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Naczelne Deliberacje
„I jeszcze ptak, co nigdy do nieba nie doleci, bo nie ma ziemi, z której mógłby

wzlecieć.”

– Rafał Wojaczek

Na dworze powoli robi się coraz cieplej i rankami — jeśli, oczywiście, zarywacie nocki

na tyle długo lub wstajecie aż tak wcześnie, by móc tego doświadczyć — można już

dosłyszeć pierwsze dźwięki wiosny. Co prawda pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza,

jednak ptaki mogły zdążyć Was już uraczyć swoim uroczym śpiewem. Te

niesamowite stworzenia nie są niezbędne dla ekosystemu, a człowiek zdołał

uprzykrzyć życie nawet im poprzez wywołanie zanieczyszczenia dźwiękiem...

Nie skupiajmy się jednak na negatywach; już za niecały miesiąc, bo pierwszego

kwietnia, dzień swój obchodzą właśnie ptaki. By uczcić ich znaczenie i

niezaprzeczalne piękno, wszystkie osoby redaktorskie ciężko pracowały nad

wydaniem, które poświęcone zostało tematyce ptasiej. Bez względu na to, czy lubicie

te zwierzęta czy nie, na pewno znajdziecie tu coś dla siebie.

Rozwińcie skrzydła,
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Osobistości od drugiej strony:
Kazbiel Thundershout & Zinnia Cormier

[Na czas wywiadu szkolna biblioteka przeszła niecodzienną metamorfozę.

Większość puf zostało odłożonych pod ścianę, a na samym środku pomieszczenia

zostały tylko cztery. Pomiędzy nimi znajdował się niski stolik, na którym został

umieszczony okrągły talerz, z którego wysypywały się świeżo upieczone ciasteczka.]

Alice: [Raczej zaskoczeniem nie było, że

ponownie wpadła do pokoju na ostatnią

chwilę. Oddychając nierównomiernie po

biegu, jaki chwilę temu zaliczyła,

przekroczyła próg biblioteki, szybko

lokalizując wzrokiem swoją towarzyszkę w

niedoli. Posłała jej swój najbardziej

czarujący uśmiech, chcąc tym samym

udobruchać koleżankę po fachu, a następnie

skierowała się ku miejscu, które było

przeznaczone dla niej, już po chwili siadając

wygodnie na pufie znajdującej się obok.]

Nathalina: [Kobieta już od dobrych kilku

minut siedziała na swojej fioletowej pufie, zerkając co chwila na zegar. Pokręciła

karcąco głową na widok swojej współredaktorki, która po raz kolejny się spóźniła.

Kiedyś spóźni się na własny pogrzeb i tyle z tego będzie… Po kilku minutach drzwi do

biblioteki ponownie się otworzyły, a do środka tym razem weszły dwie czarujące

osoby. Uśmiechnęła się do nich serdecznie i wskazała na dwie, wolne pufy, na których

mogli spokojnie usiąść.]Witamy naszych szkolnych magizoologów! Cieszymy

się, że znaleźliście na nas czas w swoich napiętych kalendarzach.

Kazbiel: [Spojrzał na obecne w pomieszczeniu kobiety, przybierając swój najmniej

czarujący wyraz twarzy. Co to za zwyczaje, męczyć starego dziada w wieku

emerytalnym i zamykać go w czterech ścianach, gdzie nawet pajęczyny nie było

możliwe uświadczyć. Skandal.] Czyli wiadomym jest, że kalendarze napięte, a
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i tak męczą… Ale jesteśmy. [Spojrzał na szkolną ptakolog, która siedziała z

bananem na twarzy, myśląc, że wystrychnęła staruszka. Nie ma to tamto, jego plecy

wysiadłyby i na drugiej pufie. Od siedzenia są skały porośnięte mięciutkim mchem, a

nie jakieś wymysły nowoczesności.]

Zinnia: Chyba nie było innej możliwości. Obawiałam się, że gdybym

odmówiła wywiadu, to moja wypłata ucierpiałaby bardziej niż od

inflacji… [Zaśmiała się pod nosem, wyprzedzając starego emeryta bez żadnego trudu.

Dzięki temu zdołała szybciej zająć miejsce na wygodnej, miękkiej pufie. Cóż,

pozostawiła tą najbardziej zmechaconą dla swojego byłego mentora, ale ból jego

pleców nie był jej problemem.

Skorzystała też z okazji i pochyliła się

ku stolikowi, aby podkraść dla siebie

kociołkowego pieguska. Wepchnęła go

sobie w usta, póki nie musiała

odpowiadać na żadne pytania.]

Alice: Postaramy się jak

najszybciej was wypuścić z

powrotem do obowiązków ze

swoich wywiadowych macek, a

na razie… czujcie się jak u siebie i

w ogóle. [Uniosła kąciki ust i szybko

wygrzebała z torby notes oraz samonotujące pióro, w które tym razem postanowiła się

zaopatrzyć — szczególnie po błędzie ostatniego wywiadu, który skutkował bólem

nadgarstka przez następne kilka dni.] Oboje mieliście już okazję wieki temu

udzielić wywiadów do Newsville, dlatego nie będziemy odgrzewać pytania

o wasze początki… [Przerwała na chwilę, zastanawiając się.] Ale na pewno nie

zostawimy waszych „młodszych ja” w spokoju! Jak myślicie, co

pomyślałyby wasze wersje z pierwszych dni w Świecie Magii, gdyby

zobaczyły teraz was i to, co osiągnęliście? Zaczynając od tych osiągnięć

uczniowskich, a kończąc na tych nauczycielskich. [W tym momencie

przywołała w pamięci tytuł najlepszego nauczyciela, który oboje otrzymali.]

Kazbiel: [Nie był pewny, w jaki sposób miał się poczuć jak u siebie gdzieś, gdzie nie

było żadnych krzaków, ale przemilczał dziwną prośbę.] Jestem już na tym etapie
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życia, że wspominanie mojej młodej wersji graniczy z cudem. Ale...

[Zamilkł na dłuższą chwilę i przybrał minę jak typowi starcy, kiedy wspominają czasy

sprzed lat i chwilę później zaczynają opowiadać o ludziach i miejscach, których już nie

ma.] Pewnie bym się zrugał. Solidnie.

Nie podejrzewałbym się o to wszystko,

co udało mi się przeżyć. Wiele miejsc,

wiele stanowisk, tych bardziej i mniej

ważnych. Tyle tytułów, tyle wybitnych

świadectw, tyle dyplomów, tyle

puszczonych w świat uczniów i

stażystów. [Znów zamilkł na dłuższą chwilę,

zbierając myśli. Miał swoje lata, miał prawo.]

A mimo to ciągle zawodzę. Jak nie

innych, to siebie. Moje życie to

sinusoida — raz spadam, raz się

podnoszę. Ale jak się tak zastanowię, to bez jednego nie ma drugiego.

Aczkolwiek... Moje „młode ja” oczekiwałoby ode mnie wiecznej perfekcji,

co nie jest niestety możliwe i już bardzo dobrze to wiem. Głupi, naiwny

gówniak ze mnie był. [Ponownie odpłynął, zastanawiając się, czy faktycznie

głupota jest jedynie domeną młodych i czy sam już wystarczająco wiele razy nie

udowodnił, że i na starość głupi umrze.]

Zinnia: Cóż… Młodsza Zinn miała dosyć dokładnie wyznaczone ambicje,

co w przypadku nieuleczalnej Ślizgonki dziwić absolutnie nie powinno.

[Uśmiechnęła się, zadowolona z siebie. Oblizała usta, aby pozbyć się okruszków po

pieguskach, które — jak miała nadzieję — pójdą jej w bicki, a nie część zadnią.] Nie

zdziwiłaby się dobrymi wynikami w nauce ani też specjalizacją w

magizoologii — nigdy nie ukrywałam, że od samego początku planowałam

staż u tego starca tutaj. [Kiwnęła głową w kierunku Kazbiela, puszczając oczko.]

Być może jedyną rzeczą, której początkująca panienka Cormier nie

przewidziała, było to, że nigdy nie zostanie absolwentką AMR, co wszyscy

mi wypominają po dziś dzień. A w kwestiach nauczycielskich… [Zamyśliła

się na moment i skrzyżowała ramiona na piersiach, wertując karty pamięci,

zaczynając od zeszłorocznej wiośnie.] Nie spodziewałam się, że zostanę

tytułową Profesor Ptaszor. Nie zamierzałam obierać magicznych ptaków
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jako swój kierunek, a tak wyszło. Tak samo jak zeszłorocznej wygranej w

kategorii Najlepszego Profesora na Szkoleniu. Myślę, że biorąc pod

uwagę te sukcesy, młodsza ja

byłaby dumna.W większości.

Nathalina: [Kobieta przysłuchiwała się

odpowiedziom zarówno Kazbiela, jak i

Zinnii, po czym stwierdziła, że brzmią

podobnie do tego, co sama by

odpowiedziała.] Oboje możecie

pochwalić się pewnym stażem w

murach Ramesville. Niektórzy

troszkę dłuższym… [Zerknęła na

Kazbiela.] …a inni delikatnie

krótszym. [Spojrzała na Zinnię.] Jednak mimo upływu czasu nadal aktywnie

uczestniczycie w szkolnym życiu. Co najbardziej sprawia, że nadal

jesteście w tym miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy? Atmosfera

Akademii, zawarte przyjaźnie czy jednak coś zupełnie innego?

Kazbiel: Aktywnie uczestniczyłem w zeszłym roku. Co widać było po

rankingu. I właśnie w tym roku odpoczywam, detoks. Myślę, że to

pomaga przetrwać, wytrwać. Nie można dawać z siebie zawsze 100%. To

właśnie jedna z rzeczy, która mnie trzyma w Akademii. Możliwość

zmienności. Mogę w niej być tyle czasu, ile danego roku chcę. Raz godzinę

tygodniowo, raz pięć godzin dziennie. Co nie jest dane nowym uczniom,

ale na nich jeszcze przyjdzie czas. [Zaczął powoli miziać się po brodzie, szukając

w głowie ciągu dalszego swoich mądrości.] Kolejnym aspektem, jak sądzę, jest

zmienność samej Akademii. Są nowi uczniowie, nowi nauczyciele, nowe

kursy, nowe eventy. A trzeci mogą być ludzie, niech będzie. W końcu z

samymi Korwinami trudno by się żyło, a tu jednak większość

społeczności wydaje się stosunkowo niewyniszczająca szarych komórek.

Zinnia: Syndrom sztokholmski. Pakt z diabłem. Jak zwał, tak zwał.

[Przeciągnęła się na pufie, która zdawała się być przesadnie wygodna dla jej własnego

dobra...] A nieco poważniej — możliwość przekazywania wiedzy innym

zawsze była czymś, co mnie intrygowało i w czym chciałam się spełnić.
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Lubię przesiąkać informacjami, absorbować je jak gąbka i jeśli mam

możliwość zaszczepić w kimś przynajmniej zalążek podobnego

zamiłowania, to uznaję to za sukces. [Uśmiechnęła się mimowolnie,

wspominając wszystkich absolwentów jej szkolenia, którzy zdołali zdobyć jakąś

sympatię do tej całej ptakologii.] Chociaż można to uznać za swego rodzaju

masochizm, kiedy załamuję ręce nad praktykami… ale poza tym ludzie w

szkole też są spoko. Ale nad nimi też czasem załamuję ręce.

Kazbiel: [Wysłuchał jeszcze odpowiedzi koleżanki-ptaszary i musiał, o zgrozo,

przyznać jej w czymś rację.] Tak, zdecydowanie sam fakt tego, że lubią się

uczyć, jest tu kluczowy. A uczniowie co roku zaskakują. Nie można

narzekać na nudę w tym aspekcie.

Alice: Z takimi określeniami to się jeszcze nie spotkałam… Oryginalnie.

[Zaśmiała się po usłyszeniu odpowiedzi Zinnii, notując w głowie określenie „pakt z

diabłem” w kontekście przywiązania do AMR — wyjątkowo mocno spodobał jej się ten

tekst.] A teraz przejdźmy do czegoś ciekawszego, bo dotyczącego

waszych… specjalizacji, chyba tak to mogę nazwać. Kazbiel! [Wywołała

mężczyznę prawie jak do tablicy.] Masz jakąś swoją ulubioną gromadę

stworzeń magicznych? Ptaki, ssaki, może gady? A może byłbyś w ogóle w

stanie wymienić nam konkretnie swoje ulubione magiczne stworzenie?

[Spojrzała z zaciekawieniem na magizoologa, wiedząc, jak trudne byłoby wybranie

swojego ulubionego magicznego stworzenia.]

Kazbiel: [Spoglądał na swoją stażystkę,

unosząc brew.] Niezwykłe zdolności

aktorskie. Wcale o tym nie

rozmawialiśmy. [Już prawie uśmiechnął się

jak normalny człowiek, ale na szczęście finalnie

wyszło mu coś z pogranicza ironii i

pobłażliwości.] Myślę, że moim

fenomenem — albo raczej defektem —

jest to, że nie mam jasnych ulubieńców.

Jedne stworzenia lubię bardziej, inne

mniej. Wszystkie jednak bardzo głęboko

cenię i w każdym umiem znaleźć coś niezwykłego. Jednakowoż... Grono
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moich ulubieńców obejmowałoby połowę podręcznika. [Zwęził na chwilę

usta w wąską linię i spiął szczękę, ważąc kolejne słowa.] Jeśli miałbym podać

jakieś przykłady... To mogę zaznaczyć, że nazwy moich olimpiad nie brały

się znikąd. Co się tyczy natomiast gromad... Często najbardziej fascynują

mnie bezkręgowce, bo najmniej o nich wiadomo. I to jednak największa

grupa zwierząt na naszej planecie. To jednak pod względem teorii, bo pod

kątem praktyki wybrałbym ssaki. Mimo wszystko często, choć nie zawsze,

są najinteligentniejsze, a właśnie z takimi zwierzętami najprzyjemniej się

pracuje. Najbardziej świadomymi. [O dziwo naprawdę szczerze lekko się

uśmiechnął. Zapewne dlatego, że myślami błądził już z dala od ludzi i biblioteki.

Cieszył się ze wspomnień swoich przygód z demimozami, matagotami czy

niuchaczami, które już tyle razy zaskakiwały go swoimi zachowaniami i

niezaprzeczalną bystrością umysłów.]

Nathalina: [Przysłuchiwała się odpowiedzi profesora Thundershouta, uśmiechając

się w pewnych momentach pod nosem. Uwielbiała słuchać, gdy ktoś opowiada o

swoich zainteresowaniach z takim zafascynowaniem jak Kazbiel o stworzeniach.] Nie

byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie wykorzystały okazji i nie zadały naszej

szkolnej profesor ptaszor fundamentalnego pytania. [Zerknęła na Zinnię i

uniosła lekko brew.] Pewnie będzie to pytanie z serii „wybierz ulubione

dziecko”, ale czy jest jakiś ptak, który jest dla ciebie szczególny i możesz

go uznać za swojego ulubionego?

Zinnia: [W czasie, gdy Kazbiel odpowiadał na

pytanie, ponownie dobrała się do stolika ze

słodkościami. Tym razem jej ofiarą stały się gały

czekoladowe, które zdołały już rozpocząć podróż

do jej żołądka. Przełknęła szybko truskawkowy

mus i odpowiedziała na spojrzenie Nathaliny.]

Nigdy nie twierdziłam, że jestem dobrą

matką, więc faworyzacja pośród dzieci jest

czymś, co praktykuję na porządku

dziennym. [Zmarszczyła brwi, bo odpowiedź

jednak nie była aż tak oczywista.] Świergotniki mają specjalne miejsce w

moim sercu ze względu na ich mącący w głowach śpiew, jednak
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największą sympatię czułam zawsze do gromoptaków. Magiczne

zdolności związane ze zjawiskami pogodowymi, a zwłaszcza burzowymi,

są czymś, czego niesamowicie im zazdroszczę. Do tego są one takie piękne.

[Rozmarzyła się na samą myśl o możliwości lotu na grzbiecie gromoptaka w czasie

wyładowań atmosferycznych.] Plus jest to stworzenie jednego z domów

Ilvermorny — i to właśnie tego, do którego najpewniej bym należała.

Alice: [Kiwnęła lekko głową, po części nawet zgadzając się z opinią Zinnii — być

może nie nazwałaby gromoptaka swoim ulubionym ptakiem, ale nie można było

zaprzeczyć, że są to stworzenia niezwykle piękne i wyjątkowe.] To teraz krótka

seria szybkich, ptasich strzałów. Do

wyboru jedna opcja z dwóch, do tego

krótkie uzasadnienie. Prawie jak na HR…

[Zaśmiała się pod nosem.] Zinnia, gdybyś

miała do wyboru zdolności leczenia

feniksa i umiejętność wyczuwania

zagrożenia gromoptaka, co byś wybrała i

dlaczego? [Przeniosła wzrok na rozmówczynię,

jednocześnie podsuwając talerz z ciasteczkami

bliżej gości. Musiała robić za tę kulturalną w

wywiadowym duo.]

Zinnia: Postaram się nie pozwolić mojej

gromoptakowej sympatii wygrać tak

łatwo. [Odgarnęła kosmyki włosów z czoła i

podrapała się w głowę, rozważając nad odpowiedzią.] Obydwa są przydatne,

zwłaszcza w walce. Jednak daleko mi do uzdrowiciela, magomedycynę

wolę pozostawić Crispinowi. Gdybym kierowała się instynktem,

wybrałabym umiejętność wyczuwania zagrożenia, bo… wolę mieć

bardziej wyczulone instynkty niż możliwość uleczenia siebie po fakcie.

Może taka umiejętność uprzedziłaby mnie przed zagrożeniem dla moich

niemalże wyrzeźbionych absów, jakim jest ten cały stół ciastek. [Zaśmiała

się, wskazując dłonią na już lekko opustoszałą tacę z przysmakami. To wina Kazbiela,

na sto procent.]
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Nathalina: [Chwilę patrzyła na swoje zapiski na pergaminie, próbując rozszyfrować,

co autor miał na myśli. Uniosła wzrok i umiejscowiła go na jedynym mężczyźnie

znajdującym się w pomieszczeniu.] Kazbielu, jesteś znany z tego, że często

używasz w stosunku do uczniów zwrotu „świergotniki”. [Zaznaczyła w

powietrzu cudzysłów palcami.] Co byś wolał, gdybyś miał do wyboru godzinę

słuchania śpiewu świergotników albo deszczową jesień spędzoną z

lelkiem wróżebnikiem w domu? [Po chwili doszło do niej, że nie każdy może

zrozumieć te aluzje stworzeniowe, więc szybko dodała.] Sama nie wiem, co gorsze

— nieustające wycie lelka czy śpiew świergotnika, doprowadzający do

czystego szaleństwa…

Kazbiel: [Wymownie zignorował przysuwanie ciasteczek przez szkolną numerolog.

Ciasteczek miał aż nadto. Zwrócił jednak uwagę na drugą redaktorkę.] Jedno i

drugie nie jest mi obce. Lata

słuchania złotych myśli uczniów i

lata ich zawodzeń przy egzaminach.

Nie różni się to niemal niczym od

wprowadzających w szaleństwo

śpiewów świergotników czy lelków.

Co poniekąd wyjaśnia moje odchyły,

których czasami niektórzy są

świadkami. Obie opcje kuszą.

Śpiew świergotnika jest jak

cudowna wizja przyjemnych objęć

szaleństwa. Zawodzenie lelka wiąże

się jednak z zagłuszeniem zbędnych

myśli i oddaniu się cudownym

wspomnieniom z udziałem szlochów i wycia dawnych uczniów. [Zrobił

krótką pauzę, w czasie której prowadził w głowie bitwę na plusy i minusy każdej z

opcji. W końcu pojawiło się coś, co umożliwiło mu podjęcie decyzji.] Myślę, że

skoro oba śpiewy kuszą mnie na równi, powinienem uwzględnić też inne

aspekty tych sytuacji. Po pierwsze, uwielbiam jesień i deszcze, wichury.

Dodatkowo uwielbiam patrzeć na smętne i ponure lelki. Dużo bardziej

niż jaskrawe i... optymistyczne świergotniki. Myślę, że moja decyzja

związana by była właśnie z obecnością lelka wróżebnika. [O ironio,
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mężczyzna wydawał się dużo bardziej wesoły i pobudzony, porównując z początkiem

wywiadu. Zniszczenie, rozkład, marazm, smutek i lamenty. To było to, co zawsze

przynosiło mu spokój i radość. Czuł się wtedy jak w basenie pełnym cebularzy, czyli

jak w niebie. Nie pozwalał zatem ponurym myślom uciec, żeby choć przez chwilę móc

się nimi cieszyć.]

Alice: [Zerknęła na swoje pełne chaosu notatki, które teraz w dodatku zostały

urozmaicone odpowiedziami ich ofiar. Zmrużyła oczy i szybko odszukała ostatnie z

pytań przygotowanych przez wywiadowe duo, dochodząc jednocześnie do wniosku, że

strasznie szybko zleciał jej spędzony w bibliotece czas.] I ostatnie, tym razem do

obojga! Co byście wybrali, mając do dyspozycji zwinność znikacza i

pamięć memortka?

Zinnia: Pamięć już mam. Nawet zbyt dobrą. [Dodała dosyć dobitnie.]

Wybieram więc zwinność, chociaż tej

też mi nie brakuje. Ale chyba nie ma

co odmawiać takiej możliwości,

przynajmniej wtedy nie miałabym

problemu z unikaniem pacnięcia

przez skrzydło poddenerwowanego

lelka wróżebnika. [Wzruszyła ramionami,

przypominając sobie niedawną lekcję o tych

właśnie ptakach.]

Kazbiel: [Znów zabrał się za powolne

mizianie się pod brodą. Udało mu się nawet

przez to wyczesać z włosów niewielką gałązkę. Nic nowego dla kogoś, kto większość

czasu spędzał w lesie. Jak na człowieka dziczy przystało, strzelił gałązką w eter, żeby

dać jej wolność, po czym wrócił z głośnym westchnieniem do wywiadu.] Cóż, myślę,

że nikt nie wątpi w moją wybitną pamięć i ponadprzeciętną zwinność...

[Odczekał chwilę, doszukując się zwątpienia w twarzach obecnych. Niestety,

zauważyły raczej, że była to żałosna próba żartu, bo widział kilka uniesionych kącików

ust.] A tak na poważniej, to na moją pamięć i ruchliwość jest już za późno.

Zwinność oddałbym Crispinowi, natomiast pamięć Isabelli. Niech chociaż

oni walczą, ja się już poddałem.
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Nathalina: Isabella na pewno ucieszyłaby się z takiej pamięci…

[Dopowiedziała, pamiętając, że szkolna graficzka często wspomina, że ma pamięć

niczym rybka Dory. Zerknęła sobie do notatnika i ze zdziwieniem stwierdziła, że jej

pytania już się wyczerpały. Odetchnęła z ulgą i zamknęła swój kajet, przenosząc

spojrzenie na Kazbiela oraz Zinnię.] Tak jak obiecałyśmy, nie chcemy wam

zabierać cennych minut, więc będziemy powoli zmierzać do końca

naszego wywiadu. Czas na ostatni, bardzo lubiany element, czyli

pozdrowienia! [Powiedziała z entuzjazmem.] Możecie rzucić jakieś miłe

słówko i pozdrowić, kogo uważacie!

Zinnia: Skoro muszę… [Sapnęła, sięgając do kieszeni spodni po kawałek

pergaminu. Rozwinęła go, ukazując niekończącą się listę imion i nazwisk.] Dziękuję

Ślizgonom za to, że istnieją i że czasem wysyłają konkursy. Mogliby

częściej. No ale żadne dziecko nie jest idealne, poza Jerrym, którego

również pozdrawiam. Buziaczki także

dla całej rodzinki — dla Vivienne i Lilo,

aby zwiększyły mi kieszonkowe. Dla

Crispina, aby przekazał więcej rudych

genów. Dla Avetty, żeby nie

zapomniała, jaką super hot mamę

posiada. I co tam jeszcze… [Zmrużyła

oczy, zerkając na tekst dopisany małym

druczkiem.] Ach. Pozdrawiam Albusa,

który dalej jest autorem mojej

ulubionej praktyki z Ornitologii, która

zrobiła mi nie tylko dzień, nie semestr,

a kilka semestrów. Posiadanie takiego

ucznia to była sama przyjemność. A na sam koniec… [Zerknęła na

posiwiałego emeryta.] Pozdrawiam Kazbuela Trudneshouta, bo przekazał mi

— rzekomo — jakąś tam wiedzę, jakiś papierek i kwalifikacje do bycia

ptaszarą. I Xandera Larreau też, bo dał mi drugi papierek, którego w

życiu chyba nie użyję, bo bycie ptaszarą jest superior. [Wzięła głęboki oddech

po tej całej wiązance i opadła bezwładnie na pufę.]
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Kazbiel: [Odczekał chwilę, aby profesor Cormier wylała z siebie ocean pozdrowień.

Część z nich wpłynęła nawet na pozdrowienia, na jakie on sam się zdecydował. Bycie

miłym nie leżało w jego naturze i zawsze go męczyło, ale podobno karma wraca, więc

musiał się pilnować.] Pozdrawiam najważniejszą osobistość w całym AMR —

Krzaczka. I wszystkich innych, na których mi zależy, czyli mnie samego.

Dodatkowo, o dziwo, kilka ptasich pozdrowień. Dla Kanarków, Horych

Kruków i Profesor Ptaszor. Jeśli ktoś jeszcze liczy na pozdrowienia, może

wysłać do mnie sowę, a ja rozważę petycję o pozdrowienia w czasie dwóch

dekad roboczych. [Odchrząknął krótko i spojrzał wyczekująco na panie redaktor,

szukając u nich pozwolenia na opuszczenie sali. Musiał się napić, a do najbliższej

szklanej pogo... do najbliższego wodopoju droga daleka. A po takim gadaniu źródełko

wzywało jak nigdy.]

Nathalina: [Skusiła się na ostatnie

ciasteczko, które zostało na talerzu. W

innym przypadku dostałby je najpewniej

Albus, a wolała nie ryzykować wzrostu

poziomu cukru w jego krwi. Gdy oboje

magizoolodzy przekazali swoje

podziękowanie, posłała im swój

czarujący uśmiech.] Dołączamy się do

pozdrowień i dziękujemy bardzo za

udzielenie dzisiejszego wywiadu!

[W momencie, gdy skończyła zdanie,

dwójka gości już zmierzała do drzwi

wyjściowych biblioteki, a dwie redaktorki

zostały w niej, aby wszystko skrupulatnie

przejrzeć i przesłać do redakcji

Newsville.]
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Z magicznej biblioteczki

Półka z książkami
Światło w mroku, czyli „Cień i Kość” Leigh Bardugo.

„Stojąc na skraju zatłoczonej drogi, popatrzyłam na falujące wzgórza oraz

opuszczone farmy Doliny Tuły i pierwszy raz ujrzałam Fałdę Cienia.”

Przed Wami jedna z lepszych autorek fantastyki, która zdobyła popularność dzięki

Trylogii Grisza. Kobieta pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie od dzieciaka pisze

książki. Leigh Bardugo zasłynęła nie tylko z opisywanego poniżej pierwszego tomu

Trylogii Grisza, ale również dylogii Szóstki Wron. Autorka wprowadza czytelnika w

pełen intryg oraz niebezpieczeństwa świat, jakim jest „Cień i Kość”.

„Jedni Święci wiedzą, że mammasę powodów, by się bać wejść do Fałdy, tych

samych powodów, co każdy członek naszego pułku, który miał pecha być

wybranym na wyprawę.”

Alina Starkov to siedemnastoletnia kartografka, która niefortunnie została wybrana

na przeprawę przez ogromną, czarną

mgłę, zwaną „Fałdą”, w której czaiło się

samo zło w postaci potworów i

demonów. Należy zaznaczyć, że mało

komu udawało się wrócić żywym z takiej

podróży. Na szczęście — bądź

nieszczęście — na wyprawę z Aliną ma

udać się jej przyjaciel, Malyen „Mal”

Oretsev. Sama Fałda powstała przez Morozova, który powszechnie uważany jest za

najokrutniejszego griszę, jakiego kiedykolwiek widział świat, jednak mężczyzna nie

żył już od dawna.

„Mal ledwie ściągnął mnie szarpnięciem na pobocze, gdy obok z rykiem przemknął

olbrzymi czarny powóz.”

Organizatorem przeprawy na drugą stronę Fałdy był dowódca Drugiej Armii oraz

potomek samego Morozova — Alexander Kirigan, nazywany również Zmroczem lub
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Darklingiem. Jednak nawet on nie spodziewał się, że podczas wyprawy przydarzy się

coś niesamowitego. Gdy wszyscy znaleźli się w samym środku Czarnej Mgły, zostali

zaatakowani przez mieszkające we mgle stwory. Wiele osób straciło życie i najpewniej

nikt by nie przeżył, gdyby nie Alina, która w pewnym momencie zaczęła świecić

bardzo jasnym światłem. Zaskakująca, ukryta zdolność bohaterka odgoniła potwory

oraz pozwoliła dokończyć przeprawę. Następnie siedemnastolatka zemdlała i nikt nie

rozumiał, co dokładnie się wydarzyło.

„Jest Niosącą Światło, to ona nas uratuje!”

Alina obudziła się w namiocie szpitalnym ze świadomością, że coś się stało. Była lekko

poobijana, ale miała na tyle siły, aby wstać i skierować się do obozów, gdzie wszyscy

dziwnie jej się przyglądali — wszyscy z wyjątkiem Mala, który zamartwiał się o

przyjaciółkę. Opowiedział jej, co się wydarzyło podczas przeprawy, na co dziewczyna

zaniemówiła. Następnie została wysłana do namiotu Alexandra, gdzie odbyli

prywatną rozmowę, w trakcie której mężczyzna rozciął jej naskórek, żeby zobaczyć,

czy z rany wystrzeli światło słoneczne, jak to miało miejsce podczas przeprawy przez

Fałdę.

„— Jest coś potężniejszego niż jakakolwiek armia. Coś wystarczająco silnego, by

obalić królów, a nawet Darklinga. Czy wiesz, co to jest?

Potrząsnęłam głową, odsuwając się od niego.

—Wiara — wyszeptał, a jego czarne oczy szalały. — Wiara.”

Dowódca Drugiej Armii zabrał Alinę do zamku króla, gdzie wszyscy wiedzieli już o jej

tożsamości, zaś para królewska oczekiwała audiencji oraz dowodu, że dziewczyna
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naprawdę jest Niosącą Światło. Jednak bohaterka jeszcze nie zna swoich możliwości,

nie dowierza w nowe informacje na swój temat ani nie chce być jedyną deską ratunku

dla innych. Wtedy na pomoc przybył

Alexander, w którym Alina powoli się

zakochiwała. Niestety, nie spodziewała

się prawdziwej strony swojego

kochanka...

„Czasami się zastanawiam, jak bardzo

rozumiemy, co dają nam nasze dary.”

„Cień i Kość” to pełna intryg, interesująca powieść. Opowiada o drodze do wolności

oraz zaakceptowania siebie; jest w niej również wątek o odkrywaniu tajemnic.

Autorka wspaniale prowadzi historię bohaterów, a poza fantastycznym światem w

książce można znaleźć elementy romansu czy zbrodni. Alexander Kirigan to

skrywająca w sobie wiele tajemnic postać, tak samo jak Fałda, przez którą

przeprawiają się postacie.

Półka z filmami
Ptasia przygoda ze słonecznej Brazylii, czyli „Rio”.

„Miłość dodaje skrzydeł.”

Zapewne wszyscy uwielbiacie ptaki. Te niewielkie, kolorowe i mądre stworzenia

niewątpliwie każdemu z nas potrafią poprawić humor swoim śpiewem z rana. Biorąc

pod uwagę tematykę tego

wydania, przychodzimy do was z

recenzją familijnej komedii pod

tytułem „Rio”. Jej tematyka

zahacza również o trwający do

niedawna Karnawał, a jak

wiadomo, w Rio de Janeiro

obchodzi się go najhuczniej.

Twórcą bajki jest brazylijski reżyser — Carlos Saldanha. Swoją światową premierę

film miał 22 marca 2011 roku, z kolei w Polsce ukazał się 8 kwietnia tego samego roku.
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Trwa mniej więcej 96 minut. Produkcja zdobyła aż 16 nominacji, w tym kilka z owych

wyróżnień należało do najbardziej prestiżowych filmowych nagród.

„Latanie to wolność i całkowita niezależność od wszystkich i wszystkiego.”

Film opowiada historię Blu — ptaka z gatunku ara modra, który niedługo po wykluciu

trafił w ręce przemytników i został zabrany na lotnisko w celu wywiezienia z dżungli.

Jednak plan porywaczy nie do końca się udał, ponieważ skrzynka, w której ptak

przebywał, przypadkiem wypadła z ich auta. Jakiś czas później do Blu wreszcie

uśmiechnął się los — został odnaleziony przez Lindę Gunderson, młodą dziewczynę,

która postanowiła zaopiekować się przemarzniętym i przerażonym stworzeniem.

Przez wiele lat wiedli szczęśliwe, wspólne życie. W pewnym momencie Lindę w pracy

odwiedza ornitolog — Tulio Monteiro. Absolutnie szaleje za Blu i oświadcza jego

właścicielce, że wspólnie muszą udać się do Rio de Janeiro, gdzie przebywa ostatnia

samica ary. Mężczyzna liczy, że w ten sposób uda się uratować wymierający gatunek.

Myślicie, że podróż do Brazylii okaże się nudna? Nic bardziej mylnego! Na miejscu

oprócz spotkania z prześliczną Julią — wcześniej wspomnianą samicą — czekają go

również spore kłopoty. Już na samym wstępie, kiedy przybywa na miejsce wraz ze

swoją opiekunką i Tulio, poznaje pierwsze ptaki — Nico i Pedro. Jest bardzo

zdziwiony z powodu nowej rzeczywistości. Po dotarciu do bazy ornitologa spotyka na

pierwszy rzut oka skrzywdzoną i niewinną białą papugę. Jej widok jednak powoduje

strach głównego bohatera. Następnie poznaje Julię i okazuje się, że nie wszystko jest

tak idealne, jak mu mówiono. Właściciel ptaków i Linda udają się tego samego dnia

do restauracji, zostawiając ośrodek i znajdujących się w nim podopiecznych ze

strażnikiem. W pierwszych chwilach nie dzieje się absolutnie nic złego, a wszyscy są

bezpieczni. Sytuacja zmienia się, gdy niepozorna papuga atakuje ochroniarza. Ten
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mdleje, a do budynku wchodzi nieznajomy mały chłopiec. Wykrada ary i w zamian za

pieniądze oddaje ptasim przemytnikom.

Ptaki trafiają do pomieszczenia, gdzie znajduje się o wiele więcej porwanych zwierząt.

Wtedy Blu zaczyna łączyć pewne fakty i dowiaduje się, kto stoi za tą całą sprawą.

Wspólnie z samicą planują jak najszybszą ucieczkę.

„Nie zostawię cię tak, przecież jesteśmy nierozłączki, pamiętasz?”

Naszym zdaniem historia ta jest bardzo interesująca i nada się zarówno na bajkowy

wieczór filmowy z przyjaciółmi czy rodziną, jak i na seans w samotności dla zabicia

czasu. Jest lekka, przyjemna i z całą pewnością pełna niesamowitych zwrotów akcji.

Zdecydowanie można się pośmiać!

Dodatkowo dla tych z was, którzy tak jak my uwielbiają muzykę z bajek, dodajemy

link do playlisty, na której znajdują się piosenki z tej fenomenalnej animacji.

—Kliknij tutaj, aby zatracić się w melodii. —

https://open.spotify.com/playlist/2oGgmBy90a2ZQK6mssEwj4?si=a146263d41f441f3
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Skrzacia kuchnia
Kieszonki z ciasta francuskiego z nadzieniem jabłkowym

Składniki

 2 opakowania ciasta francuskiego (każde ok. 275g)

 3 średniej wielkości jabłka

 2 łyżki soku z cytryny (potrzeba ok. połowy owocu)

 1 łyżeczka cynamonu

 ½ opakowania budyniu waniliowego

 20g cukru

 150ml soku jabłkowego

 1 jajko

Przygotowanie

Jabłka umyć, osuszyć, obrać, usunąć gniazda

nasienne i pokroić w niedużą kostkę.

Skropić sokiem z cytryny, dodać cynamon i

całość wymieszać, a następnie odstawić na

bok. Połowę soku jabłkowego wymieszać z

budyniem w proszku, a resztę wlać do rondelka, dodać cukier i zagotować. Do

gotującej się cieczy dodać wcześniej wspomniany rozmieszany budyń i całość szybko

wymieszać. Gotować ok. minuty, mieszając nieprzerwanie, aż wszystko zgęstnieje.

Gotowy budyń ściągnąć z ognia i od razu, jeszcze gdy jest gorący, wymieszać z

jabłkami, a później odstawić na bok.

Ciasto francuskie rozwinąć i każdy płat pociąć na 8 kwadratów lub prostokątów.

Rozłożyć zimne jabłka po ok. łyżce na fragment ciasta, brzegi posmarować

roztrzepanym jajkiem lub wodą. Tak przygotowane kwadraty/prostokąty złożyć na

pół i krawędzie mocno docisnąć widelcem.

Ciastka układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia (wychodzą 3 blachy, więc

należy piec partiami). Posmarować roztrzepanym jajkiem z wierzchu i zrobić po 3

nacięcia w cieście, przecinając je do warstwy jabłek. Piec w nagrzanym do 220°C

piekarniku do zarumienienia się ciasta (ok. 10-15 minut) z włączoną grzałką góra- dół.
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Bulion z makaronem
Składniki

 400g mielonego mięsa

 bulion drobiowy

 olej

 cebula

 2 ząbki czosnku

 jedna puszka pomidorów krojonych

 koncentrat pomidorowy

 makaron do lasagne

 ser tarty

 pieprz

 sól

 przyprawy (np. bazylia i oregano)

Przygotowani

Cebulę pokroić w paski, a następnie

podsmażyć ją na rozgrzanym oleju w dużym

garnku. Dodać mięso mielone oraz czosnek,

po minucie doprawić solą i pieprzem. Gdy

mięso się usmaży, dodać bulion i gotować

jeszcze przez około 5 minut. Dorzucić

pomidory oraz koncentrat, doprawić

przyprawami. Do gotującej się zupy wrzucić

makaron, gotować przez 10 minut.

Przekładając zupę na talerz, posypać

wierzch tartym serem.

Smacznego!
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Ploteczkowy świat
[Dwie młode czarownice i czarodziej siedzieli przy

kominku, oglądając, jak malutkie krople deszczu spadają z

nieba jedna za drugą. W dłoniach trzymali ciepłe kakao,

ciągle śmiejąc się z przytaczanych historii. Każdy z nich

miał inną opowieść, którą musiał koniecznie podzielić się z

ploteczkowym rodzeństwem. W końcu czymże byłby świat bez tych pięknych,

ubarwionych historii?]

—*—

Dyrektor Maloy jest bardzo tajemnicza. To powściągliwa osoba, którą zazwyczaj

otaczają skrzaty, inni członkowie dyrekcji lub stażyści, ofiarujący datki w nadziei na

wybitne zdanie stażu. Ostatnio jednak Nathalinę można zobaczyć w towarzystwie

młodej Gryfonki — Lazie Stay. Na początku myśleliśmy, że może chodzić o jakieś

zaliczenia Wiedzy o Harrym Potterze i

zlekceważyliśmy temat. Jednak jakiś czas

później dowiedzieliśmy się, że Lazie razem z

Nathaliną będą razem pisały do Newsville. Ich

współpraca coraz bardziej się zacieśniała, aż

parę dni temu dostrzegliśmy plotkujące

kobiety pod drzwiami Kryształowej Komnaty.

Ewidentnie nie była to rozmowa nauczycielki z

uczennicą, ale… psiapsiół? A może kochanek?

Postanowiliśmy przyjrzeć się temu

zaskakującemu zjawisku i dotarliśmy do

bardzo ciekawych informacji. Otóż dyrektor

Maloy razem z panienką Stay nie tylko w przenośni chodzą całe w skowronkach.

Nasza specjalna wysłanniczka widziała je razem w Walentynki w… ptaszarni. Na ich

stykających się ramionach dosłownie śpiewały te ptaki. Kobiety trzymały się za ręce i

— podobnie jak obserwowane przez nie papużki nierozłączki — nie odstępowały się na

krok. Ćwierkały sobie do uszek słodkie słówka i co rusz jedna z nich płonęła

rumieńcem. Nikogo już nie dziwią romanse nauczycieli z uczniami, jednak Nathalinie

i Lazie trzeba przyznać, że jak dotąd świetnie się maskowały. Niestety, naszemu
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bystremu oku nic nie umknie, ale z tego miejsca chcemy życzyć im szczęścia i

wytrwałości w tej miłości.

—*—

Na pewno zauważyliście nagłe zniknięcie połówki duetu naczelnych — Eveline

Black. Nam ta przedłużająca się absencja już dawno rzuciła się w oczy.

Postanowiliśmy dowiedzieć się, co jest jej przyczyną. W tym celu wybraliśmy się do

małżonki Eveline — Susanny Black-Sheen. Niestety, nie zastaliśmy jej w

dormitorium. Dowiedzieliśmy się, że wyszła

z przyjaciółmi z roku na błonia. Zdziwił nas

ten fakt, ponieważ na zewnątrz było

niesamowicie zimno, jednak

zdecydowaliśmy się poszukać Krukonki.

Opatuleni płaszczami, w czapkach i z

szalami zawiązanymi pod brodami

wyszliśmy na błonia pokryte śniegiem.

Mimo niesprzyjających warunków udało

nam się wyhaczyć nad jeziorem grupkę osób,

wśród których mogła być Susanna.

Nauczeni zdobytym doświadczeniem w

byciu śledczymi, zakradliśmy się, a wówczas

dostrzegliśmy, jak nasza poszukiwana

razem z Selene Rosier, Charlie

Howerland oraz Inez Livestone

przenoszą klatki z ptakami. Kierowali się w stronę bramy Akademii, dlatego

zaciekawieni ruszyliśmy ich śladem. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy po dotarciu

do ogrodzenia zobaczyliśmy, jak kwartet przerzucił klatki ze stworzeniami przez

ogrodzenie. Po chwili pełnej ptasich wrzasków transportery wróciły z powrotem na

stronę Rames, ale już puste. Kiedy grupa oddaliła się od miejsca zdarzenia,

najpewniej po kolejną partię skrzydlatych stworów, podeszliśmy bliżej i wspięliśmy

się na mur, aby zobaczyć, co takiego działo się po drugiej stronie. Za ogrodzeniem

stała wielka ciężarówka wypełniona ptakami! Obok niej dostrzegliśmy zaginioną

Eveline Black, która przeliczała galeony! Czyżby Ślizgonka zniknęła w celu

zarządzania przemytem ptaków własnej opiekunki? Nie dane nam było dowiedzieć się



24

więcej, ponieważ 2/3 ploteczkowego tria to starsze osoby, które po chwili z hukiem

spadły z ogrodzenia. Złodzieje zostali zaalarmowani, a ciężarówka po chwili odjechała,

pozostawiając nas z niewyjaśnioną sytuacją.

—*—

Ostatnimi czasy w naszym zamku roi się od dram, szeptów i tajnych dochodzeń. Kto i

czemu zawinił? To pytanie najlepiej kierować do szkolnej kryminolożki, Skylar

Harvey. Myśleliście, że o tym nie pomyśleliśmy?

I tu was mamy! Czym prędzej udaliśmy się do

panny Harvey, jednak tam ujrzeliśmy coś, czego

się nie spodziewaliśmy... Kobieta naradzała się z

Albusem Zannichellie! Nie byłoby w tym nic

dziwnego, gdyby nie fakt, że oboje przy tym

rozglądali się na boki, by sprawdzić, czy aby na

pewno nie są słyszani. Jaki sekret łączy tych

przyjaciół? To coś błahego czy może znaczącego? Czy to ma jakiś związek z ostatnimi

zniknięciami ptaków profesor Cormier ze Świętego Gaju? A może z nagłymi

absencjami uczniów w Ravenclawie? Czyżby opiekunka Krukonów odkryła jakiś

chytry plan opiekuna Slytherinu? Ach, ależ nas zżera ciekawość! Z pewnością nie

zostawimy tak tego tematu, wyczekujcie niebawem dalszej relacji!

—*—

Koniec roku za pasem, więc każdy robi, co może, by poprawić swoje notowania w

poszczególnych rankingach. Doszły nas słuchy, że nie tylko uczniowie wspinają się na

szczyty swoich możliwości, ale też nauczyciele!

Na prowadzenie zdecydowanie wysuwa się

profesor Zinnia Cormier, która dla monet

Kryształka zrobiłaby... wszystko. I to dosłownie!

Nie wierzycie? To wyobraźcie sobie, że ostatnio

przyłapaliśmy ją na szkoleniu swoich ptaków, by

te skrycie latały za biednym Kryształkiem i

poddziubywały mu kieszenie. Dziubnięcie do

dziubnięcia i dziura gotowa, a tam, gdzie dziura, są też wylatujące monety. Profesor

Ptaszor, jak ją zwykli nazywać kursanci, wykorzystywała każdą okazję i wszystko

chowała do swojej sakiewki. Czy to uczciwe zagranie? Czy szkolny skrzat naprawdę
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niczego się nie domyśla? Nauczycielka zdaje się wcale nie kryć ze swoim przebiegłym

planem nie tylko wzbogacenia się, ale i górowania w rankingu monet. Profesor

Cormier, proszę uważać, bo tak łatwo, jak może udać się wspiąć na szczyt, tak prosto

można z niego spaść — a to już będzie bolało!

—*—

Turniej Domów w Akademii to nie byle jakie wydarzenie i z tym stwierdzeniem

pewnie każdy się zgodzi. Wzbudza wiele emocji, ale też i budzi w ludziach... demony.

Niektóre z nich pobudzają nas do

działania, motywują, a inne uporczywie

szepczą, by iść na skróty i zbytnio się nie

namęczyć. Zwykle się temu opieramy,

ale kto nie miał kiedyś żadnej chwili

słabości, niech pierwszy rzuci

kamieniem! I najwidoczniej dopadło to

też reprezentanta Puchonów w

tegorocznym turnieju, Finnicka

Odaira. Chłopak najprawdopodobniej

nie poradził sobie z presją i podczas

pierwszego zadania, by wygrać, postanowił przechytrzyć swoje współzawodniczki. I

bynajmniej nie zważał przy tym na swoją dziewczynę! W strategicznych momentach

„przypadkowo” do pomieszczenia, w którym toczyła się gra, wlatywała chmara sów i

dezorientowała reprezentantów innych domów za wyjątkiem — o dziwo! — Finnicka.

Biedne uczestniczki turnieju nie wiedziały, co się działo i były strącane ze swoich

dotychczasowych stanowisk, zaś Puchon trwał niezmiennie i twardo w tym samym

miejscu. Czy chłopak byłby skłonny posunąć się do czegoś takiego? A może ktoś mu w

tym pomógł? Naszej uwadze nie umknęły tajne schadzki chłopaka z drugoklasistką

Zarą Dubois. Wprawdzie nie wiemy jeszcze, o czym dokładnie tam sobie spiskowali

czy romansowali, ale całość wygląda podejrzanie, nie uważacie? Czy wychowankowie

Hufflepuffu będą sabotować całe przedsięwzięcie? Czy widzą w tym przepis na

poprawę punktacji w Rankingu Domów? Oj, kochani, nie tędy droga! Miejmy

nadzieję, że całość okaże się jedynie — o ironio — plotką.

—*—
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Wróćmy jednak do codzienności szkolnej. Ostatnio doszły nas słuchy, że uczniowie

mają problemy ze sporządzaniem notatek z zajęć. Szczególnie skarżyli się na to

wychowankowie domu Helgi Hufflepuff, Roweny Ravenclaw i Salazara Slytherina.

Podobno ich pióra nie były w stanie zapisać żadnej informacji z zajęć, co jest

wyjątkowo uprzykrzające, zważając na to, że tuż za rogiem egzaminy. Zaciekawiła nas

ta sytuacja, więc udaliśmy się na małe przeszpiegi po Akademii. Cicho niczym myszki

snuliśmy się po szkolnych korytarzach, starając się napotkać jakąkolwiek wskazówkę.

Minęło kilka dni, nim trafiliśmy na jakąś

poszlakę, jednak ostatecznie wysiłek się

opłacił. Nie uwierzycie, czego się

dowiedzieliśmy… Otóż wyobraźcie sobie, że

niedaleko Świętego Gaju dostrzegliśmy

Kaiena Einara d'Aureville, który

podejrzanie czaił się i zbierał coś z trawnika.

Stwierdziliśmy, że nie ujawnimy jeszcze

swojej obecności i podążymy za nim. To, co dostrzegliśmy, przerosło nasze

najśmielsze oczekiwania — wyobraźcie sobie, że Kaien handlował piórami, wmawiając

uczniom, że są najwyższej klasy i nie pozostawiają żadnych kleksów. Jedno z

ploteczkowego rodzeństwa w pełnym przebraniu kupiło takie pióro w celach

badawczych i okazało się… że to pióro lelka wróżebnika, które, jak dobrze zapewne

wiecie, nie przyjmuje atramentu! Byliśmy zszokowani naszym odkryciem, tym

bardziej, że nikt z Gryffindoru nie miał „przyjemności” nabyć nowego pióra. Cóż, jak

widać, za działalnością Kaiena krył się większy cel. Nie wiem, jak wam, ale nam

przychodzi do głowy tylko jedno — chęć osłabienia reszty domów tuż przed

egzaminami. Obserwując Gryfonów na przestrzeni tygodni, coraz więcej dostrzegamy

ich spisków. Nie martwcie się jednak — będziemy mieli oczy szeroko otwarte i nic nie

umknie naszej uwadze.

—*—

Nie tak dawno na naszą sowę dotarły szokujące wieści. Wyobraźcie sobie, że ktoś z

władz Mahoutokoro uprzejmie nam doniósł, że trójka naszych prefektów domowych

odstawia w ich szkole dzikie harce. Jak się tam dostały — zapytacie. OtóżMaya Fall,

Aileen Larreau iMeado Verlac napotkały na błoniach wielkie nawałniki burzowe

i postanowiły wykorzystać sytuację. Korzystając z tego, że był akurat Tydzień Zabaw,
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miały odpowiednio dużo czasu, by polecieć na nich do Mahoutokoro, zgarnąć po

drodze kilkanaście ptasich jaj i obrzucać się

nimi nad placówką. Jedna z nas, a konkretnie

profesorka Edukacji Magicznej, akurat tam

była i wszystko potwierdziła. Podczas

spokojnego spaceru po placówce, zbierając

informacje na kolejne zajęcia, zauważyła, że

nad szkołą rozpętał się jajeczny deszcz.

Natomiast nie miała pewności, kim były osoby obrzucające się jajkami — tego

dowiedzieliśmy się od władz szkoły. Jakby tego było mało, na wojnie jajecznej się nie

skończyło, o nie. Niedługo po tej sytuacji prefektki wylądowały i zaczęły biegać po

szkolnych korytarzach, obrzucając się pierzem. Nie dochodziliśmy jednak do tego,

czyje to było pierze. Woleliśmy nie wdawać się w takie szczegóły… Mamy jednak

nadzieję, że był to pojedynczy wybryk i żadne niespodzianki ze strony prefektów

więcej nas nie czekają.

—*—

Szkolny tytuł Konstelacji Roku od dawna przynależy do państwa Stewartów.

Isabella i jej mąż Crispin dzielnie bronią swojego tytułu, nie dając się konkurencji,

która z każdym semestrem rośnie. Kultowa para zmagała się już z odebraniem tytułu

przez Kazbiela Thundershouta i Krzaczka, jednak na horyzoncie pojawiło się

nowe zagrożenie w postaci Lilo Delune oraz jej żony Vivienne Levittoux. Kobiety

od dwóch lat liczą, że przypadnie im zaszczyt zdobycia upragnionego tytułu

Konstelacji. Jednak z czasem do Akademii przybywa coraz więcej par, które z

oczywistych powodów pragną owego tytułu. Za przykład można podać tu Delilah

Warren wraz z Marcią Malfoy, które nie kryją swojej miłości szczególnie przy

Gryfońskiej części Ramesville. Również Zinnia Cormier z Albusem Zannichellie,

nazywani sami przez siebie #Zinniachellie, uparcie próbują zdobyć rozgłos, który

pomoże im otrzymać tytuł. Z uwagą przypatrujemy się społeczności i w ostatnim

czasie zalała nas fala różnorodnych związków, w tym trójkątów miłosnych! Sam

szkolny historyk magii nazywał owe zjawisko „pociągiem miłości”. Co ciekawe, w

jeden ze wspomnianych trójkątów miłosnych zamotany jest Kaien Einar

d'Aureville wraz z Lilo Delune. To zaskakujące połączenie, biorąc pod uwagę, że

niegdyś Kaien był partnerem obecnej żony Lilo — Vivienne. Ach, ta miłość, nieznane
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są jej wyroki... Ale my się dopiero rozkręcamy! Do naszych ciekawskich uszu dotarły

plotki o kolejnych związkach aspirujących na tytuł tego najlepszego w Akademii.

Mowa tu o Xanderze Larreau i Katji Thatcher. Wraz z nimi pazurki ostrzą

Hallon Gelassehrgeiz z Aileen Larreau. Cała czwórka widziana była niedawno w

Herbaciarni u Pani Puddifoot, gdzie siedzieli dobre kilka godzin, zawzięcie o czymś

dyskutując. Podejrzewamy, że tworzyli

dokładny plan, jak grupowo przejąć szkolny

zaszczyt bycia najbardziej rozpoznawalną

parą AMR. Jakby tego było mało, jedno z

naszych źródeł doniosło nam, że kilka dni

temu napotkało Adama Warrena

kręcącego się w lochach i podkradającego

Amortencję. Owy eliksir wlał do kremowego

piwa, które następnie wypiła niczego

nieświadoma Inez Livestone. Jak się

pewnie domyślacie, dziewczyna nie mogła

oprzeć się działaniu eliksiru miłosnego i

oszalała na punkcie tego podstępnego

Ślizgona. Liczymy jedynie, że Adam nie

poczęstuje żadną miksturą reszty

społeczności — walka o tytuł nie jest warta potencjalnych konsekwencji takiego

czynu... Jednak ostatnią parą, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, są Eveline

Black-Sheen oraz jej partnerka Susanna Sheen-Black. Uczennice odwiedziły

zeszłej nocy Pub pod Trema Miotłami, gdzie po kilku kremowych piwach wdrapały się

na barowy blat i rozpoczęły kampanię wyborczą, skandując „przejmujemy

Konstelację!”. Niestety — lub stety — szybko zostały przywołane do porządku, a w

lokalu zapanował spokój, co dla nas jako ploteczkowego rodzeństwa oznaczało koniec

pracy. Musimy jednak przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem determinacji wszystkich

kandydatów. Czy ktoś z nich otrzyma wymarzony tytuł czy pozostanie on w rękach

tradycyjnej na swój sposób pary? Jedno jest pewne — w trakcie wręczania tytułów

wyciągnijcie zapasy popcornu, bo będzie ciekawie!
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Nieco więcej o...

towarzyszu Kłębolota
Syriusz Black III urodził się 3 listopada 1959 roku w czystokrwistej, szlacheckiej

rodzinie, której nazwisko należało do Nienaruszalnej Dwudziestki Ósemki. Jego

dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych, ponieważ w przeciwieństwie do swoich

rodziców — Oriona i Walburgi — nie propagował idei czystości krwi. Mężczyzna

posiadał brata Regulusa, młodszego od siebie o dwa lata, który w późniejszych latach

przyłączył się do grona śmierciożerców.

Syriusz w wieku jedenastu lat rozpoczął naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w

Hogwarcie, gdzie — wbrew wieloletniej rodzinnej tradycji — przydzielono go do

Gryffindoru zamiast Slytherinu. Chłopak niespecjalnie przejął się decyzją Tiary

Przydziału i postanowił dzielnie

reprezentować swój dom. Po powrocie

do rodzinnych włości na złość rodzicom

wypełnił swoją sypialnię proporczykami

z domu lwa oraz mugolskimi plakatami.

Syriusz nie potrzebował wiele czasu, aby

zaprzyjaźnić się z kilkoma kolegami z

Gryffindoru — Remusem Lupinem,

Peterem Pettigrew oraz Jamesem

Potterem. Z tym ostatnim połączyła go

szczególna, niemal braterska więź.

Gryfoni dość szybko odkryli, jaki sekret skrywa Remus, wymykający się co miesiąc z

Hogwartu. Nie odtrącili go jednak, kiedy dowiedzieli się o jego chorowaniu na

likantropię. Trójka przyjaciół postanowiła wspierać chorującego i w ramach

solidarności zostali niezarejestrowanymi animagami, aby towarzyszyć Lunatykowi w

comiesięcznych przemianach, zostając z nim we Wrzeszczącej Chacie. Chłopcy

wspólnie stworzyli Mapę Huncwotów, która pozwalała im przemieszczać się po

zamku bez obaw, że zostaną złapani.
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„— Podobało ci się pytanie dziesiąte, Luniaczku? — zapytał Syriusz, kiedy znaleźli

się w sali wejściowej.

— Bardzo — odpowiedział żywo Lupin. — »Podaj pięć oznak, po których można

rozpoznać wilkołaka.« Wspaniałe pytanie. [...] Pierwsza: siedzi na moim krześle.

Druga: nosi moje ubranie. Trzecia: nazywa się Remus Lupin…”

Podczas nauki Syriusz wraz z Jamesem byli uważani za niezwykle popularnych.

Szanowano ich za inteligencję i zdolności, lecz zastrzeżeń do ich zachowania nie było

końca. Najlepszy przyjaciel Łapy szczególnie upodobał sobie uprzykrzanie życia

Severusowi Snape’owi, nienawidząc go za przyjaźń z Lily, w której się podkochiwał.

Kiedy po latach Harry zobaczył wspomnienie, jak jego ojciec i Syriusz traktowali

profesora eliksirów, ten przyznał, że byli „małymi, aroganckimi głupkami” i nie był

dumny z zachowania chłopaków.

„— Jak ci poszedł egzamin, Smarku? —

zapytał James.

— Obserwowałem go, rył nosem po

pergaminie — powiedział drwiąco Syriusz.

— Na pewno tak go poplamił, że nie będą

mogli odczytać ani słowa.”

W wieku szesnastu lat całkowicie odciął się

od swojej rodziny i zamieszkał u Potterów,

którzy wychowywali go jak własnego syna.

Walburga za tę zniewagę wypaliła z drzewa

genealogicznego imię najstarszego

potomka. Po ukończeniu Hogwartu Syriusz wstąpił do Zakonu Feniksa — organizacji

walczącej z Czarnym Panem i jego sprzymierzeńcami. Był drużbą na ślubie Lily i

Jamesa, a kiedy urodził się ich jedyny syn — Harry — Potterowie mianowali Blacka na

ojca chrzestnego chłopca, czyniąc go tym samym opiekunem malca na wypadek ich

śmierci.

W 1981 roku, kiedy było wiadomo, że Harry może być celem Czarnego Pana,

Dumbledore zasugerował, aby ukryć rodzinę pod zaklęciem Fideliusa. James chciał,

aby ich Strażnikiem Tajemnicy został Syriusz Black, gdyż wiedział, że ten prędzej
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umrze, niż wyjawi ich miejsce pobytu. Mężczyzna uparł się jednak, że Voldemort

będzie go podejrzewał w pierwszej kolejności, dlatego też zasugerował, żeby Peter

został Strażnikiem, gdyż był on mniej oczywistym wyborem. Koniec końców Syriusz

żałował do końca życia, że nie zgodził się na prośbę Jamesa. 31 października tego

samego roku Syriusz udał się do chwilowego miejsca zamieszkania Glizdogona. Kiedy

nie zastał tam mężczyzny, szybko udał się do Doliny Godryka, gdzie zobaczył

zniszczony dom Potterów oraz nieżywych

przyjaciół. Przy życiu pozostał jedynie Harry, a

kiedy na miejsce przybył Rubeus Hagrid, Syriusz

dał mu swój latający motocykl. Następnego dnia

zrozpaczony mężczyzna odnalazł i zaatakował

swojego byłego przyjaciela, zdrajcę, chcąc

pomścić Potterów, lecz Peter go przechytrzył. Na

zatłoczonej ulicy wywołał wielką eksplozję,

zabijając tym samym dwunastu mugoli i

upozorował własną śmierć, zostawiając jedynie

swój palec jako dowód, że on również zginął.

Syriusz został oskarżony o ten atak i skazany na

dożywocie w Azkabanie.

W 1993 roku został pierwszą znaną osobą, która

uciekła z czarodziejskiego więzienia. Po kilku latach spędzonych w celi Black zaczął

wykorzystywać swoją zdolność animaga i zmieniał się w wielkiego, czarnego psa,

którym dementorzy nie byli zainteresowani.

„Myślę, że jedynym powodem, dla którego nie oszalałem, była moja niewinność.

Wiedziałem, że jestem niewinny. To nie była szczęśliwa myśl, więc dementorzy nie

mogli mnie jej pozbawić... nie mogli jej wyssać... utrzymywała mnie przy zdrowych

zmysłach.”

Syriusz, widząc Petera pod postacią szczura na fotografii w Proroku Codziennym wraz

z rodziną Weasleyów, wymyślił plan ucieczki. Regularnie przybierał animagiczną

postać, żeby schudnąć na tyle, aby przecisnąć się przez kraty i w końcu wymknął się z

celi, omijając dementorów. Przepłynął Morze Północne i dostał się do Little Whinging,

aby mieć oko na swojego chrześniaka. Kiedy Potter przebywał w szkole, Syriusz

znalazł schronienie w okolicach Zakazanego Lasu i Hogsmeade, gdzie kilka razy został
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zauważony i wzięty za ponuraka. Zakumplował się z kotem Hermiony —

Krzywołapem — który stał się jego sprzymierzeńcem.

Pod koniec roku szkolnego, dokładniej 6 czerwca, Łapa złapał Rona, który niósł ze

sobą szczura i zaciągnął do Wrzeszczącej Chaty przez tunel pod Wierzbą Bijącą. Chciał

zabić Petera, ale przeszkodziło mu najście Harry’ego, Hermiony oraz ówczesnego

nauczyciela Obrony przed Czarną Magią — Remusa Lupina. Wraz z Lunatykiem

odsłonili prawdziwą tożsamość Glizdogona i tej nocy wszystkie kłamstwa zaczęły

wychodzić na jaw. W drodze powrotnej do zamku, gdzie chcieli wezwać władze i

oddać Petera w ręce sprawiedliwości, Syriusz opowiedział Harry’emu o jego rodzicach,

o swojej posiadłości i zaproponował mu, aby zamieszkali razem, chcąc tym samym

stworzyć chłopakowi normalny dom.

Kiedy tylko wyszli z tunelu, Remus —

na skutek niezażytego eliksiru

tojadowego — przemienił się w

wilkołaka. Łapa był zmuszony przybrać

swoją swą psią postać i walczyć z

przyjacielem, obawiając się o życie

dzieci. Peter wykorzystał sytuację i

uciekł, odbierając tym samym

Syriuszowi szansę na wolność.

Wyczerpany mężczyzna, będący z

powrotem w ludzkiej formie, nie mógł

się bronić, kiedy na błoniach zamku

pojawili się dementorzy, których finalnie przepędził patronus w kształcie jelenia.

Severus Snape wydał zbiegłego więźnia Ministerstwu, za co Syriusz został skazany na

pocałunek dementora, czyli gorszą karę niż śmierć. Dzięki Zmieniaczowi Czasu

Hermiona i Harry pomogli Blackowi w ucieczce, ratując przy tym jeszcze jedno życie

— skazanego na ścięcie głowy Hardodzioba, zapewniając tym samym Syriuszowi

niezbędny do ucieczki transport.

„Poza tym świat wcale nie dzieli się na dobrych ludzi i śmierciożerców, bo wszyscy

mamy w sobie tyle samo dobra co zła. Tylko od nas zależy, jaką drogą pójdziemy.

Taka jest nasza natura.”
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Łapa, nie chcąc zostać złapanym, często zmieniał swoje miejsca pobytu, lecz został w

stałym kontakcie z chrześniakiem. Po tym, jak Czarny Pan powrócił do swojej

„ludzkiej” postaci, Dumbledore reaktywował Zakon Feniksa, a Syriusz ofiarował swój

stary dom rodzinny przy Grimmauld Place w Londynie na Kwaterę Główną Zakonu.

Niestety, wciąż ścigany przez Ministerstwo, Syriusz nie mógł nigdy bezpiecznie

opuścić domu, co doprowadzało go do wiecznego poczucia beznadziejności. Z

miesiąca na miesiąc popadał w coraz głębszą depresję.

Czarny Pan, wykorzystując legilimencję, stworzył w umyśle Pottera wizję o tym, że

Syriusz jest torturowany przez niego w Departamencie Tajemnic. Harry był

przekonany, że Black rzeczywiście był w kłopotach i wspólnie z przyjaciółmi udał się

do Ministerstwa, aby uratować ojca chrzestnego. Kiedy tylko przybyli na miejsce,

zorientowali się, że to pułapka, gdy

zostali zaatakowani przez

śmierciożerców. Na miejsce przybyli

członkowie Zakonu Feniksa, których

zwołał Severus, aby rozpocząć

pojedynek z poplecznikami Czarnego

Pana. Podczas walki ze znienawidzoną

kuzynką Bellatriks Syriusz został

trafiony czerwonym zaklęciem

(najprawdopodobniej Drętwotą), przez

co wpadł za Zasłonę Śmierci.

Syriusz był jednym z czterech duchów,

które dzięki Kamieniowi Wskrzeszenia

przyszły, aby porozmawiać z Harrym,

kiedy ten szedł umrzeć. Gdy zapytał się,

czy umieranie boli, mężczyzna

odpowiedział, że to uczucie podobne do

zapadania w sen.



34

Magiczne Miejsca
Magiczne podróże tak mi zawróciły w głowie, że w ostatnim numerze zabrakło mojego

artykułu, co musicie mi wybaczyć! Byłam pochłonięta wspieraniem magicznych,

podobnych do kotów zwierząt i odpoczywałam, zamiast szukać materiałów do opisu

magicznego miejsca. Ale koniec tego dobrego, to odpowiedni moment, aby zabrać się

za pracę! Co tym razem? Ptasie trele wprost z Hogwartu!

Sowiarnia
Angielska nazwa >> Owlery

Lokalizacja >> niewielka wieżyczka, Zamek Hogwartu, Szkocja,
Wielka Brytania

Właściciel >> dyrektor Hogwartu

Data powstania >> prawdopodobnie wraz ze szkołą

Obecny opiekun >> gajowy Hogwartu — Rubeus Hagrid

Każda szkoła musi mieć system komunikacyjny ze światem zewnętrznym. Wśród

znanych nam wszystkim stworzeń najbardziej

popularne są ptaki, wykorzystywane do przenoszenia

czarodziejskiej poczty — sowy i puchacze. Nie są to

magiczne stworzenia, a jednak żadna szanowana

czarodziejska rodzina nie może się obejść bez

przynajmniej jednego osobnika w swoim domu. W

Hogwarcie wybudowano specjalną, oddzielną

wieżyczkę — miejsce dla wszystkich profesorskich i

uczniowskich sów.

Wygląd

Sama budowa sowiarni to ciekawa sprawa. Kiedy staniecie na błoniach Hogwartu i

rozejrzycie się dookoła, dostrzeżecie wieżyczkę z daleka. Możecie do niej wejść z

zewnątrz, ale i z samego zamku też jest to możliwe — wystarczy, chodząc po

Hogwardzkich korytarzach, kierować się na zachód aż traficie do Zachodniej Wieży.

Tak więc, jeśli nie chcecie zmarznąć lub zmoknąć, możecie przejść do niej ze swojego

dormitorium suchą nogą, otoczeni murami. Uważajcie jednak, bo w samej sowiarni
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wieje chłodem i sama nie wchodzę tam bez wierzchniej szaty. Czasami zakładam na

głowę kaptur, bo przyznam, że jestem zmarzluchem.

Ściany pomieszczenia zbudowane zostały z surowego kamienia, przez co na pierwszy

rzut oka nie wygląda przyjaźnie. Okna rozmieszczone są co kilka metrów i sięgają od

podłogi aż po sufit. Nie posiadają szyb ani okiennic, co jest powodem wspomnianego

wcześniej wszechogarniającego chłodu, zimna i wiatru, który dodatkowo powoduje

przeciąg. Podłoga sowiarni pokryta jest słomą i odchodami, bo w końcu to mieszkanie

zwierząt, a te nie mają w zwyczaju po sobie sprzątać i muszą się gdzieś załatwiać.

Powiem wam, że według mnie najgorszym szlabanem, jaki można dostać, jest

sprzątanie sowiarni. Nie życzę tego nikomu,

bo oprócz siana i odchodów znajdziecie tam

szkielety nornic, myszy lub innych małych

ssaków, którymi żywią się sowy i puchacze. Do

tego nie mogę nie wspomnieć o zapachu. Jest

bardzo… specyficzny i nieprzyjemny dla nosa;

mieszanina odoru balasu, zapachu pierza i nie

wiem czego jeszcze… Za każdym razem, gdy

tam jestem, mam wrażenie, że coś więcej można znaleźć w tym zapachu, ale nie

umiem tego określić.

Wracając do opisu pomieszczenia, wieżyczka ma trzy piętra wysokości, bo w końcu

musi jakoś pomieścić wszystkie bywające w szkole sowy i puchacze. Jeśli czarodziej

czy czarownica chce się dostać wyżej, musi korzystać z przeróżnych schodów,

ponieważ ptaki mieszkają na grzędach w gniazdach, umiejscowionych w małych

wnękach, znajdujących się równo dookoła ścian. W jaki sposób sowy otrzymują swoje

konkretne miejsca? Czy mają jakąś hierarchię? Właściwie, jak na stworzenia przystało,

to mają i trzymają się jej niekiedy nawet przez walkę o dane miejsce. W kwestii

wcześniej wspomnianych schodów wypada jeszcze dodać, że w okresie zimowym,

zwłaszcza podczas śnieżnych dni, w sowiarni jest tak zimno, że trzeba uważać na lód,

który osadza się na posadzce. Ptakom takie temperatury nie przeszkadzają, raczej…

Mieszkańcy

Uwaga, teraz będzie trochę naukowo, ale nie mogę tego ominąć! Sowy to rząd ptaków,

obejmujący gatunki drapieżne, które przystosowały się do życia i polowania nocą lub
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o zmroku. Zdarzają się jednak takie, które zawsze prowadzą dzienny tryb życia. Sowy

zamieszkują niemal cały świat z wyjątkiem najzimniejszej części Antarktydy i

prowadzą raczej osiadły tryb życia. Puchacze śnieżne zazwyczaj koczują lub wędrują,

co jest zrozumiałe, bo w północnych krainach mają mniej pożywienia.

Chyba każde dziecko potrafi rozpoznać sowę. Ale dlaczego tak właściwie to właśnie

one są zwierzętami pocztowymi czarodziejów? Cóż, znajdują się na całym świecie,

zawsze odnajdą swój dom, dzięki świetnemu systemowi nawigacji trafią też w miejsce

im przekazane, więc są idealne. Do tego mają doskonały słuch, są mądre i mogą

prowadzić nocny tryb życia.

Najczęściej spotykane gatunki sów, które są wykorzystywane przez czarodziejów to:

 płomykówka [łac. Tyto alba, ang. Barn owl],

 puchacz śnieżny (sowa śnieżna) [łac. Bubo scandiacus, ang. Snowy owl],

 sowa jarzębata [łac. Surnia ulula, ang. Hawk owl],

 włochatka (sowa włochata) [łac. Aegolius funereus, ang. Tawny Owl],

 puchacz zwyczajny [łac. Bubo bubo, ang. Eagle-owl],

 puszczyk zwyczajny [łac. Strix aluco, ang. Brown owl],

 puszczyk kreskowany [łac. Strix varia, ang. Barred owl],

 syczoń krzykliwy [łac. Megascops asio, ang. Screech owl],

 syczek zwyczajny, [łac. Otus scops, ang. Scops owl],

 uszatka zwyczajna, [łac. Asio otus, ang. Cat owl].

Na pewno znacie niektóre z nich, w końcu Harry posiadał sowę śnieżną — Hedwigę.

To niezwykle rzadki gatunek, jeśli chodzi o Europę i zdecydowanie częściej go można

spotkać w Ameryce Północnej. Najpopularniejszy wśród rodzin czarodziejskich jest
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puchacz zwyczajny, którego posiadał przykładowo ród Malfoyów. Co więcej, pióra

puchaczy mają magiczne, lecznicze właściwości i dlatego są używane w produkcji

różnych mikstur. Przykładem wykorzystania innego gatunku sowy jest babcia

Neville’a Longbottoma, która używała do kontaktu z wnukiem włochatki i

płomykówki.

Relacje sów z czarodziejami

Powiem szczerze, że fakt, iż sowa tak chętnie przywiązuje się do czarodzieja, jest jedną

wielką zagadką. Jak to się dzieje, że do mugoli już ich tak nie ciągnie? Może jednak

sowy mają w sobie jakąś ukrytą magiczną moc? To jest coś do własnego przemyślenia,

bo niestety nie mamy potwierdzonych informacji, że coś takiego jest możliwe, jednak

lubię tak o tym myśleć, kiedy siedzę w sowiarni. Z okazji świąt czy uroczystości

sowiarnia albo świeci pustkami (zwierzęta mają wtedy zajęcie), albo jest głośna od

nadmiaru ptaków. A co się dzieje, gdy w wieży jest więcej okazów niż wolnych miejsc?

Zazwyczaj siadają po dwie — o ile się lubią — albo siadają gdzie popadnie, na przykład

w oknie, na poręczy schodów, na schodkach. Jeśli chodzi o przesyłki, to listy i paczki

czasami zostają w sowiarni, jeżeli jakaś sowa się wystraszy i upuści pakunek

(przykładowo biała sowa, która została spłoszona przez Talbotta). Większość listów

trafia jednak podczas śniadania lub lunchu do Wielkiej Sali.

Zdarzenia w Sowiarni

Jak w każdym miejscu w sowiarni również dochodziło do różnych zdarzeń, o których

opowiem Wam w kolejności chronologicznej. W

latach 1984-1991 sowiarnia była ulubionym

miejscem przesiadywania Talbotta Wingera,

będącego uczniem Ravenclawu. Tajemniczy,

introwertyczny chłopak, nielubiący towarzyskich

spotkań, otworzył się powoli dzięki pewnej

łamaczce klątw. Myślę, że Talbott uwielbiał

towarzystwo sów i przebywanie w tym

nieprzyjemnym miejscu, bo sam przez bycie

animagiem umiał przyjąć postać orła i zapewne nieraz wylatywał oknami sowiarni w

towarzystwie sów i puchaczy. Podczas szóstego roku szkolnego pomagał Gigie Gall
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(owej łamaczce klątw) w poszukiwaniu białej sówki, ponieważ nikt tak dobrze nie znał

tego miejsca, jak on.

Kojarzycie czas, kiedy Harry podkochiwał się w Cho Chang? Krążą plotki, że na

czwartym roku spotkał Krukonkę właśnie w sowiarni. Dziewczyna często tam bywała

ze względu na korespondencję z matką. Rok później, po śmierci Cedrika Diggory’ego,

znów spotkali się w sowiarni. Także tym razem Cho wysyłała list do matki, a potem

obroniła Harry’ego przed Filchem.

Z kolei w 1997 roku uczniowie nie korzystali z sowiarni, bo każdy list musiał najpierw

przejść przez ręce pana Filcha. Uczniowie,

nie chcieli, aby Argus czytał ich listy;

musieli znaleźć inny sposób na kontakt z

rodziną albo trzymać sowy w innych

miejscach w Hogwarcie.

A wy ile razy korzystaliście z sowiarni?

Pisaliście tylko do profesorów w sprawie

spóźnionych prac czy kontaktowaliście się

z rodziną lub przyjaciółmi poza szkołą?

Jakim gatunkiem jest wasza sówka lub puchacz? Jakie nadaliście imię swojemu

pupilowi? Chętnie poznam wasze odpowiedzi na te wszystkie pytania. Napiszcie list i

wyślijcie przez moją uszatkę zwyczajną — Foibe: sowa.defne@gmail.com. Zobaczymy,

jakich sów mamy najwięcej.

To tyle na dziś! Sowiarnia zwiedzona, parę gatunków sów też poznaliście. Dziękuję,

jeśli wytrwaliście do końca artykułu i do kolejnego numeru!

mailto:sowa.defne@gmail.com
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Humor z murów naszej szkoły
20:26:13 Crispin_Stewart: Dzisiaj jest wtorek
i nie poszedłem na Ornitologię?
20:26:19 Vivienne: dzisiaj poniedzialek
20:26:20 Vivienne: XD
20:26:21 Zinnia_Cormier: Nie, dzisiaj jest
poniedziałek
20:26:23 Zinnia_Cormier: Crispin
20:26:24 Crispin_Stewart: A
20:26:26 Zinnia_Cormier: XDDDDDDDDDD
DDDDD
20:26:29 Zinnia_Cormier: GDZIE TY
ZYJESZ

18:53:58 Iz_Morningstar: [wyrwała kartkę
Crispinowi i popatrzyła na jaszczurkę. Super
była ... Taka gorąca.]

[19:51:17] Inez_Livestone: Chryste

[19:51:19] Inez_Livestone: Panie

[19:51:33] Inez_Livestone: Daj mi cierpliwosc
bo jak dasz siłę to telefon nauczy sie latac

[19:51:37] Inez_Livestone: Razem z routerem

[19:42:53] Katja_Thatcher: !losuj

[19:42:53] Chomik_Pitagoras: KATJA_TH
ATCHER, otrzymujesz pergamin z numerem
6!

[19:42:59]Katja_Thatcher: żałosny jesteś,
chomik

[19:46:02] prof_Wright: Zanim
przejdziemy do tematu przewidzianego
na drugą lekcję, tradycyjnie prosiłabym
was o wpis na listę obecności. [Mówiąc to,
machnęła lekko ręką w kierunku Chomika, dając
mu tym samym znak, aby podał pergamin z listą
najbliższej osobie.]

[19:46:14] prof_Wright: No i co ten chomik..

[19:46:26] prof_Wright: [Tyka.]

[19:46:28] Chomik_Pitagoras: [Prychnął i
podniósł się leniwie ze swojego miejsca, po czym
sprawił, że przed najbliższym uczniem znalazła
się lista obecności

[19:46:30] prof_Wright: No.

[19:39:52] Chomik_Pitagoras:NATHALIN
A_MALOY, otrzymujesz pergamin
z numerem 5!

[19:39:55] Chomik_Pitagoras: ALBUS_ZA
NNICHELLIE, otrzymujesz pergamin
z numerem 6!

[19:40:05] Albus_Zannichellie: Ważne, że
lepiej od Nath

[19:40:20] Nathalina_Maloy: kto pytał?

[19:40:21] prof_Wright: Przypominam, że sala
liczb to nie piaskownica.

20:31:41 Katja_Thatcher: Jakieś pytania?
Nie? To super, zaczynajmy!
20:31:45 Xander_Larreau: Lecim
20:31:51 RianaUrsa: Pytanie
20:31:57 Katja_Thatcher: Jakie?
20:32:01 RianaUrsa: Jaki jest twój ulubiony
kolor?
20:32:03Nathalina_Maloy: xd
20:32:03 Xander_Larreau: ...XD

20:42:46Katja_Thatcher: 10. Kto za żadne
skarby świata nie złamałby prawa?
20:42:56 RianaUrsa: Nikt
20:42:56 Albus_Zannichellie: Albus
Zannichellie ofc
20:43:03 Katja_Thatcher: Albus, nie
ściemniaj.
20:43:19 Crispin_Stewart: Albus, nikt w to

nie uwierzy.

20:37:24 Finnick_Odair: Ilość nadzienia
niczym ilość zaległych praktyk Aileen
Larreau
20:37:30 prof_A_Zannichellie: Menda
xDDDDDDDD
20:37:32 Aileen_Larreau: FINCIK
20:37:35 Aileen_Larreau: UDUSZE CIE
ZARAZ
20:37:40 Selene.Cynthia.Rosier: XD
20:37:43 prof_A_Zannichellie: XDDDDDDD
DDD
20:37:45Nathalina_Maloy: XD
20:37:46Katja_Thatcher: XDDDDDDDDD
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[19:33:10] prof_Nerios: Bitwa o Hogwart,
(tentakula) atakowała na wejściowym holu, kogo
atakowała? Kojarzycie?
[19:33:35] Aileen_Larreau: Śmierciożerców
zapewne

[19:33:53] Riana_Ursa: Śmieciożelki
[19:34:12] prof_Nerios: Śmieciożelki?
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Zielnik wiedźmy
Strelicja

Strelicja — roślina, której kwiaty wyglądają jak rajskie ptaki. Może zakwitnąć nawet w

domowych warunkach, ale musi to być starszy, duży okaz. Najpopularniejsze

odmiany to królewska — której kwiaty są pomarańczowe, a liście mniejsze i węższe —

i nicolai, która ma biało-niebieskie kwiaty i szersze, bardziej okrągłe liście.

Ma rozbudowany system korzeniowy i wyrasta do dużych rozmiarów — warto

przewidzieć, że w przyszłości będzie potrzebowała sporo miejsca!

Jest dość łatwa w pielęgnacji, jednak jak każda

roślinka ma swoje wymagania. Należy więc

zapewnić jej:

 przepuszczalne podłoże

 podlewanie umiarkowane

 wilgotność powietrza min. 50%

 słoneczne stanowisko

Aby roślina zakwitła, należy podlewać ją

odpowiednim nawozem, a zimą zapewnić jej

niższą temperaturę (ok.15°C), co nie jest jednak konieczne do przetrwania strelicji.

Skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat jest popularną i łatwą w uprawie rośliną, która sprawdzi się dla

początkujących i poradzi sobie w każdych warunkach. Klasyczna odmiana ma

podłużne, ciemne liście, ale istnieje również mniej popularna — skrzydłokwiat

variegata — która charakteryzuje się białymi

przebarwieniami na liściach i wymaga więcej słońca.

 lubi stale wilgotne, ale nieprzelane podłoże

 stanowisko słoneczne, ale poradzi sobie również w
większym cieniu

 preferuje wilgotność powietrza min. 50%, ale

poradzi sobie również w niższej
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Hoya Kerrii

Niewielka roślina o liściach w kształcie serc, która nadaje się dla początkujących. Jej

liście są grube i mocne — jak u wszystkich hoji.

Warto wiedzieć, że większość hoji tej odmiany

sprzedawanych w marketach jako pojedynczy liść nie ma

korzeni pędowych — a więc nie może rosnąć i wypuszczać

kolejnych liści. Aby mieć roślinę rosnącą, najlepiej kupić

sadzonkę mającą kilka liści.

 stanowisko słoneczne

 podlewanie po przeschnięciu

Ceropegia Woodii

Pnącze o drobnych, delikatnych liściach w kształcie

serduszek, które mogą mieć wiele różnych kolorów w

zależności od odmiany. Rośnie bardzo szybko i zwykle

bezproblemowo. Można ją łatwo ukorzeniać poprzez

ucięcie łodygi w dowolnym miejscu i włożeniu jej do wody.

 podlewanie po przeschnięciu

 przepuszczalne podłoże

 jasne stanowisko o rozproszonym świetle

Kaladium

Zimująca roślina o sercowatych liściach w bardzo wielu odmianach kolorystycznych,

głównie w odcieniach różu, bieli i zieleni. Jest dosyć trudna w uprawie, ponieważ nie

jest całoroczna i jej bulwy trzeba odpowiednio przezimować. Kaladium rośnie w

okresie kwiecień - październik. Gdy jesienią liście zaczynają żółknąć i opadać, należy

przestać podlewać roślinę. Po całkowitym wyschnięciu

ziemi konieczne jest wyjęcie bulwy i wycięcie pozostałych

liści i korzeni. Następnie bulwę — po uprzednim

pozostawieniu jej na dobę w suchym miejscu — należy

przełożyć do pudełka i całą zimę przechowywać w zimnym

miejscu. Wiosną można ją ponownie zasadzić — najpierw
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najlepiej dać bulwę do perlitu lub torfu, a kiedy się ukorzeni, można przenieść ją do

przepuszczalnej mieszanki ziemi. Dbanie o żyjącą roślinkę latem jest łatwiejsze, ale

trzeba spełnić jej wymagania.

 jasne stanowisko o rozproszonym świetle

 wilgotność powietrza min. 60%

 podlewanie umiarkowane

Anturium

Bardzo popularna roślina kwitnąca, u której zarówno kwiaty, jak i liście mają

sercowaty kształt. Ciekawą odmianą tej rośliny jest anturium Crystallinum. Pomimo

swojej powszechności nie jest to jednak roślina łatwa w utrzymaniu i wiele czynników

może powodować żółknięcie liści. Jest

wrażliwa na przelanie, przesuszenie i

nieodpowiednią temperaturę oraz przeciągi.

 stanowisko lekko zacienione lub jasne o
rozproszonym świetle

 ziemia może być stale lekko wilgotna

 woda musi być przefiltrowana lub
przegotowana i odstana

 wilgotność powietrza min. 50%
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Kraina Snu
Niebo to jeden z najpiękniejszych widoków, jakie dane jest nam widzieć. Od chmur,

po słońce, gwiazdy, a nawet i latające na nim ptaki. Stworzenia te nie raz pojawiały się

w naszych wizjach sennych pod wieloma postaciami, które ciężko zliczyć i jeszcze

opisać.

Ptak w naszej sennej wizji może się odnosić do przysłowia: “chodzić z głową w

chmurach”. Jest symbolem wyobrażeń, celów i myśli, co z kolei może rodzić chęci

osiągnięcia czegoś więcej, wzniesienia się na własne wyżyny, aby pokonać wszelkie

słabości i ograniczenia, jakie spotykają nas w życiu. Jednak każdy z tych ptaków ma

swój piękny, unikalny głos, więc jeśli w swojej wizji widzisz śpiewające ptaki, możesz

spodziewać się, że już niedługo możesz otrzymać nowe wiadomości. Będą miały

pozytywny wpływ na twoje życie, a my będziemy trzymać za to kciuki!

Nie zawsze jednak może być przyjemnie, bo byłoby za nudno. Jeśli zastanawiasz się,

co takiego strasznego może ci się przyśnić, to właśnie spieszymy z odpowiedzią. Czy

ranny ptak w twoim śnie nie wygląda przerażająco? Niestety również tak może być w

życiu. Musisz być gotowy, że spotkasz wiele nieprzyjemności i najprawdopodobniej

ktoś z twojego otoczenia już myśli, jak „wbić ci nóż w plecy”. Może być to dobry

znajomy lub twój największy wróg, dlatego radzimy zachować ostrożność względem

wszystkich. Spodziewaj się, że napotkasz na swojej drodze drobne przeciwności losu,

które będziesz musiał jakoś pokonać, chociaż uważamy, że z pewnością dasz sobie

radę! Dla ciekawych (i dyrektora Zannichellie) pragniemy jeszcze wytłumaczyć, co

może oznaczać wizja, w której ptak nas atakuje. Tym razem stworzenie będzie
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symbolizować naszego wiernego przyjaciela, a atak może zwiastować, że dojdzie

między wami do ostrej wymiany zdań. Konflikt jaki między wami powstanie będzie

trwał tak długo, jak sami sobie na to pozwolicie.

Ptak jednak nie zawsze jest wolny, może też zostać zamknięty w klatce. Taki sen

odnosi się do pewnych wyzwań, przed jakimi będziesz musiał stanąć. Przedsięwzięcie,

w jakim bierzesz udział, może niestety doprowadzić cię do wielu błędów, przeróżnych

wyrzeczeń; pojawią się nowe

ograniczenia, ale i poświęcenia, które

będziesz gotowy wykonać właśnie dla

tego zadania. Niestety, musisz być

gotowy, że w końcu wszystko to będzie

ponad twoje siły i będziesz musiał się

poddać. Pamiętaj jednak, że zawsze

będziesz mógł liczyć na wsparcie w

domu rodzinnym.

Jest wiele różnych gatunków ptaków,

dlatego przedstawiamy kilka

podstawowych znaczeń snu o tych

konkretnych stworzeniach.

Orzeł we śnie symbolizuje wyższość i

dominację nad innymi ludźmi. Stwarza

też świadomość, że jest się rozważnym w swoich działaniach oraz obiektywnym co do

innych ludzi i ich zdań. Jesteś profesjonalny w tym, co robisz i nie pozwolisz, aby coś

poszło nie tak. Jeśli w tym śnie utożsamiasz się z ptakiem, oznacza to silną potrzebę

dominacji nad innymi ludźmi.

Kaczka we śnie ukazuje nam podział naszego życia lub jakiegoś wydarzenia, tak jak

powinno to wyglądać — według danych konkretnych zasad. Wiadomo jednak, że

kaczki są związane z zabawą z nią w wodzie, dlatego ten symbol ukazuje też wpływ

tego, co się działo w dzieciństwie, na nasze współczesne życie.

Bardzo cwanym i nielubianym ptakiem jest kukułka, która w wizji sennej ukazuje to

samo, ale względem śniącego — robienie wszystkiego tak, jak się chce, według

własnych zasad, aby wszystko było na jego korzyść. W sferach emocjonalnych jest to
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niestety symbol miłości jednostronnej. Jest to także posłaniec wiosny, która idzie tuż,

tuż! Wraz z odejściem zimy, a przyjściem wiosny mogą nadejść nowe motywacje i siły

do działania. Stara energia stanie się przeżytkiem.

Pingwin, pomimo bycia nielotem, nadal jest zaliczany do ptaków. Jest symbolem

grzechu, jaki popełniliśmy. Mimo to stworzenie zwiastuje również umiejętność

naprawienia swoich błędów w przemyślany sposób, natomiast jedną z

najważniejszych cech będzie tutaj

mądrość. Jeśli zdarzy ci się, że ten

ptak powie coś konkretnego, to

radzimy to zapisać i uważać, gdyż jego

słowa mogą być prorocze lub mieć

ukryte znaczenie. Kto wie, może

zwykłe „suszymy ząbki, panowie!”

zasłyszane w „Pingwinach z

Madagaskaru” okaże się dla ciebie

znaczące w przyszłości?

Ostatnim ptakiem, jakiego chcemy

Wam przedstawić, jest ten należący do

grupy egzotycznych — papuga. Jeśli

zauważysz takowe stworzenie w swojej

wizji, to wiedz, że to ostrzeżenie przed

fałszywymi osobami, które mogą cię popierać, kibicować i trzymać za ciebie kciuki,

ale jednocześnie życzyć ci jak najgorzej. Pochlebianie w taki sposób nie jest dobre!

Mamy nadzieję, że nigdy nie spotkasz się z takimi ludźmi.
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Kącik mitologiczny
Feniks, choćby tylko ze względu na swoją unikalną zdolność do odradzania się, został

otoczony niesamowitą legendą. Mit o feniksie — ognistym ptaku — możemy

podziwiać w większości największych kultur świata. Postaramy się błyskawicznym

lotem magicznego ptaka objąć najważniejsze jego wizerunki poprzez przestrzeń i czas.

Czy zawsze był spowity ogniem? Jaką

drogę i transformacje przeszedł? Co

feniks — symbol nieśmiertelności i

dobra — ma wspólnego z demonem?

Podziwiajcie z nami chwałę feniksa.

Pierwsze znane podania pochodzą ze

starożytnego Egiptu, gdzie feniks

utożsamiany był z Benu, który, jak to w

wielobóstwie bywa, stanowił jeden z

aspektów Re — boga słońca. Benu miał

być zrodzony na początku świata i

pierwotnie nie miał kształtu, formy ani nawet nie był widzialny. Później w sztuce

Egiptu pojawiał się jako pliszka oraz czapla. Miał być szarego lub czarnego upierzenia.

Słowo „Benu” oznaczało tyle, co „wschodzący”. Raz na 500 lat (lub według innych

podań — 1461 lat) ten magiczny ptak miał budować gniazdo z mirry i w nim kończyć

swoje życie. Z jego ciała wypełzał robak, który obrastał w pióra i stawał się kolejnym

Benu. W rezultacie to mityczne zwierzę było w pewnym sensie nieśmiertelne. Kości

„rodzica” — czyli ptaka, z którego zrodził się na nowo — młody zanosił do świątyni Re

w Heliopolis i udawał się w drogę do Arabii, by wieść tam dalsze życie. Godne uwagi

jest to, że mit egipski ani słowem nie wspomina o rzekomym spalaniu się feniksa,

które tak działało na wyobraźnię innych kultur.

Feniks jako istota związana z ogniem pojawia się w opisach greckich i rzymskich

badaczy, w szczególności u Herodota. To on opisał zasłyszaną opowieść, jakoby

mityczne stworzenie raz na 500 lat miało się odrodzić. Istotne jest jednak to, że

Herodot wątpił w istnienie feniksa, chociaż i tak opisał jego złoto–czerwone

upierzenie i posturę orła. Owidiusz i Pliniusz Starszy podali, że feniks umiera skąpany

w wonnościach, podobnie jakby sam odprawiał rytuał pogrzebowy. Inni greccy i
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rzymscy pisarze oraz poeci dodawali coś od siebie, aż wreszcie Laktancjusz w swoim

poemacie opisał, jak ptak spala się i odradza z popiołów. Niewątpliwie od tego

momentu rozpoczęła się kariera feniksa jako ptaka ognia. W rezultacie powracającego

niezmiennie wierzenia, że ten ptak odradza się, został potężnym, odznaczającym się

na całym świecie symbolem nieśmiertelności, nieskończoności i zwycięstwa życia nad

śmiercią. Inne kultury zapożyczały z podań egipskich i ich grecko–rzymskich opisów

to, co odpowiadało najlepiej ich wrażliwości, marzeniom i wierzeniom. W kulturze

chińskiej na przykład z pewnością odpowiada feniksowi Fenghuang — święty ptak,

który obok jednorożca, żółwia i smoka brał udział w tworzeniu świata.

Feniks to imię dzierżone przez mitycznego ptaka, ale i obecne w demonologii. Nie

zamierzamy poświęcać wiele miejsca feniksowi jako istocie mrocznej, wrogiej i

zdecydowanie nie reprezentującej zwycięstwa życia. Dla wyjaśnienia dodajmy jedynie,

że demon feniks występuje według różnych podań w pierwszej setce

najpotężniejszych upadłych aniołów i ma rozporządzać 20 legionami duchów. Jego

postać miała przypominać ognistego ptaka o główce dziecka.

GARUDA
Święty ptak Garuda jest jedną z najciekawszych postaci w panteonie hinduskim. Sam

nie jest bogiem, a sługą bóstw, w szczególności Wisznu, którego razem z jego

małżonką Lakszmi nosi na swoim grzbiecie. Mimo to Garuda zachowuje dużą dozę

niezależności, a co więcej, jest silniejszy od większości bogów. Uważany za

niepokornego i zadziornego zasłynął tym, że nie chciał nikomu służyć, ponieważ sam

uważał się za władcę. Rozzłoszczeni bogowie doprowadzili do konfrontacji i ku ich
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rozpaczy okazało się, że Garuda z łatwością ich pokonał. Poddał się tylko spokojnej

sile Wisznu. Dlatego też został jego wierzchowcem, a jego podobizna jest umieszczana

na rydwanie tego boga.

Oczywiście od jednego z dyżurnych awanturników panteonu hinduskiego — boga

piorunów Indry. Któregoś razu wieszcz Kaśjapa polecił swoim synom, żeby przynieśli

mu drewno na stos ofiarny. W ich gronie znajdował się również Indra, który ochoczo

udał się do lasu po opał. Kiedy wracał do domu, spotkał na drodze maleńkich

mędrców zwanych walakhijami.

Drobni i niscy mędrcy także

postanowili spełnić prośbę Kaśjapy.

Dźwigali więc na plecach tyle, ile

mogli unieść — w tym wypadku był

to malutki ogonek liścia. Ten widok

tak rozbawił Indrę, że zaczął się z

nich naśmiewać i boleśnie szydzić z

ich wzrostu. To tak oburzyło

walakhijów, że zdecydowali się

zemścić, tworząc ptaka Garudę,

który również został synem Kaśjapy.

Jego druga żona — Winata —

urodziła dwa jaja: z pierwszego

wykluł się tylko w połowie

ukształtowany syn — Aruna, co

bardzo rozgniewało Kaśjapę. Oddał

Winatę w niewolę do Kadru — jego

pierwszej żony, matki tysięcy wężów nagów. Dopiero wtedy z drugiego jaja urodził się

Garuda. Już wtedy był tak ogromny, że wszyscy pomylili go z bogiem ognia — Agnim.

Od jakiegoś czasu bóg słońca Surja był prześladowany przez smoka Rahu. Żaden z

bogów nie chciał mu pomóc w obawie o własną skórę, przez co Surja zaczął palić świat

swoimi promieniami. Wówczas Brahma polecił Garudzie, aby uniósł na grzbiecie

swojego brata Arunę i umieścił go w rydwanie Surji. Aruna miał odtąd swoim ciałem

osłaniać świat przed żarem promieni słonecznych, został woźnicą słońca i tym samym

bóstwem zorzy porannej. Po wykonaniu tej misji Garuda wrócił do swojej rodzicielki,
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która nadal znajdowała się w niewoli u matki wężów. Na miejscu okazało się, że

Kadru potrzebuje pomocy. Garuda i Winata mieli zabrać ją do cudownej siedziby

wężów, znajdującej się na wyspie pośrodku oceanu. Niestety w trakcie lotu promienie

słoneczne poparzyły węże swoim gorącem; Indra wysłuchał błagań Kadru i sprowadził

deszcz, który uśmierzył ich ból. Po szczęśliwym dotarciu na wyspę Garuda uznał, że

najwyższa pora wyzwolić się z tej absurdalnej niewoli. Kadru i nagowie obiecali

zwrócić mu wolność tylko pod warunkiem, że otrzymają napój nieśmiertelności, czyli

amrytę, którą bogowie dzielnie pozyskali z głębin oceanu.

Uradowany Garuda natychmiast udał się po radę do swojego ojca Kaśjapy, a ten

wysłał go do pobliskiego jeziora, przy którym mieszkali słoń i żółw. Zwierzęta te były

ponoć braćmi, ale pokłóciły się o

podział majątku i przystąpiły do

zażartej walki. Garuda porwał słonia i

żółwia, a potem usiadł na drzewie,

żeby pożreć swoje zdobycze. Gałąź

ułamała się pod jego ciężarem,

dlatego chwycił ją dziobem, żeby nie

spadła. Okazało się, że stacjonowała

na niej gromadka małych wędrowców

walakhijów, tych samych, których

obraził Indra. Garuda ostrożnie

położył gałąź na ziemi, a następnie odleciał na górę pokrytą lodem i śniegami, gdzie

finalnie na jej wierzchołku zjadł słonia i żółwia. Posilony rozpostarł świetliste skrzydła

i poszybował do siedziby bogów.
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Czarodziejskie koło ratunkowe
Ptaszki mi ostatnio wyćwierkały, że macie problemy z tematem o czarnoksiężnikach…

Zanim zagłębimy się w ich temat, najpierw zacznijmy od podstawy — kim są

czarnoksiężnicy?

Czarnoksiężnicy, jak można skojarzyć przez samą nazwę, są to czarodzieje, którzy

„kombinują” w sprawach czarnej magii i wykorzystują ją głównie do złych celów.

Możemy też to słowo podzielić: czarna księga — księga, która ukrywa w sobie

tajemnice najmroczniejszej magii, jaka tylko istnieje.

Pierwszym takim czarnoksiężnikiem, dobrze

znanym i kojarzonym przez większość osób

czarodziejskich, jest Herpon Podły. Mężczyzna

stworzył pierwszego horkruksa, a także pierwszego

bazyliszka. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek umarł,

ponieważ jego szczątki nie zostały nigdy

odnalezione. Kto wie? Być może dalej gdzieś żyje i

tworzy kolejne horkruksy. Warto tutaj dodać, że jest czystej krwi i wiadomo, że jest

pierwszym wężoustym — zna mowę węży.

Morgana to powszechnie znana czarnoksiężnik. Mimo to jej postać głównie można

kojarzyć z przeróżnych celtyckich legend, w których często poruszana jest jej osoba.

Wiele źródeł bezpośrednio mówi o tym, że kobieta wywodzi się z rodziny samego

króla Artura, który był jej przyrodnim bratem. Narodziny jak i

śmierć kobiety datuje się na cały obszerny okres

średniowiecza. Morgana Le Fay to niesamowicie

potężna czarodziejka o wybitnie dobrym sercu. Do jej

ulubionych specjalizacji należało przede wszystkim

uzdrowicielstwo. Była niezwykle zdolna, co potwierdza to, że

udało jej się nauczyć animagii (przybierała postać ptaka),

która jest wyjątkowo ciężko sztuką. Morgana zauważalna jest

również przy wielu różnych historycznych wydarzeniach. Zapisała się w historii

między innymi jako królowa wyspy Avalon, na której za czasów jej rządów zawsze

panowała sprawiedliwość. Bardzo często spotkać możemy się z określeniem, że
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Morgana jest żeńskim odpowiednikiem Merlina. Była tak potężna jak on, jednak skąd

to porównanie? Od samego początku była w konflikcie z Merlinem, dzięki czemu dała

się poznać w parze właśnie z nim. Sam spór był jak najbardziej zrozumiany przez to,

że maczała palce w Czarnej Magii, a tak prawy czarodziej jak Merlin zwyczajnie nią

gardził.

Kolejna postać, o której warto wspomnieć, to niedoceniany przez wielu

średniowieczny czarnoksiężnik — Godelot. Mężczyzna był jednym z wielu posiadaczy

Czarnej Różdżki, a uzyskał ją tuż po Egbercie Zuchwałym. Ciężko jest bezpośrednio

określić, w jaki sposób ją zdobył, jednak wiele źródeł wskazuje na to, iż on sam zabił

poprzedniego właściciela. Czarna Różdżka posłuszna jest temu, kto zabije jej

poprzedniego właściciela, dlatego ten scenariusz jest wysoce prawdopodobny.

Mężczyzna jest twórcą zbioru wszystkich czarnoksięskich zaklęć pod tytułem

„Najczarniejsze zakamarki magii”. Niestety, jego dalsze życie nie było aż tak

wspaniałe. Syn Godelota — Hereward — tak jak każdy, marzył o posiadaniu Czarnej

Różdżki. To pragnienie było tak silne, że dopuścił się najgorszego czynu. Zwabił

swojego ojca do piwnicy, w której go uwięził, jednocześnie odbierając upragnioną

Czarną Różdżkę i zostawiając rodzica, aby tam umarł. Może ta rodzina miała we krwi

żądzę pewnej władzy i chęci posiadania tak tajemniczego przedmiotu, jakim była ta

różdżka, stworzona przez samą śmierć? Możemy tylko domyślać się, jak zakończyły

się jego losy i co tak właściwie chciał osiągnąć, zabijając

własnego ojca.

Nie zapominajmy też o Salazarze Slytherinie, posiadającym

status czystej krwi. Czarodzieje znali go z jego przebiegłości,

ogromnej determinacji i posługiwania się mową węży. Wraz z

Godrykiem Gryffindorem, Helgą Hufflepuff oraz Roweną

Ravenclaw założył Szkołę Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

Niestety między nim a resztą założycieli wybuchł konflikt

związany z założoną szkołą. Slytherin chciał, aby do placówki

chodzili wyłącznie uczniowie, którzy mają czystą krew, jednak pozostali nie chcieli się

na to zgodzić. Gdy plan się nie udał, Slytherin odszedł, zostawiając po sobie Komnatę

Tajemnic, w której umieścił Bazyliszka. Stworzenie miało za zadanie zabić wszystkich

mugolaków stąpających po korytarzach Hogwartu.
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Magiczne Porady

Pytania od uczniów
Trudno mi się wbić do nowej grupy osób,

obawiam się zawsze, że nie jestem mile

widzianx. Co zrobić, żeby pozbyć się tej

blokady?

Taki strach i wrażenie, że nie jesteś mile widzianx, mogą być spowodowane tym, że w

przeszłości coś takiego Cię spotkało albo po prostu masz kłopoty z samoakceptacją i

zrozumieniem, że ludzie mogą Cię lubić bez względu na to, jakx jesteś. Może też to być

inny kłopot, o którym rzecz jasna nie wiem, bo zwyczajnie Cię nie znam, jednakże

nieważne, w czym jest problem — pamiętaj, że takie odczucia nie są niczym złym i

naprawdę wiele osób boryka się z tego typu myślami.

Nie bez powodu mówię o tym wszystkim, co znalazło się w akapicie wyżej, ponieważ

bardzo ważną kwestią jest to, aby mieć świadomość, że to nie jest jakieś dziwne

uczucie i że wcale nie jest się z tego powodu „kosmitą” wśród innych. Co można z tym

zrobić, gdy ma się świadomość, że ma się prawo do takich emocji? Na pewno warto

obserwować otoczenie, do którego chcemy się „wbić” i wyłapywać rzeczy, które mogą

nam ewentualnie przeszkadzać, a jeśli takie się znajdą i będzie ich dużo — ta ekipa nie

będzie warta Twojej uwagi, bo zwyczajnie się nie zgracie.

Jeśli jednak uznasz, że dana grupa jest warta Twojego czasu, spróbuj znaleźć sobie

jedną osobę, która wyda Ci się być godna zaufania lub po prostu jej zachowanie i

nastawienie jest przyjazne. Wtedy możesz postarać się o rozmowę prywatną, w której

zobaczysz, jak ta osoba się zachowuje stricte wobec Ciebie i przedstawić jej mniej

więcej swój problem w odnajdywaniu się w grupie, a później — gdy okaże się być

właściwym punktem zaczepienia — wykorzystać ją do upewniania się w tym, że jesteś

mile widzianx.

Dodam tutaj, że warto nauczyć się znać wartość swojego czasu, a przede wszystkim

samego siebie. Nie zawsze dana społeczność będzie dla nas odpowiednia, nawet jeśli z
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daleka wygląda na interesującą. Należy jednak próbować swoich sił i nigdy nie

zagłuszać swojej intuicji — ona potrafi powiedzieć naprawdę wiele.

Chciałxbym zacząć wychodzić częściej ze swojej strefy komfortu,

ale nie potrafię się do tego zmusić. Jak to pokonać?

Zmuszanie się nie jest dobre, jeśli wywołuje w Tobie negatywne emocje. Wychodzenie

ze strefy komfortu dla nikogo nie jest łatwe ani przyjemne, dlatego trzeba pamiętać,

że to wymaga nie tylko chęci, ale też odwagi i chociaż cienia pewności w tym, co

właściwie chcemy zrobić. Jeżeli chcesz wychodzić ze swojej komfortowej bańki ze

względu na poszerzenie możliwości lub doświadczeń, polecam zmienić miejsce

skupienia swoich myśli — zamiast myśleć, że to będzie dla Ciebie niekomfortowe i

może się wiązać z negatywnymi emocjami, spróbuj patrzeć na to z przeciwnej

perspektywy i powiedz samx do siebie: wyjście ze strefy komfortu pozwoli mi

doświadczyć czegoś nowego i dzięki temu mogę wiele zyskać (można też zmienić na

konkret, jak “pozwoli mi uzyskać nowe znajomości”). Szukanie dobrych, pozytywnych

aspektów w danych sytuacjach może pomóc zminimalizować poczucie strachu i

niepewności, które są związane z tym, co nowe i nad czym właściwie nie ma się

kontroli. Poza tym… kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc hop do przodu i łap

życie garściami, bo nikt go za Ciebie nie przeżyje.

Chcę spróbować nowego hobby, ale boję się, że to będzie

kompletna katastrofa i strata czasu. Jak mogę się przemóc?

Moją pierwszą myślą po zobaczeniu tego pytania było “well, jak nie spróbujesz, to się

nie dowiesz” i… to jest w sumie moją poradą. Tak naprawdę gdybać możemy na każdy

temat, a takie coś często nie ma żadnego pokrycia z rzeczywistością. Jeśli będziesz żyć

strachem i nie będziesz ryzykować, to może Cię naprawdę wiele ominąć i wychodzę z

założenia, że lepiej sprawdzić, bo owszem, może to być katastrofa, ale równie dobrze

może to być najlepsza decyzja w Twoim życiu. Gdyby muzycy mówili, że ich nowy

singiel może być katastrofą i baliby się wypuszczać swoje dzieła, to teraz nikt z nas nie

mógłby się chwalić setkami tysięcy przesłuchanych minut, więc bierz się do roboty i

nie zwlekaj. Jeżeli Ci nie wyjdzie i stwierdzisz, że to katastrofa i zmarnowany czas, to

zamiast się tym biczować, powiedz sobie “hej, spróbowałxm, mam nowe

doświadczenia i wiem, żeby nic w tym kierunku nie robić”, a to z kolei pomoże Ci

zaoszczędzić sobie nerwów przy szukaniu innego hobby.
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Ciekawostki

Uniwersum potterowskie
 Hedwigę grały aż trzy sowy —miały na imię Gizmo, Sprout i Ook.

 Podczas rozmowy o Ain Einparg Albus Dumbledore powiedział Harry’emu, że w

lustrze widzi siebie z parą skarpetek, jednak w jednym z wywiadów J. K. Rowling

przyznała, że tak naprawdę dyrektor widział swoją szczęśliwą rodzinę.

 By nakręcić scenę, w której Ron i Harry uderzają w Wierzbę Bijącą, zniszczono aż

czternaście samochodów.

 Szkolenie sów, by były w stanie dostarczać na planie filmowym listy, trwało pół

roku.

Akademia Magii Ramesville
 Jedynym tradycyjnym domem, nieposiadającym Łowcy Studentów jest Slytherin,

w przypadku domów wakacyjnych jest nim dom Hipogryfów.

 Dwa przedmioty nauczane w Ramesville kiedyś występowały pod innymi

nazwami. Zamiast na Zaklęcia uczniowie chodzili na Zaklęcia i Uroki, a Latanie

było znane pod nazwą „Quidditch”.

 Przedmiotem, z którego staż zdało najwięcej Ślizgonów, jest Wiedza o Harrym

Potterze (7). W przypadku Gryfonów są to dwa przedmioty — Opieka nad

Magicznymi Stworzeniami i Zaklęcia (2). Z Numerologii najwięcej stażystów

wywodzi się z Ravenclawu (6), a Hufflepuff może się pochwalić pokaźną liczbą w

przypadku Historii Magii (5).

 W historii Ramesville aż czterech dyrektorów nosiło nazwisko Riddle — byli to

Shizuka, Kathia, Shajka oraz Jagoda. Innym popularnym nazwiskiem jest Moore,

które nosiło trzech byłych dyrektorów — Larissa, Max oraz Amelie.
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Pośród ankiet
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Kącik artystyczny

Konkurs artystyczny
Już niedługo Międzynarodowy Dzień Ptaków, dlatego ten konkurs artystyczny jest

poświęcony właśnie im. Zadanie polega na dokończeniu obrazka ptaka — można

dorysować część ręcznie, komputerowo lub nawet znaleźć zdjęcie innego zwierzaka w

internecie i pobawić się w kolaże. Przygotowane zostały trzy możliwości wyboru, ale

by uzyskać całą pulę punktów, wystarczy dokończyć tylko jeden. Za wysłanie prac na

sowę redakcji do północy dnia 10 marca możecie otrzymać 20

punktów/galeonów. Wybrane prace pojawią się w następnym wydaniu Newsville.

Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, ale nie czujecie się komfortowo z tym, by praca

ujrzała światło dzienne, zaznaczcie to mailu!

— Kliknij tutaj, by zobaczyć obrazki. —

Twórczość społeczności

autor: Astera Moore autor: Astera Moore

https://justpaste.it/cyp8r


67

autor: Astera Moore

autor: Astera Moore

autor: Astera Moore autor: Inez Livestone
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autor: Estella Snape

autor: Estella Snape
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autor: Estella Snape

autor: Estella Snape

autor: Estella Snape
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autor: Susanna Sheen
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Strefa rozrywki
Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 10 marca

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji.

Konkurs nr 1
Pierwszym zadaniem jest rozwiązanie krzyżówki, w

której należy znaleźć magiczne ptaki lub stworzenia,

które mają coś w sobie z tej grupy zwierząt. Za wysłanie

zrzutu ekranu można zdobyć 20 punktów/galeonów,

jeśli krzyżówka będzie rozwiązana w całości.

— Kliknij tu, by wypełnić krzyżówkę. —

Konkurs nr 2
Drugi konkurs polega na dopisaniu do ptaka osoby z

uniwersum Harry’ego Pottera lub z naszej Akademii i

uzasadnienie swojego wyboru. Za osobę otrzymacie

2 punkty/galeony i za uzasadnienie drugie tyle, co łącznie

daje 20 punktów/galeonów.

1. Memortek

2. Świergotnik

3. Znikacz

4. Hoo-Hoo

5. Lelek wróżebnik

Redaktor Naczelny
Hallon Gelassehrgeiz

Projekt Okładki
Lilo Delune

Korekta
Katja Thatcher

Xander Larreau

Redaktorzy
Adam Warren

Agusia Slytherin

Albus Zannichellie

Alice Wright

Defne Nefrite

Delilah Warren

Ellen Harrinson

Eveline Black

Florence Solace

Iz Morningstar

Lavender Light

Lilo Delune

Marcelle Quallien

Meado Verlac

Narcissa Chatillon-Louviere

Nathalina Maloy

Susanna Sheen

Vivienne Levittoux

Xander Larreau

Sowa Redakcji
red.newsville@gmail.com

https://learningapps.org/watch?v=pzajdyxrn23
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