzecz kupiona za

ostatnią wypłatę... Na szczęście nie

musiałyśmy długo szukać. Alan

Moonstone już jakiś czas temu pytał

się, jak jest w Belgradzie. Zauważyć się

dało, iż ostatnio pobierał lekcje języka

serbskiego i niejednokrotnie można go było przyłapać na czytaniu słownika polsko-

serbskiego. Mamy nadzieję, że emerytowany profesor zgłosi się do nas po bilet,

a potem zabierze nas ze sobą na wycieczkę!

—*—

Niedawno zaszły spore zmiany w gronie Władz Akademii. Powstały w marcu

ubiegłego roku Zarząd szkoły zakończył działalność. Może się wydawać, że to nic złego,

jednakże pewne osoby z dwóch osobnych gabinetów musiały ze sobą współpracować.
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Zauważyliście, jak Alice Wright rozmawia z Kazbielem Thundershoutem? W

powietrzu między tą dwójką coś czuć, w

kończu cały czas sobie słodzą. Ci, co znają

szkolną numerolożkę bliżej, wiedzą, że

zawsze pragnęła zawładnąć Akademią,

jednakże wcześniej sama nie dała rady

tego zrobić. Pomoc szkolnego magizoologa

i byłego Zarządcy to dla kobiety duża

szansa na spełnienie swoich planów.

Chcąc zatuszować swoje postępowanie,

wraz

z pozostałą częścią dyrekcji Nathaliną

Maloy i Cecily Elton ogłosiły casting na

stanowisko wicedyrektora. Obawiamy się,

że to dopiero początek objęcia władzy

całkowitej przez starą pannę z chomikiem. Obaliła już Zarząd Akademii! Co dalej?

Radzimy zachować ostrożność, a sami będziemy bacznie pilnować Dyrektor Wright.

—*—

Akademia jest domem każdego z nas, ale co, jeśli będą dwie Akademie? Udało nam

się dostać do pewnych dziwnych notatek, które od jakiegoś czasu zawzięcie

prowadziły Susanna Sheen i Eveline

Black. Plany te niedawno wyszły na

światło dzienne, a my w końcu

doszłyśmy do prawdy — każdy

z profesorów miał swój

własny, spersonalizowany gabinet

w wybudowanej przez dziewczęta szkole.

A sypialnie? Nie uwierzycie, ale tylko

nieliczni uczniowie i nauczyciele, którzy

zdołali podlizać się pomysłodawczyniom,

mają swoje własne pokoje. Wśród tych

szczęśliwców znajduje się Lilo Delune,

która cieszy się prywatnym metrażem, podczas gdy reszta uczniów i nauczycieli jest
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zmuszona spać razem w dormitorium. Ślizgonka z Puchonką podobno chcą w ten

sposób pomóc zapoznać innych z pracownikami szkoły. Pod osłoną peleryny niewidki

podsłuchałyśmy pewną rozmowę dziewczyn, podczas której wyszło na jaw, że

w budowie pomagają nowa nauczycielka transmutacji Ariadna Williams, profesor

Hallon Gelassehrgeiz oraz nasz szkolny skrzat Kryształek! Miejmy nadzieję, że

marzenia i plany dziewczyn nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie szkoły.

Liczymy, że Ploteczkowe Siostry zostaną miło powitane w nowym zamku i również

dostaną osobne komnaty albo chociaż jedną wspólną!

—*—

W poprzednim semestrze Pokój Życzeń był miejscem wielu niecodziennych zdarzeń.

Nie dziwi to nikogo z racji tego, że nie mają tam wstępu nauczyciele. Jednakże do

naszych uszu dobiegły niepokojące informacje. Jako Ploteczkowe Siostry

wykonałyśmy mały research, z którego wynika, że serwowane w tym pomieszczeniu

ciastka były... zatrute. Troll

Marian uprzedzał wchodzących

uczniów, aby uważali na stojące

w kącie wypieki, które miały trafić

do przebadania; niestety znaleźli się

śmiałkowie, którzy nie dawali wiary

jego słowom. Ambrozja Green,

Puchonka, zlekceważyła ostrzeżenia

i skosztowała słodkości, po czym

natychmiast zemdlała. Tymczasem

Lilo Delune obserwowała zajście

z nieodgadnionym wyrazem twarzy.

Jakby tego było mało, podchodziła

następnie z tacą do innych Puchonów! Na szczęście ci jednak spoglądali na wyroby

cukiernicze z większym sceptycyzmem. Czyżby była Puchonka, sprawująca ostatnio

pieczę nad domem Slytherina, miała niecne plany wyeliminowania konkurencji? Jeśli

tak, będzie musiała spróbować ponownie, gdyż Ambrozja uszła z całego zajścia

z życiem. Najwyraźniej zawarta w słodyczach substancja nie była mocna. Pytaniem

pozostaje, co w tym czasie robili obecni w pomieszczeniu prefekci? Dlaczego nie

wszyscy reagowali? Czyżby maczali palce w intrydze?
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—*—

Koniec roku szkolnego i przerwa w nauce sprzyjają wielu zmianom. Nauczyciele

odeszli, Zarząd został rozwiązany, a pokaźne grono osób zmieniło personalia. Nie

dziwi to nikogo w przypadku osób kontynuujących swoją naukę; ci z pewnością dali

ponieść się wakacyjnej atmosferze, chęci zmiany i nowym trendom. Jednym z takich

przykładów jest Allison Charlie

Vandercasteele, znana wcześniej jako

Allison White, która wniosła do

Akademii niewątpliwy powiew świeżości.

Pozostałe zmiany dają jednak do

myślenia. Lista ta jest spora, ale

najlepiej zacząć od Hallon

Gelassehrgeiz. Osoba profesorka

znana jest ze swojej piekielnej

osobowości, co skomplikowane w pisowni nazwisko jedynie utwierdza nas w tym

przekonaniu. Z podsłuchanej rozmowy wynika, że czuje pełną satysfakcję z jęków

protestów członków naszej placówki. Ewidentnie nie zamierza ułatwiać życia nikomu,

a w szczególności uczniom. Kolejna osoba w naszym spisie to Marcelle Quallien,

znana poprzednio jako Emily Butchon. Puchonka, która na nowy semestr przeniosła

się do Ravenclawu, zapewnia, że taki ruch z

jej strony jest zwykłą potrzebą zmiany.

Można by w to uwierzyć, ale do podobnego

zagrania posunęła się Avetta Cai, wcześniej

Black. Była uczennica domu Salazara

Slytherina naturalnie zarzeka się, że

kierowały nią identyczne motywy. Jak

uczniowskie zmiany nikogo oczywiście nie

dziwią, tak pozostałe budzą poważne

podejrzenia. Wszystkie dzwony powinny bić

na alarm, gdyż Hallon, Marcelle i Avetta

to nie szare myszki. Sprawa owej trójki nie może pozostać bez nadzoru, byłoby to

bardzo ryzykowne ze strony Władz. Kto wie, może czeka nas w najbliższym czasie

jakiś przewrót?
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—*—

Jeśli przerwę międzysemestralną można by określić tylko jednym słowem,

niepodważalnie byłoby to „zmiany”. Z powodu przejścia na emeryturę kilku

nauczycieli kluczowych wręcz przedmiotów, Dyrekcja była zmuszona poszukać

zastępstwa. Z pewnością niejedna osoba

głowiła się nad tym, kogo ujrzymy

w nowym gronie pedagogicznym.

Wątpliwości te zostały rozwiane kilka dni

temu, kiedy skład kadry na nowy semestr

ujrzał światło dzienne. Nowe twarze

w tym środowisku to między innymi

Ambrozja Green, która nauczać będzie

Latania. Avettę Cai oraz Ariadnę

Williams, które objęły stanowiska

nauczycielek w pierwszych klasach,

kolejno Eliksirów i Transmutacji, czeka

definitywnie niełatwe zadanie. Obie bowiem debiutują w swoich rolach, a wiadomo,

jacy rozbrykani bywają pierwszacy. Natomiast Alexandra Herondale, nauczycielka

Transmutacji w klasie drugiej, powinna mieć już znacznie łatwiej. Wśród kadry

szkolenia magicznego również zaszły pewne zmiany. Skylar Harvey objęła

stanowisko nauczycielki Kryminalistyki Magicznej, a Izabell Morningstar

Geomacji. Wszyscy jesteśmy zaintrygowani tymi reformami, a trzeba przyznać, że jest

ich dość sporo. Jak widać wiele osób poszerzyło swoje wpływy, ale jak duże są ich

aspiracje? Ploteczkowe Siostry

pozostają czujne i bez wątpienia

ujawnią najświeższe zamierzenia

profesorek.

—*—

Ostatnimi czasy wśród Gryfonów

wybuchł bunt przeciwko domniemanym

torturom, jakie stosował na nich ich

opiekun — Crispin Stewart. Sprawa

ta była na tyle poważna, że wiele osób



26

zmieniło nawet dom! Jest to o tyle dziwne, że osoby, które bliżej znają

doświadczonego profesora Historii Magii, wiedzą, iż unika on stosowania w obecnych

czasach przemocy. Mając na uwadze traumatyczne przeżycia, jakich doświadczył w

betoniarce profesor Stewart, nie potrafiłyśmy pozostawić tej sprawy niezbadanej.

Postanowiłyśmy śledzić naszego szkolnego dinozaura. Oprócz barku z fascynującą

ilością trunków i zdjęć uczniów

przekreślonych czerwonym długopisem,

nic dziwnego nie znajdowało się w jego

gabinecie. Natomiast fascynujące jest to,

że co dwa dni późnym wieczorem

profesor wychodzi do Zakazanego Lasu

w ubraniu sportowym! Przez chwilę

myślałyśmy, że mężczyzna naprawdę

dba o swoją kondycję, jednakże to, co

tam zauważyłyśmy, zbiło nas z nóg. Na

środku małej, wolnej przestrzeni

siedziała Isabella Stewart, która

natychmiast zabrała mężczyźnie

parówki, które udało mu się znaleźć,

i dwie butelki wina, jakie na dzisiaj były

przygotowane. Kobieta sama spożyła

trunki, a parówki schowała do torby,

podczas gdy rudowłosy mężczyzna zaczął biegać w lesie. Po jego twarzy widać było, iż

nie chciał tego robić. Niewzruszona tym jednak kobieta poganiała co chwilę swojego

małżonka, śmiejąc się wniebogłosy. Wygląda na to, że ostatnia kradzież parówek tak

naprawdę była dla Isabelli, która okazuje się mafiozą Akademii. Mamy nadzieję, że

domniemane tortury na uczniach domu Lwa były spowodowane jedynie

traumatycznymi przeżyciami ich opiekuna, a Isabella przestanie zaganiać swojego

męża do biegania i wymagać haraczu w postaci parówek. Profesorze Stewart, jesteśmy

z Panem!
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Magiczne Miejsca
Japońska nazwa >> 魔法処 (マホウトコロ) [czyt: Mahōtokoro]

Lokalizacja >> wyspa Minami Iwo Jima, Ogasawara, Japonia

Założyciele >> nieznani

Data powstania >> starożytność

Pracownicy >> japońscy czarodzieje

Cóż to takiego? >> szkoła czarodziejska

Według spekulacji fanów nazwa Mahoutokoro składa się z dwóch japońskich słów 魔

法 (mahō), czyli „magia”, „czary” i 処 (tokoro), czyli „miejsce”, „na miejscu”. Zatem

całość można pięknie przetłumaczyć: „Magiczne Miejsce” lub „Czarodziejskie

Miejsce”.

O samej szkole dowiedziałam się dzięki archiwom pani Rowling. Większość

informacji wciąż jest tajemnicą, ale macie szczęście, bo sama odwiedziłam ją, gdy

prowadziłam kurs Magicznych Podróży! I doskonale rozumiem, dlaczego Rowling nie

rozpisała się bardziej o tym niezwykłym miejscu. Japończycy to dość rygorystyczne
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społeczeństwo, są bardzo honorowi. Cenią sobie swoje prawa i Kodeks Tajności, cenią

sobie swój spokój. Zatem nie mogę Wam opowiedzieć wszystkiego.

Wygląd wyspy i szkoły

Sama wyspa wygląda jak jeden wyrośnięty wprost

z oceanu wulkan, przykryty u szczytu chmurami.

A przynajmniej tak ją widzą mugole. Sądzą, że

wysepka jest niezamieszkana. Nic bardziej

mylnego! Na czubku góry i na jej zboczach

znajduje się pałac z jadeitu (są tacy, co mówią, że to nefryt), który jest w kształcie

japońskiej pagody.

Trudno mi określić, czym jest pagoda; tylko zdjęcie może

oddać niezwykłość tej budowli. A muszę wspomnieć, że

jadeit pięknie błyszczy po burzy w zachodzącym słońcu...

Nauczanie w szkole

To szkoła o bardzo wysokiej renomie. Ma najmniejszą

ilość uczniów spośród innych szkół czarodziejskich. Uczą się tam głównie Japończycy,

i to aż przez 10 lat. Co ciekawe, naukę w tej szkole zaczyna się już w wieku 7 lat, ale

dopiero od 11 roku życia młodzi czarodzieje mogą zamieszkać pałacu. Kiedy

rozpoczynają swoją naukę, młodzi adepci otrzymują swoje szaty. Są one w kolorach

bladego różu i z biegiem nauki przyozdabiają je złote kwiaty wiśni.

Szaty te wyglądają jak kimoni i haori oraz

są zaczarowane. Zmieniają swój kolor

i rosną wraz z czarodziejem. Gdy tylko jakiś

uczeń rozwinie swoje zdolności magiczne,

zdobędzie najlepsze oceny z przedmiotów,

jego szaty zaczną zmieniać swój kolor. Ten,

kto zdobędzie najlepsze oceny z każdego

przedmiotu, może się poszczycić złotą szatą.

Natomiast jeśli ktoś ma szatę w kolorze

białym, oznacza to, że złamał japoński
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kodeks honorowy, a także „splamił godność nielegalnymi praktykami”. Mowa

oczywiście o czarnej magii. Taki uczeń zostaje wówczas wydalony ze szkoły i musi być

osądzony przez Japońskie Ministerstwo Magii. Nie spotkałam nikogo takiego

prywatnie, a gdy o takich pytałam, zbywano mnie milczeniem. Dla nich tacy ludzie są

martwi. Właśnie dlatego szta po takim czynie przybiera kolor biały — w Japonii jest to

kolor śmierci i żałoby.

Ogromny środek transportu

Jako że Minami Iwo Jima to wyspa, niełatwo się na nią dostać. Oddalona jest od

głównych wysp Japonii o około 1000 kilometrów. Trudno pokonać taką odległość na

miotle, w dodatku nad niespokojnymi wodami

Morza Filipińskiego. Nic więc dziwnego, że

japońskie dzieci mają bardzo ciekawy sposób na

podróżowanie do szkoły przez pierwsze 3 lata

swojej nauki. Latają one na wielkich nawałnikach

burzowych. A dlaczego? Wśród Japończyków

krąży o tym legenda, którą chętnie przedstawię.

W atlasach mugolskich nawałniki burzowe można znaleźć jako ptaki Morza

Śródziemnego i Morza Północnego. Kto by się spodziewał, że ich magiczne

odpowiedniki zawędrują nad całą półkulę północną, a zatem i nad Japonię. Było to

wtedy, gdy latanie na miotle nie było popularne. Japońscy czarodzieje szukali

sposobu przemieszczania się z wyspy na

wyspę ich pociech. Na zachodzie latano na

dywanach. Mieszkańcy kraju Wiśni

stwierdzili jednak, że to nieefektywne,

zwłaszcza że pomiędzy wyspami trafiają

się niezłe huragany i tajfuny.

Zaobserwowano jednak pewne piękne,

olbrzymie ptaki zamieszkujące bezludne

wyspy oceaniczne. Nie namyślali się długo i wykorzystali je jako środek transportu dla

uczniów szkoły. Nie musieli się bać o ich bezpieczeństwo, bo na grzbietach tych

ptaków dzieci były bezpieczne. Wielkie nawałniki burzowe potrafią z niezwykłą

szybkością dolecieć do celu, niezależnie od pogody i pory dnia. Do tego dzieciom
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nigdy nie jest na nich zimno, ponieważ wielkie ciała ptaków są bardzo ciepłe, mogą

swobodnie ogrzać nawet największego zmarzlucha. Wiem, co mówię! Dosiadałam

jednego. Niestety, nie pozwolili mi go przygarnąć…

Wyczerpujące treningi quidditcha

Ta szkoła znana jest z zamiłowania do quidditcha. A samą grę mieli przywieźć ze sobą

do Mahoutokoro uczniowie z Hogwartu, którzy zabłądzili na swoich miotłach podczas

próby okrążenia Ziemi. Zostali przyjęci

przez jednego z pracowników

i nauczyli obecnych tej gry. Po latach

podobno żałowali decyzji, ponieważ

japońska drużyna okazała się być nie

do pokonania.

A wszystko przez niezwykle ciężki

i wymagający trening, jakiemu

poddawani są uczniowie w szkole

magii. Oprócz tłuczków czyhają na nich wzburzone morze, mugolskie samoloty czy

latające dzikie ptaki. Sam stadion narodowy Japończyków znajduje się nad wodą,

zatem spadając z miotły, trzeba się szykować na pełne zmoczenie. Niestety… Ja

miałam dwie takie akcje.

Wspomnę na koniec, że uczniowie Mahoutokoro cenią różdżki wykonane z drewna

czereśniowego, a ci, których dostąpi zaszczyt posiadania takowej, zajmują wysokie

miejsca.
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Humor z murów naszej szkoły
[19:58:21] Troll_Marian: LiloDelune,
uważaj na ciastka!! Podobno są zatrute.

[19:58:26] LiloDelune:
[19:58:42] Ambrozja_Green: [Testuje
ciastka]
[19:58:49] Ambrozja_Green: [Mdleje]
[19:59:08] LiloDelune: Pierwszy Puchon
odstrzelony.
[19:59:10] LiloDelune: [Zerka.]
[19:59:13] LiloDelune: Nerka chcesz
ciastko?
[20:00:22] _Nereida_Wengs_: uff
[20:00:26] _Nereida_Wengs_: zdaze
jednak
[20:00:57] LiloDelune: Nerka taś taś.
[Wręcza ciastko.]
[20:01:15] _Nereida_Wengs_: [Spogląda na
zatrute ciasteczko, które próbuje jej wcisnąć
Lilo.]
[20:01:32] Lilianna.Reeves: [Spogląda na
całą sytuację.]
[20:01:34] LiloDelune: No patrz jakie

pyszne
[20:01:36] LiloDelune: Jedz.

[20:01:41] Abigail.Edevane:
[20:01:53] Mirabel__Howerland: ale
proszę mi nie truć puchonó
[20:01:55]Mirabel__Howerland: *puchonó
w
[20:02:01] Mirabel__Howerland:

[20:02:01] Luna_Granger039: [patrzy na
sytuację]

[20:02:07] Lilianna.Reeves: Czy to
jabłko ze śnieżki?

[20:02:08] LiloDelune: Astooooriaaaa

[20:02:10] _Nereida_Wengs_: Próba

otrucia??? Jak dobrze, że
wychowuje nas prawniczka
[20:02:14] Lilianna.Reeves: w pistaci
Ciasteczka?

[20:02:21] LiloDelune: Suuuuuus
[20:02:24] Luna_Granger039: O Marian

potwierdza
[20:02:25] Troll_Marian: Czuję się

osaczony.

[20:02:30] LiloDelune: Mirabel
[20:02:38] Mirabel__Howerland: Lilo

[20:02:47] LiloDelune:
[20:02:58] LiloDelune: Chociaż jednego
odstrzeliłam.

[20:02:54]Mirabel__Howerland: idź czytaj
praktyki z toksyczków
[20:03:01] Mirabel__Howerland: jak ci
toksyny w głowie
[20:03:06] LiloDelune: Hehehehe
[20:03:12] LiloDelune: Wezmę, wydrukuję
[20:03:21] LiloDelune: Na ziemi narysuję
"Troll" i "Wybitny"
[20:03:26] LiloDelune: i gdzie spadnie, taką
dostaniesz.
[20:03:36] Mirabel__Howerland: dostałab
yś po głowie
[20:03:41] _Nereida_Wengs_: Lilo

[20:03:42] Mirabel__Howerland: nie po to
się starałam przy tym

[20:03:46] LiloDelune:
[20:03:48] _Nereida_Wengs_: robilam
riszercz
[20:03:51] LiloDelune: Zgaduj zgadula
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[20:03:52] _Nereida_Wengs_: jak
zamontowac poidelko ladne
[20:03:52]Mirabel__Howerland: SAME
[20:03:54] _Nereida_Wengs_: i grzalki
jakies
[20:03:56] _Nereida_Wengs_:

[20:03:58] Mirabel__Howerland: jak się
montuje grzałki XD
[20:03:58] LiloDelune: XDDDDDDD
[20:04:00] LiloDelune: Doceniam!!
[20:04:03] Ambrozja_Green: doskonały
system oceniania Lilo, oceniaj nim nie-
puchonów!!
[20:04:14] _Nereida_Wengs_: juz chyba
moglabym zrobic w rzeczwyistosci takie
terrarium

[20:04:16] _Nereida_Wengs_:
[20:04:16] LiloDelune: To jest system
WŁAŚNIE dla Puchonów.
[20:04:21]Mirabel__Howerland:
[20:04:29] LiloDelune: Dla Ślizgonów mam
narysowany na ziemi "wybitny" i "wybitny na
szynach"

[20:33:04] Mirabel__Howerland: 2.
Dolores Umbridge
[20:33:10] Alice_Wright: Panna
[20:33:11]Mirabel__Howerland: 3
[20:33:25] Cecily.Elton:Wtf powiedziałabym,
że rak po jej kaprysach
[20:33:33] Alice_Wright: Nie no, właśnie
panna totalnie jej pasuje
[20:33:43] Alice_Wright: Zbyt krytyczna i
drobiazgowa
[20:33:43] Cecily.Elton: Zróbmy Alicja
kosmogram Dolores
[20:33:50] Cecily.Elton: i sprawdźmy, czy
jesteśmy kompatybilne
[20:33:52] Alice_Wright: Jasne, tylko znajdź
jej godzinę urodzenia, Cec
[20:34:03] Katja_Thatcher: godzina
demonów, Alice.
[20:34:04] Cecily.Elton: Który gorszy
wyjdzie, to jej godzina

[20:31:19] Abigail.Edevane: 1. _ _ L _ R I _
| P _ _ T R _ _ ÓW
[20:31:23] Nathalina_Maloy: Galeria
Portretów
[20:31:26] Abigail.Edevane: 3
[20:31:50] Katja_Thatcher: Najpierw
przeczytałam coś stylu "Komnata Trupów"
[20:31:55] Iz_Morningstar: xD
[20:31:58] Avetta_Black: XDD

[20:32:03] Inez_Livestone: Kazdy czyta co
mu sie marzy kajtka

[20:34:16] Abigail.Edevane: 6. Ś _ _ Ę T _ |
G _ J
[20:34:19] LiloDelune: święty gaj
[20:34:21] Abigail.Edevane: 3
[20:34:34] Zinnia_Cormier: Ptasi gaj
[20:34:38] Kaien_Einar_dAureville: Prawi
e napisałem "Święty Gej".
[20:34:41] LiloDelune: KAIEN SAME
[20:34:46] Black_Eveline: KAIEN TEŻ
[20:34:46] Zinnia_Cormier: Ptasi gej
[20:34:47]Kaien_Einar_dAureville: XD
[20:34:52] Abigail.Edevane: Specjalnie tak
dałam literki.

[20:19:09] _Nereida_Wengs_: A wiecie jak
grać w tę grę?
[20:19:39]Katja_Thatcher: Kurde, nie wiem,
jak się w to gra ://
[20:19:55] _Nereida_Wengs_: Ojej, ogółem
chodzić sobie na lekcje i udajesz, że wiesz o
czymmówią nauczyciele
[20:20:05] Katja_Thatcher: O, czyli jak
prawdziwa szkoła???

[20:21:41] Mirabel__Howerland: ja na
OpCM przeczytałam, że manekin chce mnie
rozkroić polecam
[20:21:56] _Nereida_Wengs_: XD
[20:21:57] Inez_Livestone: Ja te manekiny
rozkroje
[20:21:59] Inez_Livestone: I albusa
[20:22:01] Inez_Livestone: Za praktykę
[20:22:24] Katja_Thatcher: Mirabel, to
brzmi jak coś, co Albus by napisał...
[20:22:39] Mirabel__Howerland: Właśnie
wiem, Kajtka!! Dlatego nie brzmiało dziwnie

[20:17:31] Mirabel__Howerland: Cześć
Katja Thatcher, często tu bywasz?
[20:18:00] Katja_Thatcher: Cześć Mirabel
Howerland, to mój pierwszy raz tutaj, a ty?
[20:18:18] Mirabel__Howerland: Też
weszłam pierwszy raz. Zapisało mnie do
Hufelpuf!
[20:18:18] Iz_Morningstar: Jakieś dziwne te
podrywy
[20:18:25] Iz_Morningstar: nie na
kasztana....
[20:18:34] Katja_Thatcher: Hufelpuf to mój
ulubiony dom!!
[20:18:47] Mirabel__Howerland: Mój też!!
Zostaniemy przyjaciółkami???
[20:19:00]Katja_Thatcher: No pewnie!!!
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[20:19:23] Katja_Thatcher: Iz, to się nazywa
podryw na pierwszaka. Jak widzisz, działa
idealnie!

[20:19:54] Kaien_Einar_dAureville: Hejka,
poklikamy? :)
[20:20:41] _Nereida_Wengs_: Ja poklikam
chetnie
[20:21:12] Morgan_Maximoff: Neriś ja
przeczytałam ,, Ja posikam chętnie"

[20:34:16] Abigail.Edevane: 6. Ś _ _ Ę T _ |
G _ J
[20:34:19] LiloDelune: święty gaj
[20:34:21] Abigail.Edevane: 3
[20:34:51] prof_A_Zannichellie: święty to
ja jestem po wyjściu z tego gaju
[20:35:01] prof_A_Zannichellie: 30 minut
czyśćca

[20:31:00] Avetta_Black: Początkowo
planowałam coś innego, no ale mamy
Dzień Dziecka… więc ja podaję wam
jednego z rodziców danej osoby z HP, a
wy musicie dopisać dziecko. Jeśli ktoś
miał kilka, wystarczy tylko jedno! Proste?
[20:31:17] Kaien_Einar_dAureville: Szkod
a, że nie z ŚM. Wtedy to by było XDDD
[20:31:23] Iz_Morningstar: oesu xD
[20:31:27] prof_Nerios: Kaien nie podrzucaj
takich pomysłów xD

[20:45:29] Florian_Cormier: Coś dużo osób
na tę Czarną Magię...
[20:45:35] Florian_Cormier: Albus, czuj się
zagrożony!
[20:46:14] Albus_Zannichellie: Florek,
uważaj, żebyś ty za parę tygodni nie był
zagrożony
[20:47:05] Florian_Cormier: ?????

[20:38:00] Avetta_Black: 7. Perciwal
Dumbledore
[20:38:04] Nathalina_Maloy: Albus
Dumbledore
[20:38:05] _Nereida_Wengs_: Albus
Dumbledore
[20:38:05] Avetta_Black: 3
[20:38:16] Florian_Cormier: Ariana
Dumbledore
[20:38:29] Florian_Cormier: Na początku
chciałem napisać Aureliusz
[20:38:38] Florian_Cormier: Ale to ten od
kozy jest jego starym
[20:38:53] Mirabel__Howerland: ten od
kozy XDDDDDD

[20:35:39] Florian_Cormier: 3. Zinnia
Cormier.
[20:36:15] Moria_Nerios: OpCM bo by
pokazała Albusowi jak się broni przed ptokami
[20:36:22] Albus_Zannichellie: CM, bo jej
ptaki to CM większa niż ta, którą ja uczę...
[20:36:29] Katja_Thatcher: OpCM, bo idzie
jej świetnie eliminowanie Albusa!!
[20:36:37] Kaien_Einar_dAureville: CZEG
O ZINN UCZY
[20:36:43] Alice_Wright: Jeju, Kaien..
[20:36:43] NarcyzaZoe_Assassin: Ornitolo
gia
[20:36:44] _Nereida_Wengs_: ornitologii
[20:36:44] Black_Eveline: Ptaszków
[20:36:49]Kaien_Einar_dAureville: OCH.
[20:37:03] Cecily.Elton: Kaien XDD
[20:37:04] Zinnia_Cormier: [20:35:42] Kai
en_Einar_dAureville: CZEGO ZINN
UCZY // twojej starej

[20:43:30] Florian_Cormier: 9. Moria
Nerios.
[20:43:55] Morgan_Maximoff: WOŚP bo
tak
[20:43:59]Morgan_Maximoff: Wohp*
[20:44:04]DelilahWarren: Morgan ????
[20:44:05] Inez_Livestone: Wośp
[20:44:39] Morgan_Maximoff: WOŚP
wiedzą o śpiącym potterze

[20:39:41] Avetta_Black: 9. Amos Diggory
[20:39:44] Abigail.Edevane: Cedrik Diggory
[20:39:45] Avetta_Black: 3
[20:39:55] Kaien_Einar_dAureville: Cedri
k Diggory [*]
[20:40:05] Florian_Cormier: Zmierzchowy
Edward
[20:40:17] Marcia_Malfoy: I nowy
batman :D
[20:40:40] Kaien_Einar_dAureville: Ten
Cedrik to ma się dobrze...

[20:40:56] Florian_Cormier: 7. Isabella
Stewart.
[20:41:27] LiloDelune: Historia Magii, żeby
mogła z mężem w schowku przesiadywać
[20:41:30] Avetta_Black: HM, bo chciałabym
zobaczyć jak odbiera Crispinowi stołek
[20:41:36] Isabella_Stewart: Lilo w punkt!
[20:41:38] LiloDelune: Avetta XDDD
[20:41:48] Alice_Wright: Podoba mi się
twoje uzasadnienie, Av
[20:41:51] Crispin_Stewart: Isa ma mi
odebrać stołek?
[20:42:08] Katja_Thatcher: No widzisz, ile
można się z HR dowiedzieć, Crispin?
[20:42:17] Crispin_Stewart: Oddam, niech
uczy.
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[20:40:41] Avetta_Black: A teraz przykład
specjalny! Z dedykacją dla Agusi, której
nie widzę…
[20:40:49] Avetta_Black: 10. Lily Evans
[20:40:49] LiloDelune: Harry Potter
[20:40:49]Nathalina_Maloy:Harry Potter
[20:40:49] Abigail.Edevane:Harry Potter
[20:40:49] Zinnia_Cormier:Harry Potter
[20:40:49] _Nereida_Wengs_: Harry
Potter
[20:40:50] NarcyzaZoe_Assassin: Harry
Potter!!
[20:40:50] Black_Eveline: Harry Potter
[20:40:50] Florian_Cormier:Harry Potter
[20:40:50] Inez_Livestone: Harry Potter
[20:40:50] Allison_white: Harry Potter
[20:40:50]Morgan_Maximoff: Harry Potter
[20:40:50] Adam_Warren: Harry Potter
[20:40:58] Katja_Thatcher: JAK KAŻDY
WIEDZIAŁ
[20:40:58] Avetta_Black: ale polecieli
[20:41:00] Morgan_Maximoff:
Przygotowani
[20:41:02] Black_Eveline: WSZYSCY
MIELI PRZYGOTOWANE
[20:41:04] LiloDelune: CZEKAŁAM OD 1
PRZYKŁADU

[20:37:53] Narcissa.Lovegood: 9. Severus
Snape
[20:37:57]Vivienne: Eileen Prince
[20:37:59]Narcissa.Lovegood: 3
[20:38:00] Florian_Cormier: Eileen Prince
[20:38:02] Black_Eveline: Eileen Prince
[20:38:20] Florian_Cormier: Niby książę, a
jednak matka

[20:36:25] Zinnia_Cormier: 4. Albus
Zannichellie
[20:36:38] Alice_Wright: XXX - próbuje być
groźny, ale przeciętny czarodziej da sobie z
nim radę
[20:36:39] Crispin_Stewart: XX -
udomowiony przez Kazbiela
[20:36:55] LiloDelune: CRISPIN XDDD
[20:36:56] prof_Nerios: XXX - da się oswoić,
choć czasami daje się we znaki
[20:36:56] NarcyzaZoe_Assassin: Albus -
XXXX, gdyż jest groźny, ale osobom z zarządu
i dyrekcji udaje się go opanować
[20:36:56] Katja_Thatcher: XXXXX - nie
nadaje się do tresury, Bibi i Kaz próbowali i
nadal się panoszy, jakby u siebie był :// Znany
morderca uczniów!
[20:36:56] MojmiraMole: XXXXX - po
spotkaniu z nim na Transi jestem przygotowana
na wszystko.

[20:36:56] Mirabel__Howerland: XXX -
udaje, że jest groźny. Ale poszczuj ptakiem, to
wiecie.
[20:37:00] Florian_Cormier: XXX — nudne
takie, fika wysoko, ale oswjalny
[20:37:01] Lilianna.Reeves: MORDERCA
UCZNIOW
[20:37:04] Skylar_Harvey: X- próbuje byc
groźny, ale mu wychodzi tak jak pufkowi
[20:37:07]Katja_Thatcher: XDDD
[20:37:10] Abigail.Edevane: XXX -> niezbyt
groźny, ale jak postanowi dać milion praktyk
w czasie jednej lekcji to... :v
[20:37:24] Inez_Livestone: XXX - gryzie,
wpisuje minusowe punkty za ptaszory, warczy
ale da sie udomowic
[20:37:28] prof_A_Zannichellie: XXXXX -
bo mam na koncie trupy z drugoklasistów
[20:37:32] Alice_Wright: :o
[20:37:35]Bella_Narcyza_Black: :o
[20:37:37] Cecily.Elton: Albus??????
[20:37:40] Alice_Wright: Czy dyrekcja
powinna się przyjrzeć twoim lekcjom, Albus?
[20:37:40]Nathalina_Maloy: jakie trupy
[20:37:40] Katja_Thatcher: mówiłam, że
znany morderca uczniów?
[20:37:44] Mirabel__Howerland: Tak,
Alice
[20:37:46]Mirabel__Howerland: Tak
[20:37:46]Alice_Wright: Ok
[20:37:47]Katja_Thatcher: Alice, chyba tak.
[20:37:49] Zinnia_Cormier: Zdecydowani
e znanymorderca uczniów.

[20:39:28] Zinnia_Cormier: 6. Hallon
White
[20:39:39] LiloDelune: XXX - bo
odpowiedzialny, jak Kaz, daje rade.
[20:39:44] Iz_Morningstar: XXXX - piekło,
ale da się wytrzymać
[20:39:44] prof_A_Zannichellie: XXXXX -
jak dowali pytaniami, to nie wiadomo, gdzie
się schować
[20:39:50] Florian_Cormier: XXXX -
groźne, specjalista da radę opanować żądze
mordu.
[20:39:54] Ariadna_Williams: X- udaje, że
jest groźne, ale tak na prawdę to tylko udaje
[20:39:56] prof_Nerios: XXXX - trudne to to,
takie ciężkie zadania daje
[20:39:59] Kaien_Einar_dAureville: XX -
Hallon jest super, bo to chyba moje dziecko.
[20:40:02] Katja_Thatcher: XXXX -
niezwykle oporne do tresury, ale jak się znajdzie
na niego sposób, to idzie wytrwać...
[20:40:03] Alice_Wright: XXXX - jak rzuci
praktyką. konkursem czy zabawą to ból i
cierpienie, ale doświadczony czarodziej jakoś
je oswoi
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[20:40:03] Nathalina_Maloy: XXX, chce być
groźne, ale da się opanować
[20:40:04] Finnick_Odair: XXXX- groźny,
czasami gryzie
[20:40:07] NarcyzaZoe_Assassin: XXX -
nie jest groźna, a przynajmniej dla swoich
wychowanków! I oczywiście odpowiedzialni
czarodzieje sobie poradzą
[20:40:09]MojmiraMole: XXXXX - musi być
groźne po przeżyciu 3 staży może być
niebezpieczne.
[20:40:15] Avetta_Black: XXXXX - bo to
Hellon, które wszystko zabójcze robi
[20:40:17] Inez_Livestone: XXXXX uciekaj
gdzie pieprz rosnie zanim zada pytanie, kazbiel
powinien zaczac uważać i uciekać
[20:40:19] Crispin_Stewart: XXXX - ciężkie
do opanowania
[20:40:21] Florian_Cormier: O tak, to moje
dziecko też, ale nadal XXXX.
[20:40:23] Mirabel__Howerland: XXXX -
spróbuj nie przeczytać regulaminu, które
napisało, a potem nie wiedzieć o co chodzi!! Ale
kochane jest! Chociaż pomaga rozwijać
uzależnienia
[20:40:26] Abigail.Edevane: XXXX ->
zabójczo zabójcze zadania
[20:40:29] Zinnia_Cormier: 2
[20:40:48] Ariadna_Williams: Ale za jakąś
transie nie dostanie ode mnie więcej niż X
[20:40:52]Katja_Thatcher: XDDD
[20:40:54] _Nereida_Wengs_: Ari
XDDDDD

[20:42:39] Zinnia_Cormier: 8. Kazbiel
Thundershout
[2[20:42:45] Alice_Wright: X, stworzenie
nudne
[20:42:48]Katja_Thatcher: XDDDDDDDDd
[20:42:49] Alice_Wright: (żartuję, nie
pokazujcie mu tego)
[20:42:55] Skylar_Harvey: XDDDDD
[20:42:55] NarcyzaZoe_Assassin: Alice
wygrywa wszystko XDD
[20:42:56] Zinnia_Cormier: Zgadzam się
z powyższymi.
[20:42:57]Katja_Thatcher: i cyk, do humoru
[20:43:02] Crispin_Stewart: Właśnie idę na
grupę, Alice.
[20:43:05] prof_A_Zannichellie: X - taki
puci puci, tylko udaje groźnego
[20:43:08] Alice_Wright: Nie próbuj,
Crispin
[20:43:11]Nathalina_Maloy: Uuuu

[20:39:45] Florian_Cormier: 6. Alice
Wright.
[20:39:54] Isabella_Stewart: Alice Wright
Mugoloznastwo

[20:40:25] Isabella_Stewart: Albo
Chomikarstwo
[20:40:28] Alice_Wright: omg
[20:40:31]Alice_Wright: Chomikarstwo
[20:40:37] Alice_Wright: Za rok wprowadzę
taki przedmiot

[20:34:19] Avetta_Black: 3. Nimfadora
Tonks
[20:34:33] Mirabel__Howerland: Edward
"Teddy" Lupin
[20:34:35] Avetta_Black: 2
[20:34:36] Florian_Cormier: Edward?
[20:34:44] Katja_Thatcher: Edward,
niestety...
[20:34:45]Nathalina_Maloy: nom
[20:34:52] Florian_Cormier: Dopiero teraz
się dowiedziałem
[20:34:54] Florian_Cormier: XDDDD
[20:34:59] Black_Eveline: FAJNIE
WIEDZIEĆ
[20:35:01] Mirabel__Howerland: no
Edward XDDDD
[20:35:02] Katja_Thatcher: Lepiej późno niż
wcale XD
[20:35:10] Kaien_Einar_dAureville: On
ma Edward???
[20:35:23] Florian_Cormier: Jak ten hot
wampir

[18:54:23] prof_GabrielleSimpson: Dobrze!
+3. Na ten moment istnieją trzy rodzaje mioteł.
Wyróżniamy zwykłą, wieloosobową i...?
[Spojrzała na uczniów, mając nadzieję, że
potrafią wymienić ostatni rodzaj miotły.]

[18:55:42] DelilahWarren: Do sprzątania?

[19:30:02] Alice_Wright: 10. [Zielarstwo]
Kim była Sacharissa Midgen?
[19:30:06] Albus_Zannichellie: nikim

[20:44:48] Allison_white:
[20:44:49] Kazbiel_Thundershout: Zdążyłe

m na HR?

[20:31:17] Kazbiel_Thundershout: Ja mam
dla was bardzo przyjemną rzecz. Anagramy.
[20:31:40]Kazbiel_Thundershout: Spokojn
ie, mam podpowiedzi do trudniejszych.
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Kącik (magi)zoologiczny
Większa część wakacji za nami, jednak z pewnością wielu z Was dopiero będzie

wyjeżdżać na wymarzone wakacje i odbywać wymarzone podróże. Jeżeli więc szukacie

idealnego kompana, który umili Wam te

przyjemne chwile, to znaleźliście się

w odpowiednim miejscu.

Chyba najbardziej oczywisty ze wszystkich,

czyli nieśmiałek! Jednym z jego plusów

zdecydowanie mogą być niewielkie rozmiary,

bowiem nieśmiałki osiągają wysokość do 8

cali, czyli około 20 centymetrów. Jego

wygląd też nie ułatwia nam dostrzeżenia go,

bowiem składa się z kory, gałązek i dwóch

małych, brązowych oczu. Są to w dodatku pokojowo nastawione i, jak sama ich nazwa

wskazuje, nieśmiałe stworzenia. Najczęściej zamieszkują drzewa, z których wykonuje

się różdżki, jednak nie tylko! Pamiętajcie, że nieśmiałki, jako strażnicy owych drzew,

nie pozostaną obojętne, jeżeli będziecie

chcieli zerwać z drzewa chociażby liść. Wtedy

potrafią zrobić się agresywne i atakować

swoimi długimi palcami. Jeżeli więc

potrzebujecie zebrać korę z drzewa

zamieszkanego przez to stworzenie, użyjcie

elfich jaj lub korników.

Jeżeli zamierzacie spędzać wakacje aktywnie,

bez towarzystwa mugoli, z pewnością

spędzicie miłe chwile z psidwakiem. Jeśli

odwiedzacie miejsca, w których mogą was

zauważyć niemagowie, pamiętajcie

o usunięciu mu jednej z końcówek ogona,

dopóki jest jeszcze mały. Jest wszystkożerny,

więc nie będziecie musieli martwić się o pokarm dla niego. Musicie jednak uważać, by

nie zagustował w waszych butach, ponieważ je również jest w stanie zjeść ze smakiem.
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W dodatku wyglądem przypomina mugolskiego teriera odmiany jack russell, choć do

mugoli nastawiony jest bardzo negatywnie. Aby posiadać psidwaka, należy zdobyć

licencję, którą otrzymać można po przejściu krótkiego testu mającego udowodnić, że

przyszły właściciel jest w stanie zapanować nad psidwakiem na terenach

zamieszkanych przez osoby niemagiczne. Jako że są to stworzenia bardzo

aktywne, chętnie razem

z Wami pospacerują, pobiegają

i wezmą udział w innych ciekawych,

ale bezpiecznych dla nich,

aktywnościach.

Ostatnim stworzeniem, które możecie

ze sobą zabrać na wyprawę, a które

z pewnością przyda się osobom, które

nawet na wyjazdach uwielbiają

warzyć różnego rodzaju mikstury,

będzie gumochłon. Może wydawać się

mało ciekawym stworzeniem

i prawdopodobnie takim właśnie jest,

bo wygląda jak magiczny

odpowiednik mugolskiej glisty.

W dodatku są grube i brązowe,

a obydwie ich końcówki wyglądają

tak samo. Nie są zbyt dużymi stworzeniami, bowiem osiągają długość do 10 cali, czyli

około 25 centymetrów, i nie poruszają się zbyt często. Wytwarzają śluz, który jest

składnikiem kilku eliksirów, a wydobywa się z obydwu końców gumochłona. Nie da

się odróżnić tylnej strony od przedniej, więc jeżeli chcemy po prostu nakarmić

gumochłona lub wydobyć od niego trochę śluzu, musimy umieścić liście sałaty

zarówno przy jednym końcu, jak i drugim. Pamiętajcie jednak o przygotowaniu dla

nich idealnych warunków do podróży, bowiem uwielbiają wilgotne miejsca!
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Zielnik wiedźmy
Rośliny z różnych stron świata

Jak przystało na czarownicę uwielbiającą podróżować, nie mogę Wam nie

opowiedzieć o niezwykle rzadkich roślinach z różnych stron świata. Byłam ostatnio to

tu, to tam, aby powiększyć swój zielnik. I doprawdy… niektóre mugolskie rośliny

zaskakują równie bardzo jak nasze magiczne!

Dziwidło Olbrzymie

Łacińska nazwa gatunkowa >> Amorphophallus titanum

Kategoria zagrożenia >> EN (zagrożony)

Rodzaj rośliny >> roślina wieloletnia, bulwiasta

Pochodzenie >> Sumatra

Nazwa tej rośliny z pewnością do niej pasuje. Całość to jeden duży kwiatostan

składający się z mniejszych kwiatów męskich i żeńskich, może mieć od 80

centymetrów do 3 metrów wysokości i kwitnie co 3 do 6 lat. Otwiera się jedynie na

2-3 dni. Niełatwo jest trafić na ten moment.

Dziwidło znajduje się na pierwszym miejscu

wśród rzadkich kwiatów świata.

Trzeba przyznać, że wygląda ona naprawdę

specyficznie, ale to wcale nie wygląd jest w niej

najciekawszy. Roślinę w jej naturalnym

środowisku spotkać można jedynie na Sumatrze,

dlatego tam się udałam i miałam wątpliwe

szczęście przybyć do lasów równikowych akurat

w momencie kwitnienia kwiatu i... od razu

pożałowałam!

Smród padliny wydobywający się z bulwy był okropny. Stałam dość daleko, a i tak

trudno było to znieść. Musiałam uciec się do małych zaklęć, aby móc normalnie

oddychać. Na początku byłam nieco rozczarowana, myślałam, że kwiat zaczął gnić, ale
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okazało się, że tak miało być — ten zapach wabi owady, które pomagają roślinie

w zapyleniu.

Nie byłabym sobą, gdybym nie zebrała jakiejś próbki do swojego zbioru roślinnego,

jednak nie były to zarodniki czy kawałek liścia — nie miałam bliskiego dostępu do

rośliny, ponieważ pracownicy pilnowali dziwidła i nie pozwalali podchodzić za blisko.

Zabrałam więc próbkę zapachu, którą mam zamiar wykorzystać na swojego

największego wroga. Wam tu jej nie przedstawię z wiadomych względów. Macie

szczęście!

Bukietnica Arnolda (Raflezja)

Łacińska nazwa gatunkowa >> Rafflesia arnoldii

Kategoria zagrożenia >> niezagrożona

Rodzaj rośliny >> pasożytnicza

Pochodzenie >> Sumatra i Borneo

Uciekając z Sumatry, podążyłam za turystami i znalazłam kolejną przedziwną roślinę.

To bukietnica Arnolda i przyznać trzeba, że znów poczułam się jakaś taka mała… Ta

roślina uwielbia przesiadywanie na pnączach krzewów z rodzaju Cissus – pasożytuje

na nich, bo sama nie posiada

korzeni. Wysysa z nich wszystkie

soki jak wampir krew

z człowieka albo dementor naszą

duszę… Przez większość swojego

żywota żyje w ukryciu,

odżywiając się.

W pewnym momencie jednak

otwiera swój rozłożysty kwiat.

Jest to największy pojedynczy

kwiat na świecie, jego płatki sięgają od 80 do 100 centymetrów średnicy i kwitnie

przez kilka dni. I oczywiście to kolejny kwiat, który śmierdzi. Tym razem nie

zbierałam żadnej próbki, bo takiego pasożyta nie chcę w swoim ogrodzie. Kiedy

stamtąd odchodziłam, długo jeszcze ciągnął się za mną zapach zepsutego mięsa.
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Musiałam wymyć się w lawendowym mydle, a muszę się przyznać, że lawenda

przyprawia mnie o ból głowy. Tu jednak wybrałam mniejsze zło.

Jade Vine

Łacińska nazwa gatunkowa >> Strongylodon macrobotrys

Kategoria zagrożenia >> EN (zagrożony)

Rodzaj rośliny >> wieloletnia liana strączkowa

Pochodzenie >> Filipiny

Jaka jest polska nazwa? Szukałam, przyznaję! Znalazłam dziwną i w dodatku

niepasującą zupełnie (według mnie) – Nadgarstek Strongylodona. Jednak botanicy

posługują się szlachetną nazwą łacińską, a pozostali używają angielskiej, zatem i ja tak

zrobię. Spotkałam się z tą rośliną na

Filipinach w gęstych lasach. Niestety, jest jej

tam coraz mniej. Ludzie zabierają sadzonki

i próbują ją wyhodować u siebie. Ostatnio

w lutym udało się to zrobić w Warszawskim

Ogrodzie Botanicznym. Muszę się przyznać,

że i ja zabrałam ze sobą drobny okaz.

W końcu kto nie chce tak pięknego kwiatu

w niezwykłym turkusowym kolorze?

W dodatku niezwykle pięknie pachnie. Jaka

to miła odmiana po tych dwóch smrodach!

Jego słodki zapach wabi nietoperze. Tylko

one są w stanie zapylić ten niezwykły

botaniczny okaz, ponieważ kwiaty rosną niczym pazurki. Nietoperze muszą wisieć do

góry nogami w powietrzu, aby wypić nektar. Wówczas dochodzi także do zapylenia.

Nektar jest słodki, o niczym się przekonał mój orzełek Hermes. Gdy tylko zobaczył ten

kwiat, kombinował na wszystkie strony w powietrzu i w końcu mu się udało coś tam

wypić. Szkoda, że tego nie widzieliście. Oszalał z radości i… ekstazy? Ja za to szaleję

z radości, bo mam nadzieję, że uda mi się wyhodować moją własną szmaragdową

winorośl.
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Roślina ta znajduje się na 9 miejscu, jeśli chodzi o rzadkość kwiatów na świecie.

Chociaż można ją spotkać w ogrodach botanicznych, w stanie dzikim jest zagrożona

wymarciem, bo jej środowisko naturalne na Filipinach jest stale niszczone. Pędzle

roślinne osiągają metr długości i mogą mieć do 100 kwiatów. Jadeitowa winorośl

świeci w ciemności, aby przyciągnąć zapylaczy.

Krąpiel Chantriera

Łacińska nazwa gatunkowa >> Tacca chantrieri

Kategoria zagrożenia >> niezagrożona

Rodzaj rośliny >> wieloletnia roślina zielna

Pochodzenie >> Dżungle Chin, Tajlandii i Birmy

To dopiero była przygoda! Wracałam z Filipin przez Chiny i zbłądziłam w lasach

nizinnych. Wśród drzew zauważyłam coś ciemnego, poruszającego się i myślałam, że

to nietoperz! Aż podskoczyłam, strasząc tym samym Hermesa. Później się

zorientowałam, jak już zaświeciłam różdżką, że to tylko czarny kwiat, który tylko tak

mrocznie, a wręcz paskudnie wygląda.

Kwiat ten zwany przez Anglików czarną wdową. Znany jest też pod nazwą kwiatów

czarnego nietoperza. Łodyga krąpieli może urosnąć nawet do 90 centymetrów,

a najbardziej imponującą częścią rośliny są

jej przedziwne kwiaty w kształcie skrzydeł

nietoperza. Średnica jednego kwiatostanu

może osiągnąć 35 centymetrów; kolor może

być różny: bordowy, brązowy, czarny lub

zielony.

Roślina może kwitnąć 8 razy w sezonie,

zatem możecie mieć więcej szczęścia

w obserwowaniu. W tym czasie kwitnie od

6 do 12 kwiatów. Jest ceniona w medycynie chińskiej i wykorzystywana na bóle i jako

antidotum na zatrucia. Nie posiada trującego soku, jak to było przedstawione

w jednej z części przygód Jamesa Bonda. Zebrałam sporą ilość kwiatów i młodych

liści oraz kłącze, zamierzam to dobrze wykorzystać! Bo musicie wiedzieć, że młode

liście krąpieli są jadalne, a wyciąg alkoholowy z kłącza tej rośliny znacząco hamuje ból.
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Róża Jerychońska

Łacińska nazwa gatunkowa >> Anastatica hierochuntica

Kategoria zagrożenia >> nieznana

Rodzaj rośliny >> roczny sukulent

Pochodzenie >> pustynie wschodniej części obszaru

śródziemnomorskiego

O tej roślinie muszę wspomnieć, bo jednemu czarodziejowi-turyście pomyliła się

z zasuszonym… Skrzelozielem! Dobrze, że byłam akurat na tym targu w Egipcie, bo

wolę sobie nie wyobrażać, co ten biedak miałby przechodzić, jakby próbował

oddychać po niej pod wodą… Nie wspominając już o tym, że tej róży nie powinno się

jeść. Na szczęście dla niego w porę go poinformowałam, że trzyma w ręku całkowicie

zasuszoną różę jerychońską zwaną również zmartwychwstanką czy Anastatiką

rezurekcyjną.

To fascynująca roślina. Po

przekwitnieniu pęd silnie

drewnieje. Liście opadają, pęd

zamiera, następnie roślina

wysycha, rozgałęzienia się

zwijają. Wygląda wówczas jak

sucha kulka. W tej postaci pęd

łatwo odłamuje się od korzenia

i przemieszczany przez wiatr

rozsiewa nasiona. Nie wiem, czemu został zebrany przez tego kupca. Może mugolscy

turyści lubią takie ciekawostki? Wyschnięty pęd jest silnie higroskopijny, czyli

wchłania wodę. Zwilżona, lub włożona do wody, mimo że martwa, pęcznieje,

powodując prostowanie się gałązek. Pięknie to wygląda, ale nic po za tym!
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Magiczne Testy
Świat jest pełen niezwykłych miejsc, które napawają nas dumą, ciepłem,

radością lub niepokojem. Wakacje są idealnym momentem na podróże, a

podróże nieuchronnie prowadzą do odkrycia czegoś ciekawego. Jeśli

chcesz się dowiedzieć, do jakiego miejsca Ty trafisz, czym prędzej rozwiąż

ten test. Pamiętaj tylko policzyć punkty, by poznać odpowiedź!

1. Co najbardziej lubisz robić w

wolnym czasie?

a. Zgłębiać tajniki czarnej

magii! (1)

b. Czytać książki lub je pisać.

(2)

c. Spędzać czas wśród rodziny

lub przyjaciół. (3)

d. Wszystko, co wiąże się z

przebywaniem na świeżym

powietrzu. (4)

2. Gdzie czujesz się najlepiej?

a. Wszędzie, gdzie mogę w

spokoju pobyć samx i

skupić się na sobie. (1)

b. W zacisznym miejscu, gdzie

nikt mi nie będzie

przeszkadzał w czytaniu. (2)

c. W domu z moimi przyjaciół

lub rodziną. (3)

d. Na łonie natury, świeże

powietrze zawsze pomaga

mi się odprężyć. (4)

3. Czy cenisz sobie towarzystwo

innych?

a. Cenię towarzystwo jedynie

kilku wybranych osób, nie

potrzeba mi nikogo więcej.

(1)

b. Nie, wręcz przeciwnie,

ludzie często mi

przeszkadzają i rozpraszają.

Wolę przebywać samotnie.

(2)

c. Bardzo, nie wyobrażam

sobie życia bez moich

bliskich. (3)

d. Ludzie są mi obojętni —

dobrze czuję się samx ze

sobą. (4)

4. Jak wyglądają Twoje

wymarzone wakacje?

a. Knucie z zaufanymi ludźmi i

eksperymenty. (1)

b. Chodzenie do narodowych

bibliotek i czytanie

jedynych egzemplarzy

starych ksiąg. (2)

c. Dużo czasu wolnego w

domu lub z przyjaciółmi. (3)

d. Zwiedzanie, piękne

krajobrazy i dużo natury! (4)

5. Jaką pogodę najbardziej

lubisz?
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a. Burza, bywa zarówno

kojąca, jak i niepokojąca.

Zupełnie jak ja. (1)

b. Nieważne, i tak nie

wychodzę z domu. (2)

c. Śnieg lub deszcz — nadają

wyjątkowego klimatu! (3)

d. Słońce i lekki wietrzyk —

idealna pogoda, żeby wyjść

na zewnątrz. (4)

6. Wolisz morze czy góry?

a. Żadne z nich, wolę zostać w

domu i rozwijać swoje

zainteresowania. (1)

b. Wolę fikcyjne miejsca, do

których przenoszę się przy

czytaniu. (2)

c. Zdecydowanie morze,

uwielbiam przebywać na

plaży, blisko oceanu. (3)

d. Góry bez dwóch zdań.

Zimowe sporty i niskie

temperatury bardziej mi

odpowiadają. (4)

7. Które z podanych stworzeń

magicznych lubisz

najbardziej?

a. Śmierciotula brzmi

sympatycznie. (1)

b. Sfinks. (2)

c. Kuguchar. (3)

d. Wampus. (4)

8. Jak podchodzisz do pracy w

wakacje?

a. Mus to mus, czasami trzeba

popracować w wakacje,

żeby potem mieć za co

odpoczywać. (1)

b. Jest mi to obojętne. Jeśli

ktoś chce, to niech pracuje,

nic mi do tego. (2)

c. Wakacje są po to, by

odpoczywać! Nie tknę się

żadnej pracy. (3)

d. Wakacje to idealna okazja,

żeby poszukać pracy.

Zarobione pieniądze można

przeznaczyć na własne

zachcianki. (4)

9. Lubisz uczyć się nowych

rzeczy?

a. Lubię uczyć się

pożytecznych rzeczy — w

końcu wiedza to potęga. (1)

b. Uwielbiam! Nigdy nie

przegapię okazji, żeby się

czegoś nowego dowiedzieć.

(2)

c. Nie jest to mój priorytet. (3)

d. Nie pogardzę okazją, żeby

dowiedzieć się czegoś

ciekawego, ale nie

powiedziałxbym, że lubię

się uczyć. (4)

10.Który z podanych

przedmiotów szkolnych lubisz

najbardziej?

a. Czarną Magię. (1)

b. Historię Magii. (2)

c. Zaklęcia. (3)

d. Zielarstwo! (4)
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Odpowiedzi:

Jeśli zdobyłxś…

1 - 10 punktów

Podróż zabierze Cię na Ulicę Śmiertelnego Nokturnu!

Możesz poczuć się nieswojo, błądząc wśród nieprzyjaznych

spojrzeń i pomruków czarnomagicznych zaklęć, ale

z pewnością będzie to niezapomniana przygoda. Kto wie,

może uda ci się kupić jakiś ciekawy, groźny przedmiot w jednym ze sklepów? Pewne

jest tu jednak jedno — lepiej nie rozmawiać z obcymi…

11 - 20 punktów

Podróż zabierze Cię do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart!

Może nie dla każdego byłoby ciekawe miejsce, ale tobie

z pewnością nie straszne puste sale lekcyjne i rozrabiający

Irytek. W końcu nauka w takim miejscu staje się jeszcze lepsza,

gdy inni ludzie cię nie rozpraszają. A jeśli ładnie zapytasz, może

pani Pince wpuści cię do szkolnej biblioteki?

21 - 30 punktów

Podróż zabierze Cię do Muszelki! Z pewnością Fleur i Bill

Weasley będą wniebowzięci, mogąc cię u siebie gościć. Pomoc

w obowiązkach domowych będzie samą radością, a wieczorem

usiądziecie przy jakiejś magicznej grze planszowej. Może

nawet znajdziesz chwilę, by udać się na pobliski grób Zgredka

i złożyć mu hołd.

31 - 40 punktów

Podróż zabierze Cię do Karani! To z pewnością niesamowite

miejsce, szczególnie że do tej pory znalazł je jedynie jeden

człowiek. Dostaniesz niepowtarzalną szansę na zapoznanie

się z tamtejszą fauną i florą. Pamiętaj tylko zapisać gdzieś

wszystko, co zobaczysz lub usłyszysz, bo możesz tam już

nigdy nie wrócić! Może uda ci się przy okazji zebrać też parę sadzonek roślin?
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Kącik mitologiczny
Wakacje to cudowny czas odpoczynku, podczas którego ludzie uwielbiają podróżować.

A czy może być lepsze miejsce na wakacyjną podróż niż zaświaty?

W końcu w zwyczajnym scenariuszu człowiek może jej doświadczyć wyłącznie po

śmierci. Czego jednak nie robi się dla czytelników Newsville? Prześledźmy więc

wędrówkę greckich dusz, zapraszam na wycieczkę w zaświaty!

Wejście do owych zaświatów ma się znajdować daleko na zachodzie, cokolwiek ma to

znaczyć. Czy chodziło im o najbardziej zachodni kraniec Grecji? A może całego świata?

Ciężko stwierdzić.

W każdym razie, kiedy taka

dusza znajdzie już wejście, staje

w ciemnej krainie, na brzegu

jednej z pięciu przepływających

przez nią rzek. Tą rzeką jest

oczywiście Styks, Rzeka

Nienawiści. Otacza ona całe

podziemie, więc nie sposób ją obejść. Zaraz do niej wrócimy, ale najpierw kilka słów

o pozostałych rzekach, które doprawdy są niesamowite. Polecam zajrzeć z wizytą —

dopiero jako dusza, oczywiście.

Mamy więc Lete, Rzekę Zapomnienia, której jedna kropla wystarczy, by człowiek

stracił całą swoją pamięć krótkotrwałą. Natomiast napicie się z niej całkowicie czyści

pamięć. Każda dusza, która marzy o powrocie na ziemię, musi się z tej rzeki napić,

żeby zaczynać z czystą kartą.

Następną rzeką jest Acheront; to dopiero rzeka przyjemniaczek. Nazywana inaczej

Rzeką Bólu. Wystarczy usłyszeć chociażby jej szmer, żeby poczuć niewyobrażalny ból.

Nie polecam urządzać sobie pikników nad jej brzegiem.

Prawdziwym niszczycielem dobrej zabawy i uśmiechów bąbelków jest jednak Kokytos,

Rzeka Lamentu. Jeżeli duszy nie uda się przeprawić przez Styks, ma przed sobą

stuletnią wędrówkę wodami tej właśnie rzeki. Również nie najlepsze miejsce na

spotkania towarzyskie — przebywanie w jej otoczeniu napawa smutkiem.
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Ostatnia rzeka, prawdziwie ognisty Flegeton, Rzeka Ognia i jedyna rzeka

w podziemiu, która realnie nie może was zabić. Kończy swój bieg w Tartarze i pali

każdego, kto ma z nią fizyczny kontakt. Jako że człowiek nigdy w niej nie umiera,

może cierpieć poparzenia trzeciego stopnia przez calutką wieczność.

Wróćmy jednak do Styksu. Jak już wiemy, nie można tej rzeki ominąć, wpław płynąć

też nie polecam. Jak więc się przez nią przedostać? Potrzebny nam obol, taka stara

grecka moneta i opłata za przewóz. W Grecji zawsze chowano zmarłych z takim

jednym pod językiem, żeby nie skazywać biednej duszy na przeprawę przez Kokytos.

Rolę przewoźnika pełni Charon,

zakapturzony duch podziemnego

świata i syn samej nocy — Nyks. To

trochę taki odpowiednik Mrocznego

Kosiarza, który przychodzi po waszych

simów w tej mugolskiej grze. Nie

próbujcie jednak Charona przekupić na

inne sposoby, obol dla niego i możecie

wsiąść na łódkę. Oczywiście tylko, jeśli

jesteście martwi. Za przewóz żywych

już siedział kiedyś w łańcuchach. Nie

jest to wyprawa all-inclusive,

wiosłować trzeba samemu.

Po zakończeniu tej jednej z gorszych

podróży w waszym już nie-życiu,

przychodzi moment konfrontacji

z Cerberem, ogromnym, trzygłowym

psem, którego nie da się ułaskawić drapaniem za uchem. Tutaj nowej duszy może

pomóc kolejny prezent od żywych — miodowy placek. Przysmak, który pozwoli zająć

Cerbera, a nam przejść między jego nogami prosto do miejsca, gdzie będziemy

sądzeni.

Sądzić nas będą dawni królowie i, co ważne, synowie Zeusa, bo nawet w królestwie

Hadesa należy pokazać swoją dominację. Są to: Minos, Ajakos oraz Radamantys,

których zadaniem jest zważenie dobrych i złych uczynków sądzonej duszy na

specjalnej wadze.
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To właśnie wynik tego ważenia decyduje o tym, gdzie nasza dusza spędzi całą

wieczność.

Jeśli przeważają złe uczynki, dusza kierowana jest na Pole Kar, gdzie trzy Erynie —

uosobienie wyrzutów sumienia — czekają już ze swoimi wymyślnymi torturami. Ci

najgorsi z najgorszych trafiają do Tartaru. Wiecie, Syzyf toczący swój kamień, Tantal

cierpiący głód i pragnienie. Ostro

podpadłeś bogom? Najpewniej czeka cię

Tartar.

Czasami jednak ciężko stwierdzić, które

uczynki przeważają. Wtedy taka dusza

wysłana zostaje na Łąki Asfodelowe, na

których robi nic przez całą wieczność. To

trochę tak, jakby utknąć w poczekalni aż do

końca istnienia wszystkiego.

Ludzie za życia dobrzy trafiają na Pola

Elizejskie, gdzie cieszą się każdą chwilą,

jakby byli w wypasionym

czterogwiazdkowym hotelu. To właśnie

mieszkańcy tych terenów mają możliwość

powrócić do świata żywych po wypiciu

wody z Rzeki Zapomnienia. Daje im to szansę bycia przeniesionymi do

pięciogwiazdkowego hotelu all-inclusive, jeśli trzykrotnie będą prowadzić prawe życie

— na Wyspy Błogosławionych. Niektórzy wolą jednak nie ryzykować i korzystać

z udogodnień Pól Elizejskich.

Nie polecam jednak próbować dostać się do podziemia jeszcze za życia. Oczywiście,

niektórym się to udało. Herakles tam był, Orfeusz chciał odbić swoją ukochaną

Eurydykę. Oni mieli natomiast jedną ważną przewagę — byli dziećmi samych bogów.

Nie mówiąc już w ogóle o Hermesie, który kilkakrotnie wizytował zaświaty, i który

sam w sobie jest bogiem. My raczej byśmy tego nie przeżyli.

Tym jakże pozytywnym akcentem kończymy naszą literacką podróż do krainy

umarłych. Trzymam kciuki, żebyście nie wrócili tam zbyt szybko.
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Czarodziejskie koło ratunkowe
Klasa I

Historia Magii: istnienie magii

Sama magia nie ma swojej konkretnej nazwy. Ciężko jest zdefiniować coś, co każdy

pojmuje inaczej. Nie zmienia to faktu, że w większości magia to nadprzyrodzona,

nieprzewidywalna i niesamowita siła, która pomaga nam w życiu. My, czarodzieje,

rozwijamy ją, kształtujemy i wykorzystujemy zarówno w codziennych sprawach, jak

i w wielkich przedsięwzięciach. Nieznana jest również data i lokalizacja powstania

magii, gdyż magia istniała od zawsze i rozwijała się jednocześnie w wielu miejscach na

Ziemi.

Samo jednak słowo narodziło się w Starożytnej Persji, która się mieści na terenie

dzisiejszego Iranu. Było to prawdopodobnie w VI w. p. n. e. Wyraz ten pochodzi od

magów — byli oni kapłanami, którzy obdarowani zostali magicznymi zdolnościami.

Potrafili umiejętnie wykorzystywać magię, oczywiście na swoją korzyść. Zajmowali się

oni Astrologią, czyli wróżeniem z układu ciał niebieskich.

Klasa II
Numerologia: transformacje numerologiczne

Wibracje w numerologii dzielą nam się na zmienne i stałe. Wibracje zmienne to takie,

które możemy zmienić, wyliczane z imienia i nazwiska. Natomiast wibracje stałe to

takie, których nie mamy jak zmienić i wyliczać je będziemy z daty urodzenia. W końcu

drugi raz się nie urodzimy.

Sama jednak transformacja numerologiczna polega na zmianie wibracji. Przykładowo,

kiedy zmienimy personalia, dojdzie do transformacji. Należy ona zatem do wibracji

zmiennych.

Warto pamiętać, że każda wibracja wywiera na nas wpływ, a kiedy zaczniemy

zmieniać dane, mieszać w niej, możemy się zmienić nie do poznania. Bowiem każde

zmiany mogą być dobre dla człowieka, jak i niekorzystne.
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Porady Magicznej Pani

Pytania od uczniów
Czuję, że przeszkadzam moim przyjaciołom z

AMR.

Moja droga, bardzo mi przykro słyszeć twoje obawy.

Przyznam, że łatwiej byłoby mi rozpoznać się z sytuacją,

gdybyś szczegółowo opisała mi to, na jakiej podstawie podejrzewasz, że twoi

przyjaciele wydają się zdystansowani. Trudno stwierdzić, czy rzeczywiście błąd jest po

twojej stronie, prawda? Negatywne myśli krążące po naszym umyśle nie zawsze są

prawdziwe. Mimo wszystko sugerowałabym szczerą rozmowę

z przyjaciółmi, bo jest szansa, że czymś nieświadomie tych przyjaciół zraniliśmy.

Przed konwersacją warto zastanowić się samemu, czy to może być coś nie tak

z naszym zachowaniem. Jeśli tak, zachowanie jesteśmy w stanie poprawić, pytanie

jedynie brzmi, czy tego właśnie chcesz.

Moje konto zostało aktywowane, czy muszę mimo tego wziąć

udział w rekrutacji uczniów? Drugi mój problem jest taki, iż gdy

wchodzę na rekrutacje wyświetla mi się biała strona i nic więcej.

Cześć! Jeśli masz na myśli to, że już w poprzednim roku zostałaś przyjęta do szkoły,

a podczas tych wakacji wypełniłaś jedynie formularz o wyrażeniu chęci co do

kontynuowania nauki, to nie musisz po raz kolejny podchodzić do rekrutacji i dom,

w którym byłaś rok temu, pozostanie ten sam. Co do drugiego problemu, widzę, że

Twoje nazwisko znajduje się na liście uczniów, więc prawdopodobnie błąd strony

pojawił się z powodu tego, że chciałaś się zapisać, posiadając dalej aktywne konto.

Pewności jednak nie mam, w razie powielanych błędów z witryną Ramesville,

zachęcam do kontaktu z dyrekcją.

Nie mam motywacji do nauki i przychodzenia na

zajęcia/zabawy. Jak to naprawić?
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Po pierwsze pamiętaj, że nie należy się zmuszać do niczego. Oferta edukacyjna

Ramesville pozwala na to, by uczeń pierwszej klasy był nieklasyfikowany z dwóch

przedmiotów — czy nie warto byłoby tego wykorzystać na przedmioty, które cię nie

interesują lub wymagają od Ciebie więcej? Jeśli zależy Ci szczególnie na byciu

klasyfikowanym ze wszystkiego, wydaje mi się, że większość profesorów pozwala na

tak zwane eksternistyczne zaliczanie, co pozwala uczniowi na zdawanie bez obecności

na zajęciach pod warunkiem, że zaliczy on wszystkie prace domowe, praktyki czy też

kartkówki.

Uczestniczenie w zabawach to nie obowiązek; w końcu organizowane są one jedynie

w ramach organizacji rozrywki dla społeczności szkoły w międzyczasie lekcji. Opisy

niektórych zabaw znaleźć możesz na stronie w kolumnie Rozrywka, więc gdy dana

zabawa zostanie zapowiedziana, możesz zaznajomić się z jej zasadami i zastanowić się,

czy w ogóle chciałxbyś wziąć w niej udział. Możliwe, że zmotywuje Cię do działania to,

że za aktywne uczestnictwo w rozrywkach na czacie dostajemy odpowiednią ilość

punktów, które liczą się do rankingu domu, jak i indywidualnego. Dobrą motywacją

jest także stawianie sobie celów — chcesz być w top 10 najaktywniejszych uczniów?

Zawalcz o to!

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.”

—*—

Aplikacje i strony niezbędne do podróży.
Słowo „podróżowanie” można interpretować różnie. Najczęściej oznacza ono

przemieszczanie się w przestrzeni w celu poznawania nowych miejsc i ludzi. Można

też podróżować poszerzając swoją wiedzę o krajach, miastach, zwyczajach, ludziach

itp., nie wychodząc ze swojego domu. W takim przypadku korzystamy z książek,

przewodników, map i najnowszych technologii audiowizualnych. Innym rodzajem

podróży będzie wędrówka w głąb siebie, gdy rozwijamy się duchowo, szukając

odpowiedzi na pytania egzystencjalne. W tej części artykułu chciałabym przedstawić

Wam aplikacje i strony, które przydadzą się w wędrówce; czy to dłuższej, czy krótszej

po zakątkach świata.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIEXGHqPTb-SXzYg4NgbTCzhpbdikjHxtZ66G1Y3SSJD2wg/viewform
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Skyscanner— strona internetowa porównująca ceny biletów

lotniczych. Dzięki Skyscaner ustalisz linię lotniczą z najtańszą

opcją biletu na dany lot. Jeśli nie zależy ci na konkretnym

kierunku, wybierając opcję Dowolny kierunek wyświetli się

oferta interesującego Was lotniska oraz państwa w kolejności

od najtańszego do najdroższego biletem. Świetnym gadżetem

tej strony jest również to, że loty generujące mniejszą ilość CO2 oznaczone są

Wyborem bardziej eko.

Budget Your Trip — dzięki tej stronie podróżnicy są w stanie

dowiedzieć się więcej o przypuszczalnych cenach m.in.

transportu, jedzenia i rozrywek danego państwa. Przykładowo

podstrona o Słowacji informuje nas także o tym, że tamtejsi

turyści uwielbiają zwiedzać takie miejsca jak Vlkolinec, czyli

małą wioskę wybudowaną wysoko w górach wpisaną na liście

Obiektów Światowego Dziedzictwa, gdzie znajdziesz budynki architektury

wernakularnej, galerię sztuki oraz przede wszystkim spokój, co zapewnia zakaz

przemieszczania się pojazdami wewnątrz wioski. Daniem, którego koniecznie należy

skosztować w Słowacji, są bryndzowe haluszki, czyli danie narodowe. Jest to odmiana

klusek ziemniaczanych — wytwarza się je z niepasteryzowanego oraz

sfermentowanego sera owczego, a na wierzchu klusek umieszcza się smażony boczek.

Workaway.info — Marzysz o dłuższym wyjeździe za granicę? Na tej stronie

znajdziesz ogłoszenia ludzi z 170 różnych zakątków świata,

którzy użyczą Ci dach nad głową w zamian za średnio 4 godziny

pracy dziennie, np. przy opiece nad zwierzętami gospodarskimi

lub dziećmi, czy też ogrodnictwem. W zamian za pomoc

rodzina przyjmująca zaoferować może nie tylko bezpieczne

schronienie, ale także naukę o zwierzętach i hodowli warzyw

oraz tresurze psów. Zazwyczaj nie jest wymagana znajomość

konkretnego języka, a jedynie angielskiego na poziomie biegłym.
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Pośród ankiet
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Kącik artystyczny
Konkurs artystyczny

Chyba nie ma osoby która nie lubi wakacji, wszyscy lubimy przerwy od pracy czy

szkoły i chcemy je spędzić w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu. Dla

niektórych będzie to spędzanie czasu na piaszczystej plaży, dla innych wędrówki po

górach, a dla jeszcze innych wieczór w domu przy książce. Ale jak to wygląda w twoim

przypadku? Narysuj swoje wymarzone miejsce na wakacje, a pracę wyślij na

sowę redakcji do 4 września. Za wykonanie 20 punktów/galeonów. 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:Mojmira Mole
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Strefa rozrywki
Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 4 września

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli!

Konkurs nr 1
Rozwiążcie podane niżej anagramy, tworząc z nich

personalia osób profesorskich z naszej Akademii,

a następnie napiszcie, gdzie Waszym zdaniem mogliby

spędzić wakacje. Za każdą część zdobędziecie

10 punktów/galeonów, co w sumie da wam

20 punktów/galeonów.

1. Htanailna Olmay
2. Nispric Wtesrta
3. Uslab Lanizenihec
4. Aromi Rosine
5. Onlahl Segizrelgahse

Konkurs nr 2
W drugim konkursie Waszym zadaniem jest

dopasowanie osoby do kraju, który kiedyś odwiedziła.

Na sowę należy przesłać zrzut ekranu wykonanego

poprawnie zadania, za co uzyskacie 20

punktów/galeonów.

— Zerwij pergamin z konkursem. —

Redaktor Naczelny
Hallon Gelassehrgeiz

Projekt Okładki
Lilo Delune

Korekta
Alice Wright

Redaktorzy
Agusia Slytherin

Aileen Crowley

Ambrozja Green

Ariadna Williams

Avetta Cai

Defne Nefrite

Diana Collins

Eveline Black

Florence Solace

Hallon Gelassehrgeiz

Inez Livestone

Katja Thatcher

Marcelle Quallien

Mirabel Howerland

Narcissa Chantillon-Louviere

Nereida Wengs

Sowa Redakcji
red.newsville@gmail.com

https://learningapps.org/watch?v=p1ejgvqun22
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