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Rozmowy w toku: Christian Adams i jego 
przygoda z zaklęciami 

 

Na rzecz tego wydania został przeprowadzony wywiad z profesorem Christianem 

Adamsem, który od tego roku obejmuje stanowisko nauczyciela Zaklęć w klasie I. O 

jego przeżyciach, marzeniach i ważnych dla niego wartościach porozmawiała 

nasza dociekliwa redaktorka. 

 

*Weszła do sali od zaklęć i 

zobaczyła, że profesor Christian 

Adams uzupełnia dzienniki 

lekcyjne. Uśmiechnęła się i 

usiadła po przeciwnej stronie 

biurka.* Witam profesorze! 

[Siedział już prawie godzinę i wpisywał 

punkty, gdy usłyszał jak ktoś wchodził 

do sali. Podniósł głowę i uśmiechnął się 

do uczennicy.] A witam! Cóż cię 

sprowadza w moje skromne progi? 

Jestem redaktorką gazetki 

szkolnej. Chciałabym zadać Panu 

kilka pytań, jeżeli oczywiście Pan 

pozwoli. *Powiedziała trochę 

zdenerwowana.* 

Och! [Zaskoczony, odłożył pióro na 

bok.] Oczywiście, że pozwolę! 

Dziękuję! *Wyciągnęła z torby 

stos kartek i zaczęła szukać 

odpowiedniego pytania.* A więc 

tak... Czym jest dla Pana Świat 

Magii i jak wpłynął on na Pana 

życie? 

Mocne pytanie na początek! Hm… Świat 

Magii jest dla mnie czymś bardzo 

ważnym. Kiedy w życiu prywatnym coś 

złego się dzieje, nie można go tak po 

prostu wyłączyć. Tutaj tak możesz. 
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Oczywiście dzieje się to rzadko, bo 

kocham ten świat. [Zaśmiał się.] Czuję 

się tutaj ważny. Poznałem sporo osób, 

nowych przyjaciół, a nawet miłość! ŚM 

naprawdę dużo mi pomógł w świecie 

realistycznym. O dziwo, można tutaj 

spotkać osoby starsze z większym 

doświadczeniem życiowym, które dużo 

razy pokazywały mi, jaką drogę mam 

wybrać. Jestem im naprawdę 

wdzięczny.  

*Przez chwilę zamyśliła się, ale 

po kilku sekundach spojrzała do 

scenariusza i zapytała.* Co 

skłoniło Pana do nauki zaklęć? 

[Zaczął się zastanawiać, czy nie 

powiedział czegoś głupiego, widząc jej 

zamyślenie. Po chwili jednak machnął 

ręką i zaczął odpowiadać na kolejne 

pytanie.] Już za czasów, gdy uczyłem 

się zaklęć w jednej ze szkół akurat u 

profesor Annabeth Lancaster, 

pokochałem ten przedmiot. W drugiej 

klasie miałem już małe marzenia o 

nauczaniu albo wróżbiarstwa, albo 

właśnie zaklęć i uroków. Jak widać, 

wybrałem tę drugą drogę i nie żałuję! 

*Uśmiechnęła się pod nosem i 

kontynuowała.* Jest Pan 

młodym profesorem i jak można 

zauważyć, na takich zwracają 

uwagę młode czarownice. Jak 

zamierza Pan radzić sobie z nimi? 

[Zaśmiał się. Przez moment nie 

wiedział, co odpowiedzieć na zadane 

pytanie.] Hm... To tylko zauroczenia, 

więc kiedy nie zmienia się to w nic 

głębszego, nie będę reagował. Dopiero 

gdy ktoś zacznie mnie lubić zbyt bardzo, 

to powiem grzecznie, że nie jestem 

zainteresowany i aktualnie kogoś mam. 

Powinny zrozumieć. 

*Przytaknęła i przez moment 

zastanowiła się. * Jaki według 

Pana jest przepis na przyjaźń? Co 

my, ludzie z ŚM-u powinniśmy 

robić, aby lepiej się poznać? 

Rozmowa! Rozmowa jest 

najważniejsza. Bez niej nie można 

nikogo lepiej poznać. Nie patrzmy na 

plotki ani opinie innych ludzi na temat 

danej osoby. Musimy sami się o niej 

dowiedzieć, ponieważ każdy ma inne 

zdanie, inne patrzenie na świat. 

Jesteśmy różni, dlatego nie oceniajmy 

siebie po okładce, moi drodzy. Idźmy za 
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głosem naszego serca, nawet jeśli 

mówią wam, że to nie ma sensu. 

[Uśmiechnął się delikatnie i upił nieco 

herbaty jaśminowej, podsuwając tym 

samym talerz ze słodyczami w stronę 

jego rozmówczyni.] 

*Lekko zaskoczona, chwyciła 

cukierka o smaku mango i 

ukradkiem włożyła do ust.* 

Przedostatnie pytanie... Jaką 

radę ma Pan dla naszych 

uczniów, aby wyniki w nauce 

były coraz lepsze? 

Moim zdaniem powinni uważać na 

lekcjach, być aktywnym i nie 

przeszkadzać w prowadzeniu zajęć. 

Jeśli ktoś ma z czymś problem - pytać. 

Kto pyta, nie błądzi! Ach. I oczywiście 

zaangażowanie i cierpliwość. Jeśli coś 

się nie uda, nie wolno się załamywać! 

Trzeba próbować jeszcze raz i jeszcze 

raz. Aż do skutku. Uczniowie powinni 

także mieć świadomość tego, że my, 

kadra pedagogiczna, nie chcemy im w 

żaden sposób zaszkodzić tylko pomóc w 

nauce. Traktujcie nas jak jedną, wielką 

rodzinę! 

A kto inny, jak nie Profesorowie 

mają nam pomóc! *Zaśmiała się.* 

Ostatnie i chyba najtrudniejsze 

pytanie. Czym jest dla Pana 

miłość? 

Oj, trudne... Miłość to dla mnie mocne 

uczucie. Jest to chęć dawania 

wszystkiego, co najlepsze, drugiej 

osobie. Chęć bycia z nią zawsze, 

wszędzie, w szczęściu i chorobie. Jest to 

też zaufanie, wsparcie, bliskość. Bez 

miłości człowiek usycha, nie ma chęci 

do życia. Miłość także ma różne oblicza! 

Nie każdy kocha tak samo... To 

uczucie... Jest dla mnie bardzo ważne. 

Jest to więź, którą trudno przerwać, jeśli 

mamy do czynienia z prawdziwymi 

emocjami. 

*Patrzy na Profesora Adamsa z 

podziwem i cichym głosem 

odpowiada.* Głęboka odpowiedź. 

Chce Pan kogoś pozdrowić? 

 [Nieco się zarumienił, ale nie było to 

zbyt widoczne.] Owszem. Chciałbym 

pozdrowić całą społeczność naszej 

szkoły, a zwłaszcza moich ukochanych 

uczniów. Jestem z was naprawdę 

dumny! Cieszę się, że mogę tutaj uczyć. 



 

 
6 

My też się cieszymy i mamy 

nadzieję, że zostanie Pan na 

dłużej! * Wstała i podała rękę 

Profesorowi, uśmiechając się.* 

 [Także wstał i uścisnął dłoń młodej 

czarodziejki.] To dla mnie zaszczyt! 

Och, dla mnie również! 

*Odwróciła się w stronę drzwi, 

ostatni raz zerkając na 

Profesora.* 

[Pomachał do niej z uśmiechem na 

twarzy i wrócił do papierkowej roboty.] 

Recenzja książki: ”Buntowniczka z pustyni” 
Alwyn Hamilton 
 

Bezkresne piaski pustyni przemierzają tajemnicze bestie, w których żyłach płynie 

czysty ogień. Krążą pogłoski, że istnieją jeszcze takie miejsca, w których Dżiny 

wciąż parają się czarami. Lud Miraji coraz mocniej występuje przeciwko tyranii 

Sułtana. Każda noc pośród wydm pełna jest niebezpieczeństw i magii. Jednak osada 

Dustwalk nie jest ani magiczna, ani mistyczna – to zabita deskami dziura, którą 

nastoletnia Amani pragnie opuścić przy najbliższej okazji. Dziewczyna wierzy, że 

dzięki talentowi w posługiwaniu się bronią, uda jej się uciec spod opieki 

despotycznego wuja. Podczas zawodów strzeleckich poznaje Jina – tajemniczego i 

przystojnego cudzoziemca, który może jej pomóc w realizacji planów. Amani nie 

przepuszcza jednak, że jedna, ryzykowana decyzja, sprawi, że będzie musiała 

uciekać przed armią Sułtana, ramię w ramię ze zbiegiem oskarżonym o zdradę 

stanu. 

Ta książka mnie zabiła. W każdy możliwy sposób. Podczas czytania jej otrzymałam 

pytanie, czy wszystko jest ze mną okej i co się stało. Wydaje mi się, że właśnie to jest 

wyznacznikiem poziomu „Buntowniczki z pustyni”. Oczywiście nie moje reakcje, ale to, 

że czytelnik do tego stopnia wciąga się w historię Amani, iż nie potrafi skupić się na 

niczym innym. 

Alwyn Hamilton stworzyła własną historię, inspirując się Bliskim Wschodem oraz 

„Baśniami tysiąca i jednej nocy”. Powstał nowy kraj, legendy, mity. Dla nas, Polaków, 

dzięki osadzeniu historii w tym miejscu, powieść staje się o wiele ciekawsza, ponieważ 
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czytamy o rzeczach, z którymi nie spotykamy się na co dzień. Na początku sprawiało 

mi to mały problem, ale szybko się przyzwyczaiłam. Autorka pisze w bardzo przyjemny 

i obrazowy sposób. Dosłownie, podczas czytania, przed oczami miałam sceny z książki. 

I choć jest tu powielony dobrze znany motyw podróży, „Buntowniczka z pustyni” 

choćby przez chwilę nie jest nudna. 

Bohaterowie są ciekawie, a także porządnie, wykreowani. Od samego początku  czułam 

pewien związek z Amani. Towarzyszył mi on do końca lektury. Jest to silna dziewczyna, 

która przede wszystkim pragnie wydostać się z Dustwalk, gdzie nic nie znaczy przez to, 

że jest kobietą. Męski bohater także skradł mi serce w chwili, gdy pierwszy raz się 

pojawił. Jin, mój drogi, oficjalnie zostałeś moim nowym chłopakiem. Jedynym, 

malutkim minusem jest mnóstwo postaci do spamiętania.  

„Buntowniczka z pustyni” jest wyśmienitą pozycją dla każdego, kto uwielbia magię. Tu 

pojawia się ona na każdym kroku, dodatkowo, w postaci nie tak oczywistej. Alwyn 

sprytnie manipuluje czytelnikiem, wodząc go za nos, kiedy tak naprawdę rozwiązanie 

jest tuż przed nim. Nie zabrakło tajemniczości, która nieraz zaskakuje i to tak 

porządnie. Książka po przeczytaniu od razu trafiła na półkę „ulubione”, a to nie zdarza 

się często. Historia Amani i Jina po prostu ma w sobie „to coś”. 

ZAKLĘCIE WYDANIA: SECTUMSEMPRA 

Skutek: głębokie rany cięte 
Przeciwzaklęcie: Vulnera Sanentur 

Twórca: Severus Snape 

Ruch różdżką: poziomy zygzak 

STWORZENIE WYDANIA: PUFEK 

Klasyfikacja MM: XX 

Pufek to okrągłe, porośnięte miękkim, kremowo-szarym futerkiem 
stworzonko z długim, cienkim, różowym języczkiem. Lubi być 

przytulany; gdy jest zadowolony, to mruczy. Swoim językiem wyjada 
śpiącym czarodziejom smarki z nosa. Je wszystko, w tym odpady, 
pająki i śmieci. Pufki są lubiane przez dzieci czarodziejów i często 

hoduje się je w charakterze zwierzątka domowego. 
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Ploteczkowy świat 
Witajcie, Czytelnicy! Nowe wydanie 

Newsville - nowa ja! Znacie mnie już chyba 

wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że 

jestem wspaniała, kochana i wyjątkowo 

inteligentna. Jest jednak coś, co chowam 

przed światem, a jest to moja dobroć serca! 

Otóż doszły mnie słuchy, że w Ramesville 

wraz z nowym rokiem szkolnym pojawił 

się jakiś żółtodziób, który myśli, że może się 

ze mną równać. Ria Skeeter potrafi jednak docenić prawdziwego 

dziennikarza, dlatego już dziś 

będziecie mogli, kochani 

Czytelnicy, poznać mojego 

nowego współpracownika. Ale nie 

byłabym sobą, gdybym nie 

powęszyła nieco po zamku i 

dowiedziała się kilku ciekawych 

rzeczy. 

 

Jak się okazuje, organizacja wycieczek dla całej szkoły może być sporym wyzwaniem. 

Przekonała się o tym ostatnio Sophie Blood, opiekunka przeróżnych eskapad. Jak 

donosi moje źródło, które było w samym centrum wydarzeń, zatrudniona na pełen etat 

panna Blood nie była do końca świadoma odpowiedzialności, z jaką wiąże się 

zorganizowanie oraz sama wyprawa na wycieczkę. Nikt się nie spodziewał, że wszyscy 

uczestnicy zostaną przez nią porzuceni w Egipcie. Co najlepsze - Sophie Blood w ogóle 

nie poczuwa się do winy! Zapytana o komentarz, rezolutnie stwierdziła, że był to test 

na wytrzymałość i wszystko miała pod kontrolą. Jasne! 

* 

Jaki jest profesor Christian Adams, każdy widzi. Najprzystojniejszy z całej kadry 

nauczycielskiej, młody, ambitny i pełen nowych pomysłów nauczyciel Zaklęć zawrócił 
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w głowie już niejednej uczennicy! Nawet niektóre panie profesor chętnie spoglądają na 

uroczą facjatę mężczyzny i nie tylko! Chodzą też plotki, że i nauczycielom zdarza się 

obrócić na korytarzu, by popatrzeć i ocenić... sami-wiecie-co. Niestety mam smutną 

informację dla wszystkich fanek i fanów Christiana Adamsa - jest zajęty! W 

Kryształowej Komnacie można go spotkać, trzymającego się za rączki i chichoczącego 

z tajemniczym Demianem. 

* 

Gryfoni... Mogłabym napisać o nich książkę, a i 

tak byłoby za mało! W tym roku pierwszaki 

okazały się być wyjątkowo nieznośne. Po 

pierwszym tygodniu Pokój Wspólny wyglądał tak 

tragicznie, że nawet skrzaty domowe nie chciały 

go sprzątać. Usłyszałam na korytarzu, że panuje 

tam totalny chaos! Niedawno powieszone 

ogłoszenie o zebraniu domu zaginęło w 

niewyjaśnionych okoliczościach. Żaden 

Gryfon nie stawił się o umówionej porze w 

miejscu spotkania, a profesor Mellark, opiekunka 

Lwów, była wściekła! Złość piękności szkodzi, kochaniutka! 

* 

Od początku roku Ślizgoni czuli się bardzo pewnie. To z pewnością wygrany w 

poprzednim roku Puchar Domów dał im poczucie bezpieczeństwa, jednak to, co 

wyprawia się ostatnio w lochach, przechodzi czarodziejskie pojęcie. Młode Węże, pod 

wpływem okrutnych drugoklasistów, urządzają potwornie głośne imprezy. Co ciekawe, 

najczęściej słyszaną piosenką w lochach jest utwór jednej z uczennic, która miała okazję 

brać udział w Magiowizji. Hałas stał się tak nieznośny, że profesor Amelie Carter, 

opiekunka Slytherinu, wyprowadziła się ze swojego przytulnego mieszkania w lochach 

do gabinetu dyrekcji. Czy ta udręka kiedyś się skończy? I czemu profesor Carter nie 

przetransmutowała sobie czegoś w zatyczki do uszu?  

* 
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Nowa opiekunka Ravenclawu słynie ze swojej inteligencji oraz interesujących lekcji. Co 

ciekawe, prywatnie profesor Annabeth Lancaster jest wyjątkowo rozrywkową 

osobą, która często urządza 

interesujące imprezy. Jednak nie o 

tym miałam pisać! Nie wiem, czy 

słyszeliście, drodzy Czytelnicy, ale 

nauczycielka Zaklęć wprowadziła 

swoje rządy od pierwszego dnia. 

Wszyscy Krukoni zmuszani są 

prawdopodobnie wbrew woli do 

wspólnego odrabiania prac 

domowych i ćwiczenia zaklęć. Coraz 

częściej na korytarzach daje się 

zauważyć przemęczonych i 

zastraszonych uczniów Ravenclawu. 

Udało mi się złapać pewną młodą 

Krukonkę na korytarzu, jednak gdy 

usłyszała nazwisko opiekunki, zalała się łzami i uciekła. Czy rzeczywiście jest tak źle? 

Może trzeba zawiadomić Dyrekcję... 

* 

Miałam okazję zakraść się ostatnio do Pokoju Wspólnego Hufflepuffu. Nie róbcie tego, 

co ja, ponieważ to, co zostało zobaczone, nie da się odzobaczyć. Pracowici Puchoni 

wybudowali bowiem na środku swojego dormitorium wielki posąg borsuka. Po co, 

dlaczego? - te pytania naszły również mnie. Dlatego powęszyłam nieco i dowiedziałam 

się, iż uczniowie Hufflepuffu zostali najprawdopodobniej zaciągnięci do Sekty Borsuka. 

Jeśli jeszcze nie zaczęliście się martwić, to lepiej zróbcie to! Grupa ta bowiem wyznaje 

Świętego Borsuka. Codzienne modły oraz składanie ofiar ma doprowadzić do zejścia na 

ziemię jedynego prawdziwego pana - właśnie Świętego Borsuka. Zapytana o zdanie 

opiekunka Hufflepuffu, profesor Sandra Green, nie skomentowała całej sprawy. 

* 

Niektóre ptaszki ćwierkają, że profesor Crispin Stewart, który wrócił po przerwie do 

Akademii Magii Ramesville, dalej nie może się przyzwyczaić do nowego gabinetu i 

łóżka, jakie zafundowała mu dyrekcja naszej placówki. Były dyrektor cierpi na 
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nieciekawą przypadłość, a mianowicie lunatykuje! Nieraz wystraszył na korytarzu 

uczennicę, wpadając na nią. Ptaszki donoszą, że przez sen zakrada się do gabinetu 

dyrektor Carter. Wchodzi bez pukania jak do siebie i kładzie się prosto do łóżka, 

wtulając się w puszystą podusię. Zapytany o to, ile razy zdarzyło mu się otworzyć oczy 

w nieswoim, bo fioletowym, gabinecie niestety milczy, a jednocześnie przybiera 

purpurowy odcień skóry na całej twarzy. 

* 

Charlie Lupinus, kojarzycie? Oczywiście, że tak. Przecież to nasza młoda, śliczna i 

zabawna nauczycielka Astronomii. Jakie plotki mógłby się pojawić o tak idealnej 

osobie? Dobrze wiecie, że każdy ma coś za uszami. Profesor Lupinus niczym znana nam 

wszystkim Sybilla Trelawney lubi sobie łyknąć troszkę sherry. Jej spore zapasy chowa 

w bibliotece między starymi książkami, których nikt nie czyta. Mamy tylko nadzieję, że 

nikt nie dorwie się do tych zapasów. Nasz informator tłumaczy, że profesor Charlie po 

wypiciu jest jeszcze weselsza i bardziej pewna siebie. Czy zaprosi nas kiedyś do swojego 

gabinetu na degustację? O tym przekonamy się już niedługo! 

* 

Doszły nas słuchy o naszym nowym i przystojnym zastępcy dyrektor Amelie Carter. 

Nicolas Wand! Absolwent tej placówki, nauczyciel Opieki nad Magicznymi 

Stworzeniami 

oraz prawa ręka 

pani dyrektor. 

Czy to znaczy, że 

może sobie 

pozwalać na aż 

tak wiele? 

Ptaszki, które 

wróciły z 

informacją 

zwrotną, 

wyćwierkały, że 

profesor Nicolas Wand razem z profesor Sophie Mellark trzymają głęboko w 

podziemiach naszej szkoły TRZY potężne smoki. Czy to znaczy, że chcą stać się 
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Targaryenami naszego Świata Magii? Jeśli tak, to zamawiam tron z przetopionych 

różdżek! 

Humor z murów naszej szkoły 
Agnieszka_Anderson: Mam 

pytanie: a można powiększyć jedzenie? 

:D 

prof_Annabeth_Lancaster: 

Można! 

Samuel_Sunn: A można części ciała? 

* 

 prof_Annabeth_Lancaster: Już 

możecie się brać do roboty! 

Pomniejszcie i powiększcie 

przynajmniej po jednej rzeczy! 

Agnieszka_Anderson: *zabiera ze 

sobą gigantyczne czerwone majtki i 

biustonosz w rozmiarze lalki* 

* 

prof_Annabeth_Lancaster: Jezu 

Kazbiel_Thundershout: Tak? 

Kazbiel_Thundershout: O nie. 

Kazbiel_Thundershout: 

Zdradziłem się. 

* 

prof_Christian_Adams: 

[Uśmiechnął się do uczniów, 

wyciągając ze swojego tajemniczego 

schowka talerz pełen ciasteczek i podał 

go pierwszej osobie z brzegu.] 

Ruby_Wolf: Zatrute ciastka! 

Poprosze 2! 

* 

AuroraMalfoy: jak wyglądają lekcje? 

Rocket_Falcone: Profesor cie 

torturuje 

Rocket_Falcone: a ty musisz sie 

usmiechac 

Rocket_Falcone: i mowic tak mi 

dobrze tak mi rób 

* 

Helena_Browen: kupki do herbaty 

gryzące w nos 

Kazbiel_Thundershout: kupki 

xDDDD 

Christian_Adams: Sam żeś kupka 

* 

Ignatius_Velvelvanel: Dobra, ide 

do fryzjera bo dzisiaj rada to 

trzeba ładnie wyglądać 

Sophie_Blood: i tak masz tłuste 

włosy :v 

Ignatius_Velvelvanel: Świecące 

Ignatius_Velvelvanel: 

Napromieniowane 

Ignatius_Velvelvanel: XD 

Sophie_Blood: XDDD 

Sophie_Blood: Przetłuszczone 

Sophie_Blood: żaden fryzjer ich 

nie tknie 

Sophie_Blood: tylko Morele są 

tak dzielne by ich dotykać 
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* 

Ignatius_Velvelvanel: Nosz kur 

Ignatius_Velvelvanel: 4+ 

Ignatius_Velvelvanel: Jak to 

możliwe 

Ignatius_Velvelvanel: Przeciez 

mu napisalem na kartce "Dobry 

Jezu a nasz Panie daj mi piątkę 

na sprawdzianie" 

* 

AriaCarter: !rada dla Arii 

Cebulak: Dla Arii mam tylko jedną 

radę: Utop się. 

AriaCarter: miałam iść się kąpać 

właśnie! 

* 

Patrycja_Iwaszkow: ja się tak 

starałam, nawet bajeczkę napisałam, 

zrobiłam z tej szkoły taki jakby romans 

że uczniowie np w wieku 17 mogą z 20 

latkiem a ty nie doceniasz tego 

Vivienne: Ja chciałam tylko projekt 

szkoły, a nie scenariusz Trudnych 

Spraw 

AlanMoonstone: Trudne Sprawy? 

AlanMoonstone: Kto powiedział o 

moim życiu uczuciowym? 

* 

Lynzee: paluszki są niezdrowe, nie 

polecam. 

Ignatius_Velvelvanel: A co jest 

zdrowe? XD 

Patrycja_Iwaszkow: na pewno nie 

nasza relacja xD 

* 

Vivienne: Mam niestały internet 

Vivienne: musiałam swój Hogwart 

uruchamiać 

Crispin_Stewart: Hogwart? XD 

Vivienne: Moje wifi nazywa się 

Wielka Sala Hogwartu 

* 

Chiara: Da ktoś kolorek? 

Ignatius_Velvelvanel: kimże 

jesteś człeczyno 

Chiara: Człeczyną 

Ignatius_Velvelvanel: Dobra 

Ignatius_Velvelvanel: Jaki ten 

kolor 

Ignatius_Velvelvanel: XDDDDD 

Chiara: #66A9D0 

Chiara: pomalujże me oblicze 

Chiara: Dziękować 

Chiara: XD 

Ignatius_Velvelvanel: Jużem 

nałożył Ci mejkapa na 

twarzyszcze Twoje zacne 

Chiara: Dziękuję Ignaś. Możesz odejść 

w pokoju 

Chiara: Wypełniłeś swoją życiową 

misję 

Ignatius_Velvelvanel: <umiera> 

Chiara: [Bierze jego zwłoki i chowa do 

trumny. Zakopuje.] 

Ignatius_Velvelvanel: <woła, że 

chce siku> 
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Chiara: Cicho tam!  [Uderza 

łopatą o wieko trumny.] 

Ignatius_Velvelvanel: <jęczy> 

Chiara: Masz tam 

słoik!  [Proponuje mu.] 

Chiara: [Zakopuje dalej trumne.] 

* 

Amelie_Carter: najgorsze jest to, że 

ja używałam na lekcjach 5.05 

Amelie_Carter: a Rocket i tak się 

szybciej zgłasza

 

W świecie legend: Kontrakt z diabłem 
 

Każdy czarodziej, który choć trochę interesuje się historią magii, z pewnością kojarzy 

czarnoksiężnika, jakim był Faust, jednak nie każdy zapewne zna mroczną legendę 

związaną z końcem jego żywota. Oto, jak się jawiła jego historia... 

Faust był czarodziejem, wróżbitą i wykładowcą nauczającym w Wittenberdze. 

Studiował on teologię, ale w momencie zainteresowania czarną magią udało mu się 

wywołać samego 

Mefistofelesa. Ten obiecał 

mu służbę przez 24 lata i 

obdarzenie wielką 

mądrością w zamian za 

jego duszę. Kontrakt 

Faust podpisał własną 

krwią. Mefistofeles zesłał 

nań dar wiedzy 

okultystycznej, dzięki 

czemu czarodziej zasłynął 

z wywołania ducha Aleksandra Wielkiego. Był także w stanie, ku uciesze mugoli, 

wyczarować zimą winogrona.  

Na rok przed dopełnieniem się kontraktu czarodziej zaczął żałować swej decyzji, jednak 

nie mógł już z niej zrezygnować. Popadając w amok, kazał sprowadzać sobie 

najpiękniejsze kobiety świata i spełnianie coraz to więcej życzeń. Mefistofeles ostrzegł 

Fausta, że diabeł zjawi się po niego osobiście. 
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Na kilka godzin przed śmiercią wykładowca przyznał się swym uczniom, że wiele lat 

temu obiecał diabłu swą duszę w zamian za jego sługę.  Tego wieczora uczniowie 

musieli pozostawić nauczyciela samego w holu. Gdy studenci leżeli już w łóżkach, 

usłyszeli huk otwieranych drzwi, a następnie jak ich mistrz przyduszonym głosem 

krzyczy: „Morderca! Morderca!”. Po tym zapanowała cisza. Nad ranem na korytarzu 

dało się zauważyć ślady krwi, natomiast na dziedzińcu, na końskim nawozie to, co 

zostało z pogruchotanego Fausta. 

Ile jest w tym prawdy? Nie wiadomo, ale ponoć każda legenda zwiera choćby ziarno 

owej prawdy. Niech będzie to przestrogą dla wszystkich tych adeptów magii, którzy w 

swej nauce zechcą posiąść wiedzę tajemną. 

Z wizytą w skrzaciej kuchni 
Deser jogurtowy profesor Lancaster  

Składniki 

 200 g jogurtu truskawkowego 

 200 g jogurtu brzoskwiniowego 

 1 galaretka rubinowa 

 1 galaretka brzoskwiniowa 

 1 galaretka pomarańczowa 

 garść malin 

 garść czerwonych winogron 

 1 banan 

 1 jabłko 

 1 kubeczek serka homogenizowanego waniliowego 

 kilka listków mięty 
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Przygotowanie 

1. Rozpuść wszystkie galaretki w szklance 

ciepłej wody, co 30 minut każda w 

kolejności: I - brzoskwiniowa, II - 

pomarańczowa, III - rubinowa. 

2. Przestudzoną galaretkę 

brzoskwiniową wymieszaj z jogurtem 

brzoskwiniowym. 

3. Przygotuj pięć pucharków i 

rozlej do nich wymieszaną galaretkę 

brzoskwiniową z jogurtem, wstaw pucharki do lodówki. 

4. Winogrona podziel na połówki, banana pokrój w plasterki, a jabłko w kostkę. 

5. Gdy masa w pucharkach stężała, wyłóż na nie pokrojone owoce i zalej galaretką 

pomarańczową. Wstaw ponownie do lodówki. 

6. Galaretkę rubinową wymieszaj z jogurtem truskawkowym i wlej do pucharków, 

kiedy poprzednia warstwa stężeje. Ponownie wstaw do lodówki. 

7. Przed podaniem udekoruj kleksem z serka homogenizowanego, owocami i 

miętą. 

Kilka słów o przyszłości... 
Waga  (23.09 – 22.10) 

Ten miesiąc będzie przyjemny, spodziewaj się wyjazdów i 

ciekawych przygód. Nie czekają cię żadne zmartwienia, a 

humor będzie ci sprzyjał. W najbliższych tygodniach zawrzesz 

nowe znajomości, które mogą być przydatne w późniejszym 

czasie. W miłości będzie u ciebie bywało różnie. Rozglądaj się i nie ignoruj znaków 

wysyłanych przez obiekt twoich westchnień. Jeśli jesteś w związku, pamiętaj o tym, by 

go pielęgnować.  
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Skorpion (23.10 – 21.11)  

W najbliższym czasie będziesz musiał podjąć parę decyzji, 

które będą widoczne w dalekiej przyszłości. Ludzie w twoim 

otoczeniu będą bardziej przyjaźni niż zazwyczaj, przez co 

poczujesz się lepiej. W twoim wnętrzu zapanuje harmonia i 

uważaj, żeby jej nie zepsuć niepotrzebnymi troskami.  W miłości twój partner 

będzie cię wspierać w trudnych dla ciebie chwilach, więc śmiało stawiaj następne kroki 

ku przyszłości. Jeśli jesteś singlem/singielką, musisz jeszcze poczekać na swoją 

wymarzoną miłość, która zjawi się wkrótce. 

Strzelec (22.11 – 21.12) 

Masz zbyt wiele spraw na głowie, więc przystań na chwilę i 

zastanów się nad tym, czego tak naprawdę chcesz. Przez 

troskę o rodzinę zapomniałeś o sobie, więc to dobry czas, by 

to zmienić. Odpręż się i naładuj akumulatory. W sprawach 

towarzyskich mogą ponieść cię lekkie nerwy, kiedy ktoś nie będzie zgadzał się z twoim 

zdaniem. Opanuj swoje emocje, a wszystko będzie w porządku. Napotkasz trudności w 

swoim związku z partnerem, ale nie martw się, wszystko dobrze się skończy. Jeśli jesteś 

samotny/samotna, miej oczy i uszy szeroko otwarte. Miłość czeka, aż ją odkryjesz. 

Koziorożec (22.12 – 19.01) 

Zobaczysz swoich przyjaciół w całkiem innym świetle, przez 

co zaczniesz ich bardziej szanować niż do tej pory. To oni 

wesprą cię w trudnych sytuacjach, które nadejdą. Słońce 

zachodzi, ale też wschodzi na nowo! Nie obieraj wszystkich 

kierunków naraz, a będziesz szczęśliwy i wypoczęty. Skup się na najważniejszych dla 

siebie sprawach, a nie pożałujesz swojej decyzji. Jeśli masz partnera, pamiętaj, że złość 

i zazdrość piękności szkodzi! Spróbuj trochę bardziej mu zaufać. Jeśli jesteś 

samotny/samotna, nie bój się wyrażać swoich uczuć w stosunku do obiektu twoich 

westchnień. Daj trochę po sobie znać, a zobaczysz, co z tego wyjdzie! 
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Wodnik (20.01 – 18.02) 

W tym miesiącu z łatwością będziesz działać w racjonalny 

sposób. Jest to idealny czas, aby zacząć to, co cały czas 

odkładasz na później. Powinieneś także pielęgnować swoje 

znajomości, nie zapominaj o tym. Nie bój się mówić głośno, co 

myślisz, bo być może ludziom się to spodoba. W szkole lub w pracy osiągniesz małe 

sukcesy. Niedługo osiągniesz jeden ze swoich celów, ale pamiętaj o tym, by być 

cierpliwym i cieszyć się z najmniejszych rzeczy. Przestań szukać miłości! Ona sama 

nadejdzie.  

Ryby (19.02 – 20.03) 

Powinieneś bardziej cieszyć się życiem w najbliższych 

dniach, bo będą ku temu okazje. Nie bądź tak bardzo 

poważny i po prostu się odpręż. Powoli wrócisz po wakacjach 

do dobrej formy fizycznej, ale też umysłowej. W ciągu paru 

tygodni podejmiesz się wielu inicjatyw, ale uważaj by nie wziąć na siebie zbyt wiele. 

Liczą się małe sukcesy, które Cię czekają. W miłości poczujesz nadzieję, gdy spotkasz 

na swojej drodze nieznajomego/nieznajomą. Jeśli jesteś w związku, niedługo mile się 

zaskoczysz.  

Baran (21.03 – 19.04) 

Wzloty i upadki zaczynają cię coraz bardziej irytować. 

Spróbuj wszystko sprowadzić na odpowiedni tor, a 

nierozwiązane sprawy pójdą po twojej myśli. Pamiętaj, by 

nie zabierać się za zadania, które mogą cię przerosnąć. Twoja 

nieśmiałość może przynosić pewne trudy, więc postaraj się być 

bardziej pewnym siebie. W najbliższej przyszłości czeka cię jedna podróż, która zmieni 

trochę twój światopogląd. W miłości wszystko będzie układać się po twojej myśli. W 

związku bądź mniej zazdrosny, a jak jesteś samotny/samotna, wiedz, że przez parę dni 

będziesz miał ogromne szczęście, więc miej oczy szeroko otwarte! 
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Byk (20.04 – 22.05) 

Wahasz się pomiędzy dobrem a złem. Każdego dnia 

pamiętaj, jakie postępowanie jest właściwe i tak rób w 

przyszłości. Przyjdzie ci zmierzyć się z paroma ważnymi i 

trudnymi decyzjami, ale gdy dobrze wszystko przemyślisz, 

dokonasz dobrych wyborów. Pewna bliska osoba pomoże ci w tym, co 

Cię trapi. Nie krępuj się i pozwól, by cię wysłuchała, a od razu zrobi ci się lżej na duszy! 

W miłości będziesz w dobrym nastroju do flirtowania. Teraz jest idealny czas, by 

wyznać swoje uczucia ukochanej osobie. Obierze to dobrą ścieżkę. 

Bliźnięta (23.05 – 21.06) 

W tym miesiącu będziesz jeszcze bardziej ciekawski niż 

zazwyczaj. Żyjesz pełnią życia i to twoja największa zaleta. 

Wszystkie wątpliwości, które masz, znikną, kiedy powrócą 

dobre wspomnienia. Powinieneś skupić się na swoim rozwoju, 

zadbaj o siebie. Poddaj się swojej pasji, a w bliskiej przyszłości ci się to odpłaci. Twoja 

relacja z partnerem będzie stabilna i silna, nic nie będzie w stanie wam przeszkodzić. 

Jeśli jesteś singlem/singielką, nie szukaj na siłę miłości. Wszystko jest na wyciągnięcie 

ręki, ale uważaj w wyborze partnera. W otoczeniu czai się osoba, która cię okłamuje. 

Rak (22.06 – 22.07) 

Pomimo twojej delikatności i wrażliwości, będziesz umiał 

postawić na swoim. Nie daj się omamić i stłumić innym 

swoich świetnych pomysłów. Bądź sobą i działaj. Zyskasz 

wtedy uznanie w otoczeniu i szacunek. W pewnych sprawach 

jesteś zbyt uparty, więc warto czasami trochę odpuścić, by coś osiągnąć. W miłości, jeśli 

nie zrobisz czegoś teraz, możesz potem tego żałować. Odważ się na to, czego chcesz 

najbardziej. 
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Lew (23.07 – 23.08) 

Z łatwością rozwiążesz codzienne problemy. Będziesz 

zadowolony ze wszystkich swoich starań. Skup się całkowicie 

na swoich celach, a je osiągniesz. Warto przeanalizować 

ostatnie tygodnie pod względem swojego rozwoju. W bliskiej 

przyszłości zdołasz rozwiązać konflikt między dwoma bliskimi ci osobami, przez co 

zyskasz ich większą przyjaźń i szacunek. Będziesz z siebie dumny. Przede wszystkim 

nie daj się zwieść pozorom. Wygląd ludzi nie świadczy o ich wnętrzu. Szczególnie w 

aspektach miłosnych, staraj się patrzeć na wnętrze, a nie na powierzchnię. 

Panna (24.08 – 22.09) 

Wkrótce zamkniesz pewien rozdział z przeszłości. Twój 

optymizm będzie zaraźliwy, poznasz przez to całkiem nowe 

osoby. Zacznij się wysypiać. Musisz skupić się nie tylko na 

nauce i pracy, ale także na własnym zdrowiu i swoich 

podstawowych i ważnych potrzebach. W najbliższych dniach powróci dawny, 

zapomniany problem, który szybko i raz na zawsze rozwiążesz. Nie podejmuj żadnych 

decyzji w związku z miłością, bo z czasem one same przyjdą. Daj się ponieść fascynacji 

i nie martw się o jutro. 
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Strefa rozrywki 
Konkurs 1 

Waszym zadaniem będzie wykazanie się kreatywnością 

– należy narysować jedno wybrane miejsce pochodzące 

ze świata Harry’ego Pottera, widziane własnymi oczami. 

Za udział można zdobyć aż 15 punktów i 25 galeonów, a 

autor najlepszej pracy  otrzyma dodatkowe 10 punktów i 

15 galeonów! 

Konkurs 2 

Kolejnym wyzwaniem jest utworzenie jak największej 

ilości słów z podanego poniżej wyrażenia. Mogą to być 

imiona, nazwiska, zwierzęta i magiczne przedmioty z 

uniwersum Harry’ego Pottera oraz AMR. Słowa nie 

mogą się powtarzać! Za każdy wyraz otrzymacie aż 4 

punkty i 10 galeonów! 

H A R R Y  P O T T E R  I  I N S Y G N I A  

Ś M I E R C I  

 

Rozwiązania konkursów należy wysyłać sową na 

adres: red.newsville@gmail.com najpóźniej do 

3 października (wtorek) do godz. 23:59. Nie 

zapomnijcie się podpisać! Nauczyciele również 

mogą brać udział w zabawie! 
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