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Wydarzenia z 
AMR 

 

 

25 października Prefekci Naczelni – Nicolas Wand i Rocket Falcone, zorganizowali 

w wielkiej sali „zabawy prefektów”, gdzie uczestnicy bawili się, poznając mugolskie 

teleturnieje.  

Profesor Alexandra Martell zorganizowała Międzyszkolną Olimpiadę 

Transmutacyjną. Do drugiego etapu przeszło, aż dwóch naszych uczniów -  James 

Thomas i Stacy Lovegood.  

Obecnie w Ramesville trwa „Tydzień Strachów”. Idealny czas na zdobycie 

punktów oraz galeonów. Wspaniałą rozrywkę zatroszczyli się Dyrektor Stewart wraz z 

profesor Cavalcanti.  

Przed nami jeszcze jedna olimpiada. A dokładnie Międzyszkolna Olimpiada z 

Zaklęć i Uroków, organizowana przez profesor Jo Grey i profesor Astrie Middle. Mamy 

nadzieję, że AMR stanie na wysokości zadania i będzie ktoś reprezentował szkołę podczas 

drugiego etapu.  

Profesor Reny Boursier natomiast, zaprosił nas już po raz drugi do udziału w 

Międzyszkolnym Konkursie z Historii Magii „Mól Książkowy”.  

W sobotę [7 listopada] o godz. 18:00 na szkolnym boisku, będziemy mieć 

przyjemność oglądania pierwszego meczu w ramach Szkolnej Ligii Quidditcha. Zmierzą się 

ze sobą drużyna Gryffindora oraz Slytherinu. Komu będziecie kibicować? 
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Wydarzenia z ŚM 
W Winsford rusza kolejna zabawa, tym razem jest to „Miodowe Królestwo”, także 

w Winsford ogłoszono casting na Dyrektora.  

W Uniwersytecie Magii Hogwart w niedziele rusza kolejny rok szkolny. W Akademii 

Magii Nox 2 listopada zakończył się rok szkolny.  

HP School oraz Uniwersytet Magii i Czarodziejstwa przygotowuje się do 

egzaminów.  

Wirtualny Hogwart serwuje dla uczniów szereg olimpiad. Z rozgrywek w SLQ 

nieoczekiwanie wycofał się tam Gryffindor, a wynik z meczu Ravenclaw vs Gryffindor 

został anulowany. Już po raz kolejny odbył się „Dzień z Kleksem”, gdzie uczniowie i 

profesorowie mogli zdobyć punkty i galeony.  

W Argo Magic School zakończył się Tydzień Założycieli, który wygrał dom Orła - 

odpowiednik naszego Ravenclawu. 31 października odbył się tam Bal Założycieli w tym 

roku połączony z Balem Halloween.  

Także w WH, UMiC czy w Winsfordzie uczniowie mogli bawić się na balach 

Halloween lub innych eventach o podobnej tematyce. 
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Ciekawostki z HP 
1. Czy wiesz, że J.K Rowling początkowo planowała uśmiercić Rona w kolejnych częściach, 

lecz jej dzieci ubłagały ją, żeby tego nie robiła? 

2. Czy wiesz, że Albus Dumbledore miał 116 lat w chwili śmierci? 

3. Czy wiesz, że Dolores Jane Umbridge wynalazła Krwawe Pióro? 

4. Czy wiesz, że Armando Dippet nauczał w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart 

transmutacji? 

5. Czy wiesz, że Meropa Gaunt była wężousta? 

6. Czy wiesz, że Sybilla Trelawney poprawnie przewidziała śmierć osoby, wstającej 

pierwszej od stołu, przy którym siedziało trzynaście osób? Pierwszym, który wstał był 

Remus Lupin. Jako pierwszy także umarł podczas bitwy o Hogwart. 

7. Czy wiesz, że Pius Thicknesse był jednym z najkrócej sprawujących swą władzę 

Ministrów Magii w historii? 

8. Czy wiesz, że pies grający w filmach postać animagiczną Syriusza, wabił się Barry? 

9. Czy wiesz, że kwiatowy zapach włosów Ginny jest jednym z zapachów, które Harry 

wyczuwa podczas wdychania amortencji? 

10. Czy wiesz, że Barty Crouch Jr był prawdopodobnie specjalistą w Oklumencji? 
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Pytania do 
Magicznej Pani 

Na samym wstępie chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie 

otrzymane pytania i zaznaczyć, iż już wypatruję kolejnych pytań do Magicznej Pani, które 

będziecie mogli zadawać oczywiście w naszej Ankiecie Szkolnej. Bardzo cieszy mnie wasze 

zaangażowanie w zadawanie pytań. 

Nawet skrzaty domowe przestały się już skarżyć na ilość mojej korespondencji, którą z 

radością pomagają mi segregować. 

Dlatego postanowiłam nie wyróżniać żadnego z pytań, ponieważ każde zadane 

przez was pytanie zasługuje na wspaniałe wyróżnienie. Z tego względu postanowiłam, że 

będę odpowiadać na wszystkie wasze pytania, a nie tylko na trzy najlepsze jak to miałam 

w planie.  

Pewnie zapytacie dlaczego ? Otóż każde pytanie, który otrzymałam do tej pory  

od was jest inne, na swój sposób uniwersalne i ciekawe.  

Dlatego uznałam, iż krzywdzące byłoby jakiegoś pytania nie docenić czy o nim nie 

wspomnieć. Nie ma pytania złego i tym samym nie umiałabym wybrać najlepszego. 

Pokładam nadzieję, iż podzielacie moją opinię. 
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Aby zostać profesorem po ukończeniu szkoły, trzeba przede wszystkim być dobrym 

uczniem, mieć wyniki w nauce, ale to nie wszystko. Każdy dobry nauczyciel ma swój jeden 

ukochany przedmiot, którym się interesuje i zgłębia wiedze w jego zakresie. Dobrze jest 

odbyć staż u profesora, który naucza przedmiotu, jaki skradł nam serce. Jak już się 

przejdzie całą drogę edukacji, są dwa wyjścia: 

a) Zaczekać aż zwolni się dana posada i wtedy składać swoją kandydaturę, 

b) Jeśli nauczyciel prowadzący staż oraz Dyrekcja zobaczą w Tobie potencjał, sami 

zaproponują Ci objęcie posady np. nauczyciela w klasie I albo w II czy też III. 

Dlatego warto się uczyć, nawet tych znienawidzonych przedmiotów. 

 

 

 

 
 

Wstyd to napisać, ale okazało się że do ciężkich prac w szkolnym schowku zmuszany jest 

nasz niezawodny Elf Rames. Podobno otrzymał polecenie sprzątania pomieszczenia 

codziennie przed lekcjami. Kiedy zapytałam o to Elfa, spuścił smutno głowę na dół i 

odpowiedział: „Przepraszam Panienkę, ale muszę iść sprzątać” kiedy dopytałam „Gdzie?” 

odpowiedział: „Przecież Pani wie”. Jednakże z tego co mi wiadomo, nie są to orgie, a miłe 

spędzanie czasu z profesor Radcliffe. 

 

 

 

 
Ależ oczywiście! Alessandra kocha wszystkich anonimowych wielbicieli! 
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Każdy przedmiot jest inny, tak jak każdy z nas jest inny. Jedną osobę będą fascynowały 
Zaklęcia i Uroki, a kogoś innego zajęcia z Transmutacji. 

Świadczy to o tym, iż każdy z nas ma inny charakter i inne zainteresowania. Reasumując, 
dla jednego ucznia nudne mogą być zajęcia z Wróżbiarstwa, a dla kolejnego zajęcia z 
Historii Magii. 

Ale czy to czyni te przedmioty niewartościowe ? Oczywiście, że nie. 

Jestem wręcz przekonana, iż Profesor Evilline Radcliffe wkłada całe swoje serce 

w nauczanie swoich uczniów tajników Wróżbiarstwa. 

Ponadto według mojej oceny zajęcia z Wróżbiarstwa są wysoce inspirujące, ponieważ to 
nie tylko zwykłe wykłady, ale możliwość wykonywania wróżb różnymi metodami. 

 

 

 
 

Przedział wiekowy mężczyzn jakich preferuje profesor Radcliffe to: 18 – 30 lat. Chyba że 

chodziło o inną Alice, to proszę sprecyzować. 
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Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż zima nie jest moją ulubioną porą roku. Nie 

przepadam za tym co chłodne i śnieżne, zapewne jak co roku zapadnę w zimowy sen  

Ale póki co mamy śliczną Jesień, więc nie ma się co martwić na zapas … 

 

 

Profesor Alessandra Dus nie ma chłopaka! 

Ale w każdej chwili może mieć, gdy znajdzie się odpowiedni kandydat! 

A tak jako ciekawostkę dodam, że nazwisko profesor Dus, piszemy przez jedno „s” 

 

 
 

Grono pedagogiczne Akademii Magii Ramesville charakteryzuje się tym, iż każdy 
nauczyciel jest indywidualistą.  

Ma to na celu, aby każdy Profesor miał inny, świeży pogląd na sprawy Akademii, przez co 
te upodobania mogą się idealnie razem komponować czy uzupełniać.  

Póki co ten zamysł się sprawdza i każdy nauczyciel indywidualnie wprowadza coś nowego 
w mury naszej placówki.  

Mamy nadzieję, iż grono pedagogiczne w dalszym ciągu będzie tak profesjonalnie 
wywiązywało się z swoich obowiązków, co w konsekwencji przyniesie nam jeszcze więcej 
profitów w rozwój naszej Akademii. 
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Moje pierwsze 
spotkanie z Eliksirami 

 

I miejsce: praca Katie Shine z Hufflepuffu 
 

Od zawsze fascynowały mnie Eliksiry. Chciałam je poznać, odkryć to, co mają mi do 

zaoferowania, a potem przekazać wiedzę innym. Niestety, nie nadawałam się na 

nauczycielkę, więc szukałam innego sposobu na pokazanie innym piękna tej dziedziny. 

Zaczęłam pisać. Za każdym razem, kiedy sięgam po pióro, przypomina mi się „mój 

pierwszy raz”. To właśnie wtedy się zakochałam. Rzecz jasna, nie mam na myśli 

mężczyzny, czy kobiety! To właśnie Eliksiry stały się moją wielką miłością. 

Stałam na moście i obserwowałam wodę przepływającą pode mną. Zastanawiałam się, 

dlaczego wszystko się zmienia. Co ma na to wpływ? Jak można przyspieszyć ten proces? 

Rozpoczęłam moje prywatne, małe śledztwo. Stwierdziłam, że osoby najbardziej 

niepozorne mogą dać mi najwięcej. Chodziłam po ciemnych uliczkach, rozmawiałam z 

bezdomnymi kobietami, pytałam o różne rzeczy. Przez długi czas, nie przynosiło to 

żadnych efektów. Jednak w końcu natrafiłam na chłopca, który skierował mnie do Babki. 

To właśnie od niej po raz pierwszy usłyszałam o istnieniu Eliksirów. Niedługo potem stała 

się moją mentorką, ale to nie jest teraz ważne. 

Starsza kobieta zaprowadziła mnie do ciemnej sali z długim stołem. Widziałam probówki, 

kociołki, jakieś nieznane mi substancje… Jedyne, nie do końca inteligentne słowo, które w 

tamtym momencie nasuwało mi się na myśl, to WOW. Jedno wielkie WOW. Inaczej nie 

dało się tego opisać. To pomieszczenie wyglądało, jak przeniesione z sennych marzeń. 

Czułam się niesamowicie i wprost nie mogłam się doczekać, kiedy Babka zacznie mi 

wszystko wyjaśniać. Zdawałam sobie sprawę, że mam wyjątkowo srogą nauczycielkę, ale 

widziałam w tym same plusy. 

Pierwsza lekcja rozpoczęła się dość normalnie. Babka opowiedziała mi o przedmiotach 

znajdujących się w pomieszczeniu i trochę dowiedziałam się o historii Eliksirów. Nie 

spodziewałam się, że uwarzę swój pierwszy eliksir, na pierwszej lekcji! A jednak… Kobieta 

powiedziała, że teoria nic mi nie da i muszę spróbować praktyki. Nie powiem, że wszystko 

od razu mi się udało, bo musiałabym skłamać. Miałam stworzyć Eliksir Amonowy…  

 

10 



 

No cóż, pomijając to, że zamiast trzech Kropel Krwi Jednorożca, dałam cztery i 

zapomniałam dodać Śledzionę Żaby, poszło mi świetnie! Babka nie była co prawda  

zachwycona, ale usatysfakcjonowana i to mi wystarczyło. Na przestrzeni lat ciągle się 

śmieje, kiedy przypomnę sobie minę nauczycielki… 

Teraz nie wyobrażam sobie życia bez przyrządzania Eliksirów, mówienia o nich, tworzenia 

nowych… To wszystko daje mi uśmiech, więc dlaczego mam z tego rezygnować?  

 

 

II miejsce: praca Stacy Lovegood z Ravenclawu 
 

Do lochów podążamy z przerażeniem, 

profesor Nott przywitała nas głośnym wrzeniem. 

Wywar dla uczniów przygotowała, 

mogliśmy spodziewać się, czego będzie się domagała. 

Historię Eliksirów przytoczyła, 

ze swoich postanowień nie zboczyła. 

Przed nami kociołek postawiła, 

nikt nie wiedział, że będzie taka miła. 

Kolejność składników nam podała 

i ani trochę nie skłamała. 

Uczniowie dzielnie uczyć się będą 

i zapoznają się z niejedną kolędą. 

W trakcie pracy zaczną przyśpiewywać, 

płomień pod kotłem podregulowywać. 

Amortencji trochę podbiorą, 

a profesor w zamian nazwie ich zadziorą. 

Sekrety Eliksirów zechcą od razu poznać, 

a nawet wielu nieprzyjemności doznać. 

Ze smutkiem na twarzy opuszczą lochy, 

strzelając zawzięcie fochy. 

 

 

II miejsce (ex aequo): praca Juliet Reeds z Gryffindoru 
 

Gdy go pierwszy raz ujrzałam 

Wielką ochotę uwarzyć eliksir miałam 

Chodź przyznam się szczerze, nie umiałam 

Aż nie do wiary, że ten kociołek 

Tak czysty i wytrzymały 

Pomieścić może w sobie takie czary 

Jakimi są eliksiry. 
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Pierwszy raz wzięłam w rękę księgę 

I przeczytałam receptę 

Otworzyły mi się wtedy oczy, 

Chwyciłam różdżkę i z wielką ekscytacją 

Krzyczałam ,, niech się staną czary’’, 

Długo ślęczałam nad pierwszym wywarem 

Mieszając, dodając i mocno się skupiając 

Zawód mnie tylko potem spotkał srogi 

Bo nie umiałam sprawić, żeby eliksir mój drogi 

Zmienił kolor na zielony 

Takie to problemy dręczą nowicjuszy 

Którzy swoją eliksirową pasję chcą rozwijać 

Bo choć starałam się bardzo, nic nie działało 

Rozgniatałam, wsypywałam składniki do kociołka 

Ale za to spotkała mnie tylko kara sroga 

Gdyż głupia, przejęta pierwszym eliksirem 

Zapomniałam nalać wody do kotła. 

Moje pierwsze spotkanie z eliksirami nie jest za pomyślne 

ale za to bardzo miłe. 

 

 

Opowiadanie 
„Ślizgonka na Blooklynie" – ciąg dalszy 

 
Jednak jak widać nieznajomy już powiedział wszystko co miał do powiedzenia, ponieważ 

obdarzył ją ciepłym uśmiechem, po czym odwróciwszy się ruszył przed siebie parkową 

alejką, jednak wystarczyło by raz czarownica mrugnęła i tajemniczego jegomościa już nie 

było. Przez dłuższą chwilę Fabiana wpatrywała się w miejsce, gdzie siedział nieznajomy, z 

powrotem zajmując miejsce na ławce i przyglądając się w milczeniu banknotom 

analizowała kolejno każde jego słowo. Dopiero kolejny dźwięk wydobywający się wprost z 

jej żołądka nakłonił pannę Astor do podejścia do budki, gdzie niepewnym głosem 

poprosiła o hot-doga i butelkę wody płacąc pieniędzmi, które dostała od nieznajomego. 

Widząc parówkę w bułce, z ogromem surówki i dwoma bliżej nieokreślonymi sosami spojrzała 

niepewnie na to, zastanawiając się, czy powinna się pospieszyć i to zjeść, nim to „coś” spróbuje  
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zjeść ją. Jednak jak można było dostrzec głód po raz kolejny okazał się odpowiednim 

motywatorem, ponieważ już w następnej chwili dziewczyna odważyła się odgryzając 

kawałek bułki z sosami… i prawie natychmiast otworzyła butelkę, gdy poczuła pikantny 

smak przypraw, dodanych do surówki oraz sosów. Upijając spory łyk wody odetchnęła 

głębiej spoglądając na kanapkę, po czym biorąc głębszy wdech ugryzła kolejny kawałek 

hot-doga mimo wszystko ponownie krzywiąc się, gdy poczuła na języku ostry smak 

musztardy wymieszanej z pikantnym ketchupem, jednocześnie próbując uporządkować 

własne myśli i odtworzyć scenę z poprzedniego wieczora… Jej kuzyn był od niej starszy o 

dwa lata. Przedstawiciel rodziny Malfoy, z którego każdy rodzic byłby dumny, nigdy nie 

pakujący się w kłopoty, spokojny, wyciszony, jednakże nie angażujący się w starcia z 

innymi domami, w czym przypominał bardziej swoją matkę niż ojca. Tak, pod tym 

względem każdy był zgodny. Scorpius Malfoy odziedziczył po ojcu wygląd, jednakże jego 

charakter był w każdym stopniu spójny z osobowością jego matki, co według wielu wyszło 

mu znacznie na dobre. Właśnie przez wzgląd na swoje umiejętności oraz osiągnięcia, 

Scorpius został mianowany prefektem i od tego roku pojawił się w zamku z błyszczącą 

odznaką zdobiącą jego pierś. Oczywiście jak można było się spodziewać wiele osób nie 

uznało tego ewidentnego dowodu na wyższość Scora, a jednym z tych którzy dodatkowo 

zaczęli utrudniać mu życie był nie kto inny jak starszy syn „Chłopca-Który-Przeżył-i-

obecnie-był-już-dorosły”. Tak, James Potter zdecydowanie nie przepadał za kuzynem 

Fabiany, co pokazywał na każdym kroku i tamtego dnia także. Oczywiście sama 

dziewczyna nie znała wszystkich szczegółów pierwszej części owej kłótni albowiem w tym 

momencie znajdowała się w bibliotece, gdzie zaciągnęła swojego przyjaciela z roku, 

Williama. Nie mogła znieść faktu, że chłopak naraził się nowemu nauczycielowi od 

transmutacji tracąc tym samym 50 punktów oraz zarabiając szlaban dlatego zaciągnęła 

go do biblioteki zmuszając Ślzgona do dokładnego i sumiennego odrobienia pracy 

domowej z transmutacji i tym samym uniknięcia dodatkowych kłopotów. W tym samym 

czasie kuzyn dziewczyny przyłapał Pottera, wraz z jego młodszym bratem i kuzynką na 

próbie wymknięcia się jednym z tajnych przejść, najwyraźniej w celu dostania się do 

Miodowego Królestwa. Oczywiście w całym Hogwarcie huczało na temat „tajnej imprezy 

organizowanej w Wieży Gryfonów”. Jak zawsze początkowy sekret okazał się w 

rzeczywistości Tajemnicą Poliszynela, dlatego też dla każdego z Domu Węża było jasne, iż 

prędzej lub później Gryfiaki zostaną na czymś przyłapane i tak też się stało. Po tym jak 

jedyny przedstawiciel głównej rodziny Malfoy przyłapał ową trójkę próbującą się ukryć 

pod peleryną niewidką, korzystając z rangi jaka przysługiwała mu jako prefektowi, bez 

wahania skonfiskował ową pelerynę, planując przekazać ją profesorowi Zabiniemu, ten 

natomiast miał o sprawie poinformować Neville’a Longbottoma, obecnego Opiekuna 

Gryfonów. Na niewiele zdał się fakt, iż sam James był o rok starszy od Scorpiusa. Ślizgon 

posiadał znacznie większe uprawnienia jako Prefekt, w dodatku sama obecność 

pozostałych dwóch prefektów Domu Lwa z Jamesem nie wróżyła niczego dobrego. 

Oczywiście Scorpius był niezwykle inteligentnym chłopakiem, niezwykle sumiennym  
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i odpowiedzialnym, dlatego jak zawsze torbę miał zawaloną książkami, pergaminami oraz 

przyborami szkolnymi co wiązało się z nieodłącznym brakiem miejsca na dodatkowe 

skarby. I wtedy z pomocą przyszła mu Fabiana, wracająca z biblioteki wraz z wymęczonym 

i ledwo żywym Williamem. Sama dziewczyna zdążyła oddać do biblioteki książki wcześniej 

zapełniające jej torbę i w tamtej chwili jedynym tomem jakim była obarczona był ten, 

który trzymała akurat w dłoniach, dlatego bez wahania zgodziła się schować do torby 

pelerynę Jamesa nim oddadzą ją profesorowi. Spotkali się w Wielkiej Sali, podczas gdy 

zdarzenie z Potterem miało miejsce kilka pięter wyżej, dlatego cała ich trójka była pewna, 

iż Gryfiaki już dawno znalazły się w swoim Pokoju Wspólnym mając w ten sposób nadzieję 

na odwleczenie w czasie kary za próbę nielegalnego przejścia do Hogsmeade. Owa 

pewność oraz fakt, iż w lochach każdy Ślizgon czuł się jak w domu sprawiły, że każde z nich 

straciło czujność i właśnie owa utrata czujności doprowadziła ją do obecnej sytuacji, 

albowiem w momencie gdy przechodzili przez kolejny korytarz w kierunku gabinetu 

Opiekuna Domu Węża, nagle drogę zastąpił im Potter. Jednocześnie za ich plecami znikąd 

pojawiło się dwóch znajomych chłopaka, także grających w drużynie Quidditcha, dlatego 

też została im odcięta droga ucieczki. Oczywiście tak jak Fabiana podejrzewała Scorpius 

od razu zakazał im wyciągania różdżek, jednak ona nigdy do końca zasad nie 

przestrzegała i zapewne dlatego nigdy nie liczyła na zostanie prefektem, dlatego też nie 

było nic dziwnego w sytuacji gdy odpowiedziała różdżką na różdżkę Pottera. Ten jednak 

nie rzucał żadnych zaklęć, nie próbował cisnąć w nich jakąkolwiek klątwą, a jedynie przez 

dłuższy czas się uśmiechał żądając oddania peleryny, a gdy Scorpius uparcie odmawiał, 

chłopak niewiele myśląc wyjął naraz z kieszeni niewielki przedmiot i zamachnąwszy się jak 

na prawdziwego ścigającego przystało rzucił nim wprost w Malfoya. Oczywiście sama 

Fabiana nie należała do drużyny. Nigdy nie bawił jej ten sport, jednak miała wrodzony 

refleks który podobno odziedziczyła po mamie, co wraz z poczuciem nakazującym ochronę 

członków własnej rodziny zrodziło u niej odruch bezwarunkowy. W jednej chwili 

dziewczyna stała w miejscu, a w następnej wybiegła do przodu wypuszczając z dłoni 

różdżkę, a na jej miejsce łapiąc lecący w kierunku jej kuzyna przedmiot. Wszystko działo 

się wręcz niespotykanie szybko. W jednej chwili stała w miejscu, widząc zszokowaną minę 

Jamesa, a już w następnym momencie poczuła jak coś ją ciągnie i przenosi. W palcach 

wyczuwała zimny metal przedmiotu, jednak obawiała się rozłożyć dłoń, by choćby spojrzeć 

na to, co złapała. Nie wiedziała jak długo znajdowała się w owej próżni, gdy naraz 

poczuła, iż charakterystyczne pociąganie w okolicach pępka mija i nie wiedząc kiedy 

znalazła się… na samym środku zalanej słońcem autostrady, a dokładniej- pośrodku 

skrzyżowania dwóch autostrad zastawionych ze wszystkich stron samochodami. Z 

przerażeniem rozejrzała się wokoło, po czym zrywając się z miejsca ruszyła biegiem 

docierając na chodnik nim zapaliło się zielone światło. Opierając się dłonią o latarnię 

zaczęła ciężko oddychać, przymykając powieki i przez co nie dostrzegła pędzących w 

zawrotnym tempie samochodów, chociaż w ich pędzie było coś niepokojącego. Po chwili 

dopiero otworzyła oczy chcąc obejrzeć powód dla którego się tutaj znalazła, jednak gdy 

rozłożyła dłoń okazało się, że przedmiotu w jej ręce już nie ma, co więcej… Ona sama 

kompletnie nie wie gdzie jest… 
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kompletnie nie wie gdzie jest…  Westchnąwszy głębiej dziewczyna odchyliła głowę do tyłu 

jednocześnie rozmasowując obolałe skronie próbując zapanować nad objawami delikatnej 

migreny, która dopadała ją podczas niedoboru snu. Dlaczego pojawiła się w tym miejscu? 

Oj tak, na to nie trudno było znaleźć odpowiedź. Wylądowała tutaj, ponieważ osłoniła 

Scorpiusa przyjmując na siebie żart, jaki Gryfiak zaplanował dla jej kuzyna. Gdyby nie 

zareagowała, zapewne w obecnej chwili to Scorpius by znajdował się na tej ławce i 

zastanawiał się co zrobić dalej. Bo właściwie co ona mogła zrobić? Spotkany mężczyzna 

powiedział, iż może wrócić tak jak się tutaj znalazła, jednak ona nie potrafiła powiedzieć 

nawet jak do tego doszło. Przecież Potter nie mógł jej od tak przenieść, zwyczajnym… I w 

tym momencie Fabianę olśniło. Co więcej młoda Ślizgonka aż nie była w stanie samej 

siebie zrozumieć, iż zdała sobie ze wszystkiego sprawę dopiero teraz, choć oczywiście 

mogła to zrzucić na karby stresu i zawrotnego tempa z jakim każda z rzeczy po sobie 

następowała. Przecież to było tak jasne, niemalże banalne, a wszystkiego uczono ich na 

lekcjach. Oto James Potter w celu przeniesienia jej, nie musiał uciekać się do żadnych 

podstępnych metod czy też zbytniego główkowania, co i tak nie było jego mocną stroną. 

Wystarczyło rzucić zaklęcie „Portus” na pierwszy z brzegu przedmiot, a z łatwością można 

było stworzyć świstoklik, który następnie Potter miał zamiar podrzucić jej kuzynowi, 

zapewne chcąc dać mu w ten sposób nauczkę za wszystkie odjęte przez Scorpiusa punkty. 

Jednakże jak było widać ów plan się nie udał, albowiem zamiast Scropiusa, to ona od 

wczorajszego popołudnia błąkała się po Brooklynie, podczas gdy w obecnej chwili 

powinna już szykować torbę na następny dzień sprawdzając czy ma wszystkie lekcje 

odrobione. Lekcje, tak zdecydowanie to był obecnie najmniejszy z jej problemów. 

Otwierając butelkę wody Fabiana upiła łyk jej zawartości próbując na spokojnie 

uporządkować myśli wraz z tym co działo się w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Otóż po 

wylądowaniu na całkowicie nieznanym jej skrzyżowaniu przez dłuższą chwilę obawiała się 

z niego ruszyć, a gdy w końcu to zrobiła, skierowała kroki wprost przed siebie, mając 

nadzieję na odnalezienie kogokolwiek ze świata magii, kto byłby w stanie jej wyjaśnić 

gdzie się znajduje. Jej wrodzona duma przedstawicielki rodu czystokrwistego nie 

pozwalała na zapytanie nikogo, kto nie przejawiał sobą przynależności do świata magii, 

przez co nietrudno było się zorientować, iż po pewnym czasie jeszcze bardziej się zgubiła. 

Mimo tego, Fabiana ciągle brnęła naprzód żyjąc w ewidentnym przekonaniu, iż prędzej 

czy też później natrafi na kogoś, kto wyjaśni jej gdzie się znajduje. Oczywiście szybko 

pojawił się pewien istotny, a także utrudniający wiele spraw szczegół- dziewczyna 

całkowicie wychowała się w świecie magii, co obecnie w znacznym stopniu odbiło się na 

jej umiejętnościach w poruszaniu się po świecie mugoli. W przeciągu zaledwie pół godziny 

zdążyła dwa razy wejść pod taksówkę, o mało co nie zostać rozjechaną na skrzyżowaniu, 

oszczekał ją nieznany jej kundel oraz o mało co nie wydrapał oczu śmietnikowy kot.  

 

- ciąg dalszy nastąpi 
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Ankiety 
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Ze Świata Mitologii 
 

 

Legenda o Yggdrasil 
  

Yggdrasil jest drzewem światów, świętym jesionem. Jest tym co święte, miejscem 

łączącym wszystko w kosmosie. W mitologicznej pieśni o Yggdrasilu drzewo życia jest 

niszczone przez jelenie i węże symbolizujące to, co niepewne i groźne. Yggdrasil jednak 

żyje dzięki Nornom, podlewającym święty jesion wodą ze studni Urdand Brunnen. W 

mitologii skandynawskiej Yggdrasil łączy dziewięć światów: 

  

Asgard  

Wanaheim  

Niflheim  

Muspelheim, Hrimthursheim i Jótunnheim, czyli Utgard  

Alfheim 

Svartalfheim 

Midgard 

  

Według jednych Yggdrasill opiera się na trzech korzeniach, wyrastających z Niflheimu, 

Hrimthursheimu i Asgardu. Inni twierdzą, że korzeni jest dziewięć, a każdy bierze 

początek w innym świecie. 

Korzeń wyrastający z Niflheimu, podgryzają zawzięci wrogowie bogów: wąż Nidhógg oraz 

Goin, Moin, Grabak, Grafwóllund, Ofnir i Swafnir, potomstwo prawężą Grafwitnira. Mimo 

prób powalenia jesionu, Yggdrasill nadal stoi. Pień drzewa lśni od rosy, opadającej w 

doliny ziemskie i dającej glebie żyzność. 

Na samym szczycie jesionu siedzi złoty kogut Yithofnir, niemy ptak, który po raz pierwszy 

zapieje, gdy nadejdzie Ragnarok. Obok majestatycznie spoczywa wielki orzeł, na głowie 

trzyma sokoła Wedrfónira, władcę pogody. 

Obelgi i wyzwiska pomiędzy orłem a Nidhóggiem z Niflheimu przenosi szybkonoga 

wiewiórka Ratatosk. 
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Po gałęziach drzewa biegają tam i z powrotem cztery jelenie, żywiące się młodymi 

pędami jesionu - Dain, Dwalin, Duneyr i Dyrathrór. Ich kuzyn, jeleń Eikthryrnir, 

zamieszkuje Yggdrasill na wysokości Asgardu. Z jego rogów kapie woda wprost do 

podziemnej studni Hwergelmir w Niflheimie, a z niej wpływa do wszystkich rzek Aldy. W 

wysokości Asgardu zadomowiła się też koza Heidrun. Cały czas podąża za nią  całe stado 

kozłów, ale w żaden sposób nie mogą jej seksualnie zaspokoić. Heidrun daje bogom 

mleko, które natychmiast zamienia  się w najlepszy miód sycony. 

  

Alfheim  

Podobno stoi tam pałac Freya, niesamowity tak jak pałac w Asgardzie, lecz to tylko 

legendy. 

Żaden człowiek, nigdy nie postawił stopy w krainie elfów, które dzielą się na dwie rasy: 

jasne i ciemne. 

Te pierwsze, zwane także świetlistymi, uważano za "piękniejsze nawet od słońca". To one 

właśnie zamieszkiwały Alfheim. Natomiast elfy ciemne - istoty "czarniejsze niż noc" żyły 

w Midgardzie pod ziemią. 

Tunele Svartalfheimu, Krainy Ciemnych Alfów, czyli krasnoludów, zostały im 

podarowane, by już nigdy nie lękały się światła słonecznego. Założyły w tunelach 

królestwa, oświetlane blaskiem złota i kryształu górskiego. Karły okazały się świetnymi 

górnikami, jubilerami i złotnikami, dlatego też bogowie dali im podziemne złoża metali i 

kamieni szlachetnych. 

Utgard, czyli trzy krainy zamieszkane przez olbrzymy: na północy Jótunnheim, wschód 

Hrimthursheim i na południu Muspellheim. 

Jótunnheim to świat zimna i lodu, zasiedlony przez plemię olbrzymów Jótunnów. 

Podzielili oni swe ziemie na wiele królestw, a najbogatsze z nich przypadły Thrymowi, 

wsławionemu kradzieżą należącego do Thora magicznego młota bojowego. 

Kogutem Jótunnheimu, piejącym co rano, jest siedzący na wysokim drzewie 

ciemnoczerwony Fjalar. 

Wschodni ląd, Hrimthursheim, zamieszkują Hrimthursy, czyli Oszronione Olbrzymy, 

zwane są tak z powodu ciągłych mrozów, panujących w ich ojczyźnie. Przez 

Hrimthursheim toczy jad swych wód mroźna i zła rzeka Eliwag. 

Muspellheim - Kraina Ognia, zwana także Muspel - zamieszkana jest wyłącznie przez 

Płomienne Olbrzymy, władców czerwonego żywiołu.  

Właśnie stąd pochodzi bóg ognia i oszustwa, Loki oraz jego brat Byleist - wódz 

Muspellheimu,. Naczelnym królem całej tej krainy pozostaje jednak Surtur, bóg ognia. 
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Na podstawie Legendy o Yggdrasill odpowiedź na poniższe pytania. Swoje odpowiedzi 

wyślij na sowę rychwolf@gmail.com w temacie wpisując: Imię i Nazwisko oraz dom. 

 

1. Odpowiedz na pytania: 

a) Kto niszczy korzeń wyrastający z Niflheimu? 

b) Która kraina może być nazywana górniczym miejscem? 

 

2. Podaj krainy Utgardu. 

 

3. Do podanego zwierzątka dopisz imię oraz czym się zajmowało: 

a) wiewiórka 

b) jelen 

c) koza  

d) sokół 

 

4. Kim byli: 

a) "piekniejsze istoty od słonca" 

b) "istoty czarniejsze niz noc" 

c) "złodziej magicznego młota Thora" 

d) "Oszronione Olbrzymny" 

 

5. Jakiej krainy lub krain był władcą Surtur i czego był bogiem? 

 

 

 

 

 

 

HUMOR 
[20:14:59] Monika jest away: Rucham psa jak sra   
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[18:04:19] Monika: ghost blowjob? 

[18:04:20] ** przychodzi Alex_Stark... 

[18:04:26] Monika: PACZ 

[18:04:27] Monika: JAK WSZEDŁ     

[18:04:30] Monika: A NAPISAŁAM TYLKO 

[18:04:36] Monika: GHOST BJ 

 

 

 

[18:37:02] Ola_Arily: wracam sobie od dermatologa, a za mną idzie jakiś chłopak, wzrost 

podobny co ja, ale jakoś 3-4 razy szerwszy ode mnie, nagle przyśpiesza i idzie obok mnie i 

takie "hej barbi", no i ja sie tak oglądam i go ignoruje, a on myslalam chyba, że go nie 

usłyszalam i znów powiedział "hej mala" czy coś w tym stylu, a jaq ucieklam do sklepu, bo 

sie odczepic nie chciał i to sie stało moją przygoda zycia :[ xD 

 

 

 

 

 

 

Pomoce Naukowe 
Zaklęcia 

  

 

 

Podział różdżek ze względu na elastyczność: 

- bardzo sztywna 

- sztywna 

- normalna 

- giętka 

- bardzo giętka 
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Rdzenie magiczne: 

- włos z głowy wili 

- włókno ze smoczego serca 

- pióro z ogona feniksa 

- włos z grzywy lub ogona jednorożca 

- kieł widłowęża 

- łuska chimery 

- szpon hipogryfa 

- włos z ogona testrala 

- włókienko z pachwiny nietoperza 

 

 

 

 

Kilka słów od redakcji 
Dziękujemy serdecznie, że po raz kolejny sięgnęliście po Nesville. Z racji mugolskiego 

święta, wydanie gazetki opóźniło się o trzy dni. Zapraszamy do czytania następnych 

numerów Nesville. 

 

Pozdrawiamy 

Redakcja Nesville 
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