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Osobistości od drugiej strony:  

Amelie Carter-Moore 
 

Niezależnie od tego, kiedy ją widzimy, zawsze gdzieś spieszy z teczką 

pełną dokumentów pod pachą i kebabem w drugiej ręce. 

Zapracowana, rozrywana i pożądana – te kilka słów dosadnie 

opisują postać dyrektor naszej Akademii, Amelie Carter-Moore. W 

rozmowie dla Newsville zdradziła, skąd wzięło się jej zainteresowanie 

Transmutacją oraz jak układa jej się współpraca z nową, niedawno powołaną, dyrekcją. 

 

[Odgarnęła rudy kosmyk z czoła 

i wyszła naprzeciw swojemu 

dzisiejszemu gościowi.] Dzień dobry, 

pani dyrektor! [Uścisnęła jej dłoń i 

ruchem ręki wskazała miejsce do 

zajęcia.] 

*Podeszła do stolika, przy 

którym stała Redaktorka, podała jej 

rękę z uśmiechem i zajęła wskazane 

miejsce.* Witam serdecznie! Bardzo 

dziękuję za zaproszenie, pani redaktor. 

*Uśmiechnęła się delikatnie, starając 

się zapanować nad zdenerwowaniem. 

Po chwili można było zauważyć, że 

wyraźnie się odprężyła.* 

[Wyjęła z torby notatnik wraz z 

zapiskami. Uśmiechnęła się serdecznie 

do Amelie.] Na początku zaczniemy 

tradycyjnie od czegoś prostego na 

rozgrzewkę – jak trafiła pani do ŚM-u? 

Jak wyglądały pani początki? Co 

sprawiło największą trudność? 

[Założyła nogę na nogę, wzięła pióro do 

ręki i czekała cierpliwie na odpowiedź.] 

*Przełknęła ślinę i zamyśliła się 

na chwilę, lekko marszcząc brwi.* Moja 

opowieść pewnie nie będzie czymś 

nowym. W pewne wakacje wpisałam w 

wyszukiwarkę hasło „Hogwart online” i 

trafiłam do WH (Wirtualnego 

Hogwartu – dop. red.), ale ilość ich 

lekcji mnie przytłoczyła. We 

współpracy odnalazłam linki do AMR 

oraz HC (Hogwart im. sióstr Carft – 

dop. red.) i postanowiłam iść tam, 

gdzie będzie fajniejsza atmosfera. Gdy 

tylko weszłam na czat, to od razu 

Nicolas Wand zwrócił się do mnie 

słowami: „Moja nowa Puchonka”... i 

tak się stało, że zostałam. *Na samo 

wspomnienie o tym na jej ustach 

pojawił się delikatny uśmiech. To było 

jedno z najmilszych wspomnień 

dotyczących jej początków w Świecie 

Magii.* Odpowiadając na kolejne 

pytania, największą trudność sprawiło 

mi zgłaszanie się do listy obecności, bo 

nigdy nie zdążyłam w czasie. Ech... 

*Rozgoryczona, pomyślała o Rockecie. 

Cieszyła się, że ten etap jest za nią, 

chociaż ilekroć o nim wspominała, 

przechodziły ją ciarki.* A co do 

początków w ŚM-ie, to zawsze byłam 

przemądrzałą puchonką. 
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Przemądrzała puchonka? Taka 

kombinacja jest możliwa? [Zaśmiała 

się.] Mimo że mogło czasami wydawać 

się inaczej, to jednak wiele 

zawdzięczamy Nicolasowi. W końcu 

zatrzymał tutaj taką wybitną osobę jak 

pani. Niby nieświadomie, ale może 

jednak coś tam wiedział o potencjale 

jego nowej puchonki? Niedawno 

odbyło się uroczyste zakończenie roku 

szkolnego, podczas którego została 

ogłoszona bardzo ważna wiadomość. 

Po odejściu Nicolasa Wanda do składu 

dyrekcji zostały powołane dwie inne 

osoby – Sophie Mellark Poe oraz 

Crispin Stewart. Teraz w zarządzie 

Akademii zasiadają cztery osoby. Czym 

była uwarunkowana 

decyzja o tym, żeby 

powiększyć grono 

dyrektorskie? Co 

zdecydowało o 

wyborze tych 

konkretnych osób, a 

nie kogoś innego?  

*Oparła się 

wygodnie o oparcie fotela, wzdychając 

ciężko. Splotła dłonie i spojrzała na 

rudowłosą redaktorkę.* Crispin jest 

związany z Akademią dłużej niż ja i 

mimo że to ja w zeszłym semestrze 

zasiadałam w dyrekcji, to właśnie on 

bardzo mi pomagał. Zawsze mogłam na 

nim polegać, więc skoro nieformalnie 

mnie wspierał na różnych 

płaszczyznach, to postanowiłam 

zaproponować mu, aby odbywało się to 

oficjalnie. *Wzruszyła ramionami, 

jakby to było oczywiste.* Jeśli chodzi o 

Sophie... Kiedyś ja również nie miałam 

doświadczenia jako dyrektor; każdy, 

kto zaczyna nie ma doświadczenia. Ale 

czy to źle? Uważam, że nie, ponieważ 

nie ma złych nawyków i jest bardzo 

ambitna. Larissa kiedyś zaufała mi, a 

teraz ja tym zaufaniem obdarzyłam 

Sophie i wiem, że nie zawiodę się. 

*Uśmiechnęła się.* Dlaczego grono 

dyrekcji zwiększyło się do czterech 

osób? *Przygryzła delikatnie dolną 

wargę, zastanawiając się, jak dobrze 

ubrać to w słowa.* Ramesville to mój 

dom i jeśli kiedyś odejdę, to 

chciałabym go powierzyć osobom, 

które są tego warte.     

To rozsądna decyzja, by 

zabezpieczyć się na przyszłość, gdyby 

ewentualnie doszło do nieuniknionego 

odejścia... Ale wszyscy mamy nadzieję, 

że to nie zdarzy się tak szybko! 

[Uśmiechnęła się 

delikatnie.] Aktualnie 

trwają wakacje i część 

uczniów z 

niecierpliwością 

wyczekuje rozpoczęcia 

nowego semestru. Są 

ciekawi atrakcji, 

wrażeń, zajęć... Na 

uroczystą inaugurację 

oczekują także stażyści i nauczyciele. 

Czym może nas zaskoczyć nowy rok? 

Szykują się jakieś nietypowe atrakcje i 

wrażenia? Jak wygląda współpraca 

nowej dyrekcji przy przygotowywaniu 

nowego roku szkolnego? 

Kolejny rok szkolny będzie 

obfitował w przeróżne zabawy, 

wycieczki i inne atrakcje. Zmianie 

ulegnie również oferta edukacyjna dla 

obu klas, więc myślę, że każdy znajdzie 

coś dla siebie. Każdy z dyrektorów 

współtworzy harmonogram roku 

szkolnego. Nie mogę jednak zdradzić 

szczegółów odnośnie tego, co zostało 

już ustalone, ponieważ chcemy 

zaskoczyć całe Ramesville. *Wyraźnie 
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dumna i zadowolona spojrzała na 

notującą redaktorkę.* 

Tajemnice, tajemnice, 

tajemnice. [Westchnęła 

zrezygnowana.] Nie uchyli pani ani 

malutkiego rąbka tajemnicy? 

[Spojrzała z nadzieją na kobietę.] 

Mogę obiecać, że nie będzie 

nudno. Wspólnie z całą dyrekcją 

pracujemy nad podjęciem współpracy z 

innymi placówkami magicznymi i 

zorganizowaniem meczu quidditcha 

bądź Turnieju Trójmagicznego, ale 

póki co to nie jest nic pewnego, 

bowiem całość jest dopiero we 

wstępnych etapach przygotowań.  

*Poprawiła swoją spódniczkę w kolorze 

miodu i z mocnym postanowieniem, że 

nic więcej nie zdradzi, spojrzała na 

dziewczynę, która siedziała przed nią w 

fotelu.* 

No dobrze... Mimo że to jeszcze 

bardziej rozbudziło zapewne nie tylko 

moją ciekawość, ale i czytelników 

Newsville, to odpuszczę na tym etapie. 

[Westchnęła ciężko.] Transmutacja to 

przedmiot, któremu pani oddała się bez 

granic od początku swojej kariery w 

Świecie Magii. Wiele osób nie rozumie 

fascynacji trudnymi, ścisłymi 

przedmiotami magicznymi... Czy pani 

wybór był dobrowolny, czy może w 

jakiś sposób wymuszony? Co 

zdecydowało o tym, że naucza pani 

Transmutacji, a nie – przykładowo – 

Astronomii czy Wróżbiarstwa? 

O nie! Całkowicie nie nadaję się 

do Astronomii! *Zaśmiała się na samo 

wspomnienie swoich wyczynów na 

zajęciach z tego przedmiotu z okresu, 

gdy zasiadała w uczniowskiej ławce.* 

Transmutacja od zawsze mnie 

fascynowała, ponieważ – według mojej 

oceny – była najtrudniejsza. 

Nieskromnie to zabrzmi, ale jako 

uczennica miałam same wybitne oceny, 

więc OnMS czy OpCM nie stanowiły 

żadnego wyzwania. *Wzruszyła 

delikatnie ramionami, po czym od razu 

kontynuowała odpowiedź.* Podeszłam 

do tego ambicjonalnie – chciałam 

poznać tę dziedzinę magii od 

podszewki i w momencie, gdy już 

miałam odchodzić z ŚM-u, 

zaproponowano mi posadę nauczyciela 

z polecenia Alexandry Martell, która 

mnie uczyła. Nie potrafiłam odmówić, 

więc zostałam. *Zarumieniła się 

delikatnie, więc aby to zamaskować, 

wyjęła z torebki czekoladową żabę i 

szybko ją zjadła, zanim jej uciekła i nim 

zauważyła to redaktorka, która 

przeprowadzała z nią wywiad.* 

Ale... [Urwała szybko, 

wzdychając z rezygnacją. A miała taką 

ochotę na czekoladową żabę. Ech.] A 

więc cała pasja i zamiłowanie do 

Transmutacji wzięło się z tego, że ten 

przedmiot stanowił największe 

wyzwanie i chciała pani udowodnić, że 

się nadaje? Nigdy bym się nie 

domyśliła! [Zaśmiała się, a następnie 

zmieniła pozycję na fotelu, zakładając 

w odwrotnej kolejności nogi na siebie. 
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Zerknęła w notatki.] Świat Magii od 

dłuższego czasu boryka się z 

problemem małego zainteresowania 

magią. Coraz mniej osób dołącza do 

naszego środowiska, przez co upadają 

kolejne szkoły, a grono profesorów nie 

może znaleźć zatrudnienia 

adekwatnego do wykształcenia. Jak 

pani myśli, czym to może być 

spowodowane? Jaka jest recepta na 

powiększenie atrakcyjności polskiego 

uniwersum potterowskiego? 

Zacznijmy od tego, że moim 

zdaniem nie jest tak, że mało osób 

dołącza do ŚM-u. Oczywiście, jest ich 

znacznie mniej niż kiedyś, ale cały czas 

są wierni fani HP oraz twórczości J. K. 

Rowling. Ponadto kolejna część 

Fantastycznych Zwierząt może być 

kluczem do zdobycia nowych uczniów. 

*Przełknęła ślinę, zastanawiając się 

chwilę nad dalszą częścią odpowiedzi.* 

Jednakże nawet jeśli sprowadzimy sto 

osób, to trzeba wiedzieć, jak ich 

zatrzymać. I tutaj pojawiają się schody. 

*Westchnęła.* Problem polega na tym, 

że jeśli w szkole nic się nie dzieje, to 

uczniowie nie chcą w niej przebywać. 

Odpowiadając na pytanie, trzeba zrobić 

wszystko to, co sami chcielibyśmy 

widzieć, będąc uczniem. 

Wszystko nam sprzyja, tylko 

trzeba wiedzieć, jak to wykorzystać. To 

piękne, trafione w sedno, słowa. 

[Pokiwała z uznaniem głową. Odłożyła 

notatki i z uśmiechem zwróciła się do 

swojej rozmówczyni.] To już prawie 

koniec, jednak zanim to nastąpi, 

tradycją jest umożliwienie 

pozdrowienia kogoś, ostrzeżenia... 

Może też przekazania tajnego szyfru? 

[Zaśmiała się cicho.] W każdym razie 

to jest czas na to, by powiedzieć coś od 

siebie... do kogoś lub wszystkich. Jak 

pani woli. [Z uśmiechem oczekiwała 

odpowiedzi.] 

Hmm... *Zamyśliła się na 

chwilę, próbując w myślach ułożyć listę 

pozdrowień tak, aby nikt nie poczuł się 

urażony.* Chciałabym pozdrowić 

pięknego Mirusia, całe Ramesville, 

redakcję Newsville oraz wszystkich o 

nazwisku Carter, Stewart i Maxima. 

*Uśmiechnęła się delikatnie.* Dziękuję, 

że was mam i wspólnie z wami mogę 

być małą częścią AMR. *Zakręciła jej 

się łezka w oku.* Na zakończenie 

chciałabym tylko przypomnieć, że 

Ramesville to zabawa, więc bawcie się 

życiem magicznym – od stresowania 

się mamy życie realne. *Ona wcale nie 

denerwowała się wywiadem. Wcale a 

wcale.* 

I ja podpisuję się pod tymi 

pozdrowieniami! [Wstała z fotela i 

podeszła do dyrektor Carter-Moore.] 

Dziękuję bardzo za poświęcony czas! 

To był prawdziwy zaszczyt. [Z 

uśmiechem uścisnęła jej dłoń w 

podziękowaniu.] 

To ja jestem wdzięczna za 

zaproszenie. Było mi bardzo miło! *Z 

uśmiechem podała dłoń redaktorce i w 

dobrym nastroju opuściła kawiarnię.* 
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„Buntowniczka z pustyni” od Alwyn 

Hamilton czyli o dziewczynie z pistoletem 

Bezkresne piaski pustyni przemierzają tajemnicze bestie, w których żyłach płynie czysty 

ogień. Krążą pogłoski, że istnieją jeszcze takie miejsca, w których Dżiny wciąż parają się 

czarami. Lud Miraji coraz mocniej występuje przeciwko tyranii Sułtana. Każda noc pośród 

wydm pełna jest niebezpieczeństw i magii. Jednak osada Dustwalk nie jest ani magiczna, 

ani mistyczna – to zabita deskami dziura, którą nastoletnia Amani pragnie opuścić przy 

najbliższej okazji. Dziewczyna wierzy, że dzięki talentowi w posługiwaniu się bronią, uda 

jej się uciec spod opieki despotycznego wuja. Podczas zawodów strzeleckich poznaje Jina – 

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

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

przed armią Sułtana, ramię w ramię ze zbiegiem oskarżonym o zdradę stanu. 

 

Powtórzę pewne słowa - ta książka mnie zabiła. W każdy możliwy sposób. 

Podczas czytania jej, otrzymałam pytanie, czy wszystko jest ze mną okej i co się stało. 

Wydaje mi się, że właśnie to jest wyznacznikiem poziomu Buntowniczki z pustyni. 

Oczywiście nie moje reakcje, ale to, że czytelnik do tego stopnia wciąga się w historię 

Amani, iż nie potrafi skupić się na niczym innym.  

Alwyn Hamilton stworzyła własną historię, inspirując się Bliskim Wschodem 

oraz "Baśniami tysiąca i jednej nocy". Powstał nowy kraj, legendy, mity. Dla nas, 

Polaków, dzięki osadzeniu historii w tym miejscu, powieść staje się o wiele ciekawsza, 

ponieważ czytamy o rzeczach, z którymi nie spotykamy się na co dzień. Na początku 

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

przyjemny i obrazowy sposób. Dosłownie, podczas czytania, przed oczami miałam 

sceny z książki. I choć jest tu powielony dobrze znany motyw podróży, Buntowniczka 

z pustyni choćby przez chwilę nie jest nudna. 
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Bohaterowie są ciekawie, a także porządnie wykreowani. Od samego początku 

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

dziewczyna która przede wszystkim pragnie wydostać się z Dustwalk gdzie nic nie 

znaczy przez to, że jest kobietą. Męski bohater także skradł mi serce w chwili, gdy 

pierwszy raz się pojawił. Jin, mój drogi, oficjalnie zostałeś moim nowym chłopakiem. 

Jedynym, malutkim minusem jest mnóstwo postaci do spamiętania.   

Buntowniczka z pustyni jest wyśmienitą pozycją dla każdego, kto uwielbia 

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

Alwyn sprytnie manipuluje czytelnikiem, zwodząc go za nos, kiedy tak naprawdę 

rozwiązanie jest tuż przed nim. Nie zabrakło tajemniczości która nie raz zaskakuje i to 

tak porządnie. Książka po przeczytaniu od razu trafiła na półkę "ulubione", a to nie 

zdarza się często. Historia Amani i Jina po prostu ma w sobie "to coś". 

 

"Czy nigdy nie chciałeś czegoś tak bardzo, że stało się czymś więcej niż tylko 

zachcianką? Pragnę wydostać się z tego miasta. Pragnę tego tak, jak pragnę 

oddychać." 
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Dzień z życia czarodzieja 
 Ciemnowłosy chłopak jęknął głośno słysząc dźwięk budzika i naciągnął kołdrę 

na głowę. Nie minęła jednak chwila, a rozległo się ciche pukanie w ścianę. 

Zrezygnowany usiadł na łóżku, odgarniając grzywkę wpadają mu do oczu. Nie chcąc 

tracić cennego czasu prędko przebrał się w koszulę i ciemne spodnie, narzucając 

ciemnoczerwoną szatę. Został mu pewien sentyment do tego koloru po uczniowskich 

latach, kiedy to znany był jako Pogromca Lwów. Przydomek ten wziął się z tego, że 

najbardziej uwielbiał zajęcia z najgroźniejszymi magicznymi stworzeniami. Chwycił 

jeszcze ukochaną cisową różdżkę, kierując się do kuchni, skąd unosił się zapach 

świeżo parzonej kawy. 

 Uśmiechnął się, widząc na kanapie siostrę czytającą książkę, która unosiła się 

przed jej twarzą. W dłoniach zaś trzymała parujący kubek. Poprawiła okulary, 

zsuwające się z nosa, a kolor jej włosów zmienił się z ciemnobrązowych na czerwone. 

Nie było to jednak żadnym zaskoczeniem dla Adriena, który zdążył już przywyknąć do 

posiadania siostry-metamorfomaga. Sięgnął po jego kawę stojącą na blacie, jednak 

nie zauważył swojego psidwaka leżącego na ziemi, przez co zawartość kubka chwilę 

później znajdowała się poza nim. Na brodę Merlina! Wyciągnął różdżkę, wskazując 

kałużę i wypowiadając: 

- Chłoszczyć! - plama zniknęła, zostawiając blat w idealnie czystym stanie jak 

jeszcze przed chwilą. Ciemnowłosy puścił mimo uszu cichy chichot dochodzący z 

kanapy, klękając i drapiąc szczeniaka za uchem. Ten wesoło pomerdał podwójnym 

ogonem, a Adrien upomniał się w myślach, iż nadszedł czas, aby usunąć jeden z nich. 

W końcu za tydzień miał skończyć osiem tygodni, więc była to najwyższa pora. 

Zerknął na czarny zegar wiszący na ścianie. Jednak gdy tylko zauważył, która godzina, 

przeklął cicho pod nosem. Pośpiesznie strzepał niewidoczny pyłek z szaty.  Krzyknął 

szybkie pożegnanie, po czym dłonią nabrał proszek Fiuu, wsypując go do kominka. 

- Ministerstwo Magii! - wymówił wyraźnie, przywołując na twarz odrobinę 

wymuszony uśmiech, aby sekundę później wkroczyć w szmaragdowe płomienie. 

Westchnął cicho widząc tłum czarodziejów zmierzających do swoich wydziałów. Rano 

Ministerstwo wyglądało jak mrowisko pełne mrówek, przygotowujących się do 

całodziennej pracy. 

Większość dnia Adrien spędził w Departamencie Przestrzegania Prawa 

Czarodziejów, przesłuchując osoby podejrzane o maczanie palce w czarnej magii. Z 

jednej strony cieszyło go to, gdyż w pewien sposób mógł odpocząć, jednak o wiele 

bardziej wolał pracować w terenie. Upił łyk kawy, wpatrując się w otwarte akta leżące 

przed nim. Cały czas coś mu nie pasowało. Zrezygnowany przeczesał ciemne włosy 

dłonią, zamykając teczkę. Bez sensu. 

Poczuł klepnięcie w ramię, odwrócił się więc, zauważając stojącego za nim 

Olivera, który także był aurorem. Mężczyzna uśmiechał się szeroko, a szata trzymana 

w dłoniach wskazywała na to, że właśnie opuszczał Ministerstwo.  
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- Ad, może mały wypad na Ognistą? - zapytał, lekko przekrzywiając głowę w 

lewą stronę. Chłopak jednak zaprzeczył. Nie dzisiaj. Współpracownik wzruszył tylko 

ramionami, ruszając przed siebie. W gruncie rzeczy Oliver nie był najgorszy, jednak 

po zbyt dużej ilości Ognistej Whisky robił się nieobliczalny. Przykładowo, ostatnim 

razem rzucił zaklęcie Szatańskiej Pożogi. W barze. Na szczęście ciemnowłosy zdążył w 

porę zareagować, używając Aguamenti. Nie zmienia to faktu, iż właściciel dał im jasno 

do zrozumienia, że nie są tam mile widziani. Od tego momentu Adrienowi niezbyt 

widziało się wychodzenie gdziekolwiek ze swoim biurowym partnerem.  

Niedługo później i młody auror zebrał swoje rzeczy, zbierając się do wyjścia. 

Szedł właśnie korytarzem w kierunku kominków, kiedy zauważył szczupłą blondynkę 

w granatowej szacie oraz niebotycznie wysokich butach. Stos przeróżnych papierów i 

ksiąg trzymanych przez nią przechylał się niebezpiecznie to w prawo, to w lewo, 

zgodnie z tempem jej chodu. Adrien przesunął wzrokiem w bok, zauważając próg, 

którego czarownica najwyraźniej nie widziała. Przepchnął się przez tłum, w biegu 

wyciągając cisową różdżkę. To, co działo się następnie nastąpiło bardzo szybko. 

Blondynka potknęła się, a ciemnowłosy w ostatniej chwili złapał ją, jednocześnie 

wykrzykując Wingardium Leviosa!. W ten oto sposób bliskiego spotkania z ziemią 

uniknęła nie tylko czarownica, a także papiery, które zapewne momentalnie 

rozleciałyby się po całym Ministerstwie. Nieznajoma uśmiechnęła się słabo, wyraźnie 

zaskoczona tym, co się wydarzyło. Następnie chwyciła swoje rzeczy, dziękując szybko i 

znikając za rogiem.  

Chłopak westchnął, poprawiając szatę, następnie wracając na drogę 

prowadzącą do kominka. Przywykł już do tego. Ponownie wkroczył w szmaragdowe 

płomienie, chwilę później znajdując się w dobrze znanym mu miejscu, jakim był jego 

dom. Powitało go głośne szczekanie psidwaka, który od razu rzucił się na nogi 

chłopaka. Ten poklepał go po łbie, wkraczając w głąb pomieszczenia. 

- Znów naoglądałaś się Królewny Śnieżki? - zaśmiał się, widząc czarne jak 

heban włosy siostry i intensywnie czerwone usta. Spojrzała na niego, zaplatając ręce 

na piersi.  

- Może - odpowiedziała krótko, mrużąc oczy. Chłopak potrząsnął głową, 

następnie ściągając szatę i odkładając ją na oparcie fotela. Dziewczyna zaś wyciągnęła 

swoją różdżkę z sosnowego drewna, skupiając się. W ten oto sposób, niedługo później 

na ich małym stole znalazła się świeża pieczeń. Z uśmiechem na ustach zasiedli do 

kolacji, z zapałem opowiadając o powoli kończącym się dniu. Choć rodzeństwu 

większość czasu mijała raczej zwyczajnie, zawsze znalazł się temat do rozmowy. 

Najbardziej jednak lubili przesiadywać późnym wieczorem na kanapie, popijając piwo 

kremowe, słuchając ulubionych piosenek Jęczących Wiedźm, wymieniając się 

plotkami i przygotowując na następny dzień, który niewiele różnił się od każdego 

poprzedniego. 
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Skrzacia kuchnia:  

prażone ziemniaki 
 

Składniki: 

✓ 2kg ziemniaków 

✓ 5 marchewek 

✓ 2 cebule 

✓ 3 buraki 

✓ 2-3 kiełbasy (opcjonalnie) 

✓ kawałek boczku 

✓ liść kapusty 

✓ smalec/olej 

✓ przyprawy (sól, pieprz, kminek) 

 

Przygotowanie: 

1. Wszystkie składniki oprócz przypraw umyj. Boczek pokrój w plastry i wyłóż nimi 

dno garnka, w którym będą pieczone ziemniaki.  

2. Warzywa pokrój w plastry, cebulę w piórka, a kiełbasę w plastry lub kostkę.  

3. W garnka ułóż warstwami ziemniaki, buraki, marchew, cebulę, kiełbasę, aż do 

wykorzystania w całości składników. 

4. Od czasu do czasu między niektórymi warstwami przypraw warzywa wedle 

własnych preferencji solą, pieprzem i kminkiem oraz dodaj trochę smalcu/oleju.  

5. Całość przykryj liściem kapusty (opcjonalnie). 

6. Całość piecz w garnku pod przykryciem przez ok. godzinę, aż do miękkości warzyw. 

Możesz to zrobić zarówno w warunkach domowych jak i w plenerze.  

7. Podawać na ciepło z kefirem, maślanką, mlekiem lub z zsiadłym mlekiem. Istnieje 

także możliwość podania z żurkiem. 

 

Smacznego! 
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Ploteczkowy świat 
 

Kochani! Nadszedł ten moment, doczekaliście tej 

chwili... Powrócił Varys i sieć jego niezawodnych 

ptaszków, a u jego boku nienagannie prezentuje 

się siostra Skeeter. Co wyjdzie z tego duetu? 

Przekonajcie się, czytając porcję świeżych i 

pikantnych ploteczek z murów naszej Akademii! 

 

Zauważyliście, że zarówno przez cały zeszły rok, jak i ostatni czas, Leyla 

Belikov, która uczyła w naszej Akademii Mugoloznawstwa, więcej czasu spędzała w 

swoim gabinecie niż na zajęciach czy w Wielkiej Sali z resztą społeczności Ramesville? 

Nie jest tak bez powodu, bowiem według naszych anonimowych informatorów w 

komnatach profesor Belikov dzieją się niepokojące rzeczy, które nigdy nie powinny 

się wydarzyć, a tym bardziej zostać ujawnione społeczności szkolnej czy dyrekcji. 

Ptaszki, które zostały specjalnie wyszkolone do wyłapywania kontrowersyjnych i 

pikantnych informacji o rzeczach dziejących się w murach naszej szkoły i tym razem 

nie zawiodły – dowiedzieliśmy się, że córka dwójki szanowanych belfrów Świata 

Magii, Alexandra Collotye oraz Patrycji Whiteowl, siłą przetrzymuje grupkę 

mugoli w swoim apartamencie i regularnie poi ich eliksirem 

prawdy, aby dowiedzieć się jak najwięcej o nich samych, 

mugolskich tradycjach i zwyczajach. Gdy taka taktyka nie 

przynosi skutków, to podobno posuwa się do stosowania... zaklęć 

niewybaczalnych! Biedni ci mugole... Ale skąd taka potrzeba 

mugolskiej wiedzy, skoro profesorka powinna specjalizować się 

właśnie w niej? Otóż wynika to z tego, że w momencie, gdy 

odbywały się praktyki panny Belikov z Mugoloznawstwa, ona 

odsypiała conocne imprezy w dormitorium swojego domu. Być 

może okres młodości w pełni został wykorzystany przez Leylę, ale 

z jakimi skutkami? Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 

było warto i przysiąść nad materiałami z okresu studiów, zamiast 

gnębić niczemu winnych niemagów... Co o ekscesach córki sądzą 

jej wybitni rodzice? 

* 

Zakończenie roku szkolnego z reguły wiąże się z okresem wolnym dla 

pracowników szkoły, za wyjątkiem dyrekcji. Z reguły. Szkolny bot, Kryształek, nie 

może liczyć na żadne ultimatum. Czy to semestr, czy wakacje, on jest w pracy całą 

dobę przez cały tydzień. Przykre, ale prawdziwe – niestety. Jednak nie to stanowi 

temat tej plotki. Ostatnio na progu pojawił się magiczny kurier, który dostarczył do 

Akademii kilka dużych pudeł o niezidentyfikowanej zawartości. Wszyscy byli ciekawi, 
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co było w środku i dla kogo to zostało dostarczone. Kryształek tylko przewrócił 

oczami, widząc wielkość przesyłki, po czym posłusznie zajął się dostarczeniem jej w 

docelowe miejsce, do zamawiającego. Nasi tajni szpiedzy poszli za nim i odkryli, że te 

pudła zawierały coś, co zamówiła dyrektor Amelie Carter-Moore. Tylko co to może 

być? Nowe zdjęcia Mirusia? Maszynka do kebaba? Bardziej wytrzymałe bicze na 

Crispina? Było tak wiele pytań, a o wiele mniej odpowiedzi, dlatego zdecydowaliśmy 

się wysłać ze specjalną misją nasze zawodowe ptaszki. Informacje, które nam 

dostarczyły, sprawiły, że przez dłuższą chwilę nie dowierzaliśmy w usłyszane nowiny. 

W tych wielkich pudłach znajdowały się ogromne ilości... ozdób do włosów w 

kształcie kebaba. Spinki, gumki, opaski... Można wyliczać w nieskończoność, 

jednak pojawia się jedno ważne pytanie: po co to wszystko dyrektor Amelie? Czyżby 

jej zafascynowanie mugolskim przysmakiem osiągnęło tak krytyczny poziom? Skąd 

znana profesorka Transmutacji wzięła pieniądze na tak pokaźne zakupy? Czyżby z 

funduszu szkolnego, do którego wpływają składki od nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców? Zamierza się podzielić tym zakupem czy to jej zapas na lata? Oj, jak wiele 

pytań bez odpowiedzi... Ale spokojnie, my się dowiemy i będziemy pierwszymi, którzy 

was o tym poinformują! 

* 

Jak myślicie, stara miłość nie rdzewieje czy to tylko zwykłe powiedzenie? 

Mniejsza z tym, czy to prawda, czy jednak nie, ale doszły nas słuchy, że pomiędzy 

Arią Carter a Matim Levine, którzy kilka miesięcy tworzyli szczęśliwy związek, ale 

w tajemniczych okolicznościach rozstali się, znowu iskrzy. Coraz częściej pojawiają 

się wspólnie na imprezach czy podczas wyjść do 

kawiarni bądź teatru. Nasi informatorzy 

relacjonowali ich wyjścia jako pełne zażyłości. 

Podobno często się do siebie uśmiechali, a gdy 

myśleli, że nikt ich nie obserwuje, przytulali się 

bądź trzymali za ręce. Ile w tym prawdy, a ile 

ściemy? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z 

wielkim powrotem romansu roku? Jeśli tak, to 

jak na tę wieść zareaguje oficjalna partnerka 

profesora Wróżbiarstwa, Platyna Riddle, z 

którą niedawno mężczyzna się zaręczył? I co o 

tym wszystkim myśli matka Arii, która nigdy nie 

była przychylna ich związkowi? O tym, jak dalej 

rozwinie się ta znajomość i czy faktycznie ma ona podłoże romantyczne, dowiecie się 

tylko i wyłącznie ze sprawdzonych i zaufanych plotek w Newsville! 

* 

Doszły nas słuchy, że profesor Elena Sharon odeszła na zasłużoną emeryturę. 

Jednak nie jest to do końca prawda. Dyrektor Amelie Carter-Moore przechadzając 

się po starych cieplarniach naszej Akademii znalazła zejście do tajemnej piwnicy. 

Pragniemy przypomnieć, że profesor Sharon przez wiele lat w naszej szkole nauczała 
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Zielarstwa. Amelie schodząc na dół zobaczyła, że w idealnym naświetleniu rośnie tam 

wiele nielegalnych magicznych roślin. Dobrze wiemy, że emerytura magicznego 

profesora nie jest zbyt wysoka, a Elena uwielbia podróżować po świecie. Sądzicie, że 

otworzyła nielegalny biznes, aby nieco sobie dorobić na sprzedaży roślin, które nie są 

dozwolone w magicznym świecie? Czy coś trafiło do uczniów z jej tajnego składziku? 

W następnym numerze opublikujemy nieznane dotąd foteczki! 

* 

Zapewne każdy z nas zna cichą, spokojną i przemiłą 

Karoline Grey, absolwentkę Akademii Magii Ramesville, 

która ukończyła tę szkołę w barwach domu Godryka 

Gryffindora. Pewnie się zastanawiacie skąd mamy jakieś 

informacje o tej uczennicy, już piszemy! Ukończyła edukację 

z bardzo dobrymi wynikami, jednak nasze ptaszki ćwierkają, 

że planuje na nowo przystąpić do nauki w naszej szkole! 

Podobno nie chce rozpocząć kariery nauczyciela, bo wtedy 

będzie przebywać w jednej sali lekcyjnej, a będąc uczniem 

może obskoczyć połowę zamku i pozostawiać tam przeróżne 

magiczne przedmioty. Nadworni plotkarze mówią o 

horkruksach! Karoline bardzo mocno zainteresowała się Czarną Magią, a profesor 

Collotye wygadał się jak tworzyć te zabójcze przedmioty. Myślicie, że to prawda i 

pannie Grey uda się podzielić swoją dusze aby na wieki zostać uczniem Akademii? 

Musimy poczekać, na pewno dowiemy się dla Was wielu ciekawych informacji 

podczas kolejnego roku szkolnego.  

* 

Dyrekcja od kilku dni próbuje skontaktować się z Freyą Peters oraz Izą 

Evans w celu dopięcia spraw dotyczących organizacji kolejnego roku szkolnego. 

Niestety, ale uczennice zniknęły. Nie byłoby to podejrzane gdyby nie smoki Sophie 

Mellark Poe! Przez miesiąc stworzenia były bardzo niespokojne i z chęcią spaliłyby 

pół naszej szkoły! Freya Peters i Iza Evens były bardzo zainteresowane tą dziedziną 

magii i chciały iść na rozszerzenie z tego przedmiotu. Myślicie, że nielegalnie podeszły 

podejrzeć smoki, o których będą się uczyć? Czy to możliwe, że zostały przez nie 

pożarte? Teraz są wyjątkowo grzeczne, potulne i spokojne… Sophie wszystkiemu 

zaprzecza, ale kto tam wie!  
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Nieco więcej o Cormacu McLagenie 
 

  

Cormac urodził się w 1978 lub 1979 roku. Jego 

status krwi jest nieznany. Tiara Przydziału ulokowała go 

w domu Godryka Gryffindora.  

McLaggen był wysokim mężczyzną o szerokich 

barkach, w sam raz na pozycję obrońcy w Quidditchu. 

Miał kędzierzawe włosy i ciemne oczy. Ludzie 

przypisywali mu takie cechy jak agresywność i obłudność. 

Pokazywał jednocześnie odwagę i arogancję. Według 

Hermiony Granger robił on wszystko, aby ludzie się nim 

interesowali. 

 Cormac startował na pozycję bramkarza domu już 

zaraz po odejściu Wooda, ale zjadł funt jaj bahanek, przez 

co nie mógł wziąć udziału w sprawdzianach. Wystartował jednak później, na swoim 

siódmym roku. Szło mu wręcz idealnie, ale Hermiona użyła wobec niego zaklęcia 

Confundus, ze względu na jego docinki na temat Rona i Ginny. Miał okazję zagrać w 

meczu z Hufflepuffem. Nie poszło mu najlepiej, Gryffindor przegrał wówczas 60:320.  

McLaggen należał do Klubu Ślimaka. Podobała mu się Hermiona i poszedł z 

nią na przyjęcie Bożonarodzeniowe organizowane przez Profesora Horacego 

Slughorna, lecz ta zaczęła go tam unikać.  

Cormac musiał powtarzać swój siódmy rok, ale nie 

wiadomo do końca dlaczego. Wstąpił on do Gwardii 

Dumbledore'a i walczył w Drugiej Bitwie o Hogwart, którą 

przeżył. Ciekawym jest, że w szóstym filmie McLagen 

otrzymuje szlaban od Snape, za zwymiotowanie mu na buty, 

podczas przyjęcia Bożonarodzeniowego. W książce nie ma w 

ogóle takiej sytuacji. 
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Humor z murów naszej szkoły 
 

 

[22:56:05] ** przychodzi _Krysztalek_... 

[22:58:19] Alexander: co to za Kryształ 

[22:58:27] Alexander: z podłogami?     

[22:58:30] Alexander:  

[22:58:46] Hope_McDawes: Może 

szukał podparcia 

[22:59:01] Alexander: :o 

[22:59:09] Hope_McDawes: Każdy 

czasem tego potrzebuje 

 

*** 

[22:43:11] ** odchodzi Amelie_Carter 

[22:43:20] Alexander: Amleciak był     

[22:43:22] Alexander:  

[22:43:40] _Krysztalek_: czego? 

[22:43:59] Alexander: no zapomniałem 

cię przywitać 

[22:44:00] Alexander: :c 

[22:44:08] Alexander: *nie zdążyłem 

[22:44:13] _Krysztalek_: to przywitaj xd 

[22:44:19] Alexander: Amleciak!  

[22:44:22] Alexander: aż mi lepiej xD 

[22:44:31] _Krysztalek_: Amelie: 

Alexiak  

 

*** 

[19:25:45] Evie_Sevine: chyba, że bycie 

gołębiem to talent  

[19:25:52] Evie_Sevine: *grucha i lata* 

 [19:26:15] SophieMellark: Wiesz co się 

robi z gołąbkami? 

[19:26:18] SophieMellark:  

[19:26:26] Alexander: ZJADA! 

[19:26:26] Evie_Sevine:  

[19:26:28] Alexander:  

[19:26:30] Raven_Cane: podglonda u 

Sophie  

 

*** 

[18:17:31] Leyla_Belikov: Amelka 

[18:17:32] Leyla_Belikov: nie     

[18:17:33] Leyla_Belikov: -.- 

[18:17:39] Leyla_Belikov: lepszego nau 

od ciebie nie ma 

[18:17:41] Leyla_Belikov: ;-; 

[18:18:03] Amelie_Carter: ;/ 

[18:18:43] Amelie_Carter: no skoro 

nawet Leyla zrozumiała transme   

    

[18:18:47] Amelie_Carter:  

[18:23:12] Leyla_Belikov: no właśnie! 

[18:23:14] Leyla_Belikov: a to jest cud! 

 

*** 

[17:49:48] Crispin_Stewart: Kisnę.  

[17:50:19] Hope_McDawes: No widać 

że kiśniesz     

[17:50:25] Hope_McDawes: nawet 

zzieleniałeś 

[17:50:26] Hope_McDawes: :v 

 

*** 
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[20:16:28] Crispin_Stewart: Zamiast 

"Akcja" napisałem "Akacja".  

[20:16:52] Alexander:  

[20:17:06] Lui_Rassija_Putin: PRawie 

jak aronia zamiast ironia 

[20:17:33] Alexander: jak roślinnie 

[20:17:34] Alexander:  

*** 

[18:18:13] SophieMellark: Ojojoj 

[18:18:21] SophieMellark: Coś Ty taka 

czarna matulu? :v 

[18:18:28] AnishaMarin: bo czekalam 

na ciebie      

[18:18:34] AnishaMarin: aż mnie 

pokolorujesz  

[18:18:59] AnishaMarin: !kolor 

#924FFF 

[18:19:04] SophieMellark: AHA 

[18:19:13] SophieMellark: Czuję się 

zdradzona 

[18:19:14] AnishaMarin: KRYSZTALEK 

BYL PIERWSZY 

*** 

[17:58:09] Raven_Cane: kto chce mnie 

posmerać   ?  

[17:58:35] Hanna_Gonne: *smyra Ven* 

[17:58:49] Raven_Cane: Twoje 

smyranie nic nie zmienia :c 

[17:58:51] Raven_Cane:  

[17:59:20] Hanna_Gonne: I tak 

chcialam Cie posmyrac  

[17:59:20] SophieMellark: *smyra 

Ravi* 

[17:59:25] Raven_Cane:  

[17:59:30] Raven_Cane: Dziekuje 

Sopełku  

[17:59:39] Raven_Cane: wiem, nie 

można się mnie oprzeć  

[17:59:46] SophieMellark: No jasne  

*** 

[20:07:49] Lily_Carter: Moim zdaniem 

sprawdziłbyś się na teologii. 

[20:08:11] AkiRyuugu: Teologia? 

[20:08:16] AkiRyuugu: Wiedza o 

Teosiu?  

 

*** 

[21:02:58] Rosalia_Rossard: Aż się 

zapowietrzyłam  

[21:03:07] Rosalia_Rossard: Dajcie 

powietrza 

[21:03:08] Rosalia_Rossard: ludzie  

[21:03:14] Rosalia_Rossard: Przemek 

[21:03:15] SophieMellark: *daje 

powietrze* 

[21:03:16] Karol_Piccifues: Ja jestem 

powietrzem 

[21:03:16] Rosalia_Rossard: Przemek 

[21:03:20] Rosalia_Rossard: Przemek 

[21:03:21] Alexander: *budzi go na priv* 

[21:03:23] Karol_Piccifues: To mną 

oddychać chcesz     

 

 

 

 

 

 
 
 

http://polfan.pl/users/option/profile/nick/Przmek
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Pośród ankiet 
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Zdecydowanie tak! Chyba tak Czas pokaże

1. Jak myślisz czy zmiana w gronie dyrekcji wyjdzie na 
plus dla Ramesville?

19%
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2. Kto z uczniów/nauczycieli/dyrekcji okazał się w XXXII 
roku szkolnym najbardziej pomocny?

Lily Carter
Sophie Mellark
Alexander Collotye
Crispin Stewart
Amelie Carter
Gabrielle Simpson
Aria Carter
Karol Piccifues
Agnieszka Anderson
Rosalia Rossard

0

5

10

15

20

25

30

35

3. Gdybyś był nauczycielem to jakiego przedmiotu najbardziej 
chciałbyś nauczać?
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Kebaba

Zapiekanki
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Piwa

Benzyny

Pergaminu

4. Jaki zapach miałaby Twoja amortencja?

58%23%

10%

9%

5. Jak dużą masz rodzinę w ŚM?

1-3 osoby

4-8 osób

powyżej 15 osób

nie mam rodziny w ŚM
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Magiczna Pani radzi 
 

Witam was moje słoneczka!  

Przyszła jesień, a wraz z nią wiatry, deszcze i chłodne wieczory. Nic tylko 

wskoczyć pod kocyk z ciepłą herbatką! Niestety aktualna pora roku sprzyja też 

jesiennej chandrze, nasilaniu się depresji lub zwyczajnie odbiera nam energię do 

życia. Co robić gdy życie staje się całkowicie wyblakłe, a nam brakuje siły do 

radości? Magiczna Pani zaraz pomoże! 

Wszystko mogę tak naprawdę zmieścić w jednym zdaniu: Dawanie pokonuje 

depresję. Tylko, że jeszcze zbytnio wam to nic nie mówi, prawda? Przedstawmy to 

więc trochę inaczej. 

Wielu z nas pisze się na różny wolontariat, pragnąć dać coś od siebie 

społeczeństwu. Jako wolontariat, rozumiem tu wszystko, co robimy dobrowolnie, 

może to być także zwykła pomoc starszej pani, młodszemu bratu przy rozwiązaniu 

zadnia lub opieka nad zwierzęciem znajomego, gdy ten wyjeżdża. W ostatecznym 

rozrachunku okazuje się, że więcej otrzymujemy, niż daliśmy. Samo nasze 

doświadczenie, podpowiada nam, że poświęcenie czasu na rzecz dobra innych, to nie 

wydatek, a inwestycja, przynosząca spore zyski. Czemu tak jest? 

Osoby, które gnębi smutek, szukają takich okazji, żeby udowodnić sobie 

samemu, że są potrzebne. Dawanie nadaje sens im życiu. Znajdują w tym to, co 

stracili: właśnie znaczenie.  

Wracając jednak do pytania, na które jeszcze nie odpowiedziałam. Czemu 

zyskujemy więcej, pomagając innym? Kiedy komuś w jakiś sposób służymy, w 

zamian otrzymujemy ożywioną więź emocjonalną. Otrzymujemy pomoc od tych, 

którym sami mieliśmy pomagać. Ich pełen wdzięczności uśmiech, słowo „dziękuję” 

oraz szczęśliwe spojrzenie, sprawiają, że nasza samoocena się podnosi i 

zaczynamy lubić samych siebie oraz nasze życie. Smutek rozmywa się w 

zapomnienie. 

Pokażmy to teraz, jakby to wyglądało w życiu. 

Skrzacik Teodor miał swojego kochanego psidwaka. Niestety, jego młodszy 

brat okazał się być uczulony na sierść zwierzaka. Załamany nie wiedział, co zrobić ze 

swoim pupilem. Po rozmowie z mamą, dowiedział się jednak, że sąsiadka zgodziła 

się wziąć do siebie psidwaka, gdyż po śmierci męża i tak czuje się samotna. 

Wiedząc, że to najlepsze rozwiązanie, (zrozumiał już, że mama nie zgodzi się na 

oddanie) szczęśliwy pobiegł wyściskać zwierzę. 

Rozstanie było trudne, ale starsza pani pozwoliła skrzacikowi odwiedzać 

przyjaciela, kiedykolwiek będzie chciał.  
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W ten sposób całe popołudnia, Teodor spędzał u miłej sąsiadki. Jako że 

czarownica nie zawsze była w stanie wykonać wszystkie czynności, radośnie 

pomagał jej nosić zakupy czy wycierać naczynia w zamian za opiekę nad 

psidwakiem. Uśmiech wdzięczności na twarzy staruszki dodawał mu motywacji. W 

ten oto sposób odwiedzał dom sąsiadki nie tylko po to, by zobaczyć się z przyjacielem, 

ale także z kobietą 

Tylko raz zdarzyło mu się nie przyjść do sąsiedniego domu. Leżał wtedy 

chory w domu i smutny rzucał w ścianę zużytymi chusteczkami. Przez tą całą 

chorobę, był przykuty do łóżka i nie mógł zobaczyć się ze swoimi przyjaciółmi! Już 

od pewnego czasu zaczął określać tym mianem również staruszkę, gdyż przez 

spędzony razem czas znała wiele jego sekretów.  

Jakież było jego zdziwienie, gdy usłyszał pukanie do drzwi, a zaraz zza nich 

wybiegł radosny psidwak. Zwierzę od razu rzucił się na niego, wskakując na łóżko i 

zaczynając lizać po twarzy. Za nim do pomieszczenia weszła sąsiadka z koszykiem 

babeczek. Teodor wręcz krzyknął ze szczęścia. Zerwał się z łóżka i przytulił miłą 

czarownicę. Dzięki temu przez kolejny tydzień to sąsiadka przychodziła do skrzacika, 

zapewniając mu towarzystwo. Nawet mama Teodora wyjątkowo zgodziła się, żeby ta 

zabierała ze sobą psidwaka. W ten sposób znowu byli w komplecie. 

Patrząc na to w ten sposób, kochanie, kto zyskał więcej? Albo właściwie, kto 

pomógł komu bardziej? 
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Strefa rozrywki 
 

Konkursy trwają do 20 grudnia do godziny 22. 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji. Nauczyciele 

także mogą brać udział.  

Konkurs 1  

Pierwsze zadanie jest ulubioną rzeczą większości 

społeczności Akademii Magii Ramesville. Są to oczywiście 

ANAGRAMY. Dotyczą one magicznych stworzeń. Za każde 

z nich możecie otrzymać 2 punkty i 2 galeony.  

1. TACLURIMIEOŚ  

2. YWRZNCEO UKPRKEAT       

3. COUŻWEDR  

4. GLKNRIE  

5. ÓBRRAOGG 

6. AAŻNEKJ 

7. PTDIKEWON 

8. REMMOTEK  

9. SGYNOTI BRAK   

10. KĄTKALS HWYTOUCYOABNWL 

Konkurs 2  

Drugie zadanie to gra w skojarzenia. Macie podane 

trzy słowa i musicie odgadnąć, o jakiego ucznia z Hogwartu 

chodzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymacie 

2 punkty i 2 galeony.  

1. Wąż; miecz Gryffindora,; Mimbulus Mimbletonia 

2. Fretka; szukający; Wieża Astronomiczna 

3. Szampon; lochy; łania 

4. Szukająca; Cedric Diggory; łabędź 

5. Komentator; Potok; dredy 

6. Półkrwi, Percy; petryfikacja 

7. Mysie ogonki; prefekt; Hufflepuff 

8. Mops; czystej krwi; Slytherin 

9. Irlandczyk; Dean Thomas; wybuchy 

10. Krukon; Ginny Weasley; Cho Chang 
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