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Połowa roku już za nami, a drugie tyle przed nami. Wszyscy mają ręce pełne roboty i dają z
siebie wszystko, aby ich wyniki były jak najlepsze. Podsumujmy więc najciekawsze
wydarzenia, które ostatnio miały miejsce w naszej szkole.
Tegoroczny Chrzest Kotów odbył się 3 września, niezmiennie, w Wielkiej Sali. Mogliśmy tam
zaobserwować mnóstwo zestresowanych uczniów, którzy chcieli wypaść jak najlepiej podczas
prezentacji swojego domu. W końcu zwycięzca może być tylko jeden. Wszyscy zaangażowani
uczniowie i opiekunowie zrobili wszystko, aby to ich występ okazał się tym najlepszym. Jury
musiało podjąć trudną decyzję, aby wybrać ten jeden najlepszy. Oficjalnie XLVII Chrzest
Kotów wygrali nasi ulubieni Puchoni. Drugie miejsce zajęli Ślizgoni, trzecie Krukoni, a
czwarte Gryfoni. Za każdym razem jest to wielkie wydarzenie, którego oczekuje cała szkoła.
Wszyscy nie możemy się doczekać, czym zaskoczą nas uczniowie w przyszłym roku.
Pod koniec uroczystości tradycyjnie ogłoszeni zostali prefekci naczelni. W tym roku funkcje te
będą pełnić: Wendy Sinkhard z Gryffindoru i Louri Kerrigan z Slytherinu. Bycie
prefektem naczelnym to mnóstwo przywilejów, ale również obowiązki. Liczymy na Was i na
to, że swoim postępowaniem będziecie inspirować resztę uczniów.
9 października odbyła się kolejna odsłona naszych słynnych sobotnich kursów. Tym razem
prof. Sunniva Sorensen opowiedziała nam o czakrach. Każda osoba, która wzięła udział w
zajęciach, wyniosła z nich wiedzę między innymi o tym, czym są czakry, skąd się wywodzą,
gdzie je znajdziemy oraz co każda z nich oznacza.
Wraz z nadejściem października nie mogło obejść się bez waszych ulubionych wypadów do
Hogsmeade. 16 października spotkaliśmy się wszyscy i ruszyliśmy w ciąg zabaw. Kolorowe
smakołyki, dobra zabawa do późnych godzin wieczornych i uśmiechy na twarzach uczestników
były nierozłączną częścią tego wydarzenia. Pozostało nam tylko odliczać dni do następnego
miesiąca, w którym odbędzie się kolejne wyjście.
Nasza mistrzyni wiedzy o starożytnych cywilizacjach, prof. Elizabeth Pulze przeprowadziła
kurs na temat mitologii celtyckiej. 16 października zebraliśmy się w Wielkiej sali, aby
wysłuchać wykładu o pradawnych bóstwach.
Wraz z końcem miesiąca zrobiło się bardziej upiornie. Ale spokojnie, to nie dlatego, że wieczór
przychodzi teraz o wiele szybciej, lecz przez zbliżające się nasze ukochane święto, jakim jest
Halloween. Każdy przecież uwielbia słodkości, a gdy dorzucimy do tego świetne przebrania i
trochę strachu, to powstaje niesamowita atmosfera, jaka miała miejsce na balu.
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Tradycyjnie w naszej szkole został zorganizowany Bal Halloweenowy, nad którym pracowało
zarówno wielu uczniów, jak i nauczycieli. Wieczorem 31 października zebraliśmy się w pubie,
aby świętować, bawić się i oczywiście wybrać króla i królową balu.
Mimo że do wiosny nam jeszcze daleko to prof. Arsen McGreen, w kolejnej odsłonie
sobotnich kursów, opowiedział nam trochę o mitologii Majów. Aby odpocząć trochę od
bieżących spraw, udaliśmy się ponownie do Wielkiej Sali, gdzie 30 października mogliśmy się
odprężyć,
zdobyć
trochę
nowej
wiedzy
i
punktów
dla
domów.
Dla wiernych fanów quidditcha również mamy wspaniałe wiadomości. Niestety, w tym roku
nie zobaczymy standardowej rywalizacji między drużynami poszczególnych domów.
Jednak na ratunek przybyła nam prof. Beatrice Sayre, która wzięła na siebie
odpowiedzialność zorganizowania ligi mieszanej. Wziąć w niej udział mogą nie tylko
uczniowie, ale także nauczyciele. Drużyny zostały dobrane tak, aby znalazły się w nich osoby,
które z quidditchem są już świetnie zaznajomione oraz te, które dopiero zaczynają swoją
przygodę z tym sportem. Wszyscy z pewnością nie możemy doczekać się emocjonujących
jesiennych rozgrywek.
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Agatha Blackwood, młoda Krukonka, od dawna mogła poczuć, że dzieje się coś dziwnego.
Może była dopiero pierwszoroczną uczennicą, ale nietypowe zachowanie zauważali także
inni. Rozmawiała z wieloma osobami i wszyscy mieli podobne do niej odczucia. Niektórzy
jednak nie uważali, że fakt, iż można widzieć ostatnio dyrektora ich szkoły, Martina
McCarthy’ego, na terenie budynku wszędzie, tylko nie w Wielkiej Sali, gdzie podawano
posiłki, za specjalnie podejrzany.
Agatha postanowiła więc wraz z Orsenem Collinsem przyjrzeć się temu bliżej. Zauważyli
pewną prawidłowość. Ich profesor Zaklęć uczył przedmiotu normalnie - lekcje były tak samo
fascynujące, jak zawsze, choć czasem czuli, że są zbyt trudne jak dla nich, szarych
pierwszoklasistów, ponieważ nie zawsze potrafili odpowiedzieć na zadane pytania. Jeśli zaś
chodzi o posiłki - w Wielkiej Sali pojawiał się coraz rzadziej i uczniowie zaczynali się
martwić, czy z ich nauczycielem wszystko w porządku.
- Musimy komuś powiedzieć! - gorączkowała się Krukonka. - W końcu Martin może być
chory!
- Masz rację, nie chciałbym, żeby się mu coś stało - przytaknął Orsen, ale minę miał raczej
niepewną. - Ale komu chcesz o tym powiedzieć?
- Do naszych opiekunów? - zasugerowała bez zbytniego przekonania dziewczyna.
- Profesor Pulsatillo, profesor Pulze, profesor Rossen - zaczął wyliczać chłopak. - Z
profesorem McCarthy się coś dzieje, bo nie chodzi na posiłki! Brzmi to bardzo wiarygodnie.
Agatha zatrzymała się na środku korytarza, prawie upuszczając książki. Na szczęście, nie
doszło do tego, a ona będzie mogła cieszyć się lekturami w ich nienaruszonym stanie.
- Nie wiem, naprawdę…
Puchon westchnął.
- No cóż, lepszego wyjścia chyba nie mamy, prawda? - zapytał retorycznie. - Zacznijmy od
Sky Pulsatilli.
Rzeczona profesor ceniła sobie to, że zawsze potrafiła z dystansem spojrzeć na dany problem.
Podejrzewała, że przez wzgląd na to wiele jej znajomych przychodziło do niej poradę.
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Pomagać mógł również fakt, że wcale nie była taka święta, jak się wszystkim za jej szkolnych
czasów wydawało. Ale o tym nikt miał się nigdy nie dowiedzieć.
Teraz, jako poważna nauczycielka i opiekunka domu Helgi Hufflepuff, siedziała na
wygodnym fotelu przed biurkiem i czytała jedną ze swoich ukochanych powieści. Były takie
książki, do których młoda kobieta mogła wracać milion razy, a i tak by jej się nie znudziły. Ta
była właśnie jedną z nich.
Nagle usłyszała pukanie i przez chwilę rozważała udawanie, że jej nie ma (to była jedna z jej
ukochanych scen!), ale, jak na odpowiedzialną profesor przystało, ostatecznie zawołała tylko:
- Proszę!
To, że ujrzała głowę swojego pierwszorocznego Puchona nie było tak dziwne i niespotykane,
ale gdy nieco dalej zauważyła krawat Ravenclawu, poczuła się nieco dziwnie. Na pewno jej
koleżanki nie uciekły i nie spadła na nią, Sky, funkcja opiekunki dwóch domów? Poza tym
miała nadzieję, że Lou i Liss nic się nie stało. Tak, to troska o koleżanki po fachu, dokładnie
to.
- Czy coś się stało? - zapytała niepewnie i wskazała uczniom, by usiedli. - Panie Collins,
panno Blackwood, co was do mnie sprowadza?
- Martin - wyrzuciła z siebie dziewczyna i nieco się zarumieniła, a nauczycielka zaczęła się
zastanawiać, czy miała z nimi odrobić jakiś szlaban i właśnie się o tym dowiedziała.
- Chodzi o to, że my się o niego martwimy - zaczął wyjaśniać Orsen. - Coraz rzadziej pojawia
się na posiłkach i może jest chory?
Powiedzieć, że była prefekt się tego nie spodziewała, to nic nie powiedzieć. Faktycznie,
przypomniała sobie, rzadko widywała Martina akurat w Wielkiej Sali. Co mogło się stać?
Cóż, zapewne nic, ale nikt nie zabroniłby jej przecież nieco się rozejrzeć.
- Dziękuję, że z tym do mnie przyszliście - zwróciła się do uczniów z profesjonalnym
uśmiechem. - Obiecuję, że postaram się sprawdzić, czy wszystko z naszym dyrektorem jest w
porządku i poinformuję was o tym.
Pierwszoroczni wyglądali jakby kamień spadł im z serca. Przynajmniej tyle mogła dla nich
zrobić.
***
Layla Raelly była znudzona. Może nie było to odpowiednie słowo - była w trzeciej klasie,
właśnie pracowała nad pisemnymi OWTMami, ale było to w pewien sposób jej rutyną.
Krukonka była zaś głodna sensacji. Chciała, by działo się coś niespodziewanego i
niecodziennego. Czy za dużo oczekiwała? Najpewniej tak, ale gdy usłyszała od Agathy o
tajemniczym unikaniu posiłków przez Martina, nie mogła nic poradzić na to, że poczuła się
zafascynowana.
- To przez to, że nic innego się nie dzieje - wyjaśniła samej sobie i zabrała się za baczną
obserwację profesora Zaklęć.
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Właśnie w tej chwili żałowała, że nie wybrała tego przedmiotu do trzeciej klasy, mimo że tak
naprawdę wcale nie chciała mieć więcej pracy, a na pewno z tym wiązałby się siódmy
przedmiot.
Alice stwierdziła, że zwariowała. Nie przejmowała się tym jednak - Alice Jackson zawsze tak
twierdziła.
Po swoich uważnych i niezwykle skrupulatnych obserwacjach Krukonka miała już teorię i,
jak zawsze, była przekonana, że ma rację. Nie mogło być innej opcji… prawda? W takim
razie Martin McCarthy cierpiał na skrofungulus! Nikt nie był do końca pewny, co to jest noo, nikt poza uzdrowicielami i samymi chorymi - ale nazwa brzmiała odpowiednio
przerażająco. Poza tym, tajemnicze zachowanie dyrektora pasowało do tajemniczej choroby!
Layla stwierdziła, że ma dzisiaj dobry humor i - to zgubny wpływ jej opiekunki domu! pomoże profesorowi w poczuciu się lepiej.
Oczywiście, nie znano powszechnie remedium na tę tajemniczą chorobę, ale przecież zdawała
rozszerzone Eliksiry na egzaminie! Nie może być tak źle. Poza tym, na początku przeczyta
odpowiednie książki. Jej wzrok padł na chwilę na pracę domową ze Starożytnych Run. Ona
zdecydowanie mogła poczekać; ratowanie życia profesorowi już nie!
W bibliotece wypożyczyła wszystko, co traktowało o skrofungulusie. Nie było tego dużo, ale
to nawet lepiej. Może nawet załapie kilka godzin snu? W końcu im szybciej się tym zajmie,
tym szybciej pomoże Martinowi! A doskonałą wymówkę… znaczy usprawiedliwienie… do
niezrobienia Run już miała.
Zgarnęła książki i ruszyła w drogę powrotną do wieży. Po drodze minęła się z profesor
Pulsatillę, więc zatrzymała się na chwilę, by z nią porozmawiać.
- Po co ci tyle książek o tej tajemniczej chorobie? - zagadnęła ją nauczycielka.
Layla zniżyła głos do konspiracyjnego szeptu i oświadczyła:
- Uważam, że profesor Martin na nią zapadł.
- A więc i ty zauważyłaś jego niecodzienne zachowanie! - zauważyła Sky, zadowolona, że
spostrzeżenia pierwszoroczniaków okazały się trafne.
- Tak, muszę tylko uwarzyć mu ten eliksir, by wyzdrowiał. Nie wiem tylko, czy przyjmie
pomoc ode mnie, zwykłej uczennicy - Krukonka wygładziła swój krawat i spojrzała niewinnie
na swoją towarzyszkę.
Była Puchonka westchnęła cierpiętniczo, ani trochę tym niezaskoczona. Niestety.
- Dam mu ją - wypowiedziała na głos to, o czym obie myślały. - Dobranoc, panno Raelly.
- Dobranoc - mruknęła dziewczyna, uśmiechając się z satysfakcją.
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Sky stwierdziła z ulgą, że nie musi się zajmować tą sprawą, chociaż Jasper McCarthy
również wyraził swoje zaniepokojenie stanem drugiego dyrektora. Widocznie Layla już się
tym zajęła. Będąc ze sobą szczerą, kobiecie nawet by przez myśl nie przeszło, że mężczyzna
może cierpieć na skrofungulus. Nauczycielka uznała, że w końcu poznali powód, dla którego
rzeczona uczennica została przydzielona do Ravenclawu.
***
Krukonka w skupieniu warzyła eliksir, podczas gdy jej koleżanka z domu grzecznie
rozwiązywała konkursy. Ta to się nie umiała bawić. Uzdrowić dyrektora! Tak, Layla uznała,
że to dobry początek jej kariery.
Dodała ostatni składnik i w skupieniu zamieszała chochlą ruchem zgodnym ze wskazówkami
zegara. Odczekała pięć minut i zgasiła ogień pod kociołkiem. Voila! Lekarstwo dla Martina
gotowe.
Z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku, trzecioklasistka ruszyła do pubu, aby pogadać
ze znajomymi z rocznika, zostawiając Alice i jej poszukiwania poprawnych odpowiedzi
własnemu losowi.
Tymczasem panna Jackson podniosła głowę, słysząc zamykające się drzwi. W końcu cisza!
Nie mogła się skupić, słysząc ciche - lub nieco głośniejsze - przekleństwa, które wydobywały
się z gardła jej rówieśnicy. Miała nadzieję, że Layla zrezygnuje ze swojego szalonego
pomysłu, bo w przeciwnym razie jeszcze otruje dyrektora! Tego zaś żadna z nich nie chciała.
Krukonka podeszła do stanowiska, przy którym pracowała jej koleżanka. Dziewczyna była
najwyraźniej tak rozemocjonowana, że zapomniała po sobie posprzątać, więc trzecioklasistka
nie miała problemu ze znalezieniem tematu jej eliksiru. Skrofungulus? Czy to nie była ta
choroba, o której nikt tak naprawdę nic nie wiedział?
Alice poczuła, że chyba nie chce wiedzieć, co jej współlokatorka znów knuje. Z miną
męczennicy wróciła do swoich obowiązków.
***
Martin McCarthy ostatnio trochę gorzej się czuł. Miał nieustanną migrenę i był dość
osłabiony. Nie był do końca pewien, jak sobie z tym poradzić, a jak na złość, Maria B.
Salvatore, miała przyspieszony kurs nauczyciela Zielarstwa i nie mogła przybyć mu na
odsiecz ze swoimi eliksirami. Nic więc dziwnego, że kiedy podeszła do niego Sky i
oświadczyła, że ma dla niego lekarstwo, natychmiast tego spróbował.
Minęła jednak już ponad godzina, a on - ucząc właśnie drugoklasistów - wcale nie czuł się
lepiej. Tłumaczył właśnie, jak poprawnie zaakcentować Wingardium Leviosa, kiedy poczuł
dziwny skurcz żołądka. Zanim się spostrzegł, wylądował na podłodze i z jego gardła nie
wydobywały się normalne dźwięki. Co się, na Merlina, właśnie wydarzyło?
- Profesorze! - zawołała zaniepokojona jedna z jego uczennic, Kasumi Sakura, rozglądając
się wokoło z zafrasowaną miną. W końcu dostrzegła go na podłodze, zbladła i wydała cichy
okrzyk.
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- Gdzie jest profesor? - zapytała Aofie Lupin-Black, drugoroczna Ślizgonka i, kiedy go
dostrzegła, zbladła także. - Profesor McCarthy jest żabą?!
- Co tu się właśnie stało? - spytała powoli Kasumi, szczypiąc się, jakby chciała sprawdzić,
czy to nie jest sen.
Ofi nie słuchała jej, wybiegła na korytarz i wbiegła do sali obok, gdzie akurat miała zajęcia
profesor Pulsatilla.
- Profesor Sky, Martin zmienił się w żabę!
- Słucham? - mało profesjonalnie spytała nauczycielka i wybiegła z zajęć. W końcu to raczej
niecodzienny widok.
Kiedy zajrzała do sali i przekonała się, że to prawda, zamarła. Nietrudno było skojarzyć dany
dyrektorowi eliksir z jego obecnym stanem i Sky mogła tylko bezsilnie krzyknąć:
- Laylo Raelly, jesteś okropna!
Wzięła Martina na ręce i położyła go na biurku. Co teraz miała zrobić? Ruszyła do wieży
Ravenclawu, zdeterminowana, by skonfrontować się z Krukonką, ale zamiast niej zastała tam
tylko Alice.
Dziewczyna wysłuchała całej historii i spojrzała na profesor ze współczuciem. W końcu ona
sama, dzieląc z nią przez trzy lata dormitorium, lepiej niż ktokolwiek inny wiedziała, do
czego zdolna jest nastolatka.
- Spróbuj dać Martinowi bezoar - poradziła, w końcu też rozszerzała Eliksiry i podstawową
wiedzę miała.
- Dzięki ci, Alice! - zawołała w biegu profesor Pulsatilla, ruszając na ratunek drugiemu
nauczycielowi.
Mimochodem pomyślała, że nie chce być w swojej skórze, kiedy dyrektor wróci do swojej
postaci i będzie oczekiwał wyjaśnień. Tak naprawdę, najlepiej wyszła na tym pierwsza klasa,
z której lekcji wypadła chwilę wcześniej.
Nie ma to jak być pierwszoklasistą.
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Aofie Lupin-Black: Witajcie,Czytelnicy! Dzisiaj przeprowadzam wywiad ze wspaniałą
Puchonką - Lily Evans! Hejka, Lily.
Lily Evans: Witajcie kochani. Bardzo dziękuję Ofi za zaproszenie mnie do tego wywiadu
A: Cała przyjemność po mojej stronie. Z przyjemnością goszczę tutaj Puchonów! No właśnie
- Puchonka! Czy zawsze Hufflepuff był tym domem, do którego Cię ciągnęło? A może były
inne, które podpowiadało Ci Twoje serce?
L: Otóż nie, zawsze chciałam być w Gryffindorze z tego prostego względu, że właśnie w tym
domie byli główni bohaterowie z serii “Harry Potter”. Jednak po rozwiązywaniu różnego typu
quizów, dochodziłam do wniosku, że przybliżone cechy do moich ma Hufflepuff i od tego
momentu zostałam Puchonką
A: O! U mnie sytuacja była podobna, tylko mi udało się trafić do Slytherinu! Za jakiś czas
kończymy ten rok szkolny, więc jak wrażenia? Zostajesz z nami na resztę lat?
L: Wrażenia mam bardzo dobre; poznałam cudowne osoby, z którymi mam super kontakt. I
tak, planuje zostać dłużej, bo czuję ogromną radość, spędzając z Wami czas!
A: Bardzo miło mi to słyszeć! W tym roku czas spędzaliśmy między innymi na Balu
Halloweenowym, na którym miałaś okazję być! Jak się bawiłaś? Wpadniesz na więcej takich
wieczorów do WH?
L: Bawiłam się bardzo dobrze, czułam się wtedy w dużo lepszym humorze. Hmm... czy
wpadnę na następne eventy? Na pewno się postaram, ponieważ jest to super zabawa, która
zbliża do siebie ludzi!
A: I to jaka zabawa! Teraz trochę pytań z serii HP. Jak wiemy, Weasleyowie są dość sporą
zgrają, którą lubi większość czytelników. Który rudzielec najbardziej skradł Twoje serce i
dlaczego?
L: Zdecydowanie Fred i George skradli moje serce. Ich wygłupy i dowcipy nieraz
doprowadzały mnie do łez. Największą satysfakcję czułam, gdy dogryzali Dolores Umbridge,
której nienawidzę.
A: Powiem Ci, że ja najbardziej lubię właśnie Freda! Jeżeli w weekendowe popołudnie
wybrałabyś się do Hogsmeade, to który sklep byś wybrała i jaki produkt byłby twoim celem?
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L: Odpowiedź jest prosta, od razu wybrałabym Miodowe Królestwo, ponieważ kocham
słodycze, a w szczególności gały czekoladowe. Mniam!
A: Nie trafiła mi się jeszcze okazja na spróbowanie ich, ale brzmi pysznie! Którego
nauczyciela z serii HP najbardziej lubisz i dlaczego?
L: Severusa Snape’a. Mimo że na początku za nim nie przepadałam, to gdy dowiedziałam się,
że przez ten cały czas chronił Harry'ego Pottera i grał rolę podwójnego szpiega, doszło do
mnie, że jest to czarodziej o ogromnym sercu i jest gotowy na poświęcenie.
A: Tak, to była wspaniała i ciekawa postać. Jak myślisz - a może się już niestety przekonałaś w co zmieniłby się Twój bogin?
L: Niestety się przekonałam... Mój bogin zamienił się w straszną, czarną postać ducha.
Panicznie boję się tych bytów…
A: Mamy nadzieję, że nigdy już nie będziesz musiała stanąć z boginem twarzą w twarz, ale
teraz na chwilę wróćmy do WH. Tym razem również spytam Cię o ulubionego nauczyciela,
ale z naszej społeczności. Spill the tea!
L: Och, trudne pytanie... O każdym nauczycielu mogę powiedzieć dużo dobrego i wszystkich
bardzo lubię. Mam w sumie kilka ulubionych nauczycieli. Mam na myśli Sky Pulsatillę, Lou
Rossen i Marię Blair Salvatore. Nigdy nie mają o nic problemu, można z łatwością się z nimi
dogadać i zawsze pomogą. Nie żeby inni nauczyciele tak nie robili, ale jednak one są mi
bliższe!
A: Pozdrawiamy wymienione nauczycielki! Jeżeli już mówimy o nauce, to spytam - który z
przedmiotów w WH najbardziej Cię na razie zaciekawił?
L: Każdy jest w sobie ciekawy oraz interesujący i za każdym razem dowiaduję się czegoś
nowego. Hm... Najciekawszym przedmiotem z WH jest dla mnie Astronomia. Bardzo lubię
się uczyć tego przedmiotu i strasznie mnie interesuje.
A: I tym wspaniałym galaktycznym (pozdrawiam Kasumi Sakurę) akcentem kończymy ten
wywiad! Teraz czas na pięć minut dla Ciebie na pozdrowienia, podziękowania, zażalenia i
inne wyznania!
L: Serdecznie pozdrawiam moja narzeczoną Ninę Verner i całą społeczność WH. Bardzo Ci
dziękuję, Ofi, za wywiad.
A: Również dziękuję!
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Witajcie, Kochani. To ja, Naczelna Plotkara „Kleksa” sprzed lat. Powracam dziś do Was z
najświeższą porcją soczystych newsów związanych z życiem szkoły.
Przygody z Tik-Tokiem ciąg dalszy
W ubiegłym roku, a dokładniej w wakacje 2020 roku, informowałem Was o początkach
kariery prof. Marii B. Salvatore na znanym portalu mugolskim (Tik Tok). Jak się okazuje,
nasza Mistrzyni Eliksirów (i nie tylko) nadal rozwija swoje umiejętności influencerskie!
Zainspirowana znaną twórczynią ze wspomnianego powyżej portalu, a także jej filmikiem
dotyczącym „cieniutkich plasterków chrupiącego ziemniaczka”, postanowiła zacząć tworzyć
treści nastawione na wywoływanie tzw. zjawiska ASMR, łącząc to właśnie z konsumpcją
potraw. Trzymamy kciuki za Panią Profesor i już nie możemy się doczekać „lajwa” z okazji
1000 obserwacji, na którym obiecała skonsumować publicznie słoik ogórków kiszonych.
Frędzle za 3 tysiące galeonów
Jesienny spacer oznacza często obserwację pięknych okoliczności przyrody, która
powoli usypia, aby dać nadejść zimie. Tak też było i tym razem. Pewnego listopadowego
poranka nasi informatorzy ujrzeli Louri Kerrigan przechadzającą się po szkolnych błoniach.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Ślizgonka robiła sobie co trzy kroki kolejne
zdjęcie! Raz za razem, kontynuowała wspomniane wyżej czynności, gdy speszona widokiem
nadchodzącej grupy uczniów schowała się za Wierzbą Bijącą. Szybki „research” pozwolił nam
ustalić, że wiele z wykonanych fotografii ma trafić do modowego portfolio, z którym Louri
zamierza wyruszyć na podbój nadchodzących Fashion Weeków. Podczas spaceru największą
uwagę w jej stylówce miały przykuć powiewające frędzle wszyte w krawędzie jej
kasztanowego swetra. Jeśli macie nadzieję na zdobycie tego szałowego kardiganu w
przystępnej cenie, to możecie się poważnie zawieść. Za ten dzianinowy sweter trzeba będzie
bowiem zapłacić aż 3 tysiące galeonów. Warto się jednak zastanowić nad tym, czy przyjemność
z powiewania frędzlami na jesiennym wietrze nie jest przypadkiem naprawdę tego warta.
Zapomnijcie o Anulce Riddle!
Każdy w naszej szkole pamięta zabawną, inteligentną i nieprzeciętną uczennicę domu
Helgi Hufflepuff - Anulkę Riddle. Niestety, zniknęła ona wraz z rozpoczęciem wakacji, gdy
tylko pojawiły się pierwsze lipcowe upały. Postanowiłem zapytać się jej matki, nauczycielki
wielu talentów, co takiego przydarzyło się tej znanej Puchonce. Profesor Sunniva Sorensen
stanowczo odmówiła naszej gazetce komentarza, wskakując szybko do łazienki prefektów po
zadanym pytaniu, tłumacząc się jednocześnie „niedowładem trzeciego palca od prawej strony
u lewej stopy”. Dla nas brzmi to co najmniej podejrzanie. Cała sytuacja jest o tyle ciekawa, że
mama Anulki Riddle jeszcze parę miesięcy temu chwaliła się swoim macierzyństwem, dodając
wiele zdjęć i różnych „relacji” na swoje konta w social mediach. Nasi informatorzy donoszą,
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że nauczycielka wysłała córkę do szkoły z internatem. Ciekawe, co takiego nabroiła
zeszłoroczna drugoklasistka!
To już koniec plotek w tym numerze. Jeśli widzieliście coś podejrzanego bądź liczycie na
zbadanie jakiegoś tematu, to śmiało piszcie i pamiętajcie, że Naczelna Plotkara nigdy nie
zdradza swoich źródeł osobom postronnym!
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Na początku chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczniom, którzy zgodzili się
wziąć udział w tym krótkim wywiadzie i wraz z całą redakcją życzę powodzenia w dalszej
nauce!
Elizabeth Pulze: Zaczniemy od czegoś łatwego. Jak się dzisiaj czujesz?
Thomas Morgan: Bardzo dobrze.
Agatha Blackwood: Dobrze, chociaż jestem trochę śpiąca.
Skyler Kerrigan: Szczerze, mogło być lepiej, ale nie narzekam.
E.P: (Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej, Skyler). W jaki sposób trafił*ś do naszej szkoły?
T.M.: Właściwie przypadkiem. Zobaczyłem post na Facebooku i z ciekawości postanowiłem
sprawdzić. Zdecydowałem się trochę spontanicznie, ale nie żałuję!
A.B.: Zobaczyłam reklamę, chyba na Instagramie albo Facebooku, a ponieważ od zawsze
kocham HP, to stwierdziłam, że zobaczę, o co chodzi.
S.K.: Przez post na Facebooku.
E.P.: Minęła już ponad połowa roku. Jak Twoje wrażenia do tej pory? Co Ci się podobało
najbardziej, a co najmniej?
T.M.: Podoba mi się szkoła, zajęcia… Poznałem też nowych ludzi. Najbardziej podobał mi się
niedawny Bal Halloweenowy. Pierwszy raz brałem udział w takim wydarzeniu, było
naprawdę świetne, szczególnie zabawy. Najbardziej przypadł mi do gustu escape room. Tak
na marginesie, niedawno natknąłem się w realnym życiu na escape room w tematyce HP. Co
podobało mi się najmniej? W sumie chyba nie ma nic takiego.
A.B.: Najbardziej podoba mi się chyba po prostu to, że można kogoś nowego poznać w tak
nietypowej formie. Co więcej, bez wychodzenia z domu! Same zajęcia też mi się podobają.
Najmniej podoba mi się właściwie to, że jest nas coraz mniej w porównaniu do ilości osób,
które były na początku roku.
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S.K.: Jak moje wrażenia? Powiem Ci, nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie i poznam tyle
wspaniałych osób. Najbardziej podoba mi się chyba atmosfera i to, że nikt nikogo zbytnio nie
ocenia i, jak na razie, nie ma niczego, co by mi się tutaj nie podobało!
E.P.: Gdybyś miał* wybierać, to który przedmiot przypadł Ci najbardziej do gustu?
T.M.: Hm… chyba Eliksiry, ale lubię też Transmutację. Chociaż po tym, gdy się
dowiedziałem, jak trudna robi się w drugiej, trzeciej klasie, mój zapał nieco osłabł.
Zdecydowanie jednak lubię Eliksiry.
A.B.: Eliksiry. Zawsze je lubiłam, kiedy czytałam o nich w książkach. Głównie pewnie było
tak dlatego, że jestem fanką Snape’a. Zaś w WH ogólnie podoba mi się tematyka,
przygotowywanie receptur, gdzie trzeba być dokładnym, precyzyjnym i należy kierować się
logiką. Jest też zawsze czas, żeby się zastanowić, nie trzeba działać pochopnie.
S.K.: Najbardziej? Latanie, ponieważ jakoś dwa dni po rozpoczęciu roku od razu
zainteresowałam się quidditchem i zaczęłam ćwiczyć. W Astronomii podoba mi się to, że
uczymy się o kosmosie, gdyż kocham gwiazdy i nocne niebo. Ostatnio przekonuje się do
Zielarstwa (worek na trupa; kto wie, ten wie).
E.P.: To teraz pytanie, które musiało paść. Przedmiot, który lubisz najmniej to…?
T.M.: Nieszczególnie lubię Zielarstwo. Rośliny to absolutnie nie jest moja mocna strona;
potrafię uśmiercić nawet kaktusa.
A.B.: Transmutacja, jak coś trzeba wybrać… Jest tam dużo materiału do zapamiętania.
S.K.: Eliksiry i Historia Magii.
E.P.: Jasna sprawa. A gdybyś miał* wskazać ulubionego profesora - kto by nim był i
dlaczego?
T.M.: Profesor Maria Blair Salvatore! Ciekawie prowadzi zajęcia i jest świetną osobą, z
poczuciem humoru.
A.B.: Maria Blair Salvatore. Po prostu wzbudza sympatię i prowadzi dwa moje ulubione
przedmioty - Zielarstwo i Eliksiry. Wiadomo, czego wymaga, jasno wszystko przekazuje. Nie
mogę zapomnieć też o tym, że daje zdjęcia i obrazki na zajęciach, co uwielbiam!
S.K.: Ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że Lou, ponieważ, jak mówiłam, kocham Astronomię.
Kocham też to, jak prowadzi lekcję oraz atmosferę, jaka tam panuje. Myślę też, że Blair, gdyż
to moja babcia. Na ostatniej lekcji Zielarstwa również świetnie się bawiłam, a bałam się
trochę, jak to będzie wyglądać. Na szczęście, było super.
E.P.: Co sądzisz o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez naszą szkołę? Bierzesz
udział w kursach sobotnich, wypadach do Hogsmeade lub był*ś na Balu Halloweenowym?
Jak wrażenia?
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T.M.: Jak już wspominałem, brałem udział w Balu Halloweenowym. Moje wrażenia są
bardzo pozytywne. Kursy są ciekawe. Różne eventy są organizowane, zawsze dzieje się coś
interesującego. Jest to też świetny sposób na zapoznanie się z innymi.
A.B.: Biorę udział we wszystkim, tak właściwie. Jestem zadowolona. Bardzo lubię konkursy.
Jedynie czasami bale mogłyby trwać trochę krócej; ciężko wygospodarować aż 6-7 godzin.
S.K.: Byłam na Balu Halloweenowym i brałam również udział w wywiadach. Było super i
świetnie się bawiłam. Zresztą, tak samo, jak na wypadzie do Hogsmeade.
E.P.: Mhm, rozumiem. Zejdźmy na chwilę z tematu WH i przenieśmy się do nieco lżejszych
tematów. Niedługo będą Andrzejki. Który z popularnych sposobów wróżenia jest Twoim
ulubionym i dlaczego on?
T.M.: O rany, Wróżbiarstwo. Hm, prawdę mówiąc, nie mam właściwie ulubionego sposobu
wróżenia. Ciekawe jednak wydaje się wróżenie z fusów. Jest też okazja napić się herbatki!
A.B.: Właściwie, w przeszłości przelewałam tylko wosk przez dziurkę od klucza i to było dość
fajne. Chociaż nie zrobiłabym tego teraz w domu. Odstrasza mnie wizja bałaganu i
ewentualnego pożaru.
S.K.: Szczerze, nie mam ulubionego sposobu. Myślę, że najatrakcyjniejszym dla mnie będzie
wróżenie z karteczek z imionami. Pamiętam, że zawsze w szkole mieliśmy takie wróżenie i, no
cóż, jakoś zapadło mi w pamięć.
E.P.: Gdybyś miał* wróżyć z wosku, to chciałabyś, żeby jaki symbol Ci się ukazał?
T.M.: Może coś, co będzie oznaczało jakąś ciekawą przyszłość, interesujące zdarzenie. Na
pewno byłoby to coś dobrego.
A.B.: Może jakiś związany ze spokojem i szczęściem, ale nie wiem, czy takie istnieją.
S.K.: Hmm, nie wiem. Może serce?
E.P.: Miłość?
S.K.: Może, przydałaby się w końcu.
E.P.: Okej! Z całego serca dziękuję za pomoc. Teraz to Twoja chwila - kogo chciał*byś
pozdrowić?
T.M.: Agathę Blackwood, moją rywalkę - oczywiście w pozytywnym sensie - w zdobywaniu
punktów dla domu.
A.B.: Pozdrawiam moje kochane Krukonki!
S.K.: Nie ma za co! Zdecydowanie chcę pozdrowić Blair, Louri i Evelyn Kerrigan, a także
Lilkę Evans i Ninę Verner.
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Kto wywróży Ci przyszłość?
Do Andrzejek zostały już dwa tygodnie, a Ty nadal nie wiesz, do kogo wybrać się, aby impreza
była niezapomniana? A więc przychodzę z pomocą! Wszystkie moje propozycje będą na pewno
pełne wrażeń, aczkolwiek wykonaj ten quiz, aby dowiedzieć się, która z postaci z sagi będzie
dla Ciebie najbardziej adekwatna!
1. Który sposób wróżenia preferujesz?
a. wróżenie z fusów (2 pkt)
b. wróżenie z wosku (3 pkt)
c. wróżenie z dłoni (1 pkt)
2. Który kolor przeważa w Twoich codziennych outfitach?
a. żółty (2 pkt)
b. czerwony (3 pkt)
c. fioletowy (1 pkt)
3. Do której z tych postaci czujesz największą sympatię?
a. Severus Snape (3 pkt)
b. Pansy Parkinson (2 pkt)
c. Lord Voldemort (1 pkt)
4. Które z tych zwierząt najchętniej byś przygarnął?
a. ptaka (1 pkt)
b. psa (2 pkt)
c. chomika (3 pkt)
5. Jaki prezent mikołajkowy wolisz?
a. dużo jedzenia (2 pkt)
b. coś związanego z moją pasją (1 pkt)
c. książki (3 pkt)
6. Z kim wolałbyś spędzić Andrzejki?
a. prof. Martinem McCarthym (2 pkt)
b. prof. Sky Pulsatillą (3 pkt)
c. prof. Marią B. Salvatore (1 pkt)
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7. Który sposób relaksu preferujesz?
a. spędzanie czasu z przyjaciółmi (1 pkt)
b. spanie (2 pkt)
c. oglądanie filmów i seriali (3 pkt)
8. Które z tych miejsc najchętniej byś odwiedził?
a. Rzym (3 pkt)
b. Delfy (1 pkt)
c. Stonehenge (2 pkt)
9. Którą z podanych postaci lubisz najmniej?
a. Dolores Umbridge (3 pkt)
b. Peter Pettigrew (1 pkt)
c. Ron Weasley (2 pkt)
10. W którym z podanych miejsc czujesz się najbardziej komfortowo?
a. dormitorium (1 pkt)
b. pub (3 pkt)
c. sale lekcyjne (2 pkt)
Harry Potter
Widać, że spotkał Cię niemały zaszczyt, skoro sam wielki Harry Potter postanowił wywróżyć
Ci przyszłość. Może pamiętasz z czasów, gdy jeszcze pobierał nauki w Hogwarcie, że jego
zdolności nie były ponadprzeciętne, jednak życie jest pełne niespodzianek! Jedno jest pewne to wróżenie będzie przede wszystkim Waszą dobrą zabawą.
Sybilla Trelawney
No nieźle, poszczęściło Ci się! To przecież znana wieszczka, która miała na koncie aż dwa
poprawne proroctwa. Nie wiem, czy mogłeś lepiej trafić. Usiądziecie razem do herbatki, a ona
popatrzy Ci na dłoń, potem do Twojej szklanki i… przepowie Ci śmierć. Pamiętaj, żeby być
optymistą! W końcu może to Twój zagubiony ojciec chrzestny uciekł z Azkabanu?
Firenzo
Nie mogę w to uwierzyć! Sam centaur zdecydował się zapoznać Cię z Twoją przyszłością. To
prawdziwe szczęście i nie możesz pozwolić, by tak wspaniała okazja przeszła Ci koło nosa.
Dodatkowo, to wspaniała okazja, by się lepiej poznać. Rozwiniesz też swoje zdolności z
astronomii i astrologii - słowem, same plusy.
Draco Malfoy
Tego chyba nikt się nie spodziewał. Przyjmij moje najserdeczniejsze gratulacje.Co takiego
zrobiłeś, że Draco będzie chciał przepowiedzieć Ci przyszłość? Jak myślisz, jaka ona będzie?
Nie jestem wróżbitą, ale coś mi mówi, że może być wspólna… Nie wiem jednak tego na
pewno; idź i sam się przekonaj!
Albus Dumbledore
Naprawdę możesz być z siebie dumny. Wszyscy wiemy, jak wielki i potężny jest Albus
Dumbledore i jestem przekonana, że z Wróżbiarstwem wcale nie jest do tyłu. Na pewno
pomoże Ci zrozumieć niuanse Twojego przeznaczenia i udzieli pomocnych rad. Jestem
przekonana, że wiele wyniesiesz z wróżenia przyszłości przez Albusa Dumbledore’a.
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Pora na szczyptę prawdziwej magii
Hi!
Witam wszystkich przyjaciół i tych, którzy czytali moje artykuły od czasu, gdy się
pojawiłom w redakcji, i tych nowych, których witam pierwszy raz. Dziś mam dla Was kilka
prostych do wykonania rytuałów ochronnych i bonusowy opis, jak zrobić Sakiewkę Mocy.
Trochę prawdziwej magii.
Nim przejdę do faktycznej części artykułu, mogę poprosić byście dotrwali aż do końca?
Sprawi mi to wielką przyjemność! A teraz lecimy do magii.
To, co może przydać się zawsze
Na pierwszy ogień mam dla Was słoik ochronny w dwóch wariantach. Zacznijmy od
słoika podręcznego. Łapiemy słoik, nie musi być duży i wkładamy do niego:
• nasiona kopru włoskiego
• kwiat nagietka
• listki brzozy
• gałkę muszkatołową
• gorczycę czarną
Po czym dokładnie go zamykamy i stawiamy w miejscu, gdzie zawsze go odnajdziemy. A gdy
tylko poczujemy się zagrożeni, sięgamy po niego i wdychamy zapach ziół w nim zamkniętych.
Proste? No ba!
Drugi słoik potrzebuje ogródka, więc jeśli go nie posiadacie, mówi się trudno.
Potrzebujemy słój z pokrywką i garść małych przedmiotów, np. gwoździ albo skrawków metalu
i napełniamy nimi ów słój do połowy. Gdy już to zrobimy, zalewamy całość wodą z solą i
szczelnie zamykamy, po czym zakopujemy na głębokość co najmniej 30 centymetrów w
ogrodzie. Jeśli nie posiadamy ogródka lub zakopaliśmy słój daleko od faktycznego miejsca
zamieszkania, powtarzamy rytuał co roku.
Dobranoc!
Wiele ludzi zmaga się z bezsennością i różnorakimi problemami ze snem. Pewnie część
z Was również, ja też się zaliczam do tego grona, nie ma co się wstydzić. Dla nas wszystkich;
i tych z bezsennością, i tych borykającymi się z koszmarami, mam rytuał ochronny podczas
snu.
Rytuał wykonujemy tuż przed pójściem spać i potrzebujemy do niego:
• srebrną świecę
• gałązkę wrzosu (żywa lub zasuszona)
• gałązkę paproci
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• kłos żyta
• kwiat rumianku
Zioła umieszczamy w kątach pokoju w następującej kolejności: żyto od północy, paproć od
zachodu, wrzos od południa i rumianek od wschodu; a na środku pokoju zapalamy srebrną
świecę i koncentrujemy się na jej płomieniu, wyobrażając sobie, jak płoną w nim wszystkie
negatywne energie i złe moce, które mogłyby na nas wpływać. Po upływie pół godziny gasimy
płomień i zostawiamy świecę na swoim miejscu.
Po przebudzeniu zbieramy zioła i świecę i chowamy je w ciemnym, bezpiecznym
miejscu, aż do wieczora. Całość powtarzamy przez 3 kolejne wieczory, a w razie potrzeby
ponawiamy wszystko po kilku dniach.
Sakiewka ziołowa, gdy słój nie pomaga
Bardzo tematyczny ten artykuł, brzmi jak nie mój. Na koniec zostawiam Was z
przepisem na ziołową sakiewkę, jak widać po nagłówku. Sakiewkę nosimy przy sobie, można
ją też schować w bezpiecznym miejscu w domu, w samochodzie, Wasz wybór! Sama sakiewka
składa się z 7 ziół, które wybieramy z listy poniżej:
cynamon, hyzop, tymianek, oset, waleriana, czarna jagoda, kadzidło, rozmaryn, laur, mięta,
drzewo sandałowe, pieprz
Wybrane zioła pakujemy do białej lub złotej sakiewki, w czasie komponowania należy
pamiętać o wizualizacji ochronnej mocy, którą chcemy się otoczyć.
No to co, notka na zakończenie
Dotarliście do końca? Mam nadzieję, bo dzisiaj się z Wami żegnam. Po prawie dwóch
latach kalendarzowych a 6? chyba 6 latach szkolnych (a prawie już siedmiu) żegnam się z
redakcją “Kleksa” na dobre, przynajmniej nie planuję powrotu w najbliższym czasie. Dla tych,
którzy pierwszy raz to czytali – co mam powiedzieć, mam nadzieję, że było to przyjemne i nie
zniechęciło Was to dalszego czytania “Kleksa”. A dla wszystkich, którzy mnie znali, choć tylko
na papierze… Do zobaczenia kiedyś, miło było was poznać :)
– Szkarłatek
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Witam! Dzisiaj postanowiłam zwrócić szczególną uwagę na Eliksiry, a dokładniej na
podstawowe informacje o ich podziale.
Zacznijmy od tego, że mamy cztery grupy eliksirów współczesnych.

1) Eliksiry zdrowotne
Funkcja: wpływają w jakiś sposób na zdrowie/poprawiają stan zdrowia użytkownika.
Do tego rodzaju eliksirów są zaliczane: granusy (dodają sił, polepszają zdrowie podczas
choroby, np. Eliksir Pieprzowy), antidota (przeciwdziałają skutkom trucizny) i eliksiry
ossyczne (naprawiają, regenerują kości, np. Szkiele-wzro).

2) Eliksiry mentalne
Funkcja: wpływają na stan psychiczny i emocjonalny.
Dzielą się na: nasenne (wpędzają w stan snu lub pobudzają, np. Eliksir Słodkiego Snu),
memoretyczne (wpływają na pamięć oraz wspomnienia, np. Eliksir Jasnego Umysłu),
miłosne (wywołują bardzo silne zauroczenie, obsesję na punkcie innej osoby) oraz
blesusarne (są odpowiedzialne za świadomość i koncentrację, np. Felix Felicis).

3) Eliksiry Czarnomagiczne
Funkcja: niekorzystne działanie na spożywającego.
Są to trucizny - powodują negatywne skutki: choroby lub nawet śmierć, czego
przykładem jest Wywar Żywej Śmierci.

4) Eliksiry metamorficzne
Funkcja: wpływają na fizyczny wygląd i zachowanie ciała.
Tutaj występuje podział na eliksiry: maksymalizujące (zwiększenie wielkości obiektu,
np. Eliksir Rozdymający), minimalizujące (zmniejszenie wielkości obiektu, np. Eliksir
Skurczający) i corpuskularne (zmieniają wygląd zewnętrzny, wpływają na
funkcjonowanie ciała, np. Eliksir Wielosokowy).
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Jako że ostatnio (no, już jakiś czas temu) mugole obchodzili Halloween, czyli Noc Duchów,
chciałam Wam opowiedzieć kilka ciekawych rzeczy na ten temat. Mam nadzieję, że niektóre
ciekawostki mile Was zaskoczą!
Na początek kilka oczywistych faktów.
Noc Duchów była obchodzona 31 października w Wielkiej Sali, gdzie uczniowie i
profesorowie bawili się w udekorowanej w dyniowe lampiony i nietoperze sali. Pod koniec
duchy Hogwartu urządzały przedstawienie.
•

Nie wiem, czy pamiętacie, ale to właśnie w Noc Duchów Czarny Pan zabił rodziców
Harry'ego, Jamesa i Lily Potter, tym samym tracąc swoją moc.

•

Dla całego społeczeństwa czarodziejów, Noc Duchów była wyjątkowa. Można by
powiedzieć, że szczęśliwa. Kiedy 31 października 1981 roku Harry nieświadomie
pokonał Lorda Voldemorta, w Wielkiej Brytanii zapanowała radość.

•

Również śmierć Sir Nicolasa de Mimsy-Porpington (Prawie Bezgłowego Nicka)
nastąpiła w Noc Duchów.

•

Co roku, od 1991 do 1994 roku w Hogwarcie mają miejsce niecodzienne wydarzenia
w Noc Duchów. Przyjrzyjmy się temu bliżej:

W 1991 r. - wpuszczenie trola do szkoły przez Quirella i zwycięska z nim walka Harry'ego,
Rona i Hermiony.
W roku 1992 - otwarcie Komnaty Tajemnic i atak bazyliszka (spetryfikowanie Pani Norris).
W 1993 r. - uważany przez wszystkich za śmierciożercę i zdrajcę Syriusz Black próbuje
wtargnąć do Domu Wspólnego Gryffindoru i niszczy obraz Grubej Damy.
Zaś w 1994 r. – Bartemiusz Crouch Jr pod postacią Alastora Moody'ego doprowadza do
udziału Harry'ego w Turnieju Trójmagicznym (to on wrzucił kartkę z jego nazwiskiem i
zaczarował Czarę), w konsekwencji czego chłopiec staje później przed Voldemortem na
cmentarzu w Little Hangleton i bierze udział w jego odrodzeniu, omal nie ginąc.
W tym numerze ciekawostek będzie na tyle, ale dajcie koniecznie znać, jak Wy obchodzicie
Noc Duchów!
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Scott Sparrow. Magiczne Historie
I. Czarodziejski pub
- Myślisz, że możemy tam wejść?
- To był twój pomysł. Nie mów, że masz cykora.
- Nie! Ale…
- Ty wymyśliłeś, żeby tu przyjść. Specjalnie urwaliśmy się ze szkoły. Idziemy.
Dwóch chłopaków w granatowych mundurkach z emblematem prywatnej szkoły przeszło przez
ulicę, rozglądając się wokół, aby sprawdzić, czy nie jechały żadne samochody. Jak na Londyn
o tej porze dnia, było tu zadziwiająco spokojnie; brak tłumów, brak korków, niemal zupełny
bezruch. Podeszli do drzwi ponurego baru, który wczoraj znalazł Michael, kiedy uciekali przed
szkolną bandą Cyrusa Millera. Szyby w oknie były ciemne, niemal nie przepuszczały światła,
drzwi czarne, lśniące niemal jak heban.
- Ale ma dziwny szyld, zobacz- powiedział cicho Scott, wskazując palcem. Michael podniósł
głowę. Nad drzwiami wymalowany był czarny kocioł z dziurą z boku, jakby została czymś
wybita.
- Dziurawy Kocioł…- przeczytał widniejący obok napis. Po chwili wahania sięgnął do klamki
i otworzył drzwi. Weszli niepewnie do środka, trafiając do pogrążonej w półmroku sali. Była
wypełniona stolikami, z długim kontuarem pod przeciwległą ścianą. Drzwi zatrzasnęły się za
nimi i ucichły odległe dźwięki samochodów z sąsiedniej ulicy. Zapadła zupełna cisza.
Wszyscy obecni w pubie ludzie gapili się na nich w pełnym napięcia milczeniu. Dopiero teraz
Scott i Michael zauważyli, że, mimo wczesnej pory, bar był wypełniony ludźmi.
Większość z nich miała na sobie osobliwe stroje - długie do samej ziemi szaty o
najdziwniejszych krojach, niektórzy nawet szpiczaste kapelusze, a jeden z mężczyzn przy barze
wielki turban, którego koniec ciągnął się do samej podłogi.
- My-myślę, że nie powinniśmy tu przebywać - powiedział cicho Scott, patrząc niepewnie po
twarzach zwróconych w ich stronę.
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- Daj spokój, to tylko pub. Niby co może się stać?- prychnął Michael równie cicho i ruszył do
kontuaru, a Scott, chcąc nie chcąc, podążył za nim.
Kiedy szli, wszystkie głowy odwracały się za nimi, a cisza powoli zaczęła wypełniać się
szeptami. Scott nabierał coraz większej pewności, że nie są tu mile widziani. I kiedy już miał
odezwać się do kolegi i namówić go, by stąd wyszli, usłyszeli znienacka za sobą czyjś głos.
- Co wy tu robicie, chłopcy?
Odwrócili się błyskawicznie. Przed nimi stał wysoki mężczyzna o ciemnobrązowych włosach
w połatanej marynarce i spodniach. Obserwował ich uważnie i ani na chwilę nie odwrócił
wzroku.
- Eee… my właściwie…- zaczął niepewnie Scott, ale Michael mu przerwał.
- Chcieliśmy zobaczyć to miejsce, wydało nam się ciekawe. Zauważyliśmy je wczoraj powiedział, przywołując na twarz swój najbardziej ujmujący uśmiech, dzięki któremu lubili go
wszyscy nauczyciele.
- Zauważyliście ten pub?- zapytał z niedowierzaniem mężczyzna, przyglądając im się
podejrzliwie.
- No… tak, my…
- Hmm… chodźcie ze mną.
Ruszył w stronę drzwi w głębi sali, a Scott i Michael, popatrując na siebie niepewnie, poszli za
nim.
Znaleźli się w długim, ciemnym korytarzu, a po obu jego stronach ciągnął się rząd niczym
nieoznakowanych drzwi. Mężczyzna otworzył najbliższe po prawej stronie i gestem zaprosił
ich do środka. Kiedy weszli, znaleźli się w małym prostokątnym salonie. Po prawej znajdował
się kominek, na którym płonął ogień, a przed nim kanapa i dwa fotele. Pod oknem naprzeciwko
drzwi stało duże dębowe biurko. Naprzeciw kominka stał regał z książkami, a w rogu wielka,
czarna szafa, lekko odrapana z jednej strony, zupełnie jakby ostrzył na niej pazury wielki kot.
- Zaczekajcie tutaj chwilę, zaraz wrócę - powiedział mężczyzna do Scotta i Michaela, po czym
wyszedł, zostawiając ich samych. Przez chwilę żaden nic nie mówił, obaj zdumieni tym, co
zaszło.
- Chyba mamy kłopoty - powiedział Scott. - Założę się, że poszedł po strażników miejskich.
- No to musimy się stąd zmywać - Michael podszedł do drzwi i nacisnął klamkę. Drzwi jednak
ani drgnęły. Zmarszczył brwi i spróbował jeszcze raz.
- Zamknął nas tu!- odwrócił się ze złością. Scott nic nie powiedział. Zastanowiło go, że nie było
słychać dźwięku przekręcanego w zamku klucza. Już miał sam pójść sprawdzić, kiedy nagle
usłyszeli ciche dudnienie, coś jakby czyjeś pospieszne kroki, które z każdą chwilą się zbliżały.
I, co najdziwniejsze, dźwięk zdawał się dobiegać z szafy.
Kiedy kroki były już blisko, drzwi szafy otworzyły się nagle i wyszedł z niej mężczyzna, który
ich tu przyprowadził. Towarzyszył mu starzec z długą, białą brodą, ubrany w ciemnogranatową,
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długą pelerynę i spiczasty kapelusz w tym samym kolorze, ozdobiony gwiazdkami. Na nosie
miał okulary połówki w srebrnej oprawce. Scottowi przywodził na myśl maga z jakiejś
opowieści dla dzieci.
- Oto oni, Dumbledore.
Mężczyzna nazwany Dumbledore’em spojrzał na nich po kolei badawczym wzrokiem. Przez
chwilę nikt się nie odzywał, aż w końcu Scott nie wytrzymał. Cała sytuacja robiła się coraz
dziwniejsza, a on miał już dość niewiedzy.
- Przepraszam, ale o co właściwie chodzi? - zapytał, patrząc to na jednego to na drugiego ze
stojących przed nim ludzi.- Jeśli nie powinniśmy tu być, to czemu nie możemy po prostu wyjść?
- Ponieważ, panie Sparrow, wy obydwaj w ogóle nie powinniście byli zobaczyć tego pubu powiedział Dumbledore, patrząc na niego znad okularów. Scott znieruchomiał.
- Skąd pan zna moje nazwisko?- zapytał podejrzliwie.
- I „dlaczego nie powinniśmy go zobaczyć”? - dodał Michael.
- Ponieważ tylko czarodzieje mogą zobaczyć Dziurawy Kocioł - powiedział mężczyzna w
marynarce.
Na chwilę zapadła cisza. Scott i Michael zaniemówili, a potem spojrzeli po sobie z
zaskoczeniem. Robiło się coraz dziwniej. Scott zaczynał już podejrzewać, że mają do czynienia
z wariatami.
- Ale… jak to czarodzieje? - zapytał ostrożnie.- Czy ja dobrze usłyszałem? Przecież nie ma
czegoś takiego jak czarodzieje.
Dumbledore uśmiechnął się. Wyjął z wewnętrznej kieszeni szaty długi, cienki patyk, a potem
wycelował go w fotel obok kominka. Błysnęło i mebel zamienił się w wielkiego, grubego kota
o wściekle rudym futrze, który rozejrzał się wokół, jakby ze zdumieniem i miauknął przeciągle.
Scott wytrzeszczył oczy z niedowierzaniem. Kot podszedł do niego i otarł się o jego nogę,
mrucząc. Chłopak spojrzał na Michaela, który przyglądał się temu z dziwnym błyskiem w
oczach.
- Czy to się dzieje naprawdę? - mruknął niedowierzająco.
- Tak, to się dzieje naprawdę. Magia jest jak najbardziej prawdziwa - powiedział Dumbledore.
Obaj chłopcy spojrzeli na niego z uwagą. - I wygląda na to, że wy obaj jesteście czarodziejami.
A w każdym razie na pewno jeden z was. I dlatego musimy to sprawdzić.
Podszedł do nich z wyciągniętą różdżką i uniósł ją nad głową Scotta. Chłopak stał nieruchomo,
lekko przestraszony, zastanawiając się, co będzie dalej. Dumbledore wymamrotał coś pod
nosem, kreśląc nad nim dziwne wzory końcem różdżki, która zostawiała w powietrzu świetlisty
ślad. Kiedy skończył, stuknął lekko Scotta w czubek głowy i w tym samym momencie chłopak
poczuł niezwykłe gorąco, które zdawało się promieniować z całego jego ciała. Wciągnął
gwałtownie powietrze z zaskoczenia, a kiedy miał już wrażenie, że zaraz spłonie, wszystko
skończyło się tak nagle, jak się zaczęło.
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Dumbledore pokiwał głową jakby z zadowoleniem i podszedł do Michaela. Scott przyglądał
się, jak kreśli nad nim te same wzory i stuka go w głowę różdżką. Jednakże nic się nie
wydarzyło, wyglądało na to, że Michael nie poczuł tego samego, co Scott. Stał przed
czarodziejem z wyrazem oczekiwania na twarzy. Dumbledore zmarszczył brwi i powtórzył
zaklęcie.
- Hmm…- mruknął, gładząc brodę długimi palcami.
- Coś nie tak? - zapytał Michael, patrząc na niego z oczekiwaniem.- Co pan ustalił?
- Cóż…- zaczął Dumbledore. - Wygląda na to, że tylko jeden z was jest czarodziejem.- spojrzał
na Scotta z błyskiem w oku.
- J-ja? - wyjąkał chłopak, otwierając szeroko oczy z zaskoczenia. Dumbledore skinął głową z
uśmiechem.
Scott zamilkł. Podszedł do najbliższego fotela, tego, który nie był kotem i opadł na niego,
zagłębiając się w miękkie obicie. On… czarodziejem… A więc magia istniała, wszystko, o
czym do tej pory czytał w książkach; historie, które razem z Michaelem pochłaniali z wielkim
zainteresowaniem, mogły być prawdziwe. Ciekaw był, co na to jego rodzice. Czy mogli
wiedzieć o tym?
Z zamyślenia wyrwał go nagle głos Michaela.
- A co ze mną? Czy ja też jestem czarodziejem?- pytał Dumbledore’a, a w jego oczach Scott
dostrzegł dziwną determinację, a także coś na kształt głodu, pragnienia. Oczy Michaela
wyglądały jak dwie ciemne studnie, w których dostrzegł coś, czego wolałby nigdy tam nie
oglądać, a co już kilka razy widział.
Dumbledore przyglądał się Michaelowi uważnie. Scott był niemal pewien, że i on dostrzegł ten
dziwny wyraz na jego twarzy.
- Niestety nie, mój drogi - powiedział cicho i jakby ze smutkiem. - Tylko…
- Ale powiedział pan, że tylko czarodzieje mogą zobaczyć ten pub - zaprotestował Michael, a
w jego oczach błysnął gniew - Ja go widziałem, JA go znalazłem!
Przez długą chwilę on i Dumbledore mierzyli się wzrokiem w milczeniu, obserwowani przez
Scotta i drugiego czarodzieja. Napięcie, wiszące w powietrzu zdawało się przenikać na wskroś
wszystkich tu obecnych.
A potem Michael wziął głęboki wdech i wypuścił powoli powietrze.
- To, co teraz? - zapytał, usilnie starając się ukryć rozczarowanie w głosie. - Co będzie dalej?
Co będzie ze mną? I z nim? - wskazał na Scotta gwałtownym ruchem. - Będzie się uczył magii?
Złość w jego głosie zaskoczyła Scotta. Jeszcze nigdy nie widział Michaela tak wzburzonego.
Dumbledore westchnął ze smutkiem.
- Tak, ale ty niestety nie będziesz mógł.
- Ale… - Michael urwał na chwilę. - Ale może mógłbym… mógłbym spróbować…
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- Michael, nie jesteś magiczny. Nie będziesz w stanie rzucić żadnego czaru - odezwał się
milczący dotąd mężczyzna o brązowych włosach. Michael spojrzał na niego z
niedowierzaniem.
- Ale… przecież widziałem ten pub…
- Tak, to prawda - Dumbledore skinął głową.- Widziałeś go, bo, jak podejrzewam, w twojej
rodzinie ktoś mógł być czarodziejem. Czasem się tak zdarza, że potomkowie czarodziejów…
Michael pokręcił gwałtownie głową, cofając się.
-Nie. To jest niemożliwe - zaprotestował.- To nieprawda…
- Michael…
- Nie!
Nagle Michael rzucił się do drzwi. Po krótkiej walce z klamką udało mu się je otworzyć i
wybiegł na korytarz. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, usłyszeli, jak biegnie przez główną
salę pubu.
- Remusie, zdołasz go zatrzymać? - zapytał Dumbledore drugiego czarodzieja, dziwnie
spokojnym głosem. Remus skinął głową i wybiegł w ślad za chłopakiem.
Scott przeniósł spojrzenie z otwartych na oścież drzwi z powrotem na Dumbledore’a. Na jego
twarzy malował się szok. Zachowanie Michaela go zaskoczyło, ale jeszcze bardziej był
zaskoczony spojrzeniem, jakie rzucił mu najlepszy przyjaciel tuż przed tym, zanim wybiegł.
Było pełne nienawiści.
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Przysmak Ślizgonów
Od dłuższego czasu Ślizgoni w Wirtualnym Hogwarcie chwalili się nową potrawą, którą
przygotowywali prawie każdego dnia! Wszyscy byli zaciekawieni czym tak bardzo się zajadają,
po wielu pytaniach i rozmowach udało się wydobyć tę informację. Ślizgoni zajadali się zupą
krem z zielonego groszku! Jest to bardzo prosta do przygotowania potrawa, która zasmakuje
niejednemu czarodziejowi.

Składniki:
• 400 g mrożonego groszku;
• 500 ml bulionu warzywnego;
• 2 ząbki czosnku;
• mała cebula;
• 2 łyżki masła;
• 5 łyżek śmietanki kremówki;
• 3 łyżki soku z cytryny;
• sól i pieprz do smaku.
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Sposób przygotowania:
1. Cebulę obrać, drobno pokroić i podsmażyć na maśle przez 5 minut w średniej wielkości
garnku.
2. Czosnek obrać, pokroić w plasterki i dorzucić do cebuli, całość smażyć przez dwie
minuty.
3. Do garnka wsypać 400 g rozmrożonego groszku i wlać 500 ml bulionu warzywnego,
całość gotować pod przykryciem przez 15 minut.
4. Do zupy dodać 3 łyżki soku z cytryny i 5 łyżek śmietanki kremówki. Całość dokładnie
wymieszać i gotować jeszcze przez 2 minuty.
5. Doprawić solą i pieprzem wedle uznania.
Smacznego!

Zaczęła się jesień, a już niedługo zawita u nas zima. Pewnie przed każdym wyjściem,
myślicie tylko o tym zimnie, które poczujecie poza ciepłym mieszaniem. Niskie temperatury,
mróz, śnieg - to wierzchołek góry lodowej rzeczy, z którymi musimy się zmagać zimą. Jednak
co to ma wspólnego z Kącikiem Mody? Już wyjaśniam! Moda to nie tylko ubrania i stylizacje
z nich stworzone, ale też materiały, z których nasze ubrania są zrobione. Wielu ludzi nie zdaje
sobie sprawy, jak ważny jest skład tego, co mamy na sobie. W tym artykule chciałabym
omówić materiały, których lepiej unikać, aby nie zamarznąć, z czego zrobione ubrania lepiej
kupować i jak zwracać na to uwagę.
Będąc w sklepie, kiedy bierzemy jakiś wieszak z przykładowym swetrem, będzie miał on
przyszytą metkę, na której znajdziemy między innymi to, w jakiej temperaturze prać daną
rzecz, jak ją prać, a przede wszystkim - skład, czyli z czego on został zrobiony. Jest to istotne,
ponieważ za to, że marzniemy, nie odpowiada tylko pogoda, ale również to, jakiej jakości są
nasze ubrania. Poniżej omówię różne rodzaje materiałów, zarówno tych dobrych, jak i złych
oraz to, czym sugerować się podczas zakupów.

Akryl
Jest to materiał, a dokładnie syntetyczne włókna, które robione są z polimeru. Może on się
pojawiać również pod nazwą poliakryl, anilana lub orlon. Będąc w jakiejś sieciówce, właśnie
w sezonie jesienno-zimowym, spotkamy mnóstwo przede wszystkim swetrów i kardiganów
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zrobionych właśnie z akrylu. Należy wystrzegać
się ubrań z niego zrobionych, ponieważ, choć
sweter na pierwszy rzut oka wydaje się ciepły, to
wcale taki nie jest. Nie zatrzyma naszego ciepła,
nie ochroni nas przed niską temperaturą ani
mroźnym wiatrem.

Poliester
Każdemu dobrze znany poliester to sztuczny materiał, z
którego wykonana jest co druga rzecz, jaką weźmiemy w nasze
ręce. Nie jest jednak to dobra opcja. Jest to sztuczna tkanina,
która, mimo tego, że jest wytrzymała, nie sprzyja nam w
zachowaniu ciepła.

Wiskoza
Mimo iż pozyskiwana jest z naturalnych surowców, to
zaliczamy ją do włókien sztucznych.
Wiskoza będzie już lepszym rozwiązaniem, jednak w tym
wypadku przykładowy sweter wykonany w 100% z tego
materiału, nie sprawdzi się nam. Ubrania z tego materiału
powinny mieć w swoim składzie coś jeszcze, w innym
wypadku będą nietrwałe.
Wełna
Jest to najlepsza opcja na zimę. Za taki sweter
zapłacimy więcej, ale będzie to inwestycja na
znacznie dłuższy okres! Wyobraźcie sobie
tylko to ciepło, które poczujemy za każdym
razem, gdy ubierzemy takie ubrania. Warto też
zauważyć, że aktualnie rękodzieło jest na
topie. Można zorientować się na przykład, czy
nasza babcie potrafi dziergać na drutach i czy
mogłaby nam zrobić taki cudowny sweterek.
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Tweed
Jest to szkocka wełniana tkanina, która wyróżnia się tym, że
posiada skośny splot. Z tej tkaniny często robione są
płaszcze, marynarki czy garsonki. Ciekawostką jest to, że
znani projektanci, tacy jak Coco Chanel, używają tego
materiału do tworzenia swoich garsonek. Jeśli nie lubisz
marznąć, to jest to tkanina zdecydowanie dla Ciebie.

Sztruks
Jest to charakterystyczna prążkowana tkanina wełniana lub
bawełniana. Jest gruba i ma naprawdę gęsty splot, dzięki czemu
zapewni nam wiele ciepła. Z tego materiału najczęściej robione są
spodnie, marynarki lub kurtki.
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Baran (21 marca - 19 kwietnia)
Mimo że w ostatnim czasie mogło Ci się coś nie powieść i przez to możesz
czuć się nieco wypalony, nie przejmuj się! Na wszystko przychodzi czas i
ten okres jest szczególnie dobry dla Ciebie. Nie lękaj się podejmować
nowych wyzwań, w końcu każdy musi spróbować w swoim życiu czegoś
nowego. W Twoim życiu może kilka rzeczy się zmienić - ktoś zniknie, a ktoś się pojawi, ale
nie przejmuj się; właśnie tak miało być!
Byk (20 kwietnia - 20 maja)
To już połowa listopada! Pogoda idealna, by odczuć prawdziwy jesienny
klimat. To też idealna wymówka, by nie wychodzić z domu. Nie bój się
zaszyć się z książką czy dobrym filmem na Netflixie. Każdy musi mieć czas
dla siebie, a własny komfort jest przecież najważniejszy. Niech nikt nie mówi
Ci, coś masz robić - przeżyj swoje życie tak, by samemu być szczęśliwym i nie przejmuj się
opinią innych.
Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)
W ostatnim czasie mogłeś pożegnać się z kimś ważnym w swoim życiu. Jeśli
tak, to wraz z całą Redakcją przesyłamy wirtualne uściski, ale pamiętaj - żyje
się tylko raz! W życiu pojawiają się różne chwile i nic nie trwa wiecznie, ale
każda znajomość może nas czegoś nauczyć. Należy wynieść wnioski z
każdej relacji i uczyć się na błędach. Uśmiechnij się, na pewno spotkasz jeszcze mnóstwo ludzi,
z którymi przeżyjesz wiele wspaniałych chwil!
Rak (21 czerwca - 22 lipca)
Lubisz przygody? A więc zrób coś szalonego! Młodość potem nie
wróci, a każdy ma prawo do robienia głupot, przynajmniej od czasu do
czasu. Nie można być całe życie poważnym. Korzystaj z tego, co masz
pod ręką i rób to, co sprawi, że uśmiech zakwitnie Ci na twarzy. Nie
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próbuj się dostosować do innych, po prostu dobrze się baw! Gwarantuję Ci, że wtedy wszystko
od razu staje się bardziej znośne.
Lew (23 lipca – 22 sierpnia)
Musisz o siebie bardziej dbać. Wiem, że to może być małym wyzwaniem,
jednak zacznij od drobnych gestów. Zobaczysz, czasem wejdzie Ci to w
nawyk. Nie wychodź nigdzie bez czapki i szalika (ani bez maseczki!), bo
inaczej możesz się przeziębić! Musisz umieć ocenić, co jest dla Ciebie
najważniejsze i postępować zgodnie ze swoimi priorytetami. Pamiętaj, że
nie da się zdobyć wszystkich szczytów jednocześnie.
Panna (23 sierpnia - 22 września)
Ostatnio miałeś strasznie dużo do zrobienia. Spokojnie, nikt Cię nie goni!
Jeśli czujesz presję z otoczenia, postaraj się odciąć od toksycznych osób.
Wiem, że to może nie być łatwe, a z początku nawet niemożliwe, ale
małymi kroczkami wszystko można osiągnąć! Nawet jeśli będzie ciężko,
to pamiętaj, że masz przy sobie osoby, na których wsparcie możesz liczyć
i którzy z chęcią Ci pomogą.
Waga (23 września - 22 października)
Ten czas jest właśnie dla Ciebie. Postaraj się skupić na nauce, a obiecuję,
że w przyszłości przyniesie to obfite rezultaty. Jeżeli coś Ci nie wychodzi
- nie szkodzi, skup się na tym, co jest Ci potrzebne, a, co ważniejsze, co
sprawia Ci radość. Nikt nie przeżyje Twojego życia za Ciebie, więc
podejmuj decyzje w taki sposób, abyś był z nich zadowolony i nigdy ich nie żałował.
Skorpion (23 października - 21 listopada)
Wiem, że nie lubisz uzewnętrzniać swoich uczuć i często masz problem z
ich wyrażaniem, ale nie odwracaj się z tego powodu od osób, którym
naprawdę na Tobie zależy. Jeśli to sprawi, że poczujesz się lepiej opowiedz ludziom, którym ufasz o tym, co Cię dręczy. Gwarantuję, że nie
będą Cię osądzać, a Tobie pomoże to tylko w budowaniu trwalszej relacji.
Nie wolno całe życie dusić w sobie pewnych przeżyć, a mówienie o nich naprawdę może wiele
zmienić.
Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)
To będzie dla Ciebie przełomowy miesiąc. Czy zmiany będą dobre, czy złe
- to już zależy od Ciebie. Rozwijaj swoje pasje i zainteresowania, a kto wie,
co z tego wyniknie? Sukces można osiągnąć zawsze, jeśli tylko
wystarczająco się stara. Ja w Ciebie wierzę i pamiętaj - nie ma rzeczy
niemożliwych. Wróżę Ci świetlaną przyszłość, jeśli tylko się odważysz i zrobisz to, o czym
zawsze marzyłeś. To naprawdę będzie wielka zmiana, ale zobaczysz, ile da satysfakcji!
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Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)
W ostatnim czasie miałeś mnóstwo do zrobienia i możliwe, że
zaniedbałeś przez to relacje z najbliższymi. Najwyższy czas to nadrobić!
Praca przeminie i za pół roku nie będziesz pewnie nawet pamiętać, czym
się zajmowałeś, ale ludzie zostaną z Tobą na dłużej. Uważaj, jeśli
przestaniesz poświęcać im czas, Wasze relacje osłabną, a z upływem
czasu, mogą nawet zaniknąć. Najpiękniejsze relacje to te, o które się dba.
Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)
Mogę szczerze przyznać, że podziwiam Twoją determinację.
Działaj tak dalej! Widać, że w to, co robisz, włożyłeś serce. Jestem
przekonana, że inni ludzie również to docenią. Nie zmieniaj się,
ludzie kochają Cię za to, jaki jesteś. Jeżeli komuś przeszkadza
Twoja pewność siebie, niech przestanie szukać kontaktu z Tobą. Nie pozwól, by inni podcięli
Ci skrzydła. Jesteś stworzony do wielkich rzeczy.
Ryby (19 lutego - 20 marca)
Listopad to okres, w którym znacznie łatwiej popada się w melancholię. Jesteś
otwartą osobą i uważaj, żeby inni ludzie tego nie wykorzystali. W tym miesiącu
powinieneś skupić się przede wszystkim na odpoczynku i własnym szczęściu.
Nie możesz uszczęśliwić całego świata, ale możesz zadbać o własne
samopoczucie. Gwarantuję Ci, że osoby, którym na Tobie zależy, będą
szczęśliwe widząc, że Ty taki jesteś.
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Redakcja naczelna:
Lou Rossen
Hejka Kochani!
Dzisiaj przygotowałam konkurs dla fanów anagramów i magicznych
stworzonek. Poniżej znajdziecie 10 anagramów, pod którymi
ukrywają się nazwy różnych zwierząt. Należy rozwiązać te
anagramy i napisać, czy dane zwierzę znajdowało się w serii o
Harrym Potterze (należy napisać, w której części) czy w
,,Fantastycznych zwierzętach”. Niektóre pojawiają się i tu, i tu.
Na wasze odpowiedzi czekam do dnia 30 listopada do godziny
23:59. Do zdobycia jest aż 20 punktów i 20 galeonów. Swoje
odpowiedzi ślijcie na sowę alutek.75@wp.pl
Miłego rozwiązywania!
1. kufpe awtytatnrao
2. ąjkipecu hiolc
3. żcchubeoro
4. zchcauin
5. gfiorhpy
6. śkełienma
7. medzomi
8. tlomaornaku
9. ąiąkbżld
10. lugh
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