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Osobistości od 

drugiej strony: 

Seshru Raven 
 

Dziś mamy okazję porozmawiać z 

naszą absolwentką, Seshru Raven! 

*uśmiecha się wesoło* Na początek 

opowiedz coś o sobie - co Cię 

przyciągnęło do Ramesville, jaki 

przedmiot był Twoim ulubionym, może 

coś o ukończonym stażu...? 

*zamyśla się na chwilę* Do Ramesville 

trafiłam zupełnie przez przypadek, 

przez komentarz na jakiejś stronie. Do 

teraz uważam, że zajrzenie na stronę 

było jedną z lepszych rzeczy, jakie w 

życiu zrobiłam! Pamiętam, że dość 

szybko zaklimatyzowałam się w szkole, 

a moimi ulubionymi przedmiotami 

właściwie natychmiast stał się 

Quidditch prowadzony przez Raven 

Clark i Opieka nad Magicznymi 

Stworzeniami pod okiem Nicolasa 

Wanda. Nic więc dziwnego, że po 

ukończeniu szkoły poszłam na staż z 

OnMS-u. Pierwsze lekcje pozostają z 

nami na całe życie. 

Jak wspominasz czas spędzony jako 

uczeń? Może pamiętasz jakieś zabawne 

momenty? *podsuwa dziewczynie 

talerzyk z ciasteczkami, zerkając na 

notatnik* 

Zabawne momenty... *bierze 

ciasteczko* Aż ciężko je wszystkie 

zliczyć. Chyba najlepiej bawiliśmy sie 

na treningach z moja drużyną, które 

czasami trwały do późnych godzin. 

Bynajmniej nie zajmowaliśmy sie tylko 

ćwiczeniem! *uśmiecha się* Świetnie 

bawiłam się też podczas pewnego 

wydarzenia... czy to nie była Noc 

Duchów? Zwiedzanie szkoły i 

wykorzystywanie wiedzy w praktyczny 

sposób... do dzisiaj czuję ten dreszczyk 

emocji. Żeby sie pośmiać, wystarczyło 

odwiedzić Pokój Życzeń albo w 

Kryształowej Komnacie zagaić 

rozmowę z kimkolwiek - tutaj wszyscy 

są przyjaźni i skorzy do śmiechu. 

*kiwa głową, zgadzając się z 

absolwentką* Jest coś, co chciałabyś 

zmienić w społeczności Świata Magii? 

Wprowadzić coś nowego? 

Myślę, że czasami przydałoby się 

trochę nowości. W naszej społeczności 

jest kilka nisz, które warto by wypełnić 

- ale właśnie dlatego potrzebujemy 

nowych, kreatywnych członków, którzy 

nie będą bali się realizować swoich 

pomysłów. Każde spostrzeżenie jest 

ważne, a każda inicjatywa cenna. Z 

drobnych rzeczy czasem powstają 

wielkie wydarzenia. 

Pięknie ujęte! *upija łyk kawy, 

uśmiechając się delikatnie* Co Cię 

najbardziej zaskoczyło w Rames? 



 

Kiedy zobaczyłam stronę Akademii, 

zupełnie nie potrafiłam sobie 

wyobrazić jak taka magiczna szkoła 

miałaby wyglądać. Lekcje? Jak? Gdzie? 

Właściwie mogę więc powiedzieć, że 

zaskoczyło mnie tutaj dosłownie 

wszystko. Jednak dopiero po kilku 

tygodniach zdałam sobie sprawę, co 

naprawdę fascynowało mnie w tej 

szkole - otwartość ludzi i ich chęć do 

działania. Wtedy ze zdziwieniem 

odkryłam, że ja też mam w sobie 

pokłady tej chęci. Potrzebowałam tylko 

miejsca, żeby je rozwinąć. *spuszcza 

wzrok i zajada ciasteczko* 

Myślę, że w imieniu 

szkolnej społeczności 

mogę powiedzieć, iż 

cieszymy się z tego, 

że do niej należysz! 

*śmieje się 

serdecznie* Jakie 

masz dalsze plany? 

Inna szkoła, może 

nauczanie? 

Dziękuję! Obecnie 

nauczam Quidditcha, 

a więc rozwijam 

swoją pasję. Mam nadzieję 

kontynuować też swoja podróż w 

Akademii Magii Ramesville - zgłosiłam 

swoją kandydaturę na wakacyjne 

kursy. Mam nadzieję, że nabiorę dzięki 

temu doświadczenia i spędzę kolejne 

fantastyczne miesiące w Świecie Magii. 

Co potem? To, co przyniesie los. W 

końcu nigdy nie wiadomo, co może mi 

się jeszcze przytrafić. *uśmiecha się* 

Co chciałabyś powiedzieć nowym 

uczniom i kadrze nauczycielskiej? 

Nowym uczniom radzę, żeby byli 

otwarci na nowe znajomości i nie bali 

sie rozmawiać. Każda napotkana osoba 

może okazać sie bratnią duszą! 

Gdybym pewnego dnia nie odważyła 

się porozmawiać z Zoe Skarlett, nie 

odnalazłabym przyjaciółki. 

Nauczycielom życzę, aby przy swojej 

pracy świetnie się 

bawili. Cała kadra w 

AMR jest wspaniała - 

niech pozostanie tak 

niesamowita, jak 

jest! 

Chciałabyś dodać 

jeszcze coś od siebie? 

Chcę jeszcze raz 

serdecznie zaprosić 

wszystkich do 

Akademii - na pewno 

się tam spotkamy! 

Dziękuję Ci bardzo za rozmowę! Mam 

nadzieję, że niedługo spotkam się z 

Tobą już na stanowisku nauczyciela! 

*ściska dziewczynę* 

Dziękuję, ja też! 

 

  



 

„Początek wszystkiego” Robyn 

Schneider 
 

zdjęcie pochodzi z bloga Zaczytana Dolina 

 

Ezra Faulkner jest gwiazdą swojej szkoły: popularny, przystojny i dobrze 

zbudowany. Miał nawet zostać królem balu maturalnego. Ale to było zanim... 

Zanim dziewczyna go zdradziła, auto roztrzaskało mu kolano, jego dobrze 

zapowiadająca się kariera sportowa legła w gruzach, a przyjaciele zdobyli się 

jedynie na to, aby wysłać mu do szpitala kartkę z życzeniami szybkiego powrotu do 

zdrowia. Cassidy Thorpe to dziewczyna inna niż wszystkie. Zjeździła kawał świata, 

nocą wykrada się z gitarą na dach internatu, tańczy tak, jakby krótka chwila miała 

trwać wiecznie, i zna naprawdę dziwne słowa. Spotkanie tej dwójki jest 

przypadkowe, ale zmieni ich życie na zawsze. Cassidy wciąga Ezrę do swojego 

niesamowitego świata, w którym nie ma końców – są tylko nowe początki. 

Prawdę mówiąc, długo wahałam się nad tym, czy naprawdę chcę przeczytać tą 

powieść. Opis mieści się gdzieś pomiędzy czymś ciekawym, a niesamowicie utartym 

schematem. Koniec końców jestem jednak szczęśliwa, że się zdecydowałam. Choć 

Początek wszystkiego nie jest niczym nowym na polskim rynku wydawniczym i brak 

mu większych zaskoczeń, okazał się miłą lekturą. A co ciekawe - nie spodziewałam się 

takiego zakończenia! 

Jest to jedna z tych powieści, która ma być pewnego rodzaju "spowiedzią" 

głównego bohatera. Muszę przyznać, że ten zabieg zdecydowanie udał się autorce. 

Przez całe dwa dni w których czytałam Początek wszystkiego nie raz miałam 

wrażenie, że historię opowiada mi sam Ezra, co okazało się naprawdę świetnie. Robyn 

pisze bardzo przyjemnym językiem, naturalnym, co pozwala Czytelnikowi 

maksymalnie skupić się na lekturze. Jedynym minusem było wprowadzenie 



 

zdecydowanie zbyt dużej liczby postaci. Tak jak zwykle daję sobie z tym radę, tym 

razem mnie to przerosło i trudno było mi dopasować imię do wydarzenia z życia 

bohatera. 

Właśnie, bohaterowie. Najbardziej chyba polubiłam Ezrę i Toby'ego. I 

oczywiście kółko - każdy miał nadane inne cechy, dzięki czemu można było ich 

wyobrazić. Nie zabrakło też osób, które niekoniecznie mi się spodobały. Mowa tu o 

Charlotte czy Cassidy. Tak jak wspominałam wyżej, skutkiem mnóstwa postaci w tej 

powieści okazało się to, że nie poświęcało im się więcej uwagi. Ktoś się pojawiał na 

stronę, dwie i nie warto było się na nim skupiać. 

Początek wszystkiego może nie jest najwybitniejszą pozycją, ale naprawdę 

dobrze spędziłam z nią czas. Nie jest to kolejna przesłodzona powiastka o miłości, co 

mnie niezmiernie cieszy. O czym właściwie mówi? Jaki jest morał? Zmiany są dobre i 

nie można się ich bać. Po prostu kiedyś nadejdzie czas, w którym wiele rzeczy ulegnie 

zmianie, a my nic nie będziemy mogli na to poradzić. To jest właśnie najlepsze - każdy 

wyciągnie z tej książki coś innego. Może czegoś nas nauczy? 

 

"Słowa mogą Cię zdradzić, jeżeli wybierzesz niewłaściwe, albo wyrazić mniej niż 

powinny, jeśli jest ich zbyt wiele." 

 

  



 

Ożywiona legenda 
 

Sejnekh miał brązowe włosy i niebieskie oczy, był wysoki i wystarczająco silny, 

żeby móc zajmować się podstawowymi pracami na wsi. Sposób w jaki chodził, mówił i 

gestykulował wzbudzał podziw i zaufanie. Sam uważał, że jest inteligentny oraz 

władczy i faktycznie był typem człowieka który, gdyby tylko zechciał, mógłby porywać 

swoimi słowami tłumy, prowadzić żołnierzy do boju i wymyślać nieprzewidywalne dla 

wroga taktyki.  Akceptował swoje zalety i czymś zupełnie normalnym wydawał mu się 

fakt, że są ludzie tacy jak on, powołani do dowodzenia i myślenia, oraz wieśniacy tacy 

jak Robby, którym najlepiej wychodziło oranie pól i sprzedawanie rupieci na targu 

rybnym.  

 Czuł też, że te wszystkie jego zalety dają mu prawo do poniewierania takich 

chucherek i nieudaczników jak Theo. Niewielkiego chłopca o czarnych włosach i 

piwnych oczach, wysokiego, ale żylastego i chudego. Oczywiście duma nie pozwalała 

mu na bezpośrednie wyśmiewanie go, tym jednakże zajmowali się jego koledzy. Nikt 

tak naprawdę nie wiedział, do czego taki Theo mógłby się przydać – ani nie nadawał 

się na inteligencję tego kraju, ani nie potrafił obsłużyć pługu jak należy. Mimo to, 

Sejnekh nie znęcał się nad nim tak brutalnie, jak to bywało w wioseczkach tak 

niewielkich i oddalonych od cywilizacji jak to, w którym mieszkał. Bycie tyranem 

jakoś nie pasowało mu do obrazu idealnego siebie, jaki stworzył w swojej głowie. 

 Żył według swoich własnych zasad i norm, z dumą oglądając jak jego mała 

społeczność się rozwija i pracuje jak dobrze naoliwiony mechanizm. Dobrze wiedział, 

że powoli przejmował kontrolę nad tymi wszystkimi ludźmi i małą zapyziałą wioską. 

Przyzwyczaił się już nawet do myśli, że dziwak Theo nie nadawał się do niczego i 

musiał być, dla bezpieczeństwa innych, trzymany z boku. Jeszcze nie wiedział co z 

nim zrobić, ale ten przynajmniej mu nie przeszkadzał.  

 W wieku piętnastu lat w końcu przestała mu wystarczać władza nad 

kilkunastoma chłopakami z podwórka. Bo kimże oni byli? Tylko dziećmi, których 

stopa jeszcze nigdy nie stanęła za granicą tego kraju. A kim był on? Człowiekiem 

inteligentnym, utalentowanym! Nie chciał marnować się w jakiejś małej, obskurnej 

wioseczce do końca swoich dni. Pragnął, żeby świat zasmakował choć troszkę jego 

geniuszu. Nie śmiał porównywać się do bohaterów wojennych, których wielkie 

portrety wisiały w Sali Obrad, ale za każdym razem, gdy na nie patrzył, czuł, że ci 

władcy i rycerze nie doszli tak wysoko sami. Że ich miecze ktoś zaprojektował, że ktoś 

pomagał im podczas przygotowania taktyk, że za każdym z nich krył się jeszcze ktoś. 

Mały człowiek, o którym nie mówiono prawie wcale. Taki, którego twarzy nie znał 

nikt, ale bez tej szarej postaci, bohaterowie byliby nikim. 

 On czuł się właśnie taką szarą postacią. Wiedział, że to właśnie do tego 

powinien w życiu dążyć. 



 

 Jednak nie mógł realizować tych śmiałych planów, przez swoje okropne 

pochodzenie. Jak mógł przerwać tę odwieczną zasadę, że dzieciak chłopa jest tylko 

kolejnym chłopem, a człowiek ze wsi nie ma najmniejszych szans na udział w walce o 

stanowisko w zamku nie tylko króla, ale nawet pomniejszego barona?  

 Aż w końcu pewien starszy rolnik podsunął mu dość oczywisty, ale genialny 

plan. Sejnekh siedział na ławce i odpoczywał po ciężkim dniu pracy, kiedy nagle do 

jego uszu dotarły skrawki bardzo interesującej rozmowy. Przysunął się bliżej okna 

chaty i zaczął nasłuchiwać.  

- A nieprawda! W naszej puszczy, tej tu, niedaleko, tyż była magiczna dziewka! 

– chłopiec poznał głos Starego Nardiena.  

- Wierzysz ty w te opowiastki? To zara po wojnie było, historie takie jak z 

rękawa leciały, ot co. 

- W co tu nie wierzyć? Toż mało smoków na świecie? Skoro opowiadali, że w 

naszych lasach znaleźli sierotkę wychowaną przez smoki, to coś w tym być musi. W 

każdej historii jakieś ziarnko prawdy leży, co nie? 

- Może… ino napij się jeszcze gorzałki. A jutro takich głupot dzieciakom nie 

wygaduj! Bo jeszcze po lasach zaczną latać… 

Sejnekh natychmiast uciekł spod okna. Tyle informacji w zupełności mu 

wystarczyło. Nardien może i był pijakiem, ale słynął ze swoich opowieści z czasów, 

kiedy jeszcze przemierzał kraj z trupą teatralną. Nigdy nie zakłamywał ani nie 

koloryzował przeszłości. Opowieść o wolnych smokach, których przecież niegdyś na 

tych ziemiach było mnóstwo, musiała być prawdą. Sejnekh poczuł się, jakby próby 

spełnienia jego marzeń nagle nabrały dramatycznego tempa. Smocza jaskinia? W 

tutejszym lesie? Nic lepszego nie mogło mu się przytrafić. Postanowił, że przez kilka 

dni spróbuje podpytać w wiosce o dalsze losy smoczej dziewczynki, a gdy już dowie się 

wystarczająco dużo, wyruszy na poszukiwania.  

Okazało się, że nikt nie znał legendy o wychowance smoków, albo po prostu nie 

chciał się podzielić swoją wiedzą z Sejnekhiem. Natomiast udało mu się porozmawiać 

z Tthuinem weteranem Wielkiej Wojny. Ten stary dziadek w tamtych czasach był 

jeszcze młodzieńcem i to właśnie te sześć burzliwych lat najbardziej utkwiło mu w 

pamięci. Dokładnie wiedział jaką bronią walczono, jak ujeżdżano smoki, jakie 

stosowano strategie i czego używano, żeby okiełznać i zabić skrzydlate zwierzęta, nie 

uszkadzając nadto ich cennych łusek. Teraz mylił Sejnekha ze swoim własnym 

wnukiem, bo i wzrok już nie ten, a pamięć to już zupełnie. 

- Wojska maszerowały przez ulice Delthe! Majestatyczne smoki pod 

dowództwem wielkiego Meege, wszystkie z dumnie wygiętymi szyjami, złote ozdoby 

przyszyte do siodeł błyszczały w świetle poranka…! Ileż bym dał, żeby znowu zobaczyć 

te stajnie… choć na chwilę pojechać do stolicy… 

- A smoki… na wolności? To znaczy dzikie? 



 

 - Dzikie? – staruszek otworzył szerzej oczy, a potem zaśmiał się – Takich to już 

prawie nie ma na świecie! Tylko te wyszkolone, w wojsku, no i u tych bogatych 

baronów, których na nie stać… 

- A może jest jakaś legenda o smokach na wolności…? 

- Legenda? Nie, nie… ale mogę opowiedzieć ci o tym, jak walczyliśmy… 

Chłopak przygotował sobie wszystko, co tylko mógł. Kuszę, kilka strzał, tak 

prostych, jak tylko się dało, dzidę, dwie liny oraz takie śmieszne kamyczki od kupców, 

które rzucone na ziemię wybuchały. Jakoś to wszystko umieścił na sobie i przejrzał się 

w malutkim, brudnym lustrze. Co prawda niewiele widział, zwykłe, małe świece nie 

dawały za dużo światła, ale musiało mu to wystarczyć. Matka nie mogła się obudzić i 

przyłapać go na nocnej podróży do jaskini smoka. Zamknęłaby go w chacie na kilka 

miesięcy!  

 Delikatnie podniósł malutki kaganek i, najciszej jak potrafił, wyszedł na 

zewnątrz. Od razu uderzył go w twarz zimny wiatr, wiejący od wschodu. Według 

Thuina to właśnie stamtąd nadeszła Wielka Wojna… Sejnekh westchnął głęboko i 

ruszył przed siebie. Gdy tak czujnie przemykał po znajomych drogach, poczuł cień 

satysfakcji. Robił coś nielegalnego, a to zawsze przynosiło ze sobą najwięcej emocji. 

To tak, jakbyś nagle zniknął dla całego świata. Jakby nagle wszyscy stali się twoimi 

wrogami.  

Po kilkunastu minutach dotarł na skraj lasu i bez wahania zapuścił się w jego 

gęstwinę. Jeszcze się nie bał, w końcu w dzieciństwie bawił się tu często z chłopakami, 

a teraz pomagał zbierać ojcu drewno do paleniska. Żaden zakamarek nie był mu obcy. 

W nocy wszystko jednak nabierało innych barw, a kiedy nagle znalazł się w mniej 

uczęszczanych częściach lasu, stracił pewność siebie. Czy idzie w dobrą stronę? 

Legenda mówiła, że jaskinia znajdowała się gdzieś u podnóża północnych gór. Jeśli 

jednak się myliła? Jeśli jednak nie odnajdzie ciemnej groty? W końcu znalazł się tak 

daleko od wioski, że już zupełnie nie wiedział, gdzie się znajduje. Nie było tu żadnych 

pni pozostałych po ścięciu przez wieśniaków, a na korze nikt nie wyrył znaków 

informujących podróżnych, którędy prowadzi szlak. 

Nagle, gdy usłyszał długi, przeciągły ryk, zrozumiał, że niczego nie będzie 

musiał szukać. To smok znalazł jego.  

Chciał ruszyć przed siebie i w końcu wyrwać się z odrętwienia, kiedy nagle ktoś 

złapał go za ramię. Niemal krzyknął z przerażenia. 

- Jednak nie chcę! Nie sam! Przepraszam…! – Theo był bliski płaczu. 

 - Skąd się tu wziąłeś?  

Sejnekh z jednej strony chciał brzmieć karcąco, a z drugiej głos drżał mu ze 

strachu. No i na dodatek cieszył się, że nie musi mierzyć się ze zwierzem sam. Z kimś 

zawsze raźniej, nawet jeśli to tylko mały, chudy Theo… 



 

- No bo skradałeś się do lasu! I masz ze sobą kuszę, dzidę… a kilka dni temu 

rozmawiałeś z Thuinem. Ja… - chłopiec jakby odzyskał panowanie nad sobą – 

Chciałem zobaczyć, gdzie idziesz i dlaczego w nocy. Po prostu byłem ciekaw. 

- Ciekawość, to pierwszy stopień do piekła – mruknął Sejnekh – Chodź, smok 

złapał nasz trop. Pewnie już tu idzie. 

- Zamierzasz go ZABIĆ? 

- Albo oswoić… albo ukraść jajo. Jeszcze nie zdecydowałem. 

- Ty naprawdę… - Theo pokręcił głową z niedowierzaniem, ale posłusznie 

wcisnął się w gęste zarośla. 

Sejnekh położył dzidę obok siebie i wziął kuszę do rąk. Ustawił własnoręcznie 

przygotowany celownik, a potem naciągnął cięciwę. Chłopiec obok niego przyglądał 

się tym zabiegom ze skupieniem i podziwem. Chwilę potem już wszystko było gotowe. 

Zapadła cisza i bezruch. 

- Theo…  

- Tak? 

- Gdybyś mógł… - zaczął Sejnekh, ale szybko się poprawił - Weź tę linę i 

rozepnij ją między drzewami. 

- Rozkaz! 

Malec zasalutował i rzucił się między drzewa. Sejnekhowi nie umknął fakt, że 

zrobił to nad wyraz cicho i sprawnie. Może jednak nie był tak bezużyteczny jak mu się 

wcześniej wydawało? Choć jak na razie te umiejętności dobre były tylko dla złodzieja 

albo włamywacza… 

Nawet nie zdążył zareagować, kiedy bestia wkroczyła z hukiem na polankę.  

Smok był gigantyczny. Miał ogromne skrzydła, a kiedy unosił się na tylnich 

łapach jego głowa sięgała koron drzew. Gdy machał masywnym ogonem, łamał grube 

dęby jak zapałki. Bestia pokryta była łuskami błyszczącymi w świetle księżyca, a każda 

łapę kończyły ostre jak miecze pazury. Była przerażająca i majestatyczna zarazem. 

Sejnekh nie mógł się ruszyć, patrzył tylko na zwierza z otwartymi ustami. 

„Smok bojowy!” pomyślał z trwogą. 

Wtedy zwierz zatrzymał się. Był niepewny. Jego szmaragdowe oczy rozglądały 

się dookoła, nie wiedziały, czego mają szukać. Smok prychnął, rozważając w swoim 

niewielkim mózgu dwie możliwości. Mógł dać sobie spokój, albo spalić wszystkie 

krzaki dookoła. Trzeba jednak pamiętać, że smokom takie wyrażenia jak „ochrona 

środowiska naturalnego” były zupełnie obce, więc, na niekorzyść chłopców, druga 

opcja wydawała mu się bardziej odpowiednia. 



 

Tymczasem Sejnekh w końcu otrzeźwiał. Uniósł kuszę i drżącymi rękami 

wycelował w oko smoka. Przełknął ślinę. Nigdy tak naprawdę nie nauczył się strzelać z 

kuszy. Musiał się zdać tylko i wyłącznie na celownik i swoje własne wyczucie… 

- No dalej. – szepnął do siebie – Dasz radę… 

Wtedy po prostu strzelił. 

Ryk bólu rozniósł się po całym lesie. Chłopak już nawet nie spojrzał, w co trafił. 

Rozjuszone zwierzę zaczęło się rzucać i łamać drzewa dookoła. Wściekłe i pełne 

nienawiści paliło wszystko na swojej drodze, próbując zabić tego, kto zadał jej celny 

cios. Sejnekh zerwał się na równe nogi i popędził przed siebie, nie oglądając się w tył. 

Rozpaczliwie przebierał nogami, z przerażenia zaschło mu w ustach...  

W końcu ryki ucichły. Zatrzymał się na brzegu jeziora i osunął się na kolana, 

ciężko dysząc. 

- Co ja chciałem zrobić?! Boże… - przycisnął pięści do policzków i z goryczą 

pomyślał o Theo. Wycie smoka wciąż dźwięczało mu w głowie, za każdym razem znów 

wpędzając go w panikę. 

Czy to sen? Dlaczego był tak głupi i strzelił? Po co w ogóle tu przyszedł!? A jeśli 

Theo coś się stało? Co on wtedy powie jego rodzicom, rodzeństwu…? 

- Sejnekh! – chyba mu się zdawało - Sejnekh, nic ci nie jest?! 

- Co… 

- Nie krwawisz. Bogowie kochani, ty żyjesz! – chłopiec złapał go za rękę i 

podniósł z ziemi – Udało się… uciekliśmy! Kiedy zionął w twoją stronę ogniem 

myślałem, że została po tobie już tylko garstka prochu… Uznałem, że nie żyjesz i 

uciekłem. Przepraszam… - Theo spłynął rumieńcem – A tak w ogóle… to mam coś dla 

ciebie! 

Sejnekh patrzył, jak chucherko wyciąga z torby coś czarnego, z jednej strony 

wyraźnie ułamanego, z drugiej ostrego jak brzytwa. 

- Kiedy on już uciekł, to pomyślałem, że spróbuję cię może znaleźć… w każdym 

razie chciałem znaleźć coś na dowód twojej bohaterskiej…. śmierci… no i zobaczyłem 

na ziemi ten ułamany pazur. No to go podniosłem… trzymaj. – chłopiec wcisnął mu 

do rąk szpon bestii – Jesteś prawdziwym bohaterem! 

Tamta noc skończyła się burzliwie, ale szczęśliwie. Wszyscy mieszkańcy wsi 

usłyszeli ryki smoka i wylegli powoli na ulice sprawdzić, co się dzieje. Gdy chłopak 

wrócił, matka była na niego wściekła. Jednak gdy pokazał zgromadzonym pazur, 

wszyscy obrzucili go spojrzeniami pełnymi podziwu. Był teraz bohaterem. I 

bogaczem.  



 

Wszystko nabrało niesamowitego tempa, już dwa tygodnie po całym 

wydarzeniu wziął konia i wyprawił się w drogę do stolicy. 

Gdy ze wzgórza ostatni raz spojrzał na swoją wieś, pomyślał o tym, że właściwie 

jeszcze nie podziękował Theo za pomoc. Choć, gdy dłużej się nad tym zastanowił, to 

oboje wyświadczyli sobie po przysłudze. Od tamtej nocy chłopiec przestał być 

popychadłem, a ludzie zaczęli jeszcze bardziej główkować, do czego mógłby się nadać. 

Jeszcze nic nie wymyślili, ale lada dzień… 

Ścisnął konia łydkami i pokłusował przed siebie. 



 

Armaty z Chudley 

 

Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Bruk-Bet Termalica Nieciecza… Niektóre kluby 

piłki nożnej są dla mugoli bardzo, bardzo ważne. Ich kibice potrafią  przejechać za 

swoimi drużynami  pół kraju, żeby stanąć na trybunach, wyciągnąć flagi i szaliki, 

po czym głośno wspierać je w potyczkach. Czarodziejski świat również kibicuje – 

drużynom Quidditcha! 

 

Co to za klub? 

 Niektórzy z Was zapewne skądś kojarzą tę nazwę. 

Nic dziwnego! Armaty z Chudley były ulubioną drużyną 

samego Ronalda Weasley’a, który kibicował im całym 

sercem i posiadał piękną kolekcję kapeluszy i plakatów 

tego klubu. Ich znakami rozpoznawczymi są 

pomarańczowe szaty z literami AC na plecach. 

 

Jak Armaty radzą sobie w lidze? 

 Armaty z Chudley mają przepiękną historię, pełną chwały i zwycięstw - 

udało im się ponad 20 razy wywalczyć Puchar Ligi. Niestety, na tym skończyła się ich 

najlepsza passa. W 1892 ostatni raz wygrali Ligę Quidditcha. W następnych latach, aż 

do dnia dzisiejszego, Armaty radziły sobie coraz gorzej, przegrały pod rząd 16 meczy i 

gdy udało im się wygrać z najsłabszym zespołem ligi, ich własny trener był tak 

zaskoczony, że aż spadł z krzesła! Jednak zespół wcale nie popadł w zapomnienie – 

wciąż bardzo popularne jest dość uwłaczające porównanie: „To jest pewne tak, jak to, 

że Armaty z Chudley spadną z ligi”. Posłużył się nim nawet sam Albus Dumbledore.  

 

Czy ktoś jeszcze im kibicuje? 

 Tak! Oczywiście, że tak! Prawdziwi fani zawsze pozostaną ze swoją drużyną i 

będą ją wspierać aż do końca. Pamiętajcie o tym i nigdy nie traćcie nadziei. W końcu 

czasami trafia się szansa jeden na milion i, jak zauważył Terry Prattchet, to może się 

udać! 

 

  



 

Skrzacia kuchnia: Koktajl bananowy z 

mango 
 

 

Składniki: 

✓ 1 mango 

✓ 1 banan 

✓ sok z 1 pomarańczy 

✓ 3-4 łyżki jogurtu naturalnego 

✓ ok. 1/3 szklanki mleka 

✓ 1 łyżka brązowego cukru 

✓ 3-4 kostki lodu 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

1. Mango umyć, obrać i dokładnie oddzielić miąższ od pestki, banana obrać i podzielić 

na mniejsze cząstki. 

2. Wszystkie składniki dodać do pojemnika i za pomocą blendera zmiksować na 

wysokich obrotach. 

3. Podawać wedle uznania. 

Smacznego! 

  



 

Ploteczkowy świat 
 

Kochani Czarodzieje! Wiemy, że najbardziej 

czekaliście na ploteczki z najlepszej Akademii 

Magii na całym świecie, czyli Ramesville, a my 

jesteśmy tu aby je wam dostarczyć! Plotkarski 

duet nigdy nie zawodzi, dlatego przygotujcie się 

na gorące newsy i plotki. Jesteście gotowi na 

lekturę? Ria Skeeter i Varys są zawsze gotowi! 

  

Wakacyjne plotki trzeba zacząć od nierozwiązanej zagadki z zakończenia roku 

szkolnego w Akademii Magii Ramesville. Doszły nas bowiem słuchy, iż trzy najlepsze 

uczennice, w tym dwie absolwentki, czyli Rita Prince, Alexandra Liver oraz Lily 

Taylor-Carter-Stewart (dziewczyno, po co ci tyle nazwisk?!) tak zacięcie walczyły o 

każdy punkt, że doszło do bójki! Pojedynek na czary odbył się w nocy tuż przed 

samym zakończeniem roku i z czego wiemy, nie był on bardzo brutalny. Bowiem 

wszystkie trzy uczennice pojawiły się następnego dnia w olśniewających kreacjach i 

nikt nie dostrzegł jakiegokolwiek niepokojącego znaku. To wydarzenie było powodem, 

dla którego w ostatniej chwili zmienił się ranking uczniów, czego nie spodziewała się 

dyrekcja. Przez to Lily oraz Alexandra dostały swoje dyplomy z opóźnieniem. 

* 

Jako iż w Akademii Magii Ramesville trwają wakacje, 

duża część nauczycieli jak i uczniów opuściła bezpieczne mury w 

poszukiwaniu przygód lub odpoczynku od codzienności. Nie 

wiemy, którą opcję wybrały trzy urocze damy, jednak najwyraźniej 

nie ma przypadków, są tylko szczęśliwe zrządzenia losu. Helena 

Browen wyruszyła na swój zasłużony odpoczynek, planowany od 

poprzednich niezbyt udanych wakacji, od razu po zakończeniu 

roku. Nie spodziewała się jednak, że odpoczynek na plaży przerwie 

jej koleżanka po fachu, czyli Annabeth Lancaster. Mistrzyni 

zaklęć szukała idealnej, opuszczonej plaży aby poćwiczyć oraz by 

znaleźć chwilę wytchnienia. Gdy szukała idealnego miejsca na 

rozłożenie ręcznika, napotkała Helenę. Zaczęły planowanie 

wspólnego wieczoru i gdy myślały, że nie spotka ich nic 

dziwniejszego - na swoim ukochanym smoku nadleciała Sophie Mellark Poe! W 

ten właśnie sposób trzy nauczycielki AMR spędziły miłe wakacje i nawet się nieco 

opaliły.  

 

* 



 

Patrycja Whiteowl i Alexander Collotye? Amelie Carter i Crispin Stewart? 

Zapomnijcie o nich! Nudne, gorące związki przestały nas interesować już w 

poprzednim semestrze. Teraz żyjemy dla każdego spotkania w Kryształowej 

Komnacie Aliczessy (Alicji Riddle) oraz Nicolasa Wanda, którzy zostali 

mianowani "Pokemonami AMR". Pokochaliśmy połączenie dwóch przeciwieństw, 

choć nie popieramy związków nauczycieli z uczniami. Czy to możliwe, że ta dwójka 

ma ze sobą romans? Nikt z otoczenia pary nie potwierdza ani nie zaprzecza tym 

plotkom, zaś sami zainteresowani pojawiają się publicznie bardzo rzadko. Sprawę 

obserwujemy i obiecujemy aktualizować informacje na bieżąco! 

* 

Mimo iż trwają wakacje, Puchoni szykują się na kolejny zwycięski rok w 

Akademii. W tym celu porzucili wiarę w Świętego Borsuka, który nie potrafił im 

pomóc wygrać pucharu domów. Swoje modlitwy oraz dary w postaci koszy słodyczy 

z Miodowego Królestwa przenieśli na swojego opiekuna, Crispina Stewarta, który 

za czekoladę zrobi wszystko. Wszyscy liczą, że profesor sławnego "wohp" znów 

podejmie się opieki nad domem. Jaka będzie odpowiedź innych domów? O tym już w 

kolejnym numerze Newsville! 

* 

Nie odbiegając od tematu chcemy przekazać gorącą ploteczkę! Czy Wy także 

zauważyliście, że profesor Stewart ma coraz większy brzuch? Rozwikłaliśmy tę 

zagadkę. Stewart prawdopodobnie nie planował zostać opiekunem domu jednak 

Puchoni wzdłuż korytarza rozłożyli co metr czekoladki, które prowadziły do ich 

dormitorium. Jak myślicie kto dał się nabrać na tę pułapkę i wpadł na stanowisko 

opiekuna z brudnymi jeszcze od czekolady ustami? Odpowiedź jest przecież prosta! 

Wszystko tylko po to aby zorganizować wielką imprezę, która odbyła się po 

uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Gabrielle Simpson zakradła się do kuchni 

w której urzędowały skrzaty i wykradła najsmaczniejsze potrawy, Anastazja Miller 

podkradła ognistą whisky profesorowi obrony przed czarną 

magią a Lily załatwiła balony z helem który cały wciągnęła 

Avelyne Taysson. Ptaszki nam ćwierkają, że dziewczyny 

świetnie się bawiły do czasu aż Wendy Hill oraz 

Rosemary Torener nie wysadziły ściany podczas swojego 

tanga. Stało się tak ponieważ wykonując przeróżne pozy 

zamyśliły się nad krokami, a z różdżek trzymanych w rękach 

wystrzeliła energia! Karygodne zachowanie, prawda? 

Podobno od przyszłego roku szkolnego Puchoni będą 

dzielić dormitorium ze Ślizgonami! Co na to nasze 

Węże?  

* 



 

Myślicie, że tylko uczniowie domu Helgi Hufflepuff prowadzą tak ciekawe 

życie? Otóż nie! Gryffindor także się świetnie bawi. Faktem jest, że nie organizują 

magicznych dyskotek, a rozpoczęli działania konspiracyjne. Bardzo cicha 

Karoline Grey prawdopodobnie wcześniej miała do czynienia z magią. Podobno jest 

byłą uczennicą Akademii Magicznych Niebios. Dlaczego w trybie natychmiastowym 

zakończyła edukację w tamtej placówce? Podobno przez zamiłowanie do wampirów 

została wykreślona z listy magicznych studentów. Teraz panna Grey pragnie się 

nawrócić i twierdzi, że system edukacji w Ramesville należy zmienić. Przede 

wszystkim trzeba usunąć Czarną Magię, a wprowadzić Białą Magię, której miałby 

nauczać czysty jak łza czarodziej, ale w tym konkretnym przypadku czarownica. 

Akademię w tym roku zakończyła Kassandra Whiteowl i uznała, że nie chce iść na 

staż a od razu zostać nauczycielem. Czy to nie idealna szansa do natychmiastowego 

zdobycia stołka i wysokiej wypłaty? Uważajcie, dziewczyny wraz z Claire LaMettrie 

zbierają podpisy pod petycją. Który przedmiot będzie następny? Nikt nie wie, ale 

nasze wewnętrzne oko podpowiada iż panna LaMettrie chce zmienić Astronomię na 

Astrologię! 

* 

Razem z zakończeniem tego roku szkolnego z naszą szkołą żegna się dwoje 

Krukonów - Alexandra Liver oraz Mati Janicki. Ptaszki donoszą, że ta dwójka 

wybiera się na staż, jednak jak będzie naprawdę? Ostatnio przyszedł do nas 

informator z ich dormitorium, a mianowicie pierwszoklasista. 

Niestety nie możemy zdradzić tożsamości (Berenika 

Clearwater). Czarownica powiedziała, że Alexandra i Mati 

długi czas mieli się ku sobie! Kwiaty, czekoladki, nielegalne 

wypady do Hogsmeade i wiele innych. Podobno pewnego razu 

Janicki zabrał pannę Liver na lot. Myślicie pewnie, że na 

miotle. Otóż nie, był to smok! Jednak można tę romantyczną 

miłość porównać z twierdzeniem "żarło, żarło i zdechło". Gdy 

Mati zobaczył, że Alexandra tak naprawdę jest agresywna i 

angażuje się w bójki z innymi uczennicami postanowił 

ulokować swoje uczucia w innej osobie. Berenika nie 

powiedziała o kogo chodzi, ale za każdym razem, gdy mówiła 

o Krukonie na jej twarzy pojawiał się uśmiech, a na policzku 

rumieniec. Coś jest na rzeczy. Też tak sądzicie?  

* 

Dość o uczniach! Przechadzając się ostatnio po korytarzach, oczywiście w 

postaci ćmy i pająka, usłyszeliśmy bardzo ciekawą informację. Podobno na wakacje 

dyrekcja chce nam zorganizować kursy! Jak myślicie co to będzie? My obstawiamy 

kurs azjatyckich walk, magię kulinarną dla opornych czy kurs magicznego sprzątania. 

Już się nie możemy doczekać! 

 



 

Nieco więcej o Pomonie Sprout 
 

Pomona Sprout urodziła się 15 maja 1931 lub 

1941 roku. Uczyła się w Szkole Magii i Czarodziejstwa 

Hogwart, gdzie została przydzielona do Hufflepuffu. 

Najlepiej radziła sobie w przedmiocie, z którym 

później powiązała swoją przyszłość, czyli jak pewnie 

wiecie - Zielarstwie.  

Była niską i puszystą kobietą. Jej włosy 

zazwyczaj były rozwiane. Była wrażliwą, wesołą i 

optymistyczną osobą. Kiedy trzeba było była również 

dosyć surowa dla Puchonów, kiedy zrobili coś złego. 

Można powiedzieć, że pasowała do Hufflepuffu jak 

ulał! 

Już w latach szkolnych kobieta zaprzyjaźniła się z Minerwą McGonagall. Po 

zakończeniu nauki w Hogwarcie Sprout postanowiła tam wrócić, aby - jak wcześniej 

wspomniałam - nauczać Zielarstwa. Została opiekunką Hufflepuffu. Pokój wspólny 

Hufflepuffu zawsze był przez nią ozdabiany ciekawymi magicznymi roślinami, które 

przynosiła z cieplarni.  

Odnośnie cieplarni! Właśnie tam kobieta prowadziła swoje lekcje, a jedną z 

właśnie takich cieplarń przekształciła w swoje własne biuro. Była na tyle zaufaną 

osobą, że przygotowała jedną z pułapek, które chroniły Kamień Filozoficzny, a były to 

Diabelskie Sidła.  

W roku szkolnym 1997/98 Pomona przystąpiła do 

Zakonu Feniksa. Brała również udział w Drugiej Bitwie o 

Hogwart. Pomagała w leczeniu ran oraz rzucała 

wyhodowanymi przez nią niebezpiecznymi roślinami.  

Stanowisko po niej zajął Neville Longbottom.  

 

  



 

Hipokampus – co i jak? 
 

HIPOKAMPUS 

Klasyfikacja MM: XXX 

 

To stworzenie składa się z głowy i piersi konia, natomiast ogon i zad pochodzi 

od ogromnej ryby. Uważanego za dosyć spokojny gatunek, który nie opuszcza 

rodzimego Morza Śródziemnego, hipokampusa  schwytano u wybrzeży Szkocji w 1949 

roku przez trytony. Występuje także w mitologii greckiej. Jest to jedna z ciekawszych 

krzyżówek, obok hipogryfa, która może być jednym z powodów, które przyciągają 

turystów do Grecji.  

 

Rada Magizoologa: Idealne stworzenie na lekcję magibiologii - duże jaja o 

półprzezroczystych skorupkach pozwalają oglądać uśpione kijanki. 

  



 

Humor z murów naszej szkoły 
 

 

[19:25:06] Rita_Prince: To wina 

Alexa 

 [19:25:18] prof_Helena_Browen: 

Wszystko to wina Alexa   

[19:25:27] Rita_Prince: jego trudne 

wykreślanki zwłaszcza 

*** 

[21:42:10] AriaCarter: brat Archie 

 

[21:43:53] Amelie_Carter: Alan 

brat? 

[21:44:43] Amelie_Carter: twój 

brat?     

[21:44:49] Amelie_Carter:  

[21:45:26] AriaCarter: to brat brata 

[21:46:11] Amelie_Carter: to twój 

kuzyn  

[21:47:05] AlanMoonstone: :pato: 

*** 

[14:05:39] Crispin_Stewart: 

Wstałem o 7:00 aby się uczyć. 

[14:05:44] Crispin_Stewart: Którą 

mamy godzinę? :)     

[14:05:48] AriaCarter: 14:05 

[14:05:51] Cassandra_Lovato: O.o 

[14:05:57] Crispin_Stewart: Nom. 

[14:06:00] Crispin_Stewart: Także 

pozdrawiam. 

*** 

[13:11:24] Amelie: Miruś kończy myć 

auto więc spadam xD  

[13:11:32] Amelie: Papatki  

[13:12:10] Hanna_Gonne: Tez chcem 

zeby mi ktos mył auto     

[13:12:12] Hanna_Gonne:  

[13:12:22] Hanna_Gonne: tylko nie 

mam auta  

[13:12:32] Karoline_Grey: Ja 

chciałabym miec auto XDD 

[13:12:36] Hanna_Gonne: to bede 

chciała jak bede miała auto      

*** 

[17:50:25] Lui_Rassija_Putin: 

Crispin_Stewart słyszysz burze czy ja 

mam omamy?      

[17:51:45] Crispin_Stewart: To w 

głowie Ci grzmi, kobieto.     

[17:51:48] Crispin_Stewart: Za dużo 

komputera. 

*** 

[14:42:18] Krysztalek.: Witam w 

Ramesville, Max_Carter.  

http://polfan.pl/users/option/profile/nick/Crispin_Stewart


 

[14:43:00] Annabeth_Lancaster: M
ax ;**************** 
[14:43:04] Annabeth_Lancaster: P
rzypomniałeś mi     
[14:43:05] Max_Carter: siemano:*     
[14:43:07] Annabeth_Lancaster: Ż
e nie weszłam 
[14:43:08] Annabeth_Lancaster: D
o haremu 
[14:43:11] Max_Carter: :/ 
[14:43:13] Max_Carter: nieładnie!! 
[14:43:17] Max_Carter: ej 
[14:43:19] Max_Carter: ale to 
zabrzmialo tak 
[14:43:22] Max_Carter: jakbym był 
jakimś dyktatorem 
[14:43:25] Max_Carter: i sprawdzał 
kto siedzi 

[14:43:26] Max_Carter: a kto nie  
[14:43:29] Annabeth_Lancaster: X
DDDDDDDD 
[14:43:35] Max_Carter: to coś w 
stylu 
[14:43:56] Max_Carter: "hm, 
Lancaster nie włazi, zaraz jej spuszczą 
wpie*dol moi niewolnicy" 
 

*** 
 

[18:33:53] Lui_Rassija_Putin: Amel

ko, pomóz babci otworzyc wodkę 

[18:34:01] Lui_Rassija_Putin: bo ja 

jestem niedysponowana ręcznie 

[18:34:15] prof_Amelie_Carter: aż 

boje się zapytać dlaczego... 

[18:34:21] Lui_Rassija_Putin: skręc

ilam sobie nadgarstki 

[18:34:23] Lui_Rassija_Putin: oba 

[18:34:23] Lui_Rassija_Putin: jedn

oczesnie 

[18:34:42] prof_Amelie_Carter: X

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

[18:34:48] Lily_Carter: XDDDDDDD

DDDDDDDDDD 

[18:34:48] prof_Amelie_Carter: *ot

wiera wódeczke* 

[18:34:55] Lui_Rassija_Putin: pros

zę sie nie smiać 

[18:34:57] Lily_Carter: Mam 

nadzieję, że takie zdolności nie są 

dziedziczne 

[18:34:58] Lily_Carter:  

[18:34:59] Lui_Rassija_Putin: to 

nie jest zabawne xD     

[18:35:08] Lui_Rassija_Putin: nie, 

ale jak będziesz sie dalej smiala 

[18:35:12] Lui_Rassija_Putin: to 

Cię zrzucę ze schodów 

[18:35:15] Lui_Rassija_Putin: i 

zobaczymy, kto będzie mial ubaw 

[18:35:16] Lui_Rassija_Putin:  

*** 

[18:48:05] Lily_Carter: Dlatego że 

rudych jest tak mało, to są tym 

bardziej wyjątkowi i nie można się ich 

pozbywać :3 

[18:48:42] ** odchodzi ~Violator 

[18:48:49] prof_Amelie_Carter: Ru

dy zawsze będzie rudy 

[18:48:55] prof_Amelie_Carter: na

wet jak zgoli głowę 

[18:48:56] prof_Amelie_Carter: ;/ 

[18:49:03] Anastazja.Miller: XDDD

DPocieszające 

*** 

[17:37:50] Lily_Taylor: Huffu 

Crispin 

[17:37:57] Lily_Taylor: Gryffindor 

Sophie Mellark     

[17:38:01] Lily_Taylor: a Slytherin 

Alaska 

[17:38:04] Lily_Taylor: ale to sie 

może zmienić 

[17:38:09] Lily_Taylor:  

[17:38:24] Anastazja.Miller: U nas 

musi zostać Rudy!  

[17:38:28] Anastazja.Miller: Kogo ja 

będę myć 



 

[17:38:30] Anastazja.Miller:  

[17:38:52] Rosie_Jackson: xD 

[17:38:54] Lily_Taylor: XDDDDDDD

D 

[17:39:07] Lily_Taylor: AMR - 

Anastazja myje Rudego  

[17:39:09] Lily_Taylor: xDDDD 

*** 

[14:09:51] AriaCarter: Amelka to 

taka Matka Boska Ramesvillowska 

*** 

[18:34:59] Patrycja_Whiteowl: Posz

ukiwani absolwenciii 

[18:35:31] Ksiezniczka_Natasha: Ja

k podstawówki to ja 

 

 

  



 

Czy wiesz, że…? 
 

 

❖ Nowy rekord szkoły w Rankingu Domów w XXX roku szkolnym ustanowili 

Puchoni, zdobywając aż 27 428 punktów! 

 

❖ Dotychczas najdłużej panującymi dyrektorkami w naszej Akademii były Mary 

Picket oraz Alice Radcliffe. 

 

❖ Kiedyś w AMR zatrudniano osoby na stanowisko Opiekuna Zabaw. Do tej 

pory odnotowano 6 pracowników, którzy się tym zajmowali. 

 

❖ Najczęściej laureatami Tytułów szkolnych są nauczyciele i dyrekcja. 

 

❖ Spośród wszystkich absolwentów tylko 7 z nich otrzymało awans na 

stanowisko dyrektora w Akademii Magii Ramesville. 

 

❖ W XXV roku szkolnym promocję do II klasy oraz świadectwo ukończenia 

szkoły otrzymały wyłącznie Krukonki. 

 

❖ Tytuł Łowcy Studentów jest przyznawany od XXX roku szkolnego i jego 

pierwszym laureatem została Wendy Hill z Hufflepuffu. 

 

❖ W szranki do konkursu Wiedzy o Ramesville stanęło najwięcej osób (14) w 

drugiej oraz szóstej edycji. 

 

❖ Zanim w naszej Akademii zamieszkał Kryształek, urzędował w niej inny skrzat, 

Elf Rames. 

 

❖ Najdłużej sprawującymi władzę dyrektorską mężczyznami byli James 

Surville oraz Crispin Stewart. 

 

 

  



 

Pośród ankiet 
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Magiczna Pani radzi 
 

 

Jak poradzić sobie z przyjaźnią, która przez jakiś czas stawała się coraz mocniejsza, aż 

nagle zaczęła się przez jedna osobę lekko rozpadać? Nie jakoś tragicznie, ale czuć, że 

coś jest nie tak. Nasze dłuższe rozstanie nastąpi za kilka miesięcy, przez zmiany szkół, 

dlatego nie chcę kłócić się lub kończyć przyjaźni zimnym akcentem, a boję się, że 

rozmowa może do tego doprowadzić. Lepiej pogadać, czy wytrzymać ten okres czasu 

na tych dość dziwnych warunkach? 

. 

Kochana Kropeczko! 

W opisanej przez Ciebie sytuacji na pewno dobrym wyjściem nie jest Twoje 

milczenie. Przyjaźń jest czymś wyjątkowym i kiedy spotyka się tę osobę, której w 

pełni ufamy i kochamy jak brata czy siostrę, należy o to dbać, pielęgnować te lata 

znajomości i cieszyć się perspektywą kolejnych lat. Dlatego uważam, że powinnaś 

porozmawiać ze swoim przyjacielem od serca, szczerze i powiedzieć wprost, lecz 

łagodnie, co Ci leży na sercu. Pamiętaj też o tym, że prawdziwa przyjaźń potrafi 

przetrwać wszystko, dosłownie wszystko, więc zmiana szkół choć z pozoru wydaje 

się przeszkodą, nie zmieni wiele. Nadal możecie się widywać, razem wygłupiać i 

spędzać wspaniały czas w swoim towarzystwie. Tylko właśnie należy o to dbać. I 

myśleć pozytywnie, to podstawa! 

Magiczna Pani 

 

* 

 

Nie umiem się odnaleźć w relacji, która jest między moją partnerką a jej przyjacielem. 

Mimo jej zapewnień, wydaje mi się, że to jest coś więcej, że spędzany wspólnie czas (w 

większych ilościach niż ze mną) zaowocuje czymś niepożądanym... Nie chcę zostać 

później na lodzie, w samotności. Magiczna Pani - co mam zrobić? Zabronić jej 

kontaktu, wiedząc, że tym samym mogę ją stracić, czy odpuścić i obserwować, jak ich 

relacja staje się coraz bardziej zażyła? Pomóż... 

Drogi Anonimie! 

Przede wszystkim nie powinieneś pozostać bierny w tej sytuacji. To w pełni 

zrozumiałe, że jesteś zazdrosny i nie podoba Ci się ta relacja. To, że Twoja 

partnerka spędza więcej czasu z przyjacielem niż z Tobą – także nie jest niczym 



 

dobrym. Istnieją przyjaźnie damsko-męskie i to nie mit, ale taka relacja 

rzeczywiście może okazać się czymś więcej. Dlatego powinieneś porozmawiać 

szczerze ze swoją partnerką, przedstawić tę sytuację Twoimi oczami i przede 

wszystkim wyraź jej to, jak się czujesz. Ważne jest by rozmawiać ze sobą razem o 

swoich uczuciach i oczekiwaniach. Po tej szczerej rozmowie jestem pewna, że 

będziesz wiedział, co dalej robić. Pamiętaj jedynie o tym, by nie stchórzyć, nie dać 

się jej spławić i zawalczyć o to, co kochasz. Miłość jest warta każdego poświęcenia! 

Magiczna Pani 

 

 

  



 

Strefa rozrywki 
 

Tym razem mamy dla Was znów dwa konkursy! 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji najpóźniej do 

5 czerwca do godziny 23. Nauczyciele także mogą 

brać udział.  

Konkurs 1 

 

Pierwsze Wasze zadanie polega na odgadnięciu z 

anagramów magicznych miejsc z uniwersum Harry’ego 

Pottera, w które jak najbardziej można udać się na 

wakacje, podczas wolnego w Ramesville i trochę 

pozwiedzać! Za całość możecie otrzymać 21pkt, 21gal i 

14fas. 

 

1. BAANAKZ  

2. RWÓD YAMALFO  

3. SCZZĄZRACEW AAHTC  

4. OROXEM  

5. IASANJKI KARKHROUS  

6. BINODM OROM  

7. AASL ŃRATESC  

 

 

Konkurs 2 

 

Wasze drugie zadanie polega na napisaniu krótkie 

wierszyku, w którym zawrzecie to, czym jest dla Was 

Akademia Magii Ramesville. Za udział możecie otrzymać 

19pkt, 19gal i 11fas. Trzy najciekawsze wierszyki i 

najlepiej oddające klimat Ramesville zostaną 

opublikowane w następnym numerze gazetki. Życzę 

powodzenia i weny twórczej! 
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