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Osobistości od drugiej strony:  

Nicolas Wand 
 

Magizoolog z powołania, ogromny fan i 

znawca smoków, człowiek energiczny i żywiołowy – 

oto jak można opisać w kilku słowach człowieka, 

któremu poświęciłam artykuł w tym wydaniu 

Newsville. Jeszcze nie wiecie, o kogo chodzi? Mowa 

o Nicolasie Wandzie, który przez kilka lat szkolnych 

sprawował w naszej Akademii stanowisko 

wicedyrektora, by podczas zakończenia ostatniego 

roku szkolnego odejść... i chwilę później wrócić, ale 

już w innej roli. Jakie tajemnice skrywa czupryna 

tego zwariowanego czarodzieja? Dlaczego 

zdecydował się wrócić? Zachęcam do lektury! 

 

[Młoda kobieta wstała z miejsca, 

które zajmowała i uśmiechnęła się 

serdecznie do osoby, która właśnie do 

niej podeszła. Uścisnęła dłoń 

Nicolasowi.] Witam Cię serdecznie! 

Cieszę się, że znalazłeś czas, by przyjść. 

[Wskazała chłopakowi miejsce po 

drugiej stronie stołu, po czym sama 

zajęła ponownie swoje, uważając przy 

tym, by nie pognieść sobie sukienki.] 

*Podał redaktorce dłoń i 

uśmiechnął się do niej.* Dziękuję za 

zaproszenie! 

[Skinęła głową w jego stronę z 

uśmiechem, po czym zerknęła w 

notatki, by zobaczyć, jaki zaplanowała 

temat jako pierwszy do poruszenia. 

Odchrząknęła cicho, po czym spojrzała 

na Nicolasa.] Może zaczniemy od 

czegoś prostego na rozgrzewkę... A 

mianowicie: jak wyglądały Twoje 

początki w Świecie Magii? [Spojrzała 

uważnie na puchona.] Jak doszło do 

tego, że tutaj trafiłeś? [Dla zachęty 

podsunęła w jego kierunku talerz z 

ciasteczkami.] 

O moich początkach ciężko nie 

usłyszeć, bo często są wywlekane w 

Kryształowej, ale z chęcią o nich 

opowiem. Ponad cztery lata temu 

(kalendarzowych!) Crispin napisał do 

stronki w tematyce Harry’ego Pottera i 

poprosił o reklamę. A że ja byłem tam 

adminem, złapałem byka za rogi, 

pomęczyłem biednego Stewarta całe 

popołudnie i trafiłem na czat! *Chwycił 

do ręki filiżankę i pociągnął z niej 

łyczek herbaty.* Dopiero o – dokładnie 

pamiętam! – 19:51 udało mi się wejść 

na czat, zrobić krzywą minę w stronę 

Crispina i nie odzywać się kilka dni. 

*Roześmiał się na to wspomnienie i 

ugryzł ciasteczko.* Tak trafiłem do 

Świata Magii, jednocześnie do 

Ramesville i zostałem tutaj na długo. I 

nie zamierzam odchodzić! Nigdy mi się 
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to nie udawało, więc wolę nie 

próbować... *Posłał Lily szeroki 

uśmiech.* 

Ach, ten Crispin! [Pokręciła z 

uśmiechem głową.] Z tego, co się 

orientuję, to wiele osób jest w naszej 

Akademii właśnie dzięki jego zasługom 

i staraniom. [Zaśmiała się cicho.] 

Niemniej jednak wydaje mi się, że nie 

ma Ci za złe tamtej upierdliwości. W 

końcu wyrosłeś na ludzi! [Uśmiechnęła 

się szeroko do chłopaka, po czym 

wzięła łyk waniliowej herbaty.] Jesteś 

osobą z dość dużym stażem w ŚM-ie. 

Niedawno podczas 

zakończenia roku 

szkolnego byliśmy 

świadkiem Twojego 

odejścia. [Przyjrzała 

się puchonowi 

uważnie, trzymając 

pióro w gotowości do 

notowania.] Co się 

zmieniło, że wróciłeś 

na następny rok, ale 

tym razem w innej roli 

– roli ucznia? 

Chyba cały 

wywiad skupi się 

wokół Crispina! *Mruknął pod nosem i 

pokręcił głową z niedowierzaniem.*  

Oczywiście miałem plan odejścia, 

zajęcia się sobą, rozwijania 

zainteresowań... Ale jakże mógłbym 

opuścić rozpoczęcie roku? Dlatego 

przyszedłem, napisałem przypadkiem 

do nowego/starego dyrektora i sprawił, 

że się zapisałem... *Przez chwilę na jego 

twarzy można było dostrzec krzywą 

minę, która zaraz zmieniła się w wesoły 

uśmiech.* Ale oczywiście poznałem 

nowych ludzi, spotkałem parę bardzo 

starych znajomych i przekonałem się 

do Mafii, dlatego cieszę się, że tutaj 

jestem. 

A dlaczego jako uczeń? 

*Zastanowił się chwilę.* Hm, wątpię, 

żebym wydarł Sophie któryś z 

„naszych” przedmiotów. Obawiałem się 

też, że czas mi nie pozwoli, a z ucznia 

łatwiej byłoby mi zrezygnować w 

środku roku. 

Och, mam nadzieję, że nic 

takiego się nie stanie, że będziesz 

musiał nas opuścić i w spokoju 

rozpoczniesz rewolucję Świata Magii w 

innej dziedzinie. 

[Uśmiechnęła się 

delikatnie do 

chłopaka. Odgarnęła 

włosy z twarzy i 

założyła je za ucho. 

Spojrzała na Nicolasa.] 

Co byś poradził 

osobom, które dopiero 

zaczynają swoją 

magiczną przygodę i 

nie wiedzą, co ze sobą 

zrobić, w którą stronę 

się ukierunkować? 

[Przyjrzała mu się 

uważnie.] Jaki jest 

Twój przepis na sukces w Świecie 

Magii? 

*Słuchając kolejnego pytania 

postanowił poczęstować się jeszcze 

jednym ciasteczkiem.* Tak naprawdę 

ciężko mi powiedzieć, moja droga 

naprawdę ukształtowała się bardzo 

szybko i sam nie jestem pewien, jak to 

się potoczyło. Moja rada dla młodych 

adeptów jest... Hm. Trochę może 

schematyczna, ale wybrać pięć 

ulubionych przedmiotów, ćwiczyć się w 

nich dalej i wybrać ten, który zajmie 
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najwięcej miejsca w waszym sercu! A 

dla przyszłych profesorów – mieć 

przede wszystkim dobry kontakt z 

uczniami i wiedzieć, czego się naucza. 

Dobre rady od doświadczonego 

człowieka. [Pokiwała z uznaniem 

głową.] Może powinieneś pomyśleć o 

wydaniu jakiegoś poradnika? 

[Spojrzała na chłopaka rozbawiona, a 

chwilę później ponownie skupiła się na 

swoich notatkach, chcąc wiedzieć, na 

jaki tor teraz skierować rozmowę.] 

Ptaszki w Akademii ćwierkają, że 

wróciłeś, by zrewolucjonizować Świat 

Magii. [Spojrzała na niego uważnie i z 

zaciekawieniem.] Czy to oznacza, że 

porzucisz naturę szalonego i 

nieprzewidywalnego magizoologa? Co 

planujesz po skończeniu szkoły? 

Ptaszki AMR nigdy nie zawodzą! 

*Parsknął śmiechem i napił się 

herbatki, aby się uspokoić.* Może 

niekoniecznie zrewolucjonizować, ale 

zadbać o niego. Mój plan był taki, aby 

wyszkolić się z przedmiotów, na które 

brakuje nauczycieli. Mam tutaj 

oczywiście na myśli Historię Magii i 

Astronomię, choć moje możliwości 

ograniczają się jedynie do HM! I 

właśnie to zamierzam zrobić po 

skończeniu szkoły – odbyć staż i zostać 

historykiem. *Odwrócił wzrok od 

redaktorki i wgryzł się w ciasteczko, 

przepijając je herbatką.* Natury 

magizoologa oczywiście nigdy nie 

porzucę. Na razie nie mam ambitnych 

planów w tym kierunku, chociaż być 

może niedługo trafi w obieg mój 

podręcznik! 

Podręcznik? [Ożywiła się na 

wspomnienie tych planów.] No, no, no. 

Na pewno dzieło magizoologa, który 

ma na swoim koncie takie 

doświadczenie, wiele by zmieniło w 

Świecie Magii. [Uśmiechnęła się do 

chłopaka i zamknęła notatnik, chcąc 

zadać ostatnie pytanie.] Na końcu mam 

taką tradycję, że pytam swoich 

rozmówców, czy może chcieliby kogoś 

pozdrowić, przestrzec kogoś przed 

kimś? Może coś ogłosić? [Spojrzała z 

wyczekiwaniem na puchona.] 

Przestrzegam każdego przed 

gniewem Amelki oczywiście. 

*Zachichotał.* Nie będę wymieniał 

szczególnie, ale pozdrawiam każdego, 

kto stanął na mojej drodze w ŚM-ie i 

dziękuję tym, którzy sprowadzali mnie 

zawsze na dobre drogi ŚM-u (to nie 

tylko Crispin!).    

[Zebrała swoje rzeczy i wstała od 

stolika. Uśmiechnęła się, gdy Nicolas 

zrobił to samo.] Dziękuję Ci bardzo za 

tę rozmowę i cóż... do zobaczenia na 

korytarzu! [Uścisnęła mu dłoń, 

uśmiechając się przy tym serdecznie.] 

To była przyjemność. Raz 

jeszcze dziękuję za zaproszenie! 

*Uśmiechnął się i podał dłoń Lily.* 
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 „Szeptucha” Katarzyny Bereniki 

Miszczuk czyli o słowiańskich bogach 

zdjęcie pochodzi z bloga Zabookowana 

 

Gosia, a właściwie Gosława, od zawsze chciała zostać lekarzem. Już prawie 

nim jest! Została jeszcze tylko praktyka u szeptuchy. Sama Gosia nie spodziewała 

się że na takim odludziu jak Bieliny spotkają ją takie niesamowite rzeczy. Ale 

powiedzmy sobie szczerze, która nowoczesna kobieta wierzy jeszcze w bogów? 

Mimo tego, że jestem raczej sceptycznie nastawiona do polskich autorek to 

tutaj byłam zachwycona. Nie zdawałam sobie sprawy, że okolice Łysej Góry są takie 

piękne. Sama główna bohaterka jest pokazana też zupełnie inaczej. Nie jest to typowa 

Mary Sue. Choć Gośka panicznie boi się bakterii i tego, że zachoruje co czasami było 

denerwujące. I oczywiście Mieszko. Na początku nie wiedziałam co o nim myśleć, ale 

z czasem pokochałam go całym sercem! 

Szeptucha jest książką dla tych, którzy są ciekawi naszego rodzimego folkloru i 

nie boją się bakterii. Pamiętajcie tylko, że niektórzy bogowie potrafią przyprawić o 

koszmary... 
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Krótka historia samotności 
 

Donośny dźwięk rozległ się po kuchni niewielkiego, miejskiego domu. 

Rozbrzmiał gwałtownie, a następnie równie szybko ucichł. Znowu zapanowała cisza. 

Oliver wlepiał wzrok w małą, metalową zębatkę, która leżała przy jego nodze. 

To ona uderzyła o kafelki, mącąc panujący do tej pory spokój. Starzec właśnie 

naprawiał zegar, który od dawien dawna wisiał w jego kuchni. Kuchni słonecznej, ale 

jakoś ponurej. Puste blaty nie świadczyły o niedawnym gotowaniu. W pozamykanych 

szafkach chowały się wszystkie garnki i patelnie. W zlewie leżał jeden zestaw prostych 

sztućców, szary talerz i nijaki kubek, które używane były cały czas i myte na bieżąco. 

Gdzieś w kącie fruwał zlepek kurzu, a na obrusie widniały plamy po kawie. Tylko 

wazon ze świeżo zerwanym bzem nie pasował do reszty. 

Gałązki roznosiły słodki zapach. Słodki i niezwykle ostry. Woń bzu przytłaczała 

Olivera. Najchętniej wyrzuciłby go do śmietnika, ale nie mógł tego zrobić. Zwyczajnie 

nie mógł zaprzeczyć pewnej utartej tradycji. 

W końcu podniósł zębatkę i umieścił ją we właściwym miejscu. Skręcił kilka 

kolejnych, a następnie nałożył obudowę. Po chwili zegar już stał wybijając poranną 

godzinę. Dlaczego nie naprawił go zaklęciem? Już dawno stracił serce do magii. 

Na zewnątrz rozbrzmiał głośny śmiech dziecka. To znowu sąsiad i jego mała 

latorośl. Lub raczej narośl — jak to lubił określać Olivier. Ten mały szczyl 

wyprowadzał go z równowagi. Całe ulice pomazane były kredą. W skrzynce na listy 

wiecznie znajdował jakieś dziwne przedmioty: a to zdechłe żaby, a to kawałki 

patyków. Chłopiec zniszczył wszystkie jego donice z roślinami, a podczas Halloween 

powrzucał jajka do rynien. Zakała, której nie mógł przeciwdziałać. 

Oliver wstał od stołu i podszedł do okna. Po drugiej stronie płotu widział tę 

rozbawioną rudą czuprynę, która biegała niczym rażona prądem. Nie raz i nie dwa 

zastanawiał się nad zamienieniem tego chłopca w jakiś mniej hałasujący przedmiot. 

W prawy but na przykład. Wybrałby się wtedy w długą wędrówkę po górach i wcale 

nie zmieniał skarpet. Tak, to by młodzika nauczyło rezonu. 

Wtedy dostrzegł uśmiechnięta twarz sąsiada. Machał do niego, jakby go 

wołając. Mieszkanie wśród mugoli miało swoje minusy. Tak czy inaczej Oliver nie 

miał innego towarzystwa. 

Starzec westchnął ciężko i podrapał po głowie. Trudno. Włożył na stopy 

schodzone buty, po czym otworzył tylnie drzwi. 
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Od razu uderzył go powiew ciepłego powietrza. Tegoroczna wiosna była 

naprawdę ciepła. Jabłoń, pomimo wczesnej pory, już przekwitała, natomiast trawy 

żółciły się od mleczu. 

— Jak tam, panie Wood, zdrowie dzisiaj? — zapytał wysoki mężczyzna, którzy 

wychylał się zza drewnianego płotu. 

— Jak zawsze, kiepsko — odburknął starzec wodząc wzrokiem za malcem, 

który dorwał właśnie pilot od zabawkowego samochodu. — A to — zaczął — kiedy 

idzie do szkoły? 

— Timmy? Za rok — odpowiedział mężczyzna z nieukrywaną dumą. Zwracał się 

do chłopca bardzo serdecznie i w ogóle nie przeszkadzało mu jak malec przebiegał po 

jego stopach. 

— Świetnie… — odparł Oliver, wyobrażając sobie, że już wkrótce będzie miał 

spokój. Przynajmniej na część dnia. 

— Swoją drogą bardzo przepraszam za sceny, których był pan ostatnio 

świadkiem. Rozwodzę się z żoną. To nie jest łatwy okres ani dla mnie, ani dla 

Timmiego. 

— Jasne — skwitował krótko. — No nic, pójdę zażyć leki. 

— Miłego dnia panie Wood! 

— Tak, miłego… — szybko uciekł z pola widzenia sąsiada. Znowu znalazł się w 

ponurej przestrzeni swojego domu. Sam. 

Oliver mieszał herbatę, obijając łyżkę o ścianki kubka. Rose tego nienawidziła. 

Za każdym razem patrzyła na niego krzywo dopóki nie przestał. To było takie 

wymowne spojrzenie. Ciche, a mimo to sprawiające wrażenie niezwykle głośnego. Od 

razu orientował się, że coś jest nie tak. To było jak telepatia. 

Ale teraz nie było Rose. Nie było jej spojrzenia. Mieszał więc herbatę tak 

głośno, jak tylko umiał. Jakby na złość. Pytając w żałości jak mogła odejść z tego 

świata przed nim. A żal każdego dnia stawał się silniejszy. 

Rozległ się dzwonek. Oliver przeklął pod nosem. Czy ludzie nie mogą zostawić 

go samego? 

— Czego? — zapytał w gniewie uchylając drzwi. 

— Panie Wood, mogę zająć panu chwilkę? — zapytała kobieta, niedawna 

sąsiadka. 

— Niekoniecznie… 

— To zajmie naprawdę moment — zarzekała się, wpraszając się do środka. 

Gdyby tylko mogła przeskoczyłaby nad Olivierem. 
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Z gracją szczura wysoka brunetka dostała się do salonu. Była bardzo elegancka, 

promieniowała z niej duma i pewność siebie. Rose nigdy taka nie była. Przypominała 

skromną, utalentowaną kobietę, jaką przecież była. W każdym calu. 

— Panie Wood, przyszłam do pana, ponieważ chcę z panem o czymś 

porozmawiać — zaczęła, siadając na kanapie bez pytania. 

— Ehe… 

— Widzi pan, mój mąż nie potrafi odpowiednio zająć się naszym dzieckiem. 

Jest skrajnie nieodpowiedzialnym człowiekiem. Wie pan, że pracuje jako 

magazynowy? Taki człowiek nie może wychowywać małego chłopca… 

Mówiła, a jej głos dziwnie wysoko dźwięczał w uszach Oliviera. 

— Zdecydowanie lepiej zajmę się Timmym, tylko widzi pan, wszystko zależy od 

sądu — wyciągnęła z torebki kopertę. — Niech pan przyjdzie na rozprawę. 

— Po co? — zapytał, nie wyciągając ręki po dokument. Kobieta położyła go na 

stoliku. 

— Opowie pan w jakich godzinach mój ex-mąż — zaznaczyła to słowo wyraźnie 

— wraca do domu. O tym jak Timmy biega bez niczyjej opieki. Jestem pewna, że 

zauważył pan również jakąś obcą kobietę przychodzącą do domu. 

— Jaką kobietę? 

— No — wzruszyła ramionami — wie pan, może być dowolna. 

Olivier nic nie odpowiedział. 

— Oczywiście Timmy wyjedzie razem ze mną zaraz po sprawie sądowej — 

zapewniła kobieta. — Proszę zatem to przemyśleć. 

Chwilę później była już sąsiadka wsiadała do ekskluzywnego Mercedesa. 

Pojechała w dół ulicy i zniknęła za zakrętem. Nie zajrzała do syna? Nawet nie 

spojrzała na swój dawny dom. Dziwna kobieta. 

Olivier przyjrzał się oknom sąsiada. Właśnie stał przed szansą pozbycia się 

uciążliwego dzieciaka. Koniec z wrzaskami z samego rana. Koniec ze śmieciami pod 

drzwiami. Koniec… jedynego życia z jakim pozostało mu obcować. 

Starzec ponownie podrapał się po głowie. Co on właściwie robił. Czy Rose, 

będąc obok, pochwaliłaby jego zachowanie? Na pewno nie. To była godna kobieta. 

Gdyby mieli dzieci rozpieszczała by je tak samo, jak sąsiad rozpieszcza swojego syna. 

Rzeczy Oliviera byłyby tak samo zniszczone. W skrzynce znajdowałby takie same 

martwe żaby. Wszystko byłoby tak samo jak jest… 

… jak jest teraz. 
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~ 

— Dziękuję panie Wood — mówił sąsiad, ściskając dłoń Oliviera. Obaj ubrani 

byli w garnitury, a pomiędzy nimi biegał rozbawiony Timmy. 

— Nie ma o czym mówić — zapewnił starzec. 

— Jest — sprzeciwił się. — Zapamiętam to. 

Sąsiad oddalił się z synem, a po chwili obaj weszli do swojego domu. Olivier 

obserwował ich z uśmiechem na twarzy. Już dawno nie czuł, by zrobił coś właściwego. 

Wszedł do domu bez uczucia smutku. Słońce wpadające przez okna w końcu 

przyniosło mu ulgę. Jasność otulała go jak puchowy koc zimą. Nie był wcześniej 

świadomy jak tegoroczna wiosna była piękna. Wchodząc do kuchni dostrzegł, że zegar 

znów stanął. Z zakurzonej szuflady zabrał różdżkę i jednym prostym zaklęciem 

wprawił go ponownie w ruch. 

Nawet bez pachniał na powrót łagodnie. 
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Skrzacia kuchnia:  

konfitura malinowa 
 

Składniki na ok. 300 g: 

✓ 0,5 kg malin 

✓ 150 – 200 g cukru 

✓ 200 ml wody 

 

Przygotowanie: 

1. Oczyść maliny delikatnie pod wodą ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

2. Z wody i cukru stwórz syrop. 

3. Ostrożnie dodaj oczyszczone maliny i gotuj je przez 30 

– 40 minut na małym ogniu. 

4. Podczas gotowania zbieraj z powierzchni gotującej się konfitury powstające 

szumowiny – jeśli tego nie zrobisz konfitura, nie będzie wyglądała tak elegancko jak 

powinna. 

5. Pamiętaj o mieszaniu konfitury, by się nie przypaliła. Najlepiej, jeśli będziesz 

delikatnie mieszał zawartość tak, by nie uszkodzić owoców. 

6. Po kilkudziesięciu minutach przestań gotować konfiturę i odstaw ją do 

przestygnięcia. 

7. Następnie podgrzej ją ponownie i gotuj, aż do momentu kiedy owoce staną się 

szkliste, a całość zgęstnieje. 

8. Kiedy konfitura jest jeszcze gorąca przełóż ją do małych słoiczków, zakręć je i 

postaw do góry dnem. 

9. Jeśli chcesz by konfitura dłużej mogła być przechowywana zalecam pasteryzację 

słoiczków. 

 

Polecam herbatkę z cytryną i taką malinową konfiturą. Idealna kombinacja 

na przeziębienie, ale nie tylko! Smacznego! 
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Ploteczkowy świat 
 

Kochani Wielbiciele Ploteczek! To wydanie 

Najlepszego Emocjonującego Wydania Szkolnego Vogue 

Inaczej Luźny Legalny Ewenement, czyli NEWSVILLE 

poprowadzi dla was wasze ulubione plotkarskie duo, czyli 

siostry Skeeter, które na pewno dostarczą Wam 

ciekawych i nie zawsze prawdziwych informacji z 

Akademii Magii Ramesville. 

 

Czy wy też zauważyliście, że naszemu drogiemu profesorowi Alexandrowi 

Collotye doszło jeszcze jedno nazwisko? Miłe ptaszki doniosły nam, że może mieć to 

związek z jego problemami małżeńskimi. Kilka tygodni temu chyba cały zamek słyszał 

ich kłótnię w najwyższej wieży w Akademii. Była nauczycielka Astronomii, a 

równocześnie jego już wieloletnia żona, oskarża go o romans! Profesor oczywiście 

wszystkiemu zaprzeczył. Co ciekawe od tamtej pory nikt nie widział Patrycji 

Whiteowl. Czy może rzeczywiście coś jest na rzeczy? Czy to koniec ich małżeństwa? 

A może chodzi o coś zupełnie innego? Będziemy próbowali dowiedzieć się tego w 

najbliższym czasie. 

* 

Ostatnio nasza damska część dyrekcji niezbyt dużo 

przesiaduje w Kryształowej Komnacie. Po przeprowadzeniu 

małego śledztwa, okazało się, że odpowiedź jest tylko jedna: 

Nicolas Wand! Podobno Puchon zaczął zagłębiać się w sztukę 

warzenia eliksirów i od jakiegoś czasu pracuje nad „tajną” 

operacją zwaną PRZYKRA POZYCJA. Ostatnio nasz informator 

doniósł nam, że widział bardzo ciekawą sytuację, kiedy to 

Nicolas zawzięcie tworzył notatki, co chwila zerkając w kociołek! 

Niedługo później zaś został przyłapany na dolewaniu jakiejś 

substancji do pucharu dyrektor Sophie Mellark Poe. Od tego 

czasu prefekt jest bardzo zaangażowany w życie szkoły. Jakie 

plany ma Nicolas? Czyżby planował wrócić na stanowisko 

dyrektora? I co może oznaczać tajemnicza akcja? Specjalnie dla 

Was spróbujemy się tego dowiedzieć!  

* 

Czy wy również zauważyliście, że nowa profesor Gabrielle Simpson, 

nauczycielka WoHP, od jakiegoś czasu nie pojawia się w murach Rames? A 

przynajmniej nie oficjalnie. Jak sama podaje, od teraz nazywa się Malia Calhoun. 

Doszły nas jednak słuchy o dziwnych wydarzeniach ostatniej nocy, kiedy to młoda 
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kobieta urządziła sobie wycieczkę po zamku, śpiewając przy tym pieśni ludowe i 

malując na ścianach dziwne znaki, które tuż po jej zniknięciu zostały posprzątane 

przez Kryształka. Następnego dnia nazywała siebie ponownie Gabriellą! Czyżby 

młoda nauczycielka chorowała na rozdwojenie jaźni? A może bierze udział w 

dziwnych rytuałach nauczyciela Czarnej Magii? Śledztwo trwa! 

* 

Mówi się, że uczniowie Ravenclaw są najbystrzejsi, czyż 

nie? Ostatnio ciężko dostrzec któregoś z nich w Kryształowej 

Komnacie lub podczas zajęć. Nie mówiąc o ich opiekunach, 

profesor Helenie Browen, zagłębiającej się w numerologii, 

oraz profesorze Karolu Piccifues, który sam siebie nazywa 

„królem”. Bardzo możliwe, że Krukoni z profesorami na czele 

planują przejąć AM Ramesville! Nauczyciel Zaklęć i Uroków nie 

raz dawał do zrozumienia, iż z chęcią przygarnąłby tytuł 

dyrektorski. Czyżby planował wykorzystać swoich 

podopiecznych, którzy tak mu ufają? Co na to obecna dyrekcja? I 

jaka jest w tym rola szkolnej numerolog?  

* 

Doszły nas słuchy, że jedna z uczennic, do tej pory zdeklarowana Ślizgonka, 

Rosalia Rossard przeniosła się do domu Borsuka. Dlaczego tak się stało? Wersji 

jest kilka. Jedna z nich mówi, że przyczyną jest ukryta sympatia do dyrektora 

Crispina Stewarta, który to przez długi czas sprawował opiekę nad Hufflepuffem. 

Według innej, dziewczynie zaczęły przeszkadzać magiczne stworzenia, które prefekt 

naczelna Raven Cane namiętnie wykradała z lekcji Opieki nad Magicznymi 

Stworzeniami. Która z nich jest prawdziwa? Tego nie wie nikt, a uczennica odmawia 

komentarza na ten temat. 

* 

XXXIII rok szkolny można śmiało określić rokiem 

powrotów. W murach Ramesville ponownie zagościł niejaki 

Taehyung Poe, po cichu zasilając szeregi nie Ślizgonów, a 

Puchonów. Choć na lekcjach pojawia się rzadko, nie przegapi 

żadnej okazji do zdobycia punktów. Co jest powodem 

nieobecności młodego czarodzieja? Nasze niezawodne ptaszki 

donoszą nam, że pan Poe postanowił zasilić grono swoich 

wielbicieli, choć nikt nie wie w jaki sposób. Obecnie wiemy, że 

należy do niego Nicolas Wand oraz aż połowa dyrekcji – dawny 

kochanek, dyrektor Stewart i żona, dyrektor Mellark Poe. Kto 

będzie następny? Uważajcie na tego młodzieńca! 
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Nieco więcej o Regulusie Blacku 
 

Regulus Arctulus Black urodził się w 1961 roku, a 

zmarł w 1979. Był czystej krwi. Jego rodzicami byli Orion i 

Walburga Black, a bratem – Syriusz. Mieszkał w  Londynie 

na Grimmauld Place 12.  

W Hogwarcie został przydzielony do Slytherinu. 

Uczęszczał do Klubu Ślimaka prof. Slughorna. 

Reprezentował swój dom jako szukający w drużynie 

Quidditcha. 

 Black podziwiał Voldemorta przez długi czas. Chciał 

nawet wstąpić w krąg śmierciożerców. W wieku 16 lat został 

obdarowany Mrocznym Znakiem. Rok po tym, gdy 

Voldemort potrzebował skrzata, ten wysłał mu Stworka. Wtedy też Czarny Pan użył 

go, aby zabezpieczyć jeden z horksruksów, a mianowicie Medalion Salazara 

Slytherina.  

Po pewnym okresie, a mianowicie w 1979, roku Regulus chciał się wycofać. 

Prawdopodobnie miał zrobić coś strasznego. Poprosił Stworka o zabranie go do 

jaskini, gdzie znajdował się medalion. Tam podmienił go na fałszywkę z listem do 

Voldemorta. Uprzednio oczywiście wypił wodę, która go zabezpieczała. Następnie 

kiedy chciał się napić się wody z jeziora, wciągnęły go inferiusy.  

Na sam koniec poprosił jeszcze, aby Stworek zniszczył 

medalion. Jednak pomimo oddania Blackom, nie potrafił go 

zniszczyć.  

Co ciekawe, chociaż Regulus zabronił Stworkowi 

wyjawienia prawdy o jego śmierci reszcie rodziny, skrzat 

przekazał to Harry’emu Potterowi wiele lat później. 
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Znikacz – co i jak? 
 

ZNIKACZ 

Klasyfikacja MM: XXXX 

 

O ile uważaliście na teoretycznych lekcjach Quidditcha, dobrze wiecie, czym 

jest znikacz. Jest to ptaszek, który stał się pierwowzorem do stworzenia złotego 

znicza! Jeżeli wyobrazicie sobie ten mały przedmiot, a wasza wyobraźnia dołączy do 

niego dłuuugi, wąski dziób i błyszczące oczy, to ujrzycie znikacza. Niesamowity 

wpływ na szybkość oraz natychmiastową zmianę kierunku lotu mają obrotowe stawy 

skrzydeł. Warto zwrócić uwagę na oczy oraz pióra znikacza. Są one bardzo cenne, 

dlatego w przeszłości często zdarzały się polowania. Używanie znikacza w Quidditchu 

również skutecznie zmniejszało jego populację (wiele złapani znikacza kończyło się 

jego zgniecieniem w ręce), dlatego wkrótce gatunek ten klasyfikował się do szybkiego 

wyginięcia. Na szczęście przejrzano na oczy i objęto je ochroną. 

Ciekawostka od Magizoologa: Klasyfikacja znikaczy wynika z tego, że za 

ich złapanie grożą wysokie kary, nie dlatego, że są niebezpieczne. 
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Świat ciekawostek 
 

Ramesville 

Czy wiesz, że dom Helgi Hufflepuff w zeszłym roku szkolnym pobił rekord w 

liczbie zdobytych punktów? Puchoni uzyskali 28 850 punktów, a pobili swój własny 

rekord.  

Czy wiesz, że jedynym podwójnym absolwentem szkoły jest Ayame Tsukino 

(Kosem)? Za pierwszym razem należała do domu Angels, zaś za drugim do domu 

Salazara Slytherina. 

Czy wiesz, że wśród pracowników AM Ramesville jest aż ośmiu absolwentów 

tej szkoły? 

Czy wiesz, że w tym roku szkolnym prawdopodobnie odbędą się mecze 

Quidditcha, w których wezmą udział uczniowie i nauczyciele? 

Czy wiesz, że dawniej Kryształowa Komnata była głównym pokojem 

Akademii, ale później przez kilka lat był nim pokój pod nazwą "AMR"? 

  

Uniwersum Harry’ego Pottera 

Czy wiesz, że Narcyza Malfoy nie posiadała mrocznego znaku ponieważ nie 

była śmierciożercą? 

Czy wiesz, że Luna Skamander (zd. Lovegood) miała dwóch synów? 

Czy wiesz, że sala nauczyciela Wróżbiarstwa Firenzo przypominała las? 

Czy wiesz, że Dolores Jane Umbridge po Drugiej Bitwie o Hogwart została 

zesłana do Azkabanu? 

Czy wiesz, że Lily Potter (zd. Evans) i Remus Lupin podczas nauki w Szkole 

Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie byli prefektami? 
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Humor z murów szkoły 
 

[18:07:39] prof_Karol_Piccifues: 
 Gdzie pada akcent? 
[18:07:43] Nicolas_Wand:  
conjunctiVItis 
[18:08:13] Raven_Cane: conjuctiVItus 
[18:08:15] Debora_Magnael:  
conjunctiVItus 
[18:08:25] Cirilla_Merigold-
Carter: conjunctiVItus 
[18:08:37] prof_Karol_Piccifues: Tak, 
+3. Gdzie pada akcent? 

[18:08:43] Raven_Cane:  
[18:08:43] prof_Karol_Piccifues: A to 
już było... 
 

** 

 

[22:49:29] Lily_Carter: Christian, 

podrywasz braci?  
[22:49:36] Christian_Adams: Nie 
[22:49:37] Christian_Adams: Jezus 
[22:49:53] TaeTae: przyznaj się :V 

[22:50:40] Lily_Carter: Jezusa?  
 

** 

[17:32:25] Crispin_Stewart: Gdzie ta 

Maila poszła.  

[17:32:45] SophieMellark: Pisać majla 

 

** 

[19:30:03] Helena_Browen: Ale nie no 

[19:30:11] Helena_Browen: jak to 

K(a)ról 

[19:30:23] Alice_Wright: XDD 

[19:30:26] Ruzael: ZAŚMIAŁAM SIĘ 

[19:30:33] Ruzael: K(A)RÓL 

[19:30:42] Ruzael: XDDDDDDD 

[19:30:44] Jess.White: xD  

[19:31:10] Jess.White: Oplułam się przez 

was  

[19:31:12] Helena_Browen: Sama to 

wymyśliłam, geniusz XDDDDDDDDD 

[19:31:23] Alice_Wright: Ale ty jesteś 

genialna 

[19:31:24] Jess.White: 300 IQ 

[19:31:26] Alice_Wright: XDDD 

[19:31:33] Helena_Browen: Normalnie 

Krukonka 100000% 

[19:31:45] Ruzael: OCZYWIŚCIE 

 

** 

 

[21:25:32] Karol_Piccifues: Pisałem 
Amelii, że dodam do końca tego tygodnia 
[21:25:47] Karol_Piccifues: A jest 
dopiero piątek XD 
[21:25:56] SophieMellark: Ale skąd ja 
mam wiedzieć 
[21:26:01] SophieMellark: Nie jestem 
Amelią 
[21:26:12] Karol_Piccifues: Nie? :o 
[21:26:24] Karol_Piccifues: Myślałem, 
że wy umiecie się łączyć telepatycznie 
[21:26:31] Karol_Piccifues: Jak Ci... 
[21:26:44] Karol_Piccifues:  
Power rangers! 
 

** 

[22:35:51] Ignatius_Velvelvanel: Ryta 

cicho tam  
[22:36:09] Natasha_Levine: Ryta? xD 
[22:36:15] Ignatius_Velvelvanel: No 
taka PoRyta 
[22:36:22] Ignatius_Velvelvanel: 

 
[22:36:32] Rita_Prince: Ignatiusie 
[22:36:37] Rita_Prince: patusie 
[22:36:55] Lily_Carter: Ignatusie 
[22:36:58] Lily_Carter: Ty patronusie 
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** 

[21:37:26] Lily_Carter: !kto 
[21:37:26] _Krysztalek_: Zatsune 
Ernello 
[21:37:29] Lily_Carter: !kto 
[21:37:29] _Krysztalek_: Avelyne 
Taysson 
[21:37:31] Lily_Carter: !kto 
[21:37:32] _Krysztalek_: Nereida 
Wengs 
[21:37:35] Lily_Carter: No nie 

wylosuje mi nauczyciela  

[21:37:40] GabrielleSimpson: !kto 
[21:37:41] _Krysztalek_: Mati Levine 
[21:37:42] GabrielleSimpson: prosze

 
 

** 

[13:22:47] Crispin_Stewart: Andrei, 
hej!     
[13:22:56] Andrei_Blame: Tak mnie 
nazywają 
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Pośród ankiet
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Zimowy konkurs 
Niedawno w naszej Akademii odbył się zimowy konkurs, w którym chętnie braliście 

udział. Przed Wami prace, które otrzymały wróżnienia! 

 

Rosalie Nicket & Tristan Blue 

*świstoklik* 

 

Raven Cane 

*świstoklik* 

 

Nicolas Wand 

 
 

Larysa Lapointe 

Akademia Magii Ramesvile czaruje od 2004 roku 

Żadna inna szkoła nie  ma w sobie takiego uroku 

Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin i Hufflepuff 

W  Ramesvile  uczą się magii  przez cały  czas  

Na  lekcji  wróżbiarstwa  profesor Levine Mati 

Uczy nas jak wróżyć  z  liści  chińskiej  herbaty 

W  Gryffindorze  naszego  opiekuna   kochamy 

https://www.youtube.com/watch?v=2FOH1nV0IXU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=itFPsK_BVo8
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Bo zawsze od niego niezbędną pomoc otrzymamy 

Sophie Mellark Poe uczy nas w smokologii klasie 

Żebyśmy wiedzieli wszystko o smokach każdej rasie 

Naucza jak opiekować się magicznymi stworzeniami 

Mogli  byśmy  słuchać  tego  całymi  godzinami 

Zaklęcia i Uroki to wyzwanie dla Piccifues Karola 

Po tych lekcjach każdy uczeń sam czarować zdoła 

Uczymy  się  jak  rzucić  zaklęcie  poprawnie 

By  nam  to  szło  szybko,  łatwo  i  sprawnie 

O Harrym Potterze każdy wiedzę chętnie nabywa 

Gdy do klasy profesor Gabrielle Simpson przybywa 

O jego życiu, przyjaźniach  i przygodach się uczymy  

Przez  co  naszą  wiedzę  bardzo  pogłębimy 

Rita Prince przed czarną magią uczy nas obrony 

Że ma tak dużo wiedzy- nikt nie jest zaskoczony 

Pomoże nam to przed złymi czarami się obronić 

I prawdziwą naturę złego czarodzieja odsłonić 

O  numerach  uczy  nas  Browen Hellena 

I  nasze  postrzeganie  o  życiu  zmienia 

Jak nauczysz się liczby dobrze odczytywać 

To z łatwością osobowość człowieka będziesz przewidywać  

Klasa transmutacjii twoje życie na lepsze zmieni 

Za sprawą sympatycznej profesor Carter Ameli 

Ona  nas uczy  jak  kształty rzeczy zmieniać 

I  tą  ciekawą  i  wspaniałą  lekcję  doceniać 

Przemek  Brian  o  ziołach  nam  opowiada 

Taka wiedza łatwo nam w głowach zapada 

Każdy  z  nas  wie  że  rośliny  leczą  ludzi 

Więc na lekcjach zielarstwa nikt nie marudzi 

Aria Carter uczy jak poprawnie eliksir uwarzyć 

Bo jak ktoś się pomyli to coś złego może się wydarzyć 

Każdy  do  nauki  musi  się  mocno  przyłożyć 

By wiedzieć w jakiej kolejności składniki do kotła włożyć 

Historię  Magii  Ysabel  Manesent  wykłada 

I  na  lekcjach  ciekawe  rzeczy  nam opowiada 

Uczymy się pilnie by każdy z nas wszystko wiedział 

I na pytania z historii magii dobrze odpowiedział 

W  ramach  rozrywki  na  miotłach  latamy 

Bo  lekcje  Quidditcha  na  boisku  mamy 

Każdy z uczniów bezpiecznie na ziemi wyląduje  

Bo  Agnieszka  Anderson  nami  się opiekuje 

Resztę  profesorów  w drugiej  klasie  poznacie  

Jeżeli wszystkie prace domowe na czas pooddawacie 

Oprócz  tego  konkursów  i  zabaw  dużo  jest 
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A nauczyciele przy punktacji mają hojny gest 

Do naszej szkoły wszystkich serdecznie zapraszamy 

Bo  najlepszych  profesorów  w  Akademii  mamy 

 

Evelynn Sevine 

Ramesville w bieli 

Gdy wybija ranna godzinna, 

a Kryształek swą pracę zaczyna, 

choć niechętnie opuścić jest ciepłe łóżko, 

tutaj wszyscy wstają prawą nóżką. 

Bo któż by nie chciał oczu otworzyć 

i ujrzeć krajobrazu niczym z najskrytszych marzeń? 

Zimą Akademia pewna, 

pobudza zmysły, czaruje blaskiem, wszystkich jedna, 

Gryfoni rzucają się w zaspy śnieżne, 

Ślizgoni walczą na śnieżki zacięcie, 

Krukonom gra w duszy muzyka, z białych płatków stworzona, 

a Puchoni otulając się szalikiem, szepcą miłe słowa. 

Kebaby wyjątkowo smakowite, 

w sercach uczniów słowa hymnu wyryte, 

ciastka i kakałko w ogromnych ilościach, 

a szaty na wietrze tańcują z radości. 

Na rudych czuprynach biały puch przystaje, 

w gazetce każdy artykuł przykuwa uwagę, 

Gołębie, Kaczki, Skrzaty i Owsianki... 

To wszystko ludzie, obdarzeni przezwiskami. 

Czy to Hogwart? Nie. 

Ale tak, to szkoła magii. 

Magii przyjaźni, braterstwa, nauki, szaleństwa... 

To Ramesville, nasze Ramesville w bieli. 
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Magiczna Pani radzi 
 

Witajcie moi kochani!  

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta! Nie wiem jak u was, ale u mnie śniegu 

po kolana. Niby taki zimy i nieprzyjemny, bo w końcu to przez niego ślizgamy się na 

chodnikach albo znajomi wrzucają nam go za kołnierz, ale święta bez białego puchu? 

Coś tu by nie pasowało.  

Osobiście uwielbiam śnieg, nadaje takiego magicznego klimatu. W takie 

śnieżne wieczory można zaszyć się przy kominku z kubkiem gorącej czekolady i 

obserwować jak te piękne płatki śniegu spadają na nasz świat. To takie ekscytujące! 

Chwila, chwila. Czy ja właśnie powiedziałam, zaszyć się przy kominku? 

Usiąść w miejscu i na dobrą sprawę nic nie robić? Otóż tak. Skarbeńku, powiedz 

mi, kiedy ostatnio się zatrzymałeś i zaprzestałeś ciągłej gonitwy za…  no właśnie 

czym? Dzisiaj to o tym mam zamiar pogdybać! 

W dzisiejszym świecie bardzo ciężko jest znaleźć ludzi, którzy żyją. Oni ciągle 

gdzieś idą, w pośpiechu chcą coś robią i bardzo rzadko osiągają cel. Można ich nazwać 

„ludźmi podążającymi”, którzy zapomnieli, co to znaczy, po prostu żyć.  

Abyście mogli zrozumieć, co mam na myśli, wykorzystam Teodora i 

Czarownice, których może pamiętacie z poprzedniego numeru.  

 

Pewnego wieczora, Skrzacik Teodor uparcie bazgrał coś na pergaminie. 

Pióro skrzypiało, gdy trochę za mocno przyciskał je do papieru. Wchodząca do 

salony staruszka z talerzem ciasteczek, spytała młodzieńca, jak leci. 

- Jakoś na pewno. Powoli do przodu! – Zadowolony podniósł główkę do 

góry, stawiając kropkę na końcu zdania. 

- Do przodu, czyli dokąd, urwisie? – Czarownica zajęła miejsce obok na 

kanapie, rzucając celną uwagę. 

- Um. – Teodor zawstydził się trochę, zaraz rozumiejąc sens słów starszej 

pani. – Masz racje. Tak mówiąc, tylko szybciej wykopuje sobie grób! – Zaśmiał się 

na swoje słowa.  

- Już doleciałem na miejsce! Teraz czas trochę pożyć! – poprawił się po 

jakimś czasie, a czarownica z uśmiechem przywołała z kuchni dwa kubki z gorącą 

czekoladą.  

Jeśli ty też jesteś jednym z „ludzi podążających”, spytaj siebie – „Dokąd 

zmierzam? I kiedy się tam dostanę, o ile to w ogóle nastąpi?”.  



 

25 | S t r o n a  
 

Polecam odpowiedzieć sobie na to pytanie jak najszybciej, bowiem gdy już 

będziemy u celu, możemy skoncentrować się na swoim życiu. „Tutaj” to bardzo 

komfortowe miejsce! Tak przyjemnie można sobie w nim posiedzieć, zatrzymać się na 

chwile. To o wiele bardziej miłe niż ciągłe odchodzenie od niego i pogoń za czymś 

innym.  
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Strefa rozrywki 
 

Konkursy trwają do 27 stycznia do godziny 22. 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji. Nauczyciele 

także mogą brać udział.  

Konkurs 1  

Pierwszym zadaniem są inicjały. Za każdy z nich 

możecie otrzymać 2 punkty i 2 galeony.  

1. L.M. 

2. R.B.       

3. A.D. 

4. P.G. 

5. K.S. 

6. G.L. 

7. P.P. 

8. W.K. 

9. R.S.   

10. G.O. 

Konkurs 2  

Drugie zadanie polega na rozszyfrowaniu nazwisk 

nauczycieli  naszej szkoły zapisanych za pomocą alfabetu 

pitagorejskiego. Za każde do zdobycia są 2 punkty i 2 

galeony. 

1. 319259 

2. 793396351 

3. 354953 

4. 1255192 

5. 4533192 765 

6. 296555 

7. 29915 

8. 3138635 

9. 799585 

10. 15459165 
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