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3 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie XLVIII Roku Szkolnego. Do grona
Absolwentów dołączyły trzy uczennice – Anulka Riddle, Nina Verner oraz Kasumi Sakura,
którym serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników. Na zakończeniu odbyło się wręczenie
nagród dla najlepszych uczniów oraz rozdanie Złotych Kleksiałek!
W ostatnim czasie miały miejsce dwie olimpiady. Pierwszą z nich była Szkolna
Olimpiada z Wróżbiarstwa przeprowadzona przez prof. Sky Pulsatillę. Drugą zaś była
Międzyszkolna Olimpiada z Transmutacji “Piertotum Locomotor” przeprowadzona prof.
Arsen McGreena oraz naszą Absolwentkę Mericę Klarę Schevre.
W tym roku pożegnaliśmy wieloletniego dyrektora oraz nauczyciela Zaklęć – prof.
Martina McCarthyego, któremu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że
jeszcze kiedyś się zobaczymy!
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Aofie Lupin-Black: Witajcie! Dzisiaj udało mi się zaprosić do nas naszą wspaniałą dyrektorkę
- Marię B. Salvatore! No właśnie, wicedyrektorka... Od razu spytam, jak podoba Ci się ta
posada?
Maria B. Salvatore: Witaj, Aofie! Na wstępie chciałam powiedzieć, że bardzo mi miło, że
zaprosiłaś mnie do wywiadu! Ach, dyrektorka, wicedyrektorka! Nie rozpędzajmy się aż tak.
Zgadza się, jest to pierwszy rok, podczas którego mogę spełnić się w tej roli. Przyznam, że
wiadomość z propozycją tej funkcji była dla mnie całkowicie nieoczekiwana i nigdy wcześniej
nie pomyślałabym, że będzie mi dane piastować ten urząd. Jednakże kiedy już to się stało,
spotkał mnie duży zaszczyt i ogarnęła ogromna radość, że będę mogła pomagać i robić dla
Wirtualnego Hogwartu jeszcze więcej. Obecnie minęła już ponad połowa roku szkolnego, więc
z wieloma rzeczami mogłam się już zapoznać, a co więcej - zmiana strony również dała mi
możliwość nauczenia się jeszcze więcej. Posada wicedyrektorki jest dla mnie swego rodzaju
awansem, co wiąże się z większą ilością obowiązków, tak samo, jak i z większą możliwością
rozwoju. Pytasz, jak podoba mi się ta posada, cóż mogę rzec, bardzo mi się podoba! Uważam,
że nawet nie najgorzej się w niej sprawdzam. Jak już wspomniałam, jest mi niezmiernie miło,
że mogę znajdować się na tym stanowisku i mam nadzieję, że będzie mi to dane przez jeszcze
długi długi czas!
A: Osobiście, a pewnie zgodzi się ze mną wiele ludzi, uważam, że sprawdzasz się w tej roli
super! Dobrze dopełniłaś skład naszej, i tak już cudownej, dyrekcji. Żeby zajść aż tam, musiałaś
sporo czasu siedzieć w swoim ciasnym kociołku nauczając nas Eliksirów i wszystkiego, co z
nimi związane. Dlaczego akurat o nich opowiadasz dla coraz to nowszych uczniów?
M: Och tak, już od 7 lat szkolnych przesiaduję w kociołku i opowiadam o składnikach mikstur
i różnorakich eliksirach! Dlaczego Eliksiry… to jest dobre pytanie. Zauroczyły mnie już od
początków samej serii, a w Świecie Magii moje upodobanie do nich nie zgasło. Na samym
początku tej młodszej Marysi spodobały się bulgoczące kociołki i wrzucanie do nich różnych
składników, aby potem wyszło coś ciekawego. W ŚMie moje pierwsze zetknięcie z eliksirami
nastąpiło przy dawnej nauczycielce Eliksirów - Ann Riddle, której sposób prowadzenia zajęć
oraz przedstawiania samych składników bardzo przypadł mi do gustu. Niestety, nie było mi
dane spędzić z nią całego roku szkolnego, jednak te kilka lekcji już wtedy zaszczepiło we mnie
większe zamiłowanie do tego przedmiotu. Lekcje Eliksirów nie są również tylko przedmiotem
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teoretycznym, na którym jedynie rozmawia się o śluzie gumochłona czy rozmyśla o rodzajach
kociołka. Występuje tu też praktyka z elementem myślenia. Receptury, które daję moim
uczniom, są trochę skomplikowane. Należy skupić się przy nich, chwilę zastanowić, który
składnik kiedy dodać, ułożyć je we właściwej kolejności i pamiętać o tym, że nie gniecie się
wcześniej wspomianego śluzu gumochłona. A przede wszystkim mamy tu kociołki. Czego
chcieć więcej!
A: Tak... Odkąd pamiętam, twoje praktyki skłaniały do myślenia. Trzeba było usiąść nad nimi
i poważnie się zastanowić, ale to właśnie jest w nich wspaniałe i zbliża te lekcje do serii. 7 lat
szkolnych to w sumie kawał czasu, zatem od razu nasuwa się kolejne pytanie - jak udało Ci się
trafić na ŚM?
M: Przyznam, że pytania o początki w Świecie Magii są jednymi z moich ulubionych, ponieważ
bardzo lubię poznawać historie przybyłych tu osób. Ja w ŚMie jestem już ponad trzy lata…
trzy lata i około dwa miesiące! Bardzo dobrze pamiętam moment, w którym natrafiłam na
stronę Wirtualnego Hogwartu i zapisałam się na ucznia. Była to około godzina pierwsza, druga
1 stycznia 2019 roku. Jako osoba z XXI wieku nie mogłam się powstrzymać przed przejrzeniem
sylwestrowych instastory kilku osób. I tak oto przeglądając je natrafiłam na reklamę
Wirtualnego Hogwartu! Szybko weszłam na stronę i z ręką na sercu przyznaję, że praktycznie
bez zastanowienia kliknęłam w zapisy i złożyłam podanie o przyjęcie mnie na ucznia. Wtedy
jeszcze jako Blair Salvatore! Następnie czekałam bodajże tydzień… chyba to był on… na
rozpoczęcie roku szkolnego. I tak z tygodnia na tydzień zapoznawałam się ze wszystkim, aż
dotarłam tu! Do przytulnego kącika Ofi na wywiad!
A: Dokładnie! Cieszę się, że naszła Cię wtedy ochota, aby zobaczyć jak ludzie spędzali
Sylwestra, dzięki temu możemy popijać teraz magi herbatkę! Jeżeli zapisałaś się wtedy, to
ciekawi mnie do jakiego domu...? Czy twoje serce zawsze należało do Slytherinu, którego
opiekunką teraz jesteś?
M: Czy od zawsze moje serce było przepełnione zielenią… chciałabym tu czymś Was
zaskoczyć, jednak nie mam zbytnio czym. Od samych początków dom Salazara najbardziej do
mnie przemawiał. Nie było to jednak sprawą Draco, czyli chłopaka wielu Ślizgonek… ani
Voldemorta… ojca wielu z nich… Jednak za sprawą, no cóż… jako jeszcze dziecko nie
skupiałam się aż tak bardzo na konkretnych cechach i założeniach każdego z domów jak teraz.
Wtedy zieleń rozkwitła w moim sercu za sprawą Snape’a oraz Eliksirów. No, może jeszcze
tego, że to ze Slytherinem rywalizował dom Harry’ego (postaci, za którą od początku nie
przepadałam, wybaczcie mi, jego fanki). Postać Snape’a, tajemniczego nauczyciela, który nie
przepada za Harrym mocniej niż ja, zwróciła moją uwagę na samym początku. To tego skrytość
i tajemniczość spowodowała, że polubiłam tę postać. Dodatkowo Severus nauczał Eliksirów,
które, jak już wcześniej wspominałam, zauroczyły mnie od samego początku. W późniejszym
czasie, kiedy świadomość zwróciła moją uwagę na “ej, każdy dom na swoje cechy, i nie składa
się tylko ze zwierzaków i kolorów” spowodowała, że obecnie mogę w ⅓ nazwać się Krukonką.
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Znaczy co… wytnij to, Ofi. *szepcze.* Wracając do sedna pytania, tak, Slytherin towarzyszył
mi od samego początku.
A: Przyznam się, że tak naprawdę zaskoczyłaś mnie. Wielu miłośników serii najpierw, w
młodym wieku, zaczynała od Gryffindoru przez losy Harry’ego! Mam nadzieję, że po tym
wyznaniu fanki Chłopca, który przeżył, nie napadną Cię, gdy będziesz się wieczorem
przechadzała po szkolnym korytarzu... A jeżeli już wspomniałam o serii, grzechem byłoby nie
pociągnąć tematu dalej, w końcu to ona złączyła nas tu wszystkich! Która część przygód
młodych czarodziei zdobyła najwięcej Twojego zainteresowania?
M: Kiedy zadawane jest mi czasem pytanie, którą część lubię najbardziej, zawsze waham się
między “Kamieniem Filozoficznym” a “Księciem Półkrwi”. Uważam, że w części pierwszej
występuje najwięcej tej “magii” i, oczywiście, spokoju. Wszystko dopiero poznajemy tak, jak
to jest z pierwszymi częściami wszystkich serii książkowych czy filmowych. Mamy również
do czynienia z młodymi bohaterami, więc nie doświadczamy tu takiej, hm, mroczności i
dojrzałości jak w “Księciu Półkrwi”. To również w tej części dokładnie przedstawione jest nam
wiele eliksirów, takich jak Wywar Żywej Śmierci (pamiętajcie o fasolce Scorpiusa),
Amortencji czy Felix Felicis! Mamy tu jednak śmierć Dumbledore’a, jest to czwarta książka,
przy której poleciała łezka. Przy filmowej scenie mam tak samo. Przechodząc do
podsumowania pytania, największą miłością darzę zarówno “Kamień Filozoficzny”, jak i
“Księcia Półkrwi” i nie jestem w stanie wybrać, która z nich jest moją ulubioną.
A: Przyznam Ci, że to bardzo ciekawe wybory. Mroczny i nieprzewidywalny “Książę Półkrwi”
oraz niewinny i łagodny “Kamień Filozoficzny”. I like! Jeżeli już mówimy na te tematy, to
słuchając twojej wypowiedzi wpadło mi do głowy... Czy zmieniłabyś coś w serii, w uniwersum
stworzonym przez J.K. Rowling?
M: Och tak, jest kilka rzeczy, które mogłyby być według mnie zmienione zarówno w samej
książce, jak i w filmach. Głównie jest to koniec serii (nie wliczam tu “Przeklętego Dziecka”,
nie jestem tego zbytnią fanką) i śmierć samego Lorda Voldemorta, a dokładnie to, co stało się
z nim tuż po niej. W książkowej wersji jego ciało zostało złożone z dala od Śmierciożerców, a
w filmie rozleciało się na kawałeczki. Dla mnie osobiście obydwa zakończenia pozostawiają
niedosyt, są dla mnie zbyt oczywiste. Od samego początku domyślaliśmy się, jak skończy
Voldemort, ładnie padnie trupem, i tak się stało. Lecz pewien niedosyt pozostał, jakaś nutka
tajemnicy by się przydała. Czytałam kiedyś o wersji zakończenia, gdzie ciało Voldemorta
zamienia się w kamień i zostaje osadzone w Zakazanym Lesie, a po latach odnajdują to dzieci
Harry’ego. Takie zakończenie byłoby dla mnie idealne. Idąc dalej z innymi zmianami…
zdecydowanie dodałabym więcej opisów eliksirów! Jeśli chodzi o film, dokładnie czwartą
część, gdzie jest moja Mrużka? Oddajcie mi tam moją Mrużkę, proszę. A na sam koniec:
filmowy Snape… w książce, na samym początku miał on 35 lat! Był w wieku Lily! A w filmie
otrzymaliśmy wspaniałego Alana Rickmana [*], który według mnie wcielił się w tę postać
doskonale oprócz wieku… jednakże czy wyobrażamy sobie teraz Snape’a w filmie granego
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przez osobę w wieku około 35 lat? Ja nie do końca, lecz ta kwestia wieku zawsze mnie tak
korciła, zastanawiała.
A: Przyznam CI, że nigdy nie słyszałam o przedstawionym przez Ciebie zakończeniu, lecz
zaintrygowało mnie i zgadzam się z tobą, brzmi lepiej niż rozpadnięcie się ciała. Ze Snapem
również się zgadzam, lecz to jak wcielił się w postać Alan, może rekompensować tę różnicę
wieku. Wspomnę jeszcze tylko, że powinien powstać hasztag #OddajcieMrużkę! Mówiłaś też
o opisach eliksirów, które także by się przydały. Zwłaszcza Amortencja, tak mnie ciekawiło
zawsze, kto co w niej czuje... Może ty uchylisz mi rąbka tajemnicy? Jakie zapachy uderzają
Cię, gdy nachylasz się nad kociołkiem?
M: O jejciu jejciu… czym dla mnie pachnie Amortencja… zdecydowanie skoszoną trawą,
nową książką… czy brzmię już jak Hermiona? Pachnie jeszcze mięciutkim kocim futerkiem
(tak, kocie futerko ma zapach!).
A: Znaleźliśmy chyba naszą ślizgońską Hermionę... Ale przyznam, że każdy z tych zapachów
ma coś w sobie. A więc tym pachnącym akcentem kończymy nasz wywiad. Teraz czas na pięć
minut dla Ciebie, Twoje pozdrowienia, podziękowania i inne wyznania.
M: Ach, to już koniec? Jeszcze raz dziękuję Ci, Ofi, za zaproszenie mnie i ugoszczenie
pysznymi ciasteczkami i ciepłą herbatą! Chciałam pozdrowić i uścisnąć Wszystkich moich
Ślizgonów, trzymam za Was kciuki we wszystkim. Pozdrawiam również Wendy, której
dziękuję za nieocenioną pomoc w wielu aspektach! Pozdrawiam również Jaspera! A na sam
koniec dziękuję Wam, Czytelnikom Kleksa, którzy zdecydowali się zapoznać z tym wywiadem,
trzymajcie się, Słodziaki!
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Dzisiaj w wywiadzie zgodziła się wziąć udział trójka nad wyraz zaangażowanych w życie
szkoły pierwszoklasistów. Dziękuję im jeszcze raz z całego serca, a Was, drodzy Czytelnicy,
zapraszam do zapoznania się z ich historiami.
Elizabeth Pulze: Dzień dobry! Na początku chciałabym zacząć od czegoś prostego… jak się
dzisiaj czujesz?
Cici Flynd-Verner: Świetnie! Niedawno zażyłem bardzo orzeźwiającą kąpiel.
Isabel Johannson: Dzisiaj bardzo dobrze. Wpadłam w szał jedzenia mandarynek i nie mogę
przestać.
Shaundi Gat: A dziękuję, że pytasz. Czuję się pełna energii.
E.P.: Rok szkolny bliżej ma już do końca roku niż do jego początku, więc myślę, że to pytanie
będzie całkowicie uzasadnione: który z przedmiotów podoba Ci się najbardziej i dlaczego?
C.F-V: Hmm. Mam 3 ulubione przedmioty, jeśli chodzi o WH. Jest to Latanie z prof. Raelly,
Astronomii z prof. Lossen, oraz Zaklęcia z gigachadem prof. Martinem.
I.J.: Zdecydowanie jest to Latanie. Nigdy nie sądziłam, że gra w Quidditcha okaże się tak
fascynująca. Ta adrenalina, która temu towarzyszy, strasznie nakręca mnie do działania.
S.G.: Hmm, najbardziej podoba mi się Latanie (musiałam tak powiedzieć, mama by mnie
zabiła), a tak na serio, strasznie podoba mi się Astronomia. Zawsze lubiłam głębię
wszechświata. Omawianie planet, gwiazd i odkrywanie wielu, wielu tajemnic na
lekcjach… Wyobrażając sobie wszechświat, czuję taki spokój i to dlatego uwielbiam ten
przedmiot.
E.P.: A jeśli chodzi o profesora - którego z nich wspominasz najcieplej?
C.F-V: Bardzo lubię niemalże całą kadrę tej szkoły, lecz szczególnie przepadam za prof. Martin
McCarthy oraz prof. Evelyn Kerrigan.
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I.J.: Na ten moment moje serce skradła Lou Rossen. To jej piękne śpiewanie o planetach na
głosowym totalnie mnie poruszyło!
S.G.: Najcieplej chyba właśnie profesorkę od Astronomii. Ciekawie opowiada, jest życzliwa,
pomocna. Ostatnio puściła nam takie fajnie piosenki!
E.P.: Zostawiając na chwilę tematy nauczycielskie… Czy od początku wiedziałeś, do jakiego
domu chcesz trafić, a może to przekonanie powstało u Ciebie wraz z upływem czasu?
C.F-V: Nie wiedziałem. Przez pierwsze dwa lata mojego pobytu w tej szkole, należałem do
Slytherinu. Lecz po drugim roku zorientowałem się, że Hufflepuff jest domem, który najbardziej
odzwierciedla moje cechy.
I.J.: Od zawsze czułam się częścią Ravenclawu. Myślę, że ten dom najlepiej odzwierciedla moje
cechy charakteru.
S.G.: Szczerze mówiąc, długo myślałam, do jakiego domu chcę trafić. Gdzieś zawsze w moim
sercu leżał Gryffindor i w miarę upływu czasu coraz częściej myślałam, że pasuję właśnie tam.
Dlatego moje serce kazało mi właśnie ten dom wybrać.
E.P.: Udało Ci się także zostać prefektem! To nie lada odpowiedzialność, więc przejdę do
kolejnego pytania: jak się czujesz z tym faktem?
C.F-V: I tutaj Cię zaskoczę - na początku roku nie zgłaszałem nawet chęci do zostania
prefektem. Jednak, zapewne dzięki mojemu zaangażowaniu podczas Chrztu Kotów, moje
kochane opiekunaczi postanowiły zaproponować mi to stanowisko i tutaj się też znalazłem. Póki
co odnajduję się tutaj świetnie, lecz uważam, że warto zapytać innych Puchonaczi o to, jak
oceniają moją pracę jako prefekta.
I.J.: Odkąd dowiedziałam się o naborze na prefekta, od razu wiedziałam, że chcę nim zostać i
to był mój cel na pierwsze dni w WH. Na szczęście się udało! Jest to dla mnie ogromne
wyróżnienie i cieszę się, że spośród wielu chętnych osób nasi opiekunowie wybrali właśnie
mnie.
S.G.: Zgodzę się, zostanie prefektem to wielkie zadanie. Wiedziałam, jakie rzeczy się z tym
wiążą. Lubię pomagać innym, towarzyszyć w potrzebie, prowadzić zabawy na różnych
eventach, więc ta rola to moje takie serduszko.
E.P.: Zerkam teraz na składy quidditcha i widzę, że tam również jesteś obecny. Jak to się stało,
że dołączyłeś do drużyny i jak Ci się tam podoba?
C.F-V: Od samego początku mojej przygody ze Światem Magii spodobała mi się gra w
Quidditcha. Personalnie gram w niego od prawie roku, więc podczas wybierania drużyn byłem
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już przygotowany na nadchodzące rozgrywki. Jeśli chodzi o samą drużynę, to jest bardzo w
porządku. Zostałem mianowany zastępcą kapitana, słodkiego Williama, który przewodzi nami
niczym zawodowiec!
I.J.: Dołączyłam do drużyny zaraz na początku roku. Nie było zbyt wiele chętnych osób w
naszym domu, więc pomyślałam, że fajnie będzie się sprawdzić w tym temacie. Poszłam na
pierwszy trening, gdzie po kilku treningach i pod okiem mojej najwspanialszej trenerki Agathy
Blackwood zostałam ścigającym, jak również zastępcą kapitana w drużynie. Ostatnio udało
nam się rozegrać wszystkie mecze z resztą domów. Muszę przyznać, że czułam ogromny stres,
jednak uważam, że nasz drużyna wypadła bardzo dobrze. Na ten moment nie wyobrażam sobie
mojego życia bez Quidditcha. Skradł całe moje serce.
S.G.: Generalnie na początku nie byłam dosyć pewna, czy dam radę grać w Quidditcha, ale
zaczęłam powoli się przekonywać. Jakiś czas później dostałam informację, że są potrzebne
osoby do drużyny. Rozważałam, czy się zapisać, ale koniec końców podjęłam decyzję i zostałam
szukającą. Granie w Qudditcha jest mega fajne, czuć rywalizację, skupienie, ale również można
poznać inne drużyny.
E.P.: Za nie tak długi okres będziesz już w drugiej klasie. Czy masz może na oku przedmioty
fakultatywne, na które już dzisiaj wiesz, że będziesz chciał chodzić, czy może dopiero później
będziesz o tym myśleć?
C.F-V: Oczywiście, że mam! Myślałem nad uczęszczaniem w drugiej klasie na
Mugoloznawstwo, ONMS, Starożytne Runy oraz może WoMMiR. *chwila przerwy* Ach, i
jeszcze LdZ! Prawie zapomniałem.
I.J.: Na pewno będę uczestniczyć w Lataniu dla Zaawansowanych. Szczerze mówiąc, to
wybrałabym najchętniej wszystkie przedmioty fakultatywne i mam nadzieję, że uda mi się
znaleźć tyle czasu. Jeżeli nie, to myślałam jeszcze o OnMS czy WoMMiRze. Wszystkie zajęcia
wyglądają interesująco. Ciężka decyzja mnie czeka.
S.G.: Na pewno myślałam o OnMS, kocham zwierzęta zarówno te prawdziwe, jak i te magiczne.
Na pewno też WoMMiR - zawsze interesowały mnie rytuały i magiczne miejsca oraz obiecałam
mamie, że pójdę na Starożytne Runy.
E.P.: Korzystając z okazji, chciałabym poprosić o rady dla przyszłych uczniów naszej szkoły.
Co robić, a czego nie robić i dlaczego?
C.F-V: Koniecznością jest nauka grania w quidditcha! *śmiech* Ważna jest obecność oraz
aktywność na lekcjach. Należy się wystrzegać bycia przysłowiowym "nieogarem" na tyle, ile
można, oraz nie zadawać bezsensownych pytań, szczególnie na Zaklęciach u prof. Martina.
I.J.: Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Przede wszystkich polecam aktywnie
uczestniczyć w zajęciach, a na pewno się to opłaci. Warto również zaangażować się w życie
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naszej szkoły. A czego nie robić? Na pewno nie unikać lekcji Latania (zostałam poproszona o
dodanie małym druczkiem, że to dlatego, iż w przeciwnym wypadku Layla by zabiła - przyp.
E.P.), bo Quidditch to najlepsze co może być!
S.G.: Na pewno polecam robić konkursy, brać udział w sobotnich kursach oraz w zabawach
takich jak bale, Hogs itp. Nie dość, że można zebrać dla swojego domu punkty, to jeszcze bliżej
się poznać z innymi, a integracja jest bardzo ważna. Uczniowie powinni się traktować z
szacunkiem; można się nie lubić, ale trzeba mieć szacunek do drugiego człowieka. Polecam też
nie przeszkadzać na lekcji, tylko uważnie słuchać. W przeciwnym razie
przeszkadzanie/wyzywanie/użycie zaklęć niewybaczalnych będzie skutkować minusowymi
punktami albo, co gorsza, wydaleniem ze szkoły.
E.P.: Dziękuję z całego serca za wzięcie udziału w wywiadzie! Teraz nadszedł czas na Twoje
pozdrowienia dla kogo tylko Twoja dusza zapragnie.
C.F-V: Chciałbym pozdrowić moją piękną żonę, Isabel. Kocham Cię!
I.J.: Chciałabym z tego miejsca pozdrowić Cimciego - mojego osobistego trenera Quidditcha.
Oczywiście, nie mogę tutaj zapomnieć o mojej kochanej Layli, która od samego początku
wspiera mnie całym serduszkiem, oraz moją trenerkę Agathę. Bez nich mój pobyt tutaj nie byłby
już taki sam :)
S.G.: Pozdrawiam cudowne kobiety, jakimi są: Beatrice Sayre, Layla Raelly oraz Elizabeth
Pulze. Pozdrawiam też opiekunki Gryffindoru i cały skład Gryffka. Ale ogólnie, żeby nikogo nie
pominąć, to pozdrawiam wszystkich z WH!
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“ - Tak, proszę pana - powiedział Riddle. - Czego jednak nie rozumiem - tylko z ciekawości mam na myśli, czy jeden horkruks byłby bardzo przydatny? Czy możesz podzielić swoją
duszę tylko raz? Czy nie byłoby lepiej, uczynić cię silniejszym, mieć duszę w większej liczbie
kawałków, mam na myśli, na przykład, czy siedem nie jest najbardziej magiczną liczbą,
czyż nie siedem…?”
Tak rozmowę z profesorem Slughornem prowadził w swoich latach szkolnych młody
Tom Riddle. No więc właśnie, czy siedem nie jest najbardziej magiczną liczbą?
Spostrzegawczy czytelnik dostrzegł ją pewnie bardzo wiele razy w… siedmiu tomach sagi o
przygodach Harry’ego Pottera, a także w całym Magicznym Świecie.
Czy to przypadek, że siedem było książek, siedem horkruksów, siedmioro dzieci
Weasleyów? A także to, że siedem lat uczono się w Hogwarcie, siedmiu Harrych opuszczało
Privet Drive w siódmym tomie i siedem osób grało w drużynie Quidditcha? Możemy się
zastanawiać, a także wziąć ten temat, że się tak wyrażę… pod lupę i wyszukać więcej
przykładów wystąpień i znaczeń siódemki. A znajdzie się ich sporo w serii książek, z których
pierwsza ukazała się w 1997 r., ostatnia w 2007 r., a epilog dzieje się w 2017 r.
Przyjęto uważać siódemkę za szczęśliwą i magiczną. Niektórzy nawet twierdzą, że jest
najbardziej potężną z liczb. Na pewno Tom Marvolo Riddle by się z nimi zgodził. Tak jak my
spotykamy ją wszędzie - np. w religii, w popkulturze - tak też trafiał na nią Harry. Z Historii
Magii wiemy, że numerolożka Bridget Wenlock była pierwszą, która badała jej magiczne
właściwości już w trzynastym wieku. A za czasów nauki “Chłopca, który przeżył” w Szkole
Magii i Czarodziejstwa Numerologii nauczała Septima Vector (septem po łacinie to siedem).
Siedem lat było uznawane też za wiek, w którym moc ujawnia się u młodego czarodzieja czy
czarownicy. Molly Weasley tłumaczyła Potterowi, jak ważne znaczenie ma siódemka, a
profesor Dumbledore pokazał mu siedem wspomnień dotyczących przeszłości Voldemorta.
Ollivander policzył sobie za jego różdżkę siedem galeonów. Gdy otrzymał Mapę Huncwotów,
mógł dostrzec w niej siedem ukrytych przejść. Pech chciał, że aż siedmiu mugoli dostrzegło
Rona i Harry’ego w latającym Fordzie Anglia. Obaj chłopcy uzyskali też po siedem SUMów.
Wiadomo, że największym hobby młodego Pottera był Quidditch, gdzie grał z numerem siedem
na plecach jako jeden z siedmiu zawodników, a podczas swoich lat w Hogwarcie złapał znicza
siedem razy, pomógł też Gryffindorowi wygrać Puchar Domów, pokonując Slytherin po raz
pierwszy od siedmiu lat! Na karcie Czekoladowych Żab z protagonistą siedmiotomowej sagi
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widnieje siedem powodów, dla których jest on sławny. I w końcu, siedem razy umknął śmierci
z rąk Lorda Voldemorta, zanim zakończyli ostatecznie wojnę.
Czego możemy się spodziewać po chłopcu, który urodził się w lipcu, czyli w…
siódmym miesiącu i był siódmym horkruksem? W końcu profesor Trelawney (która uważała
siódemkę pik za zły omen) przepowiedziała:
“Oto nadchodzi ten, który ma moc pokonania Czarnego Pana...(...)
A narodzi się, gdy siódmy miesiąc dobiegnie końca…
A choć Czarny Pan naznaczy go jako równego sobie, będzie on miał moc, jakiej Czarny Pan
nie zna...(...)
Ten, który ma moc pokonania Czarnego Pana, narodzi się, gdy siódmy miesiąc dobiegnie
końca…”

Jeżeli mieliście zajęcia z Transmutacji na drugim roku, profesor Arsen McGreen na
pewno tłumaczył Wam, że Wywar Tojadowy należy spożyć siedem dni przed pełnią. Na
zajęciach profesor Salvatore natomiast słyszy się o bardzo ważnym Eliksirze Wielosokowym,
a ten ma z kolei siedem składników. Sławny i przystojny Lockhart zalecił uczniom zakupienie
i przeczytanie siedmiu jego książek na zajęcia z Obrony Przed Czarną Magią (ach, tak, był on
jednym z siedmiu nauczycieli tego przedmiotu opisanych w serii…). Hermiona wspomniała,
że czar “Alohomora” znajduje się w siódmym rozdziale Standardowej Księgi Zaklęć (których
to ksiąg było oczywiście siedem, po jednej na każdy rok nauki). Poza tym w Hogwarcie było
siedem pięter i nauczano siedmiu głównych przedmiotów - Astronomii, Zaklęć, Obrony Przed
Czarną Magią, Zielarstwa, Historii Magii, Eliksirów i Transmutacji. Większość nauczycieli
zebrała swoje siły, tworząc siedem przeszkód na drodze prowadzącej do Kamienia
Filozoficznego (dla zapominalskich, były to: Puszek, Diabelskie Sidła, Latające Klucze,
Szachy Czarodziejów, Troll, Zagadka Eliksirów z siedmioma butelkami i Zwierciadło Ein
Eingarp). Siedem osób było zaatakowanych przez bazyliszka w roku szkolnym 1992/93 spetryfikowani zostali: kotka Pani Norris, Colin Creevey, Justin Finch-Fletchley, Nicholas de
Mimsy-Porpington, Hermiona Granger, Penelopa Clearwater, a także zraniony został Harry
Potter. Siedem zresztą było węży na drzwiach wejściowych Komnaty Tajemnic, siedem
zamków na kufrze profesora Moody’ego, siedem opisano zastosowań Pokoju Życzeń, w
dwudziestym wieku było siedmiu znanych zarejestrowanych Animagów, Zgredek jako wolny
skrzat dostał od Harry’ego w prezencie siódmą parę skarpet, a Nicolas Flamel był siedem lat
starszy od swojej żony.
Cóż, powszechnie wiadomo, że siedem to liczba magiczna. A ja nie znam bardziej
magicznej serii książek niż ta o Harrym Potterze. I ciężko też znaleźć coś, co
bardziej
w siódemki obfituje. Widocznie każda z nich dodawała po troszku tej swojej
magii…

13

13

Dzisiaj przychodzę z kolejnymi ściągami, ale tym razem porozmawiamy sobie o
pięknym temacie z zakresu WoMMiRu, który dotyczącego narzędzi rytualnych.
Świece
Są używane w większości rytuałów do oczyszczania atmosfery. Nadają również większe
znaczenie działaniom, wspomagają i wskazują na intencje osoby przeprowadzającej rytuał.
Warto mieć w zapasie całą ich kolorystyczną gamę; każdy kolor oznacza coś innego i może
wpływać na skuteczność rytuału.
Athame
Ceremonialny, obusieczny sztylet o ciemnej rękojeści. Używamy go do zakreślania
magicznego kręgu, w którym odbywa się rytuał oraz do kierowania energią wewnątrz kręgu.
Jest symbolem pierwiastka męskiego, a zamoczenie go w kielichu oznacza zjednoczenie
pierwiastka męskiego i żeńskiego. Każdy Athame różni się zależnie od ścieżki magicznej, którą
podąża jego właściciel.
Bolline
Rytualny sztylet, przypominający wyglądem sierp. Posiada małe, proste lub półksiężycowate
ostrze z białą rączką. W przeciwieństwie do Athame, który zwykle nie jest używany do
fizycznego cięcia, bolline służy do cięcia ziół, rzeźbienia w świecy, w drewnie.itp.
Kreda
Najczęstszymi zastosowaniami są: tworzenie kręgów ochronnych, rysowanie run, specjalnych
znaków wzmacniających na drzwiach i oknach domu oraz różnych symboli w kręgu,
przyzywając siły.
Kielich
Jest niezastąpionym narzędziem w rytuałach, powiązanych z płodnością, obfitością
i zdrowiem. Może być wykonany z dowolnego materiału, jednak zaleca się stosować kielichy
ze srebra, cyny lub szkła.
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Kadzidełko
Jest ważnym elementem wielu rytuałów, jako oczyszczający, oddalający negatywne energie w
miejsce, gdzie wykonywany ma być rytuał.
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Garrick Ollivander
Urodził się 25 września 1907 roku jako czarodziej
półkrwi. Jego matka była mugolaczką, a ojciec, Gervaise
Ollivander, czarodziejem czystej krwi. Tłumacząc dosłownie,
w języku niemieckim imię Garrick oznacza „siła mojej
włóczni”.
Garrick Ollivander pochodzi ze znanej rodziny
wytwórców różdżek, mieszkającej na Wyspach Brytyjskich.
Była to bardzo stara rodzina, zajmowali się wytwórstwem
różdżek już od 382 roku p.n.e.
Uczęszczał do Hogwartu, Tiara Przydziału umieściła go w Ravenclawie. Był jednym z
najlepszych wytwórców różdżek, dorównywał nawet Gregorowiczowi. Jako rdzeni do swoich
różdżek używał najczęściej piór z ogona feniksa, włókna smoczego serca i włosów z ogona
jednorożca. Pamiętał wszystkie sprzedane przez siebie różdżki. Ta, której sam używał,
wykonana była z grabu, z rdzeniem zawierającym włókno smoczego serca, długości 12 i ¾
cala.
Po zakończeniu nauki w szkole rozpoczął pracę w odziedziczonym po ojcu sklepie z
różdżkami na ulicy Pokątnej. To on sprzedał różdżkę Harry’emu Potterowi, jak również
Tomowi Riddle. „Ciekawe… bardzo ciekawe…”- powiedział, kiedy okazało się, że różdżka
Harry’ego ma ten sam rdzeń, co różdżka Lorda Voldemorta.
Podczas Turnieju Trójmagicznego, który odbywał się w 1994 roku w Hogwarcie, pan
Ollivander został poproszony o sprawdzenie różdżek czterech uczestników. Wiemy, że był
bardzo uzdolniony w dziedzinie Transmutacji, ponieważ nie sprawiło mu problemu
wyczarowanie wina, kwiatów i ptaków w ramach testu podczas sprawdzania różdżek
uczestników.
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W 1996 roku, podczas trwającej wojny czarodziejów, Ollivander został porwany przez
Śmierciożerców. Był potrzebny Voldemortowi, by ustalić, co wydarzyło się tamtego
pamiętnego dnia na cmentarzu w Little Hangleton i zrozumieć, dlaczego jego różdżka nie
mogła pokonać różdżki Harry’ego Pottera. Przez pewien czas był więziony w piwnicy dworu
Malfoyów, razem z Luną Lovegood i po pewnym czasie Harrym, Hermioną, Ronem i Deanem.
Uciekł stamtąd dzięki pomocy Zgredka, który przybył uratować Harry’ego. Przebywał później
w domu Billa i Fleur - Muszelce, gdzie dochodził do siebie po torturach w dworze Malfoyów.
Jego dalsze losy po wojnie nie są znane, ale przypuszcza się, że wrócił do Londynu,
gdzie nadal sprzedawał swoje różdżki na ulicy Pokątnej.
Garrick Ollivander przedstawiany był jako staruszek, o przenikliwych srebrnych oczach
i prawie białych nastroszonych włosach. W filmie grany był przez Johna Hunta, a do polskiej
wersji głos podkładał Włodzimierz Bednarski i Andrzej Gawroński.
Garrick Ollivander, oprócz Transmutacji, uzdolniony był również w rzucaniu uroków.
Potrafił wyczarować niecielesnego Patronusa, co sprawia trudność większości czarodziejom.
Oprócz tego specjalizował się w zaklęciu Flippendo. Posiadał pamięć ejdetyczną, co oznaczało,
że potrafił zapamiętać wszystkie szczegóły sprzedanych przez siebie różdżek.
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Witajcie, Kochani!
Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam kilka ciekawostek o autorce sagi “Harry Potter” J. K. Rowling. Dodatkowo zagłębimy się w plan filmowy “Harry’ego Pottera” i poznamy jego
zabawne, jak i zadziwiające ciekawostki!
Słowem wstępu:
 Książki o Harrym Potterze przetłumaczono na blisko 70 języków;
 Pierwszą część „Harry'ego Pottera” Rowling napisała w 1997 roku (polskie wydanie w
2000 r.);
 Pierwsza część filmu, ukazała się w 2001 r.
Coś o autorce!
 J.K. Rowling jest brytyjską pisarką, która zasłynęła serią o Harrym Potterze;
 Autorka urodziła się w Chipping Sodbury, w Wielkiej Brytanii, 31 lipca 1965 roku;
 Prawdziwe nazwisko autorki to Joanne Murray;
 Dzień urodzin autorki jest również dniem urodzin Harry’ego Pottera;
 J.K. Rowling to pierwsza osoba na świecie, która została miliarderką dzięki pisarstwu.
Jak wyglądały początki serii Harry’ego Pottera?
 J. K. Rowling, zaczynając pracę nad historią Harry’ego Pottera, podobno napisała, aż
17 wersji pierwszego rozdziału pierwszej części cyklu, „Harry Potter i kamień
filozoficzny” ;
 Tytuł pierwszego tomu pierwotnie brzmiał „Harry Potter i Kamień Czarodziejów”,
jednak wydawca uznał, że nie jest wystarczająco dobry, więc zmieniono go na „Harry
Potter i kamień filozoficzny”;
 J. K. Rowling zdecydowała się na podpisanie powieści inicjałami pod wpływem
wydawcy – chodziło o stworzenie wrażenia, że autorem „Harry’ego Pottera i Kamienia
Filozoficznego” jest mężczyzna;
 W jednym z wywiadów J.K. Rowling zdradziła, że na początku chciała, żeby Hermiona
była dziewczyną Harry’ego. Zdecydowała jednak, że zwiąże się ona z Ronem;
 Powstał mit, że J.K. Rowling pisała na serwetkach z powodu biedy, gdyż nie było jej
stać na papier. Tak naprawdę było jej ciężko, ale nigdy aż w takim stopniu. W kawiarni
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pisała, ponieważ mogła wtedy odetchnąć od domu i opieki nad córką (którą
wychowywała samotnie). Z kolei notatki na serwetkach przydarzały jej się wtedy, gdy
pomysł przyszedł znienacka, a nie miała przy sobie notesu.
Jak to wyglądało na planie filmowym?
 Przez pół roku szkolono sowy, żeby nauczyły się dostarczać list do domu państwa
Dursleyów. Filmowcy własnoręcznie napisali ponad 1000 listów! Niestety, były one za
ciężkie dla ptaków;
 Dan Radcliffe (filmowy Harry Potter) używał około 60-70 różdżek. Każda z nich była
robiona na miejscu i każda była inna. Różdżki mają około 33-38 cm długości. Mimo to
różdżka czarodzieja nie zmieniła się przez wszystkie lata kręcenia filmu;
 Na potrzeby scen pokazujących np. śmierć wykonano 250 odlewów ciał;
 Sowę śnieżną, Hedwigę, należącą do Harry’ego Pottera, zagrały trzy różne ptaki: Ook,
Gizmo i Sprout;
 Kiedy na planie filmowym pojawiały się tłumy dzieci, stale był obecny stomatolog. Na
uwadze miał nie tyle bóle zębów, ile wypadające mleczaki. Dentysta natychmiast
wstawiał sztuczne zęby w miejsce tych, które wypadały. Zorganizowano to po to, żeby
nie tracić czasu zdjęciowego i zachować ciągłość produkcji;
 Magiczne mikstury i eliksiry, które pili aktorzy to najczęściej były zwykłe zupy (!);
 Jeden z pierwszych planów zdjęciowych, który powstał na potrzeby produkcji, to
Wielka Sala. Była tak duża, że bez trudu mogłoby zaparkować tam ponad 20
londyńskich autobusów. Na budowę Wielkiej Sali zużyto ponad 100 ton gipsu, a prace
trwały cztery i pół miesiąca. Zatrudniono do nich ponad 30 osób.
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Pozdrawiam najlepszych ludzi z Loży Szyderców! Kiedy poszyderkujemy? ~ Anonimek
Layla to mój najukochańszy wampiro-bober. Kocham tę kosę całym serduszkiem ~ Beatrice
Sayre
Vaneso Smith, czekamy na odpowiedź "Kto pytał?" ~ Glyzda team
Mam bardzo ważne ogłoszenie: podziwiam wszystkie osoby, które wyrabiają się w
terminach! ~ Anonim
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Scott Sparrow. Magiczne historie
III. Zepsuta mikstura i szlaban
- Nie wiem, czy to był duch, wcale nie wyglądał na ducha…
Scott opowiadał szeptem Aidenowi o dziwnym spotkaniu w Izbie Pamięci. Trwała właśnie
lekcja Eliksirów pod czujnym okiem profesora Snape’a. Uczniowie warzyli właśnie eliksir
zapomnienia, czytając instrukcje wypisane przez nauczyciela na tablicy.
- Nie ma tu nauczyciela, który wyglądałby tak, jak go opisujesz - powiedział Aiden,
jednocześnie dodając do eliksiru kolejny składnik. - Ani ducha zresztą.
Scott mruknął coś pod nosem niewyraźnie. Przez długą chwilę obaj milczeli, każdy pochylony
nad swoim kociołkiem. Zagadka dziwnego nieznajomego nie dawała Scottowi spokoju od
tamtego wieczoru i wciąż się nad tym zastanawiał. Nikt, kogo pytał, nie wiedział o tym, by w
szkole był ktoś odpowiadający opisowi.
Dodał do eliksiru ostatni składnik i zamieszał zgodnie z instrukcją. Wywar zmienił po chwili
kolor na przezroczysty, po czym natychmiast pociemniał. Scott uniósł brwi ze zdumienia. Nie
tak powinno być. Coś było nie tak, a utwierdził się w tym przekonaniu, gdy nagle mikstura
zaczęła bulgotać, a z kociołka buchnął ciemny dym.
- Padnij! - krzyknął, rzucając się na podłogę. Aiden odruchowo zrobił to samo, reszta klasy
jednak tylko się obejrzała w ich kierunku. W efekcie, gdy eliksir wybuchł, wszyscy zostali
obryzgani czarno przezroczystą miksturą o zapachu siarki. Wybuchła panika, ponieważ nikt nie
wiedział, czego się spodziewać po zepsutym eliksirze. W klasie zapanował zamęt, uczniowie
zaczęli wstawać ze swoich miejsc, starając się pozbyć substancji z twarzy, rąk i szat. Upadło
kilka kolejnych kociołków i mikstury rozlały się po podłodze i stołach, tworząc najróżniejsze
dziwne mieszanki.
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Profesor Snape odwrócił się od tablicy i spojrzał na chaos w klasie, chłodno mierząc zastaną
scenę wzrokiem.
- SPOKÓJ! - krzyknął w końcu, a cała klasa zamarła na dźwięk jego głosu. Kiedy zapanował
względny spokój, powiedział: - Jeśli ktoś ucierpiał w kontakcie z którymś z eliksirów, proszę
podejść tutaj. Po kolei.
Wszyscy, którzy oberwali miksturą Scotta, natychmiast ruszyli do nauczycielskiego biurka.
Sam chłopak, razem z Aidenem, siedział na swoim miejscu z przerażoną miną. Scott wiedział,
że będzie miał kłopoty. Zdążył już poznać profesora Snape’a i, pomimo iż był to opiekun jego
domu, wiedział, że nie ominą go surowe konsekwencje. Zdecydowanie spodziewał się
szlabanu.
Kiedy wszyscy, którzy w jakiś sposób byli poszkodowani przez eliksiry, dostali już
najrozmaitsze antidota i wrócili na swoje miejsca, profesor Snape spojrzał na Scotta i Aidena,
siedzących przy swoim stole. Obaj zamarli, czekając, co powie nauczyciel.
- Sparrow, Marlow. Macie szlaban.
- Ale… panie profesorze…- zaczął Scott. - To ja, to moja wina… Aiden nie miał z tym nic
wspólnego…
-Nie powstrzymał pana, panie Sparrow, przed błędem - uciął Snape nieznoszącym sprzeciwu
tonem. - To kwalifikuje się na szlaban.
Scott nic nie odpowiedział. Wymienili z Aidenem ponure spojrzenia. Przynajmniej nie stracili
punktów…
***
Szlabany u profesora Snape’a zazwyczaj polegały na sortowaniu oślizgłych składników do
eliksirów czy czyszczeniu starych kociołków. Tym razem nie było inaczej. Aiden i Scott
siedzieli przy długim stole w lochach, oddzielając dobre skarabeusze od zepsutych, sortując
ogony traszek i inne składniki. Żaden się nie odzywał, ponieważ nauczyciel siedział przy biurku
na drugim końcu sali, sprawdzając sprawdziany i wypracowania uczniów. Co chwilę słyszeli
ciche prychnięcia i zjadliwe komentarze na temat niewłaściwych odpowiedzi czy wyjątkowo
źle napisanego sprawdzianu.
Mijały godziny, podczas których Scott wypowiedział może kilka słów, prosząc Aidena o
podanie jakiejś miseczki czy wiaderka. Kiedy szlaban dobiegł końca, a profesor Snape
sprawdził efekty ich pracy, wyszli z lochu i ruszyli zmęczeni w stronę dormitorium. Korytarze
były ciemne o tej porze, paliły się nieliczne pochodnie. Cisza, jaka panowała w zamku nie
przeszkadzała Scottowi, poczuł jednak, że robi się śpiący. Ziewnął i w tym samym momencie
wpadł na Aidena, który nagle się zatrzymał.
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- Stary, co jest?- zapytał zaskoczony, ale Aiden nie odpowiedział od razu, wpatrując się w coś,
co znajdowało się na końcu długiego korytarza, którym szli.
- Popatrz…- powiedział cicho Aiden, wskazując palcem z szeroko otwartymi oczami.
- Co…
Scott podążył wzrokiem za jego palcem. Miejsce, które wskazywał Marlow, było ciemne,
najbliższa pochodnia znajdowała się spory kawałek dalej. Coś poruszało się w cieniu, widział
ciemną niedużą sylwetkę o ludzkich kształtach, skuloną tuż nad podłogą. Nie widział, kto lub
co to było, ale przeszył go dreszcz. Ruchy postaci wydawały się nienaturalne, nie był właściwie
pewien, co widzi.
Podszedł powoli bliżej, ignorując Aidena, który starał się go zatrzymać, sycząc mu do ucha. Na
wszelki wypadek sięgnął powoli do kieszeni po różdżkę.
- Hej… wszystko gra? - odezwał się ostrożnie, zatrzymując się niedaleko postaci. Widział ją
teraz wyraźniej i zdał sobie sprawę, że jest to człowiek. Postać zamarła, jednak nie odezwała
się. Scott, niepewny co robić, zerknął na Aidena, który stał kawałek dalej.
- Aiden… pomóż. Co robimy? - szepnął.
- Nie wiem… kto to jest?
Scott spojrzał znów na postać, która teraz tkwiła nieruchomo pod ścianą. Wyjął po cichu
różdżkę i szepnął zaklęcie:
- Lumos.
Na końcu różdżki zajaśniało światło i wtedy wyraźnie zobaczył, kto kuli się pod ścianą. Była
to mała dziewczynka, na oko z pierwszej klasy. Długie, ciemne włosy opadały jej na twarz, gdy
z pochyloną głową kucała na podłodze. Miała na sobie białą nocną koszulę w drobny wzorek.
- Eee… wszystko gra? - zapytał niepewnie, pochylając się w jej kierunku.
-Scott… - odezwał się nagle Aiden - Scott… to jest ta dziewczynka z Ravenclaw… Lisa
Allenby.
Scott zerknął na niego, po czym przyjrzał się dziewczynce. Wyglądała znajomo, ale dopóki
Aiden nie przypomniał mu jej nazwiska, nie był pewien, kto to.
- Lisa… Lisa, słyszysz mnie?- zapytał cicho, podchodząc do niej i kucając obok. Wyciągnął ku
niej dłoń i po chwili wahania położył jej na ramieniu. - Lisa…
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Nagle dziewczynka poderwała gwałtownie głowę, co tak go zaskoczyło, że odruchowo
odskoczył do tyłu i upadł na podłogę. Lisa zamrugała gwałtownie, jakby budziła się z
głębokiego snu. Rozejrzała się wokół i dostrzegła obu chłopaków, patrzących na nią z
zaskoczeniem.
- Co… co się stało? Gdzie jestem?- zapytała drżącym, wysokim głosem.
- Na korytarzu… - Aiden podszedł bliżej. - Liso, co tutaj robiłaś?
- Ja… nie wiem, ja chyba… lunatykowałam - Lisa wyglądała na wystraszoną. Aiden ujął ją
delikatnie pod ramię i pomógł jej wstać. Nie protestowała, nadal jednak wyglądała na
zdezorientowaną. Scott podniósł się z posadzki i otrzepał szatę.
- Aiden, musimy odprowadzić ją do dormitorium - powiedział. - Wiesz jak trafić do wieży
Ravenclawu?
- Tak - mruknął zapytany.- Ale nie lepiej do skrzydła szpitalnego? Ona nie wygląda dobrze…
Scott kiwnął głową, przyznając mu rację. Lisa wyglądała na mocno zdezorientowaną. Jej blada
twarz odcinała się wyraźnie na tle ciemnych włosów. Niepewnie spoglądała to na niego, to na
Marlowa.
- Chodźmy zatem.
Poszli w kierunku schodów do sali wejściowej, prowadząc między sobą Lisę. Scott i Aiden
wymienili spojrzenia ponad jej głową. Nie byli pewni, co się stało, ale jedno wiedzieli na
pewno: musieli powiedzieć pani Pomfrey o tym, jak znaleźli Lisę.
Wspinając się po marmurowych schodach, nie zauważyli, że z dalekiego kąta przy zbroi,
przygląda im się wysoka, lekko przezroczysta postać.
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Mistrzowska Sałatka Pomony

Składniki:
 100 g rukoli
 4 świeże figi
 5 plasterków szynki suszonej
 100 g sera z niebieską pleśnią
 około 15 malin
 ⅕ szklanki orzechów włoskich
 2 łyżki oliwy z oliwek
 2 łyżeczki soku z cytryny
 2 łyżeczki syropu klonowego
 sól i pieprz
Sposób przygotowania:
1. Umytą rukolę wrzucić do miski. Figi pokroić w ósemki i dodać do naczynia wraz z
suszoną szynką.
2. Do przygotowanych wcześniej składników w misce pokruszyć ser oraz dodać maliny i
orzechy włoskie.
3. Przygotować dressing, składający się z oliwy, syropu klonowego oraz soku z cytryny.
Soli i pierzu użyć do smaku.
4. Sałatkę polać przygotowany sosem.
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Baran (21 marca-19 kwietnia)
W tym miesiącu spotka Cię coś, czego zupełnie się nie spodziewasz! Może
jakaś nowa znajomość…? Możesz się pozytywnie zaskoczyć! Tylko nie
zapomnij o swoich obowiązkach domowych i szkolnych przez nocne
rozmowy z nowym znajomym. W końcu sen też jest ważny! Dlatego
pamiętaj o odpowiedniej ilości snu, w dzień także możesz dobrze kogoś
poznać.
Byk (20 kwietnia-22 maja)
Okres ten będzie ciężki, ponieważ będziesz ciągle zabiegany przez natłok
obowiązków. Pamiętaj, że odpoczynek też jest istotny i odżywiaj się zdrowo!
Twoje zdrowie nie powinno na tym ucierpieć. Jednak robienie wszystkiego
wcześniej niż na ostatnią chwilę mogłoby pomóc… Pamiętaj, to tylko
przejściowy okres, potem wszystko wróci do normalności!
Bliźnięta (23 maja-21 czerwca)
Ten miesiąc będzie bardzo korzystny dla osób spod znaku Bliźniąt!
Osiągniesz sukces, co da Ci ogromną motywację do dalszego działania. Nie
poddawaj się, bo poświęciłeś temu zbyt wiele. Skup się na swoich
najbliższych, gdyż ktoś może Cię teraz potrzebować bardziej niż zwykle,
ale o tym nie mówi.
Rak (22 czerwca-22 lipca)
Kolejny miesiąc, a Ty nadal stoisz w miejscu i nic nie zrobiłeś…
Musisz zacząć robić coś więcej niż leżeć w łóżku z laptopem,
oglądając serial! Najbliższy czas może być dla Ciebie ciężki, ale
musisz to wytrzymać i zacisnąć zęby. Pamiętaj! Po burzy zawsze
przychodzi słońce. A przynajmniej tak mówią…
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Lew (23 lipca-23 sierpnia)
Pomyśl o jakimś krótkim wyjeździe za granicę, pomoże Ci to odpocząć i
oczyścić umysł! To z kolei przyda się w nabraniu chęci do działania, czym
możesz wiele osiągnąć! W tym miesiącu postaraj się wydać mniej na
ubrania niż w poprzednim… Pieniądze mogą się przydać, będzie więcej na
atrakcje i pamiątki, jeśli gdzieś pojedziesz!
Panna (24 sierpnia-22 września)
W tym miesiącu możesz spodziewać się wielu zmian. Większość z nich
będzie pozytywna! Jednakże nie każdy szybko dostosowuje się do nowej
rzeczywistości, w jakiej się znajduje… Skup się na swoim zdrowiu! Mała
ilość snu i złe nawyki żywieniowe nie wpływają na Ciebie dobrze…
Waga (23 września-22 października)
Twój najlepszy przyjaciel przechodzi teraz gorszy okres, spędź z nim
więcej czasu! To na pewno mu pomoże, przez co będziesz czuł się lepiej,
wiedząc, że mu pomogłeś. Pójdziesz na imprezę, gdzie spędzisz czas z
wieloma świetnymi ludźmi! Zauważysz, że spotkania z innymi sprawiają
Ci wiele radości, przez co nie lubisz być sam.
Skorpion (23 października-21 listopada)
Postaraj się tym razem odpuścić kłótnię z kimś, kto nie zgadza się z Twoim
zdaniem… Oszczędzisz sobie tym nerwów. Skup się na szkole, ponieważ
ten okres może być pełen niespodziewanych kartkówek czy
wychwytywania do odpowiedzi. Chyba nie chcesz nałapać złych ocen? To
tylko przejściowy okres, potem nauczyciele dadzą Ci więcej spokoju…
Strzelec (22 listopada-21 grudnia)
Wykorzystaj swoją kreatywność! Może weźmiesz udział w konkursie
plastycznym albo literackim? Jesteś pełen wspaniałych pomysłów, możesz
na tym zyskać! Nie przejmuj się małą sprzeczką z rodzicami. Martwią się o
Ciebie i chcą dla Ciebie jak najlepiej, co może Ci się momentami nie
spodobać!
Koziorożec (22 grudnia-19 stycznia)
Ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy! Niekoniecznie będzie to
osoba z Twojego najbliższego otoczenia, popatrz na osoby ze szkoły…
Nie wszyscy pokazują swoje emocje i tłumią je w sobie, co działa na
nich jeszcze gorzej. Ta osoba, której pomożesz, będzie Ci niezwykle
wdzięczna. Dzięki temu odkryjesz, że niezwykle lubisz wspierać
innych! Może to jest to, co chcesz robić w swoim życiu?
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Wodnik (20 stycznia-18 lutego)
Zaskoczysz swoich przyjaciół swoim zdenerwowaniem błahostką.
Postaraj się to naprawić i ich przeprosić. Poradzisz się kogoś, kogo
nigdy nie brałeś za swojego znajomego, ale okaże się lepszy, niż
myślałeś! Postaraj się nie mieć uprzedzeń do osób, których nie
znasz, a wyjdzie Ci to na dobre!
Ryby (19 lutego-20 marca)
Przez swoją naiwność będziesz mieć gorszy wieczór, może dwa… Ale potem
będzie lepiej! Ten miesiąc jest korzystny dla osób spod znaku ryb, co
przyniesie Ci wiele pozytywnych emocji. Spotkasz kogoś, kto nagle powróci
do Twojego życia po kilku latach. Może postaraj się odnowić tę dawną
znajomość? W końcu kiedyś byliście najlepszymi przyjaciółmi!
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Redakcja naczelna:
Elizabeth Pulze
Witajcie, Kochani!
Dzisiaj przychodzę do Was z konkursem, jak zawsze
łatwym. Waszym zadaniem będzie odgadnąć po ubraniu, o jakiej
postaci mowa i dodatkowo w jakiej sytuacji, kiedy, ta postać miała
na sobie to ubranie.
Przykład: [KLIK] - > Hermiona Granger - > Bal
Bożonarodzeniowy
Za każdy poprawny przykład możecie zdobyć 3 pkt i 3 gal. Na
Wasze odpowiedzi czekam do 27 kwietnia i ślijcie je na maila
prof.jacksonn@gmail.com.
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PS. Wyniki konkursu z ostatniego numeru “Kleksa” możecie
znaleźć tutaj. Dziękuję za tak liczny udział w zabawie!
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