Spis treści
Wydarzenia z WH .............................................................................................. 3
Historie WH ....................................................................................................... 6
Wywiad ............................................................................................................ 11
Quiz ................................................................................................................. 14
Złote Kleksiałki ................................................................................................ 17
Pod Lupą .......................................................................................................... 21
Ściągi ............................................................................................................... 23
Ciekawostki ..................................................................................................... 25
Przepisy ........................................................................................................... 27
Kącik Mody ..................................................................................................... 28
Horoskopy ........................................................................................................ 29
Konkurs ........................................................................................................... 32

Rok szkolny już niedługo dobiegnie końca, więc podsumujmy wydarzenia z ostatnich dni.
Za nami już połowa ligi, a rywalizacja nawet przez chwilę nie przestaje być zacięta. Tym razem
mecz odbył się 12 czerwca, a o zwycięstwo walczył Hufflepuff i Ravenclaw. Gra była bardzo
wyrównana, jednak ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 400:370 dla Puchonów.
Gratulujemy zawodnikom obu drużyn!
Tego samego dnia miał również miejsce kolejny z sobotnich kursów. Został przygotowany
przez prof. Nicole de Mortier, a temat brzmiał “Czego uczy nas seria Harrym Potterze”. Prof.
de Mortier przedstawiła nam ciekawe aspekty, na które mogliśmy nie zwracać wcześniej uwagi.
Rozmawialiśmy również o postaciach, które lubimy bądź się z nimi utożsamiamy. Położyliśmy
też nacisk na to, jak bardzo ważna jest tolerancja, nie tylko wśród czarodziejów, ale dla
wszystkich żyjących istot.
13 czerwca odbyła się olimpiada z Numerologii, która została przygotowana przez prof.
Arsena McGreena i prof. Marinę Athertone. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły Dominika
Gerbech i prof. Sky Pulsatilla z wynikiem 97%. Drugie miejsce powędrowało do Violet
Fortesque, która zdobyła 94%, natomiast na trzecim miejscu znajduję się Louri Kerrigan z
wynikiem 91%. Serdeczne gratulacje!
Mecze quidditcha to zawsze bardzo emocjonujące wydarzenie nie tylko dla zawodników ale
i dla kibiców, którzy tłumnie zbierają się na stadionie aby dopingować swoich faworytów. 13
czerwca miał miejsce już czwarty mecz ligi. Tym razem w rywalizacji wziął udział Gryffindor,
który zdobył 390 punktów i Slytherin, który zakończyli mecz z wynikiem 640 punktów.
Na kursie, który odbył się 19 czerwca, prof. Sky Pulsatilla przybliżyła nam temat “Polskiej
demonologii ludowej”. Poruszyła temat wielu stworów, z którymi możemy spotkać się
w bestiariuszu. Diabły, południce czy rusałki to tylko czubek góry lodowej rozmaitych
straszydeł, w które wierzyli nasi przodkowie.
20 czerwca odbył się Bal Letni Wirtualnego Hogwartu. Wszyscy, którzy już się nie mogą
doczekać wakacji, mogli wziąć w nim udział i poczuć się jak na prawdziwej plaży. Uczniowie

przybyli na bal w rozmaitych przebraniach i mogli zrelaksować się słuchając naszego szkolnego
radia, w którym puszczano wakacyjne hity. Zostało również przygotowanych wiele atrakcji,
w tym zabawy i nagrody. Bal wprowadził nas w letni klimat i zapowiedział zbliżający się
urlop.
Szkolna liga quidditcha pomału dobiega końca, więc wszyscy zastanawiają się, do kogo w tym
roku powędruje puchar. Jednak zanim to nastąpi. czekają nas jeszcze dwa mecze. Jeden z nich
odbył się 20 czerwca. W starcu zmierzył się ze sobą Gryffindor i Hufflepuff z wynikiem 160
do 640 dla Puchonów. Wszyscy zawodnicy dali z siebie 100%, ale zwycięzca mógł być tylko
jeden.
Kto z nas nie lubi czasami oderwać się od nauki lub pracy i udać się na wypad do Hogsmeade?
Nasi uczniowie z entuzjazmem wyczekują, aż chodź na chwilę będą mogli opuścić mury naszej
szkoły i trochę zaszaleć. W tym miesiącu wypad do Hogsmeade miał miejsce 26 czerwca i jak
zawsze potrwał do późnych godzin wieczornych. Różnorodność atrakcji przyciągnęła wielu
uczniów, którzy spędzili czas w świetnym towarzystwie.
Na 27 czerwca był również zaplanowany mecz Slytherinu z Ravenclawem, jednak z powodu
zbyt małej liczby Krukonów, mecz zakończył się walkowerem i zwycięstwem Ślizgonów.
Kolejnym wydarzeniem był XLII. Dzień z “Kleksem”, który odbył się również 27 czerwca. Jak
zawsze, nasi redaktorzy wykazali się zaangażowaniem i kreatywnością przygotowując dla
chętnych uczniów zabawy związane z Kleksem. Wszystkie uzyskane przez uczestników
galeony powędrują do ich skrytek w banku Gringotta, a zdobyte punkty przysłużą się
w rywalizacji o Puchar Domów.
4 lipca odbyło się zakończenie roku szkolnego w Wirtualnym Hogwarcie im. Syriusza
Croucha. Promocję do klasy drugie otrzymali: Lily Evans, Hine Korako oraz Oligator
Seasky. W klasie trzeciej zobaczymy się z: Wendy Slinkhard, Marcinem Sokołem, Anulką
Riddle, Laylą Raelly, Agnes Cleofe, Alice Jacksonn, Riką Vitani, Evelyn Kerrigan, Hanną
Moore, Louri Kerrigan, Violet Fortesque oraz Pencierem Knotem. Do grona absolwentów
w tym roku dołączyli: Alex McCourtney, Isabelle Sancley i Dominika Gerbech. Po zdaniu
egzaminów zaliczeniowych do uczniów, którzy ukończyli naszą szkołę dołączą: Nicole Sketch,
Marcelina Gallows oraz Beatrice Sayre.
Tytuł mistrza olimpiad w tym roku wędruje do Anulki Riddle. Mistrzem Szkolnej Ligii
Pojedynków została Evelyn Kerrigan. Drugie miejsce należy do Alexis Nightmare, a trzecie
zdobyła Nicole Sketch. 100 procentową frekwencja w Klubie Pojedynków może się pochwalić
Pencier Knot, a najdłuższe rundy rozgrywała Alice Jackson.

Puchar Ligi Quidditcha w tym roku wygrał Hufflepuff. Chcemy również serdecznie
pogratulować prof. Emerald Harlequin, bez której liga by się nie odbyła. Puchar Rankingu
Konkursów otrzymali Ślizgoni.
Do grona najbardziej aktywnych uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów w tym roku
należą: Wendy Slinkhard, Anulka Riddle, Rika Vitani i Louri Kerrigan.
Z radością ogłaszamy, że Puchar Domów pozostaję w dormitorium Slytherinu.
Z wielkim żalem w sercu żegnamy się z prof. Jasperem McCarthym, który odchodzi na
zasłużoną emeryturę.
A teraz oficjalnie XLVI rok szkolny dobiegł końca. Do zobaczenia po wakacjach!

dla (już!) absolwentów naszej szkoły
Anulka Riddle była zmęczona. Nie było to nic niezwykłego, w końcu kończył się rok szkolny
i wszyscy mieli prawo łaknąć przerwy, po której ochoczo powrócą do szkolnych murów, by
dalej się uczyć i, co ważniejsze, dalej się bawić, bawić, bawić.
Póki co jednak rok szkolny jeszcze się nie skończył, a profesorowie nadal sprawdzali ich
wiedzę, co oczywiście nie było niczym niezwykłym, jednak było to bardzo męczące i jeszcze
bardziej stresujące.
Idąc, minęła się z grupą trzecioklasistek, które spieszyły się pewnie na swój kolejny egzamin
i przez ramię krzyknęła im życzenia zdania pomyślnych egzaminów. Kto by pomyślał, że za
rok ją samą czeka identyczny los…
W końcu Puchonka dotarła do Pokoju Wspólnego jej domu, gdzie zdjęła swoją oficjalną
uczniowską szatę i przebrała się w coś luźniejszego. Usiadła przy kominku i szczerze
uśmiechnęła się na widok pierwszoklasistki Lily Evans, która szybko dołączyła do niej, niosąc
przy tym opakowanie lodów.
- Zupełnie jakbyś czytała mi w myślach - mruknęła Anulka, częstując się upragnionym zimnym
jedzeniem.
- Jasne, zjedz mi wszystko, nie ma sprawy - odparła dziewczyna, ale nie wyglądała na ani trochę
zezłoszczoną tym, że jej rozmówczyni nie poczekała na pozwolenie. W końcu i tak miała
w planach ją poczęstować.
Przez chwilę panowała wśród nich cisza, przerywana tylko chrobotaniem łyżek o pudełko, skąd
Puchonki czerpały lody.
- Mam wrażenie, że zaraz się roztopię. Zupełnie tak, jak lody - odezwała się Anulka, gdy
wszystko zostało zjedzone.

Lilka zaśmiała się.
- Nie damy ci się roztopić, nie martw się.
- Kto się topi? - rozległ się nowy głos i wkrótce w przejściu ukazała się inna uczennica klasy
pierwszej, Nina Verner. - Też nie umiem pływać, potopimy się razem.
Tym razem roześmiały się całą trójką, a dziewczyna dosiadła się do nich przed kominek.
- Rozmawiałam z Isą, wiecie? Podobno profesor Lou Rossen planuje zabrać nas na małą
wycieczkę.
- Pojedźmy nad jezioro się utopić - Anulka rozciągnęła się w fotelu, ale zaraz potem otworzyła
szerzej oczy. - Naprawdę?
- Tak mówiła.
Dziewczyny pokiwały głową, świadome, że Isabelle Sancley, ich jedyna trzecioklasistka
i odpowiedzialna prefektka, nie skłamałaby w takiej kwestii.
- Wiesz, gdzie mamy jechać? - spytała Lily, machnięciem różdżki odsyłając puste pudełko po
lodach do kosza na śmieci. Mogła to równie dobrze zrobić sama, a nie prosić skrzaty, by po
niej sprzątały, skoro nie był to jakiś wielki wyczyn.
- W sumie to nie.
- Może jakieś obserwatorium? - podsunęła Anulka, słusznie wiążąc ze sobą to, że Lou nie tylko
jest opiekunką ich domu, ale również nauczycielką Astronomii.
- Nie przekonuje mnie ta wizja - przyznała niepewnie Nina.
- Ja bym pojechała gdziekolwiek. Jest tak gorąco, że nie da się myśleć - stwierdziła Lily, bawiąc
się włosami.
Niestety, Puchonki mogły się tylko domyślać, jaki jest cel zapowiedzianej wycieczki. Pozostało
im tylko zapytać o to profesor (na co nie miały ochoty, skoro miały nawet nie wiedzieć
o planowanym wyjeździe) lub poczekać na Isabelle, która mogła rzucić nieco światła na tę
kwestię (co oczywiście zrobiły).
Kiedy więc tylko Isa przekroczyła próg Pokoju Wspólnego, została zasypana gradem pytań
o wycieczkę.
- Dobrze wiedzieć, jakie macie priorytety - uśmiechnęła się szczerze trzecioklasistka. Egzaminy poszły mi świetnie, miło, że pytacie.

- Oczywiście, że tak - tylko Anulka miała na tyle szybki refleks, by wybrnąć z godnością z tej
sytuacji. - To było dla nas wszystkich, poza tobą, od zawsze oczywiste, a nie mam zwyczaju
pytać o pewniki.
- Skoro tak mówisz… Co do wycieczki, będzie nieco WoMMiRoWo-Astronomiczna wyjawiła z tajemniczym uśmiechem.
- Czyli profesor Elizabeth Pulze jedzie z nami? - zaciekawiła się Lily.
- Razem ze swoim domem - przytaknęła prefekt Sancley. - A teraz wybaczcie, muszę się
nauczyć na jutrzejszy dzień…
- I tak pójdzie ci świetnie! - krzyknęła za nią Anulka.
***
Layla Raelly oczywiście musiała zaspać. Przeklnęła w myślach swoje współlokatorki - Alice
Jackson i Agnes Cleofe - które jej nie obudziły i musiała teraz w trybie ekstremalnym
przygotować się do wyjazdu. A podobno miał być po to, by mogli sobie odpocząć od tych
wszystkich sprawdzianów i kolokwiów… Piękny odpoczynek, nie ma co.
- Wiesz, że wszyscy na nas czekają? - powtórzyła po raz siedemdziesiąty czwarty Dominika
Gerbech, która jako jedyna nie zapomniała o krukońskiej kapitan i teraz stała w drzwiach
pokoju, czekając aż ta będzie gotowa do wyjścia.
- Kto wymyślił wstawanie o tej horrendalnej porze - narzekała Layla, przeklinając z kolei Liss,
która zdecydowanie była rannym ptaszkiem. Przerzuciła torbę przez ramię i razem z Dominiką
pognała na błonia, gdzie opiekunki już rozdawały świstokliki.
***
Wylądowali w Stonehenge, co naprawdę było do przewidzenia, ale Anulka skrycie miała
nadzieję na wycieczkę do innej galaktyki, o którą od czasu do czasu upominała się u ich
opiekunki profesor Pulze.
- Kto wie, dlaczego tu jesteśmy? - zapytała Elizabeth.
Dwie ręce wystrzeliły w górę niemalże w tej samej sekundzie, a Liss oddała głos Rice Vitani,
prefekt naczelnej, ponieważ na poprzednie pytanie odpowiadała Anulka.
Tak, wypadałoby wiedzieć, dlaczego Stonehenge jest ważnym miejscem dla obu przedmiotów,
których nauczały te profesorki.
***

Layla i Alice po cichu odłączyły się od reszty grupy, chcąc samodzielnie zwiedzić tę wspaniałą
budowlę.
- Ciekawe, jak naprawdę się tutaj znalazła - mruknęła panna Jackson, gładząc kamień.
Przechyliła głowę, zupełnie jakby chciała poczuć na sobie tę magię starożytnych, którzy
zbudowali to miejsce albo może próbowała wydobyć wspomnienia ukryte na wieki.
- To jasne, wszystko jest winą gigantycznych królików i ich odchodów - mruknęła kapitan,
przywołując ulubioną teorię poznaną na lekcji.
- ...Odwzorowuje układ ciał niebieskich na niebie, ponieważ w tym miejscu… - dobiegł ich
głos profesor Rossen, która tłumaczyła inną, zdecydowanie bardziej naukową, teorię.
Przez chwilę wsłuchiwały się w te fragmenty, które przyniósł wiatr, szumiąc między
poszczególnymi kamiennymi blokami.
- Jedna z teorii mówiła, że Stonehenge to starożytny instrument - zaczęła z wahaniem panna
Raelly. - Co ty na to, byśmy przetestowały to w praktyce?
- Przetestowały co w praktyce? - dobiegł ją zaciekawiony głos, który zdecydowanie nie należał
do krukońskiej wicekapitan. Natychmiast się odwróciła i stanęła oko w oko z drugoroczną
Puchonką, Anulką Riddle.
- Eee, no wiesz - zaczęła nieco wytrącona z równowagi, ale Anulka przerwała jej:
- Odłączyłyście się od grupy, więc albo powiecie mi, co knujecie, albo powiem wszystko
waszej opiekunce.
Zapadła chwila milczenia, podczas gdy Krukonki analizowały w głowie wszystkie możliwości.
- Organizujemy koncert? - rzuciła w końcu Alice, choć zabrzmiało to bardziej jak pytanie niż
stwierdzenie.
Znów zapanowała cisza, a potem Riddle uśmiechnęła się szeroko.
- Czy przyda wam się mała pomoc?
***
Czasami Anulka nie wierzyła, że na coś się zdecydowała aż było zdecydowanie za późno, ale
mimo to nie zamierzała się wycofać. Bawiła się naprawdę świetnie i kiedy zaczęły swój
naprędce przygotowany koncert, stwierdziła, że niczego nie żałuje.

Okazało się, że tworzyły naprawdę zgrany zespół i momentami rozumiały się tak dobrze, że
nie potrzebowały słów i opracowywanie planu nielegalnej gry na magicznym zabytku szło im
jak po maśle.
Kiedy rozpoczęły grać, machając przy tym różdżkami, by wiatr nie ustał i wydobywał dźwięki
z monumentów, wszystkie oczy, co oczywiste, zwróciły się na nich. Widziała na nich
konsternację i niezrozumienie u innych uczniów, oczywistą złość profesor Pulze i coś, co
wyglądało jak szczere rozbawienie w oczach Lou, choć jej twarz naprawdę nie wyrażała
niczego. Mimo że właśnie nabawiły się szlabanu przed samym końcem roku, to Anulka mogła
myśleć tylko o tym, że chętnie powtórzyłaby to jeszcze raz. Gdzieś w głębi jej umysłu kołatała
myśl, czy aby Layla nie sprowadziła jej na złą drogę, ale, prawdę powiedziawszy, nie
przejmowała się tym obecnie ani trochę.
Choć może powinna.

Aofie: Dzisiaj na moje pytania odpowie wspaniała Ślizgonka - Louri Kerrigan!
Louri: Hejka! To ja, Louri Kerrigan. Najsłodsza trufla, uczennica drugiej klasy z domu
Salazara Slytherina.
A: Kolejny rok szkolny dobiega już końca. Jak wrażenia?
L: Co do tego roku, to było super. Podobało mi się, naprawdę! Jestem w szoku, ponieważ
w drugiej klasie miałam dużo przedmiotów i bałam się, że nie podołam. Skutkowało to nawet
pisaniem rezygnacji, jednak w ostatniej chwili jej nie wysłałam i stwierdziłam, że dam radę.
Jestem silna! Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się skończyć drugą klasę i czekam na
trzecią z niecierpliwością. A rok podsumowuje dwoma słowami: był genialny!
A: Cieszymy się, że jednak nie zrezygnowałaś i dałaś radę do końca! Brałaś również udział
w wydarzeniu, które odbyło się całkiem niedawno - Balu Letnim. Jak wiemy, zdobyłaś
tam także jedną z nagród. Jak się bawiłaś? Ciężko było ją zdobyć?
L: Bal Letni? Świetnie się bawiłam. Bardzo podobało mi się prowadzenie, zabawy i muzyka...
Zwłaszcza ta po 22. Nagroda... W sumie nie starałam się jej wygrać, stwierdziłam sobie od razu
po przeczytaniu ogłoszenia, że co będzie to będzie, ale wygrałam! Gdy tylko się dowiedziałam,
od razu się ucieszyłam - wiadomo, nagroda rzeczowa! Bawiłam się świetnie, ponieważ zabawy
i muzyka, jak już wspominałam, były naprawdę dobre. A ludzie którzy tam byli i bawili się
razem, też są cudowni. Najbardziej jednak zapamiętałam swojego/swoją partnerkę/partnera
poznaną/poznanego na balu - Nieśmiałego Słonecznika! To z nim/nią spędziłam cały wieczór
i pomógł wygrać nagrodę.

A: To wspaniale, że była taka atmosfera! Kochamy się bawić, bawić, bawić na balach
w WH! Poza zabawą i nauką grasz też w drużynie quidditcha. Jak oceniasz konkurencję
w tym roku?
L: Quidditch w tym roku to ciężki temat dla mnie. Grało mi się super. Konkurencja? Była
ogromna! Patrząc na składy innych drużyn, miałam w głowie “czy na pewno dam radę?” i “czy
moja drużyna też da radę?”. Jednak jestem zadowolona z tego, jak nam poszło w tym roku,
oprócz jednego meczu gdzie niestety nie złapałam znicza. Mój błąd, moje zagapienie, ale
z mojej drużyny jestem dumna i to bardzo! Bardzo obawiałam się meczu z Ravenclawem,
ponieważ Arahon to świetny obrońca, Oliver - świetny ścigający. Jednak mecz się nie odbył
i był walkower, ale i tak nic nie szkodzi! Hufflepuff - mocna drużyna, trenują od bardzo dawna
razem, co dało lekkiego stracha przed meczem z nimi, ale daliśmy radę. Nie wygraliśmy, ale
pokazaliśmy siebie jako drużyna z najlepszej strony. Gryffindor - obawiałam się Wendy na
obronie, ponieważ broni świetnie. Quidditch w tym roku był na bardzo wysokim poziomie,
muszę to przyznać.
A: Daliście z siebie wszystko, a to jest najważniejsze! Przez cały rok jesteś w tabeli
Slytherinu jako jedna z osób z największą ilością punktów. Czy było trudno się tam
dostać?
L: Wiesz co... Nie spodziewałam się, że będę najwyżej. Na początku roku ta pozycja należała
do Hanny Moore oraz do Evelyn Kerrigan, jednak udało mi się, sama do końca nie wiem, jakim
cudem, ale tak. Znalazłam się na samej górze i jestem szczęśliwa. Bardzo chciałam się tam
znaleźć, to muszę przyznać, i udało mi się... Czy było trudno? Na początku tak. Hanka swoją
ilością punktów mnie zszokowała, tak jak Evelyn, ale ja się nie poddałam i walczyłam do końca.
A: Gratuluję tak wysokiego miejsca! Na pewno wymagało dużo pracy i chodzenia na
lekcje. A co do lekcji, jaki jest Twój ulubiony przedmiot nauczany w Wirtualnym
Hogwarcie i dlaczego?
L: Ciężkie pytanie. Lubię wszystkie przedmioty, jednak jeżeli miałabym wybierać to dwa
bliskie mojemu sercu. Są to Starożytne Runy oraz Numerologia. W Starożytnych Runach
uwielbiam prowadzenie lekcji oraz treść, jaka jest mi przekazywana. Lubię też Aurorę, to mój
nauczyciel numer jeden. Uwielbiam też moje flopy na tych zajęciach oraz, muszę to przyznać…
kartkówki i sprawdziany. Są one bardzo przyjemne i nie muszę się zbyt wysilać.
W Numerologii uwielbiamy cyfry i wszystko co z nimi związane. Liczenie nie jest moją
najlepszą umiejętnością, ale uwielbiam to robić na tych zajęciach. Nauczycielkę także lubię!
Poprawia mi humor na tych zajęciach samym swoim byciem. Co jeszcze lubię w tych zajęciach,
to interpretacja. Lubię się rozpisywać, na mój czy też na innych temat. To chyba wszystko…

A: Pozdrawiamy te wspaniałe nauczycielki! Jakie masz rady dla przyszłych uczniów
Wirtualnego Hogwartu? Czy powinni na coś zwrócić szczególną uwagę?
L: Rady... Ja sama sobie nie wiem, co bym powiedziała tak naprawdę, gdybym siebie spotkała
tak z półtora roku temu, ale jeśli już mam dawać rady, to zdecydowania robić wszystko na czas
oraz nie poddawać się, walczyć do końca. Robić zadania domowe na czas oraz dawać z siebie
200% na wszelkich pracach pisemnych.
A: Dokładnie! Podpinam się pod tym! Teraz pytanie z serii książek i filmów. Twoja
ulubiona postać z Harry’ego Pottera i dlaczego?
L: To dobre pytanie. Nigdy się nad tym głębiej nie zastanawiałam. Ulubiona postać...
zdecydowanie Draco! Ślizgon... Piękne blond włosy... Ten uśmiech... Niejedna Ślizgonka by
chciała go za męża! Ja lubię w nim bycie wrednym, że tak powiem. Jego odpowiedzi do innych
są czasami zbyt aroganckie, jednak nie dla mnie. Bardzo to lubię.
A: Wiele osób do niego ciągnie, chłopak miał coś w sobie... Twoje ulubione magiczne
stworzenie i dlaczego akurat to przykuło twoją uwagę?
L: Ciężkie pytanie... Lubię wszystkie stworzenia oprócz gumochłonów i akromantul, są fujka!
A takie ulubione... To może niuchacze! Bardzo przydatne do poszukiwania, gdy coś zgubimy,
a mi się zdarza bardzo często zgubić jakieś błyskotki. Bardzo fajne noski mają, takie do
niuchania.
A: Wspaniały wybór! Przesłodkie niuchacze skradły serca wielu osób! I tym
wyniuchanym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad! Dziękuję Ci za wzięcie udziału,
a teraz czas na pięć minut dla Ciebie na pozdrowienia, podziękowania, zażalenia i inne
wyznania!
L: Bardzo dziękuję za wywiad! Pytanka bardzo przyjemne, nie pogryzły mnie. Tak na
zakończenie to chciałabym podziękować wszystkim, którzy mieli do mnie w tym roku tyle siły
i czasu. Naprawdę, dziękuję! Pozdrawiam słodkich Ślizgonów, którym też dziękuję, że ze mną
wytrzymują i nie mają do mnie problemów za małe kłótnie. Dziękuję drużynie, kocham Was
i jesteście najlepsi. Nie poddajemy się, nigdy. Kocham swoją żonkę - Evelyn. A na
zakończenie, takie już zakończenie... Pozdrawiam swoją najwierniejszą przyjaciółkę - Violet.

Jaka niespodzianka czeka Cię w te wakacje?
dla tych, na których zawsze mogę liczyć
Czy czujesz już smak nadciągających wakacji? Jestem pewna, że tak, w końcu rok szkolny
właśnie się skończył! Pamiętaj jednak, że we wszystkim, co się robi, należy zachowywać
bezpieczeństwo. Trudno jednak powiedzieć, że wakacje odbędą się bez jakichkolwiek
niespodzianek. Jesteś ciekawy, co Ciebie czeka w to lato? W takim razie ten Quiz jest właśnie
dla Ciebie!
1. Czy lubisz planować?
a) tak, muszę wcześniej ułożyć sobie plan działania (3 pkt)
b) nie, zdecydowanie najpierw robię, potem myślę (1 pkt)
c) zależy od sytuacji (2 pkt)
2. W którym z podanych miejsc spędziłbyś wakacyjny wyjazd?
a) w chatce w głębi lasu (2 pkt)
b) na plaży przy ciepłym morzu (3 pkt)
c) w górach, zdobywając nowe szczyty (1 pkt)
3. Co najbardziej lubisz w wakacjach?
a) brak szkoły! (3 pkt)
b) słoneczną pogodę (1 pkt)
c) możliwość jedzenia lodów bez ograniczeń (2 pkt)
4. Który smak lodów lubisz najbardziej?
a) jagodowe (2 pkt)
b) malinowe (3 pkt)
c) czekoladowe (1 pkt)
5. Która z podanych propozycji brzmi najprzyjemniej?
a) wieczór z książką (2 pkt)
b) szukanie lodów Magiekipy (3 pkt)
c) spotkanie z przyjaciółmi (1 pkt)

6. Który z profesorów bardziej kojarzy Ci się z latem?
a) Maria B. Salvatore (3 pkt)
b) Lou Rossen (1 pkt)
c) Arsen McGreen (2 pkt)
7. Z którą z podanych osób wyjechałbyś na letni wyjazd?
a) Rika Vitani (1 pkt)
b) Wendy Slinkhard (2 pkt)
c) Louri Kerrigan (3 pkt)
8. Na co najbardziej czekasz po wakacjach?
a) na podwyżkę (2 pkt)
b) na nowy rok szkolny w WH! (1 pkt)
c) na nic, po co komu koniec wakacji (3 pkt)
9. Które z podanych dań najbardziej kojarzy Ci się z wakacjami?
a) gofry (2 pkt)
b) deser lodowy (3 pkt)
c) granita (1 pkt)
10. Co cenisz sobie najbardziej?
a) spokój i ciszę (3 pkt)
b) szczęście (2 pkt)
c) zdrowie (1 pkt)
Poznanie drugiej połówki (10-13 pkt)
Jestem prawie pewna, że w wakacje czeka Cię niezapomniana romantyczna przygoda. Dam
sobie rękę (lewą, na wszelki wypadek) uciąć, że poznasz wybranka bądź wybrankę swojego
serca i będziecie razem szczęśliwi. Mam nadzieję, że nie zostanę pominięta i dostanę
zaproszenie na ślub?
Odkrycie nowego talentu (14-18 pkt)
Nie bój się próbować nowych rzeczy. Wszystkie znaki na niebie i Ziemi (czyt. w tym quizie)
wskazują na to, że czas, by wyjść spoza swojej strefy komfortu i odkryć coś, w czym za
niedługo będziesz najlepszy! Na pewno tak będzie, ja zawsze mam rację, tylko jest jeden
warunek - musisz się odważyć.

Spełnienie największego marzenia (19-22 pkt)
Każdy z nas ma marzenia i nawet nie próbuj mnie oszukać, że w Twoim przypadku jest inaczej.
A to najbardziej skryte w Twoim sercu niedługo doczeka się spełnienia! Czyż nie jest to
wspaniała nowina? Pamiętaj tylko, że czasem nasze marzenia trzeba nieco wspomóc, by
przeobraziły się w fakty.
Wygranie na loterii (23-26 pkt)
Oczywiście, że w WH nie popieramy hazardu, to przecież zły nawyk i uzależnienie, prawda?
Jasne, że tak, ale nikt nie uważa, że spróbowanie swoich sił w kasynie czy na loterii raz na jakiś
długi czas będzie od razu uzależnieniem. Mówię Ci, to będzie Twój dzień, dopisze Ci szczęście
i wygrasz główną nagrodę!
Zdrada przyjaciela (27-30 pkt)
Zawiedzenie się na kimś zawsze jest bardzo bolesne, a co dopiero, gdy dotyczy to bliskich nam
osób. Niestety, życie nie jest usłane różami (a mogłoby być, nie obraziłabym się) i czasami
zdarzają się właśnie takie sytuacje. Musisz tylko pamiętać, że przez ten cały czas nie jesteś
sama i znajdziesz wsparcie w każdym z nas!
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Dla wszystkich zmęczonych
Hello!
Przyjazny duszek Scarlett is here i tym razem mam dla Was coś trochę bardziej
kreatywnego niż fanfiki. Otóż w szukaniu tematu przyszła mi na pomoc Rika Vitani, która
podsunęła mi obozy letnie na motywach popularnej serii książek… tak, chodzi o “Władcę
Pierścieni”. A tak serio, to jako że już za progiem upragnione wakacje, zrobimy sobie krótki
przegląd tegorocznej oferty obozów letnich. Może ktoś się skusi?
Moszna? Moszna!
Zaczniemy sobie od miejsca mi bliskiemu, jako że mam w okolicach rodzinę.
W Mosznie znajduje się stary zamek, gdzie od lat odbywają się letnie kolonie. Oferowane są
tam zajęcia dopasowane do różnych grup wiekowych, a w ich skład wchodzą np. Starożytne
Runy czy Transmutacja.
Zamek sam w sobie jest tajemniczy, sporo w nim różnych zakamarków, a zgubić się
jest naprawdę łatwo; schody są pokrętne, często w naprawdę ciekawych kształtach, więc nie
oddalajcie się od grupy! Na terenach zewnętrznych zamku znajduje się oranżeria, wyjęta jakby
z kart książki oraz ogromny (bo 200-hektarowy!) park i jezioro, pod którym mógłby znajdować
się Pokój Wspólny Ślizgonów. Zamek ma ponad 100 wież, więc kto wie? Może uda się
odnaleźć sowiarnię albo jakiegoś zbłąkanego Gryfiaka?
Kolejny zamek
Cel podróży: zamek. Lokalizacja: nieznana. Żartuję, nasz kolejny zamek znajduje się
w Kliczkowie. Wydaje się znacznie mniejszy na zdjęciach i mniej zakręcony, ale kto wie?
Może w środku jest ciekawiej? W każdym razie, oferta podobna do Moszny – magiczne zajęcia,
głównie dla młodszych (przynajmniej takie się wydaje), a oceniam to po opiniach matek
w komentarzach, jako że sekcja najczęstszych pytań nie jest zbyt chętna do otwarcia się.
A cóż mamy w tej ofercie? Ano zwiedzanie Zakazanego Lasu (straszne!), odpoczynek
w Pubie pod Trzema Miotłami (ale tak dla dzieci?) i zajęcia z Eliksirów, a to tylko początek!
Bo według mnie najlepszą atrakcją jest możliwość tymczasowego zostania redaktorem Proroka
Codziennego! Czy to nie brzmi genialnie? Oh, żeby tam być… Ale cóż, jestem w Kleksie,
a Prorok nam do pięt nie sięga.

Zamek Czocha
Kolejny zamek, a raczej dwa! Tak, pomijam oferty nadmorskie i na Mazurach, jako że
chodzi mi o klimat zamku, w końcu jak być niczym Potter to tylko na zamku. Kolejna
propozycja obejmuje zamek Czocha oraz w Międzylesiu, a ich oferta turnusowa jest niezwykle
szeroka, jako że zawiera w sobie wszystko od pisania runami oraz języka migowego aż po
metamorfomagię i różdżkarstwo.
W pakiecie są również specjalne stroje, czyli szaty i emblematy oraz różdżka, a nawet
świadectwo ukończenia! Program jest niezwykle rozbudowany i brzmi bardzo ciekawie, jako
że dosłownie jest to odegranie roli ucznia Hogwartu, wliczając w to Tiarę Przydziału, Puchar
Domu, zdobywanie punktów; nawet zeszyty są oceniane! Szkoda, że jedynie do 17 lat…
Auf Wiedersehen!
No to co, to były trzy najciekawsze oferty, jakie udało mi się znaleźć. Wydają mi się
naprawdę ciekawe, może ktoś naprawdę spróbuje się na któreś wybrać? Jeśli tak, podzielcie się
wrażeniami po powrocie! Chętnie usłyszę opowieści o biednej duszy zagubionej na korytarzach
w Mosznie czy niezadowolonym Gryfonie, którego Tiara wrzuciła do Ravenclawu
w Międzylesiu.
Ze swojej strony życzę wszystkim naprawdę dobrych wakacji, pełnych odpoczynku
i wrażeń; niektórym z Was mówię do zobaczenia, jako że pewnie spotkamy się we wrześniu,
a trzecioklasistom powodzenia w życiu, które Was teraz czeka poza murami WH. Do siego!

Na każdym kontynencie, w każdym zakątku świata - również w Świecie Magii - mamy do
czynienia z ogromną różnością flory. Rośliny otaczają nas wszędzie, pełniąc wiele funkcji
w naszym życiu. Nic dziwnego, że przy takiej różnorodności istnieje pewien podział
wszystkich roślin na kategorie. Dzisiaj właśnie zajmiemy się tą klasyfikacją.
Zaczniemy od najbardziej, moim zdaniem, oczywistej kategorii:
Rośliny ozdobne (dekoracyjne)
Do tej kategorii należą rośliny jednoroczne, wieloletnie, byliny, drzewa i krzewy o dużych
walorach dekoracyjnych, np. wyróżniające się pięknymi kwiatami, owocami, zabarwieniem
pędów, oryginalnym ulistnieniem itp. Są uprawiane na terenach zielonych, ogrodach,
mieszkaniach w celach, rzecz jasna, dekoracyjnych. Tymi roślinami zajmuje się osobny dział
ogrodnictwa - kwiaciarstwo. Przykładowe rośliny to: azalia, begonia, lawenda, cyklamen,
kaktus i inne.
Rośliny lecznicze
Są najczęściej roślinami lądowymi, zawierającymi substancje czynne, które stosuje się
w medycynie i ziołolecznictwie. Z niektórych części tych roślin wytwarza się leki; liście,
kwiaty i korzenie można wykorzystać w terapii różnych dolegliwości. Na świecie obecnie są
znane ok. 2 500 gatunków roślin leczniczych, w Polsce rośnie ich ok. 400, w praktyce
stosowane jest ok. 200. Należy jednak pamiętać, że sporo roślin leczniczych jest również
roślinami trującymi i różnica między dawką leczniczą a toksyczną jest naprawdę mała.
Przykładowymi roślinami są: mandragora, mniszek lekarski oraz czyścica lekarska.
Nieco podobne do roślin leczniczych są grupy roślin regenerujących i roślin odtruwających.
Rośliny regenerujące
Są to rośliny z grupy leczniczych, jednak mają trochę inne właściwości - powodują regenerację,
wzmacniają odporność, zwiększają siłę fizyczną i zmniejszają stres. Do takich roślin należą
przede wszystkich rośliny adaptogenne i przeciwstresowe, np. melisa lekarska, rumianek
pospolity czy bezpromieniowy.

Rośliny odtruwające
Zadaniem tych roślin jest zwalczenie toksyn i tym samym niektórych zatruć albo łagodzenie
efektów działania trucizny. Stosuje się te roślin w wielu dziedzinach magii, np. eliksirach,
magomedycynie czy zielarstwie. Przykładowymi roślinami są: fiołek trójbarwny i skrzyp polny.
Rośliny trujące
Są to takie rośliny, które zawierają tylko w niektórych swoich częściach lub w całym
organizmie substancje trujące mogące doprowadzić do choroby albo nawet do śmierci.
W zależności od gatunku, w roślinie mogą być substancje trujące dla człowieka lub zwierzęcia.
Trucizny te mają na celu chronić rośliny przed zjedzeniem, przed niektórymi pasożytami
i chorobami. Rośliny trujące często można rozpoznać po nieprzyjemnym zapachu lub ostrym
smaku (np. pokrzyk, wilcza jagoda, cis pospolity, barszcz sosnowskiego).
Ostatnią, bardziej przyjemną i znaną, grupą roślin są przyprawy.
Są najczęściej składnikami potraw roślinnego pochodzenia, zwykle stosowane w niewielkich
ilościach dla poprawienia walorów smakowych i zapachowych potraw. W starożytności
i czasami dzisiaj są używane przez znachorów, czarowników i kapłanów jako kadzidła, leki
i afrodyzjaki. Wszystkie przyprawy dzielą się na ziołowe, korzenne i warzywne. Do tej grupy
należą: kminek zwyczajny, koper ogrodowy, tymianek itp.

Witajcie w kolejnej dawce ciekawostek! Mam nadzieję, że poprzednie spodobały się
Wam i dowiedzieliście się czegoś nowego. W tym numerze chciałabym Wam przekazać kilka
ciekawostek odnośnie samego zamku Hogwart. Na pewno każdy z Was zna takie
pomieszczenia jak Wielka Sala czy też sale do poszczególnych przedmiotów. Jednak Hogwart
krył w sobie o wiele więcej.
Pierwszym takim miejscem, o którym mało kto wie, jest Wieża Pióra, w której
znajdowało się (nie zgadniecie!) Pióro Przyjęcia oraz Księga Dopuszczenia. W momencie
przyjścia na świat czarodzieja, Pióro zapisywało imię i nazwisko tego dziecka, by w wieku 11
lat mogło pojawić się w Hogwarcie. Oba te przedmioty zostały stworzone przez założycieli
i byli oni ostatnimi osobami, które ich dotykały.
Kolejnym ciekawym pomieszczeniem było Laboratorium Eliksirów. Znajdowało się
ono w lochach i było przeznaczone dla uczniów, którzy uczyli się zaawansowanych Eliksirów.
Na podłodze tego pomieszczenia znajdowały się czterech symbole żywiołów, czyli wody,
ognia, ziemi i powietrza, więc pracowania mogła służyć też do nauki Alchemii.
Następnym pomieszczeniem jest Pieprzniczka znajdująca tuż koło Sali Wejściowej.
Służyła ona za biuro Argusa Filcha. Postanowił on zająć ten pokój zapewne przez bliskie
połączenie z Salą Wejściową.
O Komnacie Tajemnic na pewno każdy z Was już słyszał, ale czy wiedzieliście, że
początkowo miała służyć do nauki Czarnej Magii, której nie zaakceptowaliby inni założyciele?
Samo jej wyposażenie pokazało wielkość Salazara nad innymi założycielami.
Na uwagę zasługują też schody w Hogwarcie. W zamku istniały 142 klatki schodowe.
Jedną z nich są, oczywiście, ruchome schody (Wielkie Schody), które były pomysłem samej
Roweny Ravenclaw. Schody te miały też swoje kaprysy. Potrafiły prowadzić do innego miejsca
w zależności od pory dnia czy dnia tygodnia. Drugą klatką schodową, którą uważam za
ciekaw,ą są bez wątpienia Schody Slughorna. Były to jedne z dłuższych schodów; prowadziły

one bowiem od lochów do siódmego piętra. Dodatkowe wejście znajdowało się na szóstym
piętrze koło gabinetu Horacego Slughorna.
A teraz opowiem Wam o kilku ciekawostkach niezwiązanych z zamkiem. Bliźniacy
Weasley - Fred i George - urodzili się 1 kwietnia, co idealnie odpowiadało ich sposobie bycia
kawalarzy. We wszystkich siedmiu książkach rozdzielili się oni tylko dwa razy. Raz, gdy
eskortowali Harry'ego do Nory przed 17 urodzinami Wybrańca. Wtedy też George stracił ucho.
Za drugim razem w czasie bitwy o Hogwart, gdy Fred stracił życie.
W “Czarze Ognia” Harry z Ronem przypadkowo przewidzieli, jak będzie wyglądał
Turniej Trójmagiczny. Wybrańcowi groziło poparzenie, zdrada przyjaciela, utrata czegoś
cennego oraz przegrana w bójce. Odpowiada to spotkaniu ze smokiem, zazdrości Rona
o popularność Harry’ego, zabranie Rona do jeziora oraz przegrany pojedynek z Voldemortem.
W całej serii cyfra 7 odgrywa szczególną rolę. Była ona wyjątkowa dla J.K. Rowling
i dlatego pojawiła się w tak wielu momentach serii. Powstało siedem książek o Harrym
Potterze. Na tyle samo części podzielił Vordemont swoją duszę tworząc horkruksy. Siedmioro
dzieci mieli Weasleyowie. Tyle też było przeszkód przed dotarciem do Kamienia
Filozoficznego. Zamek Hogwart liczy siedem pięter. Harry jako ścigający na szacie miał cyfrę
7. Tyle lat też trwała edukacja w Hogwarcie. Było także siedmiu Potterów w czasie
przenoszenia do Nory.
Śmierciożercy nie byli w stanie wyczarować Patronusa. Jedynym wyjątkiem był Severus
Snape, którego patronusem była łania.
Syriusz Black był pierwszą osobą od wielu pokoleń z rodu Blacków, która trafiła do innego
domu niż Slytherin.
Na tej ciekawostce kończę już swój artykuł i mam nadzieję, że i tym razem dowiecie się czegoś
ciekawego.

Słodkie babeczki z nadzieniem płynnym czekoladowego eliksiru.
Składniki:
• 170g czekolady;
• 170g masła;
•
•
•
•

6 jajek;
160g cukru;
90g mąki pszennej;
Owoce do ozdoby (maliny, wiśnie,
truskawki).

Sposób przygotowania:
1. 8 ramekin (są to żaroodporne miseczki do zapiekania, mniej więcej 9 cm średnicy i 5
cm wysokości) wysmarować dokładnie je margaryną lub masłem i posypać dobrze
cukrem.
2. Następnie czekoladę połamać na kawałki i razem z masłem roztopić w kąpieli
wodnej.
3. Do lekko ciepłej czekolady dodać jajka, cukier i mąkę. Całość następnie zmiksować
krótko, tylko do połączenia składników (nie miksujemy dłużej, aby jak najmniej
powietrza dostało się do ciasta).
Ciasto przełożyć następnie do ramekin do 2/3 wysokości.
Nagrzać piekarnik na 180°C.
Piec potem w nagrzanym piekarniku ok. 17 minut.
Babeczki oddzielić kolejno nożem od foremek i wyłożyć na talerze. Podawać od razu
na ciepło.
8. Można ozdobić według uznania.
4.
5.
6.
7.

Czas przygotowania: około 20 min.
Czas pieczenia: około 17 min.
Przepis na ok. 8 sztuk

Baran (21 marca - 19 kwietnia)
To będzie jeden z najszczęśliwszych okresów twojego życia. Może dni,
które teraz przeżywasz, są okropne i nic Ci się nie chce, ale musisz
pamiętać, że po burzy zawsze przychodzi słońce i nie możesz tracić nadziei.
Masz w swoim otoczeniu osobę, która będzie wspierała Cię w każdym
możliwym momencie. Relacja z nią znacząco się polepszy w najbliższych
dniach.
Byk (20 kwietnia - 20 maja)
Wreszcie są wakacje! Twój zasłużony czas na wypoczynek i odnowienie sił.
Wykorzystaj go, jak najlepiej potrafisz i radzę Ci, nie siedź bezczynnie, lecz
postaraj się zrobić coś produktywnego! Możliwe, że w tym miesiącu sprzyja
Ci nauka języków.... Możesz to sprawdzić ;)
Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)
Możesz mieć wrażenie, że najbliższe dni są wręcz skazane na porażkę, lecz
gdy przyjdzie co do czego to możliwe, iż bardzo się zdziwisz. Dasz radę
wszelkim przeciwnościom i spędzisz czas, najlepiej jak potrafisz. Teraz
wydaje się to lekko niemożliwe, lecz musisz dać z siebie wszystko!
Rak (21 czerwca - 22 lipca)
Przyszły wakacje, czas, który pewnie z chęcią spędzisz ze znajomymi
na spotkaniach i spontanicznych wyprawach! Postaraj się jednak
pomyśleć też o rodzinie. Nie możemy zapominać o nich na ten czas
i poświęcić im chociaż ułamek z naszych planów! Uda wam się w ten
sposób zacieśnić więzi!
Lew (23 lipca – 22 sierpnia)
Masz teraz dużo czasu i możliwość na wyjścia ze znajomymi, rodziną,
a nawet samotnie. Pokaż wszystkim swój własny styl! Niech świat Cię
zobaczy! Zachowuj się, ubieraj i bądź taki, jaki chcesz. To twój czas i twoje
lato!!!!

Panna (23 sierpnia - 22 września)
Twoje życie miłosne z dnia na dzień będzie stawało się coraz gorsze.
Relacje, w które weszłeś, okazały się niewystarczające i mało
zadowalające. Mars wzmocnił Twoją zadziorność i wolę walki, więc za
każdym razem, gdy coś Ci się nie podobał - nawet gdy było to coś
drobnego, na co większość osób nie zwróciłaby uwagi - rozpoczynałeś
kłótnię. Jak łatwo można się domyślić, na dłuższą metę nie było to nic pozytywnego, ale nie
przejmuj się, dzięki tym wydarzeniom będziesz wiedzieć, jak nie należy postępować i na co
uważać w przyszłości!
Waga (23 września - 22 października)
Zaczniesz rozkwitać. Ten okres zdecydowanie wpłynie na Ciebie
pozytywnie na każdym tle. Rozwiniesz się w wielu dziedzinach
i zaczniesz przeżywać "drugą młodość". Ziemia zapewni Ci stabilność.
Okaże się być ona bardzo pomocna podczas ćwiczeń fizycznych, na które
zacznie nachodzić Cię ochota spowodowana Twoim rosnącym poczuciem obowiązku.
Zaczniesz dostrzegać bliskie osoby i wsparcie, jakie od nich dostajesz, co mogło ci wcześniej
umykać. Postaraj się im podziękować i zarazić pozytywną energią!
Skorpion (23 października - 21 listopada)
Czekają Cię cudowne wakacje. Mars z Saturnem dodadzą Ci witalności
i spowodują, że zaczniesz się cieszyć życiem. Mimo możliwości
wystąpienia jakichś delikatnych komplikacji w twoich planach, uda Ci się
dalej dostrzegać pozytywy. Nie załamuj się i dobrze się baw! Postaraj się
znaleźć zajęcie, które Cię rozluźni i zapewni odpowiednią dawkę
szczęścia. Wbrew pozorom, nie będzie to trudne, a Ty od razu po spróbowaniu będziesz
wiedział, że to jest to. Jeśli jednak już masz taką czynność, wykonuj ją jak najwcześniej możesz,
ale w taki sposób by się do niej nie zrazić!
Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)
W najbliższym czasie będziesz miał szansę się wykazać. Położenie Jowisza
zapewni Ci przestrzeń odpowiednią do pokazania swojego talentu
w dziedzinie, w której nikt się tego po Tobie nie spodziewał. Zaskoczenie
innych nie będzie jednak trwać długo i zaraz po nim nastąpią pełne
toksycznej zazdrości spojrzenia. Postaraj się nimi nie przejmować i wiedz, że w pewnym
momencie on znikną, a ludzie przestaną traktować Cię inaczej. Najlepiej dla Ciebie będzie, jak
z obecnej sytuacji wyciągniesz dla siebie jak najwięcej korzyści, natomiast o jej minusach
zapomnisz!

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)
Wakacje przyniosą Ci wiele możliwości. W końcu znajdziesz czas na
rozwinięcie umiejętności, które w codziennym życiu są dla Ciebie
ważne, ale niekoniecznie należą do twoich mocnych stron. Uran
zatroszczy się o to, by tylko ta kwestia zaprzątała Ci głowę. Możliwość
prowadzenia jakiegokolwiek życia towarzyskiego w ogóle nie
zaistnieje, a nawet jeśli, to będziesz miał okazję udowodnić sobie, że
masz silną wolę i zdecydujesz się z tej możliwości zrezygnować. Ludzie mogą zacząć
postrzegać cię jako osobę wycofają i nudną, ale nie przejmuj się, bo w przyszłości te kilka
tygodni męki zaowocuje fenomenalnymi rezultatami!
Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)
Ten okres czasu może być dla ciebie pełen niepowodzeń. Po
wcześniejszych sukcesach pozostanie tylko mgliste wspomnienie.
Znajdziesz się w stanie, w którym sam siebie demotywujesz, a każda
porażka dodatkowo Cię zniechęca. Merkury z Uranem zaczną
potęgować wrażenie ogólnej beznadziei oraz ciężkości losu, jaki
musisz udźwignąć na swoich barkach. Żeby wyjść z tego punktu, musisz znaleźć coś, co
zapewni Ci motywację. Mimo tego, że na część rzeczy nie masz wpływu, to wbrew pozorom
nie jest to część dominująca. Dużo więcej zależy od Ciebie i Twojego nastawienia!
Ryby (19 lutego - 20 marca)
Radzę Ci odpuścić spontaniczność na początek wakacji. Raczej nie będzie Ci
to na rękę... Spróbuj raczej bardziej szczegółowo zaplanować najbliższe
wyjazdy i spotkania. Może zajmie to trochę więcej czasu, ale będzie warte
i będziesz mógł mieć wszystko pod większą kontrolą i bez większych,
niepożądanych niespodzianek.

Kochani!
Nadszedł czas na kolejny konkurs w naszym “Kleksie”.
Dziś do zdobycia macie aż 16 punktów i 16 galeonów. Zadanie jest
niezwykle proste. Musicie do podanego bohatera dopisać jego
przyjaciela-zwierzaka czy też pupila. Jeśli znasz jego imię, dopisz dodatkowe 4 punkty czekają!
Odpowiedzi wysyłacie na hannnamoore@gmail.com
Powodzenia!
1. Harry Potter
2. Ron Weasley
3. Hermiona Granger
4. Neville Longbottom
5. Albus Dumbledore
6. Ginny Weasley
7. Lord Voldemort
8. Artur Weasley
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