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Wydarzenia z AMR 
W ubiegłą niedzielę (16.08) profesor Elena Cavalcanti wraz z mieszkańcami Krainy Czarów zorganizowała 

drużynowy turniej po owej krainie. Zadaniem uczestników podzielonych na dwa zespoły było dotarcie do 

zamku i spotkanie z Percym Kierem. Najlepiej poradziła sobie Drużyna Fioletowych w składzie: An Black, 

Rocket Falcone, Quera. Nieco mniej szczęścia miała Drużyna Niebieskich (Nicolas Wand, Ola Arily, Alaska 

White, Rosemarie Mandragon). Po całym dniu pełnym emocji wszyscy uczestnicy powrócili do szkoły cali 

i zdrowi. 

Panie profesor Agnieszka Anderson i Ginny Vanya również nie próżnowały w trakcie ostatnich tygodni. Dzięki 

nim, społeczność naszej akademii 2 sierpnia miała okazję zmierzyć się w Szkolnym Turnieju Chińczyka. 

Zabawa była przednia. Najlepiej poradziła sobie prof. Ayame Tsukino, zaraz za nią uplasowała się prof. 

Agnieszka Anderson. Podium zamykał Puchon Nicolas Wand. Oby więcej takich zabaw w naszej Akademii! 

Pierwsza faza Mistrzostw AMR w Shuntbumps za nami! Do ćwierćfinału weszli wszyscy uczestnicy poza Holly 

Yellow oraz Esme Rarity (obydwie panie nie rozegrały żadnego spotkania), dodatkowo, An Black z powodu 

swoich wyśmienitych wyników awansowała bezpośrednio do półfinału. Wszystkim szczęśliwcom serdecznie 

gratulujemy i czekamy na kolejną dawkę wrażeń. 

W następnym tygodniu rozpoczynają się pierwsze mecze Szkolnej Ligi Quidditcha! Drużyny, które rozegrają 

między sobą pierwsze spotkanie zostaną wylosowane przez naszego szkolnego bota. Zwycięzkie drużyny 

obydwu meczy rozegrają między sobą walkę o puchar, a przegrane o trzecie miejsce. Zapraszamy serdecznie 

do kibicowania! 
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Wydarzenia z ŚM 
W pierwszym tygodniu sierpnia profesor Arianne Weden  wraz z dyrekcją Wirtualnego Hogwartu zorganizowała 

Festiwal Ognia, w którym uczestniczyć mogli uczniowie różnych szkół magii. W sobotę (01.08) odbył się Bal Kostiumowy 

a tym samym rozpoczęcie festiwalu. Od poniedziałku do soboty uczestnicy mogli sprawdzić się w trzech zadaniach 

turnieju, które odbywały się naprzemiennie z wykładami wybitnych wykładowców Świata Magii. Cały turniej zakończył 

się w niedzielę na uroczystej gali. Turniej zwyciężyła uczennica Wirtualnego Hogwartu - Isabelle Thomas, a jedyny 

reprezentant naszej placówki - Nicolas Wand uplasował się na miejscu 9. 

Leah Callahan, Akemi Orihara, oraz  Madi Veran-Grid to trzy osobistości, których w Świecie Magii nie trzeba nikomu 

przedstawiać. Te trzy wybitne nauczycielki eliksirów postanowiły zorganizować Międzyszkolną Olimpiadę Przedmiotów 

Alchemicznych. Pierwszy etap olimpiady odbył się 9 sierpnia. Do drugiego etapu olimpiady dostały się dwie nasze 

uczennice - Alaska White i Alexandra Sloan. 

Kilka dni temu do dyrekcji naszej szkoły dotarła sowa z informacją o Międzyszkolnej Olimpiadzie Latynistycznej 

„Sokrates” organizowanej przez May Momente. Pierwszy etap olimpiady odbędzie się 22 sierpnia o godz. 1900 w /join 

Agora. Serdecznie zapraszamy do zapisów! 

Dominique Cathville i Reny Boursier tego lata zorganizowali Międzyszkolną Olimpiadę z Historii Magii. Trzeci i ostatni 

etap przedsięwzięcia odbył się w ubiegłą niedzielę a zadaniem uczestników było wygrać pojedynek dyskusyjny z innym 

uczestnikiem. Nasz reprezentant, Rocket  Falcone miał za zadanie mierzyć się z Rashel Slytherin. Wyniki niebawem! 
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Ciekawostki z HP 
1. Czy wiesz, że czytany od tyłu numer krypty 713 daje datę urodzin Rowling i Harry’ego (713 – 31.07)? 

2. Czy wiesz, że Syriusz na szlabanach przepracował łącznie 840 dni? 

3. Czy wiesz, że w oryginale Molly walcząc z Bellatriks wypowiada słowa „Not my daughter, you bitch.” co w 

tłumaczeniu oznacza „Nie w moją córkę, ty dziwko.”?  W książce przełożono to na „Nie w moją córkę, ty suko!”, lecz 

w filmie bardzo odbiegli od tłumaczenia i było „Nie w moją córkę, ty bestio!”. 

4. Czy wiesz, że 14 lutego 1993 roku w Hogwarcie były zajęcia, choć w była to niedziela? 

5. Czy wiesz, że podczas lekcji zielarstwa uczniowie podczas przesadzania mandragor bardzo dobrze słyszeli 

nauczycielkę, choć mieli założone nauszniki ? 

6. Czy wiesz, że na liście z Hogwartu jest napisane, że można wziąć ze sobą kota, żabę lub sowę, lecz Ron przywozi ze 

sobą Parszywka? Jest to jeden z bardzo wielu błędów w serii. 
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Horoskop 
Koziorożec (22.12 – 20.01) 

Pierwsza i druga dekada sierpnia zapowiadają się raczej mało pomyślnie, gdyż będą związane z zakończeniem 

starych spraw. Zbyt wysoka i surowa ocena samego siebie, jak też nadmierny fanatyzm i upór w swych 

przekonaniach może stworzyć poważne problemy nie tylko w stosunkach z partnerem, ale też w działalności 

zawodowej. Dlatego na początku miesiąca powinieneś być elastyczny i umiejętnie unikać konfliktów. Po 23 

sierpnia Twoja energia życiowa znacznie wzrośnie. Otworzą się przed Tobą nowe możliwości rozwiązywania 

problemów, prosto i bez komplikacji. 

Uwagi dla ucznia: Nie bierz na siebie tak wielu spraw. 

Uwagi dla nauczyciela: Uważaj na szefa, więcej pokory wskazane. 

 

Wodnik (21.01 – 19.02) 

W pierwszej połowie sierpnia w oparciu o pomoc swojego życiowego partnera lub przyjaciela znacznie 

zmienisz podejście do świata i ludzi, jak również nakreślisz nowe plany na drugą połowę roku. W pierwszej 

połowie miesiąca może udać Ci się uwolnić od starych długów i zobowiązań oraz przeprowadzić realizację 

nowych projektów. Druga połowa miesiąca zapowiada się mniej pomyślnie, zetkniesz się 

z nieobowiązkowością przyjaciół, intrygami ukrytych wrogów, kłótniami, konfliktami i problemami 

finansowymi. W tym okresie powinieneś być niezwykle ostrożny, gdyż wszelkie nieprzemyślane i pochopne 

postępowanie może zaszkodzić Twoim planom i rozwojowi kariery. 

Uwagi dla ucznia: Otwórz się na nowe zmiany. 

Uwagi dla nauczyciela: Przemyśl dwa razy zanim coś postanowisz. 

 

Ryby (20.02 – 20.03) 

Pierwsza i druga dekada sierpnia nie zapowiadają się zbyt pomyślnie, toteż będziesz musiał zatroszczyć się 

przede wszystkim o zdrowie i rzetelne wypełnianie starych zobowiązań, jak najczęściej się relaksować, 

przestrzegać okresów pracy i wypoczynku. Do nowych planów najlepiej będzie, jeśli przystąpisz po 23 sierpnia, 

gdy ponownie odzyskasz utraconą harmonię wewnętrzną i powróci Twoja zwykła umiejętność 

porozumiewania się z otoczeniem. W tym czasie Twoi bliscy i przyjaciele mogą pomóc Ci w nakreśleniu 

i poszerzeniu planów na przyszłość. 

Uwagi dla ucznia: Uważaj na stare znajomości. 

Uwagi dla nauczyciela: Nie bój się prosić o pomoc. 
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Baran (21.03 – 20.04) 

Sierpień zapowiada się pomyślnie, szczególnie w pierwszej i drugiej dekadzie, będziesz szczególnie aktywny 

w sferze artystycznej i społeczno  towarzyskiej. Czekają Cię romantyczne przygody. Po 20 sierpnia postaraj się 

krytycznie i z dystansem odnosić do swoich planów i projektów, poświęć więcej czasu na relaks i wypoczynek. 

Koniec miesiąca nie będzie dobrym okresem do wyjaśniania stosunków z partnerem, przeszkodą może okazać 

się Twoja nadmierna drażliwość. Możesz stwarzać problemy tam gdzie ich nie będzie. Utrzymuj także 

w sekrecie swoje plany, aby nie zostać wyprzedzonym przez konkurentów. Do spotkań w interesach, nowych 

kontaktów i projektów możesz przystępować po 23 sierpnia, okażą się one wówczas bardzo korzystne. 

Uwagi dla ucznia: Czyżby wpadł Ci w oko pewien puchon? Do boju! 

Uwagi dla nauczyciela: Nie ufaj nowym uczniom. 

 

Byk (21.04 – 20.05) 

W sierpniu będziesz musiał poświęcić sporo czasu swoim bliskim i domownikom, jak również starym związkom 

karmicznym oraz zmianie starych zobowiązań i emocjonalnych stosunków. Odczujesz potrzebę bardziej 

spokojnego i regularnego trybu życia, toteż będzie to doskonały czas do zajęcia się własnym rozwojem. 

Sierpień będzie także bardzo pomyślny dla wypoczynku i poprawy zdrowia. Po 7 sierpnia Twoja aktywność 

intelektualne nieco się obniży, w związku z tym może pojawić się możliwość popełnienia błędów, a nawet 

podejmowania zobowiązań i podpisywania kontraktów na niekorzystnych dla Ciebie warunkach. Toteż 

wszelkie ważne spotkania lepiej planuj na wrzesień. 

Uwagi dla ucznia: Czasami lepiej czegoś nie mówić. Wstrzymaj swój cięty język. 

Uwagi dla nauczyciela: Nadciąga długo wyczekiwany urlop. 

 

Bliźnięta (21.05 21.06) 

W sierpniu wiele Twoich planów i pragnień będzie hamowanych przez stare problemy. Będziesz musiał więcej 

czasu poświęcić domowi, mieszkaniu, jak również trosce o bliskie osoby. Twoja intuicja będzie wyostrzona, 

możesz doświadczyć twórczego olśnienia przy zawieraniu nowych długotrwałych stosunków i znajomości. 

W tym okresie ulegną transformacji Twoje relacje z najbliższymi. Pierwszą dekadę miesiąca dobrze będzie, jeśli 

spędzisz jak najbardziej dynamicznie, ale już po 15 sierpnia koniecznie pomyśl o wypoczynku i rozwijaniu 

swoich zainteresowań. 

Uwagi dla ucznia: Podnieś swoją aktywność. 

Uwagi dla nauczyciela: Nie bój się zmian. 
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Rak (22.06 – 22.07) 

W sierpniu będziesz musiał skoncentrować się na swoich sprawach, wykazując przy tym maksymalną 

aktywność, jak również wykorzystując intuicję do osiągnięcia sukcesu materialnego. Uda Ci się umocnić 

poprzednie sukcesy, jak również zbierzesz siły do przyszłych ważnych spraw, będziesz musiał pozbyć się swych 

starych przyzwyczajeń i nawyków, które będą Ci przeszkadzać, szczególnie w okresie o 7 do 23 sierpnia. Nowy 

wzlot twórczy czeka Cię już po 23 sierpnia, kiedy to znowu staniesz się bardzie energiczny i towarzyski. Toteż 

pod koniec miesiąca poszerzenie kontaktów i planów będzie niezbędne nie tylko dla interesów, lecz również 

dla romantycznych uniesień. 

Uwagi dla ucznia: Nadchodzą długo oczekiwane zmiany. 

Uwagi dla nauczyciela: Nie czekaj na inspirację, działaj! 

 

Lew ( 23.0723.08) 

W sierpniu znacznie wzmocni się Twoja aura, jak również wyraźniej uwydatni się Twój przywódczy charakter. 

Będziesz aktywniej poszukiwać nowych dróg życiowych, demonstrując męstwo, odwagę i inne najlepsze cechy 

swojego znaku. Okres do 23 sierpnia będzie jednym z najlepszych w ciągu całego roku, gdyż czeka Cię rozwój 

kariery, sukces w biznesie i pomyślne zmiany życiowe. W trzeciej dekadzie sierpnia powinieneś poważniej 

i z większą odpowiedzialnością potraktować swoje zobowiązania, w przeciwnym wypadku nie uznanie 

autorytetów i praw, jak również pewna chaotyczność w działaniu mogą przysporzyć wiele problemów. 

Uwagi dla ucznia: Niech zwycięstwa za bardzo nie uderzą Ci go głowy 

Uwagi dla nauczyciela: Kolejna nagroda ląduje w Twoich rękach. 

 

Panna (24.08 22.09) 

W sierpniu cały szereg poważnych problemów może mocno skomplikować Twoje życie, toteż okres ten 

najlepiej będzie przeznaczyć na wypoczynek lub zajęcie się twórczością indywidualną, własnym rozwojem. W 

pierwszej i drugiej dekadzie miesiąca warto, abyś spróbował uświadomić sobie swoje długi i zobowiązania, 

pomyśleć o tym, w jaki sposób obronić się przed ukrytymi wrogami i nieuczciwymi rywalami. Będzie to 

korzystny czas na zajęcie się zdrowiem, dietą i oczyszczaniem organizmu. Wzrost Twoich sił witalnych 

rozpocznie się dopiero po 23 sierpnia, gdy Twoja aura znacznie się wzmocni. 

Uwagi dla ucznia: Uważaj na swoich na cichych wrogów. 

Uwagi dla nauczyciela: Nie oszukuj się! 
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Waga (23.09 23.10) 

Pierwsza połowa miesiąca będzie wyjątkowo pomyślna. Nowi partnerzy i znajomości mogą poważnie wpłynąć 

na Twoje losy, jest też duża szansa uwolnienia się od starych problemów. Będziesz prowadzić udane życie 

towarzyskie, znajdziesz sporo czasu na rozrywkę. Możliwe wygrane, gdyż Twoja intuicja finansowa znacznie się 

wyostrzy. Po 18 sierpnia będziesz musiał "zmniejszyć obroty" i baczniej przyjrzeć się swojemu partnerowi, 

pomyśleć o długach i nierozwiązanych starych problemach, które mogą poważnie zachwiać Twoje dalsze plany 

życiowe.  

Uwagi dla ucznia: Nowe znajomości mogą być dla Ciebie bardzo ważne. 

Uwagi dla nauczyciela: Po burzy zawsze wychodzi słońce. 

 

Skorpion (24.1022.11) 

Pierwsza i druga dekada sierpnia zapowiada się bardzo pomyślnie szczególnie pod względem zawodowym i 

umacniania swoje pozycji. Poprawią się Twoje stosunki z kierownictwem i podwładnymi, a związki miłosne i 

partnerskie również pozwolą i pomogą Ci rozwinąć się kulturalnie i duchowo. Dzięki pracowitości, uporowi jak 

również dawnym zasługom, będziesz miał okazję wykazać się swoimi najlepszymi cechami. Pomimo lata wiele 

z Was będzie poświęcać się karierze nawet na urlopie i w czasie podróży, łącząc przyjemne z pożytecznym. 

Uwagi dla ucznia: Jesteś na dobrej drodze. 

Uwagi dla nauczyciela: Pokaż kto tu naprawdę dowodzi. 

 

Strzelec (23.11 21.12) 

W sierpniu znacznie poszerzysz swoje kontakty społeczne i nawiążesz wiele ciekawych znajomości. Nabierzesz 

dystansu do wielu spraw i osób, wzrośnie również Twój potencjał życiowy. Szczególnie intensywnie proces ten 

będzie zachodzić w pierwszej dekadzie miesiąca, którą postaraj się wykorzystać maksymalnie dynamicznie. Po 

14 sierpnia powinieneś być ostrożniejszy, gdyż nadmierne ambicje, jak również zwiększona aktywność mogą 

stanowić problem i hamować Twój rozwój. W tym czasie dobrze byłoby pomyśleć o wypoczynku i zmianie 

działalności. Druga połowa sierpnia będzie korzystna dla poprawy zdrowia. 

Uwagi dla ucznia: Uważaj na nadmierne lenistwo. 

Uwagi dla nauczyciela: Popatrz na to z innej perspektywy. 
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Pomoce naukowe 
TRANSMUTACJA 

Obliczanie oporu 

 

p = n*(C+r)   

n – ilość substratów 

C – stała Cristoffa 

r – stała Rothera  

 

Stała Cristoffa: 

0 –ciała stałe nieożywione 

0.5 – ciecze i gazy 

2.5 – organizmy żywe o niskiej 

złożoności tkankowej (rośliny, bezkręgowce) 

4.5 – organizmy żywe o wysokiej 

złożoności tkankowej (kręgowce) 

6.3 – człowiek  

 

Stała Rothera: 

1.5 – transmutacja letalna (martwa) 

2 – transmutacja semi - letalna (półżywa) 

3 – transmutacja witalna (żywa) 

Przykład: 

Obliczanie oporu przy zamianie człowieka w żabę.  

p = n*(C+r) 

p = 1*(6.3+3) 

p = 9.3   

Opór przy przemianie człowieka w żabę będzie 

wynosił 9,3.  

ELIKSIRY 

Kolejność dodawania składników do eliksiru 

1. Ciecz. 

2. Najsłabszy składnik pochodzenia zwierzęcego. 

3. Składniki roślinne, od najsłabszego do najsilniejszego. 

4. Składniki zwierzęce, od najsłabszego do najsilniejszego. 

5.  Składniki nieorganiczne. 

6.  Składnik główny.  

 

 

Przykład na eliksirze pieprzowym. 

Składniki: 

- krew nietoperza; 

- 40 ziarenek  pieprzu; 

- 2 korzonki stokrotek; 

- kieł węża; 

- 1 mucha siatkoskrzydła. 

 

 

Kolejność dodawania: 

1. Ciecz – krew nietoperza. 

2. Najsłabszy składnik pochodzenia zwierzęcego – mucha 

siatkoskrzydła. (siła – słaby) 

3. Składniki roślinne, od najsłabszego do najsilniejszego – 

korzonki stokrotek. (siła – słaby) 

4. Składniki zwierzęca, od najsłabszego do najsilniejszego 

– kieł węża. (siła – silny) 

5. Składniki nieorganiczne  - brak. 

6. Składnik główny – ziarenka pieprzu. 
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Przepis kulinarny 
Ciasteczka z kremem karmelowym 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyczne kruche ciasteczka możesz urozmaicić na wiele sposobów. Jeśli jesteś prawdziwym łasuchem, ten krem 

powinien zaspokoić twój apetyt na słodkości.  

 

250 g masła 

1 szklanka cukru pudru 

1 1/2 szklanki mąki pszennej 

1 szklanka mąki ziemniaczanej 

1 jajko 

krem karmelowy: 

1 puszka mleka skondensowanego 

60 g masła 

2 łyżki syropu kukurydzianego 

Przygotuj ciasteczka: do dużej miski przesyp cukier puder, mąkę i mąkę ziemniaczaną. Dodaj pokrojone w kostkę masło 

i jajko, szybko zagnieć elastyczne ciasto. Z ciasta ulep kuleczki wielkości orzecha włoskiego - powinno wyjść około 40, 

kuleczki rozłóż na blachach wyłożonych papierem do pieczenia, każdą kuleczkę lekko spłaszcz. Blachy odstaw na 10 

minut w chłodne miejsce, a następnie wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 st. C. Piecz 15-20 minut na 

złoty kolor. Wystudź.  

Przygotuj krem: wszystkie składniki przełóż do rondla o grubym dnie i podgrzewaj, często mieszając, aż zgęstnieje (10-15 

minut). Uważaj, żeby nie przypalić kremu. Wystudzonym kremem karmelowym smaruj ciasteczka i składaj po dwa. 
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Opowiadanie 
 

Elena Swan 

Klasa 1 

Slytherin 

Dziennik Hodowli Pufka, 

Czyli próba oswojenia Ślizgonki za pomocą milusiego stworzonka 

 

Dzień 1 

Bycie Ślizgonką nie jest łatwe. Zdecydowanie nie jest łatwe- zwłaszcza gdy po Ceremonii Przydziału nagle staje 

się jedynym przedstawicielem Domu Węża w całej rodzinie, w której tradycją jest trafianie do każdego innego 

domu, z wyszczególnieniem Gryffindoru i Ravenclawu. Wydaje się wręcz, że rodzice byliby dumni gdyby 

dostali wiadomość od dyrektora, że oto ich córka została Puchonką - więcej dumy przyniosłoby im wydalenie 

mnie ze szkoły za wysadzenie toalety. Wszystko- jednak zostanie wychowanką Domu Węża wydaje się być 

ponad ich nerwy. Gdy do tego dochodzi prośba o otrzymanie w ramach prezentu urodzinowego węża, bądź 

choćby Lelka Wróżebnika- tak, zdaje się, że owa druga prośba szczególnie ich zmartwiła. Ma to jakiś związek z 

tym, że w przeszłości jakaś tam stryjeczna prapraprababka od strony siostry, brata babci usłyszała śpiew Lelka, 

a następnego dnia już planowali jej pogrzeb, czy coś takiego… Na ogół wyłączam się po pierwszych dwóch 

zdaniach rodem z „rodzinnych niedzielno-obiadkowych opowieści”. W każdym bądź razie rodzice zaczęli się 

martwić. Tak przynajmniej wnioskuję po owym „czymś” co otrzymałam od nich w dniu, gdy wróciłam ze szkoły 

na letnie wakacje z wzorowymi ocenami z egzaminów. Spodziewałam się rzecz jasna siedzącego na oparciu 

mojego łóżka zielonopiórego sępopodobnego ptaszyska… Zamiast tego w momencie gdy przekroczyłam próg 

salonu rodzice wręczyli mi niewielką paczkę z dziurkami po bokach opakowania. Spodziewałam się rzecz jasna 

wszystkiego - z takimi rodzicami tak trzeba. Jednak nie byłam przygotowana na pewno na TO. Pudełko dziwnie 

mruczało, a po zabraniu go do pokoju i położeniu na łóżku, zaczęło wyraźnie uszczęśliwione skakać 

i niebezpiecznie przybliżać się w moją stronę. Początkowo stawiałam, że w opakowaniu może być kot- jednak 

szybko samą siebie zganiłam za taką myśl. Rodzice przecież musieliby to stworzenie potraktować transmutacją 

metryczną zmniejszając je, inaczej nijak nie zmieściłoby się do takiego małego pudełka- chyba, że ewentualnie 

rodzice złożyliby tego kota w cztery. Więc kot odpadał. Możliwe, że była to zasługa rozpoczętych wakacji, albo 

stresów związanych z egzaminami, jednak nijak z lekcji OnMS nie mogłam sobie przypomnieć jakie stworzenie 

może być tak małe i mruczące… No ale cóż- do odważnych świat należy… Co prawda odwaga jest domeną 

Gryfonów i zapewne dlatego mój wrodzony spryt i instynkt mówiący bym się w nic nie pakowała bez potrzeby 

nakazał jedno- otwieraj to z bezpiecznej odległości. Dlatego też łapiąc różdżkę usiadłam na końcu łóżka 

i wysuwając się do przodu ostrożnie, końcem różdżki wsuniętym w ucho kokardy rozwiązałam paczkę 

obserwując jak wieczko się unosi, po czym wyłania się z niego… Nie… Oni nie mogli mi tego zrobić… Nie mogli? 

Oj mogli… Tak to jest jak się ma rodziców uważających, że ich córka jest zbytnio agresywna bo na ubraniu nosi 

srebro i zieleń zamiast złota i czerwieni. Widocznie uznali, że owe „coś” mnie oswoi… MAGICZNE STWORZENIE 
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MIAŁO OSWOIĆ MNIE… Nie, w normalnych okolicznościach już dawno bym to coś wywaliła za okno, ale 

rodzice jasno wyjaśnili mi, że jeśli się nie będę tym zajmować to mogę się spodziewać poważnych przykrości 

w przyszłym roku szkolnym. O miotłę się nie bałam- i tak nie należałam do szkolnej drużyny więc wszystko było 

mi jedno czy będę musiała targać ze sobą miotłę do Hogwartu, czy też nie… dlatego gdyby chodziło o miotłę to 

bym się nie przejęła, jednak gdy rodzice niebezpiecznie patrzyli na klatkę, w której posłusznie spał  mój 

Syjam… O Nie, na to nie mogłam pozwolić, dlatego chcąc nie chcąc zostałam opiekunką tego „czegoś”… co 

więcej - owe coś widocznie było zadowolone z wypuszczenia go z pudełka. Od razu zaczęło skakać po łóżku, 

turlać się jakby niewiadomo czego się najadło i gapić się na mnie swoimi małymi, paciorkowatymi oczami. Po 

uznaniu, że zagrożenie jest zerowe, uznałam że jakoś przetrwam z tym  cholerstwem do końca wakacji 

a potem przypadkowo TO  zgubię i będzie po sprawie… Plan prosty i jasny. Tak mi się przynajmniej zdawało. 

 

Dzień 2 

23:40 z dnia poprzedniego - kładę się spać, w końcu jestem zmęczona po podróży. Wywalam cholerstwo 

z łóżka. 

00:15 - po raz drugi wywalam TO z łóżka - włazi mi pod kołdrę, domagając się pieszczot i głaskania. 

00:45 - ponownie wywalam coś z łóżka - cholerstwo siedziało mi na twarzy i próbowało dorwać się do 

zawartości mojego nosa. Jęzor to „coś” ma długi jak wąż, o ile nie dłuższy - ALE.TO.NAPEWNO.NIE.JEST.WĄŻ. - 

zamykam cholerstwo w szafie. Chcę się wyspać. 

01:10 - nawet nie sądziłam, że mogę mieć aż tak akustyczną szafę. To cholerstwo mruczy na tyle głośno, że nie 

da się przy tym spać. Gdy otworzyłam szafę - miziało się do mojego swetra i próbowało zeżreć zabłąkanego 

pająka robiącego pajęczynę w nieużywanej części szafy. Co rodzice mi podarowali?? 

02:45 - Mam dość. Cholerstwo znowu próbowało się dorwać do mojej twarzy, a po pozbyciu się zawartości 

mojego nosa- zeżarło chusteczkę wraz ze smarkami na niej obecnymi i na nowo zaczęło się miziać do mojej 

nogi. Czy to coś nigdy nie śpi? Mam eliksir słodkiego snu w szafce- przy moich współlokatorkach z dormitorium 

jest potrzebny gdy te nagle urządzają sobie nocne pogawędki na kilka godzin przed egzaminem. Mam eliksir 

słodkiego snu, ale nie wiem co to za cholerstwo i nie wiem jak dawkować. Jeszcze zaśnie na dobre i rodzice 

odbiorą mi Marvola (mojego kota syjamskiego). Dobra, włożę zatyczki do uszu, może nie będę słyszeć. 

03:14 - cholerstwo zeżarło mi z uszu zatyczki. Widocznie nie podobał mu się mój brak reakcji na jego mizianie. 

Może to coś ma w sobie cząstkę Ślizgona, chociaż nie - to Gryfoni są aż tak upierdliwi. Mam dosyć. Wkopuję 

„coś” pod łóżko i idę do biblioteczki rodziców po książkę o magicznych stworzeniach.  

03:26 - Pufek - małe wchłochate stworzonko kremowo - szare (taaa, to się zgadza, wygląda jak kłębek kurzu 

spod łóżka), żywi się niemalże wszystkim, a szczególnym jego przysmakiem jest wyjadanie ludziom smakrów 

z nosa gdy śpią (też się zgadza, cholerstwo. Nie napisali, że chusteczkę z takim smarkiem też zjedzą). Zupełnie 

nieszkodliwe, stanowią często urocze zwierzątko domowe uwielbiane przez dzieci (nieszkodliwe?? Ten, kto to 

pisał nie musiał z tym cholerstwem spać w jednym pokoju)…  

No cóż, w książce nie ma najmniejszej wzmianki, jak należy dawkować temu czemuś eliksir nasenny. 

Widocznie autor tej książki nie miał problemów ze swoim okazem. Ewentualnie to mnie trafił się wadliwy 

model.  
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07:38 - obudziłam się z książką na głowie i pufkiem na książce. Widocznie bardzo mu wygodnie - mnie mniej, 

ledwo mogłam oddychać. Przynajmniej wiem jak to-to się nazywa. I wszystko jest dla mnie jasne, czemu nie 

kojarzyłam tego czegoś z lekcji OnMS. Po prostu o tych małych szkodnikach uczymy się dopiero na drugim 

roku. Chyba… No cóż - czas wstać i wdrażać plan „tajemnicze pozbycie się problemu”.  

 

Początek tygodnia 2 

Pozbycie się cholerstwa nie jest tak łatwe jak mogłoby się wydawać, a ten kto pisał znaleziony przeze mnie 

w biblioteczce poradnik o magicznych stworzeniach powinien sobie go wepchnąć w buty - będzie wyższy, bo 

informacje stamtąd zgoła na nic się nie przydają. Za to ten mały sierściuch uparcie przykleił się do mnie i nie 

chce się odczepić - jakby ktoś rzucił na mnie i na niego zaklęcie trwałego przylepca. Nigdzie bez tego nie mogę 

się ruszyć, a wszelkie próby pozbycia się okazały się bezskuteczne. Co więcej- TO-TO rośnie. Ojciec śledzi jakieś 

mugolskie programy sportowe- fascynują go. W każdym bądź razie dzięki tym kretyńskim sportom wiem, że 

gdy dostałam to małe coś było niewiele większe od piłki golfowej. Teraz już jest rozmiarów piłki tenisowej 

i ewidentnie nie ma zamiaru przestać rosnąć. Ciągle wygląda jak kłębek kurzu, tyle że teraz już jak taki 

wymieciony zza szafy. Oczywiście nie u mnie w domu - skrzaty sprzątają zbytnio dokładnie, żeby gdziekolwiek 

znalazła się choćby drobina kurzu. Rodzice domagali się bym temu czemuś nadała jakieś imię. Wybrałam 

Smark. Skutki? Imię się nie przyjęło - cholerstwo nie chce na nie reagować, w dodatku nie wydaje się 

oburzone, a jedynie uprzejmie zdziwione, że chciałam je tak nazwać. Dalej łazi za mną krok w krok i nie daje mi 

spać w nocy. Kończą mi się chusteczki, a to coś zżera każdą którą użyję - przynajmniej odczepił się od mojego 

nosa.  

Tydzień 2 

Problem z cholerstwem. Kolejny problem z cholerstwem polega na tym, że nie mam pojęcia jakiej jest płci. 

Gdy spytałam o to rodziców, oni jedynie wzruszyli ramionami zachęcając mnie bym udała się do sklepu na 

Pokątnej, to tam na pewno wszystko mi powiedzą. MAM SIĘ Z TYM CZYMŚ POKAZAĆ PUBLICZNIE?? No cóż, 

wyszło na to, że nie mam wyboru. Na razie odkładam to w czasie.  

W pokoju nie mam więcej pająków, zaczyna ich też brakować na dworze - cholerstwo chyba ma jakiś wyższy 

zmysł i wyjada wszystko co tworzy pajęczynę i ma więcej niż 4 nogi. Chociaż muszę przyznać, że to-to wydaje 

się być przydatne. W nocy do pokoju zawsze wlatują mi komary i ćmy. Nie sądziłam, że kłębek kurzu może tak 

wysoko skakać- jak nie przymierzając piłka. I chyba mój wadliwy model polubił bardziej ćmy i komary od moich 

smarków. No cóż - ja mogę spać, a on ma nareszcie zajęcie. On. Albo ona. Ciągle nie znam płci, dlatego kwestia 

imienia została odłożona na potem, albowiem sierściuch  dalej nie chce reagować na „Smark” i zawsze gdy to 

mówię patrzy na mnie jakby oczekiwał, że lada chwila dam mu śniadanie. Ciężko kapujący sierściuch. Jak na 

razie zwolnił z osiąganiem coraz większego wzrostu. I co do wagi też nie wygląda najgorzej - co prawda nie 

waży więcej niż pół kilograma, ale czego oczekiwać od piłki tenisowej?  

Jak dostałam to-to musiało być jeszcze dosyć młode. W dalekim sąsiedztwie jakaś rodzina czarodziei ma całą 

hodowlę tego czegoś, więc wnioskuję, że stamtąd to moi rodzice przenieśli do domu. Jak jakiegoś wirusa - tyle, 

że wszelkie wirusy się leczy, głównie rumiankiem i eliksirem pieprzowym, według światopoglądu Madam 

Pomfrey. Tak więc owa rodzina czarodziejów ma te całe Pufki, całą zgraję skaczących kulek i z tego co 

zdążyłam zaobserwować - niektóre z nich są wielkości piłek do footballu. Równie dobrze mogłabym do nich 

pójść, by dowiedzieć się jakiej płci jest mój wadliwy przypadek, ale tak nisko jeszcze nie upadłam. Cała rodzina 
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to mieszanka krukońsko - gryfońska, idealni znajomi dla moich rodziców. W dodatku ich dzieci chodzą ze mną 

do szkoły. Nie będę się tak poniżać, bo będą mi to wypominać przez resztę szkoły. Moja Ślizgońska duma na to 

nie pozwala. W dodatku mam wrażenie, że TO-TO przejmuje mój charakter. Jakoś wyjątkowo nerwowo 

reaguje na przedmioty w kolorze czerwonym. Może jeszcze będzie coś z tego kłębka kurzu.  

 

 

Tydzień 3 

Wizyta na Pokątnej wszystko mi wyjaśniła, gdy spotkałam innych przedstawicieli Domu Węża. Widocznie jest 

to jakaś zmowa dyrektora, nauczycieli i rodziców - każdy z moich znajomych trzymał w swych ramionach 

podobną do mojej kulkę kurzu, albo co ciekawsze - oślizgłego robaka, co to kapał z jednej i z drugiej strony 

śluzem. No tak, gumochłon. Wychodzi na to, że uczniowie pierwszego roku w celu naprawy swoich 

charakterów mieli zająć się albo pufkiem albo gumochłonem. Patrząc na glizdę trzymaną w ramionach jednego 

ze Ślizgonów poczułam nagły przypływ czułości odnośnie mojego kłębka kurzu - ten przynajmniej jedyne co 

robi to wystawia język, zamiast pluć z obu stron bliżej nieokreślonym glutem. Kojarzę ten glut z eliksirów. Ale 

jednak wolę go nie oglądać jak wychodzi ze swojego „naczynia”. Wizyta w Sklepie z magicznymi pupilami 

wszystko wyjaśniła - mój wybryk natury to samiec, co więcej rozwija się podobno wręcz przepisowo. Skoro 

facet tak twierdzi… No cóż, wychodzi na to, że jednak nie umiem pozbywać się natrętów tak, jakbym chciała. 

Za to zwierzak wydaje się być zadowolony, że nareszcie się dowiedział, że jest „nim”, a nie „nią”. Jakby mu to 

sprawiało różnicę. Ja przynajmniej wiem, że nie będę musiała potem w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

szukać domu dla innych kłębków kurzu wyjadających niewinnym ludziom smarki z nosa.  

Do rodziców nie odzywam się od początku wakacji i nasza jedyna rozmowa dotyczyła płci oraz imienia mojego 

wadliwego przypadku. Za to wydają się być mile zaskoczeni za każdym razem gdy schodzę na śniadanie z tym 

czymś. No własnie, Pufek - czy zna ktoś może jakiegoś fryzjera bliżej nieokreślonych kłębków kurzu? Bo 

w takim tempie to wkrótce nic nie będzie widział a jeść będzie mógł jedynie własne futro. Ciągle pamiętam 

o życiu Marvola, które jest ode mnie zależne- dlatego nie mogę pozwolić futrzakowi wykitować. No własnie… 

będąc w sklepie facet doradził mi kupić kłębkowi specjalny pokarm dzięki któremu sierść będzie mu szybciej 

rosła i będzie bardziej lśniąca. Taa, jakbym potrzebowała skaczącej kulki światła, w dodatku i bez tego 

pokarmu sierść rośnie mu jak szalona.. W takim razie postanowione - jeśli nie znajdę odpowiedniego fryzjera 

specjalizującego się w przycinaniu pufkowych kłaków - sama go obetnę gdy tylko wrócę do domu.  

 

Tydzień 3- druga połowa tygodnia 

No i skończyło się na tym, że sama musiałam sierściucha pozbawić futra. Oczywiście nie całego. Widocznie 

nareszcie zwierzak zrozumiał powagę sytuacji dlatego gdy tylko wzięłam nożyczki posłusznie usiadł na biurku 

i dał się obcinać. Zajęło mi to blisko 2 godziny - miałam wrażenie, jakby ta sierść mu odrastała za każdym 

razem gdy w jakimś miejscu ją przycięłam, jednak w końcu udało się ją przyciąć tak, by kłębek kurzu mógł 

cokolwiek widzieć. I wyglądał nawet nawet, w miarę. Dodatkowa obserwacja - kulki lubią jak się je czesze. Gdy 

tylko pierwszy raz przejechałam po jego kłakach grzebieniem, rozmruczał się bardziej, niż gdy miział się do 

mojego swetra. No cóż - jeśli to lubi, nie zabronię wydawać mu tych koto-podobnych odgłosów, bo i tak 

zapewne mnie nie posłucha. Uparty i nie da się go pozbyć… futrzak jest jak wyrzut sumienia…  
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Jedną pozytywną rzeczą z owego dnia jest ustalenie stałego imienia sierściucha. Po spędzeniu całego wieczoru 

na rzucaniu przypadkowych imion i nazw ze szkoły, na które TO-TO nie reagowało, w końcu w złości 

przyzwałam imię Slytherina prosząc go o pomoc… I oto futrzak nareszcie zareagował. Na powtórzenie 

nazwiska wielkiego założyciela mojego domu nie zareagował, jednak imię „Salazar” ewidentnie mu się 

spodobało… Po krótkich  pertraktacjach ostatecznie sierściuch został okrzyknięty imieniem „Salazar” w skrócie 

„Sal”, bądź „Sally”. Przynajmniej teraz wiem jak mam na  kulkę kurzu wołać - i mam imię przy którym nie gapi 

się na mnie jak na śniadanie skupiając spojrzenie czarnych ślepi na moim niewinnym nosie… Co więcej 

zaczynam dostrzegać coraz więcej cech wspólnych które łączą mnie z tym wadliwym modelem - choćby samo 

uwielbienie dla Wspaniałego Założyciela mojego domu oraz niesmak do czerwonej barwy. Widoczne 

sierściuch zaczął się do mnie upodabniać - zawsze istnieje szansa, iż w ten sposób jakoś łatwiej odnajdziemy 

jakąkolwiek nić porozumienia, która pozwoli nam razem egzystować. Od tego zależy życie Marvola…. 

Dodatkowa uwaga - futrzak przytył 30 gram. Wszystko spisuję w osobnym notesie na wypadek jakby Sal zaczął 

zbytnio szybko przybierać na wadzę, bądź ponownie postanowił rosnąć jak głupi. Jak na razie utrzymuje się 

w swojej wielkości piłki tenisowej. No… Może urósł te 2-3 centymetry. Mimo wszystko cholerstwo dosyć 

szybko rośnie moim zdaniem, biorąc pod uwagę rozmiar Pufków z hodowli.  

 

Tydzień 4 

Sal jest masochistą. Nie dość że trafił mi się wadliwy model, to w dodatku o skłonnościach masochistycznych. 

Gdzie rodzice wynaleźli ten ewenement? Nie licząc faktu, iż za każdym razem gdy sierściuch słyszy nazwę 

„pufek” wydaje się nią być silnie urażony - widocznie to też podłapał ode mnie. Nie znoszę tej nazwy. Kojarzy 

mi się ze zdrobnioną nazwą podnóżka dla dzieci. Ponad to Sally lubi jak się nim rzuca. Wręcz to kocha… po tym 

jak ponownie upatrzył sobie za cel mój nos, gdy ja odsypiałam całodzienną naukę - w końcu rok szkolny zbliża 

się wielkimi krokami - ten podstępny dwulicowy futrzak zakradł się do mojej twarzy ponownie próbując 

wyczyścić mój nos, czym mnie obudził, a ja w złości złapałam go i rzuciłam nim przez cały pokój waląc o ścianę. 

Miałam nadzieję, że rzut będzie miał podobny efekt do działania eliksiru słodkiego snu. Jeśli ktokolwiek 

mógłby przypuszczać, że tak właśnie będzie - bardzo by się przeliczył, albowiem sierściuch niewiele sobie 

z tego robiąc obrócił się w powietrzu, odbił od ściany i wylądował z powrotem na łózku widocznie 

uszczęśliwiony i domagający się powtórki. Kto normalny lubi, jak się nim rzuca?? No cóż… skoro moi rodzice go 

kupili, było pewne że będzie z nim coś nie tak. Rodzice już tak mieli w kwestii kupna zwierzaków, jednak to 

w obecnej chwili jest nieważne. Ważne jest natomiast, iż oto znalazłam sobie zajęcie i dodatkowe zajęcie dla 

Sally’ego. Rzucanie nim, bądź odbijanie jak piłki do kosza ewidentnie sprawia mu przyjemność a mnie 

w dziwny i niewyjaśniony sposób rozluźnia. Rodzice patrząc na mnie i na TO-TO w jakiś dziwny sposób się 

uśmiechają. Ni to z dozą zadowolenia, ni to niepewności, jakby nie byli pewni czy mają się cieszyć, czy też 

martwić. Bez względu na to co wybiorą, powinni się na coś zdecydować… Sierściuch natomiast wydaje się być 

szczęśliwy i na stałe zadomowił się w moim pokoju, a dokładniej- w mojej szafie wybierając sobie do spania 

w ciągu dnia nic innego jak sweter do którego pierwszej nocy z taką lubością się miział. Nie wiem co tak 

cholernie mu się w nim podoba, jednak sweter i tak jest zrobiony z gryzącego materiału, więc niewiele mi 

przeszkadza, że go sobie przywłaszczył. Śpiąc również mruczy… ale już nie tak mocno jak normalnie. 

Ewentualnie gdy zasiadam do lekcji i prac wakacyjnych, zasypia na moim ramieniu pod włosami. Przynajmniej 

nie próbuje grzebać mi w nosie… Za to z lubością wyjada wszelkie ćmy i inne latające cholerstwa, które wlatują 

do mojego pokoju. Obecna liczebność pająków w domu? Sztuk - 0. Nawet nie miały się kiedy rozmnożyć, bo 

Sal wyżarł ich jaja i był chyba z tego powodu wyjątkowo zadowolony. Podobnie jak zadowolony jest 
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z regularnego przycinania jego ciągle i uparcie odrastających kłaków, które rosną wraz z nim, chociaż nie 

w tym samym tempie - O dzięki ci Wielki Salazarze za to.. oto Sal jest już większy od piłki tenisowej, ale nadal 

mniejszy od piłki do footballu. Powiedziałabym, że jest obecnie wielkości tłuczka i chyba postanowił zatrzymać 

się na tym stadium. Nigdzie w książkach nie jest to opisane, jednak Sal chyba zdecydowanie jest trefnym 

przypadkiem - najpierw rośnie przez kilka dni jakby się opił eliksiru na wzrost, po czym nagle zatrzymuje się na 

pewnym stadium i tak trwa przez następnych parę dni. Ewentualnie owe - kilka dni zmienia się 

w „kilkanaście”. To zależy chyba od samego sierściucha.  

Dodatkowe obserwacje- rodzice wydają się być zniesmaczeni imieniem „Salazar”. Chyba woleli już jak wołałam 

na futrzaka „Smark”. Gdy wyszłam do ogrodu słyszałam jak próbowali przekabacić mojego sierściucha by 

zaczął reagować na inne imiona. Skutek? Gdy spróbowali nazwać go „Godryk”, Sal prychnął jak 

nieprzymierzając kot, wystawił im długi jęzor, po czym ruszył w podskokach do mnie. Skoczne to jak piłka - 

wiedziałam o tym już wcześniej, jednak obecnie z ziemi podskakuje na moją wystawioną dłoń. Przynajmniej 

sierściuch się ze mną jednoczy w niesmaku do wszystkiego, co gryfońskie. Rodzice ponownie zaczynają się 

martwić. 

 

Tydzień 5 

Jak to wspaniale nie mieć większych problemów z przyrządzaniem eliksirów oraz posiadać odpowiednią ilość 

wolnego czasu… wystarczyło trochę energii i pracy oraz ćwiczeń, które przydały mi się przed kolejnym rokiem 

szkolnym, nakierowanie Sala na odpowiednią droge… I o ile w żadnym poradniku nie było ani słowa o tym jak 

należy zmusić Pufka do wypicia czegoś, czego zwierzak wypić nie chce, o tym zaaplikowanie mu eliksiru 

zmieniającego kolor włosów okazało się być wręcz banalnie proste, a nakierowanie zwierzaka by w chwili picia 

specyfiku myślał o zieleni i srebrze też nie okazało się przesadnie skomplikowane. I tak oto Sal z kremowo -

popielatego zmienił barwę na zielony z posrebrzanymi poszczególnymi kosmykami futra. Rodzice martwią się 

coraz bardziej. Na widok nowego koloru futra sierściucha spojrzeli na mnie jakbym co najmniej spróbowała na 

ciotkę Anastazję rzucić zaklęcie Imperiusa i zmusić ją do wyjścia za mąż za kuzyna Alfreda… Nie rozumiem ich 

zachowania. Robię to czego chcieli - solidaryzuję się z sierściuchem - wszystko dla dobra Marvola…  

Sally je jak oszalały. Jakby był w ciąży, co jest mało prawdopodobne, bo po pierwsze jest za młody, po drugie… 

No chyba, że Pufki są dziwnymi stworzeniami, u których to samce zachodzą w ciążę. Wątpię by to była 

prawda, a nawet jeśli by tak było, Sal nie miał kontaktu z innymi przedstawicielami swojego – kłębkowo -

kurzowo podobnego gatunku. Dlatego ciąża odpada. Widocznie futrzak też zaczyna się stresować zbliżającym 

się powrotem do szkoły. W takim tempie będzie musiał przejść na dietę- lada dzień zrobi się figury pączka 

zamiast kulki… Gdy wypowiadam słowo „dieta” zwierzak patrzy na mnie podejrzliwie jakby wiedział co go 

czeka i nie miał ochoty się na to zgadzać…. Coś czuję, że najbliższe tygodnie będą stanowić ciężką przeprawę 

dla nas obojga… 

 

Tydzień 6-8 

Dieta okazała się być stosunkowo prostą drogą do uzyskania normalnej wagi przez Sala. Przy okazji prawie 

wcale nie urósł i obecnie jego wzrost przewyższa tłuczek o jakieś 3-4 centymetry. Za to ponownie uzyskał 

swoją okrągłą, kulistą posturę. Zieleń i srebro się przyjęły - Sal prezentuje się tak jak na Ślizgona przystało, 
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a jego futro odpowiada imieniu które z dumą nosi. Rodzice wydają się być na skraju załamania nerwowego.. Ja 

natomiast solidaryzując się z kłębkiem kurzo podobnym który już kłębku kurzu nie przypomina, także na 

ostatnie dwa tygodnie przeszłam na dietę, co widocznie zrobiło nam obojgu bardzo dobrze na wagę. Sally 

trzyma się jasno wyznaczonych zasad - a w szczególności najważniejszej. Nie zbliża się do mojego nosa, za to 

może jeść odpowiednią ilość ciem i innych latających cholerstw… Przygotowania do szkoły zostały zakończone. 

Po ponownym odwiedzeniu z futrzakiem Pokątnej zakupione zostały wszystkie niezbędne podręczniki 

i przedmioty potrzebne na następny rok nauki. Przy okazji spotkaliśmy innych Ślizgonów. Jeden z nich pozostał 

bez zwierzaka - widocznie gumochłony nie lubią jak się je zbytnio mocno ściska bo nagle Ślizgonka zamiast 

jednego trzymała w dłoniach dwa gumochłony, co więcej - żadna z owych dwóch części już nie chciała nic jeść. 

Za to muszę przyznać, że Sal prezentuje się najbardziej po Ślizgońsku, jak przystało na sierściucha prefekta 

Domu Węża. Jutro wyjazd do szkoły. Futrzak już naszykowany do zabrania, Marvolo ma przygotowaną klatkę - 

Sal sweter, bez którego chyba niemożliwym byłoby, by się ruszył z miejsca. Ciekawe czy da się go podrzucić 

Gryfonom do dormitorium? Zapewne byliby bardzo szczęśliwi gdyby Sal wyczyścił im przegrody nosowe… 

Rodzice wydają się być kompletnie załamani. Wczoraj przy kolacji raczyli w końcu powiedzieć, o co chodziło 

z przydzieleniem mi do opieki Pufka…. Teraz razem z sierściuchem siedzimy na schodach z kufrem i klatką 

Marvola i czekamy, aż ojciec odwiezie nas na peron. Rodzice stwierdzili, że „pufek miał mnie oswoić, bo po 

przystąpieniu do Slytherinu stałam się zbytnio agresywna”. No cóz… dokarmiam Sala kolejną martwą ćmą 

i oboje zastanawiamy się jak uprzykrzyć życie Gryfonom w tym roku… I przy okazji Krukom, niech nie myślą że 

są bezpieczni… No cóż - chyba zostałam oswojona… rodzice powinni być zadowoleni, prawda? Ojciec 

podjechał pod dom samochodem, możemy wsiadać i ruszać do szkoły. Sal wydaje się być równie zadowolony 

jak ja, podobnie zresztą jak Marvolo. Obaj mruczą z zadowoleniem, chociaż Sally zdecydowanie głośniej… 

Może ten mój wadliwy model o zapędach masochistycznych i dziwnych upodobaniach żywieniowych może mi 

się przydać w nadchodzącym roku…  

Ostateczna obserwacja: 

Gatunek: pufek 

Kolor: zielono-srebrny 

Imię: Salazar, w skrócie- Sal, Sally, 

Waga: 780 gram, 

Wzrost: 30 centymetrów 

Upodobania żywieniowe: ćmy, pająki, robactwo latające, chusteczki ze smarkami 

Nie przepada za: barwą czerwoną, wszystkim co związane z Domem Lwa. 

Ulubiony przedmiot: zielony, gryzący sweter 

Ulubione zajęcie: mizianie się do zielonego, gryzącego swetra. 

To tak w skrócie można ująć jego pierwsze 8 tygodni pobytu u mnie w domu. Pozostaje tylko jedno pytanie.  

Ile żyją Pufki? 
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Konkurs 

W tym wydaniu Newsville postanowiłam przygotować dla was dość szczegółowe pytania na temat serii 

Harry'ego Pottera. Odpowiedzi przesyłajcie jak zwykle na emilythomas@interia.pl 

1. Jak miała na imię matka Severusa Snape'a? 

2. Co było patronusem Luny Lovegood? 

3. Co Harry powiedział Snape'owi gdy ten zapytał się go co to znaczy Roonil Wazlib? 

4. Jacy czarodzieje odwiedzili Dursleyów po powrocie Harry'ego z 6 klasy Hogwartu? 

5. Jak miała na imię partnerka Aragoga? 

6. Który numer miała skrytka Harry'ego w banku Gringotta? 

7. Dlaczego Severus tak nie cierpiał Neville'a? 


