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Rok szkolny w naszej akademii ruszył pełną parą! 27 września nowi uczniowie i ci nieco starsi 

przekroczyli po wakacjach mury szkoły, by napełnić swe umysły nową, magiczną wiedzą. W przeżyciu 

tej niezwykłej przygody pomogą im na pewno opiekunowie. Oto oni: Crispin Stewart, Ginny Vanya, 

Przemek Krzem Fravell oraz Elena Cavalcanti. Na uroczystości inaugurującej rok uczniowie poznali 

także plan zajęć oraz plany dyrekcji co do tego roku szkolnego. Po części oficjalnej uczniowie mieli 

okazję do zdobycia punktów na konto swojego domu, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wytrwałości, miło spędzonego czasu i wielu nowych, 

ubogacających znajomości! 

 

W naszej szkole niedawno ruszył innowacyjny projekt pt. "Mini zabawy", którego organizatorem 

i pomysłodawcą jest Crispin Stewart. Polega on na tym, że codziennie pojawiają się krótkie, proste 

zabawy, które mają na celu zachęcić nie tylko uczniów ze starszych roczników, ale przede wszystkim 

pierwszorocznych do aktywności na stronie AMR i zdobywania punktów. Plany z pewnością były 

spektakularne, jednak wykonanie zawiodło. Mamy nadzieję, że następnym razem projekt, który 

zrealizuje dyrekcja odniesie większy sukces. 

 

Większość domów miała już swoje pierwsze spotkania z opiekunami, jednak nie Krukoni. 

Podopieczni Ravenclawu pod pieczą prof. Przemka Krzema Fravella zbiorą się wspólnie 

5. października (poniedziałek) o godz. 2020 w dormitorium (/join amr_ravenclaw). Nie zapomnijcie 

o nim, dzielne Kruki, bo inaczej ominą Was niezbędne informacje, które ma Wam do przekazania 

opiekun! 

 

Jeszcze tylko kilka dni zostało do Otrzęsin Pierwszorocznych! Jest to tradycyjna, szkolna impreza, 

podczas której uczniowie pierwszych klas stają się pełnoprawnymi członkami AMR-owskiej 

społeczności. 11. października o 2000 - nie może Cię zabraknąć! Każdy dom pokaże swoje najlepsze 

strony w 10-minutowej prezentacji, będą różne zabawy oraz tradycyjny już konkurs Wiedzy 

o Ramesville! 
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Strona SMiC Winsford przez ostatnie kilka dni nie działała. Powodem było przekroczenie limitu  

transferu danych. Było wiele spekulacji odnośnie tego, kto to sprawił, ponieważ - jak twierdzi 

dyrektor placówki, Reny Boursier - niemożliwym było wytracenie ponad połowy limitu w jeden dzień. 

Sprawa nie została do końca wyjaśniona, jednak wiadomym jest, że Vain Devil ma zakaz wstępu do 

Wielkiej Sali Winsfordu, co nasuwa samoistne wnioski, iż maczał on w tym swoje informatyczne 

palce. Na szczęście, strona Winsfordu już działa. 

 

W zeszłym tygodniu rozpoczął się XXII rok szkolny w Hogwarcie im. sióstr Carft. Podczas rozpoczęcia 

społeczność szkolna została zapoznana z opiekunami na ten rok szkolny(prof. Avea Adderly, prof. 

Madi Verian-Grid, prof. Juliet Perez oraz prof. Ayame Tsukino) oraz z innymi podstawowymi 

informacjami (przydział, organizacja), jednak nie to było najważniejsze - inaugurację przeprowadziła 

dyrekcja w nowym składzie: Max Potter, Avea Adderly oraz Reila Riddle i Nereida Carft. Do 

opuszczenia zarządu został zmuszony Przemek Brian w związku z niewywiązywaniem się 

z obowiązków. Życzymy HC owocnego roku szkolnego! 

 

Początek października to termin, który niektóre szkoły obrały sobie na rozpoczęcie roku szkolnego. 

Mowa o Argo Magic School, w której zajęcia rozpoczęły się wczoraj (4. października) oraz SMiC 

Hogwarcie, w którym pierwszy dzwonek zabrzmi dopiero 10. października. Mamy nadzieję, że 

w poczet uczniów dołączą adepci, którzy wniosą wiele dobrego i przyniosą chlubę swojej szkole! 

 

W SMiC Hogwarcie nastąpiły zmiany! Ze stanowiska dyrektora głównego ustąpił Nick Ramsey, a jego 

miejsce zajęła dotychczasowa wicedyrektor, Samantha Sinegan. Posadę, którą do tej pory 

sprawowała nowa dyrektorka, zajęła osoba zasłużona szkole - Ginny Vanya. Nick Ramsey jednak 

pozostał w szkole, jednak będzie zajmował się sprawami związanymi ze stroną. Czy SMiC 

Hogwartowi, który nie cieszy się wśród społeczności magicznej dużą popularnością i sympatią, uda się 

wybić ponad szereg? Jakie zmiany szykuje nowa, złożona z kobiet, dyrekcja? O tym z pewnością 

niebawem się przekonamy, a tymczasem życzymy im powodzenia! 

 

Olimpiada "Eliksiriada", którą organizuje Ann Riddley, ciągle trwa! Konkurs polega na wymyśleniu 

receptury i nazwy własnego eliksiru. Jest to niezła gratka dla osób, które interesują eliksiry i chciałyby 

przeprowadzić swego rodzaju rewolucję w tej dziedzinie. Szczegóły można znaleźć na stronie: 

http://wywary.blogspot.com. Zachęcamy do reprezentowania naszej szkoły na arenie ŚM-owej! 

 

http://wywary.blogspot.com/
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W Uniwersytecie Magii i Czarodziejstwa 3. października zakończył się pierwszy etap Turnieju 

Trójmagicznego. Jest to pierwsza w historii UMiC-u taka impreza. Przedstawiciele czterech domów 

musieli dotrzeć do królestwa Trytonów i zdobyć ukryte tam jajo. Zabawa zapowiada się przednia! 

Życzymy uczestnikom i organizatorom powodzenia! 

 

1. Czy wiesz, że w 5. i 6. części w filmie nazwisko Bellatriks wymawiane jest „lestrendż”, natomiast 

w ostatniej „lestransz”? 

2. Czy wiesz, że gdy Fred i George rzucali śnieżkami w turban Quirella trafiali w twarz Voldemorta nie 

wiedząc o tym? 

3. Czy wiesz, że książki o Harrym Potterze przetłumaczono w czterdziestu językach? 

4. Czy wiesz, że całkowita liczba sprzedanych książek o Harrym Potterze wynosi więcej niż populacja 

Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch razem wziętych? 

5. Czy wiesz, że gdyby ułożono wszystkie sprzedane książki okrążyłyby one równik 1.4 razy? 

6. Czy wiesz, że można w prosty sposób obliczyć kiedy prawdopodobnie urodził się Voldemort? 

Wystarczy od 1992 r. (Komnata Tajemnic otwarta po raz pierwszy) odjąć 50 lat (poprzednie 

otwarcie)  - wyjdzie rok 1942. W tym roku Tom Riddle był w piątej klasie. Jeżeli od 1942 r. 

odejmiemy 15 lat wyjdzie rok 1927 – prawdopodobnie rok, w którym urodził się Voldemort. 
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Redaktor: W dzisiejszym numerze spotykamy się z Absolwentką Slytherinu, opiekunką tego domu 

i nauczycielką Numerologii w jednym, profesor Eleną Cavalcanti. Opowiedz nam coś o sobie, skąd 

w ogóle pomysł, żeby wejść do Świata Magii, jak tutaj trafiłaś? Dlaczego wybrałaś akurat takie imię 

i nazwisko? Wiemy, że na początku nazywałaś się Elena Swan, skąd zmiana? 

Elena Cavalcanti: Witam gorąco Panią Redaktor. Ach, tyle tytułów w jednym, a wystarczyłoby 

zwyczajnie imię i nazwisko. *Uśmiechnęła się delikatnie.* Pomysł z wejściem do Świata Magii był 

stosunkowo odruchowy. Swego czasu zapisałam się do Szkoły Magii obecnej na Facebooku, 

oczywiście należałam do Slytherinu, jakżeby inaczej... Właśnie tam znalazłam informację na temat 

Szkoły Magii im. Huncwotów. Muszę szczerze powiedzieć, iż byłam zaskoczona, że taka placówka 

w ogóle istnieje. Weszłam na stronę, zapisałam się... I jakimś dziwnym trafem przydzielono mnie do 

Domu Roweny Ravenclaw. Ja Krukonką... To wydawało mi się tak abstrakcyjne... A potem trafiłam na 

lekcje Crispina Stewarta, który opowiedział mi o Ramesville i nawet nie wiem kiedy wylądowałam 

tutaj. To właśnie ta placówka jako pierwsza skradła mi serce, tutaj zdobycie pojedynczego punktu 

wywoływało moją radość, lekcje sprawiały przyjemność. Właśnie miłość do Ramesville sprawiła, że 

postanowiłam zostać w Świecie Magii, choć początkowo byłam pewna, iż spędzę tu miesiąc, może 

dwa... No, w porywach trzy! Co zaś tyczy się moich danych personalnych... Do imienia "Elena" miałam 

słabość od bardzo dawna, jeszcze za czasów, gdy dopiero zaczęłam tworzyć internetowego bloga 

o przygodach córki Czarnego Pana, której nadałam właśnie to imię. Dlatego podczas zapisów do 

SMiHa naturalnym wydało mi się, iż powinnam przyjąć imię, które przecież tak uwielbiałam. Jednak 

problem pojawił się z nazwiskiem... Przy zapisie istniała pewna informacja, według której dane 

zbytnio podobne do obecnych w serii o HP będą usuwane, a uczniowie nie zostaną przyjęci. 

W dodatku Dyrektor tejże placówki również nazywał się "Riddle", więc z automatu uznałam, iż to 

nazwisko nie przejdzie. Dlatego postanowiłam sięgnąć do innych moich zainteresowań i tak też padło 

na nazwisko Elizabeth z "Piratów z Karaibów". Niestety nie wzięłam pod uwagę obecności mojej kotki 

oraz możliwości jej wejścia na klawiaturę nim dodam ostatnie "n" do "Swan". Kotka weszła, łapą 

kliknęła "Enter"... i tak oto na długi czas przylgnęła do mnie łatka fanki "Pamiętników Wampirów" 

oraz "Zmierzchu", co wyjątkowo mnie denerwowało. Zwłaszcza, że o ile pierwsza z owych serii była mi 

obojętna, o tyle druga z pewnością nie znajduje się na liście lubianych przeze mnie pozycji... Co zaś 

tyczy się zmiany nazwiska... Oj to już zupełnie inna historia... Powiedzmy, że był to efekt mojej 

jedynej, mało szczęśliwej miłości, jakiej doświadczyłam w Świecie Magii. Po przyjęciu nazwiska męża, 

a następnie powrocie do panieńskiego, poczułam się, jakbym stanęła w miejscu, wróciła do punktu 

wyjścia, tego co było przed ślubem. Jakbym znowu kończyła Ramesville jako nieprzystosowana do 

życia absolwentka. Potrzebowałam zmiany w swoim życiu i tą zmianą okazało się przybranie nowego 

nazwiska. Później okazało się to słuszną decyzją, miałam wrażenie jakby wraz z zostaniem jedyną 

"Cavalcanti" w ŚM, wstąpiły we mnie nowe siły, dzięki którym mogłam uwolnić się od tego, co tak 

długo się we mnie gnieździło. Mogłam ruszyć do przodu i osobiście uważam, że wyszło mi to na dobre. 
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R: Och, bardzo ciekawa historia, chociaż tak niesforna kotka to niezłe wyzwanie... Akademię Magii 

Ramesville ukończyłaś jako Ślizgonka. Był to twój dom z wyboru czy przypadkiem, decyzją dyrekcji, 

trafiłaś akurat do niego? Z perspektywy czasu, zmieniłabyś to? 

EC: Powiedzmy, iż była to moja decyzja i niejako warunek mojego wstąpienia w szeregi uczniów AM 

Ramesville. Od zawsze kochałam Dom Salazara Slytherina i choć osobiście nie żywię żadnej osobistej 

urazy do któregokolwiek z pozostałych Domów, jednak jako Krukonka nie czułam się dobrze. Dlatego 

gdy Cris zaproponował mi naukę w Rames, spytałam wprost jaka jest szansa bym mogła zostać 

Ślizgonką. Przez wzgląd na fakt, iż w tamtym czasie Slytherin miał tylko jednego aktywnego ucznia, 

Dyrektor nie wyraził sprzeciwu i jeszcze tego samego dnia przestąpiłam próg tej szkoły jako 

wychowanka Domu Węża. Nigdy nie żałowałam swojej decyzji i gdybym miała się tu zapisać jeszcze 

raz, mogła cofnąć czas i ponownie dokonać wyboru, znowu poprosiłabym o przydział do Slytherinu. 

Od zawsze czułam, że to jest Dom dla mnie i wątpię bym kiedykolwiek miała zmienić zdanie... 

R: Pod koniec edukacji, w trzeciej klasie, odbyłaś praktyki zawodowe z Numerologii u prof. Mateo 

Morgana, a później zaczęłaś jej nauczać w AMR. Dlaczego akurat ten przedmiot? Co skłoniło Cię do 

objęcia posady w naszej szkole? 

EC: Numerologia stała się moją miłością już w I klasie. Lekcje z Mateo od początku przynosiły mi 

mnóstwo przyjemności, choć wtedy nie brałam pod uwagę nauczania tego przedmiotu. Bardziej 

wydawało mi się, iż po ukończeniu Ramesville zapiszę się do innej Szkoły Magii. Myślałam by ukończyć 

w końcu SMiHa, może zapisać się do Instytutu Lumos, albo do Argo Magic School. Chciałam zdobywać 

wiedzę, pogłębiać ją poprzez uczęszczanie na te same przedmioty wykładane przez różnych 

nauczycieli. Jednak jak widać losy potoczyły mi się trochę inaczej... Oczywiście Numerologia nie była 

moją jedyną miłością. Już w drugiej klasie wiedziałam, że choć każdy przedmiot tu nauczany sprawia 

mi przyjemność, to jednak tydzień nie mógł być udany, jeśli brakowało mi w nim zajęć z Wiedzy 

o Harrym Potterze albo Transmutacji. Wraz z Numerologią tworzyły wspólnie magiczne trio, które 

stało się moją miłością i skradło mi serce. I choć nawet w drugiej klasie dalej nie myślałam o 

 nauczaniu, wraz z informacją, iż na pewno zdam ów rok, odezwał się do mnie Mateo. Od razu na 

początku drugiej klasy poinformował mnie o pewnej niespodziance, którą przygotował, jednak 

musiałam na nią poczekać do końca semestru. Biorąc pod uwagę fakt, iż w tamtym czasie 

Numerologia była nauczana tylko w I oraz w III klasie, przez cały rok brakowało mi tych zajęć i tym 

byłam bardziej niecierpliwa w związku z ową niespodzianką. Gdy poinformowałam Teo, że zdałam - 

zaproponował mi praktyki z Numerologii. Zaskoczył mnie tym, nie uważałam bym posiadała 

wystarczającą wiedzę bądź predyspozycje do zostania Jego praktykantką. W tamtym czasie był dla 

mnie niemalże Mistrzem, moim Idolem w kwestii Numerologii, dlatego mimo wątpliwości zgodziłam 

się... Gdy nadszedł czas klasy III, bodajże na drugiej lekcji Crispin również zaproponował mi praktyki, 

natomiast pod koniec semestru Marcin McGreen poinformował mnie, iż chciałby byśmy od kolejnego 

roku podzielili się klasami w Ramesville i wspólnie nauczali Transmutacji. Już wcześniej byłam 

umówiona z Crispinem, że gdy ukończę Ramesville i praktyki z Numerologii, pójdę do Niego na 

praktyki z Wiedzy o Harrym Potterze, nagle doszła jeszcze propozycja Marcina... I tak znalazłam się 

w kropce. Ostatecznie jednak zdecydowałam się na Numerologię. Mateo dostrzegł widocznie coś, co 

skłoniło Go do uznania mnie za godnego następcę, zauważył to najwyraźniej już w I klasie i choć dalej 

kochałam wszystkie trzy przedmioty, ostatecznie pozostałam przy Numerologii. Zaliczyłam praktyki, 

ukończyłam naukę w Ramesville i wstąpiłam do kadry nauczycielskiej, przyjmując pod swoje skrzydła 

klasę I, podczas gdy Mateo prowadził wtedy dopiero co utworzoną klasę II. Można powiedzieć, że 
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przez wzgląd na fakt, byśmy mogli wspólnie tutaj nauczać, mój Mentor wystąpił do Dyrekcji z prośbą 

o wprowadzenie Numerologii także w klasie II. I tak już zostało. 

R: Każdy dostrzegł w Tobie to "coś", potrzebne do nauczania tych trzech przedmiotów, z pewnością 

nie bez powodu. Objęłaś także posadę opiekuna Slytherinu, którym jesteś nieprzerwanie od marca 

2014 do dzisiaj. Dlaczego akurat ten dom? Co Cię w nim trzyma? Jakie masz plany na ten rok 

związane ze swoimi Wężykami? 

EC: Nie planowałam być Opiekunem, tak jak nie planowałam kariery nauczycielskiej. Muszę przyznać, 

że był to jeden z pomysłów Crispina. Chciał, by Opiekunami zostały absolwentki szkoły. Dlatego też 

Jagoda, z którą kończyłam naukę w tym samym czasie, została Opiekunką Domu Borsuka, ja zaś 

zajęłam się Wężami, choć to wcale nie było takie proste. Nie wiedziałam jak się opiekować uczniami, 

przed pierwszym spotkaniem Domu denerwowałam się tak, że ledwo co mogłam złapać oddech. 

Wtedy to właśnie Węże dodały mi odwagi. Potrzebowałam jej bardzo dużo, a źródłem mojej siły 

zostali Ślizgoni, którym nie przeszkadzało, że się mylę, że popełniam błędy... Do teraz nie jestem 

idealna i często mam wrażenie, iż nie sprawdzam się jako Opiekun. Wtedy to Oni dają mi siłę, nawet 

jeśli robią to nieświadomie. Obecność Ślizgonów sprawiła, że po pierwszym roku zapragnęłam 

ponownie się nimi opiekować. I tak się to ciągnie. Z każdym semestrem mówię sobie "może jednak 

powinnam odpuścić i pozwolić, by ktoś inny się Nimi zajął, zrobi to lepiej, dokładniej", a jak przychodzi 

co do czego, wyrywam się do zostania ich Opiekunem, bo nie wyobrażam sobie, by mieli znaleźć się 

pod skrzydłami kogoś innego. Odczuwam głęboką więź z każdym nowym Wężem i choć kocham 

wszystkich uczniów AM Ramesville, choć uwielbiam Ich uczyć i pomagać, to jednak Ślizgoni mają 

szczególne miejsce w moim sercu i to Oni trzymają mnie dalej w tym Domu, Oni sprawiają, że chcę 

sprawować pieczę nad Slytherinem. Bo po prostu ich kocham. A co zaś się tyczy naszych planów.. Oj, 

to jest akurat ściśle tajne i najlepiej by takie pozostało *uśmiechnęła się tajemniczo przykładając 

palec do ust* To są prywatne sprawy moich Wężyków, a ja jako Opiekun muszę strzec Ich sekretów. 

R: Przez pewien okres czasu byłaś dyrektorką w Szkole Magii im. Huncwotów. Jak trafiłaś w progi 

tamtej placówki i jak wyglądała Twoja droga do zarządu? Mogłabyś przybliżyć nam temat upadku 

SMIHa? Przecież to była jedna z większych szkół w ŚM, jednak w ostatnim roku nieco podupadła, 

by zostać zamkniętą przez Ciebie kilka miesięcy temu. 

EC: Jak już wspomniałam, Szkoła Magii im. Huncwotów była pierwszą placówką do jakiej 

przystąpiłam. Dzięki niej dowiedziałam się o Świecie Magii. I akurat tak się złożyło, że wraz 

z momentem, gdy zostałam absolwentką AM Ramesville, w SMiHu również zakończono rok, po czym 

przystąpiono do przygotowania kolejnego. I pech, bądź szczęście chciało, iż na ten semestr Dyrekcji 

zabrakło nauczyciela Numerologii, albowiem Amaia Rios w tym czasie odeszła na całoroczny urlop. 

Dlatego też zwrócono się z prośbą do mnie. Miałam pewne obawy, jednak miał to być przecież tylko 

jeden rok. Zgodziłam się, zostałam częścią tamtejszej kadry profesorskiej i otrzymałam możliwość 

spojrzenia na szkołę z zupełnie innej perspektywy. Dostrzegłam w niej pewien potencjał, to "coś", co 

mówiło mi, iż właśnie ona może jeszcze daleko zajść, lecz niestety rozpoczęły się kłopoty w Zarządzie. 

Wewnętrzny konflikt skutkował usunięciem ze szkoły jednego z Dyrektorów, co pociągnęło za sobą 

szereg nieprzychylnych dla placówki zdarzeń. Początkowo myślałam zaledwie o jednym roku w tej 

szkole, gdy jednak rozpoczęły się problemy, zaczęłam pomagać Dyrekcji wspólnie z Jagodą. Pod 

koniec semestru David oraz Marcin zaproponowali mi, bym zajęła miejsce w Dyrekcji na stanowisku 

wice. W tym czasie już darzyłam tą placówkę sympatią, dlatego ponownie zgodziłam się na Ich 

prośbę, choć wątpliwości miałam jeszcze większe niż w przypadku nauczania tam. Stopniowo 
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pokochałam i to miejsce, dlatego każde potknięcie, upadek szkoły, każdy problem odczuwałam jako 

osobistą urazę. Bolało mnie to, że nie mogę uratować SMiHa, że cały czas coś idzie nie po mojej myśli. 

Najpierw Marcin, który z dnia na dzień nas zostawił. Potem powrócił, a David odszedł na urlop, potem 

gdy rozpoczęły się problemy z rokiem i postanowiliśmy go zawiesić, ponowne odejście Marcina, tak 

niespodziewane... Przyjęcie do Dyrekcji Kanade Riddle. Jednak nawet jeśli ma się dobre chęci, czasem 

pojawiają się problemy albo kwestie, na które nie da się ot tak zaradzić. Tak było w tym przypadku. Za 

szkołą ciągnęła się przeszłość, która nie pozwalała jej ruszyć do przodu. Zbyt dużo problemów 

nagromadziło się przez lata, by można było sobie z nimi poradzić. Szkoła miała zostać zamknięta 

czasowo, otwarta pod nową nazwą, z nową, czystą kartą. W tym czasie doszło do różnicy zdań 

między mną a Kanade. Ona postanowiła odejść z Dyrekcji, ja ponownie zostałam sama. Jednakże nim 

to nastąpiło, wraz z Davidem ogłosiliśmy zamknięcie szkoły. Nie mogłam już tego odwołać. Szkoła 

została zamknięta, choć nigdy nie odbyła się oficjalna uroczystość. Nie byłam w stanie przygotować 

zaproszeń na tą uroczystość i wiem, że nie umiałabym oficjalnie pożegnać SMiHa. To co się stało z tą 

placówką, było się moją osobistą tragedią, której nie chciałam wyciągać na wierzch przed całym 

Światem Magii. Nowa placówka miała powstać - jak widać nie ma jej i nie jestem pewna, czy 

kiedykolwiek zostanie utworzona. 

R: Rozumiem i bardzo mi przykro z powodu zamknięcia szkoły, bo to duża strata. A jak poza 

SMIHem i AMR wyglądała Twoja kariera w Świecie Magii? Można Cię spotkać w jakiejś szkolnej 

Izbie Pamięci? 

EC: Mówiąc szczerze, nigdy nie myślałam o wielkiej karierze. Dobrze czułam się w murach SMiHa 

i Ramesville, uważam je za mój Dom. Kiedyś nawet nazywałam się "podrzędną, zaściankową 

nauczycielką", gdy mój były mąż wybrał na następną partnerkę niezwykle... "światową" nauczycielkę. 

Mnie dobrze było tutaj, choć nie ukrywam, iż zdarzyło mi się nauczać przez rok w Argo Magic School. 

Po owym jednym semestrze odeszłam przez wzgląd na przystąpienie do Dyrekcji SMiHa oraz brak 

czasu, jednak możliwe, że jakaś wzmianka na mój temat się tam znajduje. 

R: Przejdźmy może jeszcze do trochę innej tematyki! Przez pewien czas nosiłaś nazwisko Marcina 

Moranisa. Jak wygląda obecnie Twój "stan cywilny"? Posiadasz jakieś dzieci albo inne powiązania 

rodzinne? Wydaje Ci się, że posiadanie śmowej rodziny daje jakieś profity? 

EC: Nosiłam Jego nazwisko jeszcze w czasie, gdy był znany w Świecie Magii jako "McGreen". I znając 

Go, wtedy podziwiałam Jego pracowitość oraz zorganizowanie, dlatego z tym większą dumą nosiłam 

Jego nazwisko. Po naszym rozstaniu tak naprawdę pozostał nam syn, Artur. Nie ma Go już w ŚM. 

Poza tym nie posiadam szczególnych powiązań rodzinnych i specjalnie tego nie żałuję. Wolę polegać 

na własnych siłach niż na koneksjach i układach. Czy związek z kimś, noszenie czyjegoś nazwiska, 

bycie członkiem jakiegoś rodu obecnego w Świecie Magii może być przydatne... Zapewne tak. Chętniej 

współpracujemy z osobami, które znamy dobrze, a nie sądzę, by ot tak przyjmowano do rodziny 

osobę, z którą zamieniło się zapewne kilka słów. A skoro kogoś dobrze znamy, tym chętniej 

przyjmiemy ową osobę do pracy, zaproponujemy Jej dobre stanowisko. Choć oczywiście ma to także 

swoje wady. Jeśli wpływowy członek rodziny sprawi, iż nazwisko zyska złą sławę, później osoby 

kompletnie nie powiązane z sytuacją będącą powodem owej złej sławy, a należące do danego rodu, 

mogą przez długi czas chodzić z łatką "tych złych", napiętnowanych. Jeśli widzimy na czacie nazwisko, 

które nam się źle kojarzy, automatycznie, odruchowo, czasem nie do końca świadomie, skreślamy 

ową osobę. Czyli przynależność do śmowej rodziny posiada zarówno wady, jak i zalety. Nie potępiam 

takich koneksji, ani ich nie popieram. Osobiście przeżyłam jeden związek, miałam syna i sądzę, że to 
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mi wystarczy. Jeśli inni pragną takich powiązań, ja im tego nie zabronię, a jedynie mogę życzyć tym 

osobom powodzenia i trzymać za nie kciuki, by nigdy nikt z nich nie został potraktowany gorzej tylko 

przez wzgląd na własne nazwisko i by mimo przynależności do danej rodziny, dalej takie osoby były 

traktowane indywidualnie, nie jako jedna grupa. Zwłaszcza, że sama wiem, jakie to uczucie, gdy 

otrzyma się taką łatkę i mogę powiedzieć z ręką na sercu, iż nie jest to przyjemne. 

 

R: Z cała pewnością masz wielu znajomych poznanych przez ŚM. Potrafiłabyś wskazać chociaż 

jedną osobę, z którą zaprzyjaźniłaś się na tyle, żeby utrzymywać znajomość w świecie realnym 

nawet po odejściu z ŚM? To chyba niełatwa sprawa, zwłaszcza zważając na odległość... 

EC: Crispin Stewart. Jeśli miałabym wskazać jedną osobę, z którą na pewno będę utrzymywać kontakt 

nawet jeśli jedno z nas albo oboje odejdziemy z ŚM, z pewnością będzie to Cris. To On sprawił, że 

pozostałam tutaj, wyciągnął do mnie dłoń, gdy nie byłam pewna, czy to miejsce dla mnie. Wspierał 

mnie gdy miałam wrażenie, że nie dam sobie z czymś rady, był blisko gdy moje małżeństwo się 

rozleciało, a moje cierpienie okazało się w pełni realne. Uważam Go za przyjaciela, rzekłabym nawet, 

że najlepszego jakiego mam. I w tym przypadku odległość staje się postacią drugoplanową, bo 

przecież jeśli coś takiego jak miłość potrafi łączyć ludzi znajdujących się na dwóch krańcach planety, 

to jak mogłaby stać na przeszkodzie dla przyjaźni, która moim zdaniem jest znacznie trwalsza od 

płochej miłości, która z czasem może się wypalić, podczas gdy przyjaźń staje się z czasem coraz 

trwalsza. Poza tym jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż odległość między nami stosunkowo teraz się 

zmniejszyła... Oczywiście mam wrażenie, że poza Crisem utrzymywałabym dalej kontakt z pewnymi 

osobami ze Świata Magii i nawet jeśli teraz nie rozmawiamy za wiele, to jednak wiem, że mogę na te 

osoby liczyć i czuję, że bez względu na to co by się stało nasz kontakt by się nie urwał. Alice, Viv, 

Mateo, zapewne moi dawni, bądź obecni uczniowie, Pani Redaktor *uśmiechnęła się ciepło*. Nawet, 

jeśli odejdę z ŚM nie chciałabym stracić z Nimi kontaktu i jeśli Oni też tego nie będą chcieli, to 

z pewnością dalej znajdziemy czas by do siebie napisać choćby kilka słów.. 

R: *odwzajemniła uśmiech* Zawsze miło jest porozmawiać, a odległość w dzisiejszym świecie 

faktycznie nie jest takim problemem... Dziękuję ślicznie za wywiad i życzę powodzenia w dalszej 

karierze! Tymczasem zostawiam Ci trochę miejsca na pozdrowienia i ostatnie słowo. 

EC: Również dziękuję, głównie za cierpliwość, bo przy moim słowotoku stosowanym czasem można 

naprawdę mieć dosyć. W tym miejscu chciałabym szczególnie pozdrowić Crisa, Ali, Viv. Ramesowskich 

uczniów, których nauczanie jest dla mnie prawdziwą przyjemnością, no i oczywiście przede wszystkim 

moich cudownych Ślizgonów, bo każdego roku opieka nad Wami napełnia mnie dumą i radością. A co 

bym mogła powiedzieć na zakończenie.. Uczniowie uczcie się pilnie, ale pamiętajcie, że to ma być dla 

Was zabawa. Cieszcie się każdym dniem w Akademii Magii Ramesville, a może również dojrzycie w tej 

szkole to, co ja widzę w niej od dawna i pokochacie ją równie mocno, a może także zapragniecie 

nauczać kolejne pokolenia. Jeszcze raz dziękuję, Pani Redaktor. 

R: Cała przyjemność po mojej stronie! 
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1. Jakie masz nastawienie na obecny rok szkolny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podobało Ci się rozpoczęcie roku w Ramesville? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? 

 

 

 

 

 

Wspaniałe 

Inne 

Bardzo dobre 
Średnie 

Tak 
Nie 
Nie mam zdania 

WoHP 

OnMS 

Numerologia 

Językoznawstwo 

Quidditch 

-praktyka 

Transmutacja 

Zaklęcia i Uroki 

OpCM 
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4. W której klasie jesteś?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Czy zamierzasz brać udział w konkursach i zabawach organizowanych w AMR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jak myślisz, który dom wygra Puchar Domów? 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

II 

III 

Nauczyciel 

Tak 

Może 

Nie wiem 

Gryffindor 

Ravenclaw 

Hufflepuff 

Slytherin 

Nie mam zdania 
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Koziorożec (22.12 – 20.01) 

Będziesz pomysłowy i bardzo energiczny, co zaimponuje innym ludziom. Bądź konsekwentny, 

a osiągniesz sukces. Bądź jednak ostrożny, bo nie wszyscy bez szemrania wykonają twoje polecenia. 

Zanim podejmiesz ważne decyzje upewnij się, że druga strona chce tego samego.  

Uwagi dla ucznia:  Nie daj się ponieść atakom złości, bo możesz być bardzo nieprzyjemny dla 

otoczenia 

Uwagi dla nauczyciela: Przestań udawać cierpiętnika! 

 

Wodnik (21.01 – 19.02) 

Będziesz energiczny i w świetnej formie. Wykorzystaj okazję do zawarcia nowych znajomości. 

Zastanów się, co ostatnio ci się udaje, a co wychodzi najgorzej. Czas wreszcie zmienić 

przyzwyczajenia, które już nie wychodzą ci na zdrowie! 

Uwagi dla ucznia:  To dobry czas, aby zapomnieć o niepotrzebnych kłótniach. 

Uwagi dla nauczyciela: Nie daj się wykorzystywać. 

 

Ryby (20.02 – 20.03) 

Posłuchaj swojej intuicji i przemyśl ważne decyzje z ostatnich miesięcy.  Jeśli okaże się, że czas 

z czegoś  zrezygnować, to zrób to bez żalu. Zabierz się za niezbędne porządki i nie przejmuj wciąż 

sprawami, na które nie masz wpływu. 

Uwagi dla ucznia: Uważaj, bo możesz z kimś się pokłócić. 

Uwagi dla nauczyciela: Przestań snuć intrygi! 

 

Baran (21.03 – 20.04) 

Kusić cię będą ryzykowne pomysły i intrygować sytuacje, w jakich nigdy się nie znalazłeś. Popatrzysz 

z zazdrością na ludzi, którzy bez względu na okoliczności realizują swoje życiowe cele.  

Uwagi dla ucznia: Uważaj na jesienna grypę i kontuzje. 

Uwagi dla nauczyciela: Nie porównuj się z innymi, a zachowasz dobry humor.  
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Byk (21.04 – 20.05) 

Czeka cię pracowity miesiąc. Jeśli zrobisz dobry plan i będziesz wytrwały, to spokojnie osiągniesz 

swoje cele. 

Uwagi dla ucznia: Powinieneś być ostrożny i wyrozumiały dla samego siebie. 

Uwagi dla nauczyciela: Wyciągnij wnioski z tego, co było i nie zadręczaj się wątpliwościami. 

 

Bliźnięta (21.05  21.06) 

Unikaj otwartych konfliktów i postaraj się być bardziej wyrozumiały. Dzięki szczerości i umiejętności 

korzystania z cudzych doświadczeń uda ci się osiągnąć sukces. 

Uwagi dla ucznia: Pogłębisz więzi, naprawisz relacje, wreszcie usłyszysz dobre słowa. 

Uwagi dla nauczyciela: Zadbaj o swoją urodę. 

 

Rak (22.06 – 22.07) 

We wszystkich ważnych sprawach zaczniesz potrzebować więcej spokoju i czasu do namysłu. Dobry 

nastrój nie powinien cię opuścić, ale pierwsze jesienne wieczory wprawią cię w nostalgiczny nastrój.  

Uwagi dla ucznia: Poczujesz większy przypływ romantycznych uczuć. 

Uwagi dla nauczyciela: Szanuj swoje nerwy i nie obiecuj ludziom, że rozwiążesz ich problemy.. 

 

Lew ( 23.07  23.08) 

Na początku miesiąca będziesz w buntowniczym nastroju, a nawet zaczniesz dyskusję z kimś, kto 

uważa siebie za wielki autorytet. Pamiętaj, kto jest twoim przyjacielem, a kto wrogiem i nie zostawiaj 

ważnych spraw bez nadzoru.  

Uwagi dla ucznia: Zawrzesz znajomości, które okażą się bardzo inspirujące.  

Uwagi dla nauczyciela: Wyjazd, nawet na jeden weekend, bardzo poprawi ci w tym miesiącu humor. 

 

Panna (24.08 - 22.09) 

Daj sobie trochę czasu na odpoczynek i relaks, zajmij się wreszcie swoimi sprawami! W weekendy 

chętnie ukryjesz się w domu, najlepiej z książką na kanapie. Warto teraz więcej czytać, słuchać 

muzyki i zajmować się swoim hobby. 

Uwagi dla ucznia: Staniesz się też bardziej opiekuńczy, sentymentalny i po prostu wygodny. 

Uwagi dla nauczyciela: Czeka cię pracowity, ale spokojny miesiąc. Bądź uparty i nie zmieniaj swoich 

planów. 
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Waga (23.09 - 23.10) 

Zwyczajne zajęcia i powtarzające się obowiązki nagle zaczną cię nudzić, a nawet zaczną cię trochę 

irytować. Śmiało realizuj swoje plany, rozmawiaj o przyszłości i snuj plany na przyszłość. 

Uwagi dla ucznia: Kto sądził, że zdążył poznać cię na wylot , ten może się teraz zdziwić! 

Uwagi dla nauczyciela: Zadbaj o siebie i nie oszczędzaj teraz na kosmetykach i ubraniach. 

 

Skorpion (24.10 - 22.11) 

Niektóre wydarzenia mogą cię teraz zaskoczyć. Może być ci trudno przystosować się do nowej 

sytuacji. Nie denerwuj się, zanim nie poznasz całej sprawy, bo zmiany wyjdą ci na dobre.  

Uwagi dla ucznia: Być może pewne plotki lub pogłoski na Twój temat. 

Uwagi dla nauczyciela: Pora wreszcie choć trochę odpocząć i przemyśleć sprawy z ostatnich miesięcy. 

 

Strzelec (23.11 - 21.12) 

Czeka cię miesiąc pełen ciekawych propozycji i sympatycznych niespodzianek. Problemy, z jakimi się 

borykasz okażą się mniejsze, a ludzie o wiele bardziej życzliwi i przyjaźni. Do wszystkiego, co się 

wydarzy podejdziesz w bardziej niż dotychczas optymistyczny sposób. 

Uwagi dla ucznia: Nie słuchaj plotek... 

Uwagi dla nauczyciela: Bądź ostrożny, pilnuj spraw finansowych, bo możesz wiele zyskać. 
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Zaklęcia i Uroki: 

Współczesny podział zaklęć: 

1. Zaklęcia niewybaczalne. 

2. Zaklęcia Obrony Przed Czarną Magią. 

3. Zaklęcia zwykłe. 

4. Przeciwzaklęcia. 

 

 

 

 

OnMS: 

Klasyfikacja Ministerstwa Magii: 

X - nudne, np. gumochłon, skrzat domowy 

XX - niegroźne, dające się udomowić, np. wila,  

druzgotek 

XXX - odpowiedzialny czarodziej powinien dać 

sobie radę, np. bahanka, wsiąkiewka 

XXXX - groźne, wymaga specjalistycznej wiedzy, 

czarodziej - specjalista powinien dać sobie radę, np. 

żmijoptak, widłowąż 

XXXXX - znany morderca czarodziejów, nie nadaje 

się do udomowienia ani tresury, np. śmierciotula, 

mantykora 

  

Astronomia: 

Budowa teleskopu: 

- luneta celownicza 
- okular 
- obejmy i szyna montażowa 
- montaż 
- półka narzędziowa 
- tubus 
- wyciąg okularowy 
- przeciwwaga 
- statyw 
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„Ślizgonka na Brooklynie, czyli dlaczego Mugoloznawstwo jest nauką potrzebną” - ciąg dalszy 

-Możemy już skończyć to przesłuchanie? I kiedy raczy mnie Pan stąd wypuścić? 

-Gdy zaczniesz mówić prawdę. W normalnych okolicznościach odwieźlibyśmy cię do Pogotowia 

Opiekuńczego, bo samotna nastolatka błąkająca się nocą po parku nie jest dla nas nowością. Niech 

zgadnę… uciekłaś z domu bo rodzice cię nie rozumieją, albo chłopak z tobą zerwał i teraz nie masz 

zamiaru podać nam prawdziwych danych bo boisz się szlabanu albo lania od ojca. 

-Tata nigdy w życiu mnie nie uderzył i nie sprawiam rodzicom takich problemów by mieli dawać mi 

szlabany.  

Spojrzenia obojga ponownie się starły gdy policjant próbował odczytać z twarzy czarownicy, iż 

cokolwiek z tego co powiedział jest chociażby przybliżone do rzeczywistej sytuacji, jednak nie 

doczekał się takiego sygnału dlatego mrużąc oczy zacisnął palce na żelaznych kratach powoli tracąc 

nad sobą panowanie. 

-Naprawdę tak ci się tutaj podoba? Jeśli tak to mogę cię pozostawić w tej celi na kolejne 24 godziny, 

mam ku temu prawo.  

-Nie ma pan prawa przetrzymywać mnie tutaj wbrew mojej woli.  

Było jasne, że krzykiem w przypadku owej dziewczyny niewiele się wskóra, lecz najwidoczniej 

komendant postanowił skorzystać z każdej możliwości w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów, 

kierując się zasadą „cel uświęca środki”. Jednakże jeśli policjant był w stanie na tyle mocno uwierzyć 

w prawdziwość własnych słów oraz w swe zdolności dedukcyjne, w tym momencie znacznie się 

pomylił, albowiem panna Astor ciągle wpatrywała się w niego z tą samą mieszaniną irytacji 

i wściekłości wymalowanych w stalowoszarych oczach. Widząc jak na niewiele zdały się jego krzyki, 

funkcjonariusz westchnął cicho puszczając kraty i jednocześnie mówiąc z udawaną rezygnacją 

w głosie. 

-Zbliża się pora obiadu, potem znowu porozmawiamy. Mam nadzieję, że kolejne godziny w celi 

rozwiążą ci język, tak że postanowisz ze mną współpracować. 

Po tych słowach mężczyzna odwrócił się z zamiarem odejścia z powrotem do pokoju, gdzie jego 

koledzy chwilę wcześniej zakładali się, czy komendantowi tutejszego komisariatu uda się wyciągnąć z 

poprzedniego dnia ujętej dziewczyny jakiekolwiek informacje, które mogłyby wydać się przydatne, 

a w szczególności - czy nastolatka zdradzi mu swoje prawdziwe nazwisko. Nim jednak mugol odszedł 

choćby na dwa kroki, usłyszał jak dziewczyna wstała z pryczy, co ciężko było przeoczyć z powodu 

charakterystycznego dźwięku unoszących się sprężyn w materacu. Uśmiechnąwszy się delikatnie 

mężczyzna odwrócił się mrucząc z satysfakcją w głosie.  

-Jak widzę postanowiłaś jednak pójść po rozum do głowy i… 
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Jednakże nie dane już było wieloletniemu funkcjonariuszowi dokończyć swoich słów, ponieważ w tym 

samym momencie, w którym jego oczy spotkały się ze spojrzeniem Fabiany, dziewczyna powiedziała 

cichym, lekko drżącym z emocji głosem. 

-Obliviate. 

I dalej jedyne co mężczyzna zapamiętał to dziwne mroczki przed oczami wymieszane ze stanem 

słodkiego odrętwienia. Ślizgonka natomiast od razu korzystając z okazji złapała policjanta za mundur 

i przyciągając go do siebie spytała niewinnym tonem. 

-Więc? Wypuści mnie Pan wreszcie? 

Panna Astor doskonale widziała jak bardzo nieprzytomny wzrok ma w tym momencie funkcjonariusz, 

co jasno oznaczało, że jest to właśnie odpowiednia chwila, w której mugol będzie najbardziej podatny 

i tak jak się spodziewała, ten natychmiast sięgnął do kluczy przyczepionych do paska, otwierając celę. 

Nie czekając na jakiekolwiek pytania z jego strony, Ślizgonka wyszła z pomieszczenia i uśmiechając się 

do mijanego mężczyzny ruszyła szybkim krokiem w kierunku wyjścia z korytarza, a następnie 

z komendy. W duchu dziękowała Salazarowi za Jego opiekę, dzięki której zachowała wystarczająco 

oleju w głowie, by zwracać uwagę na każdy mijany korytarz i skręt oraz rejestrować każdy zakamarek, 

dzięki czemu mijając stróżówkę, niezauważona opuściła komisariat wychodząc wprost na pokrytą 

szarością ulicę. Odruchowo Fabiana rozejrzała się we wszystkie strony jakby miała nadzieję, że lada 

chwila odnajdzie jakikolwiek znajomy szczegół, bądź fragment czegoś, co pozwoli jej ustalić gdzie 

dokładnie się znajduje, jednak nie widząc niczego takiego jedynie westchnęła z rezygnacją, po czym 

ruszyła przed siebie szybkim krokiem uznając, iż nadrzędnym celem powinno być obecnie oddalenie 

się od obskurnego komisariatu, na którym spędziła ostatnią noc. Szła przed siebie krokiem szybkim 

i pewnym, wierząc że prędzej, czy też później odnajdzie jakikolwiek znajomy ślad. Jednocześnie 

w myślach analizowała każdy fragment zdarzeń jakie spotkały ją w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, 

a z każdą kolejną chwilą owych myśli, dziewczyna czuła się coraz bardziej zagubiona i wściekła 

zarazem. Pamiętała oczywiście mapę świata, która wisiała u niej w pokoju. Mapę, która została 

zaczarowana w taki sposób, by pokazywała miejsce pobytu każdego z członków jej rodziny oraz 

dalszych krewnych. I tak się złożyło, iż właśnie wspomnienie owej mapy skutecznie upewniało 

nastolatkę w przekonaniu, iż w tym mieście nie znajdzie nikogo bliskiego, albowiem jasne było,  iż jej 

bliscy, którzy osiedlili się we Francji, Włoszech, Grecji, a niektórzy nawet w Hiszpanii czy w Polsce, nie 

zawędrowali do tego miejsca, w którym ona obecnie utknęła nie wiedząc jak ma się stąd wydostać. 

O, nie cała jej rodzina skutecznie omijała Nowy Kontynent, znacznie bardziej trzymając się tradycji tak 

popularnych w Europie, toteż nie był nic dziwnego, w tym że oto ona, Fabiana Astor była pierwszą 

przedstawicielką swojego rodu, która pojawiła się w Ameryce, a co więcej- znalazła się nigdzie indziej, 

jak na amerykańskim Brooklynie, czyli w miejscu kompletnie pozbawionym czarodziejów. 

W pierwszej chwili nawet sądziła, że z momentem, w którym użyje czarów zadziała Namiar, który 

ściągnie na nią uwagę tutejszego Ministerstwa Magii i prawie natychmiast zostanie otoczona przez 

dorosłych czarodziejów pomocnych w odtransportowaniu jej do szkoły, w której ona miała zamiar 

policzyć się z tym, kto był powodem wszystkich jej zmartwień. Jednakże owe miasto było 

najwidoczniej kompletnie odcięte od magii, a ona pozbawiona różdżki i tak nie była w stanie rzucić 

żadnych więcej zaklęć. Niestety jej różdżka pozostała w Hogwarcie, mimo tego że dosłownie na kilka 

sekund przed pojawieniem się tutaj miała ją w swoich dłoniach. Zaklęcie zapomnienia, które rzuciła 

kilkanaście minut wcześniej na komisarza policji było spowodowane silnymi emocjami, jakie 

mężczyzna w niej wywołał. Oczywiście Fabiana doskonale zdawała sobie sprawę, iż jest możliwość 
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używania magii będąc pod wpływem silnych emocji, czego najlepszym dowodem była anegdota 

często opowiadana na lekcjach zaklęć, jak to Harry Potter będąc w jej aktualnym wieku pod wpływem 

silnego wzburzenia nadmuchał swoją ciotkę, tak że ta aż wyleciała z domu i pofrunęła wprost do 

Nieba. Jej zaklęcie nie było aż tak kłopotliwe, albowiem dziewczyna nawet w stresie, gdy rzucała 

uroki pod wpływem chwili umiała je miarkować, tak że usunęła z głowy mężczyzny wspomnienia 

jedynie związane z jej osobą oraz wydarzeniami, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu 

godzin. Tak, Fabiana Astor poddała się emocjom i rzuciła zaklęcie zapomnienia bez różdżki. Właśnie 

owa jedna myśl ją szczególnie przerastała i nie było czemu się dziwić, biorąc pod uwagę pewien 

istotny szczegół. Czarownica miała 13 lat i pochodziła z Domu Węża z chęcią reprezentując go na 

każdym kroku. Jednocześnie była członkinią jednego z rodów o najbardziej wiekowych tradycjach 

czystej krwi, powiązanej z rodziną Malfoy, od której przejęli posiadłość, tak by spuścizna pozostała w 

rodzinie. Jej matka oraz ojciec Scorpiusa byli bliskim kuzynostwem, dzięki czemu ją i Scora także 

łączyły więzy krwi. Sama Fabiana odziedziczyła zarówno cechy wyglądu, jak i charakteru typowo 

malfoyowskie, wraz z usposobieniem, a także podejściem do życia, dlatego też do tej pory nigdy by 

nie pomyślała, że mugoloznawstwo może się do czegoś przydać. Dla niej, podobnie jak dla innych 

członków jej rodziny był to przedmiot całkiem bezużyteczny, a co więcej- uwłaczający godności 

każdego, szanującego się czarodzieja, czy też czarownicy… A ona, o urodzie charakterystycznej dla 

swojej rodziny od razu ukazywała, iż podobnie jak Scor reprezentuje ród o wyjątkowych tradycjach, 

chociaż obecnie od wielu lat owiany złą sławą, z powodu udziału dziadka Lucjusza oraz wuja Dracona 

w działaniach Czarnego Pana.  

Tak, Fabiana Astor była czarownicą czystej krwi, mogła się poszczycić brakiem jakiegokolwiek 

kontaktu ze światem mugoli. I właśnie to, co do tej pory było dla niej powodem do dumy, obecnie 

sprawiało sobą największy problem, albowiem oto Fabiana Astor pojawiła się nagle w mugolskim 

świecie, kompletnie nic o nim nie wiedząc. Idąc zamyślona kilkakrotnie uderzyła w znak drogowy, 

wpadła na ulicznego sprzedawcę jedzenia, jakiś mężczyzna złapał ją za płaszcz, powstrzymując przed 

wejściem na pasy tuż pod koła rozpędzonej ciężarówki. 

Ciąg dalszy nastąpi... 
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W tym numerze ponownie czeka was konkurs na kreatywność. Musicie wymyślić 5 nowych smaków 

znanych na całym świecie Fasolek Wszystkich Smaków. Najciekawsze pomysły nagrodzę 15  

punktami i galeonami za pomysł, te mniej ciekawe dostaną od 5 do 10 pkt i galeonów. Odpowiedzi 

przysyłajcie do 15.10 na emilythomas@interia.pl. 

 

 

 

Dziękuję bardzo za sięgnięcie po 11 numer Newsville i zapraszam na następny, 12 numer, który 

ukaże się 18 października 2015 roku. 
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