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Osobistości od drugiej 

strony: Aria Carter w 

Świecie Magii 
 

Tajemnicze eliksiry, świeżutkie stanowisko wicedyrektorki, szerokie uśmiechy. Tym 

razem przygotowaliśmy dla Was wywiad z Arią Carter. Zapraszamy do lektury! 

 

*weszła do gabinetu wicedyrektor 

Carter,  która siedziała przy biurku,  

pisząc coś w wielkiej księdze*  Dzień 

dobry! 

Ah, Tori! [Uśmiechnęła się na widok 

uczennicy, która zawsze miała przy 

sobie notatnik i pióro.] Siadaj, częstuj 

się! [Ostrożnie zamknęła księgę, w 

której zapisywała wyniki ostatniej 

wizytacji. Następnie przysunęła 

talerzyk z ciastkami czekoladowymi, 

pomieszanymi z jakimiś zdrowymi, 

owsianymi.] Napijesz się czegoś? 

Nie dziękuję. *chwyciła ciasteczko, 

oczywiście te niezdrowe i wyciągnęła 

notatki* Chciałabym zadać Pani kilka 

pytań. Mam nadzieję,  że nie sprawią 

one problemu. *uśmiechnęła się 

nieśmiało* 

Oczywiście, zaczynajmy! [Uśmiechnęła 

się uprzejmie, zachęcając uczennicę do 

zadawania pytań.] 

A więc jakby Pani opisałaby bycie 

dyrektorem w trzech słowach? 

Tylko trzy słowa? Współpraca, 

odpowiedzialność i spełnienie. 

[Sięgnęła po czekoladowe ciastko, 

jednak go nie zjadła.] 

Hmm... *zajrzała do notatek* 

Dlaczego eliksiry? Co Panią w nich 

urzekło? 

Eliksiry zawsze wydawały mi się 

niezwykle trudne. Chyba właśnie to był 

powód, dla którego postanowiłam się 

nimi zająć - żeby ułatwić innym naukę. 

Żeby ten przedmiot nie był kojarzony z 

długimi praktykami i niemiłym 

profesorem. [Ugryzła kawałek ciastka i 

popatrzyła na młodą dziennikarkę.] 

Rozumiem. *poprawiała się na 

krześle* Czym jest dla Pani ŚM? 

ŚM? Dla mnie jest odskocznią od 

prawdziwego życia, jednak sama się 

przekonałam, że szybko można się od 

tego uzależnić. Zdobywanie wiedzy, 

poznawanie nowych ludzi i po prostu 

samo bycie tutaj jest naprawdę 

wyjątkowym doświadczeniem. Bardzo 

się cieszę, że mogę to ciągle przeżywać. 

[Uśmiechnęła się pod nosem i zjadła 

pozostałą część ciastka.] Nie chcę 

zabrzmieć jak nawiedzona, ale 

naprawdę poznałam tu wiele 

wyjątkowych osób. Szkoda, że w 

rzeczywistości nie nawiązuje się tak 

łatwo znajomości. [Westchnęła.] 



 

 

4 

Ah, no tak. *przytaknęła* Czym 

interesuje się Pani w realnym życiu? 

W realnym życiu dużą część czasu 

poświęcam na szkołę i związek, ale w 

chwilach wolnych od czatu i ŚM lubię 

czytać książki, oglądać filmy i grać w 

gry (ale nie w Tomb Rider). Często 

uczestniczę w wolontariacie na terenie 

mojego małego miasteczka lub 

spędzam czas z przyjaciółką. W sumie 

wychodzi, że nie mam jakiegoś fajnego 

zainteresowania jak śpiewanie, 

rysowanie czy granie na klarnecie. A 

szkoda. [Zamyśliła się, by po chwili 

wrócić na ziemię z planem nauki gry na 

instrumencie innym niż nerwy innych 

ludzi.] 

*zaśmiała się* Jeśli mowa o 

związku...Czym jest dla Pani miłość? 

Póki co jest to dla mnie zagadką. To 

trudne pytanie. [Spojrzała 

z uznaniem na Tori.] Na 

usta ciśnie mi się tekst 

piosenki happysadu, że 

"miłość to nie pluszowy 

miś ani kwiaty", ale nie do 

końca się z tym zgadzam. 

Miłość to duże 

poświęcenie, nauka 

cierpliwości i zrozumienia drugiego 

człowieka na takim poziomie, jakiego 

wcześniej nie znałam. Fakt, że zwykła 

wiadomość na dzień dobry od drugiej 

osoby może całkowicie zmienić mój 

humor jest dziwna, a z drugiej strony 

mnie przeraża. Nie wiem, czym do 

końca jest miłość. [Wzruszyła 

ramionami niezadowolona ze swojej 

odpowiedzi. Na pocieszenie zjadła 

kolejne ciastko.] 

Coś w tym jest. *stwierdziła z 

lekkością* Ostatnie pytanie. Co 

zmieniłaby Pani w ŚM? 

Najbardziej chyba chciałabym zmienić 

nastawienie niektórych osób, które są 

już tutaj długo. Często widzi się niechęć 

ze strony tych, którzy powinni być w 

jakiś sposób wzorem dla młodszych i 

mniej doświadczonych. Bardzo mnie to 

denerwuje. No i zgodnie z tematem 

poprzedniej Magiowizji - podziały. 

Usunęłabym je całkowicie. [Gdy to 

mówiła, nieco spoważniała.] 

*zastanowiła się* Chce Pani coś 

jeszcze dodać?  

[Po jej powadze nie został żaden ślad.] 

Bardzo bym chciała pozdrowić moją 

Carter, w końcu mogę! Kopnął mnie 

ten zaszczyt i ktoś zechciał ze mną 

pogadać! Bardzo dziękuję za tę 

możliwość, uwielbiam 

czytać wywiady! A ty, Tori 

robisz świetną robotę. [Z 

uśmiechem zaklaskała w 

dłonie.] W sumie 

powinnam pozdrowić też 

mojego brata, Nicolasa 

Wanda, który w gabinecie 

obok hoduje zapewne coś 

nielegalnego! I każdego, kto to 

przeczyta - mam nadzieję, że wasz 

dzień będzie/jest/był dobry. Ściskam 

mocno! 

Dziękuję! *zapiszczała*  Pani również 

życzę wszystkiego dobrego! *podaje 

dłoń* Miłej pracy! 
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„Cinder” Marissy Meyer czyli pośród 

śrubek i oleju 
 

Zdjęcie pochodzi z bloga www.impressionblend.com 

Ulice Nowego Pekinu zapełniają ludzie i androidy. Szaleje śmiertelna zaraza. 

Bezlitośni Księżycowi patrzą z kosmosu, czekając na swoją okazję. Cinder, 

utalentowana mechanik, jest cyborgiem. Tym samym należy do obywateli drugiej 

kategorii. Jej przeszłość to tajemnica. Macocha jej nienawidzi i wini ją za chorobę 

przyrodniej siostry. Ale kiedy jej życie splątuje się z życiem przystojnego księcia 

Kaia, Cinder nagle wpada w sam środek międzygalaktycznej wojny i doświadcza 

zakazanego zauroczenia. Rozdarta pomiędzy obowiązkiem a pragnieniem wolności, 

lojalnością a zdradą, musi odkryć prawdę o swojej przeszłości, by uratować 

przyszłość świata. 

 

Nie jest to moje pierwsze spotkanie z Marissą Meyer, gdyż to nastąpiło w 

marcu tego roku. "Bez serca" całkowicie pokochałam, a więc postanowiłam sięgnąć po 

inną książkę tej autorki, Cinder. Tym razem jest to retelling bajki znanej każdemu - 

Kopciuszka. I muszę przyznać, że przepadłam. Pochłonęłam tę historię w niecałe dwa 

dni, a mogłabym jeszcze szybciej. Po prostu, nie da się inaczej. 

Bardzo spodobał mi się sposób, w jaki autorka podeszła do historii znanej 

wszystkim - z całkiem świeżym spojrzeniem, inspirując się bardzo ogólnikowo, 

prowadząc opowieść Cinder w odrobinę niekonwencjonalny i zaskakujący sposób. Nie 

możemy z góry zakładać, że wiemy, co się wydarzy, bo jest to największym możliwym 

błędem. I chociaż w pewnym momencie, zaraz przed punktem kulminacyjnym, 

domyśliłam się, co się stanie, ani trochę nie zepsuło mi to radości w czytaniu tej 
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powieści. Marissa poprowadziła fabułę w dynamiczny sposób, nie pozwoliła 

czytelnikowi choćby na chwilę odetchnąć. Akcja goni akcję, a dodatkowo jest to 

przeplecione tajemnicami, historią postapokaliptycznego świata i rozdarciem głównej 

bohaterki. 

Bohaterowie są ciekawie wykreowani, choć kiedy zastanowimy się nad tym 

dłużej, nie wiemy o nich za dużo. Albo inaczej - to, czego się dowiadujemy, to zaledwie 

wierzchołek góry lodowej. Opowiedziane jest to jednak w taki sposób, iż autorka jasno 

wskazuje, że im dalej będziemy brnąć w serię, tym więcej będziemy wiedzieć. Cinder 

naprawdę polubiłam, a nawet było mi jej żal, kiedy czasem czuła niechęć do siebie 

samej. Choć nie można powiedzieć, że jej życie jest idealne, stara się dopasować do 

otaczających ją realiów. Cinder po części opowiada walkę głównej bohaterki o 

przetrwanie, w świecie, gdzie bycie cyborgiem sprowadza ją do właściwie niczego. Za 

to moją drugą i o wiele większą miłością został książkę Kai, który skradł moje serce 

już na początku. Nie pytajcie dlaczego, po prostu... tak wyszło. 

Cinder jest książką będącą nie tylko opowieścią 

o życiu dziewczyny w brutalnym świecie, gdzie w 

każdej chwili możesz umrzeć na lumitozę, ale także 

historią o walczeniu o swoje prawa, dążeniu do celu, 

byciu sobą i nie poddawania się, chociaż inni mogą w 

ciebie nie wierzyć. Uważam, że każdy znajdzie tu coś, 

co go poruszy, a sama fabuła wciągnie go bez reszty. 

Jedyne co, to żałuję, iż poznałam tą powieść dopiero 

teraz. Dlatego jeśli jeszcze jakimś cudem nie znacie 

Cinder lub innych książek Marissy Meyer, to 

koniecznie sięgnijcie po nie jak najszybciej. Są 

genialne, naprawdę. 

 

"- Brzmi brudno i smrodliwie - powiedziała Iko. 

- Skąd wiesz? - zapytała ją Cinder. - Przecież nie masz receptorów zapachu. 

- Mam fantastyczną wyobraźnię." 
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Dzień z numerologią okiem ucznia 
 

Przed Wami praca naszej Krukonki, Dżasmine Mahidevran, która zajęła pierwsze 

miejsce w konkursie zorganizowanym przez nauczycielkę numerologii, Helenę 

Browen. Miłej lektury! 

 

Po niewyspaniu się z wczorajszej imprezy w dormitorium, Dżasmine w końcu 

zeszła w kombinezonie białego królika do pokoju wspólnego. Pierwszą rzeczą, na jaką 

zwróciła uwagę, było ogłoszenie na tablicy: Dziś odrabiamy zajęcia z numerologii o 

18:00 – obecność obowiązkowa. Prof. Helena Browen. 

- Ach… to dzisiaj! - westchnęła i usiadła przy stole, gdzie było pełno ciasteczek i 

innych smakołyków, które przyniosły skrzaty domowe. 

Czas mijał powoli. Część Krukonów odrabiała zaległe prace domowe, a 

pozostali rozwijali swój talent artystyczny rysując przeróżne magiczne stworzenia. 

Dżasmine w końcu spojrzała na zegarek. Był nieco zakurzony, gdyż skrzaty 

najwidoczniej zapomniały go umyć, więc Krukonka wzięła ścierkę i starłszy kurz z 

tarczy zegarowej, przeraziła się: 

- O nie, już czas! - szybko pobiegła do swojego dormitorium, aby zdjąć 

kombinezon i ubrać mundurek szkolny. Kiedy makijaż i fryzura były gotowe, wzięła 

torbę w kwiatki i wyszła z wieży biegnąc na zajęcia. 

Lekcja numerologii odbywała się w tej małej, choć nie najmniejszej w całym 

Ramesville, sali. Umiejscowiona na szóstym piętrze, z całkiem ładnym widokiem z 

okien, które rozstawione były w rzędzie po lewej stronie pomieszczenia. Solidne, 

ciemne ławki wykonane z drewna stały w dwóch rzędach, prowadząc prosto do biurka 

nauczycielki. Dżasmine zajęła miejsce z tyłu klasy. Profesor Helena była już w sali i 

uzupełniała dziennik lekcyjny. 

- Sophie Prince, jaki dom? - zapytała nauczycielka, spoglądając na uczennicę, 

która właśnie weszła do sali. 

- Slytherin! – odpowiedziała czarnowłosa ślizgonka, która siedziała w 

środkowym rzędzie. 

Po uzupełnieniu dziennika pani profesor westchnęła, że tak mało osób przyszło 

odrobić zaległą lekcję, ponieważ był to dość istotny temat. Jedni uczniowie żartowali, 

że więcej punktów dla nich, a inni narzekali, że za mało osób przyszło by wspomóc 

swój dom. Po chwili nastała godzina 18:00.  
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Profesor Browen wstała zza biurka i odsłoniła wszystkie okna. Z uśmiechem 

machnęła różdżką, by pergaminy poleciały do każdej z uczennic. 

- Będzie dziś praca! Proszę schować podręczniki, gdyż zaczniemy sobie lekcję 

kartkóweczką! 

Klasa westchnęła i schowała posłusznie podręczniki, a na ławkach pozostał 

tylko atrament i pióro. Dało się słyszeć szemrania uczniów: 

- Ja muszę tyle nadrobić… Ale może jednak zdam… - westchnęła Zoe. 

- O nie! To chyba trzeba było uciekać…  - inna uczennica rozpłakała się i 

zasłoniła twarz rękoma. 

- O jezu… co? Z czego? - zdezorientowana Rosalie spojrzała na klasę. Po 

wczorajszej imprezie widocznie jeszcze nie ogarnęła, że coś piszą. 

Najwidoczniej reakcja klasy dotarła do nauczycielki. Przez chwile zdawała się 

zdezorientowana sytuacją, która zapanowała w sali, ale szybko pocieszyła uczennice 

mówiąc zachęcająco: 

- Dacie radę! To tylko praca na 15 minut – po chwili każdy wziął się za pisanie 

kartkówki. 

Dżasmine spojrzała na swój pergamin i zaczęła czytać w myślach swoje 

pytania. 

- Ojejku, głównie są zadania na zredukowanie liczb! - westchnęła Krukonka, 

zaczynając dodawać na paluszkach, bo zawsze miała problem w mugolskiej szkole z 

matematyką. Kiedy dziewczyna obliczyła i zredukowała liczby, zabrała się za zadania 

zamknięte. Przeczytała pierwsze pytanie: 

1) Z którego roku pochodzą pierwsze zapiski Numerologii? 

a) 2400 r.p.n.e. 

b) 2500 r.p.n.e. 

c) 2600 r.p.n.e. 

d) 2700 r.p.n.e. 

- O jejku… - westchnęła krukonka. - Kiedy to było? Nigdy nie polubię wkuwania 

dat na pamięć… - ponownie westchnęła i zaczęła usilnie próbować przypomnieć sobie 

teorię z podręcznika “Numerologia i gramatyka”, jednak w końcu się poddała.* - No 

to trzeba zrobić wyliczankę, trzeba zdać się na los! - jak pomyślała, tak też zrobiła.  

Ene due super galeony, 

To ulubiony przedmiot jest Hermiony! 

Więc nie zwlekaj zaznacz...to! 
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Przejeżdżając tak palcem po pergaminie padło na odpowiedź B. Krukonka 

pomyślała, czy to aby na pewno dobry wybór?  

- Ach no przecież! Najstarsze zapiski pochodzą z ok. 2500 r. p.n.e.!  - 

przypomniała sobie i od razu z zadowoleniem zaznaczyła odpowiedź. Następnie 

spojrzała na kolejne pytanie. 

2) Wymień co najmniej trzy państwa związane z wczesną Numerologią. 

- Hmmm… tutaj już nie pomoże wyliczanka – pomyślała, usiłując sobie 

przypomnieć, w których krajach to by mogło być. Spogląda na 1 pytanie i od razu 

pomyślała, że to musi być w pewnym stopniu związane z tą datą i wpisała kraje, z 

którymi była związana numerologia. - Dobrze… - odetchnęła i spojrzała na kolejne 

pytanie. 

3) Kto upatrywał w Piśmie Świętym tajemnego szyfru? 

a) Pitagoras 

b) Chińczycy 

c) Babilończycy 

d) Kabaliści 

Nad tym pytaniem już dziewczyna nie myślała zbyt długo i zaznaczyła odpowiedź 

D. Spojrzała na ostatnie trzy pytania: Wymień liczby podstawowe, Wymień liczby 

karmiczne, Wymień liczby mistrzowskie. 

- Typowe pytanie egzaminacyjne... - widząc że czas się kończy, szybko zaczęła 

pisać odpowiedzi. 

- Koniec czasu! - nauczycielka mówiąc to, machnęła różdżką i wszystkie prace 

uczniów powędrowały na jej biurko. By umilić zajęcia rozdała uczniom herbaty i 

przeszła do lekcji. 

Nagle sobie przypomniała: czy ja w ogóle się podpisałam? Podbiegła do biurka, 

szybko się podpisując. Tak się napracować i nie podpisać się - to tylko ja tak 

potrafię. Nieco speszona wróciła na swoje miejsce. Uczniowie uradowani, że mogą 

jeść i pić podczas zajęć od razu się rozluźnili. Nauczycielka obdarzyła uczniów 

szerokim uśmiechem, zaczynając mówić: 

- Dziś zajmiemy się pierwszą waszą wibracją w tym roku szkolnym, a mianowicie 

wibracją urodzenia! Jak sama nazwa wskazuje, z czego się ją liczy? Nie zgłaszajcie się. 

Uczniowie popatrzyli po sobie. Cztery uczennice nieśmiało powiedziały, że z daty 

urodzenia danej osoby. Profesor Browen chcąc zachęcić pozostałe osoby do 

uczestnictwa w lekcji, obdarowała je 3 punktami! To się nazywa nagroda za 

aktywność... Nieco bardziej zmobilizowana Krukonka zaczęła uważniej słuchać. Może 

coś będzie jeszcze na punkty? 
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- Wibracja urodzenia jest uznawana przez wielu Numerologów, w tym mnie, za 

najważniejszą wibrację w naszym życiu. - profesor Browen machnęła różdżką i przed 

każdą ławką pojawiły się tablice numerologiczne. Nauczycielka pokazała wszystkim 

jak policzyć wibrację i interpretację. - No dobrze, więc wykonamy sobie proste 

ćwiczenia na punkty. Interpretacja wcale nie jest trudna, no ale zaczynajmy. Izabela 

Nawojka urodzona 21.09.1964 roku. Ile wynosi jej wibracja? Urodzenia oczywiście.  

Z ciekawością przyjrzałam się tablicom, które wylądowały na ławce. Tym razem 

zmobilizowała się cała klasa. Każdy był zadowolony, że zarobił 6 punktów. Klasa była 

pobudzona. Każdy teraz czekał na kolejne zadanie. Dżasmine wypiła łyk herbaty, a 

nauczycielka kontynuowała lekcję: 

- A więc teraz patrzymy na tablicę i każdy z Was własnymi słowami, podkreślam 

własnymi, niech napisze o niej jedno zdanie. Tak szybciutko, bo koniec lekcji 

niedługo! - zerknęła na zegarek. 

Zaczęła szybko przeglądać tablice numerologiczne i pisać na brudno notatkę. Czas 

powoli mijał. Nastała cisza, aż w klasie było słychać przesuwanie się wskazówek 

zegara.  

Ale się trochę nudno zrobiło, taka cisza… pomyślała Dżasmine. Kiedy napisała 

odpowiedź na zadanie, z nudów wyciągnęła przybory do rysowania: kredki, ołówek i 

gumkę i zaczęła bazgrać z tyłu zeszytu dziwne obrazki i śmieszne teksty. 

Profesor Helena ruszyła w kierunku Krukonki. Dżasmine szybko przewinęła zeszyt 

na stronę z zadaniem, by schować swoje małe przestępstwo. Przez chwile 

obserwowała podejrzliwie uczennicę i ostatecznie poszła w kierunku pozostałych 

uczniów. W końcu nauczycielka zapytała, czy już ktoś skończył pisać i nieśmiało 

podniosła rękę. Wskazała na mnie, więc wstałam i zaczęłam czytać to, co nabazgrałam 

na pergaminie: 

- Osoby o wibracji 5, cechuje oryginalność, niecierpliwość, impulsywność, 

zdolności twórcze oraz niebywale nieprzeciętna inteligencja. Posiadają oni również 

zdolność szybkiego przyswajania nowych informacji, interesuje je wszystko, co 

oznacza wolność i zmianę. Żyją teraźniejszością, nigdy nie szukają schronienia w 

przeszłości. - kiedy skończyła czytać, otrzymała 7 punktów i z powrotem usiadłam na 

miejscu. Nauczycielka przeszła się po klasie i co rusz zaglądała do notatek. Po chwili 

dało się słyszeć odpowiedzi innych osób. Kolejne zadania były do siebie podobne: 

wyliczanie wibracji dla określonych osób - interpretacja. Nieco monotonne zajęcie. 

Można mieć myśl: Czy warto w to wierzyć? Czy to się sprawdza dla większości, czy 

bywa mylne?  

- Możecie zmykać! - nauczycielka pomachała do uczennic i nastał lekki szum w 

klasie. Każdy zaczął zabierać swoje rzeczy. Pod nieuwagę nauczycielki podkradła 

garść cukierków i szybkim krokiem udała się do Wieży Ravenclawu. 
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Po rozwiązaniu zagadki, które zadała kołatka weszła do pokoju wspólnego i 

zajadała się cukierkami, które zabrała z sali. Z tablicy ogłoszeń znikła kartka, która 

mówiła o dzisiejszym odrabianiu zajęć. Czyżby Irytek ją ukradł? A może któryś uczeń 

ją wywalił? Tego nie wiem. Dzisiejsza lekcja jednak była warta uwagi. Kto wie, może w 

przyszłości uczennica rozważy rozszerzenie z numerologii?  

Muszę kończyć. Zbliża się wieczór, a chcę jeszcze zorganizować piżama party w 

moim dormitorium. Kiedy Krukonka skończyła pisać ostatnie zdanie w pamiętniku, 

schowała go do szuflady biurka i udała się do dormitorium. 
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„Quidditch przez 

wieki” cz. 1 
 

Gra w Quidditcha wzbudzała emocje, 

poruszała serca i wzruszała do łez wiele 

pokoleń czarodziejów. Kto ją wymyślił? Czy od 

początku była w takiej formie, w jakiej możemy 

obserwować ją dzisiaj? 

 

1. Nie tylko Quidditch 

 Choć tyle się teraz o nim mówi, Quidditch wcale nie był pierwszą grą, w którą 

grało się na miotłach. Właściwie został stworzony poprzez dobranie i złączenie 

najciekawszych cech i zasad innych, miejscowych zabaw. W Irlandii bardzo popularny 

był Aingingein, który polegał na przeleceniu toru przez płonące beczki bez dna i na 

końcu przerzuceniu koziego pęcherza przez ostatnią z nich (nadmuchane pęcherze 

zwierząt w niemal każdym regionie świata dawniej służyły ludziom za piłkę!). 

Powszechnie grano też w Łomot (polegający na zrzuceniu przeciwnika z miotły – 

doprawdy, jakąkolwiek częścią ciała się chciało!) oraz Swivenhodge (był to, w jakimś 

stopniu, odpowiednik mugolskiej siatkówki lub tenisa ziemnego – zawodnicy 

przerzucali wiciami swoich mioteł piłkę przez żywopłot).  

 

2. Wszystko ma swoje początki… 

 …gra w Quidditcha też! Wszystko zaczęło się już w średniowieczu, o czym 

dowiadujemy się z pamiętnika Gertie Keddle. To ona postanowiła zainteresować się 

wiejską zabawą i spisać jej przebieg. Dowiadujemy się, że pewni młodzi ludzie grali w 

grę miotlarską, w której podawali sobie nawzajem piłkę. W pewnym momencie 

pewien pomysłowy czarodziej postanowił wszystko urozmaicić, zaczarowując dwa 

kamienie tak, aby latały i strącały przeciwników z mioteł. Był to pomysł doprawdy 

oryginalny (może młodzieńcy przeszkadzali mu spać?), jednak to prawdopodobnie od 

tego zdarzenia rozpoczęła się kariera pałkarzy i rola tłuczków w Quidditchu! 
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Skrzacia kuchnia: Niebiański deser 

prof. Browen 
 

 

Składniki: 

✓ 300ml mleka, 

✓ 400ml śmietanki kremówki, 

✓ 3 łyżeczki żelatyny, 

✓ 50g cukru, 

✓ skórka otarta z połowy cytryny, 

✓ garść malin. 

 

Sposób przygotowania: 

1. Mleko połącz z żelatyną w małej misce i odstaw na 15 minut w celu lepszego 

połączenia się tych składników. 

2. Po 15 minutach dodaj do tego cukier, śmietankę i skórkę z cytryny. Przełóż do 

garnka i podgrzewaj na małym ogniu, aż do zgęstnienia masy. 

3. Jak zgęstnieje przelej masę do małych kokilek/miseczek i schładzaj je 7-8 

godzin, aż stężeją.  

4. Przed podaniem wyjmij deser z naczynka i podawaj z malinami (w postaci 

musu, bądź w całości). 

Smacznego! 
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Ploteczkowy świat 
 

Witam serdecznie wszystkich czytelników Newsville! 

Przed Wami kolejne wydanie plotek i ploteczek prosto 

z najlepszej Szkoły Magii (opinia subiektywna)! 

Przechadzając się korytarzami, można usłyszeć każde 

słowo, każdy szept, każdy sekret. To dzięki Wam te 

plotki nadal istnieją! No i oczywiście mnie - Rity 

Skeeter! 

 

Tajemnicze zniknięcie uczniów Akademii Magii Ramesville jest ostatnio na 

językach wszystkich osób związanych ze szkołą. Próbowałam ustalić jakiekolwiek 

informacje na ten temat, jednakże ślad kończy się na szkolnym bocie, Kryształku. 

Przypominam, iż ten osobnik był zaangażowany w handel Jingle-Jangle, które silnie 

uzależniło całą Akademię. Kryształek wyjątkowo miło witał wszystkich zaginionych, 

czy byli oni jego klientami? A może dostawcami? Jak dalej potoczy się ta sytuacja? 

Będę opisywać wszystko na bieżąco! 

Jak donosi moje źródło, blisko związane ze 

szkolnymi rozgrywkami Quidditcha, dzieją się tam 

całkiem ciekawe rzeczy. Na stadionie jest ogólny 

zakaz rzucania zaklęć, a mimo to co jakiś czas któryś 

z zawodników traci panowanie nad własną miotłą. 

Podczas ostatniego meczu ktoś wyjątkowo dręczył 

ścigającą Hufflepuffu, Hope McDawes, a 

wcześniej szukającą Slytherinu, Rosalie Nicket. 

Chodzą plotki, że dzięki ingerencji kogoś z zewnątrz Puchonka strzeliła kilka 

niezgodnych z przepisami goli, ponieważ nie musiała sterować własną miotłą. Czy 

powinien zostać wprowadzony zakaz wnoszenia różdżek na stadion? Dodatkową 

informacją prosto z boiska Quidditcha podzieliła się ze mną sędzina, Raven Clark - 

szkolne liczydełko punktów podczas meczu, czyli Aria Carter, w ogóle nie potrafi 

liczyć! Szok! 

Ostatnio na jednym z częściej uczęszczanych korytarzy pojawiło się dziwne 

stoisko, przy którym można spotkać dwójkę profesorów: Nicolasa Wanda i Sophie 

Mellark-Poe. Co tam robią? Zarabiają! Otóż ostatnio miałam okazję odwiedzić to 

miejsce i okazało się, że jest to budka z kebabem! Z moich informacji wynika, że 

najwięcej galeonów "zjadła" tam dyrektor Amelie Carter, znana przez wszystkich 

miłośniczka kebabów i innych fast-foodów. Pozostaje tylko pytanie - co z zarobionymi 

pieniędzmi robią profesorowie Wand i Mellark-Poe? W kolejnym wydaniu Newsville 

na pewno dojdziemy do sedna tej sprawy! 
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Doszły mnie ostatnio słuchy, że w Pokoju Życzeń, który został stworzony na 

potrzeby uczniów i na rzecz ich integracji dochodzi do nielegalnych transakcji. 

Oczywiście nikt nie powiedział tego wprost, a sama nie mogę tam wejść, ponieważ nie 

jestem uczniem, jednakże potrafię świetnie dedukować 

i powiązałam ostatnie zniknięcie Kryształka z 

wzmożoną aktywnością w Pokoju Życzeń. Dostałam 

informację o nielegalnych logach i notatkach, które 

zalały szkolny rynek niczym wino Pokój Nauczycieli, 

jednakże obawiam się, że w grę wchodzą także 

nielegalne substancje takie jak Jingle - Jangle czy 

eliksiry ukradzione ze składziku profesor Carter. Nikt 

oficjalnie nie komentuje tej sprawy, jednak obiecuję, że 

dojdę do prawdy! Albo chociaż pół-prawdy. 

Ewentualnie zmyślę cały artykuł... 

Na korytarzach słyszy się także pogłoski o tym, że Kryształek, szkolny bot i 

zawiadiaka, główny bohater wielu opowieści i plotek znalazł nowe powołanie. 

Podobno skrzat porzucił handel środkami wspomagającymi naukę czy notatkami z 

poprzednich lat, by stworzyć coś swojego - sektę! Doszły mnie słuchy, że Kryształek 

pozazdrościł sławy i sympatii Świętemu Borsukowi Zbyszkowi, którego wyjątkowo 

dzielnie przez dwa semestry czcili uczniowie Hufflepuffu. Jak widać jego droga do 

fotelu dyrekcji to nie tylko bajka, którą można usłyszeć jako ciekawostkę na lekcji 

WoHP, a realia! Czy powinniśmy się bać? Dyrekcja nadal nie komentuje tej sprawy. 

Nie jestem pewna czy słyszeliście ostatnie doniesienia z życia naszego 

(najprzystojniejszego) profesora Christiana Adamsa, ale ja śledzę go praktycznie 

codziennie (w toalecie także!) i byłam świadkiem niecodziennego incydentu. Otóż 

nauczyciel ZiU wchodząc po schodach jak zawsze, przy okazji modelując swoje tylnie 

partie ciała, nie zauważył rozlanego wcześniej przez Gryfonów soku dyniowego. 

Poślizgnął się i całkiem mocno uderzył głową w kant jednego ze schodów. Przez kilka 

dni Christian wyglądał jak swoja ukochana koza i nie chciał się nikomu pokazywać 

na oczy! 

Całkiem niedawno w naszej szkole otwarty 

został gabinet pielęgniarski. Można się tam 

zgłosić z bólem głowy, po okresowe szczepienia, a 

także na herbatkę! Nasza szkolna pielęgniarka, 

Lui Maxima, słynąca z tworzenia pięknych 

grafik i gadulstwa zaprasza każdego (zwłaszcza z 

darami w postaci kremowego piwa i innych 

trunków). Jak donosi moje źródło, każdą wolną chwilę spędza tam Amelie Carter, 

która uwielbia towarzystwo pani Maximy oraz budkę z kebabem, która znajduje się 

tuż obok gabinetu. Niestety nie byłam w stanie podsłuchać o czym gruchają dwie - 

najwyraźniej - przyjaciółki (a może kochanki?), ale śledźcie dział plotek i ploteczek, 

jeśli czegoś się dowiem, z pewnością o tym napiszę! 
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Humor z murów naszej szkoły 
 

 

[21:25:48] Nicolas_Wand: kiedyś 
było jakieś ogniso 

[21:25:49] Nicolas_Wand: ognisko 

[21:25:55] Nicolas_Wand: tzn. jakaś 
gra edukacyjna 

[21:26:01] Nicolas_Wand: i ze 
znajomymi ogarnialiśmy kiełbaski i 

[21:26:04] Nicolas_Wand: dyrektor
ka przyszła na kiełbaskę 

[21:26:09] Nicolas_Wand: więc jej 
daliśmy plastikowy widelec itd 

[21:26:14] Nicolas_Wand: a ona 
jakiś manifest odwaliła i zjadła 
palcami 

[21:26:15] Nicolas_Wand: ._. 

[21:26:20] Amy_Ross: XDDD      

[21:26:29] Alexander: może lubiła      

[21:26:34] Alexander: dotykać 
kiełbaski palcami     

[21:26:35] Alexander:  

 

*** 

 

[19:53:14] ** przychodzi 
Tiffany_James... 

[19:53:34] prof_Helena_Browen: 

Witaj 

[19:54:04] Nicolas_Wand: !! Xd 

[19:54:23] prof_Helena_Browen: 
Żyjesz? 

[19:54:37] prof_Helena_Browen: 
.____. 

[19:54:54] ** odchodzi 
Tiffany_James 

[19:55:01] prof_Helena_Browen: 
XDDDDDDDDDDDD 

 

*** 

[18:57:16] prof_Helena_Browen:  

+3 dla Was! 

[18:57:32] Ysabel: Za zauważenie 
karmicznej? [Popatrzyła z dziwnym 
uśmiechem.]  
[18:57:39] prof_Helena_Browen:  

*upiła łyk wystudzonej herbaty i 
ponowiła mówienie* 
[18:57:51] prof_Helena_Browen: Z
a zauważenie karmicznej dostaniesz 
mój dumny uśmiech! 
[18:57:59] Ysabel: Ooo! No to piękny!  
[18:58:10] Ysabel: [Zapamiętuje 
szczegóły uśmiechu.]   

 

*** 

[16:20:45] Zoe_Skarlett: Może 
pomysł z zakładem pogrzebowym to 

nie był taki zły pomysł      
[16:20:56] Megan_Hale: mhm 
[16:20:57] Mandy_Brocklehurst: A 
jaka nazwa? XD 
[16:21:04] Zoe_Skarlett: Jeszcze nie 
wiem xd 
[16:21:09] Zoe_Skarlett: Możesz coś 
wymyślić 
[16:21:15] Megan_Hale: UMIERAJ Z 
RADOŚCIĄ 
[16:21:15] Mandy_Brocklehurst: W
stawaj czy Żyć Nie Umierać? xD 
[16:21:39] Zoe_Skarlett: W końcu się 
wyśpisz xd 
[16:22:02] _Nereida_Wengs_ umi
era     
[16:22:20] Megan_Hale: nasze 
trumny są najlepsze bo są złote lub 
srebrne mają tv i lodówke oraz 
mięciutką pościel 
[16:22:22] Mandy_Brocklehurst: N
ere tak tematycznie xd 

 

*** 
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[16:26:02] Megan_Hale: Zoe 
[16:26:59] Zoe_Skarlett: Ja 
[16:29:08] Megan_Hale: niedługo 
twój i Mandy pogrzeb 
[16:29:15] Megan_Hale: Mamcia z 
córą 
[16:31:26] Megan_Hale: cisza 
[16:36:44] _Nereida_Wengs_ umie
ra     
[16:37:59] Megan_Hale: żyj 
[16:38:20] Megan_Hale: pogzreb ci 
możemy zrobić za 2dni 

 

*** 

[17:51:15] Nicolas_Wand: sop 
[17:51:16] Nicolas_Wand: SophiePoe 
    
[17:51:18] Nicolas_Wand: SophiePoe 
[17:51:20] Nicolas_Wand: jak sie 
[17:51:20] Nicolas_Wand: to  
[17:51:21] Nicolas_Wand: robi 
[17:51:24] Nicolas_Wand: SophiePoe 
[17:51:25] Nicolas_Wand: #SophieP
oe 

[17:51:28] _Nereida_Wengs_:  

 

*** 

[21:15:48] Kira_Wakeshima: Ale 
jest różnica między 'Idę do Biedornki 
na zakupy', a 'Idę do Ladybug' XD 
[21:16:05] Tiffany_Clark: XD  
[21:16:10] Elena_Sharon: Niee to to 
samo! 

 

*** 

[21:16:26] Lui_Maxima: ja tam 
czesto mowie "ide do płaza" 
[21:16:29] Lui_Maxima: zamiast "ide 
do żabki"     
[21:16:31] Lui_Maxima: wszyscy 
rozumieją 

 

*** 

 

[16:43:02] 
Hope_Yessenia_McDawes: Dam 
Ci jeść i spać  
[16:43:15] 
Hope_Yessenia_McDawes: 
przyjeżdżaj <3 
[16:44:03] Raven_Clark: dwie 
najważniejsze rzeczy w moim życiu 

 
[16:44:09] Raven_Clark: [Wsiada 
w pierwszy pociąg.] 
[16:44:55] 
Hope_Yessenia_McDawes: [W jej 
miejscowości nie ma kolei.] 
[16:45:17] Raven_Clark: 
.________. 
[16:45:22] Raven_Clark: to przylece 
na miotle kwa 

 

*** 

 

[19:28:22] Christian_Adams: Mam 
nadzieję, że po dzisiejszej lekcji jak 
ktoś zemdleje czy coś sobie zrobi, to 
moje uczennice wyskoczą jako 
pierwsze do pomocy 
[19:28:32] Mandy_Brocklehurst: 
Nie 
[19:28:35] Mandy_Brocklehurst: 
Mamy taktykę 
[19:28:49] Mandy_Brocklehurst: 
Że go umordujemy 
[19:28:55] Mandy_Brocklehurst: 
Aż się wykrwawi 
[19:28:57] Mandy_Brocklehurst: 

 
 

*** 
 
[19:46:25] Crispin_Stewart: 
Kochani potrzebuję małej pomocy.     
[19:46:45] Crispin_Stewart: We 
wtorek miałem na lekcji uczennicę o 
nicku "Ros". Wiecie może kto to taki? 
[19:47:00] Christian_Adams: 
Rosalie może? 
[19:47:07] Christian_Adams: Lub 
Rosalia 

http://polfan.pl/users/option/profile/nick/SophiePoe
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[19:47:08] prof_Amelie_Carter: 

prawdopodobnie Ros  
[19:47:26] prof_Amelie_Carter: 
nie musisz dziękować 
[19:47:29] prof_Amelie_Carter: 

 
[19:47:36] Christian_Adams: 

Amelie jak zwykle pomocna  
 

*** 

 

[20:11:39] Lui_Maxima: Ja w 
swoich pierwszych latach nauki byłam 
bardzo dobrą uczennicą ze średnią 5.5 
i wgl cud miód i orzeszki 
[20:11:43] Lui_Maxima: a potem się 
zje*AŁO    
[20:11:49] Lui_Maxima: zupełnie 
jak w moim realnym życiu 
 

*** 
 
 [18:55:05] Lui_Maxima: 2 miesiące 
mnie tu nie było i mialam piekny 
czysty pulpit     
[18:55:16] Lui_Maxima: wróciłam 
tu 3 dni temu i juz mam syf 
[18:55:19] Lui_Maxima: wszędzie 
[18:55:23] Lui_Maxima: 
"dowyciecia.jpg" 
[18:55:27] Lui_Maxima: 
"belka.png" 
[18:55:32] Lui_Maxima: 
"tarcza,png" 
[18:55:39] Lui_Maxima: 
"nazwaczcionki.tft" 
[18:55:44] Lui_Maxima: 
"nazwaczcionki2.tft" 
[18:55:49] Lui_Maxima: i burdel, 
wszędzie burdel 
[18:57:24] Lui_Maxima: no i 
oczywiscie "Szablon tarczy.psd"     
[18:57:29] Lui_Maxima: 
"jprdlcotojest.psd" 
[18:57:35] Lui_Maxima: 
"nieumiemwadobeillustrator.svg" 

[18:58:01] Lui_Maxima: i "nowo 
odkryte opcje w photoshopie.txt" 
 

*** 

[20:25:51] Nicolas_Wand: 
AriaCarter   
[20:25:53] Nicolas_Wand: a ty 
dawaj galeony 
[20:25:56] Nicolas_Wand: bo 
oddałem ci wszystkie 
[20:26:28] AriaCarter: 
Nicolas_Wand MOJE SOM JUSZ 
[20:26:47] Nicolas_Wand: To 
chyba muszę sobie dać premię 
świąteczną 
 

*** 

[20:24:59] Amelie_Carter: w moim 
wieku trzeba mówić konkretnie  
[20:28:06] Nicolas_Wand: w jej 
wieku  
[20:28:07] Nicolas_Wand: 

 
[20:28:44] Christian_Adams: 

Dinozaur  
 

*** 

[20:46:09] Yope: Yosalia 
[20:46:23] Amelie_Carter: Ymelie 

 
[20:46:49] Yope: Ymelie Yarter     
[20:47:04] Yope: Yhristian Ydams 
[20:48:40] Rosalia_Rossard: 
YOPE YUŻ YITAŁAM YIĘ YCZEŚNIEJ 

 
[20:50:13] Yope: YEEE YIE 

YIDZIAŁAM YHLIP  
[20:50:50] Amelie_Carter: Yewnie 
Yłamie ;x 
[20:50:54] Rosalia_Rossard: Yin 
yie yzkodzi 
[20:50:59] Rosalia_Rossard: YD 
[20:52:20] Zoe_Skarlett: Ya y 
yumie yie yitałam Yope yeszcze ysiaj y

 

http://polfan.pl/users/option/profile/nick/AriaCarter
http://polfan.pl/users/option/profile/nick/Nicolas_Wand


 

 

19 

Przyczajacz – co i jak? 
 

 

PRZYCZAJACZ 

Klasyfikacja MM: XXXX 

 

 Historia tego stworzenia jest ciekawa i 

nieskomplikowana. Otóż pewien oszust – Fineas 

Fletcher – udając się do Ameryki Północnej z 

demimozą w klatce (w celu założenia nielegalnej 

fabryki pelerynek niewidek) zachował się 

nieodpowiedzialnie i dopuścił do tego, aby 

demimoza uciekła. Zauroczyła się obrzydliwym 

ghulem, z którym poprzytulała się w wolnej 

kajucie… i powstał przyczajacz! Jeśli nocą 

postanowisz powędrować po lasach Massachusetts 

– bo tam osiedlił się ten gatunek – i napotkasz 

srebrną, wychudzoną wersję niedźwiedzia, nie 

próbuj robić zdjęć, tylko uciekaj. Przyczajacz 

bowiem lubuje się w ludzkim mięsie.  

PS. Przyczajacz może być niewidzialny, więc jeśli wybierze Was na kolację, nawet nie 

spostrzeżecie się kiedy wylądowaliście w jego żołądku.   

Rada Magizoologa: Omijaj lasy Massachusetts. W Wirginii czy Kolorado można 

spotkać jeszcze ładniejsze drzewa, może tam skieruj swoją miotłę? 
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Magiczna Pani radzi 
 

 

Co zrobić, aby być dobrym uczniem? 

Anonim. 

Drogi Anonimie! 

Bycie dobrym uczniem to pojęcie względne. Każdy rozumie je na swój sposób. 

Ale by być takim „dobrym” to według mnie znaczy przede wszystkim szanować 

Akademię, uczniów i nauczycieli, a także brać udział w życiu szkoły i uczęszczać na 

lekcje, odrabiać zadania domowe. Może to także oznaczać zdobywanie punktów 

zarówno dla swojego domu jak i dla siebie samego. Jest to również pomoc innym 

uczniom, gdy są zagubieni. Czyli jednym zdaniem: godne reprezentowanie szkoły. 

Magiczna Pani. 

 

* 

 

Dlaczego czasami, wszystko jest takie ciężkie? I dlaczego zawsze jak znajdę 

sobie przyjaciela, bądź przyjaciółkę, to ta osoba okazuje się być fałszywa? 

Smutasek 

Drogi Smutasku! 

Życie składa się na wzloty i upadki. Często nie możemy przejrzeć do końca 

danego człowieka, dlatego czasami można gorzko się rozczarować. Ale przede 

wszystkim należy pamiętać o tym, że na świecie nie są tylko tacy ludzie, na jakich 

się zawiedliśmy i okazali się fałszywi, ale także ci, co będą wobec nas lojalni i pełni 

zaufania, które będziemy mogli im powierzyć. Jestem pewna, że na swojej drodze 

życiowej spotkasz kogoś takiego, dlatego trzeba mieć uszy i oczy szeroko otwarte. 

Magiczna Pani. 
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Strefa rozrywki 
 

Tym razem mamy dla Was znów dwa konkursy! 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji najpóźniej do 

2 lutego do godziny 23. Nauczyciele także mogą brać 

udział. Do zdobycia jest łącznie 40 punktów łącznie. 

 

Konkurs 1 

Waszym zadaniem w pierwszym konkursie jest 

napisanie jak najwięcej produktów z Ulicy Pokątnej, 

mające w sobie literę Z. Za każde słowo otrzymacie 2pkt i 

2gal, a osoba która napisze najwięcej przedmiotów 

otrzyma dodatkowe 10pkt i 10gal. 

 

Konkurs 2 

Drugie zadanie polega na opisaniu krótko wyglądu 

podanych magicznych stworzeń. Za każdy otrzymacie 

3pkt i 3gal, czyli razem 15pkt i 15gal. 

1. DRUZGOTEK  

2. CZERWONY KAPTUREK 

3. PLUMPKA 

4. PSIDWAK 

5. ŻĄDLIBĄK 
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