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W Wirtualnym Hogwarcie rozpoczął się właśnie dziesiąty tydzień nauki! Wielkimi
krokami zbliżamy się do końca roku. Czas pędzi jak szalony, gdy spędzamy go na różnych
szkolnych - i nie tylko szkolnych - wydarzeniach.
20 lutego mieliśmy okazję wziąć udział w kolejnym sobotnim kursie. Tym razem
zostało nam przedstawione wprowadzenie do oneironautyki przez prof. Emerald
Harlequin. Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, co to takiego ta oneironautyka, a także,
jakie korzyści płyną ze świadomego śnienia oraz metody wejścia w ten stan.
Po zdobyciu nowej wiedzy, przyszedł czas na dużą dawkę zabawy na Wypadzie do
Hogsmeade. Mieszkańcy miasta ponownie przygotowali dla społeczności szkolnej multum
rozrywki. Zabawa trwała naprawdę długo!
Następnego dnia - 21 lutego - odbył się Wielki Finał McCarthy's Student Race.
Spotkaliśmy się o godzinie 18.00, aby móc podsumować pracę wszystkich uczestników 4
sezonu. Tytuł Miss Publiczności otrzymała Aurora Fly. Zwycięzcą tej edycji została Aurora
Fly, a runner-up, nasz zdobywca 2. miejsca - Beatrice Sayre.
Po emocjonującym finale mogliśmy się spotkać na kolejnym Dniu z ,,Kleksem”, gdzie
znów spędziliśmy kilka godzin na dobrej zabawie.
27 lutego znów wypełniliśmy po brzegi Wielką Salę, gdzie czekała na nas prof. Nicole
de Mortier. Właśnie pod jej okiem odbył się kolejny sobotni kurs, który traktował o
zrozumieniu zła.
Natomiast 28 lutego zgromadziliśmy się na stadionie. Co takiego tam się działo? Ano
rozpoczęła się Szkolna Liga Quidditcha, która jest prowadzona przez prof. Emerald
Harlequin. W ten dzień zobaczyliśmy dwa mecze. Pierwszy z nich rozegrały drużyny
Gryffindoru i Hufflepuffu. Ta bardzo wyrównana rozgrywka skończyła się z wynikiem
280:460 dla Hufflepuffu. Następnie zmierzył się Ravenclaw i Slytherin. Wszystkich targały
wielkie emocje przez problemy techniczne jednego z zawodników. Ostatecznie mecz udało się
dokończyć z wynikiem 410:740 dla Slytherinu.

28 lutego odbył się także pierwszy etap Międzyszkolnej Olimpiady ,,Piertotum
Locomotor” prowadzona przez prof. Arsena McGreena. To już szósta edycja, podczas której
uczniowie z wielu szkół zmierzyli się z wieloma zadaniami, które dotyczyły wiedzy z zakresu
transmutacji. Drugi etap odbył się 7 marca. Podczas niego uczestnicy zmierzyli się
z praktyczną stroną tej dziedziny.
7 marca mieliśmy też okazję, aby znowu pokibicować lub zagrać w kolejnych
meczach Szkolnej Ligii Quidditcha. Tym razem zmierzyli się ze sobą Hufflepuff i Slytherin
oraz Ravenclaw i Gryffindor. Pierwsza rozgrywka zakończyła się złapaniem Złotego Znicza
przez Louri Kerrigan, dzięki czemu jej drużyna wygrała 340:430. Następny mecz zakończył
się zwycięstwem Gryffindoru 140:800.

Historie WH
dla ofiar wojny na tłuczki
Agnes Cleofe z cichym westchnieniem przemierzała szkolne korytarze, zerkając co
chwila na unieruchomioną przez szkolną pielęgniarkę rękę. Wypadki w ćwiczeniu quidditcha
się zdarzają, owszem, zwłaszcza kiedy zamiast treningu powstała wojna na tłuczki, ale i tak
zranienie było jej nie w smak. Cóż, czasu nie cofną, a, prawdę powiedziawszy, nie żałowała
tego tak bardzo. W końcu nikt poważnie nie ucierpiał, a wszystkie świetnie się bawiły testując
granice cierpliwości pani kapitan. Zresztą, zostały sprowokowane. Oczywiście, że tak. To była
tylko samoobrona. Nic innego.
Idąc, nie rozglądała się zbyt uważnie, tak bardzo była zagubiona we własnych myślach,
więc oczywiście musiała na kogoś wejść.
- Przepraszam! - zawołała, amortyzując upadek zdrową ręką. Zerknęła na osobę, na którą
wpadła i rozpoznała żółte szaty Hufflepuffu. Nie znała tej osoby, widocznie była ze starszego
rocznika.
- To moja wina - odparła ta osoba, trzymając naręcze książek dotyczących run i ich symboliki.
Po chwili wymamrotała zaklęcie, które sprawiło, że książki zaczęły unosić się przed nią i podała
Krukonce rękę, którą ta z wdzięcznością przyjęła. - Isabelle Sancley.

- Agnes. Agnes Cleofe - także przedstawiła się dziewczyna, zerknęła jeszcze raz na prefekt
domu Borsuka i pospiesznie odeszła.
***
Isabelle także nie została długo na korytarzu. Chwyciła z powrotem książki i udała się
w dalszą drogę, która dla postronnego byłaby zwykłą drogą do biblioteki. Dokładnie o to
chodziło. Przy posągu jednookiej wiedźmy, uważnie rozejrzała się, czy nikogo nie było widać
na horyzoncie, i po udanych oględzinach weszła do tajnego przejścia.
Znalazłszy się w Hogsmeade, Isa nie przestała być czujna. Kto wie, może zza rogu
wyskoczy nagle jakiś nauczyciel! Co prawda, nie robiła niczego nielegalnego - no, poza
wyjściem z zamku - ale jednak lepiej było dmuchać na zimne niż potem się z tego tłumaczyć.
Prawda?
Znajdując się już bezpiecznie w pubie pod Trzema Miotłami, zastanowiła się, czy
naprawdę potrzeba wyjścia z zamku była tak silna, że zaniedbała wypracowanie ze
Starożytnych Run i wymknęła się po kremowe. Teraz, siedząc przy stoliku i czekając na
realizację zamówienia, poczuła się trochę głupio. Czy nie mogła poczekać do szkolnego
wypadu do miasteczka? Cóż, czasu już nie cofnie, a skoro już tu jest, to powinna ten czas
wykorzystać jak najlepiej. Czas się bawić, bawić, bawić.
Gdy zaczęła powoli sączyć zamówiony napój, zaczęła rozmyślać, jakie sklepy chce
odwiedzić w pierwszej kolejności. Definitywnie Miodowe Królestwo, żeby zakupić jak
najwięcej słodyczy dla jej dziewczyny Delilah Venture i reszty Puchonów. Przydałoby się też
odwiedzić Zonka i zaopatrzyć Jaspera Willow-McGreen w kilka przedmiotów, które mogłyby
sprawić, że jedna czy dwie Transmutacje zostaną odwołane… Znaczy co. Oczywiście, że nie
taki jest jej cel! Po prostu oddaje obrońcy drużyny drobną przysługę, nic poza tym.
Rozmyślania przerwało jej otwarcie drzwi i wesoła rozmowa. Oto do pubu weszła
dwójka pierwszorocznych Puchonów. I to nie byle jaka dwójka, sama pani kapitan i pan
prefekt! To zaczęło się robić mocno podejrzane. Dlaczego ktoś jeszcze nielegalnie opuścił
szkołę? I jakim cudem im się to udało? Isa była pewna, że nikt z Hufflepuffu nie wie o tajnym
przejściu. Czyżby się myliła? Na to wygląda.
Dziewczyna nie wahała się, wykorzystując znajomość Transmutacji, która pozwoliła jej
przejść do drugiego etapu olimpiady, wyszeptała ciche zaklęcie, stając się niewidzialna.
Jednakże nie zdążyła rzucić go na swój kufel, kiedy zobaczyła, że Abbigail Strawberry i Kuro
Suzuki kierują się właśnie w stronę jej stolika!

- Te prace domowe mnie kiedyś wykończą - mruknął chłopak, siadając na miejscu tuż obok
Isabelle. Na szczęście druga dziewczyna usiadła po przeciwnej stronie, co zmniejszyło
możliwość, że ktoś usiądzie na prefekt.
- Niedługo koniec roku, przeżyjesz - odparła Abby, zerkając podejrzliwie na w ponad połowie
pełny kufel kremowego piwa. - Myślisz, że było tu zajęte?
- Najwyżej nas stąd wygonią - wzruszył ramionami pierwszoklasista, a kapitan po dłuższej
chwili przyznała mu rację.
Szybko złożyli swoje zamówienia i równie szybko je wypili, cały czas gawędząc o mało
istotnych rzeczach. To tylko wzbudziło podejrzliwość Isy. Jaki mógł być prawdziwy cel
wizyty? Niemal natychmiast odrzuciła możliwość, że ta dwójka przyszła tutaj tak o, jak ona,
aby delektować się piwem kremowym. Przeczył temu fakt, jak szybko opróżnili swoje kufle
i udali się do wyjścia. Nie, oni musieli coś knuć, a ona bardzo chciała wiedzieć, co takiego.
Przez chwilę żałowała niewypitego napoju, ale ciekawość zwyciężyła i ostrożnie
ruszyła za kolegami z domu.
Wyglądało na to, że Abby i Kuro bardzo starali się stwarzać pozory, że wcale nie robią
niczego nielegalnego, ponieważ nigdzie się nie spieszyli, ale w żadnym miejscu nie
zatrzymywali się też na dłużej. W końcu zmartwiona kapitan powiedziała coś cicho do swojego
towarzysza, a ten powoli kiwnął głową. Przyspieszyli, idąc w dość znane miejsce - sklep
Derwisza i Bangesa. Do środka weszła tylko dziewczyna, a chłopak został na zewnątrz,
najwyraźniej stojąc i wypatrując możliwego zagrożenia.
Isabelle zaklęła w myślach. Jak teraz miała wejść do sklepu, skoro drugi prefekt bacznie
pilnował wejścia?
Abby szybko wróciła na ulicę i śledzona dwójka udała się w drogę powrotną do
Hogwartu. Isa uznała, że też będzie wracać, więc cały czas skradała się za pierwszoklasistami.
W którymś momencie usłyszała słowa chłopaka:
- Lou cię zabije.
Zamarła na chwilę, utwierdzając się tylko w przekonaniu, że Puchoni coś knuli. Jej
opinia została jednak zakwestionowana chwilę później, kiedy zamiast do tajnego przejścia, para
skierowała się do głównego wejścia zamku. Czyżby byli na tyle śmiali, by wracać z Hogsmeade
przechodząc przez główną bramę? Przygryzając wargę, drugoklasistka ruszyła za nimi.

Jak się okazało, ich powrót nie przeszedł niezauważony, ponieważ wypatrzył ich
profesor Martin McCarthy.
- Co wy tu robicie? - spytał swoim najgroźniejszym tonem dwójkę pierwszoklasistów.
- Dostaliśmy pozwolenie na opuszczenie zamku! - odparła obronnie Abbigail, wyjmując
pospiesznie starannie złożoną karteczkę.
Dyrektor przez chwilę zagłębił się w jej lekturze.
- Od profesor Rossen, dobrze - stwierdził w końcu, dając im znak, że są wolni i mogą iść.
Isabelle przez chwilę przestała oddychać. Oni mieli pozwolenie?! Czyli naprawdę ich
nielegalna ekspedycja była całkowicie legalna? Nie była pewna, czy z jej ust wydobył się jakiś
dźwięk zaskoczenia, ale pewne było, że coś zwróciło uwagę Martina na miejsce, w którym
stała.
- Zdejmij zaklęcie - powiedział nieznoszącym sprzeciwu tonem i prefekt przez chwilę bawiła
się myślą zignorowania go, jednak wiedziała, że nie ma to sensu i zniosła zaklęcie
niewidzialności.
- Panno Sancley - zaczął nauczyciel zaklęć. - Czy miała pani pozwolenie na opuszczenie
zamku?
- Nie, profesorze.
I w tym momencie Puchonka zrozumiała, że ciekawość to naprawdę pierwszy stopień do piekła.
***
Kiedy tylko Agnes otworzyła drzwi pokoju wspólnego Ravenclawu, usłyszała głos
swojej kapitan Layli Raelly.
- Już jesteś, cudownie. Zaraz spóźniłabyś się na trening…
Zastanowiła się, czy zdążyłaby zawrócić i błagać pielęgniarkę o pozwolenie na
nocowanie w Skrzydle Szpitalnym, jednak doskonale wiedziała, że teraz na to za późno.
Nadszedł czas na trening, a więc choćby się paliło i waliło, trening musiał się odbyć.
- Fantastycznie - wymamrotała i udała się po miotłę, czując na sobie wzrok drugiej Krukonki.
Tak, ten wieczór zapowiadał się naprawdę fantastycznie.

Ofi Lupin-Black: Dzień dobry. W naszej redakcji gościmy dzisiaj wszystkim znaną
i kochaną Nicole Sketch!
Nicole Sketch: Cześć, Kochani! Witam wszystkich czytelników Kleksa i wspaniałą Panią
Redaktor!
Ofi: Nasi czytelnicy zastanawiają się, jak zareagowałaś na wiadomość o posadzie
prefekta? Jak dajesz sobie radę z wiążącymi się z tym obowiązkami?
NS: Szczerze, to bardzo się ucieszyłam, ponieważ w tym roku szkolnym stwierdziłam, że
poświęcę się całkowicie WH i skupię na nauce tutaj. Dlatego też zrezygnowałam z innych
szkół. Stwierdziłam po czasie, że w WuHa czuję się najlepiej i to jest moje miejsce w ŚM. Od
początku więc starałam się zdobyć dla Gryffindoru jak najwięcej punktów. Przykro mi, że
Hania zrezygnowała z posady prefekta naczelnego, ale mam nadzieję, że poukłada sobie
wszystko i jeszcze kiedyś do nas wróci (Hanula, loffki Ci ślę kochana). Cieszę się z debiutu
Reni, która wskoczyła na Naczelnego, bo jestem pewna, że świetnie sobie poradzi. Jak daję
radę pogodzić to ze swoimi obowiązkami? Póki co, mam dużo czasu wolnego, ponieważ
z powodu pandemii gastronomia stoi, a pracowałam w barze, także na razie czekam aż coś
ruszy. Wykorzystuję ten czas, aby spędzić go tutaj z Wami i dać z siebie jak najwięcej.
Ofi: Widzę, że serduszko masz otwarte i myślisz o ludziach naokoło. Cieszę się, że dajesz
sobie radę w połączeniu WH ze swoim życiem realnym. Jak wiemy, jesteś uczennicą klasy
drugiej. Na początku roku Twoim zadaniem było wybrać fakultety, na które masz zamiar
uczęszczać. Który na razie przypadł Ci najbardziej do gustu i polecisz przyszłym
drugoklasistom wybranie go? Zdradź nam też, dlaczego!
NS: Och, ja postawiłam sobie wysoko poprzeczkę i zdecydowałam się wybrać wszystkie
fakultety, które były możliwe. Na chwilę obecną mam 18 przedmiotów i, szczerze, jest bardzo
ciężko, ale walczę, bo uważam, że jestem w stanie to ogarnąć. Każdy z tych fakultetów jest na
swój sposób ciekawy, jednak mnie osobiście najbardziej uwiodły lekcje Numerologii
zArsenem. Jest to trudny przedmiot, ale naprawdę bardzo mnie zainteresował. Polecam naszym

kochanym przyszłym drugoklasistom w pierwszych dwóch tygodniach nauki spróbować
wszystkiego, a później, wiadomo, wybrać te, które nas interesują.
Ofi: Osobiście również polecam spróbować Numerologii, lecz każdy fakultet jest na swój
sposób ciekawy! Wiemy, że do WH wróciłaś po przerwie. Lepiej było wtedy czy teraz?
A może nie ma zmian?
NS: Swoją przygodę z ŚM zaczęłam jako mała dziewczynka, w 2009 roku i chodziłam do wielu
szkół, ale niestety nigdy nie natknęłam się na WH. Jakoś w 2011 roku odeszłam i zapomniałam
o wszystkim na bardzo długo. Wróciłam dopiero w kwietniu 2020 roku i dowiedziałam się, że
Martin (którego poznałam na początku swojej przygody z ŚM) jest dyrektorem tutaj, więc
zaczęłam przychodzić do szkolnego pubu, aż w końcu zapisałam się we wrześniu do pierwszej
klasy. Szczerze? Na początku bardzo sceptycznie byłam nastawiona, gdyż nie wiedziałam, jak
to będzie, ale dzisiaj mogę śmiało stwierdzić, że jestem mile zaskoczona, bo naprawdę
poznałam świetnych Straszyciół, z którymi praktycznie codziennie rozmawiam na szkolnym
discordzie; żartujemy sobie, oglądamy seriale, robimy alkowieczorki (znaczy co). Po prostu
fajnie się bawimy! Bezkonkurencyjnie teraz jest dużo lepiej!
Ofi: Cieszymy się, że nas znalazłaś! Fajnie jest słyszeć, że zawiązują się tu znajomości
i przyjaźnie. Grasz również w drużynie quidditcha! Uważam, że jesteś bardzo dobrą
pałkarką. Stresujesz się przed meczami, czy traktujesz je bardziej jak miłą rozrywkę?
NS: Jakiś czas temu przełamałam się i bardzo przekonałam do quidditcha. Zawsze sądziłam,
że to nie dla mnie, więc nie podejmowałam nawet prób. I w sumie dzięki Kassandrze
Grimshaw, która trenowała mnie w pierwszej klasie, polubiłam to. Upodobałam sobie właśnie
pozycję pałkarza, na której staram się ciągle trenować i rozwijać. Czy się stresuję? Oczywiście!
Na każdym meczu (choć miałam ich niewiele w swojej karierze) zjadają mnie nerwy, a emocje
biorą górę. Jest naprawdę niesamowicie, a wrażenia, które nam towarzyszą (pozdrawiam Was,
kochane Lwiątka!) podczas rozgrywek są nie do opisania. Dlatego zwracam się do wszystkich,
którzy tak, jak na początku ja, myślą, że nie sprawdzą się w grze: Nie bójcie się, tylko
spróbujcie!
Ofi: Również zachęcam do próbowania nowych rzeczy! Widocznie, ciekawa jest
adrenalina. A jak tam wśród Gryfonów? Często siedzicie razem i aż czuć tą bijącą
przyjaźń! Chyba większość z nas może powiedzieć, że widać, jak bardzo się
zintegrowaliście.
NS: Tak, to prawda. Na początku było mi się ciężko zintegrować z nowymi ludźmi, ale dziś
jesteśmy bardzo zżyci, a co więcej - świetnie zgrani. Pomagamy sobie nawzajem i wspieramy

w trudnych chwilach, a nasz opiekunak od początku roku zrobił kawał naprawdę dobrej roboty.
To w sumie dzięki Emerald udało się pokonać napotkane przeszkody oraz rozwiązać wszelakie
spory czy problemy. Było trudno, ale udało nam się to przezwyciężyć i dzisiaj my - Gryfoni jesteśmy jak rodzina!
Ofi: Cieszymy się, że jesteście tak wspaniale zintegrowani w swoim domu! Gratulujemy
też Emerald tak wspaniałego opiekunactwa! Na koniec dam Ci chwilę na pozdrowienia.
NS: Czekałam na to pytanie! Pozdrawiam Ciebie, Ofianko, i Hanulę, bardzo mi Was brakuje
na lekcjach. Loffki ślę całemu Gryffindorowi, no i oczywiście moim świrom z discorda: Martin,
Louri, Evelyn, Kasu (Mopsianku), Rika, Blair, Pinsior, Zmora - jesteście super!
Ofi: Wielkie dzięki za udział w wywiadzie i życzę Ci miłego dnia!

Im bliżej końca roku, tym dziwniejsze dochodzą nas słuchy. Jeśli jesteście ciekawi, co
tym razem dla Was przygotowaliśmy, czytajcie dalej!
W Wirtualnym Hogwarcie zawsze znajdzie się okazja do świętowania, czego Abbigail
Strawberry jest wyśmienitym przykładem. Po wygranym meczu z drużyną Gryffindoru,
kapitan Puchonów zarządziła wspólne świętowanie. Jednakże, z relacji niejakiej Alice Jackson
wiemy, iż nie była ona obecna na całej imprezie. Słysząc dziwne hałasy dobiegające
z korytarza, Alice opatuliła się kołdrą i wyszła sprawdzić co (lub kto) zakłóca ciszę nocną.
Ponoć właśnie wtedy zauważyła obwiązaną żółtymi gadżetami dziewczynę, która, zamiast
spać, tańczyła sama ze sobą! Z dużym magi-głośnikiem w ręku przeskakiwała schody i robiła
głupie miny do obrazów, wywołując tym gwar skłonny zbudzić pół szkoły. Nie musiało minąć
wiele czasu, by w końcu ktoś poza Jackson się tym zainteresował. Na szczęście, profesor
Jasper McCarthy, wraz z parą innych nauczycieli, prędko zakończył zabawę Puchonki,
wyłączając grające w tle „Dancing with myself” i prowadząc ją do gabinetu. Słyszy się, że
Abbigail prawdopodobnie była pod wpływem zbyt dużej ilości cukru, stąd całkowicie przestała
kontaktować, a rzeczywistość wydawała się jej czymś kompletnie innym. Mówi się trudno.
Ważne, by trzeźwość zachować na meczu!

Ostatnimi czasy coraz rzadziej na lekcjach widujemy Vanesę Smith, drugoklasistkę
z domu Helgi Hufflepuff. Nie jest to jednak równoznaczne z jej rzadszym pojawianiem się na
szkolnych korytarzach, czy zielonych okolicach. Długo zastanawialiśmy się, co może być
powodem zmniejszonej aktywności Vanesy, aż w końcu trafiliśmy na Marceline Gallows,
bliską znajomą panny Smith. Gdy chcieliśmy dopytać ją o szczegóły sytuacji, w której znajduje
się Puchonka, trudno było ją przekonać, lecz dostaliśmy w końcu nieco informacji. Ostrzegamy,
iż mogą wydać się Wam nieco abstrakcyjne. Ponoć, nie wiadomo z jakiego powodu, czy
w ogóle, jakim cudem, Vanesa Smith przestała mówić! Na szczęście nie całkowicie, a w języku
komunikatywnym dla wuhariańskiej społeczności. Marceline zeznała, że od kilku dni jej
przyjaciółka mówi po mandaryńsku! Pomóc w wykryciu tego języka miał podobno mugolski
internetowy Tłumacz. Nie wiedząc, co zrobić w tej sytuacji, gdzie nikt nie rozumie jej, a ona
wszystkich, Vanesa postanowiła przestać uczęszczać na zajęcia i uczyć się na własną rękę
z notatek zostawianych przez nauczycieli. Problem powracał, gdy trzeba było zaliczyć jakiś
sprawdzian. W takim wypadku, grono najbliższych jej osób złożyło się na wynajęcie
profesjonalnej pomocy. Mamy nadzieję, że ten dwunastomiesięczny kurs pozwoli stanąć
Vanesie z powrotem na nogi! No i wrócić na języki.
Wielu z Was z zapartym tchem obserwowało, czy też uczestniczyło w próbach
zdemaskowania złodzieja, który w ostatnim czasie dawał nam wszystkim we znaki. W takim
razie, na pewno ucieszy Was owa nowina: ostatnio zdarzyło nam się zawiesić oko na jednym
uczniu, a konkretnie Marinie Athertone. Zwykle potulna i pomocna Ślizgonka ostatnimi czasy
wybierała się w bardzo podejrzane miejsca. Podobno też była widziana z rytualnym nożem
profesor Elizabeth Pulze, który miała zabrać bez wcześniejszej konsultacji! Paru innych
uczniów zauważyło również zmiany w jej wyglądzie – cera zrobiła się jaśniejsza, włosy
również jakieś zdrowsze, co można by połączyć z ostatnimi kradzieżami Eliksiru
Upiększającego. Na wszelki wypadek, by pozornie nikogo nie oskarżać, spytaliśmy Mare
Palvin, co sądzi o tej sytuacji. Co zaskakujące, przyznała ona, że to właśnie z dormitorium
Slytherinu znikało najwięcej rzeczy. Z niepodważalnymi argumentami skierowaliśmy się do
podejrzanej. Ta jednak odmówiła komentarza do danej sprawy, tłumacząc jedynie, że we
wszystko prawdopodobnie ją wrobiono! Cóż za wyrafinowanie z jej strony, nieprawdaż?
Wygląda na to, że bez sądu czy śledztwa profesjonalisty się nie obejdzie, a nie jakiegoś tam
redaktora...

Co sprezentujesz kobiecie z okazji jej święta?
Tegoroczny Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami. Warto by było jakoś okazać swoją
pamięć swojej kobiecie/siostrze/koleżance. Nawet mały gest może wywołać uśmiech na
twarzy! Jednak co takiego jej dać? Szybko zabierz się za rozwiązanie tego Quizu, który jest już
chyba Twoją ostatnią deską ratunku… Choć pamiętajmy, że to nie jedyny dzień na miłe słowa..
1. Komu planujesz dać coś z okazji Dnia Kobiet?
a. dziewczynie/narzeczonej/żonie (1 pkt)
b. mamie/siostrze/córce/komuś z rodziny (2 pkt)
c. przyjaciółce/znajomej/ulubionej pani profesor (3 pkt)
2. Która z tych kolacji brzmi bardziej romantycznie?
a. w salonie przy świecach (1 pkt)
b. w bogatej i drogiej restauracji (3 pkt)
c. samotnie w pokoju z drugą osobą zamkniętą w piwnicy (2 pkt)
3. Której z tych osób najchętniej byś coś dał?
a. prof. Naiji Kamalasundari (3 pkt)
b. prof. Marii B. Salvatore (2 pkt)
c. prof. Sunnivie Sorensen (1 pkt)
4. Który z tych kolorów najbardziej kojarzy Ci się z Dniem Kobiet?
a. czerwony (2 pkt)
b. niebieski (1 pkt)
c. różowy (3 pkt)
5. Gdzie zabrałbyś wybranka/ę swojego serca?
a. do biblioteki, książki życiem (1 pkt)
b. na spacer, świeże powietrze to samo zdrowie! (3 pkt)
c. do kina, seanse filmowe są cudowne (2 pkt)

6. Co najbardziej kojarzy Ci się z Dniem Kobiet?
a. panika, co sprezentować (2 pkt)
b. otrzymywanie podarunków (3 pkt)
c. że z czym mi się kojarzy? (1 pkt)
7. Na co masz w tej chwili największą ochotę?
a. Ognistą Whiskey (1 pkt)
b. szał zakupowy (2 pkt)
c. randkę z pewnym wspaniałym redaktorem (3 pkt)
8. Jak chciałbyś spędzić Dzień Kobiet?
a. tak, jak każdy inny dzień (2 pkt)
b. jedząc otrzymane słodycze (1 pkt)
c. tak, by pozostał niezapomniany (3 pkt)
9. Jaki jest Twój ulubiony sklep w Hogsmeade?
a. herbaciarnia pani Puddifoot (3 pkt)
b. Miodowe Królestwo (1 pkt)
c. sklep Zonka (2 pkt)
10. Które z tych zdań uważasz za najprawdziwsze?
a. prezenty najlepiej robić własnoręcznie (1 pkt)
b. ważne, aby prezenty były z serca (3 pkt)
c. prezenty lepiej dawać niż dostawać (2 pkt)
Bombonierka (10-13 pkt)
Hej, do Ciebie mówię! Znowu zapomniałeś, że już jest Dzień Kobiet? I co teraz zrobisz? Mam
dla Ciebie wspaniałą radę! Słuchasz uważnie? Cudownie. Widzisz tamtą bombonierkę? Na
pewno? W takim razie uratuj to święto i wręcz ją najcudowniejszej kobiecie, jaką znasz!
Laurka (14-18 pkt)
Najważniejsze jest, by prezenty były dawane z serca, a jak inaczej pokazać szczerość intencji,
jeśli nie dając czegoś zrobionego własnoręcznie? No właśnie, nie da się! Wykorzystaj więc ten
wspaniały talent do rysowania, który wiem, że posiadasz (a mnie nie oszukasz!), i zabieraj się
za tworzenie laurki! Niech ten prezent zostanie niezapomniany.

Bon zakupowy na Pokątną (19-22 pkt)
Cierpisz na duży niedobór kreatywności? Nic straconego, od tego tu jesteśmy, by Ci pomóc!
Słuchaj, zdradzę Ci teraz sekret, jak podbić serce każdej kobiety… zaprowadź ją na zakupy!
Działa, uwierz mi, sama mam przecież narzeczoną! To teraz idź szybko załatwić bon zakupowy
i miłego popołudnia w sklepach!
Misio (23-26 pkt)
Kto nie uwielbia pluszaków, niech pierwszy rzuci kamieniem! Uroczy miś do kolekcji jest
zawsze dobrym pomysłem, zwłaszcza z okazji takiego święta jak Dzień Kobiet. A jeżeli masz
w rodzinie jakąś małą kobietkę… to już w ogóle prezent obowiązkowy! Nie ma innego wyjścia,
jak pójść do sklepu i zaopatrzyć się w słodkiego pluszaka. Pamiętaj tylko, żeby najpierw
dokończyć ten numer “Kleksa”!
Kwiaty (27-30 pkt)
Róże, tulipany, storczyki… Na co się zdecydujesz? To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie
i osoby, którą chcesz obdarować. Ja ze swej strony mogę obiecać, że kwiaty będą trafionym
wyborem i skoro nadal nie masz prezentu, to co tu właściwie jeszcze robisz? Kwiaciarnia za
rogiem czeka na złożenie zamówienia!

Zaufanie
Czuję mieszankę zdziwienia i szacunku do ludzi, którzy są w stanie z łatwością wejść
w nową relację i obdarzyć drugą osobę zaufaniem. Według mnie, budowanie relacji i więzi jest
oparte w głównej mierze na szczęściu. Pokładasz wiarę w drugą osobę, dajesz jej kredyt
zaufania i… i czekasz na rozwój sytuacji, pełny nadziei, że wszystko pójdzie po Twojej myśli.
Sęk w tym, że druga osoba wcale tego kredytu spłacać nie musi. Wypowiedziane słowa
nie muszą zostać wyłącznie między Wami, a sekrety zabrane do grobu. Nie podpisujecie żadnej
umowy, w której obydwie strony zgadzają się na bycie przykładnymi przyjaciółmi czy
znajomymi. Ryzyko płynące z próby wejścia w relację jest niczym hazard. Wchodzisz w grę,
płacisz cenę, którą tutaj jest zaufanie i czekasz na wynik rozgrywki. Wygrasz albo wrócisz z
niczym. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana - kto nie okaże odrobiny zaufania, ten nie
zbuduje więzi.

Tylko jak zaufać? Nie ma jasnej odpowiedzi - tak, to jest to, masz zielone światło. Jak
stwierdzić, czy to ta osoba zacznie spłacać dany jej przez nas kredyt? Jako wróżbitka mogę
zaoferować przeprowadzenie rytuału, który naprowadzi nas na pewną drogę, ale... ludzie są
cholernie nieprzewidywalni. Załóżmy, że okażą się godni naszego zaufania. Po dogłębnych
poszukiwaniach znajdziemy kogoś, kto będzie z nami “na dobre i złe”, czy “w zdrowiu
i w chorobie”, jak to mówią na ceremonii zaślubin. Rozrysowywując to na drzewku
prawdopodobieństwa, zobaczymy, że sytuacja może obrać dwie drogi - pójść dobrze lub źle.
Idąc obranym przez nas tokiem, następnym krokiem po “pójdzie dobrze” będą kolejne dwie
opcje - pójdzie dobrze lub pójdzie źle. Jeżeli matematyka to wasz najgorszy wróg i słabo wam
się robi na myśl o słuchaniu o drzewkach prawdopodobieństwa, możecie odetchnąć ze
spokojem - obiecuję, przechodzę do sedna. Tak samo, jak wszystko może pójść po naszej myśli,
tak równie dobrze może popsuć się w mgnieniu oka. Powodów - tysiące. Różnice w poglądach,
upodobaniach, podejściu do innych ludzi… właśnie. Inni ludzie.
To kolejny czynnik, który sprawia, że wzrasta niepewność w obliczu zaufania komuś.
Powiernik tajemnicy może zdecydować się nie powiedzieć Kasi, Marynie i Fryderykowi o tym,
co mu przekazujesz… do momentu, aż nie zdenerwujesz swojego powiernika, a ten pod
wpływem emocji zdecyduje się otworzyć okienko wiadomości z pewnym Nikodemem i wylać
to, co ze sobą wymieniliście, tam.
Nie da się określić, czy ktoś jest warty zaufania, tak samo jak nie da się w stu procentach
odbudować zaufania złamanego. Tak jak w drugim przypadku będziemy poddawać
wątpliwości słowa naszego niewiernego powiernika, tak w pierwszym wątpić w to, czy już
nastąpił ten moment, w którym możemy się otworzyć. Trudno jest komuś zaufać, ale gdy tak
się stanie, jest to jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy - szczególnie, gdy nasz kredyt
zostanie spłacony.

Grono pedagogiczne wraz z dyrekcją może czuć się przyjemnie połechtane. Żaden
z naszych ankietowanych nie ocenia poziomu zajęć za przeciętny, a tylko 3% znalazło powody
do marudzenia! Reszta oceniła poziom na wysoki lub bardzo wysoki. Można odtrąbić sukces.

Na ostatnim miejscu znalazł się profesor Nicolas Cane - widać Pimpusie już tak mają!
Po całkiem przeciwnej stronie, jako ten najbardziej wymagający, objawił się nam prof. Jasper
McCarthy. Na pewno będzie zachwycony. Ciekawa jest sytuacja na drugim miejscu, o które
walczą profesorowie McGreen i McCarthy (Martin, oczywiście). Czy nadchodzące egzaminy
rozstrzygną ten dylemat? Na stabilnym, trzecim miejscu, znalazł się nasz niezawodny profesor

Grimshaw. Być może poi uczniów jakimś naparem z melisy, i nie odczuwają tak bardzo presji
Zielarskiej perfekcji...

Profesor Emerald Harlequin zdecydowanie wiedzie prym! Co też robi na lekcjach
swoim uczniom, że aż tak się jej boją? A może...Może robi im to po lekcjach? Cokolwiek to
jest - aż połowa naszych ankietowanych przyznała, że to właśnie prof. Harlequin obawiają się
najbardziej. Na drugim miejscu uplasowała się prof. de Mortier, a na trzecim - dyrektor Naija
Kamalasundari. Ciekawe, czy boją się jej samej, czy może pisowni jej nazwiska, z którym wielu
wciąż ma problem.

Kto by pomyślał, że jest u nas aż tylu fanów Runologii! To właśnie kurs ‘’Szyfry
Runiczne’’ najbardziej spodobał się ankietowanym. Dumne, drugie miejsce zajęła Kosmiczna
Turystyka. Czy to pod wpływem ostatnich doniesień dotyczących Marsa? Na ostatnim miejscu
podium znalazł się kurs Nawiedzone Miejsca. WuHaHarianie lubią się bać!

Miażdżąca przewaga ankietowanych niby chciałaby zostać nauczycielem, ale najpierw
skupia się na tym, żeby w ogóle zdać szkołę! Czy wydaje im się to aż tak trudne? A może po
prostu chcą osiągnąć jak najlepsze wyniki? Tak czy inaczej, cieszymy się, że tyle osób czuje
się związane z placówką. Zaledwie 7% ankietowanych stwierdziło, że nie jest zainteresowane
dalszą karierą w nauczaniu.

No ładnie! Okazuje się, że nasi uczniowie wolą chodzić szczerbaci, ale z dobrymi
ocenami niż łysi. Co prawda ciężko jest przeżyć nie mrugając, a ściągania da się
uniknąć...Profesorowie, miejcie się na baczności! SUMy nadchodzą. A wy uczniowie uważajcie jeszcze bardziej. W końcu nasz ekspert od Zaklęć, dyrektor McCarthy może rzucić
na was odpowiedni urok...A dyrekcja zawsze może przeprowadzić kontrolę stanu uzębienia.

Tutaj chyba nie ma wielkiego zdziwienia - niechlubne, pierwsze miejsce, zajęła Historia
Magii! Profesor Pimpuś stara się jak może, zabawiając swych uczniów tęczowymi
jednorożcami, jednak historia jest dziedziną specyficzną - trzeba ją naprawdę kochać. Na
drugim miejscu ex aequo znalazły się Astronomia, Mugoloznawstwo oraz...Transmutacja!
Musimy przyznać, że wyniki te są nieco zaskakujące. W następnych ankietach postaramy się
wybadać, jakie urozmaicenia pomogłyby uczynić te przedmioty bardziej atrakcyjnymi!

Lud pragnie się bawić, bawić, bawić! A także być na bieżąco z tym, co dzieje się
w szkole. Oprócz tego wiele osób chce jednak też poznać najgorętsze plotki ze szkolnych
korytarzy - nawet nas to nie dziwi. Horoskopy, Quiz oraz Konkursy czytelnicy pewnie
zostawiają sobie na koniec - w końcu najpierw chcą zaspokoić głód wiedzy o tym, co się dzieje,
żeby spokojnie móc skupić się na własnej przyszłości i...zdobywaniu punktów!

Prawie że pół na pół, a jednak coraz więcej osób przekonuje się do wspierania
społeczności szkolnej także na discordzie. Zachęcamy Was do aktywnego udziału w życiu
szkolnym, poznawania nowych przyjaciół i...niekończącej się zabawy!

A jednak - w WH naprawdę kochają Starożytne Runy! Najwięcej osób zadeklarowało
swoją chęć udziału właśnie w tym egzaminie rozszerzonym. Na drugim miejscu ex aequo
znalazły się: Czarna Magia, Eliksiry i Transmutacja, a zaraz za nimi WoMMiR. Widać więc,
że wśród uczniów wielu jest zwolenników magii praktycznej. Najmniej osób zadeklarowało
chęć zdobycia rozszerzonej wiedzy z Mugoloznawstwa i OnMS - wow! Świat także potrzebuje
Magizoologów. Mugoloznawstwo z kolei...to z pewnością ciekawy przedmiot. Mugole to także
dość skomplikowane stworzenia!

Z wizytą w undergroundowych centrach kultury
Hello!
Przekładając tytuł na ludzki zrozumiały, znowu czytamy fanfiki, ale chcę brzmieć jakbym robiła
coś ciekawego. Dzisiaj jednak odchodzimy od tematu popularnych par i będziemy się zaczytywać
w najnowszych publikacjach jednoczęściowych i zobaczymy, co ostatnio trenduje w kwestii fabuły.
Tym razem poradzicie sobie bez sterty liczb i definicji, czym jest fanfiction, dacie radę, wierzę w Was.
Chcę zaznaczyć tylko w kwestii doboru treści, z którymi się zapoznałam, miałam tym razem
naprawdę niskie wymagania. Były to tylko skończone opowiadania jednoczęściowe (tzw. one-shoty),
które nie zawierały relacji romantycznych, głównie dlatego, że takie publikacje są zazwyczaj krótsze
(niewiele osiąga powyżej 15k słów, a to też nie jest wybitnie wysoka liczba) i czyta się je szybciej; no
i pora trochę zmienić omawiane treści, bo nikt tego nie będzie tych artykułów czytał. O i mówimy tutaj
głównie o najnowszych opowiadaniach do dnia 03/03.
Niespodziewajka
Patrząc na to, jak wiele różnych treści w ostatnich miesiącach było wrzucanych na serwery AO3
(tak, znowu siedzimy tutaj), tak moje oczekiwania względem fanfików o Harrym były proste:
dark!Harry robi comeback, może trochę brutalności. Ale nie, pierwsze opowiadanie jakie złapało moje
oko to… historia z Petunią Dursley w roli głównej, a dokładnie o tym, jak zamiast być zazdrosną
o siostrę, znalazła ukojenie w sztuce. Tak, jest to AU (Alternative Universe – zmiana kanonu tak, by
pasowało pod narrację, by zmienić miejsce lub czas wydarzeń).
Szanując czas mój i Wasz, nie będę streszczać tego tysiąca słów, choć mogłabym. Nie jest to
wybitna długość, ale wystarczająca by opowiedzieć ciekawą historię! Niestety, zawiodłam się. Choć
pomysł był dobry i miał szansę powodzenia, tak sposób opowiedzenia pozostawia wiele do życzenia.
Najbardziej smuci mnie to, jak bardzo zmarnowano potencjał na dobrą, długą historię! Bo idea, w której
Petunia żyje w zgodzie z Lily poprzez zajęcie się czymś zupełnie innym.
Sprawa druga, tym razem jeśli chodzi o fabułę/logikę: dziecko, lat nawet nie 10, sprzedaje
obrazy, coś mi tutaj nie pasuje. Tak, zdaję sobie sprawę, że są osoby, które od dziecka mają niezwykły
talent i mogłyby sprzedawać obrazy, jednak raczej jest to sprawa wyjątkowa, a okazja, by móc
zaprezentować się na wernisażu w galerii sztuki, zdarza się raz na milion, jeśli nie zajmujesz się z tym
z większym poświęceniem. I nie, osobiście nie mam bladego pojęcia jak działa sztuka, sprzedawanie
obrazów itp. nie moje pole ekspertyzy.

Ludzie wciąż nie potrafią tagować
Wchodzenie w nieodkryte przez masy opowiadania jest czymś niebezpiecznym, szczególnie
gdy autor nie uwzględnił odpowiednich oznaczeń. Tak, przerywam litanię mojego marudzenia
o opowiadaniach, by pomarudzić o tagach.
Kręcę się na AO3 już ze 3 lata i co nieco wiem o tym, czego wymaga się, by opowiadanie było a) łatwe
i przyjemne do czytania, b) łatwe do znalezienia i c) nie wyglądało podejrzanie; tak, podejrzanie. Po
prostu ostatnio jest problem z tzw. antis, ale to nie jest aktualnie dla nas ważne. Ważne w tym momencie
jest to, co za chwilę napiszę, drobna prośba dla tej jednej osoby, która zaczyna lub planuje zacząć
publikować na AO3: trzymaj się zasad tagowania. Przykład dobrych tagów:
(relationship) none, Harry Potter, Dudley Durlsey, Original Characters; music, violin, oneshot
Co z nich wiem? Ano to, że nie ma żadnych relacji poza platonicznymi i/lub przyjaźnią oraz występują
te konkretne postaci. Dodatkowe informacje, czyli w tym wypadku music i violin, wskazują na główny
motyw pracy, ale! dodatkowe tagi informują o trigger warnings, o tym, co może wydarzyć się w tekście
i to pozwala na łatwe uniknięcie treści, które mogą nam się nie podobać.
Dlaczego uważam to za ważne? Bo AO3 to nie Wattpad, gdzie nikt nie dba o to, by dobrze
napisać opis, tylko stara się zrobić ładną okładkę; potrzebna jest harmonia, więc pretty please, dbajcie
o tagi.
Stąd wzięłam przykładowe tagi
Tak, nie mam pomysłu na nagłówki, skąd wiedzieliście? A tak serio, to kolejny fanfik to krótka,
bo ma niewiele ponad 2,2k słów, historyjka, urywek z życia, Dudleya i Harry’ego po piątej części.
Trochę odchodząc od tematu, trochę pozostając, ostatnio często pojawiają się tematy zahaczające
o sposoby radzenia sobie z traumą, różne sposoby odreagowywania na wydarzenia i mówię tutaj
“ostatnio”, a jednak jest to zjawisko dosyć popularne.
Wzrost treści trochę o nastawieniu psychologicznym, mające cel inny niż zwykłe opowiedzenie
historii, miały swój wzrost na początku roku 2020, gdy świat stanął w miejscu. Może za bardzo w to się
wczytuję, ale to może bardzo dobrze ukazywać stan psychiki młodzieży i młodych dorosłych (bo
zazwyczaj takie osoby je tworzą) siedzących w zamknięciu bez możliwości ruchu przez długie okresy
czasu. Choć z całego tego zamieszania udało mi się powiększyć moją kolekcję ukochanych studium
charakteru, tak, niepokoi mnie ilość opowiadań, w których głównym motywem jest atak paniki, strach
czy żałoba, bo, choć jest to normalne, że stara się zwrócić uwagę na istotne tematy, tak ich nagły natłok
jest widokiem nieprzyjemnym. W roku 2020 królował heavy angst. Ale co zrobić, bezpieczeństwo
przede wszystkim. (Fuck all antivaxxers)
Choć planowo miałam iść dalej do kolejnego rodzaju fanfiction, prawdopodobnie jakiegoś
songfica, tak oczywistym jest, że robimy krok w tył i zostajemy wciąż przy temacie, zajmując się
kolejnym opowiadaniem. Tym razem na tapet bierzemy Draco Malfoya i to, jak bardzo skrzywdzoną
postacią on jest/był. Niestety, pracuję z pracą, która choć ma równe 160 słów, przedstawia niezbyt dobre
podjęcie tematu.
Pamiętajmy tutaj wszyscy, że nie jestem psychologiem, hell, nie nadaję się. Mówię jedynie
z porównania z wieloma pracami, może nawet z doświadczenia, tego nie wiecie. W każdym razie, ta
jedna scena jest tak koszmarnie źle napisana. Jasne, gdyby chodziło o coś innego, byłoby świetnie, pico

bello, ale nie, jeśli autor twierdzi, że opisuje atak paniki. Jeśli zabiera się za pisanie czegoś, sprawdza
się fakty. Tyle w temacie.
Sudden mood change!
Nie chcę kończyć na złej nucie, poświęciłam trochę więcej czasu niż powinnam na znalezienie
czegoś luźnego, co było nie lada zadaniem, patrząc na to, że angst dominuje ostatnimi czasy. Niestety,
po cofnięciu się dwa lata wstecz nie znalazłam nic, co wpadłoby mi w oko. Jasne, mogę przeczytać
stertę angstu, jednak jaki sens ma mówienie ciągle na jedną nutę? Mam nadzieję, że artykuł się podobał,
ostatnio wałkuję tylko jeden temat, ale jest szansa na coś innego w kolejnym numerze.
Linki do prac:
[1] [2] [3]

Szalony słodki Pudding Luny
Składniki:
•

3 żółtka,

•

60 g cukru,

•

240 ml mleka,

•

20 g mąki ziemniaczanej,

•

15 g masła,

•

200 ml śmietany kremówki,

•

50 g białej czekolady,

•

barwniki spożywcze w dowolnych kolorach,

•

pianki,

•

kolorowe posypki,

•

laseczki cukrowe.

Wykonanie:
1. Do rondelka przelej mleko, a następnie podgrzej je na średnim ogniu.
2. W tym czasie ubij żółtka z cukrem, a potem wymieszaj dokładnie powstały kogel-mogel
z mąką ziemniaczaną.

3. Do masy dodaj odrobinę barwnika spożywczego, jeśli chcesz puddingowi nadać inny
kolor. Całość porządnie wymieszaj.
4. Przelewaj małą strużką gorące mleko do masy jajecznej, jednocześnie cały czas
mieszając. Trzeba to robić stopniowo, w taki sposób, aby masa się nie zważyła.
5. Miksturę przelej z powrotem do rondelka, a następnie podgrzewaj ją na małym ogniu,
mieszając do momentu aż masa zgęstnieje. Przelej gotowy pudding do pucharków.
6. Białą czekoladę roztop w kąpieli wodnej i kiedy będzie płynna dodaj do niej kolorowy
barwnik. Tak roztopioną czekoladą wysmaruj krawędzie szklanek i obsyp je kolorową
posypką. Jeśli nie zużyjesz całej czekolady, możesz wykorzystać ją jako polewę do
deseru.
7. Śmietanę kremówkę ubij na sztywno. Pod koniec ubijania dodaj przesiany cukier puder
i za pomocą barwnika spożywczego zabarw śmietanę. Możesz mieszać różne barwniki
lub podzielić kremówkę na kilka porcji i każdej nadać inny kolor.
8. Wyłóż ubitą śmietanę na wierzch puddingu i ozdób go piankami, posypkami oraz
cukierkami, które przygotujesz.

WH każdego roku oferuje nam naprawdę wiele różnorodnych atrakcji. Nie da się jednak
ukryć, że najwięcej emocji zawsze dostarcza rywalizacja uczestników MSR. W każdym
tygodniu uczestnicy muszą wykonać zadanie główne oraz stylizację. Mimo że stylizacje
stanowią jedynie 20% oceny końcowej, dostarczają tyle samo końcowych wrażeń, co zadanie
główne. I to właśnie na nich skupimy się w rozmowie z głównym organizatorem McCarthy
Student Race - Jasperem McCarthym.
Sky Pulsatilla: Który sezon miał, według Ciebie, najlepsze stylizacje?
Jasper McCarthy: Bardzo trudne pytanie. Biorąc pod uwagę, że było już kilka sezonów, tj.
cztery edycje regularne i jedna All Stars, nie jestem tego wskazać w sposób taki oczywisty.
Niemniej jednak, na ogromne wyróżnienie zasługuje, moim zdaniem, sezon 3, w którym było
wiele odważnych kreacji. Także sezon 1 był ciekawy ze względu na to, że Społeczność WH
dopiero poznawała zasady konkursu. Wówczas każda kreacja była bacznie obserwowana
i wnosiła coś do całej konkurencji. Nie wolno jednak zapominać o pozostałych edycjach.
W każdej da się znaleźć coś naprawdę unikatowego!
SP: Masz jakąś stylizacje ze wszystkich sezonów, która najbardziej zapadła Ci w pamięć?

JM: Na ogromne uznanie zasługują
wszystkie kreacje Sky Pulsatilli, która
tworzyła swoje prace od podstaw.
Często były to projekty zaskakujące.
W szczególności zapadło mi w
pamięć jej wykonanie tematu „Farma
na wybiegu”.
Sky Pulsatilla MSR Sezon 3
"Farma na wybiegu”

Warto także wyróżnić prace Nicolasa
Cane'a, szerzej znanego fanom MSR jako
Nicola Peach. Dbałość o detale w każdej
jego pracy także do dziś budzi mój
podziw.
Nicolas Cane MSR Sezon AS1
"Rodzina McCarthy"

W pierwszym sezonie kreacje w wykonaniu Hermi McJohn, której
już z nami dziś nie ma, szokowały nas naprawdę często.
Niecodzienne podejście do wykonania niektórych tematów wbiło
mnie w krzesełko więcej niż raz.
Hermi McJohn MSR Sezon 1
"Czerwień ponad wszystko"

Najbardziej ikonicznym elementem stroju do
dziś pozostaną dla mnie jednak najbrzydsze
buty świata z śrubą zamiast obcasa w
wykonaniu Nicole de Mortier. To było coś!

Nicole de Mortier MSR Sezon 3
"Farma na wybiegu" - fragment
pracy

No i na koniec mamy tegoroczną kreację Beatrice Sayre
z makeover challenge. Dla mnie była to czysta perfekcja
i urzeczywistnienie tego zadania w sposób, jakiego
oczekiwałem.
Beatrice Sayre MSR Sezon 4
"Makeover challenge"

SP: A w tym sezonie kto zasłużył na miano
króla/królowej stylizacji?
JM: W tym sezonie na to miano zasłużyła chyba Beatrice Sayre. Warto także wyróżnić Berkę
Pris czy Aurorę Fly. Niemniej jednak, wszyscy jesteście wyjątkowi i w każdej niemalże
stylizacji dawało się odnaleźć coś świetnego!
SP: Tematy stylizacji są często bardzo ciekawe i niestandardowe. Co Cię inspiruje do
wymyślania tematów stylizacji?

JM: Do tematów naturalnie inspiruje mnie RPDR, ale nie zawsze. Staram się znaleźć coś
przyjemnego, raz prostszego... a innym razem też trudniejszego. Koniec końców, wszyscy biorą
udział w konkurencji nie tylko, aby się dobrze bawić, ale także po to, aby rywalizować
i w konsekwencji wygrać! Dodam także, że kreacje są tym, co chciałbym zobaczyć w danym
tygodniu i nigdy nie są przypadkowe.
SP: A czy, tworząc temat stylizacji, masz wizję jak Ty byś to zrobił? Ktoś kiedyś wpisał się
w tę wizję?
JM: Oczywiście! Zawsze mam swoją wizję, ale nie jest tak, że jeśli ktoś się w nią wpisze, to
od razu wygrywa. Niejednokrotnie zaszokowano mnie wykonaniem, którego się nie
spodziewałem. Tak... Właśnie takie prace najbardziej lubię - niekonwencjonalne,
nieschematyczne, niespodziewane!
SP: Teraz mój największy dylemat jako jurora. Co myślisz o oddawaniu stylizacji wyrażonych
jednym zdjęciem z Internetu? Poszukiwanie ideału w nieskończonych zasobach Internetu to też
sztuka czy jednak plagiat?
JM: Kreacja musi mieć jakiś wkład własny. Oczywiście, nie każdy jest zdolny do wykonania
pięknego rysunku czy wizualizacji makijażu... Niemniej jednak, dla mnie minimum to jest
chociaż dobranie kilku różnych zdjęć, dodatków... podkreślenie w jakiś sposób swojego
własnego wkładu. Dużą robotę robi też opis, często jest on w stanie zrekompensować suche

fotografie.

SP: I ostatnie pytanie. Czego oczekujesz po stylizacjach kolejnego sezonu?
JM: Jakiejś nowości! Że wbije mnie w fotel. No, ale nie oszukujmy się... Tego oczekuję
zawsze! Może jakiejś nowej formy prezentacji? Zaskoczcie mnie.
SP: Dziękuję za rozmowę! Jestem pewna, że już wszyscy nie możemy się doczekać następnego
sezonu MSR!

Baran (21 marca – 19 kwietnia)
Marzec zacznie się dla Ciebie całkiem zwyczajnie, lecz musisz
przygotować się na nieustanne przygody! Mnóstwo zmian i wrażeń. Staraj
się jak najczęściej wychodzić z domu i brać z życia tyle, ile się da! Podejmuj
wyzwania i zdobywaj jak najwięcej. Pamiętaj jednak, że nadal musisz dbać
o zdrowie. Nie przemęczaj się za mocno i pamiętaj o odpowiedniej ilości
snu.
Byk (20 kwietnia – 20 maja)
Nie bój się nowości. Marzec to idealny czas, aby spojrzeć w przyszłość. Skup
swoją uwagę na sobie i swoich potrzebach; na tym, co chcesz w życiu
osiągnąć. Postaraj się wszelkie przeszkody odstawić na bok i dążyć do celu
ze zdwojoną siłą. Ten miesiąc to Twój czas, a ten horoskop - sygnał do pracy!
Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)
Na początku tego miesiąca, osoby ważne dla Ciebie, mogą wydawać się
nieco zdystansowane. Niech Cię to jednak nie zniechęca! Możliwe, że każdy
z Was potrzebuje trochę czasu, lecz gdy wszystko się unormuje, uwierz mi,
Wasza relacja polepszy się dwukrotnie! Conajmniej. Najważniejsza zasada musisz w siebie uwierzyć, a wtedy zdziałasz cuda. Nie zamykaj się na ludzi,
lecz wręcz przeciwnie - staraj się im pomóc!

Rak (21 czerwca – 22 lipca)
W tym miesiącu Twoje życie się ustabilizuje. Możliwe, że kogoś
poznasz i wpadnie Ci do głowy pomysł, który będzie miał szansę
zmienić całe Twoje życie. Musisz mieć tylko otwarty umysł. Pamiętaj
również, że znajomi zawsze są skłonni do pomocy, więc nie bój się o
takową prosić, zwłaszcza, że w tym miesiącu będziesz jej potrzebował.
Lew (23 lipca – 22 sierpnia
Spróbuj nawiązać jakieś internetowe znajomości. Ostatnio w Twoim życiu
może brakować wartościowych osób, a koronawirus skutecznie
uniemożliwia zawieranie nowych znajomości. Pogrzebanie w Internecie i
znalezienie różnych forów zrzeszających ludzi z podobnymi
zainteresowaniami może okazać się zbawiennym wyjściem. Nawet jeśli nie
zawrzesz przyjaźni życia, będziesz miał szansę przeprowadzić kilka dyskusji na interesujące
Cię tematy. Jeśli się tego obawiasz, Mars doda Ci odwagi i pewności siebie. Pamiętaj jednak,
by z nią nie przesadzić! Zbytnia pewność siebie może być negatywnie odbierana, a nie ma sensu
zniechęcać do siebie ludzi z takiego powodu.
Panna (23 sierpnia – 22 września)
Luna w koniunkcji z Jowiszem zapewni Ci powodzenie we wszelkich
dziedzinach naukowych. To dobry moment na podjęcie się pisania; czy to
prac naukowych, czy opowiadań. Twoje pióro będzie lekkie, ale rzetelne.
Dzięki temu bardzo łatwo zagrabisz sobie przychylność publiki, a
potencjalni krytycy nie będą mieli się do czego przyczepić. Pisanie pomoże
Ci oderwać myśli od szarej rzeczywistości, która może wydawać się przytłaczająca. Jeśli
czujesz, że chcesz spróbować swoich sił w pisarstwie, ale brakuje Ci weny, spróbuj zmienić
swoje środowisko. Nawet krótki spacer w miejsce, które z jakiegoś powodu omijałeś, może
zdziałać cuda.
Waga (23 września – 22 października)
To fenomenalny moment na doprowadzenie swoich notatek do porządku.
Ułatwi to i zachęci Cię do korzystania z nich, dzięki czemu będziesz mógł
na spokojnie usiąść i przygotować się do danego tematu. Oprócz tego,
jeśli odpowiednio się do tego zabierzesz, może być to nawet relaksujące!
Lubiana muzyka albo jakiś interesujący podcast, ulubiona kawa czy herbata, ciasteczko i
przyjemny wieczór gwarantowany.

Skorpion (23 października – 21 listopada)
Wenus sprawi, że wpadniesz w zakupowy szał. Postaraj się nie poddać tej
chęci wykupienia wszystkich możliwych sklepów. Praca nad sobą,
zwłaszcza w tej dziedzinie, bardzo Ci się przyda, a zaoszczędzone
pieniądze będziesz mógł przeznaczyć na jakiś szczytny cel. Może wpłacić
na schronisko? A jeśli nie czujesz potrzeby wspierania potrzebujących, wystarczy, że je gdzieś
odłożysz i zaczniesz oszczędzać. Nawet jeśli nie wiesz, na co ta umiejętność, to w przyszłości
może okazać się bezcenna.
Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)
Spróbuj się trochę wyizolować. Spędź czas tylko ze sobą i poświęć go na
dowiedzenie się różnych ciekawych rzeczy, których w normalnych
okolicznościach nie miałbyś szans poznać. Koniunkcja Wenus i Ziemi
ułatwi Ci odcięcie się od innych oraz zapewni cierpliwość w poznawaniu
siebie. Da Ci to poczucie stabilności i wiary w siebie. Poznasz swoje ograniczenia i dowiesz
się, jakie granice warto przekraczać, a na które jest jeszcze za wcześnie.
Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)
Powinieneś spróbować swoich sił w konkursie talentów. W związku
z pandemią, dostęp do tego typu przedsięwzięć może być ograniczony,
ale na pewno istnieje jakieś show online. Jeśli znasz już swoją mocną
stronę, taki konkurs sprawi, że zyskasz chęci i motywację do dalszego
rozwijania, a dodatkowo unikniesz bardzo prawdopodobnego zastoju. Jeśli jednak go nie znasz,
Merkury pomoże Ci go odkryć. Dzięki temu w przyszłości zyskasz rzecz, która może być
przydatna w różnych sytuacjach oraz dużo lepiej poznasz samego siebie.
Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)
Pomyśl o sobie i swoich zaletach! Weź pod uwagę to, co w sobie
lubisz, jak i to, czego nie lubisz. Pamiętaj, że nad większością wad
możesz pracować! Myśl w tym miesiącu o sobie; musisz o siebie
zadbać! Co jakiś czas na spokojnie usiądź, odpręż się i zrób to, co
lubisz i co Cię relaksuje.
Ryby (19 lutego – 20 marca)
Pomyśl o swoich uzależnieniach. Marzec to dość dobry czas, aby z nimi
zawalczyć! Przemyśl to i wykorzystaj wszystko, co masz do dyspozycji. Uwierz
nam, zerwanie z nałogiem da Ci dużo swobody w życiu. Nie będziesz czuł się
przywiązany do pewnych czynności ani zobowiązany do pewnych zachowań.
Poczujesz wolność i swobodę… słowem, same zalety!

Drodzy uczniowie!

Redakcja naczelna:

Gratyfikacje za konkurs z poprzedniego numeru ,,Kleksa” znajdują się
[TUTAJ].
A teraz… Pora przedstawić kolejny konkurs! Waszym zadaniem
będzie dopisać sezony, w których grał dany zawodnik oraz pozycje.
Za każdą poprawną odpowiedź możecie uzyskać po 3 pkt i 3 gal, co
razem daje aż 30 punktów i 30 galeonów!
1. Ginny Weasley
2. Demelza Robins
3. Ron Weasley
4. Miles Bletchley
5. Terrence Higgs
6. Urquhart
7. Adrian Pucey
8. Katie Bell
9. Oliver Wood
10. Vincent Crabbe
Gotowe prace przesyłajcie na maila: lou.rossen@gmail.com
Czas na to macie do 22 marca, godz. 23.59!
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