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Naczelne Deliberacje
„Spoczywanie na laurach jest niebezpieczne jak spoczywanie zimą na śniegu.

Umierasz w czasie snu…”
— Ludwig Wittgenstein

Na zewnątrz od dawna robi się coraz zimniej, śnieg zdążył już spaść na iskrzące w

promieniach słońca ulice i chociaż nie można liczyć na ujrzenie ogromnych zasp,

przez które ciężko będzie przejść, nie można zaprzeczyć, że zima już nadeszła. Ta pora

roku raczej nie należy do ulubionej wszystkich ludzi, ale nie da się zignorować jej

niepowtarzalnego klimatu. Gdy na dworze robi się nieprzyjemnie, szukamy rozrywki

w ścianach własnych domów, w których możemy z dala obserwować śpiącą naturę.

Mam nadzieję, że jedną z takich rozrywek może być dla Was kolejne wydanie

Newsville, które zostało poświęcone tematyce zimy. Ta pora roku dla każdego z nas

przynosi coś innego, dlatego mam nadzieję, że wszyscy znajdą tu coś dla siebie — bez

względu na to, czy będą to rośliny, na których rozkwit trzeba jeszcze chwilę poczekać;

sposoby na nudę w zimny wieczór czy zwykłą czytelniczą rozrywkę. Zdradzę, że czeka

na Was także nieco klimatu świąt, ponieważ nie da się ukryć, że ich magia i zima są

nierozłączne.

Życzące przede wszystkim spokoju,
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Osobistości od drugiej strony: Aileen Larreau
[Biała, mroźna pokrywa śniegu znajdująca się za oknem chcąc nie chcąc zmusiła

obie redaktorki do przeprowadzenia kolejnego wywiadu w pomieszczeniu.

Korzystając z okazji, że w Akademii trwały wakacje, więc zamek był niemal pusty,

tym razem za miejsce rozmowy obrały sobie przytulną bibliotekę Ramesville. W

pomieszczeniu rozłożone były już trzy fotele, a pomiędzy nimi niewielki stolik, na

którym znajdował się dzbanek z ciepłą herbatą oraz talerz ciasteczek.]

Alice: [Już od kilku minut zasiadała w swoim fotelu, kończąc przygotowywać to, co

powinno być jej potrzebne. Swój notes z

samopiszącym piórem na czas oczekiwania na

rozmówczynię położyła na stoliku, a sama nalała

sobie do filiżanki herbaty z dzbanka. Widząc, że

przez drzwi do biblioteki wkroczyła ich kolejna

ofiara, zwróciła się w jej kierunku z lekkim

uśmiechem, wskazując jej dłonią na fotel.] Cześć

Aileen!

Diana: [Diana usiadła wygodnie w fotelu, nie

mogąc się już doczekać wywiadu. Była naprawdę

ciekawa, czego zdołają się dziś dowiedzieć.

Właśnie to było jej ulubionym momentem każdego wywiadu — możliwość poznania

osób, które na pozór nie skrywały żadnych tajemnic. Zdążyła się już jednak przekonać,

że pozory często mylą…]

Aileen: [Dziewczyna przybyła do szkolnej biblioteki, w której czekały na nią dwie

redaktorki. Aileen z uśmiechem spojrzała w ich stronę, po czym ruszyła w ich

kierunku. Pomieszczenie, w którym przeprowadzany był wywiad, było niezwykle

urokliwe i klimatyczne; wysokie regały i zapach książek rozprzestrzeniał się na całą

bibliotekę, sprawiając, że dziewczyna czuła się tutaj jak w raju. Usiadła wygodnie na

wskazanym miejscu, ściągnęła szal i odpowiedziała na powitanie Alice.] Dzień

dobry!
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Alice: Rozgość się! [Rzuciła wesoło, posyłając dziewczynie lekki uśmiech. Wskazała

dłonią na przygotowany dzbanek z herbatą, dając do zrozumienia, że jest do jej

dyspozycji, a następnie podniosła swój notes i zerknęła w notatki.] Bardzo nam

miło, że znalazłaś w trakcie wakacji wolną chwilę, aby z nami

porozmawiać! Nie chcę przedłużać, więc pozwolę sobie przejść do rzeczy...

Zacznijmy od tradycyjnej rozgrzewki.

Byłabyś w stanie opowiedzieć nam o

swoich początkach w Świecie Magii?

Kiedy odkryłaś to miejsce i jak

wspominasz swoje pierwsze tygodnie

tutaj? [Poprawiła się na fotelu i z iskierkami

w oczach spojrzała na rozmówczynię. Mimo

że z pozoru było to dosyć nudne pytanie,

które nieprzerwanie przewijało się w

wywiadach, ona sama za każdym razem była

zafascynowana historiami o pierwszych krokach różnych osób w magicznym świecie.]

Aileen: [Dziewczyna chwyciła za dzbanek z herbatką i nalała do filiżanki troszkę tego

pięknie pachnącego naparu. Odłożyła dzbanek i wzięła w prawą dłoń ślicznie

zdobioną filiżankę, z której upiła kilka łyków ciepłego napoju. Słysząc kolejne pytanie

od redaktorki, odłożyła herbatę na bok i odpowiedziała radośnie.] Oczywiście! Już

opowiadam. Moje początki w Świecie Magii były dość chaotyczne. 24

kwietnia 2021 roku zapisałam się do pierwszej magicznej placówki, do

pierwszej klasy. Odkryłam ten świat całkiem przypadkowo, był dość

pochmurny dzień, w tle leciał Harry Potter — 3 częśc, moja ulubiona.

Pomyślałam wtedy, może jest jakiś Hogwart online. W dobie pandemii w

końcu lekcje odbywały się zdalnie... W końcu wpisałam w wyszukiwarkę

„wirtualny hogwart” i udało się. Dla ciekawskich powiem, że nie poszłam

wtedy do naszej Akademii. Cieszyłam się niesamowicie, jednocześnie

zastanawiając się, do jakiego domu trafię. Byłam w tym kompletnie nowa,

dlatego nie miałam pojęcia, w jakim domu chcę być. Nie obyło się bez

pierwszych potknięć, takich jak zapomnienie o rozpoczęciu roku. [Ze

smutkiem w głosie zaczęła wspominać ten felerny dzień, na którym nie miała okazji

być przez swoją sklerozę. Westchnęła cicho pod nosem i kontynuowała wypowiedź.]

Na szczęście dyrekcja zadbała o to, aby każdy został sprawnie
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przydzielony i w taki sposób zostałam Gryfonką. Podobało mi się to; nie

mogło być źle, skoro nie miałam preferencji. Uczęszczałam w miarę

regularnie na lekcje, jednak przez nakład rzeczy w świecie realnym nie

mogłam sobie pozwolić na tak aktywne uczestnictwo w zajęciach. Mimo

to pokochałam od pierwszego wejrzenia Numerologię, Wróżbiarstwo i

Opiekę nad Magicznymi Stworzeniami. Pierwsze dwa przedmioty były dla

mnie bajeczne, gładko przeszłam przez nie,

jednocześnie zaszczepiając w sobie miłość

do nich. Myślę, że gdyby nie osoba

profesorska z Numerologii nie udałoby mi

się pojąć tej nauki. Magiczne Stworzenia to

dla mnie jakaś zagadka... Słodko-gorzka

relacja z nutą kwasu — nie potrafiłam wtedy

pojąć na raz wszystkiego i niestety efekty

były widoczne na egzaminach… Jednak nie

utraciłam w pełni tej miłości i udało mi się

ją rozwinąć na lekcjach profesora

Thundershouta. Mimo wszystko udało mi się ukończyć pierwszą klasę i

tak jakoś wyszło, że otworzyłam się na Świat Magii, i gościłam już w

większości szkół. Trudne początki dały mi motywację do działania i z

każdym dniem staję się jeszcze lepszą wersją siebie, jednocześnie

otaczając się wartościowymi ludźmi, którzy są cudowni! [Wzruszyła się i

otarła łzę spływającą po policzku. Wspominanie o początkach w świecie magii było

czymś, co Aileen uwielbiała. Za każdym razem była z siebie dumna, że mimo

wszystkich przeciwności losu jest tu, gdzie jest i może dalej się rozwijać.]

Diana: Czyli twoje początki były dość ciekawe, chociaż niełatwe. [Diana

uśmiechnęła się, słuchając o początkach dziewczyny. Nie spodziewałaby się, że czyjeś

wstąpienie do Świata Magii mogło nie być usłane różami, tym bardziej cieszyła się, że

mogła posłuchać historii Aileen.] To może powiesz nam, jakie masz plany na

przyszłość w Akademii? Może chciałabyś wygryźć kogoś z dyrekcji?

[Zaśmiała się do będących w pomieszczeniu osób.]

Aileen: [Aileen z uśmiechem na twarzy przyglądała się notującym redaktorkom.

Miała nadzieję, że jej wypowiedzi są wystarczające. Odgarnęła pasmo włosów lecące
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jej na oczy i przeszła do odpowiadania na kolejne pytanie. Niezwykle rozbawiło ją

zdanie o wygryzieniu kogoś z dyrekcji, zaśmiała się cichutko, zanim odpowiedziała.]

Przede wszystkim nie ucieknę po tym roku. Na ten moment, jak część

osób już wie, wracam na nowo do drugiej klasy, chciałabym spróbować

się w każdym przedmiocie, nawet tym,

którego z początku nie za bardzo lubiłam.

W niedalekiej przyszłości planuję

oczywiście kolejne staże zawodowe, aby

móc jeszcze bardziej pogłębić swoją

wiedzę praktyczną i merytoryczną w

zakresie danego przedmiotu. Z tak bogatą

ofertą ciężko się na coś zdecydować!

Chciałabym kiedyś spróbować Szkolenia

Magicznego, ze względu na to, że jest to

niezwykła szansa na ujrzenie magii od

innej strony, nie tak klasycznie jak podstawowe przedmioty. Kto wie…

Może kiedyś uda mi się przybyć tutaj do pierwszej klasy. [Zaśmiała się i

kontynuowała.] Nie mniej jednak nie wykluczam żadnej opcji w przyszłości,

nikt nie wie, jak potoczy się nasze życie, może się uda i ukończę kolejny

staż, może wrócę do pierwszej klasy, a może nawet i zacznę uczyć? Nic nie

wiadomo! [Skończyła swoją wypowiedź w dość tajemniczym stylu. Chwyciła za

filiżankę z herbatą i upiła dwa łyki, aby pobudzić swoje struny głosowe do pracy.]

Alice: Czyli wychodzi na to, że na nudę w kolejnych semestrach narzekać

nie będziesz mogła. [Zachichotała cicho, wzrokiem zjeżdżając subtelnie w

kierunku swoich notatek, które niestety były niezbędne do kontynuowania wywiadu.]

Przechodząc dalej… Jak wszyscy wiemy, w zakończonym niedawno

semestrze udało ci się uzyskać tytuł Łowcy Studentów. Masz może jakieś

rady dla osób reklamujących, aby być jak najbardziej skutecznym? A

może chcesz też jakoś zachęcić tych niechętnych do reklamowania, aby

jednak spróbowali nieco rozsławić placówkę? W końcu trwające

aktualnie wakacje są do tego najlepszą okazją… [Rzuciła na jednym wdechu i

odetchnęła z ulgą, czekając na odpowiedź Aileen. Musiała przyznać, że sama była

ciekawa, co do przekazania ma osoba, dzięki której w Akademii pojawiło się tyle

nowych twarzy.]
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Aileen: [Słysząc padające z ust Alice pytanie, dziewczyna uważnie się w nie

wsłuchiwała, a uśmiech zaczął malować się na jej twarzy, bo wiedziała, o co chodzi.

Aileen poprawiła się na siedzeniu i wyprostowała, licząc, że będzie mogła podać kilka

rad dla reklamujących.] Myślę, że najważniejszą zasadą jest niewstawianie

wszystkiego na raz! Dajmy sobie czas, niektórzy ujrzą reklamę wcześniej,

niektórzy później. Jeśli będziemy próbować w różnych miejscach lub

grupach, będzie to efektywniejsze, bo dotrzemy do większej grupy ludzi.

Ja najbardziej preferuję tworzenie filmików na Tik Toku — jeśli któryś się

wybije, to efekty są niesamowite! [Powiedziała dość pewnie, jednocześnie robiąc

krótką przerwę między radami a zachęcaniem do reklamy.] Pamiętajcie, że to

społeczność buduje całą szkołę. Dla nas to

parę minut na wstawienie komentarza czy

obrazka, a dla całej szkoły to nowe twarze,

które już w nowym roku będziemy mogli

poznać. Świat Magii odmienia życie

niejednej osoby, warto pomóc dotrzeć do

nas tym, którzy jeszcze go nie znają. Dzięki

reklamie możecie zdobyć punkty i galeony,

które przydadzą się na poświąteczne

wyprzedaże… [Zaśmiała się, jednocześnie

rozmyślając, na co przeznaczy swoje galeony.] Co

więcej, będziecie przede wszystkim

szczęśliwi, że to dzięki Wam społeczność AM Ramesville się rozrasta! Kto

wie, może to właśnie Ty będziesz kolejnym Łowcą Studentów!

Diana: O tak, twój Tiktok jest wspaniały. [Dziewczyna uśmiechnęła się, myśląc,

że właśnie dzięki tej aplikacji jest teraz w AMR.] A jakimi radami mogłabyś

podzielić się z nowymi osobami, które do nas dochodzą? Na pewno jest to

dla nich ciężkie, więc byłoby wspaniale, gdyby mogli liczyć na jakieś

wskazówki. [Uśmiechnęła się zachęcająco, pamiętając, jak ciężko było się jej

odnaleźć w Akademii na początku swojej przygody. Wiele dałaby w tamtym

momencie za rady czy zwykłe słowo wsparcia.]

Aileen: [Aileen wzięła kolejne dwa łyki ciepłego naparu i spojrzała za okno.

Krajobraz był niezwykły, płatki śniegu lecące z nieba sprawiały, że w bibliotece
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siedziało się niezwykle przyjemnie. Słysząc pytanie redaktorki, dziewczyna odgarnęła

ręką część włosów i odpowiedziała.] Uważam, że nowe osoby powinny przede

wszystkim nie bać się prosić o pomoc. Każdy z nas był kiedyś nowy i

wiemy, jak to jest, gdy wchodzi się w nowe otoczenie, i nie do końca wie

się, co robić. Wszyscy w Kryształowej Komnacie służą pomocą, a

opiekunowie będący w dormitoriach tuż po rozpoczęciu z wielką chęcią

oprowadzą nową osobę po szkole. Bardzo

ważna jest pewność siebie, warto pamiętać,

że jest to przede wszystkim zabawa, dzięki

której można poznać cudownych ludzi. Nie

bójcie się udzielać w Kryształowej

Komnacie, śmiało witajcie się,

rozmawiajcie z innymi i dobrze się bawcie!

Pamiętajcie, że jeśli coś jest nie tak, zawsze

możecie napisać na chacie do kogoś z

dyrekcji, aby uzyskać szczegółową pomoc.

Oczywiste jest to, żeby zachować kulturę

osobistą i szanować każdego — Akademia

Magii Ramesville jest szkołą dla wszystkich,

nieważne, jakie ma poglądy, przekonania,

pasje czy upodobania. Wszyscy jesteśmy

równi i nie ma tych “lepszych” czy “gorszych”. Czujcie się tutaj wspaniale,

a w razie czego możecie się do mnie odezwać! [Powiedziała, jednocześnie

uśmiechając się promiennie do redaktorki Diany. Cieszyła się, że może w taki sposób

wesprzeć nowe osoby przy wkraczaniu do tego niezwykłego i pełnego magii świata.]

Alice: Świetnie powiedziane! [Odpowiedziała z szerokim uśmiechem na ustach.

Musiała przyznać, że rady Aileen faktycznie były bardzo ważne i przede wszystkim

powinny być przydatne w pierwszych dniach nowych uczniów.] A teraz przejdźmy

do naszych pytań tematycznych związanych z myślą przewodnią tego

wydania Newsville... [Rzuciła pod nosem i spojrzała w swój notes, w którym miała

zapisane przygotowane pytania.] Jak spędzasz zimowe dni? Grudzień zaczął

obfitować w pierwsze opady śniegu, które z czasem stawały się coraz

silniejsze. Korzystasz z tej panującej pogody czy raczej nie przepadasz za

mrozami i inna pora roku należy do grona twoich ulubionych? [Spojrzała z



10

zaciekawieniem na rozmówczynię, a następnie, gdy ta tylko zaczęła mówić, kątem oka

zerknęła na prószący na zewnątrz śnieg, doceniając, że ona sama znajduje się w

ciepłym pomieszczeniu z dala od chłodu.]

Aileen: [Poprawiając delikatnie swoje włosy, spoglądała na śnieg otaczający całą

Akademię. Nagle usłyszała głos redaktorki Alice, która miała przygotowane dla niej

kolejne pytanie. Uważnie słuchała treści, jednocześnie ciesząc się w duszy z przejścia

na zimowe tematy, które były niezwykle ciekawe.] Moje zimowe dni są

zdecydowanie różnorodne. Wszystko,

co robię, jest zależne przede wszystkim

od mojego humoru. Z racji na mój tryb

życia mogę pozwolić sobie na

wyjątkowo długie spanie. Wstając z

samego rana, zastanawiam się

najczęściej, co mogę robić. Do południa

dużo czasu poświęcam na spacery z

moim pieskiem, który kocha pogodę,

jaka nastała w całej Polsce. [Zaśmiała się

na myśl, że jej psinka wraca z górą śniegu na nosku, którą zbiera zawsze podczas

wąchania terenu.] W moim regionie śnieg spadł stosunkowo niedawno,

jednak jego ilość jest niesamowita. Jak tylko pogoda pozwoli, planuję

solidną bitwę na śnieżki z moją przyjaciółką — najlepsza część zimy!

Mimo iż uwielbiam zimę, śnieg i chłód, to w tym roku wyjątkowo

preferuję spędzanie czasu w domu. Pochłonęły mnie świąteczne porządki

i przystrajanie domu, jednak z ciekawym świata pieskiem nie zawsze

wychodzi tak, jakbym tego chciała. [W jej głowie pojawił się obraz psiaka

zaplątanego w świąteczną girlandę oraz wywracającego jej choinkę.] Tak… Jest to

dość ciężkie. Mimo to zimowe wieczory spędzam na rozmowach ze

znajomymi, czytaniu książek oraz, co najważniejsze, relaksowaniu się…

Jeśli chodzi o pory roku, to zdecydowanie zima nie jest moją ulubioną,

najbardziej lubię wiosnę i czas, w którym wszystko budzi się do życia, a

pogoda jest idealna, jednak warto cieszyć się z tego, co posiadamy

aktualnie, bo śnieg to zdecydowanie cenna rzecz!
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Diana: Och, ja to doceniam; te ciepłe napoje w tę okropną pogodę.

[Redaktorka chwyciła mocniej kubek ze swoim napojem. Nie potrafiła sobie

wyobrazić lepszego uczucia niż wypicie gorącej herbaty, obserwując chłód na

zewnątrz.] A skoro zima, to i święta. Obchodzisz Boże Narodzenie czy nie?

Jeśli tak, to jak? A jeśli nie, to jak spędzasz ten wolny czas? [Pytania

wyleciały z niej jedno po drugim, zanim zdążyła sobie przypomnieć, że musi też

oddychać. Nie mogła się jednak powstrzymać — choinka, światełka i wspólny czas z

rodziną to dla niej magiczny czas, dlatego bardzo zależało jej na odpowiedzi.]

Aileen: [Nagły wiatr i obijanie się gałęzi o okiennice wystraszyły dziewczynę. Czyżby

bóstwa zdenerwowały się, że zima nie jest jej ulubioną pogodą? Wyrzuciła te myśli z

głowy i postanowiła w pełni skupić się na końcówce wywiadu, już po chwili słuchając

pytania od redaktorki Diany.] Święta, święta,

święta… Jest to dla mnie magiczny czas,

obchodzę je co roku! Zawsze pochłaniają

mnie porządki i przygotowania, strojenie

domu, ubieranie choinki i, co

najważniejsze, gotowanie… To wszystko

sprawia, że na długo przed świętami

odczuwam mocno ich klimat, a sam dzień

Wigilii jest przeze mnie wyczekiwany

jeszcze bardziej. Nie przepadam za

ogromnymi i hucznymi świętami,

preferuję spędzenie ich w najbliższym, niewielkim gronie rodziny, którą

mam na co dzień. Przed samą Wigilią zawsze spotykamy się wszyscy w

kuchni, żeby szybciej uporać się z kolacją, która zawsze jest bogata w

wiele dań. Sama spędzam święta dość nowocześnie; mimo iż tradycje to

coś pięknego, to po tylu latach wolę przełamywać stereotypy dotyczące

typowych Wigilii. Co najważniejsze, cały wolny czas w święta spędzam z

rodziną. Klasyczna wycieczka po rodzinie ma jak zawsze miejsce. Myślę,

że niczym więcej moje święta się nie wyróżniają, mam nadzieję, że

tegoroczne święta każdy spędzi w rodzinnym gronie. [Powiedziała, chwytając

w dłoń filiżankę z końcówką herbaty. Wypiła ją do końca i opatuliła się szalikiem ze

względu na lekko uchylone okno i niezwykły mróz na zewnątrz. Aileen wlepiła swoje

oczy w szkolną, ogromną choinkę, której ozdoby były wyjątkowe.]
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Alice: [Kiwnęła lekko głową, upewniając się, że jej pióro nadąża z pisaniem. Na

koniec jeszcze upiła łyk swojej herbaty, aby zwilżyć gardło po długiej rozmowie, a

następnie zwróciła się w kierunku rozmówczyni.] No to chyba przebrnęłyśmy

przez całą naszą falę pytań! [Zaśmiała się cicho pod nosem, upewniając się, że ani

ona, ani jej współredaktorka nie mają więcej pytań do zadania.] Przed nami

ostatnia prosta. Jest może jakaś osoba bądź

osoby, które chciałabyś pozdrowić? Albo

ogólna wiadomość do wszystkich

czytelników? Właśnie teraz masz na to

okazję! [Rzuciła wesoło, kątem oka spoglądając

na swoje samonotujące pióro, mając nadzieję, że to

nadąży z zapisywaniem pozdrowień.]

Aileen: [Spojrzała na redaktorkę Alice, która

chciała, aby dziewczyna dodała jeszcze coś od

siebie. Aileen odwzajemniła uśmiech redaktorki i

przeszła do najciekawszej części, czyli pozdrowień.]

Przede wszystkim życzę każdemu z osobna

wesołych i spokojnych świąt, spędzonych w

gronie ukochanych, najbliższych osób!

Pragnę pozdrowić moją najwspanialszą

ŚM-ową rodzinkę, kocham Was, słodziaki! Oprócz tego pozdrawiam

cieplutko Ślizgoneczkę Eveline, Krukonkę Sus i Puchonka Finnicka!

Diana: Dziękujemy ci za ten cudowny wywiad! [Diana nalała sobie jeszcze

herbaty, nie chcąc wychodzić z powrotem na zimno.]

Aileen: [Słysząc słowa pożegnania płynące z ust redaktorki, dziewczyna założyła na

siebie kurtkę i wstała z miejsca. Z uśmiechem uścisnęła dłonie redaktorek i

odpowiedziała.] To ja dziękuję za możliwość bycia tutaj! Dziękuję za wywiad,

do widzenia!
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Z magicznej biblioteczki

Półka z książkami
Hotel skrywający tajemnice, czyli „Podniebny” Kerstin Gier

„Dzień nie musi być wcale perfekcyjny, aby pozostał w serdecznej pamięci.”

Zimowe wieczory to idealny moment na ciepłe kakao, pierniczki, koc i książkę. W

końcu… jaki czas będzie lepszy na chwilę dla siebie niż święta?

Kerstin Gier, bestsellerowej niemieckiej autorce powieści, sławę przyniósł sukces

Trylogii Czasu, a później także Trylogii Snów. Jednak

w 2017 roku ukazała się pojedyncza książka

zatytułowana „Podniebny”. Tytuł brzmi intrygująco,

ale o czym tak właściwie jest ta historia?

„Porządny policzek jest czasami lepszy od

kiepskiego pocałunku.”

Pewnego dnia siedemnastoletnia Fanny Funke

postanowiła rzucić szkołę. Obecnie jest praktykantką

w szwajcarskim hotelu Château Janvier, znanym

także jako Podniebny. Hotel ten jest niezwykle

urokliwy, aczkolwiek interes zaczął podupadać. Na szczęście nadchodzące święta

Bożego Narodzenia przyciągnęły licznych tajemniczych gości. Autor thrillerów,

światowej sławy łyżwiarka figurowa, rodzina pewnych oligarchów, przemiła para

staruszków… Zresztą nic dziwnego. Kto oparłby się tak cudownemu widokowi

skrzących się zimą Alp?

Fanny zostaje wrzucona w sam środek zagadki zaginionego pierścionka. Nic nie

wydaje się tu skomplikowane, jednak za wszystkim stoi znacznie dłuższa historia. Czy

nasza dzielna bohaterka dojdzie do prawdy niczym Sherlock Holmes? A raczej czy w

ogóle uda jej się ujść z życiem?

„Czas ucieka, miłość pozostaje.”
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Jednak detektywistyczna zagwozdka to nie wszystko. Tuż obok autorka genialnie

poprowadziła wątek romantyczny. Młoda dziewczyna ma naprawdę ciekawy i trudny

wybór — Ben, przesympatyczny syn właścicieli hotelu, a może Tristan, tajemniczy (i z

tajną misją!), ale równie uroczy gość Podniebnego? Po części dobrze, że to nie ja

musiałam wybierać, bo podczas lektury nie mogłam się zdecydować, któremu z nich

kibicować.

„Miłość szuka róż, zazdrość znajduje kolce.”

Kerstin Gier poprowadziła historię w niesamowity sposób. Najpierw stopniowo

wprowadziła czytelników w życie hotelu, ich gości, a potem krok po kroku

przedstawiła kolejne tropy zagadki, aby na końcu dotrzeć do dość zaskakującego

zakończenia… Bohaterowie powieści są dosłownie wybitni — każdy z osobna ma

wyjątkową i barwną osobowość, a odpowiednio dopasowane poczucie humoru

sprawia, że nie można się z nimi nudzić. Autorka całość otoczyła znakomitym

klimatem świąt pełnych śniegu i atmosferą hotelu skrywającego wiele zagadek.

Podsumowując… Czy polecam? Absolutnie!

„[...] marzyć wolno każdemu, to eliksir młodości.”

Półka z filmami
Filmy z zimowym klimatem.

Święta, mróz, śnieg i... filmy! Jak lubicie spędzać

zimowe wieczory? Fani książek na pewno znaleźli już

coś dla siebie, jednak nie możemy zapomnieć o tych,

którzy wolą ekranizacje filmowe zamiast długich

wieczorów w ciszy. Poniżej znajdziecie więc kilka

świąteczno-zimowych propozycji, które idealnie umilą

Wasz wieczór i jednocześnie pozostaną w Waszych

głowach już na zawsze. Nie wierzycie? Przekonajcie się

sami!

Bitwa na bombki to wspaniały film ukazujący

„sąsiedzką przyjaźń”. Co roku prowadzony jest konkurs

na najładniejszy ogródek, ludzie więc dwoją się i troją,
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aby ich posesje były jak najbardziej kolorowe, świecące oraz śpiewające. Ciężko

jednak wybrać jeden wyjątkowy dom, gdy każdy jest wymyślnie udekorowany.

Do gry wkracza jednak Bob — pragnący wygranej mężczyzna, mieszkający z córką i

żoną w dużym domu na spokojnym osiedlu. Pewnego dnia przeprowadza się na to

osiedle niejaki Stu… Po niedługiej chwili okazuje się, że mężczyźni znają się jeszcze z

dzieciństwa, a duch rywalizacji budzi się na nowo w każdym z nich. Myśleliście, że

widzieliście już mocno oświetlony dom? Przekonajcie się sami, czy był tak wart uwagi

jak te, które ozdabiali Ci dwaj mężczyźni. Zacięta rywalizacja, wzajemne kopanie pod

sobą dołków oraz egoizm doprowadziły do przeróżnych niezwykłych momentów,

które zapamiętają do końca życia. Aniołek czy Maryja? Śpiewający osioł czy kicający

królik? Wszystko! Ten film poruszył serca niejednego fana świąt, niezwykłe sceny

prezentowane w nim sprawią, że po skończonym seansie zaczniecie na nowo ozdabiać

swój dom! Mimo to jesteś ciekawy, jak potoczyły się losy sąsiadów, kto z nich wygrał,

a kto poniósł klęskę? A może masz ochotę ujrzeć wzajemne podkradanie pomysłów i

falę kompromitacji na drodze do zwycięstwa? To film dla ciebie!

Dla prawdziwych fanów filmów animowanych i zimowego klimatu prezentuję sławną

bajkę, czyli Krainę Lodu! Opowiada ona historię dwóch kochających się sióstr

wychowanych przez króla i królową

Arendelle. Jak można się spodziewać,

nigdy niczego im nie brakowało, a

same cieszyły się z życia. Nigdy nie

miały jednak normalnego dzieciństwa

— Elsa od zawsze posiadała magiczną

moc, która pozwalała jej władać

lodem. Dziewczynki chętnie

wykorzystywały te zdolności do

przeróżnych zabaw, a Anna cieszyła się z dokonań starszej siostry, wymyślając

niecodzienne sposoby na gry; razem lepiły bałwany, ślizgały się na lodzie i skakały po

zaspach śniegu, a to wszystko wewnątrz ogromnego zamku. Pewnego razu doszło

jednak do wypadku, w którym Anna została zraniona przez Elsę. Rodzice od razu

przybiegli na ratunek, a ich tajemniczy pomocnicy wyleczyli ich córeczkę. Jednak

magiczne zranienie wymagało niecodziennego środka i konieczne było usunięcie

wspomnień o magii z umysłu dziewczynki. Od tej pory Anna nie pamiętała już, że jej
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siostra może władać lodem, a sama Elsa musiała ukrywać to przed rodzeństwem. Na

tym się jednak nie skończyło — przy wsparciu rodziców ukryła się również przed

resztą królestwa, pielęgnując w sobie poczucie winy i strach przed własną naturą.

Samotna Anna wielokrotnie próbowała wszelkich prób kontaktu z siostrą, jednak na

nic się to nie zdało. Wiele lat później wydarza się wypadek, w wyniku którego całe

Arendelle zostaje zakute lodem, a dziewczyny muszą odbudować swoją relację, by

przywrócić lato do królestwa.

Ostatnią pozycją filmową, którą pragnę Wam przedstawić, jest znany i powszechnie

lubiany film. Opowieści z Narnii to seria książkowa, ale jednocześnie

zekranizowana w postaci kilku filmów z serii. Lew, Czarownica i Stara szafa

opowiada o losach czwórki dzieci, które uciekają przed panującą w ich kraju wojną i

trafiają pod opiekę starego profesora. Jego dom jest zabytkowy, a sprzątaczka tam

pracująca niezwykle nieznośna. Co byście zrobili w tak nudnym i wielkim miejscu?

Zapewne zagralibyście kilka rund chowanego! Łucja, najmłodsza z rodzeństwa,

chciała się skutecznie ukryć. Dotarła do tajemniczego pokoju, w którym stała

niepozorna duża szafa. W środku niej znajdowały się zwykłe zimowe płaszcze, nic

ciekawego. Ciesząc się z murowanej wygranej, powoli odsuwała się na tył szafy, aby w

razie czego nikt jej na pierwszy rzut oka nie dostrzegł. Cofała się i cofała, drzwi

stawały się coraz odleglejsze... gdy nagle wylądowała w śniegu. Tak właśnie odnalazła

magiczną krainę, w której rządziła zła Czarownica. Czy dzieciom uda się pokonać zło?
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Skrzacia kuchnia

Ciasto Marchewkowe
Składniki na ciasto

 2 jajka

 200 g drobnego cukru lub cukru pudru

 150 ml oleju roślinnego

 200 g drobno startej marchewki

 50 g posiekanych orzechów włoskich

 75 g drobno pokrojonych jabłek

 50 g wiórków kokosowych

 200 g mąki

 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

 1 łyżeczka sody

 1 łyżeczka cynamonu

 szczypta soli

Składniki na polewę

 125 g kremowego serka (np. Twój
Smak, Philadelphia)

 50 g miękkiego masła

 100 g cukru pudru (lub mniej)

Przygotowanie ciasta

Jajka ocieplić w temperaturze pokojowej. Ubić je do podwojenia objętości. Dodać

cukier i dalej ubijać, aż masa będzie gładka i puszysta. Wciąż ubijając na wysokich

obrotach, dolewać ciągłym, cieniutkim strumieniem olej. Dodać marchewkę, jabłka,

orzechy, wiórki kokosowe i delikatnie wymieszać. Piekarnik nagrzać do 150°C.

Do osobnej miski przesiać mąkę, dodać proszek do pieczenia, sodę, cynamon i sól,

wymieszać. Przesypać do miski z marchewką i delikatnie połączyć wszystkie składniki.
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Ciasto wyłożyć do formy o średnicy 24 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Piec

przez godzinę lub do suchego patyczka.

Przygotowanie polewy

Ubić serek razem z miękkim masłem i cukrem pudrem. Włożyć na kilkanaście minut

do lodówki. Dobrze wystudzone ciasto przekroić poziomo na 2 części. Spód

posmarować 1/3 ilości polewy. Przykryć drugą częścią ciasta i rozsmarować resztę

polewy. Udekorować orzechami.

Ziemniaczki w panierce
Składniki

 500 g ziemniaków

 olej

 bułka tarta

 jajko

 gęsta śmietana

 sól

 pieprz

Przygotowanie

Ugotowane ziemniaki utłuc i dodać łyżkę

śmietany. Odstawić do wystudzenia, a

następnie uformować z nich kulki.

Obtoczyć w bułce tartej, następnie w

rozmieszanym jajku z solą i pieprzem, i jeszcze raz w bułce tartej. Smażyć na oleju z

każdej strony do momentu, aż się zarumienią. Można podawać z ketchupem lub

innym sosem.

Smacznego!
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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?]

— * —

Ho, ho, ho! Przygotowania do świąt ruszyły pełną parą już wiele tygodni temu, a

Ramesville aż huczy od entuzjazmu udzielającego się wszystkim w związku z

nadchodzącym czasem. Ostatnio jednak coś zaczęło nie grać. Coraz mocniej zdawało

się odczuć coraz bardziej napiętą atmosferę, a w powietrzu wisiał zapach… nuty

rywalizacji? Jak się okazało, wszystko zaczęło się

od szkolnych mikołajek, podczas których każdy

chętny członek społeczności losował osobę, której

miał podarować prezent. Falę mikołajkowych

niepowodzeń rozpoczął Albus Zannichellie,

który postanowił podarować Skylar Harvey

kartkę świąteczną ze swoją własną podobizną. Ta

— ku jego zaskoczeniu — przyjęła to jako

wyzwanie i już dzień później swojej wylosowanej

ofierze, czyli Nathalinie Maloy, wręczyła podziurawioną skarpetkę, mającą robić za

skarpetkę Zgredka — czyli za prezent "idealny" dla WoHPistki. Tym sposobem

rozpoczął się nieoficjalny turniej na najgorszy prezent świąteczny, a ofiar było coraz

więcej — Lilo Delune skończyła z krawatem domu Ravenclaw, Crispin Stewart stał się

żółtym kanarkiem po tym, jak zjadł otrzymane od swojego tajemniczego Mikołaja

wyglądające zupełnie zwyczajnie kanarkowe kremówki, natomiast Ambrozja Green

otrzymała miotłę… do sprzątania. Jury w postaci ploteczkowych sióstr czeka na

kolejne prezenty. Już po rozpoczęciu semestru powrócimy do Was z wynikami

turnieju!
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— * —

Zakończenie roku szkolnego obfitowało w wiele różnych emocji. Najwięcej z nich

przyniosło rozstrzygnięcie wyników szkolnego plebiscytu Kryształowe Tytuły, który co

roku cieszy się niemałą popularnością. Tyle, ile

było radości, tyle też było smutku i zawodu.

Największy przejawiały, jak udało nam się

dostrzec, Lilo Delune oraz Vivienne

Levittoux, dzielnie walczące o tytuł

konstelacji roku — niestety z negatywnym

skutkiem. Do naszych uszu dotarła jednak

informacja, że kobiety nie kończą ze swoją

walką. Od nowa zaczynają próby zdobycia

tytułu, a ich pierwszym krokiem ku zwycięstwu

miało być wspólne wejście do kadry, która jakiś

czas temu ukazała się na stronie — dostęp do

uczniów wszystkich klas pozwoli im bez problemu owinąć ich sobie wokół palca.

Radzimy się mieć młodym czarodziejom na baczności! Kto wie, co dwóm kobietom

zdeterminowanym do osiągnięcia celu przyjdzie do głowy — w końcu zaraz może

okazać się, że za Wybitne na Transmutacji i Edukacji Magicznej trzeba będzie płacić

głosami w końcoworocznym plebiscycie…

— * —

Nie tak dawno temu Akademia, chcąc odciążyć przepracowanego Kryształka,

poprosiła całą społeczność Ramesville o pomoc przy

strojeniu choinki. Zadanie było teoretycznie proste —

stworzyć swoją własną bombkę. Teoretycznie,

ponieważ nasze czujne oczy dojrzały spore poruszenie

przy tworzeniu świątecznych dekoracji. Każda z sióstr z

ogromnym zaciekawieniem przyglądała się, jak

wszyscy namiętnie tworzyli swoje własne dzieła sztuki.

Ariadna Williams klęczała w kącie sali, pomrukując

z niezadowoleniem i tłukąc każdą sztukę, która jej nie

wyszła, Eveline Black przyglądała się swojej ozdobie

z każdej strony, narzekając pod nosem na efekt jej pracy, a Ash Sparrow
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obserwował całą sytuację, wyciągając się wygodnie w fotelu. Ponadprzeciętnym

zaangażowaniem wyróżniła się jednak pewna Gryfonka — Vivien Libra.

Nadstawiając ucho pod czerwonym dormitorium, udało nam się ustalić, że

dziewczyna, nim przekazała swoją bombkę dyrekcji, stworzyła… aż 14 różnych ozdób!

Zaglądając przez szczelinę, nie mogłyśmy wyjść z podziwu, obserwując uczennicę całą

upapraną brokatem, wstążkami i farbkami, klęczącą nad wszystkimi bombkami. Cóż,

jesteśmy bardzo ciekawe, czy dziewczyna jest równie zaangażowana w inne

wydarzenia tego typu. Jedno możemy Wam obiecać — od teraz będziemy się uważniej

przyglądać uczennicy w czerwonej szacie!

— * —

Jeżeli zostaliście w Ramesville na okres świąteczno-wakacyjny, to z pewnością dał

Wam już się we znaki panujący w Akademii mróz. Zarówno uczniowie, jak i

nauczyciele przesiadują godzinami w Wielkiej Sali. Zbiorowo otulają się kocami.

Siorbiąc kakao oraz ochoczo plotkując, powoli społeczność budzi się do życia i szykuje

na nadchodzący nowy rok szkolny. W całej tej grupie

wyróżnia się jednak pewna osoba, której chłód

panujący w Akademii specjalnie nie przeszkadza.

Członkini kadry, Zinnia Cormier, od kilku tygodni

biega bez szalika po korytarzach, przesiaduje bez

płaszcza w sowiarni i notorycznie usiłuje zedrzeć ze

wszystkich koce, tym samym zakłócając spokój w

Wielkiej Sali. Zainteresowane jej postawą

postanowiłyśmy odwiedzić Święty Gaj w

poszukiwaniu odpowiedzi, jednak prócz żmijoptaczych jaj nic nie wzbudziło naszych

podejrzeń. Musimy przyznać, że zainteresowałyśmy się tą sprawą i postanowiłyśmy

odkryć, co jest źródłem ciągłego chłodu w murach szkoły. Jedna z nas w poszukiwaniu

odpowiedzi prześlizgnęła się do gabinetu Dyrekcji, gdzie po kilkuminutowym

szperaniu w szufladach ze zdziwieniem odkryła nieopłacone przez władze rachunki za

ogrzewanie. Czy inflacja faktycznie dotknęła również Ramesville? Czy wyłączenie

ogrzewania to nic innego jak działania mające na celu cięcie kosztów z myślą o

kolejnych latach? Tego nie wiemy, mamy jednak nadzieję, że problem z temperaturą

rozwiąże się do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego, Dyrekcję będzie dalej stać na
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pensję dla nauczycieli, a ptasia profesor przestanie ściągać koce ze zmarzniętych

uczniów.

— * —

A skoro już o wybrykach w Wielkiej Sali mowa, warto wspomnieć o sytuacji, która

miała miejsce kilka dni temu. Jedna z ploteczkowych sióstr zawędrowała do miejsca

spotkań społeczności szkolnej w poszukiwaniu ciekawego tematu do plotek. Niestety,

spotkała się z niemałym zawodem, ponieważ

wszyscy zachowywali się wręcz wzorowo. Na

szczęście nie trwało to długo. Kiara Larreau,

widząc niezadowolenie na twarzy jednej z

sióstr, natychmiast postanowiłx dostarczyć

odpowiedniego materiału do opisania na

łamach naszej gazetki. Bez skrupułów

wyciągnęłx basen z… kiślem i pełnx entuzjazmu zaczęłx się rozglądać w poszukiwaniu

ofiary. Na rozwój sytuacji nie musiałyśmy długo czekać — zgrabnym ruchem niczym

zawodowy zapaśnik zaciągnęłx Ariadnę i Katję do basenu. Chyba nie musimy

dodawać, że widząc tę sytuację, wszyscy obecni w Wielkiej Sali natychmiast się

obudzili? Nam osobiście aż pióro zapłonęło podczas opisywania tej scenki w notesiku.

Do kiślowej wojny prędko z własnej woli dołączyła Marcia Malfoy, chociaż

sprawiała wrażenie, że nie do końca wie, w co się ładuje. Myślicie, że na tym się

skończyło? Otóż nie — Kiarze było widocznie mało. Gdy już pokonałx swoje

przeciwniczki, w przypływie szału zaczęła naparzać we wszystkich kiślowymi

śnieżkami. Co było dalej? Tego nie wiemy, ponieważ gdy zaczęłx celować w

ploteczkowe siostry, prędziutko się eksmitowałyśmy z miejsca zdarzenia. Jedno

musimy przyznać — nigdy nas nie zawodzicie. Gdy brakuje nam tematu do plotek,

dostarczacie go z prędkością światła.

— * —

Ostatnio na tablicy ogłoszeń pojawił się dłuuugi pergamin, który prezentował kadrę

pedagogiczną na nadchodzący rok. Niektóre rzeczy nikogo nie zaskoczyły — profesor

Green po raz kolejny swój wolny czas będzie spędzać na szkolnym stadionie, a

Isabella Stewart nadal będzie straszyć uczniów podziałem zaklęć. Jednak nie obyło się

od zaskoczeń! Do Ramesville po kilkuletniej przerwie powraca wieloletni nauczyciel

Wróżbiarstwa — Elias Levine. Było to dla nas wielkim zaskoczeniem, ponieważ
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myślałyśmy, że profesorowi podoba się na emeryturze, jednak sam Levine przyznał,

że atmosfera w AMR to coś, za czym tęsknił przez ostatnie lata. Witamy profesora z

powrotem w naszych skromnych progach i życzymy samych pozytywnych rzeczy w

przyszłym roku szkolnym! Ponownie przeglądając kadrę zauważyłyśmy również, że

profesor Crispin Stewart się delikatnie rozdwoił… Nasze źródła nam przekazały, że

były ostatnio świadkami rozmowy profesora ze swoją małżonką i podobno przyznał,

że jego celem jest uczyć w obu klasach i dodatkowo na szkoleniu, aby każdy uczeń

znał jego imię… Jeżeli do tego dąży rudy profesor, to chyba wiemy, jakie pytania będą

na egzaminach końcoworocznych. Spojler alert: przewidujemy pytanie o jego

ulubiony rodzaj parówek oraz dokładną liczbę dni spędzonych w Rames. Nie musicie

kochani dziękować — ploteczkowe siostry zawsze są po waszej stronie!

— * —

Święta tuż za rogiem, a w naszej szkolnej kuchni aż wrze! Skrzaty ciężko pracują, aby

przygotować bożonarodzeniową ucztę dla osób przyjeżdżających do Ramesville na

święta. Nie tylko oni, ponieważ ostatnio widzieliśmy jak Avetta Cai wraz z Nereidą

Wengs spędzały grudniowy wieczór w

zaciszach kuchni. Zaczęło się niewinne od

robienia pierniczków, które przedstawiały

choinki. Jednak z każdym kolejnym

pierniczkiem ich robienie przeszło na

zupełnie inny level — postanowiły robić

ciasteczkowe karykatury osób z Ramesville.

Sugerujemy żeby je potem wrzucić tej

osobie do prezentu — na pewno będzie im

miło patrząc na siebie obiektywnym okiem! Panna Cai podobno bardzo trafnie

odzwierciedliła postać Kazbiela Thundershouta dodając mu różowy kubrak, a Nereida

dodała Cecily Elton bardzo szykowną grzywkę, która ewidentnie była robiona od

linijki. Dwie kobiety tak się zagadały podczas rozmowy, że robiły pierniczki całą noc!

Dopiero z samego rana znalazł je Kryształek i podobno Avetta całą twarz miała w

czekoladzie, a panna Wengs całą koszulkę pobrudziła kolorową polewą… może tą,

którą robiła spodnie piercznikowi przedstawiającemu profesor Wright? Tego raczej

się nie dowiemy, ale z niecierpliwością czekamy aż te dzieła sztuki dotrą do

prawdziwych właścicieli!
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Nieco więcej o...

Miłośniku sztuki
Herbert Beery to nieznanego statusu krwi czarodziej, który w wieku jedenastu lat

dostał wyczekiwany list i rozpoczął naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w

Hogwarcie. Praktycznie nic nie jest wiadomo o jego młodzieńczych latach w szkole;

nie mamy nawet informacji, do którego domu przydzieliła go Tiara Przydziału.

Wiemy jednak, że był pilnym uczniem i osiągnął wysokie wyniki z SUMów i

OWUTEMów. Kilka lat po ukończeniu Hogwartu wrócił do szkoły, aby objąć tam

posadę nauczyciela Zielarstwa, a zatrudnił go

ówczesny dyrektor placówki Armando Dippet.

Posiadał on dużą wiedzę z wykładanego przez

siebie przedmiotu, był zaznajomiony z badaniem

magicznych i przyziemnych roślin oraz grzybów.

Zielarstwo nie było jedyną miłością profesora

Beery’ego. Był on również wielkim entuzjastą

amatorskich przedstawień teatralnych. Tak bardzo

kochał sztukę, że postanowił, za przyzwoleniem

dyrektora, wystawić w Hogwarcie własną adaptację

baśni Barda Beedle’a pt. „Fontanna Szczęśliwego

Losu” podczas Świąt Bożego Narodzenia. Poprosił

on Albusa Dumbledore’a, wtedy uczącego Transmutacji, aby ten zajął się efektami

specjalnymi, z czego wywiązał się wręcz idealnie; oraz ówczesnego nauczyciela Opieki

nad Magicznymi Stworzeniami Silvanusa Kettleburna o przygotowanie dziwnej,

olbrzymiej Glisty, która była szaloną wizją artystyczną Herberta.

„Profesor Beery, pełniąc funkcję dyrektora, był niebezpiecznie nieświadomy

emocjonalnych uwikłań kipiących tuż pod jego nosem.”

Uczniowie wybrani przez Herberta nie nadawali się do swoich ról. Wykazując zerowe

umiejętności aktorskie, zostali określeni jako „beznadziejni”, lecz nie przeszkadzało to

profesorowi. Beery, zaślepiony swoją wizją sztuki, nie zwracał uwagi na nic i nie miał

pojęcia, co dzieje się pomiędzy głównymi aktorami. Godzinę przed podniesieniem
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kurtyny rozpadł się związek uczennicy grającej rolę Amaty i ucznia grającego Barona

Pechowca. Nie była to jednak jedyna katastrofa tego wieczoru. Glista, która okazała

się popiełkiem powiększonym za pomocą zaklęcia rozdymającego, eksplodowała i

wypełniła Wielką Salę ogniem, dymem i fragmentami dekoracji. Dwie główne aktorki

grające Aszę i Amatę w zamieszaniu wywołanym wybuchem zaczęły się pojedynkować.

Herbert Beery znalazł się w samym środku rzucanych przez uczennice zaklęć i jedno z

nich trafiło w niego, przez co urosła mu

nieproporcjonalnie wielka głowa, którą

przywracano do normalnych rozmiarów kilka

miesięcy. Noc spędził wtedy w skrzydle

szpitalnym. Po ogromnym teatralnym fiasku

Armando Dippet wydał bezterminowy zakaz

wystawiania jakichkolwiek sztuk w Hogwarcie,

co stało się szkolną tradycją. Profesor Beery nie

protestował na zakaz dyrektora i wrócił na

stanowisko nauczyciela zielarstwa, lecz nie na

długi czas. Kilka lat później zastąpiła go na

nauczycielskim stołku Pomona Sprout. Nie był

to jednak koniec Herberta jako nauczyciela. Po

opuszczeniu murów szkockiego zamku udał się

do Czarodziejskiej Akademii Teatralnej i tam

rozpoczął karierę pedagogiczną. Nauczał on, jak zostać aktorem. Kiedy w akademii

odwiedził go stary przyjaciel Albus Dumbledore, Beery wyznał, że odczuwa wielką

niechęć do wystawiania na scenie „Fontanny Szczęśliwego Losu” i uważał, że przynosi

ona pecha.

Uważany był przede wszystkim za człowieka ambitnego, który nie bał się robić czegoś

po raz pierwszy. Cechowała go duża pomysłowość i zamiłowanie do zaskakujących

efektów specjalnych. Jego wizje artystyczne były niespodziewane. Łatwo nawiązywał

kontakty z ludźmi, lecz często był niepoinformowany o tym, co się wokół niego dzieje

bądź nie zwracał na to uwagi. Niestety, łatwo się poddawał i jeżeli coś raz mu nie

wyszło… nie chciał próbować tego ponownie.
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Magiczne Miejsca
Za oknem śnieg, w potterwarcie piosenki świąteczne, a w sklepach wystrój

gwiazdkowy, światełka, bombki… Wszystko zaczyna się kojarzyć ze świętami Bożego

Narodzenia, czy tego chcemy, czy nie. A co kojarzy mi się z grudniem i właśnie tym

świątecznym czasem? Hogsmeade, Hogwart, a zwłaszcza jego Wielka Sala… No i

pewien niepozorny, dziwnie wyglądający dom. Dom, który kiedyś był zwykłą stodołą…

Nora
Angielska nazwa >> The Burrow

Lokalizacja >> Ottery St Catchpole, Devon, Wielka Brytania

Założyciele >> rodzina Weasleyów

Data powstania >> konkretny czas nieznany, na pewno przed 1970

Obecni właściciele >> Artur i Molly Weasley z dziećmi

Czy miałam możliwość obejrzenia Nory? Niestety, osobiście jej nie widziałam, ale

znam dobrze kogoś, kto ją obejrzał kilka razy i poznał każdego z Weasleyów. Mówię o

Gigie, przyjaciółce mojej ciotki Tulip. Obie były na tym samym roku w Hogwarcie co

Charlie Weasley. Przeżyły z nim niejedną przygodę. Jakiś czas temu znalazłam

pamiętniki ciotki z czasów szkolnych i chętnie podzielę się z Wami tym, co

dowiedziałam się o domu rudzielców.

Historia i wygląd

Według tego, co Charlie opowiedział swoim koleżankom, Norę zbudowali jego rodzice

zaraz po ukończeniu Hogwartu. Był to najpierw zwykły budynek gospodarczy, obok
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którego stał chlew. Artur i Molly Weasley przekształcili budynek w dom. Z początku

był on mały i przytulny, jednakże wraz z pojawieniem się większej ilości potomstwa

dom „rósł”. W sumie to dosłownie rósł! Artur i Molly zaczęli dobudowywać kolejne

piętra. Trzeba przyznać, że nie przejmowali

się raczej wyglądem, bo sam dom nie

prezentuje się jakoś szykownie, ale czy to źle?

NIE! Ważna jest atmosfera i poczucie, że

tworzy się dom (ang. home), a nie jest się

w domu (ang. house). Weasleyowie nie byli

bogaci, więc dobudówki zostały zrobione

z wszelkich materiałów, jakie mieli. W latach

80, kiedy to liczba dzieci sięgnęła siedmiorga, Nora była już tak rozbudowana, że

groziła zawaleniem. Molly i Artur mieli na to radę. W końcu byli (i są) czarodziejami,

zatem użyli magii. Dzięki niej dom stoi po dziś dzień i trzyma się dobrze pomimo

różnych niesprzyjających mu wydarzeń...

Gigie budynek się bardzo się spodobał, gdy go zobaczyła w 1985 roku. Przybyła tam

na zaproszenie Weasleyów, aby wziąć udział w rodzinnym obiedzie świątecznym

podczas przerwy świątecznej. Podobnie Harry Potter był urzeczony, gdy pierwszy raz

odwiedził Norę w 1992 roku. Powiedział Ronowi, że jest cudowna. Jednym słowem,

miała klimat. Gościł tam przez połowę lata.

Budowa i obejście

Czas Wam ją opisać. Posłużę się do tego opisami z pamiętnika i tym, co zobaczył

Harry.

Przed samym budynkiem Nory

znajduje się podwórko z garażem,

z boku można dostrzec ogródek

znajdujący się za płotem wraz z

kurnikiem i szopą, w której

Weasleyowie przechowują miotły

oraz narzędzia. Na tyłach z kolei można podziwiać zarośnięty ogród oraz sad ze

stawem pełnym żab. Dookoła widać połacie wysokiej trawy, która prosi się

o strzyżenie. W garażu znajdował się w czasach Gigie zaczarowany Ford. W podobny
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sposób dostał się do niej także Harry. Obecnie jednak samochód ten znajduje się w

Zakazanym Lesie, kompletnie zdziczały…

Jak większość czarodziejskich ogródków, ten także zamieszkują gnomy. Co jakiś czas

wyskakują i podjadają warzywa. Czyszczenie ogródka z tych szkodników było

regularnym zajęciem gromadki rudych dzieci.

W środku domu na parterze znajduje się kuchnia, korytarz ze schodami i salon.

Kuchnia jest centrum rodzinnego życia

Weasleyów. Co w niej znajdziecie? Jest

ciasna, nie ma w niej za wiele, ale nie to

jest ważne, bo jest niezwykle

przytulna. Pośrodku stoi drewniany,

porządny stół, który ma zmieścić liczną

rodzinę. Jedne drzwi z kuchni

prowadzą na ogródek, drugie

na podwórze. Okna nad blatami kuchennymi raczą widokiem na główną ścieżkę

prowadzącą do domu. Nie można też zapomnieć o kominku, który połączony jest

z siecią Fiuu. Kiedy przyjdzie Wam tam zajrzeć, z pewnością poczujecie rodzinne

ciepło. Znajdziecie tam też trzy półki z książkami kucharskimi. Sądzę, że Molly zna te

wszystkie przepisy na pamięć… Lustro, które wisi nad kominkiem, przypomni Wam

o tym, byście się właściwie i schludnie ubrali. Z kolei zegar wiszący w pobliżu wskaże,

jakie obowiązki powinniście wykonać.

Salon zdaje się być równie mały przez swoje

zagracenie. Dużą część tego przytulnego

pokoju zajmują stare, acz wygodne fotele i

sofa. Co ciekawe tu też znajduje się kominek.

Ten jest większy i rodzina chętnie się przy nim

gromadzi. Przy jednej ze ścian stoi kredens, w

którym można znaleźć różne trunki, w tym

Ognistą Whisky. Nawiasem mówiąc… Gigie

pisała w swoim pamiętniku, że bliźniacy chętnie po tę Whisky sięgali, jak nikt nie

patrzył! Siedząc w salonie, można wsłuchać się w drewniany radioodbiornik albo

poczytać książkę z pokaźnej kolekcji. W czasach Harry’ego, gdy zwiedzał Norę, wisiał

tam zegar informujący o miejscu pobytu każdego członka rodziny Weasleyów.
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Jednakże w czasach powrotu Voldemorta Molly Weasley wolała nosić go przy sobie.

Czy odłożyła go na miejsce? Tego już Wam nie mogę powiedzieć.

Po wejściu schodami na pierwsze piętro można dostać się do niewielkiego pokoju

Ginny, jedynej córki Weasleyów. W 1985 roku, gdy Gigie była tam na święta, tego

pokoju jeszcze nie było, ale została z Charliem dobrą przyjaciółką, zatem poznała dość

dobrze cały dom. Wspomniała w swych zapiskach, że Ginny miała jasny pokój, który

z każdym rokiem otrzymywał coraz więcej ozdób związanych z quidditchem. W końcu

Ginny była wielką fanką Harpii.

Zatem jak się kiedyś tam

znajdziecie, z pewnością

odkryjecie plakaty Harpii

z Holyhead, pani Jones i

Fatalnych Jędz.

Gdy wejdziecie na kolejne piętro

po skrzypiących stopniach,

staniecie przed dwoma pokojami. Jeden należał od dawna do Freda i George'a.

Urządzili w nim nie tylko sypialnie, ale i warsztat eksperymentalny. Trzymali tam

wiele różnych pudeł i przyrządów. Oczywiście oprócz łóżek znajdują się tam biurko,

szafa i szafka nocna. Pomieszczenie zawsze pachniało — i wciąż pachnie — prochem

strzelniczym… Podobno eksplozje, dziwne dźwięki czy dym były całkowicie normalne!

Gigie i moja ciotka brały kiedyś udział w jakimś eksperymencie… Nie spodobało się to

Percy’emu, który miał pokój obok nich. On potrzebował ciszy i spokoju. Utrzymywał

w nim nienaganny porządek, który przetrwał do dziś. Percy wyprowadził się w 1995

roku, a bliźniacy rok później.

Na piętrze trzecim są również dwie sypialnie — Billa i Charliego. Oba pokoje są

skromne, od ich wyprowadzki stoją puste. O ich wyglądzie nie wiemy tak naprawdę

niczego, bo ani Harry tam nie zajrzał, ani Gigie z ciotką. Chłopcy pilnowali swojej

prywatności! Chociaż w okresie Bożego Narodzenia w 1996 roku Bill odstąpił swoją

sypialnię Remusowi Lupinowi, a sam spał u bliźniaków. Wiecie… domyślam się, że

Charlie miał w swoim pokoju mnóstwo pamiątek, ozdób i informacji o quidditchu i

smokach. W końcu to były jego pasje! Był też świetnym szukającym. Jeśli chodzi o

pokój Billa, to podejrzewam, że miał tam wiele książek o klątwach, zaklęciach. W
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końcu w latach swojej nauki w Hogwarcie był mistrzem w pojedynkach i został

łamaczem klątw.

Następne piętro to sypialnia główna, czyli sypialnia rodziców. Dorośli jednak nie

wpuszczali do siebie dzieci… Więc i w tym wypadku nie wiemy o niej wiele. Jakie

znajdziemy w niej kolory? Nie umiem stwierdzić. Ale przeczuwam, że jest tam duża

narzuta na łóżko zrobiona przez Molly.

Ostatnie piętro to sypialnia Rona. Możemy obejrzeć ją bardzo dokładnie dzięki

Harry’emu, który w niej gościł. Cały pokój jest w odcieniach pomarańczowych, a

związane jest to z drużyną quidditcha — Armatami z Chudley, których Ron był fanem

i pewnie wciąż jest. Na łóżku

znajdowała się narzuta z

emblematem Armat, na podłodze

leżał przyjemny dywan, a na nim

stał stolik. Całkiem przytulnie,

jak mnie spytacie… Harry’emu

chyba też się podobało, bo tam

właśnie spał, ilekroć odwiedzał

Norę. Hermiona również gościła w pokoju Rona. Co prawda nocowała w pokoju

Ginny, jednak to u Rona odbywały się narady całej trójki.

I został mi do opisania strych! Dostęp do niego umożliwia mały właz w suficie

ostatniego pokoju. Po otwarciu go możecie wejść po drabinie na poddasze. Niestety,

jest tam ciemno i wilgotno, bardzo nieprzyjemnie. Mieszka tam ghul, którego

Weasleyowie uważają raczej za zwierzę domowe niż szkodnika.
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Dodatkowo wspomnę, że cały dom posiada 4 lub 5 kominów, więc któraś z sypialni

także musi być dogrzewana ogniem. Jeśli mam strzelać, to powiedziałabym, że to ta

bliźniaków oraz główna. No i może jeszcze Charliego? W końcu musiał lubić ciepło,

skoro chciał pracować ze smokami.

Zwyczaje świąteczne w Norze

Wokół głównego kominka rodzina zbierała się zawsze w święta Bożego Narodzenia.

Oświetlały go wówczas lampy naftowe. Przystrajali także dom skarpetami,

światełkami, ozdobami. W salonie na środku stała choinka obwieszona bombkami i

świecidełkami. Na stole podczas wieczerzy świątecznej gościły najlepsze dania Molly!

Po kolacji rodzina dawała sobie nawzajem prezenty. Molly i Artur zawsze wychodzili z

założenia, że największym prezentem dla nich jest możliwość obdarowywania innych.

Molly często robiła prezenty na drutach — swetry, szale. Zrobiła jeden Gigie oraz jej

koleżance Meruli, gdy były u nich na święta w 1985 roku. Harry także otrzymał jeden

z jej swetrów w Hogwarcie. Gościł na Boże Narodzenie w Norze w 1996 roku. To tam,

w salonie cała trójka przyjaciół rozmawiała z ministrem magii.

To tyle grudniowych opowieści. Bo co ja Wam będę więcej tłumaczyła i opisywała?

Proponuje, byście sami odwiedzili jakąś wspaniałą rodzinę, a może zajrzeli do swoich

dziadków, czy wujków, ciotek na święta. W końcu to bardzo rodzinny czas!
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Kącik (magi)zoologiczny
Gdy pomyślimy o świętach czy zimie, od razu przychodzi nam na myśl śnieg, prezenty,

Święty Mikołaj, zimno, ponure wieczory i tym podobne. Z tego względu moje myśli

uciekły w stronę trzech wyjątkowych magicznych stworzeń, które przedstawię Wam

od strony zimowo-świątecznej.

Zaczynając od kwestii prezentów pod choinką, pomyśleliście o tym, aby sprezentować

komuś portfel, którego praktycznie nikt nie

będzie w stanie ukraść? Jeśli nie, to polecam

zgłębić temat wsiąkiewki i zaopatrzyć się w

porządną sumę galeonów, gdyż prezent ten tani

na pewno nie będzie. Czym jest to stworzenie?

Na dobrą sprawę można ją określić jako

występującą na terenie Wielkiej Brytanii i

Irlandii niepozorną jaszczurkę o zielono-

srebrnej barwie, która uwielbia wygrzewać się

na słońcu. Dlaczego więc jej skóra nadaje się na

dobry portfel, a samo stworzenie jest wyjątkowe? Wsiąkiewki w momencie zagrożenia

nie odrzucają ogona jak przeciętna jaszczurka, a zamiast tego kurczą się do

minimalnych rozmiarów. Sama skóra stworzenia zachowuje tę umiejętność mimo

oddzielenia od reszty ciała jaszczurki, dlatego wykorzystywana jest jako dobry

materiał do wyżej wspomnianych portfeli. Zanim jednak ktoś się zmartwi —

przedmioty ze skóry wsiąkiewek nie należą do popularnych, dlatego stworzenia są

bezpieczne i nie poluje się na nie na potęgę. Gdy już zdecydujecie się na kupno

portfela bądź też sakiewki, miejcie świadomość, że właściciel może mieć kłopot z

odnalezieniem pieniędzy, jeśli skóra poczuje

zbyt duże zagrożenie. Chociaż... Czy to jeszcze

będzie Waszym problemem?

Idąc tym świątecznym nastrojem,

wspominałxm wyżej o Świętym Mikołaju. Czy

on działa również w Świecie Magii? Trochę

wątpliwa sprawa, jednak z pewnością jest u nas

jakiś jego odpowiednik! Wszyscy dobrze wiedzą, że Mikołaj ma swoje ogromne sanie,
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masę prezentów i renifery, które ciągną cały ten powóz w powietrzu. Co więc z

magicznym odpowiednikiem? Myślę, że w tym wypadku pomocnikami magicznego

Świętego są testrale. Ze wszystkich skrzydlatych koni te wydają się być najlepszym

„materiałem” do tego typu zajęcia. Zaczynając od początku — nie są tak bardzo

wymagające jak pozostałe, ponieważ potrzebują znacznie mniej pożywienia i wody.

Testrale jako jedyne żywią się mięsem, ale dzięki temu łatwiej jest je utrzymać,

zwłaszcza gdy posiada się więcej niż jednego takiego konia.

Te skrajnie wychudzone stworzenia najczęściej wykorzystują powietrze do

przemieszczenia się, a poza tym są tak inteligentne i uzdolnione, że trafią w każde

wybrane miejsce na Ziemi, co jest pożądaną cechą w pracy z Mikołajem. Są bardzo

lojalne i oddane swojemu przyjacielowi, więc jeśli Świętemu udało się zdobyć ich

zaufanie, to może być pewien, że żadne święta nie zostaną zniszczone przez brak

prezentów. Innym dość istotnym aspektem jest fakt, że testrala nie zobaczy każdy, a

pozorna niewidzialność również się przyda podczas latania pod nieboskłonem,

prawda? Czemu jednak nie każdy może zobaczyć szybującego konia? Pewnie to wiecie,

jednak przypomnę — testrala może ujrzeć jedynie ten, który widział czyjąś śmierć na

własne oczy, zrozumiał ją i przyjął do świadomości, jakie są jej następstwa.

Na koniec bardzo chętnie odniosę się do sprawy aury panującej w zimę — nie dość, że

ponuro, to jeszcze zimno i depresyjnie, zwłaszcza gdy nie ma śniegu, a jest mróz.

Idealnym kompanem, a zarazem grzejnikiem, może okazać się kuguchar, który z

wyglądu przypomina zwykłego kota z dużymi uszami, intensywnym kolorem oczu i

pędzelkiem na końcu ogona. Stworzenia te mogą się łączyć ze swoimi niemagicznymi

odpowiednikami, tworząc tym samym półkuguchary. Te z kolei będą mieć duże uszy,
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jednak oczy będą zabarwione mniej intensywnie, a pędzelki na ogonach towarzyszą

najczęściej osobnikom czystej krwi, co może (ale nie musi!) pomóc z określeniem, na

jakiego kota trafiliśmy. Mruczący

milusiński może się okazać naszym

przyjacielem na ogromny kawał naszego

życia, bowiem kuguchary żyją około 20

lat, chociaż zdarzają się wyjątki żyjące i

kilka lat dłużej. W kwestii wyjątkowości

warto zaznaczyć, że te stworzenia są

wierne swojemu właścicielowi i mają

dwie magiczne zdolności, swoją drogą

bardzo przydatne. Na pewno każdy wie,

że kuguchar może działać jak żywy

system nawigacyjny, podobnie zresztą

jak wyżej wspomniany testral, co z

pewnością pomoże w przypadku

zgubienia się bądź utracenia orientacji w

terenie. Drugą cechą, czy też zdolnością

tego kota, jest zmysł wyczuwania złych intencji u ludzi, dlatego jeśli ktoś wyda się

podejrzany, może zostać zaatakowany, a kuguchary mają ostre zęby i pazury, więc

kolorowo się to nie skończy. Znaczy skończy, w jednym kolorze.
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Zielnik wiedźmy
Grudzień kojarzy mi się niezmienne z Gwiazdą Betlejemską i kaktusem Bożego

Narodzenia. Zatem nie ma co zwlekać, postanowiłam Wam przybliżyć obie te rośliny.

Nie są one znowu takie zwyczajne i z pewnością Was zainteresują.

Wilczomlecz nadobny
Rodzaj rośliny >> krzew ozdobny, ogrodowy, roślina regenerująca

Łacińska nazwa >> Euphorbia pulcherrima

Inne nazwy polskie >> wilczomlecz piękny, poinsecja nadobna,
poinsecja, gwiazda betlejemska

Kategoria zagrożenia >> LC (najmniejszej troski)

Odmiany uprawne >> 100 kultywarów

Oryginalnie pochodzi z Meksyku i Gwatemali. Odkryty został w latach dwudziestych

XIX wieku, wówczas przewieziono go do Stanów Zjednoczonych. Zachwycili się nim i

z czasem stał się popularną rośliną ozdobną. Nie był łatwy

w hodowli, bo nie lubił zmian temperatury. Ogrodnicy

i botanicy pracowali nad nim i w XX wieku wyhodowali

odmiany idealnie nadające się do mieszkań strefy

umiarkowanej. W końcu można było hodować go spokojnie i z

radością w domach o innej temperaturze niż ta, jaka

panowała w Ameryce Środkowej.

Uprawa

Obecnie wilczomlecz jest uprawiany w wielu krajach świata, jednak tylko w krajach

międzyzwrotnikowych można go spotkać jako roślinę ogrodową. Zimą jest to roślina,

którą posiada większość rodzin w swoich domach. Rzadko trzyma się do wiosny czy

do kolejnego sezonu świątecznego. Zwykle więdnie i jest wyrzucana. A dlaczego? No

cóż… po przekwitnięciu nie łatwo się nim zaopiekować, jak się nie wie, co i jak.

W warunkach pokojowych roślina wymaga dobrego oświetlenia. Jednak uwaga! W

zimie źle znosi światło słoneczne, dobrze jest go postawić z dala od okna. Z kolei w

ogrodach najlepiej rośnie na miejscach nasłonecznionych, toleruje też półcień. Aby
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stymulować tę roślinę do kwitnienia, trzeba schować ją przed światłem (również

sztucznym) we wrześniu i październiku na 12 godzin i wydłużać ten czas. Podlewać

należy często, nie wolno dopuścić do przesuszenia ziemi.

Odmiany

Co może Was zainteresować — czerwone czy białe „kwiaty”, jakie są dla niej

charakterystyczne, są w rzeczywistości liśćmi, które zmieniły kolor. Same kwiaty są

bardzo małe i niezwykle ważne. Bez nich część rośliny dookoła liści (tzw. podsadki)

się nie zabarwi.

Odmian kolorystycznych (kultywów) jest naprawdę wiele, bo około 100. Różnią się

nie tylko kolorem podsadek, ale i długością i wysokością. Jak nie macie ochoty

patrzeć na czerwoną, tradycyjną gwiazdę betlejemską, to z pewnością znajdziecie inne

równie piękne:

 Red Group — rośliny z czerwonymi podsadkami;

 Jingle Bells Group — podsadki czerwone do różowoczerwonych, biało do
różowo plamiaste;

 Ice Group — podsadki czerwone lub różowe na zewnątrz i różowe do
jasnoróżowych wewnątrz;

 Albo-Rosea Group — podsadki jasno- i bladoróżowe;

 Rosea Group — podsadki różowe;

 Marble Group — podsadki marmurkowe, wielobarwne (różowo-czerwono-
białe);

 białe podsadki.
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Ziołolecznictwo

Sok wydzielający się z wilczomleczu jest trujący, po opiece nad rośliną dobrze jest

umyć ręce i koniecznie trzymać z daleka od swoich zwierzęcych pupilków. Ludziom w

Meksyku i Gwatemali to nie przeszkadza. Sok mleczny z tej rośliny używany tam był

jako krem do golenia. Stosowano go także jako lekarstwo na bóle zębów czy środek

wymiotny. Okłady z liści z kolei stosowano do złagodzenia wszelkiego bólu, a z

podsadek uzyskiwano czerwony barwnik w XIII — XVI wiekach.

Obecnie w Gwatemali wciąż stosuje się lekarstwa z poinsecji. Odwar z kwiatów

stosowany jest przy leczeniu stanów zapalnych gardła i przy kaszlu. Odwar z

zabarwionych podsadek i małych kwiatów traktowany jest przez kobiety karmiące

niemowlęta jako substancja zwiększająca laktację. Spożywają go doustnie lub tłuczą

liście i stosują je zewnętrznie na plecy. Oprócz tego liście są często stosowane jako

okład. Pomagają na ukąszenia zwierząt. Nadają się także do wywołania wymiotów i

wypróżnienia. Wracając do soku mlecznego, używany jest do leczenia różnego rodzaju

wyprysków i zmian skórnych. Na miejsca nakłada się tłuczone liście. Do tego

wszystkiego potwierdzono działanie bakteriobójcze wyciągu z rośliny, traktowanego

etanolem na niektóre bakterie, których nie będę tu Wam wymieniać.

Zygokaktus
Rodzaj rośliny >> roślina ozdobna, kaktus

Łacińska nazwa gat. >> Schlumbergera

Inne nazwy polskie >> grudnik, szlumbergera, raczek,
epifillum zimowe,
kaktus Bożego Narodzenia

Kategoria zagrożenia >> VU (narażony na wyginięcie)

Liczba gatunków >> 6 gatunków oraz wiele odmian

Jest to niezwykle wymagająca i piękna roślina z rodziny kaktusowatych z tropikalnych

stron. Obejmuje 6 gatunków, które występującą w naturze w lasach w regionie Rio de

Janeiro w Brazylii. To bardzo popularna roślina ozdobna, znana na półkuli północnej

pod nazwą: kaktus Bożego Narodzenia, kaktus listopadowy czy kaktus Dziękczynienia.

A dlaczego? Ten niezwykły zygokaktus kwitnie późną jesienią lub wczesną zimą, czyli

w okolicach listopada i grudnia. Nazywa się tak każdy z 6 gatunków.
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Najpopularniejszym gatunkiem, który uprawia się w doniczkach, jest szlumbergera

ucięta, czyli Schlumbergera truncata. Jest sukulentem, więc radzi sobie z małą ilością

wody. Lepiej go przesuszyć niż przelać, bo z łatwością zgnije… Niestety, sama jednego

tak zaniedbałam. Wracając jednak do informacji ogólnych. Gatunek ucięty uprawiany

jest jako roślina doniczkowa od przełomu lat 1816 i 1817. Do Anglii — a konkretniej do

Kew Garden w Londynie — przywieziono pierwszy egzemplarz z tropikalnego lasu z

okolic Rio de Janeiro. I tak został spopularyzowany na inne kraje. Obecnie chętnie

kupuje się go na zimę.

Uprawa

To czas na kwestie praktyczne. Do uprawy konieczne jest stanowisko słoneczne,

jednakże rośliny te również dobrze rozwijają się w półcieniu. Uwaga! Zygokaktusy

należy chronić przed bezpośrednim oświetleniem w lecie. Jak już ustawicie je na

oknie, ważne, by firanka ochraniała je przed

słonecznym światłem. Lubią raczej miejsca

wilgotne i ciepłe, a nie gorące. Są łatwe w

uprawie i znoszą spadki temperatury nawet do

10°C. Mimo to najlepiej zapewnić im

temperaturę wynoszącą około 13°C. Nie lubią

gdy się je przestawia, obraca, zwłaszcza

podczas kwitnienia. Wówczas od razu gubią

kwiaty. Pierwszymi oznakami przelania rośliny jest czernienie pędu nadziemnego.

Przypomnę, że jako kaktusy nie mają dużego systemu korzeniowego, zatem ziemia

również musi być odpowiednia, a doniczka mniejsza niż przy innych kwiatach

zielonych i ozdobnych. Pamiętajcie, że przesadzać należy wiosną. Latem zygokaktus z

racji wysokich temperatur przechodzi w stan hibernacji. Podlewajcie regularnie, nie

za często i nie martwcie się, jak jego zielone łodygi utracą kolor. Jeśli nic nie

narozrabiacie, to w październiku kolor powinien powrócić, wtedy też trzeba zwrócić

uwagę na podlewanie i ziemię.

Muszę Wam tu jeszcze zaznaczyć, że sposoby hodowania mogą się różnić przy

konkretnych odmianach. Dobrze jest sobie o tym wszystkim poczytać w poradnikach.

Osobiście widziałam 13 odmian o przeróżnych kolorach, chociaż uprawiałam jedynie

te tradycyjne, czerwone.
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Kreatywny Warsztat

Prezenty w słoiku
Święta już za nami, jednak prezenty wykonane własnoręcznie nigdy nie wychodzą z

mody i można wręczać je innym przez cały rok. Bardzo je lubię, ponieważ większość z

nich wymaga pracy nie tylko od nas, ale i od osób, które obdarowujemy. Taki prezent

w słoiku ma różne oblicza — możemy upchać tam kosmetyki, las, karty upominkowe,

różne szpargały czy też… jedzenie. I to jedzenie DIY. Na czym to polega? Otóż w

odpowiedni sposób i w konkretnych proporcjach wsypujemy składniki do słoika,

które następnie osoba obdarowywana wymiesza i

doda płyn. Ciekawe, prawda? To co? Czas się

trochę ubrudzić!

Kakao w słoiku

Kluczem do sukcesu przy tworzeniu takich

prezentów są warstwy — dzięki temu całość

będzie wyglądać bardzo estetycznie. Możecie użyć

do tego lejka lub po prostu ostrożnie wsypywać

każdą warstwę, wyrównując ją delikatnie po

nasypaniu. Do wykonania kakao w słoiku

potrzebne będzie mleko w proszku, niesłodzone

kakao, zmielony cukier, dropsy czekoladowe,

pokruszone laski cukrowe (opcjonalnie) i małe

pianki. Całość wsypujemy właśnie w takiej

kolejności, dzięki czemu uzyskamy efekt jak na zdjęciu. Kakao w słoiku możecie

podać również w wielu innych wersjach, np. piernikowe czy waniliowe. Warto

wyszukiwać różnych przepisów w sieci.

Miętowy peeling cukrowy

Peelingi cukrowe DIY mają to do siebie, że są bardzo proste i szybkie w wykonaniu.

Wystarczy wymieszać kilka składników, przełożyć do słoiczka i ozdobić. Pół szklanki

oleju kokosowego umieszczamy w szklanej misce i podgrzewamy w mikrofalówce
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przez 15-25 sekund. Po wyjęciu dodajemy 1,5 szklanki cukru, 1 łyżkę olejku

zapachowego lub ekstraktu (w tym przypadku ekstrakt miętowy) oraz zielony barwnik

spożywczy. Całość mieszamy tak długo, aż wszystko się połączy. Jeżeli konsystencja

jest za rzadka, możemy dodać więcej cukru. Całość przekładamy do słoika i

ozdabiamy np. wstążką. Jedyne, co zmieniamy przy innych wariantach peelingu, to

barwnik i olejek/ekstrakt. Poza podstawowymi wariantami takimi jak mięta, wanilia,

kawa, lawenda czy róża, możecie poszaleć i pokombinować z innymi kompozycjami,

chociażby świątecznymi. Dla przykładu imbir, pumpkin spice, jabłkowo-cynamonowy,

karmel (lub karmel + jabłko), peppermint, piernikowy… Poszalejcie!

Brownie w słoiku

Tworzenie brownie w słoiku polega na tym samym co kakao, z tą jednak różnicą, że

przyda nam się większe naczynie. W tym przypadku

potrzebna nam będzie szklanka mąki, pół łyżeczki

soli, pół filiżanki niesłodzonego kakao, 2/3 filiżanki

brązowego cukru, 2/3 szklanki białego cukru, pół

filiżanki półsłodkiej czekolady (mogą być też dropsy

czekoladowe), 1/3 szklanki białej czekolady i pół

szklanki orzechów (np. włoskich) — wszystko

wsypane w tej kolejności. A jak z tej mieszanki

stworzyć brownie? Wystarczy wsypać zawartość

słoika do miski i dokładnie wymieszać. Następnie

dodajemy łyżeczkę wanilii, 2/3 szklanki oleju

roślinnego i trzy jajka. Całość ponownie mieszamy a

masę wylewamy na blachę wyłożoną papierem do

pieczenia. Ciasto pieczemy przez 20-25 minut w temperaturze 180°.

Potpourri

Potpourri to mieszanka ziół, przypraw, cytrusów i naturalnie pachnących materiałów

roślinnych, dzięki którym w naszym domu unosi się piękny zapach. Często eksponuje

się je w formie suchej, np. w wazonie czy miskach, jednak można stworzyć również

mieszankę, którą wrzucamy do garnka i wolno gotujemy — dzięki temu zapach będzie

bardziej intensywny i wypełni cały nasz dom. Tylko co do takiej mieszanki

wykorzystywać? Cóż, najlepiej sprawdzą się różne aromatyczne zioła i przyprawy
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(rozmaryn, cynamon, tymianek), suszone cytrusy i owoce (żurawina, jabłka,

pomarańcza) i wiele innych składników. Przepisów najlepiej szukać w sieci, jest ich

naprawdę sporo. Gotową mieszankę wystarczy wsypać do słoika, ozdobić i prezent

gotowy!

Ciasteczka owsiane z M&M’sami

Kolejny pomysł na słoik typu „wysyp i wymieszaj”. Do stworzenia słoika ze

składnikami na ciasteczka owsiane potrzebne nam będzie 170 g mąki pszennej, 1

łyżeczka proszku do pieczenia, 1/4 łyżeczki soli, 150 g cukru trzcinowego, 100 g

płatków owsianych, 100 g posiekanej czekolady gorzkiej, 125 g M&M’sów i 70 g

orzechów włoskich. Aby stworzyć masę, należy wszystko wymieszać w misce razem ze

120 g roztopionego masła i jednym jajkiem. Z masy lepimy małe kulki (kilkanaście

lub kilkadziesiąt mniejszych), wykładamy je na blaszce wyłożonej papierem do

pieczenia i pieczemy 10-15 minut w 180°.

Ziołowa sól do kąpieli

Tutaj może upewnijmy się, czy obdarowywany ma

wannę… W każdym razie oto kolejny pomysł — sól

do kąpieli! Kombinować możemy do oporu, tak

samo jak np. przy peelingu cukrowym czy

potpourri. W sieci znajdziecie naprawdę sporo

przepisów, natomiast ja opiszę jeden z prostszych.

By stworzyć mieszankę, potrzebna będzie nam sól

— jednak nie ta kuchenna, a specjalna, więc mamy

troszkę pod górkę. Do kąpieli odpowiednia będzie

sól Epsom, która ma wiele właściwości

relaksujących, regenerujących i pozytywnie

wpływa na nasz układ mięśniowy, nerwowy,

stawowy i kostny. Z dodatkami do niej możemy tak naprawdę poszaleć według

własnego gustu. Przykładowo: lawenda działa uspokajająco, odprężająco i kojąco na

układ nerwowy. Róża poprawia nawilżenie skóry, przywraca prawidłowe pH skóry,

działa uspokajająco i relaksująco. Nagietek lekarski ma właściwości przeciwzapalne,

kojące i regeneracyjne. Warto poczytać o właściwościach suszu, zanim stworzymy

mieszankę. No to co? Do roboty!
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Czarodziejskie koło ratunkowe

Klasyfikacja magicznych stworzeń
Urząd Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami wprowadził klasyfikację wszystkich

magicznych stworzeń tak, by można było poznać, jakie stwarzają zagrożenie przy

spotkaniu ich. Klasyfikacja prezentuje się następująco:

 XXXXX — Nie nadaje się do udomowienia ani tresury, np. nundu, smoki.

 XXXX — Groźne/wymaga specjalistycznej wiedzy/czarodziej-specjalista może
sobie poradzić, np. buchorożec, demimoz.

 XXX — Odpowiedni czarodziej powinien dać sobie radę, np. niuchacz, ognisty
krab.

 XX — Niegroźne/może być udomowione, np. nieśmiałek, pufek.

 X — Nudne, np. chorbotek, gumochłon.

Wzory Magiczne
Magiczne wzory w Eliksirach dzielą się na dwie grupy — teoretyczne i praktyczne.

Wzory teoretyczne to takie, w których nie mamy podanych informacji, w jakich

ilościach lub jakiego fragmentu składnika trzeba użyć do przyrządzenia eliksiru, a

jedynie określa, co znajduje się w miksturze i w jakiej kolejności należy je dodawać do

kociołka, np. W+Bh+Lu+La+Je+F+J (woda + bahanka + lubczyk + lawenda +

jeżowiec + feniks + jednorożec). Natomiast wzory praktyczne — oprócz podania

składników i ich kolejności — określają również, ile danego składnika trzeba użyć, np.

500 ml W + 1 O + 2 liście Mt + 4 ml Ch + 1 kropla Ak (500 ml wody + 1

otwornica + 2 liście mięty + 4 ml soku z chorbotka + 1 kropla jadu akromantuli).
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Magiczna Pani radzi

Pytania od uczniów
Jak żyć we friendzonie?

Friendzone jest paskudnym uczuciem dla każdego, dlatego

wiedz, że jestem z Tobą (oraz innymi osobami, które może

akurat siedzą w tym samym) i przesyłam Ci całą moc

wsparcia. Niestety, dość często tak bywa, że zakochujemy

się jednostronnie, a później właśnie siedzimy w sidłach niespełnionej miłości,

zastanawiając się, co poszło nie tak, czego nam brakuje, czy może warto czekać albo

kombinować, przy okazji rozmyślając, co nasz obiekt westchnień właściwie myśli i

czuje. Czy jest jednak sens się w tym zatapiać po same uszy? Raczej nie. Nie wiem, na

jakim etapie jesteś Ty, jednak postaram się ogólnie napisać, co według mnie jest

całkiem dobrym rozwiązaniem.

Uwaga — piszę ogólnikowo i wcale nie musi się to z Wami zgadzać! Nie jestem

również psychologiem, więc nie bierzcie tego za pewnik.

Pierwszym krokiem jest zwykłe przeżycie tego smutku, żalu czy może nawet złości. To

są naturalne reakcje człowieka i przede wszystkim trzeba dać sobie sporo czasu. Nie

można jednak z tym przegiąć, żeby nie popaść w stany depresyjne. Problemy ze snem

albo nadmierna ilość snu, koszmary czy też niechęć do jedzenia i poczucie beznadziei

nie są niczym nienaturalnym w takiej sytuacji, jednak na dłuższą metę nie jest to dla

nas dobre. Kiedy więc warto spróbować zacząć działać? Wtedy, gdy poczuje się, że

nasze emocje są w stanie stagnacji — nie płaczemy przy największych błahostkach

związanych z tą osobą i nie odczuwamy nagłych przypływów złości. Stajemy się po

prostu neutralni, obojętni (w mniejszym bądź większym stopniu). Może to zająć dwa,

trzy dni, a równie dobrze może to potrwać dwa tygodnie (albo dłużej) i to jest jak

najbardziej w porządku, bo każdy przeżywa to na swój sposób.

Co dalej? Po przeżyciu tego „pierwszego szoku” jesteśmy bardziej podatni na

jakiekolwiek słowa wsparcia i nie odrzucamy wszystkiego, co ktoś nam próbuje

powiedzieć. Nie zawsze jednak chcemy słuchać, bo „jest nam wszystko jedno”. Mimo

to warto pamiętać i powtarzać sobie, że to nie jest ani nasza wina, ani tej osoby. Po
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prostu nie zaiskrzyło i… tyle. Ludzie dobierają się w pary przez pryzmat bardzo,

bardzo wielu czynników, których często nie da się przeskoczyć. Skoro ktoś nas

zamknął we friendzonie, to znaczy, że nie bylibyśmy zgraną parą, nawet jeśli w tej

chwili wydaje nam się inaczej. Dlatego też należy iść dalej. Nie jest to proste, zdaję

sobie z tego doskonale sprawę, ale siedzenie w jednym miejscu w nieskończoność

nijak nam nie pomoże.

Zanim jednak faktycznie pójdziemy dalej, to minie trochę czasu — co jest w porządku.

W tym okresie warto przywyknąć do takiego stanu rzeczy. Nie da się permanentnie

wyrzucić z głowy kogoś, kto faktycznie sprawił, że nasze serce mocniej zabiło, a

próbowanie na siłę może się skończyć niepowodzeniem i większym dołkiem. Zamiast

walki ze sobą na siłę, polecam zająć się po prostu swoją osobą. W zależności, co lubisz

robić, Drogi Czytelniku, mogę polecić znalezienie nowej pasji, czytanie książek,

zajęcie się muzyką, poezją, rysunkiem. Niektórym pomaga rzucenie się w wir pracy,

żeby nie mieć po prostu czasu na rozmyślanie — osobiście stosuję i całkiem się

sprawdza. Możesz robić dosłownie cokolwiek, byle nie siedzieć i nie rozpaczać w

nieskończoność. Ludzie przychodzą i odchodzą, to jest niestety prawda, a my musimy

lecieć dalej, bo nikt za nas życia nie przeżyje. Należy też pamiętać o swoich

najbliższych przyjaciołach czy znajomych, których nie wolno nam przez to zaniedbać.

Mogą nam pomóc samymi wyjściami z domu czy chwilami, w których można się

wygadać, wypłakać, czy nawet pomilczeć — byle z kimś. Zamykanie się w swojej bańce

jest równie niebezpieczne, co przedłużający się stan rozpaczania. Łatwo jest się

„zafiksować”, a z tego jest ciężko wyjść.

Można również spróbować zupełnie odciąć się od tej osoby, bo kiedy jest cały czas w

pobliżu, to jest dużo, dużo trudniej się wyleczyć. Jeśli jest to Twój przyjaciel, a Ty się z

tym źle czujesz, to polecam z nim o tym po prostu porozmawiać i wyjaśnić, jak to

wygląda, żeby przez przypadek nie zniszczyć sobie przyjaźni. Trzeba się jednak liczyć z

faktem, że może być wtedy różnie i na to też nie ma się wpływu, bo niestety uczucia

potrafią nam przeszkodzić w dalszej przyjaźni. Tak zwane coś za coś. No, ale jeśli jest

to osoba, która jest wyłącznie naszym obiektem westchnień, to faktycznie polecam się

odciąć, chociaż na jakiś czas, bo inaczej będzie się to ciągnąć w nieskończoność.
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Czuje, że nie pasuje już ani do AMR ani do swojego domu. Czy

można coś z tym zrobić?

Niestety wiem, co możesz czuć, ale uważam, że można coś zrobić! Poczucie

niedopasowania do szkoły może się wiązać bezpośrednio z faktem, że to samo

odczuwasz w swoim domu. Myślałxś może o zmianie otoczenia? Czasem przepisanie

się z jednego domu do drugiego potrafi wiele zdziałać, bo jednak domy tworzą ludzie,

a nie z każdym będziemy się czuć dobrze.

Na pewno nie rezygnuj od razu z całej szkoły, bo to jest już ostateczność. Jeśli jesteś

na szkolnym Discordzie, to polecam angażować się w codzienne rozmowy albo

chociaż je obserwować. W takich luźnych integracjach dużo łatwiej odnaleźć „swoich”,

a zapewniam, że ktoś taki się znajdzie. Jeśli Cię tam nie ma, to zachęcam do

dołączenia, ponieważ w przerwach między semestralnych to właśnie na Discordzie

dzieje się najwięcej.

Możesz też spróbować pisać prywatnie do osób, które wydają się być najbardziej

dopasowane do Ciebie bądź wydają Ci się najciekawsze. Ewentualnie do Opiekunów

danego domu! Nauczyciele, Stażyści i Dyrekcja też nie gryzą, więc śmiało można

podejść, do kogo tylko zapragniesz. Pamiętaj jednak, żeby się nie poddawać i

próbować kombinować, bo, kto wie, może faktycznie trafisz w odpowiednie miejsce

nim kiwniesz palcem? Trzymam mocno kciuki!

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.”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIEXGHqPTb-SXzYg4NgbTCzhpbdikjHxtZ66G1Y3SSJD2wg/viewform
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Ciekawostki

Uniwersum potterowskie
 W Hogwarcie w ciągu roku odbywają się trzy święta — Wielkanoc, Noc

Duchów oraz Boże Narodzenie.

 Bellatriks Lestrange jest jedyną z sióstr Black, która miała nieślubne dziecko.

 W 1994 roku zamiast uroczystej uczty z okazji Bożego Narodzenia odbył się

Bal Bożonarodzeniowy spowodowany trwającym Turniejem Trójmagicznym.

 Harry Potter przed odjazdem swojego syna do Hogwartu poradził mu, aby

unikał kontaktu z Irytkiem.

Akademia Magii Ramesville
 Siedemnastą edycję Wiedzy o Ramesville wygrała Nereida Wengs.

 W 2022 roku w Ramesville odbyły się trzy semestry — styczeń-marzec, maj-

lipiec oraz wrzesień-listopad, a w 2021 roku było ich aż cztery — styczeń-

marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-sierpień oraz październik-grudzień.

 W zeszłym semestrze (wrzesień-listopad) wszystkie domy zdobyły łącznie 228

324 punkty.

 W 2020 roku 24 osoby postanowiły wykonać własną bombkę

bożonarodzeniową, która zawisła na Ramesvillowskiej choince.
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Pośród ankiet
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Horoskopy

Baran | 21.03 — 20.04
Barany będą w stanie rozpocząć nowy rok naprawieniem relacji, w

których coś zgrzyta. Powinny skupić się przede wszystkim na

rozwiązaniu konfliktów, których nie widać na pierwszy rzut oka.

Bardzo możliwe, że ktoś bliski wciąż chowa do nich urazę po dawnej

waśni — Barany powinny rozejrzeć się wokół i sprawdzić to, bo czeka je idealny czas na

rozwiązanie takich spraw. Jeśli zrobią to teraz, unikną nieprzyjemności w późniejszych

miesiącach.

Byk | 21.04 — 21.05
Byki jak zwykle wykażą się swoją beztroską i nie pozwolą, by jakieś

zmartwienia spędzały im sen z powiek. Czeka je cudowny początek

roku, który przyniesie wiele nowych możliwości na samorozwój —

warto więc z nich skorzystać. Byki wyjdą też ze swojej skorupy i

przez jakiś czas będą duszą towarzystwa, do której każdy na imprezach lgnie. Polecam

wykorzystać tę energię poprzez nawiązanie nowych znajomości, które rozwiną się w

późniejszym czasie.

Bliźnięta | 22.05 — 21.06
Bliźnięta rozpoczynają nowy rok w niepewnej energii, jednak nie

powinny obawiać się swoich pomysłów. Nawet jeśli każda osoba

wokół coś im odradza, powinny same zdecydować, czy warto coś

zrobić. Nadeszła pora na samodzielne decyzje, jednak niech nie

będą pochopne. Z odrobiną opanowania oraz własnej kreatywności bliźnięta zdołają

rozwiązać każdy problem, który stanie im na drodze. Nauczą się, że czasami postąpienie

wbrew radom innych ludzi jest opłacalne.
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Rak | 22.06 — 22.07
Raki, jak to Raki, i teraz są w gorącej wodzie kąpane. Nie będą

wiedziały, w co włożyć ręce i będą chciały zacząć mnóstwo

projektów na raz, jednak powinny być ostrożniejsze. Co prawda ten

czas sprzyjać będzie samorozwojowi i tworzeniu, jednak raki nie

powinny porywać się z motyką na słońce. Zamiast brać się za

wszystko w jednym czasie, powinny chociaż raz zwolnić i pozwolić swojej energii odpocząć, by

nie wypalić się już na początku roku.

Lew | 23.07 — 22.08

Jeśli Lwy mają już zaplanowaną jakąś część nowego roku, mogą te

plany przekreślić. Energia wokół nich będzie nieco chaotyczna i

raczej nie uda im przeżyć zaplanowanego tygodnia. Niech

przygotują się na nieoczekiwane zdarzenia, małe wypadki i

niezapowiedzianych gości. Warto jednak zmienić swoje plany, by spotkać się z przyjaciółmi

lub rodziną, ponieważ ta chaotyczna energia sprzyjać będzie zdradzaniu sekretów — zwykła

rozmowa przy kawie lub herbacie przyniesie więc lwom nieoczekiwane nowiny. Radzę jednak

uważać, co się mówi, bo lwów ta energia nie ominie.

Panna | 23.08 — 22.09
Panny zaczną ten rok z bardzo pozytywną energią, która zmotywuje

je do działania. Bez reszty pochłoną je przeróżne zadania, które

zaowocują w przyszłości. Jest to idealny czas na samorozwój i

panny zdają się już o tym wiedzieć — będą miały wiele siły, by

zmienić swoje życie i docenić to, co już mają. Ich otoczenie może być jednak nieprzychylne na

takie zmiany, nawet jeśli będzie chciało dobrze. Warto więc zrezygnować z słuchania rad

innych i skupić się na tym, co samemu wie się najlepiej, by osiągnąć swoje cele.
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Waga | 23.09 — 23.10
Wagom również udzieli się noworoczny nastrój samorozwoju —

kreatywność będzie im przyjać, a same nie będą wiedziały, którym

pomysłem zająć się w pierwszej kolejności. Wpadną w wir planów i

pracy, jednak muszą pamiętać o odpoczynku i zadbaniu również o

samych siebie. Weekend po całym tygodniu ciężkiej pracy jest na to

wręcz idealny — sugeruję odcięcie się od obowiązków i znajomych, którzy mogą być męczący,

chociaż na parę godzin. Po naładowaniu baterii Wagi będą mogły dalej pracować na swój

sukces.

Skorpion | 24.10 — 22.11
Noworoczna energia nie odpuści nawet skorpionom, które dostaną

dużej motywacji do działania. Będzie rozpierać je energia i same nie

będą wiedziały, w co włożyć ręce. Niezwykle kuszące będą z

pewnością nowe projekty, do których łatwo będzie przysiąść.

Skorpiony nie powinny jednak dać się zwieść własnej kreatywności i zamiast zaczynać coś

nowego, powinny dopełnić obowiązków, z którymi zwlekają jakiś czas. Obowiązkowość

przyjdzie im z wielką łatwością, jednak gdy nadejdzie weekend, muszą sobie zrobić przerwę

od pracy, bo inaczej będą wyczerpane.

Strzelec | 23.11 — 21.12
Strzelce nie będą miały w najbliższych dniach problemów z

przyciąganiem pieniędzy — jeśli wezmą się za coś, co może

przynieść dochód, na pewno im go przyniesie. Strzelce nie powinny

jednak za bardzo wychodzić przed szereg i chwalić się swoimi

pomysłami, ponieważ może dojść do nieprzyjemnych spięć ze znajomymi lub nawet kradzieży

intelektualnej. Powinny mieć się na baczności!
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Koziorożec | 22.12 — 20.01
Koziorożce w najbliższych dniach zauważą, że wiele osób przychodzi

do nich po rady. Winna temu będzie ich energia, która wpłynie na

trafność decyzji. Można więc rzec, że Koziorożce będą w tym

tygodniu niemal nieomylne; powinny jedynie zaufać swojej intuicji.

Niech nie zapominają jednak, że nie da się zadowolić każdego i

lepiej powiedzieć wprost, co się myśli, niż owijać w bawełnę, by kogoś nie urazić. Szczerość

nigdy nie wychodzi z mody!

Wodnik | 20.01 — 18.02
Chociaż Wodniki zaczynają nowy rok z ciężką energią, nie powinny

się tym przejmować. Na pierwszym miejscu powinni postawić

siebie i pozwolić sobie odpocząć, wypełniać obowiązki w swoim

czasie. Niech nie zapominają, by słuchać swojego ciała i dać mu to,

czego potrzebuje, bez względu na to, czy będą to dodatkowe kalorie w postaci kolejnego

kawałka ciasta czy dłuższy sen. Zadbanie o siebie zwróci się wodnikom już po paru dniach w

postaci nieograniczonej siły do działania.

Ryby | 19.02 — 20.03
Energia noworoczna nie pozwoli Rybom siedzieć z założonymi

rękami, nawet jeśli będą potrzebowały odpoczynku. Będą czuły

ciągłą potrzebę, by coś robić i zajmować się czymś wartościowym.

Radzę skoncentrować tą energię na samorozwoju, jednak może być

to niezwykle ciężkie, dlatego niemal idealnym rozwiązaniem dla ryb będzie zorganizowanie

wydarzenia towarzyskiego. Może być to zwykłe spotkanie z najbliższą rodziną, długo

odkładana randka lub szalona impreza — chodzi o połączenie rozrywki z pracą i planowaniem.
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Kącik artystyczny

Konkurs artystyczny
Chociaż święta już dawno za nami, nie można ukryć, że Boże Narodzenie

nierozerwalnie kojarzy się z zimą. Waszym zadaniem będzie więc narysowanie

waszego wymarzonego prezentu pod choinkę. Nie musi być to coś, co dostaliście,

możecie puścić wodze fantazji. Format pracy jest dowolny — możecie wykonać

rysunek w programie komputerowym, namalować farbami lub zrobić wydzierankę.

Za wysłanie prac na sowę redakcji do północy dnia 17.01. możecie otrzymać 20

punktów. Wybrane prace pojawią się w następnym wydaniu Newsville.

Twórczość społeczności
Pewnej zimnej, październikowej nocy.

Crispin maską zasłaniał oczy.

Na stole dynia czeka do wycięcia,

Crispin już szuka odpowiedniego zaklęcia.

Prężył się i przeciągał niczym stary kot,

a przecież to tylko horrorów noc.

Czekał on bowiem na miłość swego życia,

pewnie niespodziewanie wyjdzie z ukrycia.

Gdy nadchodziła już spotkania pora,

wyłoniła się z ciemności Crispinowa żona..

Oczy otworzył z niedowierzania

bardzo dziwnie była ubrana..

Moja kochana co Ty masz na sobie?! —

krzyknął głośno w wybranki stronę.

Ona czerwona z zawstydzenia,

przybrała postać umierającego drzewa.

autor: Delilah Warren
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Na górze róże,

Na dole bez

Ty mi powiedz kto to jest.

Czy to sowa,

Czy to pies,

Czy to dynia.

Kto to jest?

Ktoś zagląda przez okienko,

Ktoś już puka w drzwi drewniane,

A ktoś w ręce trzyma wór.

Co w tym worze,

Co w nim jest?

Czy to róże,

Czy to bez?

Powiedz panie w masce złej,

Co w tym worku jest na dnie.

Maska zwykła, worek też

Więc mi powiedz kto to jest.

Kto to jest i co tam jest?

Co tam jest i kto to jest?

Ja już nie wiem

Czy ty też?

Czuję się jak w bajce złej.

Bajka straszna z panem złym,

Bajka straszna z worem krwi.

Czy już znasz tą opowieść?

Horror? Thriller? Fantastyka?

A może akcji pełna treść?

Tego nie wiem,

Bo sekretów worek pełen

I za maską jeszcze jeden.

autor: Riana Ursa
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Halloween coraz bliżej,

A dokumenty Crispina piętrzyły się wyżej i wyżej.

Profesor nie wyrabiał się ze sprawdzianami,

„Po co ja je zadaję?” — myślał, ślęcząc nad nimi godzinami.

Postanowił do sklepu iść

Kupił dynię i winogrona kiść.

Wybrał także maskę na twarz,

Może dzięki niej więcej uczniów przyjdzie na jego staż..

Postanowił telewizor włączyć,

„Horror obejrzę” — powiedział i zaczął wino sączyć.

I tak dzień upłynął leniwy,

Aż stosik sprawdzianów zrobił się chybotliwy.

I upadł na podłogę

Uszkodziwszy profesorską nogę.

autor:Marcia Malfoy

Była raz opowieść dla maluchów,

Coby je zabawiać w każdą Noc Duchów,

Opowieść ta to istny był horror,

O dyni pewnej co siała terror,

Pnączami swymi na tych się mściła,

Co dla dyniowych lampionów nie była miła,

Opowieść ta była ku przestrodze,

Aby gówniak nie przedstawiał dyni nodze,

Bo za każdym razem kiedy jakąś się rozwali,

Dynia z twarzą niczym maska wpadnie i przywali,

Więc smrody niech lepiej będą dla dyń grzeczne,

Bo straszna mścicielka się zjawi i wzbudzi u nich dreszcze.

autor: Kazbiel Thundershout



58

Strefa rozrywki
Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 17 stycznia

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli!

Konkurs nr 1
W tym konkursie Waszym zadaniem będzie ułożenie

puzzli. Kliknijcie w poniższy świstoklik, a po ułożeniu

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

zdobędziecie 20 punktów/galeonów.

— ułóż puzzle —

Konkurs nr 2
W drugim konkursie czekają na Was ukochane przez

każdego akrostychy, które polegają na rozwinięciu

słowa w pełne zdanie, np. CZARA — Crispin Z Alice

Ratują Albusa. To jednak nie wszystko. Wasze zdania

muszą być związane z Akademią. Za każde rozwinięte

słowo otrzymacie 4 punkty/galeony, co łącznie da 20

punktów/galeonów.

1. Światełka

2. Życzenia

3. Zimno

4. Śnieg

5. Bałwan
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