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14 urodziny Akademii 
 

 Drugiego kwietnia nasza ukochana Akademia 

Magii Ramesville hucznie obchodziła swoje czternaste 

urodziny. Jest to jeden z powodów, dla których XXX 

rok szkolny jest wyjątkowy. Z tej okazji chcemy Tobie, 

Akademio, życzyć wszystkiego co najlepsze – 

wspaniałej kadry, mnóstwa świetnych uczniów, a 

także dalszego rozwijania się. Warto pamiętać, że 

Ramesville to nie tylko szkoła, lecz przede wszystkim 

cudowna społeczność, którą śmiało można nazwać 

rodziną. 

 

~ Co najbardziej lubisz w Akademii Magii Ramesville? ~ 

Seshru Raven: To dość trudne pytanie, bo wszystko ma swoje zalety i wady. Ale to 

chyba dlatego wszystko jest tu dla mnie wyjątkowe. Od lekcji, przez ludzi, aż po 

zabawy. 

Annabeth Lancaster: Atmosferę, kebaby, dyrekcję, Kryształka i to, że mam kogoś 

godnego do rywalizacji w Rankingu Nauczycieli. 

Zoe Skarlett: No ciężko jednoznacznie stwierdzić, ale chyba ludzi i atmosferę? No i 

humor w gazetce, a właściwie całą gazetkę! 

Helena Browen: Jest przemiła atmosfera i ogólnie to pierwsze moje miejsce, więc 

sentymentalne. Tu poznałam najlepszych ludzi oraz nadal poznaję. 

Alexander Collotye: W sumie to ludzi i atmosferę. 

 

~ Co chciałabyś/chciałbyś powiedzieć z okazji 14 urodzin? ~ 

Seshru Raven: Chciałabym życzyć całej Akademii, żeby ta szkoła dalej się 

rozwijała i otwierała przed wszystkimi inny, magiczny świat.  

Annabeth Lancaster: Uważam, że Ramesville jest w tej chwili jedną z najlepszych 

szkół magii, jak nie najlepszą, pod wieloma względami. Cieszę się, że tutejsza 

dyrekcja wypełnia swoje obowiązki z taką sumiennością i potrafi sprawić, by każdy 

rok był niezwykły, a wszyscy uczniowie i nauczyciele zadowoleni. Przy tym jest 

pełna nowych pomysłów i dba o swoją szkołę. 
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Zoe Skarlett: Jestem tutaj od niedawna, bo ledwie drugi rok szkolny i AMR to 

moja pierwsza szkoła magii. Mimo że jestem/byłam nowa, ludzie byli dla mnie 

mega mili. Nauczyciele także odwalają kupę dobrej roboty! Jako że niedawno były 

14 urodziny placówki, chciałabym złożyć wszystkim nauczycielom, dyrekcji czy też 

pracownikom szczere gratulacje za pracę nad rewelacyjną szkołą i atmosferą! 

Helena Browen: Chciałam podziękować za stworzenie tak wspaniałej szkoły, bo 

gdyby nie ona, to wiele rzeczy w moim życiu inaczej by się potoczyło. Więc po 

prostu dziękuję. 

Alexander Collotye: Niezwykle się cieszę, że mogę nauczać, kiedy takie ważne 

wydarzenia dla naszej Akademii mają miejsce. Czas spędzony w tej szkole jest 

najlepiej spędzonym czasem jaki można sobie w Świecie Magii wyobrazić. 

Podsumowując oby były jeszcze jedne takie urodziny, albo i nawet więcej! 

 

Otwierają się wrota Akademii, 

stajesz na tej magicznej ziemi, 

a kilkanaście lat temu ktoś tu był przed tobą 

i kiwał z zachwytu tak samo głową. 

W czterech domach się razem spotykamy, 

z Kryształkiem codziennie się witamy, 

a o wiele milej nam jest pod wieczór, 

gdy na Happy Rames wszyscy spieszą. 

Już trzydzieści lat szkolnych to miejsce stoi, 

nowych wyzwań nigdy się nie boi! 

Wciąż setki uczniów przygarnia do siebie, 

patrzy jak orły lecą dumnie po niebie, 

jak się węże sprytnie wiją do celu, 

jak borsuki przyjaciół poznają wielu, 

jak lwy mężnie po świecie krążą, 

bo do tego właśnie tu ludzie dążą- 

by się integrować, by zdobywać wiedzę, 

a jak tak patrzę, jak tutaj siedzę, 

myślę, że ta szkoła długo tu będzie, 

by poznać Ramesville, 

będą wszyscy ruszać w pędzie. 
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Osobistości od drugiej 

strony: Alexander 

Collotye 
 

Dziś rozmawiamy z naszym 

ulubionym profesorem Alexandrem 

Collotye! *Uśmiechnęła się szeroko.* 

Witam! 

Dobry wieczór Pani redaktor oraz 

czytelnicy Newsville *usiadł sobie 

naprzeciw redaktorki, założył nogę na 

nogę i zaczął ją bacznie obserwować* 

Jak pracuje się Panu na dwóch 

przedmiotach równocześnie? Duże 

wyzwanie czy może raczej 

przyjemność? *Spytała 

zaciekawiona.*    

Patrząc na fakt, że sam 

zaproponowałem dyrekcji, iż im 

pomogę obsadzić wakat, który się 

stworzył po odejściu wcześniejszego 

profesora Czarnej Magii. Na początku 

sądziłem, że może być troszkę trudno 

pogodzić masę obowiązków w Świecie 

Magii (dość dużo etatów), ale sytuacja 

sama sie naprawiła i nauczanie naszych 

uczniów jest dla mnie czystą 

przyjemnością *powiedziawszy to od 

razu się uśmiechnął na myśl o swoich 

uczniach* 

*Słuchała go ze słodkim uśmiechem.* 

A jak podobają się Panu lekcje? 

Są naprawdę na dobrym poziomie, 

mamy genialną kadrę profesorów, co 

zresztą widać np. po wizytacjach co 

roku, wszyscy sie przykładają do swojej 

pracy i sami uczniowie to cenią co  

 

widać po ich obecnościach i ocenach. 

Co prawda zdarzają się na początku 

drobne scysje z nowymi uczniami 

(żartownisiami), lecz ci tylko robiący 

sobie żarty dość szybko odpadają i już 

w spokoju i harmonii można prowadzić 

lekcje, tak by uczniowie najwięcej z 

nich wynieśli. 

*Kiwała głową dając znać, że 

rozumie.* A jak Pan skomentuje plotki 

o swoim romansie z dyrektorem 

Nicolasem Wand oraz profesorem 

Crispinem Stewart? 

Każda plotka ma w sobie ziarnko 

prawdy *zaśmiał się gromko i 

pomasował się w zamyśleniu po 

prawym obojczyku* 

Proszę się rozwinąć. *Mówi z 

niemrawym uśmiechem.* 

Alexander: Pani redaktor przecież nie 

będę sie na łamach naszej gazety 

zwierzał z moich miłosnych spraw... 

*powiedział lekko wymijająco* Kto jest 

zainteresowany moja osobą dobrze wie, 

ze nie lubię wynosić takich spraw na 

taki szeroki ogół *powiedziawszy to 

poruszył się niczym zagrożony zwierz* 

*Przymrużyła powieki obserwując 

go.* Rozumieem... *Przeciągnęła.* 

Zmieniając temat! Co sądzi Pan o Balu 

z okazji rocznicy powstania Akademii? 
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Według mnie pomysł był genialny, 

chociaż  według mnie sama organizacja 

np. Awantury była średnio wykonana 

patrząc no to ile czasu zajęła ta zabawa, 

a ściśle rzecz mówiąc przygotowanie do 

niej. Resztę oceniam raczej na bardzo 

wysoką ocenę, profesorzy chętnie 

przystąpili do pomocy dyrekcji w 

przygotowaniu tego jakże ważnego dla 

naszej szkoły święta i jak widać 

wykonali swoje zadania w idealny 

sposób. Oby więcej takich eventów, 

które mają wzmacniać współpracę 

między magicznymi 

placówkami *mówiąc to 

lekko się uśmiechnął i w 

zamyśleniu potarł 

pentagram zwisający 

mu z szyi* 

*Zarumieniła się jak to 

miała w zwyczaju kiedy 

tak się uśmiechał.* Jak 

się... Pan właściwie 

znalazł w Ramesville i 

co skłoniło do 

nauczania tutaj? 

*podrapał się po 

brodzie* Znałem go już wcześniej z 

dwóch drobnych epizodów bycia 

uczniem, ale tak naprawdę trafiłem do 

tej szkoły na posadę nauczyciela przez 

Amelie Carter, która zaproponowała mi 

posadę nauczyciela Obrony przed 

Czarną Magią w czasach kiedy Rames 

miał być reaktywowany. Niestety przez 

drobne problemy w życiu osobisty 

zostałem, aż wstyd się przyznać 

zwolniony, ale jak widać powróciłem 

do tych murów by się zrehabilitować, 

bodajże po dwóch latach szkolny, na 

wcześniejszą posadę i jak widać po tym 

jak wykonuję swoje obowiązki 

rzetelnie, powierzono mi drugi 

przedmiot. Uznaję więc, ze 

zrehabilitowałem się po poprzednim 

wyczynie i to zaufanie dyrekcji jest mi 

bardzo drogie.    

*Pokiwała głową z uśmiechem.* 

Chyba na tym skończymy te serię 

pytań. Chce Pan coś jeszcze 

przekazać? 

Pamiętajcie Ciemne Moce nigdy nie 

odpoczywają, 

strzeżcie się, a tak na 

serio pamiętajcie, 

nasza obecność w 

Świecie Magii ma być 

z zasady rozrywką i 

tak też do tego 

podchodźmy, nie 

pozwólmy wsadzić 

sobie kija w wiadomą 

część ciała i nie 

zapominajcie, że 

zarówno dobre i złe 

uczynki do nas 

wracają! *zapatrzył 

się w redaktorkę 

tajemniczym wzrokiem i po chwili 

wrócił ponownie myślami do sali* 

*Posłała mu uroczy uśmiech.* 

Dziękuje bardzo za wywiad i życzę 

owocnej pracy! 

To ja dziękuję za przyjemność 

odpowiedzenia na te kilka pytań, także 

życzę owocnej pracy i oczywiście 

wszystkich pozdrawiam! *przeczesał 

lekko włosy ręką i ucałował w dłoń 

redaktorkę przed wyjściem z jej 

gabinetu* 
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„Simon oraz inni homo sapiens” Becky 

Albertalli czyli o wyjściu z szafy 

 

     Ukrywający swoją orientację seksualną szesnastoletni Simon Spier uważa, że 

miejsce dramatów jest na scenie teatralnej. Jednak kiedy napisana przez niego 

wiadomość mailowa wpada w niepowołane ręce, pojawia się ryzyko, że jego wielki 

sekret ujrzy nagle światło dzienne. Simon pada ofiarą szantażu: jeśli nie zostanie 

swatem dla klasowego błazna, Martina, wszyscy dowiedzą się, że jest gejem. A co 

gorsza, w niebezpieczeństwie znajdzie się także Blue, chłopak, z którym Simon 

wymienia maile. 

     Słyszałam mnóstwo pozytywnych opinii o Simon oraz inni homo sapiens więc 

chciałam wyrobić sobie własne zdanie. W końcu nadszedł ten dzień kiedy 

przeczytałam tą książkę i muszę wam powiedzieć, że całkowicie się  w niej 

zakochałam. Dla niektórych jest to ciekawa pozycja, ale czegoś jej brakuje. Ja za to 

uważam, że jest to lekka historia, która kryje w sobie pewien morał. Czytanie jej było 

świetną przygodą i coś czuję, że nieraz do niej wrócę. I jest jeszcze jedna kwestia która 

sprawiła, że wpadłam w całkowitą ekscytację – będzie ekranizacja tej powieści! 

     Nadal nie wierzę, że to debiut Becky Albertalli. Język, jakim się posługuje jest 

niesamowicie przyjemny i lekki, z dodatkiem humoru, który sprawia, że aż miło się ją 

czyta. Do tego przez całą książkę przewija się temat tajemniczego Blue. Przez 

przypadek sama to sobie zaspoilerowałam, ale muszę przyznać, że na pewno bym się 

nie domyśliła. I tak było to dla mnie wielkim zaskoczeniem! Oprócz tego zwykłe 

rozdziały pojawiają się na przemian z mailami wymienianymi między Simonem i 

Blue. 
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     Postacie są wielkim plusem – każdy jest inny, 

wyjątkowy, coś go wyróżnia. Na przestrzeni tych kilku 

miesięcy w których dzieje się akcja Simon oraz inni homo 

sapiens łatwo zauważyć nie tylko przemianę głównego 

bohatera, a także pobocznych osób, takich jak Abby 

(którą swoją drogą uwielbiam za beztroski styl bycia). Nie 

polubiłam tylko Martina, chociaż… może pod koniec 

zaczęłam się do niego przekonywać? 

     Simon oraz inni homo sapiens to lekka powieść, 

poruszająca trochę trudniejszy temat, jakim jest odmienna orientacja seksualna. Nie 

jest to nachalne, mimo tego, że stanowi główny wątek. Książka ta pokazuje, jak ważne 

jest zaufanie i odwaga. Zawsze warto walczyć o swoje prawa. Powieść Becki ląduje na 

liście moich ulubionych pozycji, a wy koniecznie musicie po nią sięgnąć! 

 

„Blue mówił o oceanie oddzielającym ludzi. I że w tym wszystkim chodzi o to, by 

znaleźć brzeg, do którego warto będzie dopłynąć.” 
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Nie znacie Batmana? 
 

     Dzień urodzin Akademia Magii Ramesville nie wyróżniał się specjalnie od innych. 

Zaczął się dokładnie tak samo jak poprzednie i jak zaczną się wszystkie następne. 

Ptaszki śpiewały, motylki fruwały, kwiatki rosły i rozsiewały piękny zapach, wiewiórki 

dalej skakały z drzew na drzewa, hipogryfy i testrale latały nad drzewami, na których 

widniały już zielone pączki liści. Wszyscy uczniowie spali jeszcze smacznie, 

przewracając się z boku na bok. Była dopiero piąta nad ranem, więc i nauczyciele 

chrapali cicho (albo i głośno jak w przypadku profesora Crispina Stewarta, ale kto by 

tam zwracał na to uwagę?). No, prawie wszyscy... 

     - Miałyście wymyślić zabawy na bal - powiedział cicho Nicolas Wand, patrząc na 

Arię i Amelie w gabinecie dyrekcji. - Bal jest dzisiaj! Jakim cudem nie wpadłyście 

jeszcze na pomysł na jakąkolwiek, najmniejszą zabawę? 

     Aria zabębniła polakierowanymi na zielono paznokciami o blat pokrywający 

biurko, przygryzając niepewnie wargę. Kompletnie nie miała pomysłu na jakiekolwiek 

zabawy czy konkurencje. 

     - No co ja poradzę? - spytała Amelie, patrząc na nich uważnie. - Wszystkie zabawy 

się już przereklamowały. 

     Nico rozsiadł się wygodniej na swoim fotelu i skrzyżował ramiona na piersi. Był na 

nie trochę zły i zamierzał to teraz pokazać. Siedzieli przez chwilę w milczeniu, 

popijając jakieś mugolskie napoje energetyczne, po czym Arię oświeciło. 

     - Skoro my nie mamy pomysłu... - zaczęła, uważnie dobierając słowa. - Może będą 

go mieli pozostali. Zapytajmy ich. 

     - Ale potrzebujemy tych zabaw teraz, w tym momencie - westchnęła Amelie, 

przygryzając paznokieć. 

     - No to ich obudźmy, co za problem? - spytała Aria, machając nieco lekceważąco 

ręką. 

     - Jest piąta nad ranem. 

     - Matko, co za problem, podwyższymy im pensję za te cztery... nadgodziny i tyle. - 

Aria wzruszyła ramionami. - Co tak patrzycie? No przecież nas nie zamordują... 

*** 

     - Zamorduję was. 

     To były pierwsze słowa, które padały z ust każdego nauczyciela, który, nieco 

brutalnie, obudzony przez dyrekcję musiał przyjść o piątej rano do ich gabinetu. Aria 

wzruszała ramionami za każdym pojedynczym razem, po czym uśmiechała się 
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serdecznie i oferowała krzesło i poduszkę. Biedna kadra nauczycielska dostawała też 

kubek kawy (albo czegoś mocniejszego) od usłużnej Amelie, podczas gdy Nico siedział 

cały czas bez ruchu, obserwując zgromadzonych z uśmiechem. 

     - Brakuje nam jednego krzesła - zauważył po pewnym momencie kochany pan 

dyrektor, nie ruszając się nawet o centymetr, by ten brak uzupełnić. 

     Aria i Amelie skrzyżowały ręce i również zostały w bezruchu, nie reagując w żaden 

sposób na słowa ich rozleniwionego już kolegi. 

     - Ależ to żaden problem - powiedział Alex, po czym złapał w pasie swoją żonę i 

posadził ją sobie na kolanach, dzięki czemu Crispin również mógł usiąść. 

     - No, to może powiecie nam wreszcie, po co nas tu ściągne...yee - ostatnie słowo 

Annabeth zostało stłumione przez jej potężne ziewnięcie. 

     - Aaa... tak. - Aria odchrząknęła i wstała. - Dzisiaj, jak wszyscy dobrze wiecie, są 

urodziny naszej Akademii. - Z tej też okazji zaprosiliśmy pozostałe szkoły do wzięcia 

udziału w zorganizowanych przez nas zabawach. No i jeszcze odbędzie się uroczysta 

uczta. 

    - Uczta? - jęknęła Agnieszka, po czym opuściła wzrok na swój brzuch. - Jeszcze 

chwilę i nie będę w stanie wtoczyć się na swoją miotłę, a co dopiero się na niej 

utrzymać! 

     - Co tam jedzenie! - zaprotestowała Elena. - W mojej szafie nie ma najmniejszej 

eleganckiej szaty. Skąd ja mam to nagle wytrzasnąć? 

     - Pożyczę ci coś - zaproponowała Alaska z nieodgadnionym uśmiechem. 

     Rozległy się szmery cichych rozmów i komentarzy, którym dyrekcja przypatrywała 

się ze zmarszczonymi brwiami. W końcu jeden głos uniósł się nad inne, uciszając 

wszystkie konwersacje. 

     - Moje trzecie oko mówi, że nie powiedzieliście jeszcze wszystkiego - zaczęła 

cichym i melodyjnym głosem Kira. - Jakie zabawy przygotowaliście? 

     - Em... - zawahała się Aria, po czym wymieniła niepewne spojrzenie z Amelie. 

     - Mam rozumieć, że nie macie żadnych zabaw? - zapytała Ysabel, wytrzeszczając 

oczy. 

     - Ding, ding, ding - zawołał Nico, poprawiając się na swoim fotelu. - I mamy 

zwycięzcę. 

     - Oj, przymknij się - powiedziała Amelie, wywracając oczami, po czym 

transmutowała jego fotel w miskę z wodą, do której wpadł z głośnym chlupotem. - Nie 

pomagasz. 
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     - Jest piąta dwadzieścia siedem. Zostało wam trzynaście godzin i trzydzieści trzy 

minuty, co daje nam osiemset trzynaście minut, co daje nam czterdzieści osiem 

tysięcy siedemset osiemdziesiąt sekund. A więc macie prawie pięćdziesiąt tysięcy 

sekund na wymyślenie czegoś, co przeciętnej grupie liczącej czternaście osób powinno 

zająć jakieś sto maksymalnie - powiedziała wesołym głosem Helena, licząc szybko w 

swojej pamięci.  

     Zapadła cisza przerywana tylko pluskiem wody z miski, z której właśnie próbował 

się wydostać Nico. 

     - Ty masz numeromanię czy jak? - zapytała w końcu Sophie. - Ja wciąż mam 

problem, by spamiętać, ile to jest osiem razy sześć. 

     - Nieważne - jęknęła Aria. - Schodzimy na zły tor rozmyślań. To miała być burza 

mózgów. Robicie zabawy tak często, że powinniście wymyślić coś w... no, sekundę, no! 

     - Jeśli każdy z nas wymyśliłby po jednej zabawie w ciągu jednej sekundy, to dałoby 

nam czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt zabaw. Zakładając, że każda 

trwałaby jakieś trzy, cztery minuty, cały bal trwałby około czterdzieści siedem godzin 

i... 

     Nie zdążyła dokończyć, gdyż różdżka Amelie znowu przecięła powietrze i rozległ się 

kolejny plusk. 

     - Jestem zdecydowanie za stary na takie spotkania - powiedział Crispin, łapiąc się 

za głowę. 

*** 

     - No, błagam, Nico, współpracuj, a nie! Siedzisz i nic nie robisz! - jęknęła Aria, gdy 

upłynęły dwie godziny. 

     - Jakbyś nie zauważyła, próbuję się wysuszyć - powiedział tamten, unosząc brew. - 

A z resztą, co mi do tego? To wy miałyście zorganizować te zabawy, ale oczywiście 

zawaliłyście. 

     - Zawaliłyśmy? Zawaliłyśmy? - powtórzyła w niedowierzaniu Amelie. - Po prostu... 

zapomniało się nam - dodała skruszona.  

     - A mnie się zapomniało, jakie zaklęcie wysuszy moje ubrania, więc muszę to robić 

przy kominku... ups. 

     - Dobra, skupcie się wszyscy - przerwał im Crispin, wstając. - Mamy już wycieczkę 

po szkole i konkurs na króla i królową balu. Potrzebna jest tylko jedna, maluteńka 

zabawa. Niech każdy rzuci pierwszym lepszym skojarzeniem związanym z zabawą. 

     - Kalkulator - rzuciła Helena.  

     - Kalkulator? - spytała zdziwiona Sophie. 
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      - No, kalkulator. W wolnych czasach bawię się kalkulatorem. Ostatnio zagrałam na 

kalkulatorze "Despacito". Może dam koncert na balu? 

     - Może... - zaczęła Aria. - Podzielmy pomysły do dwóch szufladek. Te ciekawe... - 

powiedziała machając prawą ręką, - I te nie - dodała, machając lewą ręką. - 

Kalkulatorek idzie do lewej ręki, przykro mi. Alex, co robisz w wolnym czasie? 

     Ten uśmiechnął się łobuzersko i spojrzał na Pati z błyskiem w oku, na co i ona 

uśmiechnęła się znacząco. 

     - Dobra, nieważne, nie chcę wiedzieć - powiedziała Aria, wzdrygając się. - Kira? 

     - Przewiduję, który z moich uczniów będzie ściągał na następnym sprawdzianie. 

     - Beznadziejny pomysł na konkurs - skomentowała Amelie, ale potem nachyliła się 

nieco. - Dam ci podwyżkę, jak wywróżysz to samo na transmutację. 

     - Wracając... - Aria wywróciła oczami. - Sophie? 

     - Badam odchody gumochłonów. To takie fascynujące stworzenia... - westchnęła 

rozmarzona, opierając się na łokciu. 

     - Czy ktokolwiek robi tu w wolnym czasie coś ciekawego? - wykrzyknęła 

zrezygnowana Aria, opadając na swój fotel. 

     - Ja oglądam wpadki w mugolskich teleturniejach - powiedziała podekscytowanym 

głosem Elena. - Ostatnio jakiś gościu powiedział, że Batman ma na stroju jamnika. 

JAMNIKA! Ahahaha! Czy wy to rozumiecie? - spytała, dusząc się ze śmiechu. - 

Jamnika! 

     Nie, nie zrozumieli. Nikt się nie zaśmiał, bo nikt nie wiedział, kim jest Batman. 

Zapadła niezręczna cisza przerywana tylko śmiechem Eleny, które przerodziło się po 

chwili w chrumkanie. Gdy już się uspokoiła, parsknęła ostatni raz śmiechem, po czym 

spoważniała. 

     - Jesteście żałośni - prychnęła, zakładając nogę na nogę. - Jak można nie wiedzieć 

kim jest Batman? 

     - Czy twoje mugolskie teleturnieje mogą w jakikolwiek sposób pomóc nam w 

zorganizowaniu zabaw na balu? - powiedziała zrezygnowana już Aria, chowając twarz 

w dłonie. 

     - Raczej nie... A tak! W sumie tak! - wykrzyknęła Elena entuzjastycznie. - Chyba 

mam pomysł. 
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Mugolski Quidditch – o co chodzi? 
 

I choć mugole nie powinni nic na ten 

temat wiedzieć, do ich prasy wypłynęły 

różne plotki na temat gry i zasad 

Quidditcha. Ministerstwo Magii nie 

przejęło się tym problemem – uznano, że 

zostanie on zbagatelizowany i wrzucony 

między bajki, jak większość informacji, 

które wyciekły ze Świata Magii. Jednak 

czarodzieje nie przewidzieli, że stanie się 

zupełnie na odwrót: mugole zaczęli grać 

w Quidditcha! 

 

Ale jak to? 

 Wszyscy czarodzieje wiedzą, że do gry potrzebna jest miotła i odrobina magii. 

W takim razie, jakim cudem zwykły mugol mógłby próbować swoich sił w 

Quidditchu…? Dla niego jedynym sposobem, żeby wznieść się w powietrze, jest użycie 

samolotu… Z góry uprzedzam Czytelników, że na szczęście nikt w odrzutowcach 

jeszcze nie grał w Quidditcha (choć wyglądałoby to zapewne bardzo widowiskowo)! 

Mugole, zamiast spróbować upodobnić się do nas, zrzucili całą grę… na ziemię. 

 

Jak to działa? 

 Nie zabrzmiało to zbyt dobrze. Przecież sercem gry są właśnie widowiskowe 

sztuczki w powietrzu! Spokojnie – mugole są bardziej kreatywni, niż mogłoby się 

zdawać. Ich Quidditch to połączenie aż trzech innych gier: rugby, piłki ręcznej i piłki 

wodnej. A miotły? Miotły trzymają między nogami, żeby, jak to mówią, trzymać 

fason! Za to boisko wygląda zupełnie znajomo – trzy pętle, kafel i tłuczki. Tylko Złoty 

Znicz nie jest taki, jak być powinien – ponieważ wcale nie jest piłką! Jego rolę 

odgrywa gracz przebrany w żółte ubranie. Z popularnej szarfy tworzy sobie „ogonek”, 

który szukający musi zerwać. Czasem wygląda to dosyć osobliwie! 
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Skrzacia kuchnia: Jabłuszkowe 

szaleństwa Cassandry Lovato 
 

Składniki: 

✓ 1 jajko, 

✓ 3 łyżki cukru, 

✓ 1 szkl. mleka, 

✓ 2 szkl. mąki 

✓ 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 

✓ 1 jabłko, 

✓ olej do smażenia, 

✓ cukier puder do posypania. 

 

Sposób przygotowania:  

1. Jajko wybij do miski i utrzyj na puszystą masę wraz z cukrem.  

2. Dodaj mleko i mąkę i całość dokładnie wymieszaj. 

3. Jabłko obierz i pokrój według uznania w kostkę, plastry lub zetrzyj na tarce, po 

czym dodaj do ciasta.  

4. Smaż niewielkie placuszki, zdejmując je z patelni osusz na ręczniku kuchennym. 

5. Gotowe racuszki posyp cukrem pudrem. 

 

Smacznego! 
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Ploteczkowy świat 
 

Drodzy Państwo! Z tej strony Varys wraz z 

nieodłączną Ritą Skeeter. Mamy dla Was kolejną 

porcję ciekawych informacji, które są w stu 

procentach prawdziwe. Z resztą nic nie dodaliśmy 

ani odjęliśmy tak jak za każdym razem, 

przysięgamy na nasze wspaniałe, kanarkowe i 

beżowe szaty. 

 

     Pierwszą osobą, którą postanowiliśmy Wam przybliżyć w tym wydaniu jest 

profesor Obrony przed Czarną Magią oraz samej Czarnej Magii – Alexander 

Collotye. Bardzo przystojny, inteligentny i kreatywny profesor ma jednak dziwne 

hobby. Pamiętacie ostatnie zabawy z udziałem sów? No właśnie o tym chcielibyśmy 

Wam opowiedzieć. Alexander zaczyna… nie wiemy jak to ująć… kolekcjonować 

białe i czarne sowy! W sowiarni w sektorze wykupionym przez nauczyciela sowy 

przestały się mieścić. Mężczyzna zaczął je przenosić do wspólnego gabinetu, który 

dzieli z nauczycielką astronomii – Patrycją 

Whiteowl, która także jest pasjonatką tego ptactwa, 

jednak ma dość swojego męża, który staje się 

fanatykiem. Zapewne zauważyliście jak teraz 

wygląda… Pióra w swoich czarnych włosach, 

podzióbane szaty i dziwne białe plamy spowodowane 

przez ptaki znajdujące się na ramionach. Podobno 

Patrycja zastanawia się nad separacją. Nikomu o 

tym nie mówicie, bo to ścisła tajemnica. Jak myślicie 

czy szkolny psycholog im pomoże? 

* 

     Kto tam dalej… Annabeth Lancaster! Chyba dawno o niej dla Was nie 

pisaliśmy. Jak pewnie zauważyliście jedna z ulubionych nauczycielek uczniów bardzo 

się angażuje w szkole sprawy – konkursy, zabawy na Happy Rames, zastępstwa, ale 

także olimpiada z Zaklęć i Uroków, która odbędzie się już niedługo. Zapewne 

pomyślicie, że po prostu jest nauczycielką z powołania, jednak oprócz tego posiada 

niemałe długi w Banku Gringotta, które należy już niedługo spłacić ponieważ pod 

zastaw dała zamek, w którym znajduje się nasza Akademia Magii Ramesville! Uda jej 

się wypracować dodatkowe godziny i zdobyć większą wypłatę? Jeśli nie to niedługo 

zajęcia ze wszystkich przedmiotów będą odbywać się na błoniach… 

* 
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     Kolejną o której postanowiliśmy napisać jest nasza 

wspaniała dyrektorka – Amelie Carter. Czyż nie jest ona 

piękną czarownicą? Pani profesor ostatnio miała bardzo zły 

humor, zapewne jest to spowodowane profesorem 

Crispinem Stewartem, który podobno jest zbyt 

nachalny w okazywaniu jej swoich uczuć. Może jest za mało 

romantyczny? Nasi informatorzy donoszą, że dyrektor 

Carter tak samo jak czarownica Erla Zwingle zaczęła 

zmieniać ludzi w przeróżne przedmioty. Lily Taylor 

na chwilę stała się komodą, Alexandra Liver szafką na 

książki, Olivia Felton wygodnym fotelem podobnym do 

tego na którym siedzi Crispin Stewart podczas swoich 

zajęć, a Hannę Gonne zamieniła w paproć! Czy już niedługo dostaniemy zaproszeni 

na ślub, a Amelie Carter stanie się Amelie Stewart? Piszcie! 

* 

     Jak wyglądają lekcje profesor Eleny Sharon chyba nie trzeba mówić, w końcu jej 

sława obiegła całą Akademię już kilka razy. Surowe ocenianie i morderczy wzrok 

znane są już nawet w innych szkołach magii, zaś trudny charakter doprowadza do 

płaczu kolejne pokolenia uczniów uczęszczających na lekcje Zielarstwa. Jednak w 

zachowaniu Eleny coś się zmieniło. I zmieniło się diametralnie! Musimy się tutaj 

przyznać, że jako najwięksi plotkarze w szkole uwielbialiśmy chodzić na lekcje prof. 

Sharon by móc nacieszyć oczy i uszy strachem młodych uczniów. Nie spodziewaliśmy 

się, że coś może być nie tak, gdy podczas jednych zajęć pierwszaki świetnie się 

bawiły podczas zabaw. Dopiero kolejne, już ze starszymi osobnikami Gryffindoru, 

Slytherinu, Hufflepuffu i Ravenclawu doprowadziły nas na skraj szaleństwa. 

Najwyraźniej nauczycielka Zielarstwa została otruta lub zaczarowana, ponieważ 

jej lekcje zaczęły być przyjemne, zaś ona sama straciła tytuł postrachu AMR. Co dzieje 

się z Eleną? Postaramy się rozwiązać tę zagadkę w następnym wydaniu Newsville! 

* 

     Jak zarobić fortunę? Na to pytanie na pewno będzie 

umiała odpowiedzieć profesor Helena Browen, nasza 

ukochana nauczycielka Numerologii. Każdy wie, że 

Helena uwielbia dawać uczniom punkty za konkursy, 

które często pojawiają się na tablicy ogłoszeń. Mało kto 

wie, że zadania te to tak naprawdę pytania turniejowe z 

Numerologii, za których rozwiązanie można zgarnąć 

naprawdę niezłą sumę galeonów. Tak, kochani! Prawda 

ujrzała światło dzienne! Profesor Browen 

wykorzystuje uczniów, by zarobić na nowe szaty i 

ciasteczka, które później chętnie rozdaje na lekcjach i 

spotkaniach. Liczymy, że docenicie nasze chęci – my w 

przeciwieństwie do chciwej profesorki nie chcemy na 
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was zarobić, a moglibyśmy szantażować Helenę! Oczywiście nie pogardzimy 

podwyżką w Newsville… 

* 

     Jak donoszą nasze źródła, w Akademii Magii Ramesville nie jest ostatnio 

bezpiecznie. Oprócz czasami tragicznych w skutkach lekcji Opieki nad Magicznymi 

Stworzeniami, Zielarstwa czy Smokologii, w naszej szkole można się natknąć na 

budkę z kebabami stworzoną na życzenie dyrektor Amelie Carter, która nie została 

przebadana przez magi-sanepid, a także założoną całkiem niedawno hodowlę 

kołkogonków. Co ciekawe, hodowla ta nie jest do końca legalna i śmierdzi. Nie 

jesteśmy pewni, czy świnki w chlewie są bezpieczne, jednak jedno jest pewne - takie 

zabawy z demonami, w dodatku bardzo zwinnymi demonami nie skończą się dobrze! 

W tym momencie, oficjalnie, na łamach naszej wspaniałej gazety prosimy o 

przebadanie przez magi-psychologa całej kadry nauczycielskiej, a zwłaszcza dyrekcji. 

Amelie Carter nakłania uczniów do jedzenia niezdrowego żywienia, zaś 

wicedyrektorskie duo - Aria Carter i Nicolas Wand hodują sobie kołkogonki, które 

mogą zagrażać życiu każdego w Akademii. Czy Ramesville schodzi na psy? A może na 

psidwaki? 
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Nieco więcej o Franku Bryce 
 

     Frank Bryce urodził się w sierpniu 1917 roku czyli rok 

przed zakończeniem I Wojny Światowej. Wychował się w 

Little Hangleton, małej wiosce. Był mugolem. Frank był 

niskim niebieskookim mężczyzną.  Jego włosy były bardzo 

krótkie. Niezbyt przyjemną pamiątką po wojnie była jego 

sztywna noga. Przeżył II Wojnę Światową, a zaraz po niej 

zatrudnił się jako ogrodnik w domu Riddle'ów. 

     Mieszkał w małym domku obok ich posesji i codziennie 

miał obowiązek zajmować się ogródkiem. Po śmierci 

rodziców Lorda Voldemorta to właśnie on został o to 

oskarżony, przez co trafił do aresztu, oczywiście niesłusznie! Ale całe szczęście, że na 

bardzo krótko. Został on wypuszczony, ponieważ na ciele ofiar nie znaleziono żadnych 

ran, żadnych śladów po tym, że mogli zostać uduszeni, żadnych ran ciętych, 

dosłownie nic. 

     Po tym wydarzeniu Frank dalej zajmował się ogródkiem, jednak posiadłość 

Riddle'ów dość często zmieniała swoich właścicieli, bo podobno była przeklęta. 

Jednak mieszkańcy wioseczki myśleli iż Frank jest okrutnym mordercą i niszczyli 

dom, szczególnie młodzi ludzie.  

     Pewnej sierpniowej nocy staruszek zauważył 

światło na piętrze, szybko się tam udał z myślą, że to 

dzieciaki po prostu chcą sobie z niego pożartować. 

Jednak było inaczej... To Tom Marvolo Riddle 

przesiadywał właśnie w swoim dawnym domu i 

rozmawiał z Glizdogonem, gdy zauważyli iż Frank ich 

podsłuchuje. Zaprosili go do środka, a następnie 

zamordowali.  

     Podczas walki w Little Hangleton między Lordem 

Voldemortem a Harrym Potterem, Frank pojawił się 

jako zjawa. Razem z pozostałymi zjawami ochronił 

wybrańca i pomógł mu uciec.  
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Nundu – co i jak? 
 

 

NUNDU 

Klasyfikacja MM:  XXXXX 

     Podróżujący po wschodniej części Afryki mogą natknąć się na stworzenie, które 

przez wielu czarodziejów uważane jest za najgroźniejsze na całym świecie. Z wyglądu 

bardziej mogą nas przerażać smoki czy zmutowane w lochach dyr. Carter hipogryfy, 

ponieważ nundu wygląda po prostu… jak przerośnięty lampart. Ogromne rozmiary 

jednak nie przeszkadzają mu w bezszelestnym poruszaniu się. Wiele obecnie słyszy 

się o dbaniu o higienę zwierząt. Umawiamy swoje psy na strzyżenie, obcinanie 

paznokci, szorowanie ząbków, jednak zadbać o uzębienie tego zwierza jest ciężko. 

Jego oddech potrafi na raz wybić całą wioskę. 

Rada Magizoologa: Jeżeli jesteś zapalonym magizoologodentystą – nie wybieraj 

się na badanie profilaktyczne z oddziałem liczącym mniej niż 100 czarodziejów, 

ponieważ do pokonania nundu potrzeba ich co najmniej tylu!  
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Humor z murów naszej Akademii 
 

[14:54:06] Annabeth_Lancaster: 

Jak byłam mała to do 

Zakopanego wgl 2 dni jechałam 

xD 

[14:54:49] Nicolas_Wand: SRAM 

[14:54:52] Nicolas_Wand: 2 dni 

jechała pociągiem 

[14:54:57] Nicolas_Wand: ja bym sie 

chyba wykonczyl ze szczescia 

 

*** 

 

[18:39:02] MandyClark: O Madonno, 

o Madonno, Zoe Skarlett jexdzi konno! 

   

[18:39:55] MandyClark: *wcale nie 

chciała napisać "Christian Adams 

jeździ konno"* xDDDD 

[18:40:12] Nicolas_Wand: no chyba 

ty jeździsz na nim konno 

[18:40:18] Nicolas_Wand: 

 
[18:46:31] _Nereida_Wengs_: 

Nicolas, Ty jeździsz na salamandrach 

   

 

*** 

 

[20:42:23] Nicolas_Wand: 700 

[20:42:29] Nicolas_Wand: kwa, 

700!!!     

[20:42:34] SophieMellark: Co 700? 

[20:42:41] Nicolas_Wand: 

odpisywałem znajomemu  

[20:42:44] Nicolas_Wand: od 19:58  

[20:42:47] Nicolas_Wand: zajęła mi 

ta wiadomość 

[20:42:48] Nicolas_Wand: 700 

słów.     

[20:42:52] Nicolas_Wand: 

sprawdziłem w Wordzie ._. 

 

*** 

 

[18:25:27] Alaska_White: 

PIERWSZA KLASA ZACZYNA LEKCJE 

O 19.10 I DOPIERO OD TEJ GODZINY 

CHCĘ ICH WIDZIEĆ W SALI CZY TO 

ZROZUMIAŁE? 

[18:25:45] Ysabel: Nie krzycz 

[18:25:47] MeissaBlack: Jak 

agresywnie   

[18:25:50] Ysabel: Bo Ci żyłka pęknie 

   

[18:26:25] Alaska_White: nie 

krzyczę po prostu użylam zaklęcia ;/ 

[odsuwa różdżkę od krtani] 

 

*** 

 

[20:01:36] Ysabel: !note 

Amelie_Carter Ehu ehu potrzebuje 

Ciebie.  

[20:01:37] Krysztalek.: Dostarcze tę 

informację do Amelie_Carter 

[20:01:44] AriaCarter: !note 

Amelie_Carter ja też 

[20:01:47] Krysztalek.: Dostarcze tę 

informację do Amelie_Carter 

[20:01:59] Elena_Sharon: Amelka 

jest na chacie XD 

 

*** 

 

[20:06:47] Laura_Poole: alaska, a 

jako ośc można wpadać na zaklęcia? 

    

[20:07:07] Laura_Poole: OŚĆ 
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[20:07:31] AriaCarter: Laura jest 

rybą  

[20:07:41] AriaCarter: bo ma ości 

 
[20:07:48] AriaCarter: a nie kości 

  
 

*** 

 

[19:12:48] Crispin_Stewart: Kass 

+5, Lily +3, reszta +1. Poprawka 

odpowiedź to: Syrop wiśniowy z 

lodem i parasolką! Ale pozaliczam.  

[19:13:16] Elena_Sharon: phi, 

parasolka się nie liczy bo jej nie można 

wypić ani zjeść 

[19:13:46] Annabeth_Lancaster: 

Moja siostra 

[19:13:49] Annabeth_Lancaster: 

Jak była mała     

[19:13:53] Annabeth_Lancaster: To 

prawie ją zjadła 

[19:13:56] Annabeth_Lancaster: 

Gdy miała w soku 

[19:14:08] Helena_Browen: Ja w 

tym wieku jadłam guziki od pilota a 

nie parasolki 

 

*** 

 

[19:36:42] Crispin_Stewart: 7. Jakie 

dwa języki były wykładane w naszej 

szkole?  

[19:36:51] Lily_Taylor: Hiszpański, 

łacina 

[19:38:12] Nicolas_Wand: <chodził 

na łacinę>  

[19:38:32] Crispin_Stewart: 

<wprowadził łacinę>  

[19:38:49] Nicolas_Wand: <nie lubił 

Crispina jako uczeń>       

[19:39:05] Crispin_Stewart: <nie 

lubi Nicolasa dalej>  

[19:39:42] Nicolas_Wand: <zaraz 

zwolni Crispina>   

[19:40:22] Crispin_Stewart: <powie 

Amelie co Nicolas planuje>  

 

*** 

 

[19:43:37] Crispin_Stewart: Nicolas 

jest tylko od dręczenia mnie tutaj. To 

jest specjalna jego dodatkowa funkcja. 

  
 

*** 

 

[20:32:28] Nicolas_Wand: Ja tak 

ostatnio jadę znajomą autobusme 

[20:32:33] Nicolas_Wand: i 

przejezdzamy kolo jakiegos liceum     

[20:32:40] Nicolas_Wand: i 

znajoma takie "chyba drugie LO tu 

jest"  

[20:32:53] Nicolas_Wand: A jakaś 

babka co siedziala na przeciwko nas 

tak na pół autobusu "NIESTETY” 

[20:32:57] Nicolas_Wand: i wstała  

[20:33:02] Nicolas_Wand: 

powiedziała nam "do widzenia" i 

wysiadła 

[20:33:04] Nicolas_Wand:  

 

*** 

 

[14:39:42] Annabeth_Lancaster: 

Mama stwierdziła, że skoro mi 

się nudzi 
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[14:39:52] Annabeth_Lancaster: 

To mam sobie poszukać sukienki 

na bal gimnazjalny 

[14:40:25] Berenika_Clearwater: 

[była na balu gimnazjalnym w 

 podartych spodniach]  XD 

[14:59:14] Annabeth_Lancaster: 

Znajdź mi ktoś tę sukienkę ;-; 

[14:59:23] Paulina_M_White: 

Długa? 

[14:59:27] Paulina_M_White: 

Krótka? 

[14:59:29] Paulina_M_White: 

Kolor? 

[14:59:36] Paulina_M_White: Jaki 

dekolt? 

[14:59:39] Hanna_Gonne: idz bez

 
[14:59:47] Yope: Dostanę za to W?  

[14:59:49] Paulina_M_White: 

Ramiączka? Serduszko? Rekaw? 

[14:59:50] Annabeth_Lancaster: 

Ładna 

[14:59:52] Annabeth_Lancaster: 

 
[14:59:56] Paulina_M_White: 

 
[15:00:02] Hanna_Gonne: 

najładniej bedzie bez! 

 

*** 

 

[14:54:53] Anastazja.Miller: Ja nie 

mam pojęcia o co chodzi w 

miedzyszkolnej mafii  

[14:57:09] Max_Carter: będzie super 

zabawa, gwarantuję  

[14:57:52] Annabeth_Lancaster: 

Potwierdzam!  *Była na 

wszystkich edycjach.* 

[14:58:06] Max_Carter: zapisana 

[14:58:08] Max_Carter:  

 

*** 

 

[19:12:07] Amelie_Carter: 

Nicolas_Carter     

[19:15:54] Amelie_Carter: i na 

świadectwach będzie A.Carter & 

A.Carter & N.Carter  

[19:18:15] AriaCarter: 

CARTERVILLE! 

[19:19:03] SophieMellark: 

Akademia Magii Carterville 

[19:19:08] SophieMellark:      

 

*** 

 

[19:21:21] SophieMellark: To ten, 

było zadanie ze smoków na dzisiaj, 

jeszcze masz szansę na piękne W  

[19:21:37] Amelie_Carter: lub 

równie piękne T  

[19:22:32] SophieMellark: Nie lubię 

wystawiać Trolli      

[19:22:43] Amelie_Carter: dziwna 

jesteś  xD 

[19:22:48] SophieMellark: Znaczy, 

zależy komu, ale ogólnie  

[19:22:53] SophieMellark: Porażka 

w nauczaniu XD 

[19:23:27] Amelie_Carter: ja się 

czuje doceniona wtedy  

[19:23:44] SophieMellark: Jak 

wystawiasz T? XD 

[19:24:01] Amelie_Carter: no tak 

 
[19:24:07] Amelie_Carter: to takie 

słodkie      

 

*** 
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[22:01:11] Nicolas_Wand: czasami 

sie zastanawiam  

[22:01:15] Nicolas_Wand: jak 

bardzo smutno musi być ludziom 

[22:01:21] Nicolas_Wand: którzy 

zamiast mózgów mają  

[22:01:42] Nicolas_Wand: zmielone 

orzechy laskowe skropione sikami 

zająca zbieranymi o północy w lesie 

pod Płockiem 

 

*** 

 

[16:24:30] Annabeth_Lancaster: 

Tata wlazł do mojego pokoju z 

największym nożem 

[16:24:32] Annabeth_Lancaster: I 

takie     

[16:24:38] Annabeth_Lancaster: 

"Chodź mi potrzymać żyrandol" 

 

*** 

 

[14:57:36] prof_Nicolas_Wand: 

Nieprawda  

[14:58:29] Crispin_Stewart: 

Przewda. 

[15:00:10] Annabeth_Lancaster: 

*Gugluje "przewda".*      

[15:00:27] Annabeth_Lancaster: 

Ryszard Przewęda 

[15:00:29] Annabeth_Lancaster: 

 
[15:00:52] prof_Nicolas_Wand: 

SAM ŻEŚ JEST RYSZARD. :\ 

 

*** 

 

[15:14:05] Olivia-Slytherin: Gdzie te 

zapusy na Mistrzostwa?  

[15:14:22] Ysabel: Ukryły się 

[15:14:24] Ysabel: Pierwsze zadanie     

[15:14:26] Ysabel: to je znaleźć 

[15:14:28] Ysabel:  

 

*** 

 

[21:14:03] Lily_Taylor: Kot z 

czarnymi obwódkami 

[21:14:09] Lily_Taylor: wokół oczu!    

[21:14:19] Berenika_Clearwater: 

jak kot może mieć obwódkę  

[21:14:21] Berenika_Clearwater: 

wtf 

[21:14:22] Berenika_Clearwater: 

XDDD 

[21:14:23] Lily_Taylor: Normalnie 

[21:14:24] Lily_Taylor: XD 

[21:14:37] Lily_Taylor: Po prostu 

używa mascary  

 

*** 

 

[21:17:06] Annabeth_Lancaster: 3 

[21:17:07] Annabeth_Lancaster: 2 

[21:17:08] Annabeth_Lancaster: 1 

[21:17:10] Annabeth_Lancaster: 0 

[21:17:12] Annabeth_Lancaster: -1 

[21:17:18] Annabeth_Lancaster: 

STOP 

[21:17:20] Annabeth_Lancaster: -

STOP 

[21:17:22] Rita_Prince: 

pierwiastek z delty 

[21:17:23] Rosalia_Rossard: Stop 

objętości sześcianu  

[21:17:33] Rosalia_Rossard: pola 

całkowitego  

[21:17:51] MandyClark: -(a+b)-(a-

b)STOP 
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Czy wiesz, że…? 
 

 

❖ W naszej Akademii był prowadzony przedmiot, który nazywał się „Quiz 

magiczny” - jedyną prowadzącą była Ashley McMikey. 

 

❖ Po raz pierwszy od dłuższego czasu w naszej szkole zostało powołane 

stanowisko Psychiatry, które piastuje Lui Maxima. 

 

❖ Opiekunami domów częściej zostawały kobiety niż mężczyźni. 

 

❖ Od momentu wpisania założyciela AMR, Jamesa Surville, na Tablicę 

Zasłużonych, żaden inny mężczyzna nie dostąpił tego zaszczytu - do czasu 

Crispina Stewarta, który jako drugi czarodziej w historii został tam 

umieszczony. 

 

❖ W Akademii Magii Ramesville urząd dyrektorski sprawowało 47 osób. 

 

❖ Nasza szkoła została założona 14 lat temu. 

 

❖ James Surville jako pierwszy nauczał w AMR Smokologii, przedmiotu, który 

jest przez wielu uważany za nowatorską dziedzinę nauki. 

 

❖ Nie znamy imion i nazwisk absolwentów AM Ramesville sprzed 2009 roku. 

 

❖ Gry miotlarskie są jedynym przedmiotem (prowadzonym w formie kursu 

wakacyjnego), który nauczała Agnieszka Anderson. 

 

❖ Dawniej bardzo popularnym przedmiotem w Świecie Magii i AM Ramesville 

były Mity i Legendy, a teraz nie są nigdzie wykładane. 
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19 
 

Przed Wami wiersz napisany przez naszą Krukonkę, Lenę Goldenmayer, który zajął 

pierwsze miejsce w konkursie z Numerologii organizowanym przez profesor Helenę 

Browen. 

 

Czy uwierzysz czy będziesz sceptyczny, 

najgorszy jest to z numerów karmicznych. 

No dobrze, masz rację, to tylko moje zdanie, 

Lecz to chyba ma sens, tak karać tyranię. 

Czyżby twój los był zawsze w rękach innych? 

Twe dawne wcielenie nękało niewinnych! 

Nie wiesz czemu spotkało cię wyśmiewanie? 

Mój drogi, to kara za władzy nadużywanie. 

A może inne dzieci zawsze cię poniżały? 

Trzeba było dawniej nie być zarozumiałym. 

Chcesz więcej przykładów? Może lekceważenie? 

To wszystko twa pokuta, winne jest dawne wcielenie. 

Czyżbyś zapomniał, że karma wraca zawsze? 

Byłeś tyranem, teraz czas zapłaty nadszedł. 

I co, że żywota tego sobie nie przypominasz? 

Już lepiej odbądź tę pokutę, a nie znowu zaczynasz! 

By u sił wszechświata wreszcie zapunktować, 

Zachowuj się dobrze i nie próbuj blefować. 

Otwórz się na innych ludzi wszelkie potrzeby, 

a może następne wcielenie będzie miało wielebyt. 

Otaczaj wszystkich miłością i wsparciem, 

Dawaj im ciepło, empatię, tolerancję. 

Twoja kara i tak jest ledwo twego zła namiastką, 

to normalne gdy jesteś karmiczną dziewiętnastką. 
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Pośród ankiet 
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Magiczna Pani radzi 
 

Droga Magiczna Pani, 

W miniony poniedziałek na Balu, była wzmianka o Ślubie z moją Podstępną 

Święconką. Pisze do Ciebie w sprawie pomocy. Chciałbym czymś ją zaskoczyć podczas 

naszego wyjątkowego dnia, jednak boję się, że moje starania mogą okazać się za małe. 

Co mam zrobić? Boje się, że mogę ją stracić. 

Ksiądz Zając. 

Kochany Książę! 

Rzeczywiście ślub jest wyjątkowym i jedynym takim dniem w naszym życiu. Jestem 

pewna, że Podstępna Święconka kocha Cię takiego, jaki jesteś, a nie za te rzeczy, 

które je dajesz. Więc nie masz się czym martwić i po prostu w tym wyjątkowym dla 

Was dniu pokaż jej, jak bardzo ją kochasz. Kobiety lubią czułe gesty, miłe słowa i 

odczucie, że są przez kogoś kochane. O tym pamiętaj, kiedy będziesz składał jej 

przysięgę. Nie potrzeba żadnych fajerwerków, a jedynie szczypta miłosnej magii, 

która kryje się w każdym z nas. 

Magiczna Pani. 

 

* 

 

Mam pytanko, jak można w łatwy sposób zarobić trochę galeonów? 

Pozdrawiam, 

Czarny Hebrydzki. 

Drogi Czarny Hebrydzki! 

Aby zdobyć nawet sporą ilość galeonów należy przede wszystkim brać udział w 

rozmaitych konkursach organizowanych w Akademii, uczęszczać na codzienne 

Happy Rames, czyli krótkie zabawy organizowane przez nauczycieli, brać udział w 

różnych ogłaszanych uroczystościach w szkole, a także obstawiać zakłady podczas 

meczów Quidditcha. Należy pamiętać, że zdarza się więcej stracić niż zyskać, ale 

czasami każdemu przydaje się odrobina ryzyka! 

Magiczna Pani. 
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* 

 

Mam kolegę, który nie jest miły dla nauczycieli i nie wiem, co mam zrobić, bo nie chcę 

by miał kłopoty. 

Amelia Black. 

Kochana Amelio! 

Najłatwiejszym sposobem by się z tym uporać jest to, byś uświadomiła swojemu 

koledze, jak powinien się zachowywać i co jest złego w jego postępowaniu. Uczeń w 

naszej Akademii, a także w innych szkołach, powinien przede wszystkim odnosić się 

do profesorów z należytym szacunkiem, doceniać ich pracę, jaką wnoszą w 

nauczanie i przekazywanie swojej wiedzy. Każdy powinien o tym wiedzieć, a także 

swoją osobą godnie reprezentować szkołę, ukazując szacunek do jej pracowników i 

innych członków. 

Magiczna Pani. 
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Strefa rozrywki 
 

Tym razem mamy dla Was znów dwa konkursy! 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji najpóźniej do 

16 kwietnia do godziny 23. Nauczyciele także mogą 

brać udział.  

Konkurs 1 

 

     W pierwszym konkursie Waszym zadaniem jest 

dopisanie etymologii do podanych zaklęć. Za całość 

możecie otrzymać 30 pkt, 30 gal i 15 fasolek. 

 

1. Avis 

2. Mobilicorpus 

3. Gemino 

4. Homenum Revelio 

5. Locomotor 

6. Protego 

7. Piertotum Locomotor 

8. Upiorogacek 

 

Konkurs 2 

 

Tym razem Wasze zadanie polega na dopisaniu do 

podanych postaci dom w Hogwarcie, do którego należeli. 

Za całość możecie otrzymać 10 pkt, 10 gal i 5 fasolek. 

1. Cho Chang 

2. Severus Snape 

3. Cedrik Diggory 

4. Lucjusz Malfoy 

5. Nimfadora Tonks 
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