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Osobistości od drugiej 

strony: Alexander Collotye 
 

Osobę, której poświęciłam wywiad w tym wydaniu 

naszego Newsville, można określić jednym, krótkim 

mianem „człowieka orkiestry”. Alexander Collotye to 

wielozadaniowy i wieloletni bywalec Świata Magii, 

który żadnej pracy się nie boi i niezmiennie od kilku lat 

funkcjonuje na magicznym rynku. My go kojarzymy 

jako oddanego nauczyciela Czarnej Magii, OpCM oraz 

Zielarstwa, ale czy wiecie, że skrycie marzy o innej 

specjalizacji? O tej oraz o innych tajemnicach 

Alexandra możecie poczytać w poniższej rozmowie! 

 

[Młoda redaktorka usiadła 

wygodnie w fotelu, który znajdował w 

niewielkiej, przytulnej kawiarence 

niedaleko Akademii. Gdy tylko gość 

wszedł do środka, uśmiechnęła się 

delikatnie i wstała, chcąc go przywitać.] 

Dzień dobry, panie profesorze! 

[Ścisnęła jego dłoń i gestem dłoni 

zachęciła go do zajęcia miejsca 

naprzeciwko niej, a dla przykładu sama 

tak postąpiła.] 

*Z uśmiechem przywitał się z 

redaktorką i zajął wskazane przez nią 

miejsce.* Witam, witam i o zdrowie 

pytam! *Zażartował i zdjął szybko 

czarny płaszcz, wieszając go na oparciu 

fotela. Spojrzał z wyczekiwaniem na 

dziewczynę.* 

Zwykle zaczynam od luźnego, 

prostego pytania na początek. Na 

rozgrzewkę. [Uśmiechnęła się w 

kierunku Alexandra.] Myślę, że dzisiaj 

nie będę robiła do tego wyjątku... A 

więc! [Położyła dłonie na stoliku, 

splotła je i spojrzała na swojego 

rozmówcę.] Jak wyglądały pana 

początki w Świecie Magii? Było coś... 

jakaś sytuacja... która szczególnie 

utkwiła panu w pamięci? 

Hmm... *Zamyślił się na chwilę, 

zanim udzielił odpowiedzi.* Mój 

początek w Świecie Magii przypadł na 

środek zimy. Mały Alex trafił na 

reklamę jednej ze szkół magii, a 

chciałem po prostu zaczepić się gdzieś 

na administratora strony na 

Facebooku. Wracając... Trafiłem do 

Wirtualnego Hogwartu i wciągnęło 

mnie to do tego stopnia, aż zdałem 

szkołę z wyróżnieniem i rozpocząłem 

robienie dalszej kariery w Świecie 

Magii. Szczerze mówiąc, to mam w 

głowie dużo chwil, które były takie 

szczególne... Ale najbardziej chyba 

pamiętam mój ślub z Patrycją. To było 

pierwsze takie większe wydarzenie, 

które połączyło wtedy dwa skłócone 

czaty - chatśm oraz chatownik. Już 

wtedy byliśmy prekursorami 

#PonadPodziały! *Dodał, śmiejąc się.* 
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Ogólnie takie miłe wydarzenia 

sprzyjają integracji – zwłaszcza dobrze 

działają na skłócone strony. [Pokiwała 

głową ze zrozumieniem.] Obrona przed 

Czarną Magią oraz Czarna Magia to 

przedmioty, które niezmiennie 

towarzyszą panu w karierze od kilku 

lat. Czy od początku wiedział pan, że to 

jest „to coś”, czemu chce się pan 

poświęcić w Świecie Magii? [Spojrzała 

na mężczyznę uważnie.] 

Zdecydowanie tak! *Posłał jej 

olśniewający uśmiech.* Zawsze 

uważałem Obronę przed Czarną Magią 

i Czarną Magię za moje przeznaczenie. 

Chociaż dodałbym do tej listy jeszcze 

Zielarstwo. Taka moja Złota Trójca. 

*Westchnął cicho.* Coś w tych 

przedmiotach jest takiego, co 

niezmiernie mnie pociąga. Można się 

tego domyślić na podstawie mojego 

stażu w nauczaniu 

tych przedmiotów. 

Wyznam ci – tak 

dodatkowo – że 

ostatnimi czasy 

czuję taką ochotę, 

wręcz marzenie, by 

nauczać 

Starożytnych Run... 

Starożytne 

Runy? [Uniosła do góry brwi, 

zdziwiona słowami profesora.] Skąd 

takie oryginalne zainteresowanie? 

Przecież ten przedmiot można uznać 

niemalże za wymarły... 

Widocznie mam ku temu zapędy 

rodzinne. *Wzruszył ramionami.* Gdy 

ostatnio przeglądałem swoje drzewo 

genealogiczne pod kątem nauczanych 

przedmiotów, to okazało się, że wiele 

osób było związanych właśnie ze 

Starożytnymi Runami. To chyba jakiś 

znak! *Kończąc swoją wypowiedź, 

uśmiechnął się do pięknej redaktorki.* 

Rozumiem, czyli kieruje panem 

chęć kontynuowania rodzinnej tradycji. 

Rynek magiczny obecnie jest 

przepełniony nowymi nauczycielami, 

którzy dopiero co otrzymali do rąk 

świadectwo ukończenia szkoły i 

zaczynają swoją karierę. Ba! Niektórzy 

nawet i tego dokumentu nie mają, a 

zaczynają uczyć. [Przełknęła ślinę, 

przechodząc do pytania.] Co pan sądzi 

o poziomie wiedzy i przygotowania 

merytorycznego obecnych belfrów? 

Jakie są różnice między tym, co było i 

pan pamięta, a tym, co ma miejsce 

aktualnie?  

Patrząc wstecz, mam wrażenie, 

że kiedyś profesorowie bardziej 

przykładali się do 

tego, co robili. 

Przynajmniej w 

niektórych szkołach. 

*Dodał szybko, 

spoglądając na Lily.* 

A obecnie częściej 

stawia się na masę 

rozrywki i ten dawny 

poziom gdzieś – 

niestety – zaniknął. 

Problemem może być to, że niektórzy 

źle sobie dobrali przedmiot albo – co 

gorsza – w ogóle nie nadają się do 

pełnienia takiej odpowiedzialnej 

funkcji. *Jego usta złączyły się w cienką 

linię.* Ale cóż ja mogę poradzić... 

*Wzruszył ramionami.* Jestem tylko 

starym profesorem. *Uśmiechnął się 

delikatnie.* 

Może i jest pan starym 

profesorem, ale opinia takich osób jest 
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właśnie najcenniejsza. [Spojrzała na 

mężczyznę i uśmiechnęła się 

delikatnie.] Świat Magii to nie tylko 

kłótnie, dramy czy kariera zawodowa. 

Świat Magii słynie również z rodzin i 

różnorakich powiązań. Nie kryje się 

pan z tym, że jest częścią jednej z 

największych familii w Świecie Magii, 

ale co pan myśli o samej idei łączenia 

się w pary, posiadania potomstwa i 

innych „krewnych”? Czy stworzenie 

takiej rodziny w czymś nam pomaga? 

Tak jak wspomniałaś, należę do 

jednej z największych rodzin w Świecie 

Magii i sam też się do tego nieźle 

przyłożyłem. *Zaśmiał się.* Czy 

pomaga...? *Zastanowił się na chwilę.* 

Wszystko zależy w sumie od sytuacji. 

Czasami wsparcie najbliższych jest 

ważne, lecz czasem takie rodziny mogą 

nam utrudniać życie, chociażby w 

momencie, gdy nagle twoim uczniem 

zostaje twoja rodzina, co często wiąże 

się z faworyzacją. Niestety... 

*Westchnął ciężko.* Jednak sumując 

plusy i minusy, jak powiedział kiedyś 

mugolski polityk, rodzina w tym 

świecie jest ważna. Chociaż ostatnio 

razem z żoną zastanawiamy się nad 

tym, żeby dokładniej przyjrzeć się 

osobom, które uważamy za swoje 

dzieci... 

Zbliżamy się do końca naszej 

rozmowy i tradycją w wywiadach, które 

przeprowadzam, stało się, że na koniec 

moi goście mogą kogoś pozdrowić albo 

ostrzec przed czymś.  

Pozdrawiam całe Ramesville i 

moją rodzinę, bo za długo by trwało 

wymienianie każdego z osobna. 

*Uśmiechnął się szeroko.* Dodatkowo 

chciałbym życzyć powodzenia naszej 

reprezentantce, Lily Carter-Stewart, 

aby poszło jej jak najlepiej w II etapie 

Międzyszkolnej Olimpiady z OpCM im. 

Remusa Lupina. Natomiast reszcie 

życzę samych pozytywnych i 

satysfakcjonujących ocen na koniec 

roku! *Puścił redaktorce oczko.* 

Dziękuję bardzo. [Zarumieniła 

się, mile połechtana tymi życzeniami. 

Zebrała wszystkie swoje rzeczy i wstała 

z zajmowanego miejsca.] Dziękuję 

panu za poświęcony czas! To była 

przyjemność rozmawiać z panem. 

[Uśmiechnęła się serdecznie do 

mężczyzny.] 

To ja dziękuję za możliwość 

rozmowy z tobą! *Spontanicznie 

przytulił redaktorkę i kiedy ta 

odchodziła, zamówił do stolika 

herbatkę miętową* 
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„Leah gubi rytm” od Becky Albertalli czyli 

szukanie prawdziwej siebie 

Zdjęcie pochodzi ze strony www. blog.nationalbookstore.com 

 

Leah zazwyczaj trafia we właściwe dźwięki, w porównaniu do prawdziwego życia, 

w którym czasami gubi rytm. Jako jedynaczka i córka młodej, niezbyt zamożnej 

samotnej matki, zdecydowanie wyróżnia się w kręgu znajomych. Uwielbia rysować, 

lecz jest zbyt nieśmiała, żeby się tym chwalić. I chociaż jej mama wie, że Leah jest 

biseksualna, dziewczyna nie zebrała się jeszcze na odwagę, żeby powiedzieć o tym 

przyjaciołom – nawet swojemu BFF, Simonowi, który otwarcie przyznaje się do 

bycia gejem.  

Kiedy dotychczas nierozerwalna więź łącząca grupkę przyjaciół zaczyna się 

rozpadać, Leah nie wie, co zrobić. Na horyzoncie majaczy bal na koniec szkoły i 

college, a napięcie w grupie z każdą chwilą rośnie coraz bardziej. Leah wypada ze 

swojego życiowego rytmu, gdy ludzie, których kocha, zaczynają się kłócić – a już 

zwłaszcza wtedy, gdy zdaje sobie sprawę, że wobec jednej z tych osób zaczyna 

rodzić się w niej uczucie, którego wcześniej nie znała. 

Rzadko kiedy sięgam po książkę bez zapoznania się z jej opisem. Tym razem 

wystarczyło mi samo nazwisko autorki. Becky Albertalli jest także twórczynią "Simon 

oraz inni homo sapiens"/"Twój Simon". Odkąd to przeczytałam, minęło ponad 

półtora roku, jednak do tej pory wracam do lektury tej powieści z pewnym 

sentymentem, a na pewno szczęściem, gdyż bardzo mi się podobała. Dlatego też bez 

zastanowienia sięgnęłam po Leah gubi rytm. Naprawdę było warto. 
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Książka ta skupia się na Leah, którą znamy z poprzedniej części. Od wydarzeń z 

"Simona (...)" dzieli nas rok czasu, co swoją drogą jest prześwietnym zabiegiem, w 

końcu który czytelnik nie jest ciekaw tego, co dzieje się o wiele później, po epilogu! 

Becky od razu rzuca nas na głęboką wodę, jakby wychodziła z założenia, że dopiero co 

skończyliśmy jej poprzednią powieść. Dlatego dość długo trudno było mi się połapać, 

bohaterowie mylili mi się, tworząc niezgrabną całość. Jednak w pewnym momencie 

coś "zaskoczyło" dzięki czemu mogłam w pełni oddać się lekturze.  

Leah gubi rytm czyta się w zastraszającym tempie, nawet nie zdając sobie 

sprawy z tego, jak szybko znajduje się już w połowie, o zakończeniu nie wspominając. 

Akcja ma dużą rozpiętość czasową, około dwóch miesięcy jeśli dobrze pamiętam. Nie 

jest do jednak przeszkodą, nie tworzą się luki, w sumie praktycznie się tego nie 

odczuwa. A to głównie spowodowane jest tym, że Albertalli używa bardzo 

przyjemnego języka, potocznego, młodzieżowego, ale nie infantylnego. Udało jej się 

także osiągnąć realizm, co pozwala na jeszcze większe wciągnięcie się w książkę. 

Kreacja bohaterów, jak to u Becky, jest na wysokim poziomie - tworzone są 

postacie barwne, z krwi i kości. Przepełnione emocjami, popełniające błędy. Nie 

zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo tęskniłam za Simonem, dopóki się tutaj nie 

pojawił. Jego przyjaźń z Leah jest niesamowicie pokazana, szczera. A takich relacji 

ostatnimi czasy niewiele w książkach. Główna bohaterka jest za to dość specyficzna. 

Niemal od razu darzy się ją sympatią, choć niekiedy jej zachowanie jest bezsensowne i 

przeczące same sobie. Ale myślę, że to miało nadać realizmu i trzeba przyznać, iż 

doskonale to wyszło. 

Barwna, lekka, śmiała - takimi słowami opisałabym Leah gubi rytm. Autorka 

nie boi się poruszać tematów tabu, takich jak społeczność LGBT+ czy ocenianie 

wyglądu, czy to poprzez inny kolor skóry czy wagę. Są to tematy współczesne, dlatego 

książki pokazujące traktowanie oraz myśli takich osób są bardzo ważne. I na pewno 

pomagają dostrzec to, jak się czują osoby, którym rzucane są krzywe spojrzenia z tego 

czy innego powodu. Jest to powieść niosąca kilka przesłań na raz, każdy znajdzie coś 

dla siebie. Dlatego też polecam ją z całego serca. 

 

"Nie cierpię, kiedy dupki mają talent. Chcę żyć na świecie, gdzie dobrzy ludzie są we 

wszystkim najlepsi, a źli we wszystkim najgorsi." 
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ZŁOŚLIWY, PRZEMĄDRZAŁY I MAPA 
DWA PIÓRA, CZĘŚĆ 1.  

Leon przyglądał się mapie. Leżał na łóżku uderzając stopami o ścianę. 

Zastanawiał się, w którym kierunku ruszyć najpierw. Logika czy inne procesy 

planowania dalszych poczynań nie miały tu najmniejszego znaczenia. Zwyczajnie nie 

potrafił się zdecydować czy chce spędzić dzień na plaży czy w górach. 

Drzwi od jego małego pokoju, nazwanego przez Leona “klitką”, otworzyły się. 

Zza nich wychyliła się okrągła głowa ciotki, która zerknęła na chłopca i powiedziała 

cicho: 

— Kolacja gotowa. 

— Nie jestem głodny, zjem później — powiedział zdecydowanie. Po tych 

słowach zapadła chwila ciszy. 

— Może jednak coś zjesz. Długo tutaj siedzisz. 

— Zostałem zamknięty to siedzę — warknął przez zęby na myśl o porannym 

wyroku. No cóż, przynajmniej miał teraz jakąś furtkę by mimo wszystko zrealizować 

swoje wakacyjne plany. 

Ciotka tymczasem nie dawała za wygraną. Martwiła się, że Leon jest dość… 

dziki. Jakby nie patrzeć jego matka również taka była. Uciekała przy każdej 

nadarzającej się okazji. Chodziła własnymi drogami i nikogo się nie słuchała. Nic 

dziwnego, że Leon zachowywał się tak samo. Tylko dlaczego jego matka uważała, że te 

dwa miesiące w sklepie mu pomogą. Z własnej autopsji doskonale wiedziała, że to nic 

nie da. Chyba Sara dała się wrobić w darmową opiekę, by jej siostra mogła zwyczajnie 

odpocząć.  

— Gdybyś zmienił zdanie masz przygotowaną porcję. 

— Jasne — machnął ręką, a po chwili sprawdził czy głowa ciotki zniknęła. Tak 

cicho zamknęła drzwi, że nawet tego nie zauważył. Przewrócił się na plecy i wrócił do 

wcześniejszego podejmowania decyzji. Morze czy góry. 

Sara wróciła do kuchni. Przy stole siedział Milo oraz starszy mężczyzna. Był to 

sąsiad z góry, który kilka lat temu owdowiał. Długo nie wychodził z domu, dlatego 

Sara postanowiła mu pomóc. Każdy wieczór spędzał w towarzystwie jej i Milo, stając 

się opoką w chwilach gdy głowa rodziny poszukiwała kolejnych unikalnych 

przedmiotów do sklepu. Gdyby tylko wiedzieli, że to sąsiad z góry stoi za zleceniem 

kradzieży, sytuacja ta z pewnością uległaby zmianie. 

— Nie przyjdzie? — prychnął Milo, gdy Sara zajęła swoje miejsce. 

— Nie — odparła. 
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— Co za burak… 

— Chyba za nim nie przepadasz, prawda Milo? — zauważył sąsiad, który 

wybierał największe ziarenka groszku i nabijał je na widelec. 

— Nie przepadam. Uważam, że to najgłupszy i najbardziej chciwy człowiek na 

tej planecie. Nie do wiary, że jestem z nim spokrewniony — powiedział cały czas 

mając do Leona żal, że wplątał go w intrygę. Bo tego nie mógł nazwać inaczej. 

Gdyby nie Leon, mapa w ogóle nie zostałaby skradziona. Gdyby nie jego 

niefrasobliwe zachowanie, zdołaliby złapać złodzieja. Ostatecznie gdyby nie wymógł 

na nim zachowania tajemnicy, nie musiałby się martwić ochronną przedmiotów, 

które znalazły się na celowniku złodzieja. Tak na dobrą sprawę to wszystko wyglądało 

jak całkiem przemyślany plan, którego celem było wyrwanie się ze sklepu i ruszenie w 

świat, jak to miał od początku w zamiarze. Milo przyszła do głowy szalona myśl, że 

żadnej kradzieży nie było, a cała ta sprawa to tylko szalony pomysł zgłupiałego 

kuzyna. Wróć. On nie jest na tyle rozgarnięty, żeby zorganizować coś podobnego. 

Zdecydowanie. 

— W sklepie wszystko w porządku? — zmienił temat sąsiad. 

— Tak — odpowiedziała Sara nakładając sobie kolejną porcję tłuczonych 

ziemniaczków. 

— Nic się nie działo? 

— Był spokój. Leon i Milo pilnowali sklepu. 

Sąsiad tylko przelotnie spojrzał na Milo, aby sprawdzić jego reakcję. Chłopak 

nie dawał po sobie niczego poznać. Reszta kolacji minęła spokojnie. 

Późnym wieczorem Milo wszedł do klitki Leona. Nie miał zamiaru pukać. Z 

resztą, taki niewychowany cymbał nie zasługiwał na kulturę. 

— Wchodzisz jak do siebie — skomentował Leon, który cały czas leżał na łóżku 

z mapą przed nosem. 

— Jestem u siebie. 

— Nie w tej chwili — pokiwał palcem. — Teraz to moje miejsce. Moje małe 

paskudne bagienko. 

— Idealne miejsce dla robala. 

— No! Uważaj sobie, bo sam ruszę na poszukiwanie złodzieja. 

— Byłoby świetnie… — powiedział cicho, chociaż wiedział, że Leon 

pozostawiony samemu sobie zrobi jeszcze większej szkody. 

— Dobra Panie Mądry, pakuj się. Jutro wyruszamy. 
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— Pakować się? Najbliższy sklep z antykami jest na drugim końcu miasta, 

dojedziemy tam autobusem. 

— Nie, wyruszamy do Miami! 

Milo spojrzał na rozbawionego i szczęśliwego Leona, który wyglądał na 

niewiarygodnie dumnego. Nie wierzył własnym oczom. 

— To nie ma najmniejszego sensu — zaczął, tłumiąc narastającą złość na 

kuzyna. 

— Ależ ma i to całkiem sporo! 

— W takim razie słucham — założył ręce. — Dlaczego nie udajemy się do 

najbardziej prawdopodobnego miejsca następnej kradzieży? 

— Bo jest najbardziej prawdopodobne — prychnął Leon. — No chyba nie są na 

tyle głupi, żeby wybrać tak oczywisty cel. Każdy by pomyślał „a to pójdziemy tam, bo 

jest najbliżej i nie trzeba się wysilać”. Błąd! Takich miejsc się unika, bo to 

gwarantowana wpadka. 

— Aha… a Miami? — czekał na kolejną niewiarygodną wymówkę. 

— Nie jest za daleko. Przecież nie rzucą się na najdalszy punkt, bo to by było 

tak samo prawdopodobne jak najbliższy — Leon kiwał głową, jakby chcąc w ten 

sposób uwiarygodnić swoje słowa. 

— To dalej jest zwyczajnie bez sensu. 

— Więc uznaj to za przeczucie! — energicznie machnął rękami. — Ja ci mówię, 

oni uderzą właśnie tam! Nie ma innej opcji. Wyruszamy z samego rana. 

Nie było sensu dalej dyskutować z Leonem. Napalił się na słoneczną przygodę 

na Florydzie i nikt nie przekonałby go do zmiany zdania. 

* 

Nazajutrz rano Leon wstał jako pierwszy. Siedział w kuchni niecierpliwie 

obijając palce o brzeg blatu. Milo potwornie się grzebał. W szkole był tak samo 

powolny, chyba że chodziło o obecność na zajęciach. Miejsce w klasie zajmował już 

przed lekcjami i opuszczał je jako ostatni. Dziwak do potęgi. Ale nie to teraz 

najbardziej zajmowało Leona. W końcu zobaczył kuzyna leniwe zmierzającego w jego 

kierunku. 

— Kuśtykaj, tracimy czas — ponaglił go. Wtedy zobaczył ciotkę. 

— Leon, jednak wyszedłeś z pokoju — uśmiechnęła się na jego widok i 

odetchnęła w duchu. Może ta opieka nie przysporzy jej kolejnych siwych włosów. 

— A tak… — wymamrotał. 



 

11 | S t r o n a  
 

— Zjecie śniadanie? — zwróciła się do chłopców, machając w kierunku 

elektrycznego czajnika, który w mgnieniu oka się włączył. Uwielbiała te wszystkie 

urządzenia. Miała jeszcze podobne do włosów, chociaż nazwa wyleciała jej z pamięci. 

Zaraz, już wiedziała. To była lokówka. 

— Właściwie to zjemy na mieście — odpowiedział Milo pomagając 

zakłopotanemu kuzynowi. Tak naprawdę wolałby, żeby gorączkowo myślał nad 

wymówką, ale im prędzej to załatwią, tym szybciej się od niego uwolni. 

— Wybieracie się gdzieś? 

— Pokażę mu miasto. Będziemy przed południem. 

— Chociaż możemy się trochę spóźnić — od razu Leon sprostował. Nie 

zamierzał wracać tak szybko. 

Sara pomyślała chwilę. Może to rozładuje atmosferę w domu. Kiwnęła głową i 

zgodziła się na pomysł chłopców. Gdy tylko wróciła do swojej sypialni Leon poderwał 

się na równe nogi. 

— Ze sklepami z którymi współpracujemy mamy szybkie połączenie 

świstoklikami — powiedział Milo wchodząc do części sklepowej. 

— A pamiętam jakąś mowę o autobusie na drugi koniec miasta — prychnął 

Leon. 

— Specjalnie tobie na złość — odpowiedział całkiem szczerze. — Ale na Florydę 

jest zdecydowanie za daleko. Załatwimy to szybko. 

Milo podszedł do starego, dębowego regału. Znajdowały się na nim książki z 

pozłacanymi okładkami. Poza nimi gdzieniegdzie leżały sterty ulotek, których tusz już 

wyblakł i częściowo nie nadawały się do odczytania. Tej, której dotknął miała w tytule 

„aligator”. 

Gdy Milo zniknął, Leon podążył zaraz za nim. Nieprzyjemna podróż trwała 

krótką chwilę, ale i tak zrobiło mu się niedobrze. Kiedy otworzył oczy miał wrażenie, 

że nigdzie się nie przenieśli. Byli w dokładnie takiej samej rupieciarni. 

— Och, Milo! — starsza kobieta zwróciła się do jednego z chłopców. Leon 

skrzywił się widząc jej ekscentryczny wygląd. Była bardzo niska, a do tego okrągła 

niemal jak piłka. Rozjaśnione włosy tworzyły szachownicę z całkowicie czarnymi 

odrostami. Do tego sklejone tuszem rzęsy i jaskrawo różowe usta. Była tak brzydka, że 

Leon był przekonany o jej pokrewieństwie ze skrzatami. 

— Pani Biggy — przywitał się Milo. — Jak się pani czuje? 

— Całkiem dobrze, nawet mam sporo klientów. Co was tutaj sprowadza? — 

zapytała przenosząc wzrok na Leona. Aż wzdrygnął się na chwilę. 
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— Pani Biggy, nie zdarzyło się u pani nic… dziwnego? — Milo szukał 

odpowiednich słów. Nie chciał wzbudzać niepotrzebnej paniki. 

— Ależ skąd. No, może sąsiadka zaczęła się zachowywać krzykliwiej niż zwykle, 

ale poza tym nic niezwykłego się nie działo. 

— A Naszyjnik Dwóch Piór? 

Kobietę widocznie zdziwiło to pytanie. To właśnie ten przedmiot był w jej 

posiadaniu. 

— Wszystko z nim w porządku, dlaczego pytasz? 

— Możliwe, że ktoś o niego zapyta. 

— Jest tam gdzie zwykle — odwróciła się i podeszła do lampy, z której po części 

zdarto farbę i uwypuklono drewniane rzeźbienia. 

Pani Biggy często odnawiała antyki, które jacyś szaleńcy próbowali przerobić 

pod ich modłę. Już nie raz zeskrobywała okropną farbę z drewnianych blatów, 

zagłówków łóżek czy nawet luster. Duża część jej asortymentu nie była magiczna. Lecz 

nie Naszyjnik Dwóch Piór. Pociągając za linkę lampy, która powinna ją zapalić, 

otworzyła dolna część zabudowanego klosza. Z niego wyjęła dwa krasne pióra, które 

zostały obwiązane szarym sznurkiem. Przedmiot był niepozorny to i niepozorna 

kryjówka bardzo do niego pasowała. 

— Jak widzisz jest cały i bezpieczny — zapewniła Milo. 

Milo odetchnął z ulgą. A zatem tyle by było z planu przygodowego Leona. Tylko 

gdzie on się podział. 

Leon wybył już dłuższą chwilę temu. Wypadł z zatęchłego, ciasnego sklepu na 

świeże powietrze. Nie mógł uwierzyć, ale ta rupieciarnia znajdowała się zaraz przy 

plaży. Morska, a w zasadzie oceaniczna bryza od razu uderzyła go w nozdrza. 

Wspaniałe miejsce. Niech tylko jeszcze pięknie dziewczyny przyjdą tu pojeździć na 

rolkach i będzie w niebie. 

Pomimo porannej pory było już gorąco. Od razu ściągnął szarą bluzę i rzucił ją 

na ławkę przed sklepem. 

Był obserwowany. Kilka metrów dalej stał niski i krępy jegomość. Już widział 

tego dzieciaka. Spotkał go w waszyngtońskich Chinatown. Po chwili dostrzegł 

drugiego chłopaka, który wyszedł ze sklepu. Poruszał się o kulach. Jego też już 

widział, w tym samym miejscu. 

Niech to! Dlaczego byli akurat tutaj. Nie mógł zaatakować dopóki tutaj są. 

Trudno. Poczeka. Był dobry w czekaniu.   
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Skrzacia kuchnia: dyniowe pyszności 
 

 

Składniki (na ok. 10 sztuk): 

❖ 1 szklanka mąki 

❖ 1 łyżka cukru pudru 

❖ 80 g masła 

❖ 1/2 łyżeczki soli 

❖ ok. 1,5 szklanki puree z dyni 

❖ 1 jajko 

❖ 1/4 łyżeczki imbiru 

❖ 1 łyżeczka cynamonu 

❖ 2 łyżki cukru trzcinowego 

 

 

Przygotowanie: 

1. Z mąki, cukru pudru i soli zagnieć kruche ciasto dodając do tego 2 łyżki wody. 

2. Zagniecione ciasto owiń folią i odłóż do lodówki na ok. 30 minut. 

3. Pozostałe składniki zmiksuj, by otrzymać farsz. 

4. Ciasto wyjmij z lodówki, cienko rozwałkuj i wytnij krążki o dużej średnicy (np. za 

pomocą dużej szklanki). 

5. Na otrzymane krążki nałóż farsz i zlep ciasto jak przy pierogach. 

6. Blachę wyłóż papierem do pieczenia i piecz na niej paszteciki przez ok. 30 – 40 

 minut w temp. 180 stopni, aż do zarumienienia pasztecików. 

Smacznego! 
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Ploteczkowy świat 
 

Drodzy czytelnicy! Przed Wami jedna z sióstr Skeeter wraz 

z najnowszymi ploteczkami prosto z naszej ukochanej 

Akademii. Jesteście spragnieni nowych informacji? 

Czytajcie dalej! 

 

Aktywności takie jak szkolna Liga Quidditcha czy Klub Pojedynków w naszej 

szkole niestety nie są zbyt popularne. Jednak mimo wszystko dyrekcja każdego roku 

podejmuje próbę reaktywacji tych magicznych dyscyplin sportowych... W tym 

semestrze rola prowadzącego KP przypadła nauczycielowi Zaklęć, Karolowi 

Piccifuesowi. Można było pomyśleć, że ekspert od posługiwania się różdżkami i 

wybitny znawca czarów idealnie nadaje się na to stanowisko. Dyrekcja, wybierając go, 

nie wiedziała jeszcze, co to ze sobą niesie... Czarodziej w średnim wieku szybko 

zjednał sobie sympatię ślicznych, młodych uczennic i zaczął wykorzystywać te zajęcia 

na pozyskiwanie nowych informacji z życia szkoły oraz flirty, podrywy i ogólnie pojęte 

amory. KP przestał się kojarzyć z pojedynkami, lecz zyskał nowe znaczenie – Klub 

Plotkarski. Z naszego tajnego źródła wiemy, że dyrekcja niczego nie podejrzewa, 

bowiem profesor Piccifues to sprytny człowiek. Uwierzycie, że był gotowy posunąć się 

do sfałszowania zapisu zajęć, byleby jego tajemnica została nieujawniona?! Czy to 

możliwe, że dyrekcja niczego „nie podejrzewa”, bo została oszołomiona lub – co 

gorszego – rzucono na nich klątwę Imperius? Czy szkoła jest zagrożona? Jak możemy 

pomóc Akademii? No i co najważniejsze – jak pokonać i przechytrzyć cwanego 

czarodzieja? 

* 

Rosalia Rossard to osoba niezaprzeczalnie 

kojarzona z jednym domem – Slytherinem. Wielokrotnie 

deklarowała solidarność z Domem Węży, mimo 

piastowania stanowiska Prefekta Naczelnego, który 

powinien być ponad domami i podziałami. Nie raz, nie 

dwa dało się słyszeć jej zapewnienia, że uczyni wszystko, 

aby Puchar Domów w tym roku szkolnym trafił właśnie 

do ich zielono-srebrnego dormitorium. W tym dążeniu 

Rosalię oraz innych ślizgonów dopingowała ich 

opiekunka, Ysabel Manesent (czasami aż nazbyt 

gorliwie), jednak ostatnio doszło do rozłamu – Rosalia 

odmówiła przyjęcia punktów, zmęczona tyranią 

szkolnej historyczki. To zachowanie spotkało się z 

dezaprobatą i naganą ze strony opiekunki Slytherinu. Na 
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forum publicznym została udzielona tylko karcąca uwaga, ale kto wie, co wyprawia się 

w lochach, gdy nikt inny nie patrzy? Czy młodzi Węże są terroryzowani i zmuszani 

do zdobywania punktów za wszelką cenę? Jak to się odbije na ich psychice? Co na to 

opiekunka pomocnicza, Elena Sharon? Czyżby wspierała swoją koleżankę po fachu 

w jej działaniach? A może to Ysabel padła ofiarą ambitnej alchemiczki? 

* 

Reklama dźwignią handlu – słyszeliście kiedyś o takim powiedzeniu? 

Niektórzy z naszej społeczności wzięli je sobie za bardzo do serca. Dyrekcja na 

początku każdego roku zachęcała uczniów oraz kadrę pedagogiczną do aktywnego 

reklamowania naszej placówki na różnych stronach, w różnych miejscach. Crispin 

Stewart też chciał pomóc, więc wziął garść plakatów i wyszedł na miasto reklamować 

naszą placówkę. Jednak dziwnym trafem ani jeden plakat nie trafił na tablicę 

ogłoszeń czy słup. Zamiast tego czarodzieje i mugole mogą podziwiać wyjątkowe 

reklamy… bielizny odblaskowej. Puchonka, która wolała pozostać anonimowa, 

powiedziała nam w tajemnicy (takie coś nie może zostać tajemnicą!), że opiekun po 

nocach zmusza ich do szycia i ozdabiania takiej bielizny w różnych rozmiarach. 

Rzekomo pomysł zrodził się z chęci dorobienia do emerytury profesora Stewarta, 

która zbliża się wielkimi krokami. Czy nauczyciel WoHP odnalazł swoje prawdziwe 

powołanie? Czy Akademia Magii Ramesville przeobrazi się w wytwórnię bielizny 

odblaskowej? Jakie korzyści czerpią z tego młodzi puchoni? I najważniejsze, jakie 

zdanie na ten temat ma partnerka Crispina, dyrektor Amelie Carter-Moore – 

popiera czy może nie zgadza się z takim wykorzystaniem przedsiębiorczości?  

* 

Pamiętacie puchonkę, która rozpoczęła semestr z 

przytupem, który potem gdzieś się zgubił? Mowa oczywiście 

o Nereidzie Wengs, która po paru tygodniach zmieniła 

swoje dane na Cathy Crowley. Rozpoczęła naukę w klasie 

II z mocnym i wyraźnym postanowieniem, że będzie 

najlepsza, skończy szkołę i dostanie piękne świadectwo na 

zakończenie roku. Jednak tylko na tym się skończyło, 

bowiem ambitna i zawzięta uczennica zniknęła z Akademii 

po paru tygodniach... Nikt nie wie, co się z nią stało. Jedną z 

wersji, które krążą, jest to, że porwało ją ufo. Jednak 

jedna z krukonek zasugerowała, że być może nic 

„nadprzyrodzonego” nie jest związane z nieobecnością 

wychowanicy Hufflepuffu, a może to być zasługa stałego 

bywalca Wielkiej Sali. Duchy w Wielkiej Sali szepczą o tym, 

że Kryształek za dnia jest okazem cnót i dobroci, a w nocy 

przemienia się w mrocznego, ziejącego złem skrzata Diamenta i zwabia niczego 

niespodziewające się uczennice do Diamentowej Komnaty, gdzie dokonuje na nich 

krwawej ofiary dla swojego bóstwa... Ile w tym prawdy, ile kłamstwa? O tym możemy 

dowiedzieć się tylko od Cathy. Obyśmy ją jeszcze zobaczyli całą i zdrową! 
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* 

Kto by się spodziewał, że nasza Akademia doczeka momentu, gdy na terenie 

szkoły uformował się Nielegalny Gang Zbuntowanych Czarownic? Ale tak, to 

się w końcu stało! Ostatnio nasz anonimowy informator był świadkiem potajemnych 

wyborów lidera ugrupowania. Zacięta walka toczyła się pomiędzy Cirillą Merigold 

ze Slytherinu oraz Hope McDawes z Hufflepuffu. Pierwszoklasistkom przewodził 

nie kto inny, tylko specjalista od mrocznych rzeczy, profesor Alexander Collotye! 

Było to dla nas sporym zaskoczeniem, bo nikt – naprawdę nikt! – nie spodziewał się 

zaangażowania takiego przykładnego nauczyciela w funkcjonowanie szkolnego gangu. 

Jak długo ta grupa działa? Kto objął dowództwo? Czy pozostałym uczniom grozi 

niebezpieczeństwo? 

* 

Nie zdziwcie się, gdy podczas spaceru po błoniach 

natkniecie się na rozbawionego, hopsającego sobie 

radośnie Rogogona Węgierskiego. Jego opiekunka, 

Sophie Mellark Poe, pewnego wieczora zapomniała 

zamknąć zagrody, w której go trzymała i... uciekł! Jednak 

nie obawiajcie się – jest zupełnie niegroźny. Dyrektor 

Nicolas Wand, który niegdyś współpracował z aktualną 

smokolog zdradził nam w tajemnicy (taaaa...), że 

czarownica faszeruje go eliksirem rozweselającym, aby 

móc się z nim bawić bez ryzyka ucierpienia. Dziwne hobby? 

Niebezpieczne zajęcie? Być może, ale jeśli uszczęśliwia to 

Sophie i urozmaica jej dni w Akademii, to może nie jest tak 

źle. Gdyby tylko pamiętała o zamykaniu zagrody... Jak 

myślicie, czy kiedy eliksir przestanie działać, to Rogogon kogoś zaatakuje? A może 

Sophie go wcześniej znajdzie i sprawa zostanie zamieciona pod dywan? 
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Nieco więcej o Gregorym Goyle 
 

Gregory Goyle urodził się w 1980 roku. Był 

synem jednego z popleczników Voldemorta, a status 

jego krwi był czysty.  

Goyle był dobrze umięśnionym osiłkiem. 

Posiadał on krótkie, szczecinowate włosy oraz długie 

ręce, które przeważnie kołysały mu się jak gorylowi. Był 

także tęgi i miał dużo siły.  

W 1991 roku zaczął naukę w Szkole Magii i 

Czarodziejstwa Hogwart gdzie trafił do Slytherinu. Już 

na początku zaprzyjaźnił się z Draco Malfoyem, który również był synem 

Śmierciożercy. Gregory robił za jego ochronę.  

Nie grzeszył ambicją, ale za to był jednym z ulubieńców profesora Snape. Jako 

jeden z nielicznych na czwartym roku poszedł na Bal Bożonarodzeniowy bez 

partnerki. Na swoim piątym roku dołączył do Brygady Inkwizycyjnej, którą kierowała 

Dolores Umbride. Również w tym samym semestrze został dzięki swojej posturze 

pałkarzem drużyny Quidditcha swojego domu. W 1996 roku Malfoy przez podanie mu 

Eliksiru Wielosokowego zamienił go w dziewczynę, by ten stał na czatach razem z 

Crabbem przed Pokojem Życzeń. Na siódmym roku został uratowany przez Harrego 

Pottera przed Szatańską Pożogą Crabba.  

Gregory chodził wszędzie za Draco razem z Vincentym. Był to jego przyjaciel i 

przeważnie wszystko robili razem, a przede wszystkim - jedli!  Co ciekawe w filmie 

Harry Potter i Insygnia Śmierci: części drugiej Goyle umiera, ponieważ aktor grający 

Vincenta został aresztowany.  



 

18 | S t r o n a  
 

Niuchacz – co i jak? 
 

Niuchacz 

Klasyfikacja MM: XXX 

Nazwa tego stworzenia idealnie opisuje jego ulubione zajęcie. Te energiczne 

kreciki bowiem specjalizują się w poszukiwaniu wszystkiego, co się świeci. Plusem 

bycia niuchaczem jest możliwość znalezienia pracy w bardzo krótkim czasie, bowiem 

gobliny z banku Gringotta chętnie zatrudniają krety… to znaczy niuchacze (podobne! 

to czarne i puchate, i to czarne i puchate) do szukania skarbów. 

Mogą rodzić od sześciu do ośmiu młodych w jednym miocie, więc hodowla w 

domu może być kłopotliwa. Lepiej pozwolić im żyć w swoich norach, które potrafią 

wydrążyć nawet do 6 metrów pod ziemię! 

Rada Magizoologa: Niby przymilne, ale te urwipołcie zdemolują Ci dom. Chyba że 

wyniesiesz z niego wszystkie błyskotki, wtedy to inna sprawa. 
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Humor z murów naszej szkoły 
 

[19:07:51] Rosalia_Rossard: Dlaczego 
my nie możemy jechać na wycieczkę 
dwudniowa, kiedy PR lecą na tydzień do 
Portugalii 
[19:07:53] Rosalia_Rossard: :)     

[19:07:56] Alexander:  
[19:08:03] Rosalia_Rossard: dwódnio-
wą* 
[19:08:08]AlanMoonstone: dwudniową
* 
[19:08:09] Lily_Carter: dwudniową 
[19:08:10] Freya_Peters: dwudniową 

 
*** 

[18:26:27] Hope_McDawes: Amleciak     

[18:26:33] Hope_McDawes: Am leci ak 

[18:26:36] Hope_McDawes: Amu leci 

[18:26:38] Hope_McDawes:  

[18:26:57] Hope_McDawes: czemu  

[18:27:00] Hope_McDawes: rzucasz 

[18:27:02] Hope_McDawes: amu 

[18:27:05] Hope_McDawes:  

*** 

[20:32:58] Rosalia_Rossard: KTOŚ 
JEST DOBRYM MOTYWATOREM? 
[20:33:02] Rosalia_Rossard: PILNIE 
POTRZEBUJE  
[20:33:05] Rosalia_Rossard: ZAPŁACE
  
[20:33:07] Rosalia_Rossard: 100000 
GALCÓW  
[20:33:07] Karol_Piccifues: Nie zdasz 
Rosalia. 
[20:33:13] Freya_Peters: JESTEŚ 
ZWYCIĘZCOM 
[20:33:14] Lily_Carter: Dawaj hajs to Ci 
pomogę. 

[20:33:17] Lily_Carter:  
 
[20:33:19] Freya_Peters: pomogło? 
[20:33:30] Rosalia_Rossard:  
Freya niezbyt  

 
 
[20:33:32] Rosalia_Rossard: Lily słabo  
[20:33:34] Rosalia_Rossard: Karol  
[20:33:36] Rosalia_Rossard: nie  
[20:33:39] Karol_Piccifues: :/     
 

*** 

[16:52:39] Hope_McDawes: Przynosze 

nadzieje 

[16:52:41] Hope_McDawes: dobrą 

nowine 

[16:52:43] Hope_McDawes:  

[16:53:06] Ruzael: To ty od dzieci jesteś? 

 

[16:54:41] Hope_McDawes: tak 

[16:54:46] Hope_McDawes: jestem 

wruszka dzieciuszka 

[16:54:47] Hope_McDawes:  

*** 

[16:55:22] Hope_McDawes: Dzieci nie 

biorą się z kapusty 

[16:55:30] Hope_McDawes: ani nie 

przynosi ich bocian 

[16:55:43] Hope_McDawes: mam w 

domu kominek 

[16:55:47] Hope_McDawes: gdzie 

produkuje dzieci 

[16:55:55] Hope_McDawes: xD 

[16:56:11] Hope_McDawes: wrzucam 

kapuste i bociana 

[16:56:15] Hope_McDawes: i wychodzi 

bobas 

[16:56:40] Ruzael: W KOŃCU WIEM 

JAK POWSTAŁAM     

[16:56:44] Ruzael: Z kominka Hope 

[16:56:46] Ruzael:  

*** 
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[19:34:35] AkiRyuugu: Gua camole! 

[19:35:09] AkiRyuugu: Gua? Gua 

camole? 

[19:35:40] Ruzael: Tak, gua camole jest 

zueee 

[19:36:01] AkiRyuugu: Gua? ;-; 

[19:36:14] Ruzael: Gua, gua :v 

[19:36:19] AkiRyuugu:  

*** 

[19:50:38] Rita_Prince: Evie co mi 

"whatujesz"  

[19:50:48] Evie_Sevine: a co mi 

tajasnujesz?  

[19:51:00] Lily_Carter:  Skończcie z tymi 

neologizmami 

*** 

[21:06:24] Alexander: Lil bardziej ufam  

sumie xd 

[21:06:29] Rosalia_Rossard: Dzięki  

[21:06:31] Rosalia_Rossard: Alex 

[21:06:35] Alexander: no co  

[21:06:45] Alexander: ty Rosa rzucasz 

pierdylion haseł zwykle 

[21:06:47] Alexander:   

*** 

[18:39:29] Ruzael: Gołąbek  

[18:39:36] SophieMellark: Ojeju 

[18:39:41] SophieMellark: Zjadłabym 

gołąbki     

[18:39:43] SophieMellark:  

[18:40:05] prof.AriaCarter: Evie_Sevin

e lepiej uciekaj     

[18:40:22] SophieMellark:  

[18:40:24] Evie_Sevine:  

[18:40:39] ** odchodzi prof.AriaCarter 

[18:40:59] Evie_Sevine: chyba sama się 

wystraszyła :x 

[18:42:00] ** odchodzi Evie_Sevine 

[18:42:14] Alexander: ej 

[18:42:19] Alexander: smaka mi 

zrobiliście     

[18:42:21] Alexander: :/ 

*** 

[19:42:04] Alexander: jezu 

[19:42:08] Alexander: aż sie głodny 

zrobiłem 

[19:42:13] Alexander: jak wspomniałaś o 

dziecku  

[19:42:26] Raven_Cane: kurde 

[19:42:30] Raven_Cane: też jestem 

głodna     

[19:42:34] Lily_Carter: Alex, jesz dzieci?  

[19:42:48] Alexander: no dzieci są 

czasami ciężkostrawne 

[19:43:18] Karoline_Grey: To dlatego 

nie ma osób w Gryffie 

[19:43:49] Alexander: odkryłaś moją 

tajemnicę 

[19:44:10] Alexander: ale to Sophie je 

wcześniej marynowała!  

*** 

[20:20:40] Karol_Piccifues: Amelie, 

czuję się taki nagi, bez władzy absolutnej 

:/ 

[20:21:04] SophieMellark: Właśnie     

[20:21:10] SophieMellark: Dlaczego nie 

masz opa? :o 

[20:21:16] Amelie_Carter: właśnie? 

[20:21:26] Karol_Piccifues: Nie wiem 

[20:21:32] Karol_Piccifues: Wchodzę i 

mi zniknął 

[20:21:35] Amelie_Carter: zwolniłam 

cię?     

[20:21:37] Amelie_Carter:  

http://polfan.pl/users/option/profile/nick/Evie_Sevine
http://polfan.pl/users/option/profile/nick/Evie_Sevine
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Artystyczny kącik 
rozwiązanie konkursu z XXXII wydania  

Przed Wami zwycięskie, i przy okazji jedyne, prace z artystycznego konkursu z XXXII 

wydania Newsville. Zadaniem było narysowanie wybranej postaci z uniwersum 

Harry’ego Pottera. 

Karoline Grey, Gryffindor 

 

Abasdarhon Cane, Slytherin 
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Raven Cane, Slytherin 
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Pośród ankiet 
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Magiczna Pani radzi 
 

 Godziny przesiedziane przed książkami, brak wolnego czasu, zmęczenie, a 

także ciągły brak wiedzy – praktycznie każdy się z tym spotkał, nie ważne, czy to w 

szkole, pracy czy na studiach. Nasze życie cały czas krąży wokół głównie jednej rzeczy. 

Jest nią nauka. Pytaniem jest, jak skutecznie się uczyć? 

 Przede wszystkim, i to warto zaznaczyć już na samym początku, nie ma jednej 

stałej rzeczy, każdemu odpowiada inny sposób. Jednak wydaje mi się, że istnieją 

pewne wspólne cechy. Pierwszą oraz podstawową jest chęć dowiedzenia się nowych 

rzeczy. Wiadomo jednak, że nie zawsze się to sprawdzi, w końcu osoba X, która nigdy 

nie lubiła fizyki, nie będzie chciała nagle się jej uczyć. Wtedy zastępstwem zostaje 

motywacja. Co nią zostanie, zależne jest od Was. Przykładowo, ja najczęściej chcę 

udowodnić sama sobie, że potrafię dać sobie radę z daną rzeczą. I to daje takiego 

„kopa”. 

 Równie ważnym punktem jest znalezienie swojego złotego środka. Każdy z 

nas jest inny – jedni to wzrokowcy, inni słuchowcy; niektórym lepiej zapamiętuje się 

poprzez używanie schematów oraz kolorów, są też tacy, którzy wolą mieć tekst w 

jednym kolorze zapisany drobnym drukiem. Aby dowiedzieć się co nam odpowiada, 

trzeba poznać samego siebie i najzwyczajniej metodą prób i błędów przekonać się, co 

przynosi najlepsze rezultaty. 

 Warto jednak pamiętać o jednej rzeczy. Jesteśmy tylko ludźmi, a nauka nie 

jest wszystkim. Wcale nie trzeba poświęcać jej kilkunastu godzin i odmawiać 

przyjemności. Jeśli nie czujecie się na siłach, albo są ważniejsze sprawy, nie 

zmuszajcie się, gdyż to Wam tylko jeszcze bardziej wszystko zamota.  

 W końcu nie oceny świadczą o Waszej inteligencji, a to, co macie w sercu i w 

głowie. 
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Strefa rozrywki 
 

Konkursy trwają do 15 listopada do godziny 22. 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji. Nauczyciele 

także mogą brać udział.  

Konkurs 1  

Pierwsze zadanie jest bardzo łatwe i przyjemne. 

Chodzi o połączenie nauczycieli AM Ramesville z 

odpowiednim przedmiotem, którego nauczają. Za każdą 

poprawną odpowiedź otrzymacie 2 punkty oraz 2 galeony.  

1) Sophie Mellark Poe A) Mugoloznawstwo 

2) Mati Levine B) Transmutacja 
3) Alexander Collotye C) Numerologia 

4) Karol Piccifues D) Eliksiry 
5) Helena Browen E) OnMS 
6) Elena Sharon F) Czarna Magia 

7) Agnieszka Anderson G) Wróżbiarstwo 
8) Crispin Stewart H) Quidditch 

9) Amelie Carter-Moore I) WoHP 

10) Leyla Belikov J) Klub Pojedynków 

 

Konkurs 2  

Drugim zadaniem jest znów pokazanie nam Waszej 

artystycznej duszy. Pokażcie swoje talenty! Nieważne czy 

jest to gra na jakimś instrumencie, rysowanie, rymowanie, 

pisanie powieści. Pochwalcie się w czym jesteście dobrzy! 

Jednak musicie spełnić jeden warunek – sposób 

przedstawienia musi nawiązywać do AMR. Do zdobycia 

jest 20 punktów oraz 20 galeonów. 
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