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Osobistości od 

drugiej strony: 

Caitriona Ravassa 
 

Dzisiaj mamy przyjemność gościć 

uczennicę naszej Akademii czyli 

Caitrionę Ravassę! [Wymieniła uścisk 

dłoni z dziewczyną, po czym przyniosła 

tacę z ciastkami i poczęstowała gościa.] 

Witamy serdecznie! No to szybkie 

pytanie na początek... Co ci się tutaj 

podoba?  

Dzień dobry! To pytanie, na które 

naprawdę szczegółowo mogłabym 

odpowiedzieć... Wiesz, omówić 

wszystkie aspekty, ale obawiam się, że 

aż tak długiego monologu nie mogę 

tutaj stworzyć. [Uśmiechnęła się 

szeroko.] Ale sam fakt, że wracam tutaj 

wciąż i wciąż, mówi za siebie. Podoba 

mi się bardzo, szczególnie to, że prawie 

codziennie coś się dzieje, bo jest albo 

Happy Rames, albo Zabawy Prefektów. 

Na stronie też jest dużo konkursów, 

które nieraz, choć od niechcenia, to 

robię, bo muszę przynieść chlubę 

swojemu domowi. Kursy moim 

zdaniem są ciekawe, no, w większości 

przypadków, ale to przede wszystkim 

bardzo mili ludzie mnie tu trzymają. 

Tak myślę... [Wzięła głęboki wdech po 

tym wywodzie.] 

Rzeczywiście, rozrywki tutaj nie 

brakuje.  Jak już wspomniałaś o 

kursach, to które najbardziej przypadły 

ci do gustu? [Założyła nogę na nogę.]  

Jestem trochę człowiekiem renesansu, 

o ile nie zabrzmię zbyt próżniacko, ale 

każdy kurs ma w sobie coś, co mi się 

podoba. Gdybym miała jednak wybrać 

taki jeden, którego wręcz co tydzień 

wyczekuję... [Udawała, że się zamyśliła, 

chociaż odpowiedź miała już w głowie.] 

to Sekrety Rytualistyki. Naprawdę, 

tematy są interesujące oraz czasem 

takie, że mogę użyć spokojnie emotki.  

Wakacyjny rok szkolny jest o wiele 

ciekawszy niż tradycyjny... Zmieniając 

temat, to jak w ogóle trafiłaś do 

Ramesville?  

Do AMR trafiłam ze szkoły obok. 

[Odpowiedziała prędko, ale miała 

świadomość, że musi rozwinąć 

odpowiedź.] A stamtąd dotarłam tutaj 

chyba głównie za sprawą Amelie, która 

i tam przebywała, a tutaj jest 

dyrektorką. Zapisałam się, no i sobie tu 

jestem. [Wzruszyła ramionami.] 

Cieszę się, że tutaj trafiłaś! Takich 

osóbek jak ty nigdy dość! [Chwilę się 

zastanowiła nad pytaniem.] Czym się 

interesujesz na co dzień?  

Ohh... dziękuję! [Nieco się 

zarumieniła.] Proszę, precyzuj pytania! 

Sama muszę przez Ciebie nadawać 

sobie jakiś limit, żeby zbyt dużo nie 

gadać! [Udała naburmuszoną minę.] 

Przepadam między innymi za literaturą 

i mitologią, przez co na przykład 

tutejsze kursy ich dotyczące to coś dla 

mnie. Ale jestem też trochę umysłem 

ścisłym, lubię liczyć. No i uwielbiam 

pisać, tworzę przecież, choć amatorską, 



 

Strona | 4  

 

poezję do gazetki. Szkoda, że nie mam 

takiej weny, gdy chodzi o tworzenie 

klimatu na kursach. [Westchnęła 

teatralnie.] 

Masz całkiem dużo zainteresowań! 

Chciałabyś może nauczać czegoś w 

Świecie Magii?  

Do nauczania trzeba mieć cierpliwość, 

a mnie, mówiąc szczerze, trochę jej 

brakuje. Nie sądzę, bym mogła z 

anielskim uśmieszkiem znosić co, 

ekhm, bardziej specyficznych uczniów. 

Mimo wszystko gdzieś tam z tyłu głowy 

siedzi mi myśl, że mogłabym być 

profesor Ravassą. [Łokieć oparła na 

kolanie, a następnie ułożyła dłoń na 

podbródku, spoglądając 

na redaktorkę.] 

Masz rację, bycie 

profesorem to nie taka 

łatwa praca, jak może się 

wydawać. Czy jest coś co 

chciałabyś zmienić w 

AMR? 

O kurczę... [Westchnęła. 

Tym razem naprawdę została zagięta.] 

Nie zastanawiałam się nad tym. Nie 

jestem tutaj aż na tyle długo, aby znać 

wszystkie wady i zalety Akademii, a 

jednocześnie nie dostrzegłam rzeczy, 

które by utrudniały moje życie. No, 

chociaż niektóre zastępstwa potrafią 

być na tyle niespodziewane, że wtedy 

jestem kompletnie zdezorientowana. 

Zdarza mi się, i zapewne nie tylko mi, 

zaglądać do przeróżnych pokojów, aby 

znaleźć lekcję. [Uniosła oczy ku niebu i 

pokręciła głową.] 

Chciałabyś zostać tutaj kolejny rok? 

[Liczyła w myślach na pozytywną 

odpowiedź.]  

Planuję, jak najbardziej, chociaż 

obawiam się, czy mój czas mi na to 

pozwoli. Zapisać się jednak zamierzam, 

i teraz mam ogromną zagwozdkę... 

Wiele osób, które polubiłam, w roku 

normalnym znajduje się w jednym 

domu, który, cóż... chyba najmniej do 

mnie pasuje. [Zdjęła podbródek z 

dłoni, aby swobodnie wzruszyć po 

chwili ramionami.] 

No to niestety zbliżamy się do końca. 

Teraz ostatnia część czyli 

pozdrowienia! Czy chciałabyś kogoś 

pozdrowić? [Uśmiechnęła się szeroko.] 

[Przełknęła ślinę, a następnie 

odchrząknęła, gdyż od mówienia aż jej 

zaschło w gardle.] Co ze 

mnie by była za Testralka, 

gdybym nie pozdrowiła 

swoich opiekunek! 

Całuski ślę Seshru oraz 

Sophie! Oczywiście nie 

zapominam też o 

koleżankach z domu oraz 

innych uczennicach. W 

szczególności 

pozdrawiam Ciebie [Uśmiechnęła się 

do Anishy.] i Evie. No, dyrekcję i 

nauczycieli też mogę pozdrowić oraz 

wszystkich czytelników Newsville! 

Niech nie poczują się pominięci. 

Oh... no cóż. Dziękuję ci bardzo za ten 

wywiad! Bardzo mi miło, że zgodziłaś 

się aby odpowiedzieć na nurtujące 

mnie pytania. 

To ja dziękuję! [Ponownie się 

uśmiechnęła - w ciągu tego wywiadu 

bardzo dużo razy to zrobiła, aż się 

zdziwiła, po czym wstała z 

zajmowanego miejsca.]  
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„Fałszywy pocałunek” od Mary E. 

Pearson czyli odrobina średniowiecza 

zdjęcie pochodzi z bloga Pabottyro 

Księżniczka Lia jest pierwszą córką domu Morrighan, królestwa 

przesiąkniętego tradycją, poczuciem obowiązku i opowieściami o minionym 

świecie. W dniu swojego ślubu ucieka, uchylając się od obowiązków - pragnie wyjść 

za mąż z miłości, a nie w celu zapewnienia sojuszu politycznego. Ścigana przez 

licznych łowców, znajduje schronienie w odległej wsi, gdzie rozpoczyna nowe życie. 

Gdy do wioski przybywa dwóch przystojnych nieznajomych, w Lii rozbudza się 

nadzieja. Nie wie, że jeden z nich jest odtrąconym księciem, a drugi to zabójca, który 

ma za zadanie ją zamordować. Wszędzie czai się podstęp. Lia jest bliska odkrycia 

niebezpiecznych tajemnic. 

 

O powieści spod pióra Mary E. Pearson słyszałam nie raz, zwłaszcza za granicą. 

Gdy dowiedziałam się, że powieść ta wyjdzie u nas, nie wahałam się ani chwili. 

Fałszywy pocałunek okazał się ciekawy, tajemniczy i wciągający. Autorka wykreowała 

nowy świat, historię, zupełnie mieszając czytelnikom w głowach. Ale żeby nie było 

zbyt kolorowo, znalazły się też małe minusy. 

Zacznijmy od zabiegu, który pewnej części czytelników mógł przypaść do 

gustu. Chodzi tu o trik bardzo często stosowany w filmach - scena pierwsza się urywa, 

a wyjaśnienie tego co działo się dalej, pojawia się w scenie drugiej, trzeciej bądź gdzieś 

dużo później (jak na przykład po połowie książki). Mi osobiście niezbyt się to 

spodobało, bo siało niepotrzebny zamęt. Lubię tajemnice, ale taka niewiedza okazuje 

się po prostu zbędna. Dodatkowo, autorka opowiada całą historię z perspektywy 

trzech osób - księżniczki, zabójcy i księcia. Na niektórych wydarzeniach skupiała się 
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jednak bardziej, pokazując ją z punktu widzenia dwóch bohaterów nie jako 

kontynuację, a ponowne przedstawienie.  

Pomijając te dwie wady, Mary E. Pearson pisze w przyjemny sposób, stylizując 

się trochę na język średniowiecza. Nie jest to jednak przeszkodą, a miłym dodatkiem. 

Akcja od pewnego momentu pędzi przed siebie nie raz zaskakując czytelnika. 

Dodatkowo autorce udaje się opisywać miejsca wydarzeń w krótki lecz treściwy 

sposób, dzięki czemu bardzo łatwo wyobrazić sobie to, co widzą bohaterowie. 

Czas na postacie. Najbardziej mi się spodobało, jaką widać zmianę w 

nastawieniu Lii. W sensie, nadal jest tak samo uparta i pewna siebie, jednak 

zmieniają się jej priorytety, przez co staje się odważniejsza, przy okazji poznając 

prawdziwą siebie. Niby taki motyw często się pojawia, jednak tu został on ciekawie 

przedstawiony oraz podkreślony. Teraz jest krótka chwila w której możecie się 

zaśmiać z mojej głupoty - przez całą powieść zamieniałam rolę księcia i zabójcy. 

Warto więc zapisać, zapamiętać i się nie mylić. Skoro już to sobie wyjaśniliśmy to 

dodam tylko, iż jednego z nich polubiłam o wiele bardziej i nie chodzi tu o "czarny 

charakter". Na koniec - autorka niepotrzebnie wprowadziła w Fałszywy pocałunek 

trójkąt miłosny, bo bez niego byłoby o niebo lepiej. 

Mimo małych wad, Fałszywy pocałunek jest bardzo dobrą książką. 

Wciągającą, tajemniczą, z własną, odrobinę skomplikowaną historią. Trudno było się 

rozstać z bohaterami i to jeszcze w takim momencie! Z niecierpliwością czekam na 

kontynuację i liczę na to, że okaże się tak dobra, jak myślę. 

 

 

"Nawet my jesteśmy winni temu, że nienależycie opiekujemy się darami, a dary, 

które nie są karmione, więdną i umierają." 
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Wojna w sali dywinacji! 
 

Przed Wami praca należąca do Anastazji Miller, która została wytypowana przez 

naszego kochanego profesora Levine, nauczyciela Dywinacji Praktycznej, jako 

wygrana w konkursie z owego przedmiotu. 

Jak co środę, do sali dywinacji praktycznej zaczęły wchodzić uczennice, 

pragnące dowiedzieć się czegoś o wróżbiarstwie od profesora Levine. Dzień 

zapowiadał się zwyczajnie, w drodze do klasy Anastazja o mało nie zabiła się o własne 

nogi, czyli norma. Jednak, gdy grupa uczennic jak zwykle wparowała do klasy,  aby 

nauczyć się czegoś nowego... zobaczyły coś... niepokojącego. Na biurku, przy którym 

zazwyczaj siedział nauczyciel nikogo nie było! Dziewczyny zaczęły rozglądać się po 

sali, czy przypadkiem profesor nie schował się gdzieś, aby je wystraszyć. Ale pudło! 

Nie było go. Zaintrygowane tą sytuacją usiadły na swoich miejscach i zaczęły 

dyskutować.. 

- Tata pewnie szlaja się gdzieś z wicedyrektor Arią! - powiedziała pewna siebie 

Natasha. 

- Ale nie opuściłby z tego powodu naszego kursu... - odparła pełna wątpliwości 

Evie.  

- Oj, przesaaadzacie... Zaraz pewnie wparuje do klasy ze swoją niebieską 

filiżanką w ręce - powiedziała niezbyt przejęta zaistniałą sytuacją Gabi.  

W sali nastąpił niezwykły hałas, spowodowany rozmowami uczennic, które 

martwiły się o profesora Matiego, który nigdy nie spóźniał się na swoje zajęcia, a 

nawet był w klasie przed nimi i witał je swoim szczerym uśmiechem. 

- A ja mam pomysł! - wykrzyknęła Anastazja, która wstała z miejsca i stanęła 

na ławce, którą dzieliła z Gabą. 

- Bierz te nogi z mojej połowy - warknęła zdenerwowana Gabrielle, na której 

notatniku znajdowała się noga Any. 

- Sorki, sorki! - odparła prefekt Testrali z niepokojącym entuzjazmem. - Jeżeli 

nie przyjdzie tu zaa... - dziewczyna spojrzała na zegarek, była 19:16, a więc 6 minut 

lekcji zleciało. - Pięć minut, to... same poprowadzimy sobie lekcję!  

Reszta klasy spojrzała na dziewczynę zszokowana jej pomysłem, który wydawał 

się kompletnie głupi, ale nie ma nic do stracenia! 

- W sumie to czemu nie - Caitriona spojrzała na Anę z delikatnym uśmiechem. 

- Skoro nie mamy wyboru... - odparła cicho Nereida, która bazgrała coś w 

swoim notesie. 
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- Oj, Ana.. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale będzie zabawnie! - Lily cicho 

zachichotała.  

Gdy na zegarze była już widoczna godzina 19:21, a profesora nadal nie było 

dziewczyny postanowiły wziąć podręczniki i znaleźć tam ciekawy temat do 

omówienia.  

- Co powiecie na tasseomancję? - rzekła Natasha przeglądając książkę. 

- Ehh… to nudne - powiedziała Anisha, zamykając swój notatnik w lemury.  

- A powtórka z hydromancji?  

- Mmm… w sumie czemu nie! - powiedziały prawie w tym samym momencie 

Mandy i Evie.  

Po krótkiej dyskusji i wymienianiu swoich za i przeciw, wszyscy zgodzili się, 

aby zrobić sobie małą powtórkę z tematu, który został już przez nie opanowany. Na 

początku musiały zdobyć miski, do których będą musiały wlać wodę. Niezbyt długo 

zajęło im przetrzepanie wszystkich szafek w sali. Gdy w końcu, któraś z dziewczyn 

znalazła miseczki, każda wzięła jedną dla siebie, położyły je na ławkach i wzięły się do 

roboty. Odpowiednim zaklęciem nalały wody do naczyń i zaczęły wpatrywać się w 

wodę. W sali nastąpiła zaskakująca cisza, która oczywiście nie mogła trwać dłużej niż 

dwie minuty. Anastazja wpadła na genialny pomysł i nabrała trochę wody do ręki, a 

następnie chlupnęła nią w Gabę.  

- O ty wredoto! - rozbawiona Gaba krzyknęła w stronę Any i oblała ją wodą.  

Najwyraźniej Caitriona podłapała pomysł, oblewając Lily wodą z miseczki. 

- Haha! Lily! Przepraszam! - Cait zaczęła się głośno śmiać na widok całej 

przemoczonej Testralki. 

- W tym momencie wywołałyście wojnę! - krzyknęła Nereida i oblała Mandy, 

która siedziała za nią.  

W sali zamiast powtórki lekcji hydromancji, aby później pochwalić się 

zaginionemu profesorowi swoimi interpretacjami, wybuchła wodna bitwa! Trwała 

dobre 10 minut, aż zegar w sali wybił godzinę 19:40. 

- Dziewczęta, stop! - krzyknęła Mandy, która należała do najbardziej mokrych 

osób.  

- Dalej nie ma profesora... - powiedziała cicho Ana wyraźnie zaniepokojona. 

- Ale było zabawnie! - krzyknęła uradowana Natasha. 

- Noo... muszę przyznać, że faktycznie było fajnie - przyznała Anisha delikatnie 

się uśmiechając. 



 

Strona | 9  

 

W sali panował ogromny nieład. Podręczniki wręcz pływały, a w byle jakich 

miejscach były porozstawiane puste miski i papierki po cukierkach, które zajadła w 

rogu Evie.  

- Kiedy ojciec tu przyjdzie dostanie zawału... - powiedziała przerażona Nat na 

myśl o karze, którą z pewnością dostaną uczennice. 

- Przesadziłyśmy... - powiedziała rozglądając się po klasie Gaba.  

- No co ty nie powiesz? - odparła Evie. 

- Dobra, stop! Nie będziemy się teraz przecież kłócić... - krzyknęła Anastazja, 

dotykając swoich mokrych włosów.  

W tym samym momencie do klasy wbiegł profesor Mati, który najwyraźniej 

wchodząc nie zobaczył w jakim stanie jest jego sala, ponieważ tkwił nosem w 

dzienniku.  

- Witajcie uczenni... - w tej chwili profesor Levine zorientował się, co właśnie 

się wydarzyło. 

- P-profesorze! Bo my... - zaczęła tłumaczyć mu Lily. 

- Zasnąłem na dobre pół godziny i dlatego nie przyszedłem tu wcześniej, a wy 

odstawiacie tu taki cyrk? - przerwał wyraźnie zaskoczony zachowaniem swoich 

uczennic profesor. 

- Wszystkie poniesiemy za to odpowiedzialność! - wykrzyknęły obie prefekt 

naczelne. 

- Muszę wymyślić wam jakąś karę... tak? - powiedział z chytrym uśmieszkiem. 

- Tak! Zrobimy wszystko co w naszej mocy! - Natasha spojrzała 

przepraszającym wzorkiem na profesora. 

- No dobrze... widzicie te wszystkie mopy i ściereczki w rogu klasy? - profesor 

spojrzał na uczennice z niewinnym uśmiechem. - Za karę doprowadzicie klasę do 

porządku i dodatkowo wypolerujecie filiżanki! 

- Dooobrzee... - odpowiedziały chórem i wzięły się do roboty. 
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Miotła a Ferrari – krótka historia 

komunikacji 
 

Miotła nie służy nam tylko do latania, tak samo jak samochody służą nie tylko do 

jeżdżenia. Im sprzęt piękniejszy, szybszy, zwrotniejszy, tym lepszy. A na dodatek 

wywołuje u nie lubianego sąsiada to spojrzenie pełne zazdrości… Dla takiej chwili 

warto trochę zaoszczędzić! 

 Początki zarówno mioteł, jak i 

samochodów, nie były zbyt zachwycające. 

Pierwsze prototypy tych pojazdów były co 

najmniej niewygodne, nie mówiąc już o ich dosyć 

przyziemnym wyglądzie. Na szczęście nie trwało 

to zbyt długo – gdy tylko wynalazki zostały 

„odkryte” przez bogaczy, producenci mioteł i 

samochodów zrobili wszystko, aby ich produkty 

wyglądały wręcz olśniewająco.  

 

 Wraz z postępem przyszły nowe technologie i wywołały istną rewolucję w 

świecie komunikacji. Miotły stały się sztuką, wykonywaną ręcznie przez 

doświadczonych rzemieślników. Ci, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa, 

tworzyli coraz bardziej skomplikowane, szybsze i 

piękniejsze produkty. Z biegiem czasu zaczęto 

produkować je na masową skalę. Nagle okazało się, 

że lot może być nie tylko sposobem poruszania się, 

ale też… przyjemnością. Podobnie stało się w 

świecie aut – powstał sport jaki znamy dziś: 

wyścigi samochodowe.  

 

 W dzisiejszych czasach wybór różnych 

mioteł i samochodów jest ogromny. Są modele dla osób biedniejszych i tych 

bogatszych, dla fanów polnych dróg i tych, którzy kochają szybką jazdę po płaskiej 

nawierzchni, dla graczy Quidditcha ceniących sobie szybkość i tych, którzy polegają 

na zwrotności. Producenci prześcigają się w projektowaniu coraz to piękniejszych 

pojazdów. I nie ma tu znaczenia, czy to miotła, czy samochód. Bo historia 

samochodów i mioteł, choć pozornie ze sobą niezwiązana, łączy się i przeplata, 

tworząc naszą, wspólną historię. 
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Skrzacia kuchnia: Tropikalne drinki 

kadry pedagogicznej  

(wersja oficjalna) 
 

 

Składniki: 

✓ 40 ml soku z ananasa, 

✓ 30 ml soku z grejpfruta 

✓ 1 banan 

✓ 1 łyżka cukru trzcinowego 

✓ 30 ml jogurtu naturalnego 

✓ troszkę soku pomarańczowego i 

cukier do dekoracji. 

 

 

 

 

Sporządzenie: 

1. Wszystkie składniki zblenduj, jeśli 

koktajl przybierze zbyt gęstą postać, trzeba dodać więcej jogurtu. 

2. Całość przelej do kieliszków ozdobionych na brzegach cukrem - na talerzyk 

nalać sok pomarańczowy, zamoczyć brzegi kieliszka w nim, po czym przełożyć 

kieliszek do cukru, by utworzyła się ładna, cienka warstwa cukru na brzegu kieliszka 

imitująca kryształki lodu. 
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Ploteczkowy świat 
 

Kochani Wielbiciele Ploteczek! To wydanie 

Najlepszego Emocjonującego Wydania 

Szkolnego Vogue Inaczej Luźny Legalny 

Ewenement, czyli NEWSVILLE poprowadzi 

dla was plotkarskie duo, czyli siostry Skeeter, 

które na pewno dostarczą Wam ciekawych i nie 

zawsze prawdziwych informacji z Akademii 

Magii Ramesville. 

 

Kojarzycie dwie Prefekt Naczelne? To chyba jak każdy! Zewsząd zasypują nas 

konkursy i zabawy, które Evie Sevine i Lily Carter-Stewart non stop organizują. 

Tak bardzo wczuły się w swoje role, że jeszcze moment i wyskoczą nam z  

magi-lodówki! Póki co dziewczęta sprytnie przejęły władzę nad Akademią. Znane są 

nam jednak ich plany, które sugerują, że zamierzają one zapanować nad całym 

Światem Magii! Jak chcą to zrobić? Tego niestety nie możemy ujawnić! W niedługim 

czasie spodziewajcie się jednak koronacji dwóch księżniczek Ramesville! 

* 

Zauważyliście, jak profesor Collotye ostatnio 

pozieleniał? Podobno stało się to nie bez powodu. Nasz 

sekretny informator donosi, że pomiędzy wykładowcą 

Sekretów Rytualistyki a jego urodziwą żoną, Patrycją 

Whiteowl, nie dzieje się zbyt dobrze. Alexander był 

kiedyś bardzo aktywny, udzielał się i podróżował na 

różne warsztaty czy szkolenia, które oferowało mu 

Ministerstwo Magii, natomiast teraz jakby stanął w 

miejscu, czego nie można powiedzieć o jego małżonce - 

jest stale zajęta, rzadko można ją złapać przed czy po 

zajęciach... Czy zmiana koloru profesora Collotye wiąże 

się z zazdrością o aktywność i sukcesy zawodowe jego żony? Czy przez karierę 

rozpadnie się jedno z najdłuższych małżeństw, jakie ma na swoim koncie 

(nie)młody nauczyciel? 

* 

Jak zarobić dużo pieniędzy i aż tak się nie narobić? Oczywiście można być 

dyrektorem magicznej placówki, jak niektórzy czytelnicy. Są też inne osoby, które 

może nie wiedzą, a my, największe plotkary w Akademii chętnie się z Wami 

podzielimy wszystkim, co usłyszałyśmy na korytarzach! Wiele osób mówi o tym, że 

coraz częstsze nieobecności naszej wspaniałej Matki Boskiej Ramesvillowskiej, czyli 
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znanej wszystkim Amelie Carter-Moore, spowodowane są jej najnowszym 

odkryciem. Okazuje się, że nauczycielka Transmutacji w zaciszu swoich komnat 

wynalazła danie idealne - złotego kebaba! Już zaczęła zbijanie swojej drugiej 

fortuny i właśnie dlatego ma tak mało czasu na Akademię. 

* 

Fani najlepszego sportu na świecie ostatnio 

bardzo się zawiedli, gdy przyszli na szkolny stadion 

Quidditcha i zorientowali się, że są tam jedynymi 

ludźmi, nie licząc kilku pająków zwisających pod 

trybunami. Zezłoszczeni i zirytowani, bowiem mieli 

nadzieję na ekscytujące popołudnie, wrócili do 

zamku. To, co tam zastali, zdenerwowało ich jeszcze 

bardziej - trenerka, Seshru Raven, siedziała z 

kapitanami obu drużyn - Anisha Marin i 

Gabrielle Simpson - na schodach przed 

Akademią, sącząc Ognistą Whiskey. Czyżby impreza im się przedłużyła i zapomnieli o 

tym, że mieli rozegrać mecz? Czy takie imprezowanie i picie alkoholu jest dobre dla 

sportowców? I co najważniejsze - dlaczego profesor Raven pozwoliła na to swoim 

podopiecznym? W końcu Ognista Whiskey jest zakazana dla uczniów...  

* 

W ostatnim czasie wiele mówiło się o rozstaniu Alana Moonstone'a z 

Matim Levine, który został adoptowany przez rodziców profesora Wakacji z 

duchami. Związek, który zapowiadał się bardzo obiecująco, płomiennie i długotrwale, 

przeszedł na poziom „rodzeństwa”. Obaj sprawiają wrażenie szczęśliwych, 

zaangażowali się w nowe związki i nie wydaje się, by mieli coś zmieniać, ale... No 

właśnie, ale! Profesor Levine często odwiedza swojego nowego brata na zajęciach i w 

gabinecie po godzinach. Teoretycznie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 

łącząca ich wspólna przeszłość... Czy nowa partnerka Matiego – wicedyrektor AMR, 

Aria Carter – powinna zacząć się martwić o przyszłość swojego związku? Czy mimo 

łączącego ich (Alana i Mati’ego) pokrewieństwa nadal utrzymują romans, a dla opinii 

publicznej tworzą inne, osobne relacje miłosne? Czy miłość może tak po prostu 

zniknąć? 

* 

Jak donosi nasze źródło w Akademii, od dawna ani na 

korytarzach, ani w Kryształowej Komnacie nikt nie widział 

Heleny Browen oraz Crispina Stewarta. Ich kursy są 

cały czas odwoływane i próżno wysyłać do nich sowy, 

ponieważ na nie nie odpowiadają. Cała Redakcja Newsville 

podejrzewa, że profesorowie mają po prostu romans i 

uciekli na jakieś magi-wakacje, by skorzystać ze wspaniałej 
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pogody, która w okresie letnim jest najlepsza na tego rodzaju wyjazd. Na korytarzach 

można usłyszeć opowiastki, które zapewniamy - nie są prawdziwe, zaś na murach 

zaczęły pojawiać się napisy #Helspin, które mają na celu promować ich (już nie tak 

bardzo) domniemany i tajemniczy związek. 

* 

Kryształek od jakiegoś czasu jest stałym punktem w naszych plotkach. Gdy 

upadł jego znany wszystkim biznes Jingle-Jangle, biedak załamał się i podupadł na 

zdrowiu. Na szczęście dzięki krótkiej rywalizacji z Tygryskiem, którą opisywałyśmy w 

poprzednim wydaniu, stanął na nogi i rozpoczął nową działalność. Wiedzą już o tym 

stali bywalcy Kryształowej Komnaty. Na własne oczy widziałyśmy, jak szkolny bot 

sprzedaje magiczną herbatkę, głownie nauczycielom. Niestety nie znamy składu 

owego produktu, jednak jakością na pewno dorównuje poprzednim wyrobom 

Kryształka. Pierwsze uzależnione ofiary magicznej herbatki to Mati Levine oraz 

Twisted Fate Iwanow Whiteowl. Pamiętajcie - reklamacje nie są uznawane! 

 

  



 

Strona | 15  

 

Nieco więcej o Wiktorze Krumie 
 

 

Wiktor Krum urodził się w 1976 roku. Jest 

czarodziejem o nieznanym statusie krwi, pochodzącym z 

Bułgarii. Gdy osiągnął odpowiedni wiek, rozpoczął 

edukację w Instytucie Magii Durmstrang. Swoją 

pierwszą różdżkę zakupił u Gregorowicza i był to grab, 

włókno ze smoczego serca. Zdobywał duże sukcesy, był 

dobry w Transmutacji, Czarnej Magii i Quidditchu. 

Jednym z jego dosyć dużych osiągnięć było 

reprezentowanie Durmstrangu w Turnieju 

Trójmagicznym w 1994 roku.  

W czasie pobytu w Hogwarcie Krum zapoznał 

Hermionę Granger, w której się zakochał. Ciekawe jest, 

że w tym czasie Ron mówił na niego “Wikuś”. Jedną z 

wielu jego umiejętności było granie w Quidditcha, w 

którym pełnił rolę szukającego. Wspólnie ze swoją 

drużyną, czarodziej dotarł do Mistrzostw Świata. Udało 

mu się wtedy złapać złoty znicz, ale jednak jego drużyna przegrała.  

Do Wiktora wzdychało bardzo dużo młodszych, jak i starszych kobiet, ze 

względu na to, że jest przystojny. Nie należał do osób rozmownych, a był wręcz 

zamknięty w sobie i nie przepadał za długimi rozmowami. Krum niezbyt przepadał za 

swoją sławą, nie lubił kiedy wokół niego wiele się działo. Można odnieść wrażenie, że 

jedyną osobą, z którą lubił rozmawiać była Hermiona.  

 

W książce Krum był wysokim i 

chudym chłopakiem. Posiadał ciemne 

włosy i oczy. Jego charakterystycznymi 

cechami był zakrzywiony nos i 

krzaczaste brwi, był porównywany do 

przerośniętego jastrzębia. Natomiast w 

filmie mogliśmy zobaczyć Wiktora, 

który był dobrze zbudowany, miał 

cienkie brwi i zwyczajny, prosty nos.  
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Bahanka – co i jak? 

 

Bahanka 
Klasyfikacja MM: XXX 

 

 Pewnego razu miałem przyjemność uczestniczyć w weselu kolegi, przerwanym 

w środku przez rozhisteryzowanego gościa, który poszedł w krzaki za potrzebą i 

natknął się na bahanki. Opowiedział nam, że w lesie czają się pomniejszone wersje 

ludzi, które na swoje ciała założyły czarne futra. Nie był pewien, czy dobrze widział, 

ale prawdopodobnie miały dwie pary rąk i nóg (tak, miał rację) oraz posiadały 

skrzydła żuka (dla tych, którzy nie wiedzą jak wyglądają skrzydła żuka: błyszczące, 

grube, zaokrąglone). Na końcu pokazał wszystkim nadgarstek, na którym widniało 

ukąszenie. 

 Na jego szczęście rozpoznałem bahanki i, jakimś cudem, miałem przy sobie 

antidotum, które pozwoliło mi odratować go od jadu, który trafił do jego krwi z 

ustawionych w dwa rzędy ostrych zębów bahanki. 

 Temat rozmnażania w sezonie letnim, pełnym wyjazdów, kolonii, nie jest 

nikomu obcy, więc przytoczę schemat rozrastania się populacji bahanek. Otóż jedna z 

nich może złożyć nawet 500 jaj za jednym zamachem! Następnie je zakopuje, a po 

około dwóch lub trzech tygodniach wykluwają się młode. 

Rada Magizoologa: Nie polecam mylenia bahanek z innymi podobnymi 

stworzeniami. Elf może cię jedynie zirytować, ale jad bahanki jest zdecydowanie 

groźniejszy!   
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Humor z murów naszej szkoły 
 

[20:29:50] Caitriona_Ravassa: 
Mój podpis to moje imię i nazwisko: 
Caitriona Ravassa, więc: 
3+leniwca+9+2+9+9+6+5+leniwca+9
+leniwca+4+leniwca+leniwca+leniwc
a+leniwca=63 6+3=9 

[20:29:58] Caitriona_Ravassa: 
zamiast lenica jedynka 

[20:30:00] Caitriona_Ravassa: 
xDD 

[20:30:04] _Nereida_Wengs_: 
XD 

*** 

[15:53:32] Alexander: Sopelek 

:************   
[15:53:40] Alexander: chciałem 
napisać Soplica na początku     

[15:53:41] Alexander:   
[15:53:53] Mati_Levine: Tylko o 

jednym...   
 

*** 
 
[15:56:44] Mati_Levine: Niee... Ale 
coś było z tym przywiązaniem Cię do 

kszesła i zgwałceniem...  Alan, 
pamiętasz o co to wtedy chodziło?  
[15:57:25] AlanMoonstone: krzesła*, 
braciszku. xD 
[15:57:31] AlanMoonstone: I nie 

pamiętam...  

[15:57:33] Mati_Levine:  
[15:57:36] Mati_Levine: Krzesła* 
[15:57:38] Mati_Levine: xDDDDDD
DDDDDD 
[15:57:43] Mati_Levine: Ja już tak!  
[15:57:50] SophieMellark: KSZESŁA 

[15:57:54] SophieMellark:  

[15:57:56] Alexander:    
 

*** 

 

[18:12:56] AriaCarter: czemu 

herbata z miodem i mleko z miodem 

nie działają  

[18:12:56] Mati_Levine: Bosze... 

Przeczytałem herbata z mlekiem i 

miód z miodem...   

*** 

[18:58:45] Olivia-Slytherin: 
Pociełam sobie poliki XD 
[18:58:59] Caitriona_Ravassa: jak 
niby? :o 
[18:59:28] Mati_Levine: W coś Ty 
się bawiła?     
[18:59:42] Olivia-Slytherin: No bo 
[18:59:51] Olivia-Slytherin: 
Bawiłam się nożyczkami :>     
[19:00:00] Olivia-Slytherin: Nawet 
nie zauważyłam 
[19:00:11] Olivia-Slytherin: Że mi 
krew leci  
[19:08:17] Olivia-Slytherin: I co ja 
matce powiem? ._. 
[19:08:43] Olivia-Slytherin: 

"Bawiłam się nożyczkami"      
[19:08:50] Caitriona_Ravassa: 
walczyłaś o życie 
[19:08:52] Caitriona_Ravassa: i 
wygrałaś     
[19:08:54] Caitriona_Ravassa: i 
masz blizny wojenne 
 

*** 

[21:24:12] Ksiezniczka_Natasha: 
Zabiłam Arię 
[21:24:18] GabrielleSimpson: 
XDDD 
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[21:24:22] Anastazja.Miller: 
ciekawe czemu 

[21:24:24] Anastazja.Miller:  
[21:24:28] AriaCarter: ;> 
[21:24:35] AriaCarter: bo jej 

zabrałam ojca  
[21:24:42] GabrielleSimpson: 
XDDDD 
[21:24:45] Anastazja.Miller: 
XDDDDDDD 

 

*** 

[21:31:09] Mati_Levine: Słoneczko 

jest jedno...  
[21:31:28] Mati_Levine: I ma 
pomararararańowe włosy!     
[21:31:34] Mati_Levine: A Ty, to 
ewentualnie gwiazdeczka.  
[21:31:37] Mati_Levine: Chociaż 
nie... 
[21:31:41] Mati_Levine: 
Gwiazdeczką jest Natka... 

[21:31:44] Mati_Levine:  
[21:31:53] AriaCarter: Nicoś jest 
księżycem.      
[21:31:57] AriaCarter: Tak samo 
okrąglutki. 
[21:31:58] AriaCarter:  
 

*** 

[21:35:03] AriaCarter: TRUDNE 
SPRAWY 
[21:35:09] Mati_Levine: 
DLACZEGO JA  
[21:35:16] Mati_Levine: UKRYTA 
PRAWDA 
[21:35:24] Mati_Levine: I jeszcze 
jedno jest... 
[21:35:28] AriaCarter: jedno?! 
[21:35:28] Mati_Levine: Rodzinne 
coś tam...     
[21:35:37] Hanna_Gonne: dzien 
ktory zmienił moje zycie 
[21:35:38] Mati_Levine: SEKRETY 
RODZINY 

[21:35:42] AriaCarter: przecież tych 
paradokumentów jest jakieś 
50394856346873546     
[21:35:46] AriaCarter: tak w 
przybliżeniu 
[21:36:04] Mati_Levine: Ale ja lubię 
tylko 124124214 z nich.     
 

*** 

[18:27:04] Mati_Levine: A wgl, to 

ten... Sprawdziłem hydromancję!  

[18:27:25] Mati_Levine:  Możecie 
być dumni. xD 
[18:28:56] AriaCarter: poczekaj 
sprawdzę czy ktoś żyje 
[18:29:17] Mati_Levine: [Czeka.] 

[18:29:25] AriaCarter:  MAM 
DO POLICZENIA HR Z 
PONIEDZIAŁKU DAJĘ +10 

PUNKTÓW  
[18:29:27] Anastazja.Miller: JA 
[18:29:30] Mati_Levine: ...     
[18:29:36] AriaCarter: 
XDDDDDDDDDDDDDDD 
[18:29:40] Anastazja.Miller: 
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDD  
 

*** 

 [20:39:27] Alexander: pamiętajcie 
dobrze zapunktować na OpCM 
[20:39:28] Alexander: to sztuka!     

[20:39:31] Alexander:   
[20:39:40] _Nereida_Wengs_: 
Alex przestan 
[20:39:42] Alexander: a rok 
normalny coraz bliżej 
[20:39:43] Alexander: :x 
[20:39:44] _Nereida_Wengs_: 
pamietam twoje lekcje zielarstwa 
[20:39:46] _Nereida_Wengs_: po 
dwoch lekcjach 
[20:39:49] _Nereida_Wengs_: 
odeszlam ze szkoly 
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*** 

[20:40:46] Lui_Rassija_Putin: ja 
bym chciała mieć Wierzbe Bijącą na 
podjeździe 
[20:40:53] Lui_Rassija_Putin: nie 
musialabym sie martwic o Jehowych 
    
[20:40:55] Lui_Rassija_Putin: 
Policje 
[20:40:58] Lui_Rassija_Putin: 
akwizytorów 
[20:41:00] Lui_Rassija_Putin: 
Starą Nereidy 
 

*** 

[20:55:16] _Nereida_Wengs_: 
czarny pan 
[20:55:22] AriaCarter: 
WIEDZIAŁAM 
[20:55:34] AriaCarter: JESTEŚ 
ŚMIERCIOŻERCOM 
NEREJIDA!!!!!!11!!!111! 
[20:55:34] _Nereida_Wengs_: 
boldemort 
[20:55:36] _Nereida_Wengs_: eee 
[20:55:37] _Nereida_Wengs_: 
COOO 
[20:55:39] _Nereida_Wengs_: NIE 
SKOND 
[20:55:49] AriaCarter: CZARNY 
PAN MÓWIOM TYLKO 
ŚMIERCIORZERCY 

[20:55:53] AriaCarter:  
[20:55:58] _Nereida_Wengs_: NIE 
BO JESZCZE JA TAK MUWIE I CO 
[20:56:00] _Nereida_Wengs_: 
??!?! 
[20:56:06] AriaCarter: JESTEŚ 
ŚMIERCIORZERCOM 

[20:56:13] AriaCarter: 

 
*** 

 

[21:00:26] Lui_Rassija_Putin: 
wiecie co Wam powiem? przeglądam 
sobie internety i nagle wyskakuje mi 
reklama, czytam: 100% naturalny, 
kompletny Chloroform  
[21:00:41] Lui_Rassija_Putin: i 
zastanawiam sie, jak bardzo spaczona 
jestem, ze mi nawet reklamy 
chloroformu wyskakują 
[21:00:50] Lui_Rassija_Putin: 
dopiero po 15 minutach dotarlo do 
mnie, ze tam pisze chlorofil 
 

*** 

[21:19:59] Alexander: jestem 
[21:20:02] Alexander: wkur*****     
[21:20:04] Alexander: 
aefmpedfoisnadojsojdngmv 
[21:20:05] Alexander: 54 
[21:20:07] ** odchodzi Alexander 
[21:20:07] ► Użytkownik Alexander 

został wyrzucony z pokoju 

krysztalowa_komnata przez 

Alexander 

*** 

[21:30:05] Efraim_Nores: omg 
[21:30:07] Efraim_Nores: jeśli     
[21:30:10] Efraim_Nores: 
alexander 
[21:30:11] Efraim_Nores: to 
[21:30:13] Efraim_Nores: ojciec 
[21:30:15] Efraim_Nores: mojego 
wujka 
[21:30:20] Efraim_Nores: to 
kiedyś romansowałem 
[21:30:25] Efraim_Nores: ze 
swoją rodziną 
[21:30:26] Efraim_Nores: omg 
[21:30:34] Alexander: ja 
romansowałem ze swoją matką 
[21:30:36] Alexander: ojcem 
[21:30:39] Alexander: bratem 
[21:30:43] Alexander: itp. itd. 
[21:30:51] Alexander: jestem w 
związku z siostrzenicą 

[21:30:53] Alexander:   
[21:30:56] Alexander: i ojczymem 
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[21:30:58] Efraim_Nores: 
XDDDDDDDD 
[21:30:58] Alexander: w sumie też 
[21:31:01] Alexander: #normalne 
[21:31:18] AriaCarter: śm na 

sukces, odc. 

239285498759687359034566756

8578452353657  

*** 

[22:33:54] Nicolas_Wand: Dobra. 
[22:34:00] Nicolas_Wand: Teraz 
polećcie mi jakieś dobre 
słodycze. 
[22:34:11] AriaCarter: żubr 
[22:34:11] Nicolas_Wand: Bo 
jutro jadę na zakupy i 
zamierzam wydać swój majątek 
na dobre jedzonko. 
[22:34:16] Alexander: wermut 
[22:34:16] AriaCarter: wojak 
[22:34:21] Nicolas_Wand: Dobra, 
nie mam majątku, jestem 
zadłużony, ale to nic. 

[22:34:30] Nicolas_Wand:  
[22:34:35] AriaCarter: tatra 
zielona jak można wygrać drugie 
piwo 
[22:35:09] AriaCarter: gin 

truskawkowy ale jeszcze nie 

wiem czy dobry bo pani z 

alkoholowego jeszcze nie piła 

 

*** 
 [23:12:45] Cassandra_Lovato: 
Bosze 
[23:12:47] Cassandra_Lovato: ale 
mam 
[23:12:51] Cassandra_Lovato: w 
głowie 
[23:12:57] Cassandra_Lovato: 
burdel 
[23:13:03] Cassandra_Lovato: 
Ktoś chce skorzystać? 
[23:13:05] _Nereida_Wengs_: 
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*** 

Caitriona Ravassa 
 

Poeci często z otoczenia inspirację biorą, 

więc i ja przyjrzę się ramesvillowskim uczniom i profesorom: 

na tapet wezmę społeczność mnie otaczającą - 

miłą, pomocną, a przede wszystkim zachwycającą. 

Niektórzy z nauczycieli są chyba zdania, 

że uczeń by nie przeżył dnia bez kursowego zadania! 

Choć niektórzy (ekhm, Alex) wręcz nimi obrzucają, 

To są tak mili, że podopiecznych swych nie odtracają! 

Dyrekcja, od której być może zacząć powinnam 

(wszakże i Mickiewicz do Matki Boskiej sie zwracał), 

sprawia, że atmosfera jest świetna (bez przesady, nie powiem: rodzinna) 

i właśnie dzięki temu uczeń chętnie tu wraca. 

Testrali grupka bojowo wręcz nastawiona 

jest taka wspaniała i nieoceniona... 

Ku czci podopiecznych Sophie i Sesh 

Mogłabym peany tworzyć (ale to chyba już wiesz!). 

Sr...gromoptaki z Evie na czele... 

Choć, jakby gatunki chronionego, jest ich niewiele, 

To jednak na posterunku z Heleną i Matim dzielnie trwają, 

I metaforycznymi skrzydłami naszą społeczność okrywają! 

Hipogryfy pod Arii i Amelii protektoratem 

w najbliższe cztery miesiące zawładną całym światem, 

bo, choć tego te nieliczne perełki nie okazują, 

jestem pewna, że coś wielkiego planują! 

Nie będę jednak teorii tworzyła spiskowych 

(aby, ewentualnie, nie zrazić czytelników mych nowych), 

a jedynie, wierzcie na słowo, ukłon uczynię, 

po czym w mym dormitorium zniknę w grubej pierzynie! 
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Tajemnicze porwanie 

Czwórka przyjaciółek, jak zawsze o siedemnastej siedziała naprzeciwko 

Wielkiej Sali, omawiając czynności, które miały wykonać następnego ranka. 

- Muszę odrobić szlaban u Collotye! Pewnie będzie kazał mi sadzić jakieś ziółka 

na tyłach szkoły albo wykonywać jakieś satanistyczne rytuały! - mruknęła Evie, 

przewracając oczami. 

- Ta, to bardzo w jego stylu, wiesz? - przewróciła oczami Anisha, a następnie 

westchnęła głośno. 

- Ja tam mam szlaban u Wanda, może być ciekawie! Oby tylko nie wysłał mnie 

do tej swojej smoczycy, okropność! - powiedziała głośno Anastazja, a przyjaciółki 

pokiwały głowami. 

- Czyli wychodzi na to, że ja i Anisha mamy jutro wolne popołudnie, super! - 

uśmiechnęła się złowieszczo Miu, spoglądając ukradkiem na wcześniej wspomnianą 

dziewczynę. 

- Świetnie, jeszcze nas dołujcie. - burknęła Evie, a następnie złapała Anę za 

rękę i ruszyła w stronę ich dormitorium, machając jeszcze do przyjaciółek. 

Anisha i Miu jeszcze przez chwilę rozmawiały, a następnie także ruszyły w 

kierunku swojego dormitorium, aby wstać wcześnie rano i udać się na lekcję Mitów 

Nordyckich u prof. Whiteowl. 

 

Kiedy następnego ranka wszystkie cztery spotkały się przy śniadaniu, każda z 

nich miała podły humor. Gromoptaczka i Testralka z powodu szlabanu, zaś młode 

podopieczne domu Hipogryfa z powodu wstawania o tak wczesnej porze. 

- Śniadanie to powinno być o dziesiątej, nie o ósmej! - zawarczała Anisha, 

grzebiąc łyżką w misce pełnej płatków z mlekiem. 

Miu i Anastazja przyznały jej rację, tylko Evie siedziała zamyślona i wpatrzona 

przed siebie. Trzy przyjaciółki spojrzały po sobie znacząco, posyłając sobie uśmiechy. 

Gdy dziewczyny skończyły jeść, szybko udały się do sali lekcyjnej, aby później wyjść z 

zamku do Zakazanego Lasu na zajęcia u prof. Mellark-Poe. 
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Evie po skończonych zajęciach ruszyła do Starej Kuchni, gdzie miała odbyć 

swój szlaban u prof. Collotye. Po wejściu do środka usiadła przy blacie, a następnie 

spojrzała na nauczyciela, który krzątał się. Zbierał opakowania z nasionami, a w 

rękach miał też krzyże, księgi zapisane runami i nie tylko. Gromoptaczka przełknęła 

ślinę, spoglądając z ukosa na nauczyciela. 

- Co będzie moją karą? - zapytała w końcu. 

- Ach, posadzisz kilka ziół, a potem sprawdzimy Twoją wiedzę z kursu 

Sekretów Rytualistyki! - nauczyciel klasnął radośnie w dłonie, uśmiechając się 

złowieszczo do uczennicy. 

Blondynka przełknęła głośno ślinę, a następnie razem z nauczycielem udała się 

za szkołę, gdzie posadzili kilka ziółek. Następnie nauczyciel spytał Evie z wiadomości 

poznanych na lekcji, o których jednak dziewczyna szybko zapomniała w drodze 

powrotnej do szkoły. 

Jednak dużo ciężej miała Anastazja z domu Testrala. Musiała ona bowiem 

nakarmić smoczycę, a także przenieść jej jaja, bo nauczyciel narzekał, że jeśli każdy 

uczeń będzie się o nie opierał, po prostu zostaną przez nich zgniecione, a wtedy 

Draconid nie będzie zadowolona.  

Dziewczyna jak najszybciej zabrała się do pracy, jednak kiedy skończyła była 

już dwudziesta druga, a ona czym prędzej musiała udać się do dormitorium, aby 

wykonać zaległą pracę domową.  

Kiedy jednak wracała do zamku, poczuła, jak coś łapie ją za nogę. Nie zdążyła 

krzyknąć, a już znajdowała się w ciemnym lesie, za jednym z krzaków. W świetle 

księżyca zdążyła zobaczyć twarz swojego oprawy, a był lub była to… 
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Pośród ankiet 
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Magiczna Pani radzi 

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY A WEWNĘTRZNY 

 

Sama łapię się na tym, że ilekroć wychodzę gdzieś na spacer, gdy mijam 

dziewczyny podobne wiekowo do mnie, od razu się do nich porównuję. Humor sobie 

psuję kiedy są one ładniejsze i szczuplejsze, a odrobinę mi się poprawia, kiedy widzę 

na przykład te grubsze ode mnie. Czuję się z tym okropnie, bo w sumie cały czas 

walczę z tym by w końcu pokochać i zaakceptować siebie. Myślę, że większość ludzi 

robi jak ja, przyrównując się do innych. To w sumie naturalne, instynktowne 

posunięcie. 

Kiedyś miałam lekką obsesję na punkcie odchudzania, choć i tak nie 

stosowałam żadnych diet ani niczego. Po prostu za każdym razem gdy zjadłam jakiś 

fast food albo słodycz, to miałam poczucie winy i każdego dnia chodziłam zła na 

wszystko. Teraz trochę mi przeszło, ale i tak sama zapędzam się w to toczące się koło 

wokół mojego wyglądu. Mówią: I tak najważniejsze jest to, co masz w środku, jaka 

jesteś! Ale czy na pewno? 

Bo powiedzcie szczerze. Każdy, gdy poznaje się jakąś nową osobę, zawsze 

najpierw ocenia się ją z wyglądu, a potem z charakteru. Ja też tak zresztą robię i na 

tym polega problem. Bo chcę, by ludzie postrzegali mnie na podstawie mojego 

charakteru, a nie tylko wyglądu, a sama inaczej robię w stosunku do innych. Choć 

zresztą jest tak, że potem poznaję charakter i wygląd nie ma dla mnie znaczenia. Więc 

okej. Jest jeszcze jedna kwestia: miłość. 

Każdemu się wydaje, że chłopak zawsze wybiera dziewczynę na podstawie jej 

wizualnego wyglądu zewnętrznego. Tak, być może tak jest w większości. Ale 

widziałam wiele par, gdzie chłopak był nieziemsko przystojny i mógłby mieć każdą 

dziewczynę, a wybrał tą najmniej urodziwą. Takich prawdziwych miłości jest coraz 

mniej, ale jeszcze istnieją. 

Ja tak samo powtarzam: Nigdy nie będę miała chłopaka, bo tak wyglądam. A 

zresztą w ogóle nie chcę mieć! Po pierwsze: Wiem, że kiedyś na pewno mogłabym 

jakiegoś znaleźć. Bo każdy może! A po drugie: Potrzebuję takiego kogoś, realnego, 

prawdziwego, który by mnie rozumiał. Więc wszyscy, którzy martwią się swoim 

wyglądem i brakiem znalezienia chłopaka bądź dziewczyny! 

Znajdziecie go kiedyś, gwarantuję to. Miejcie uszy, oczy i wszystko inne 

szeroko otwarte. Bierzcie się za tych, co pokochają w Was wszystko: i wygląd i 

prawdziwego siebie, takiego jakim jest się w sercu. Jeśli traficie na takiego, co was nie 

docenia i nie szanuje - wiedzcie, że nie zasługuje na Was całkowicie. Jeśli traficie na 

tego "jedynego" - cieszcie się, całujcie go, przytulajcie i bądźcie zawsze szczęśliwi! 

Magiczna Pani. 
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TYDZIEŃ ZABAW PREFEKTÓW 

NACZELNYCH  
 

Anastazja Miller 
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Aria Carter 

 

 

Caitriona Ravassa 
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Nereida Wengs 

 

 

 

 

 

 

  



 

Strona | 30  

 

Strefa rozrywki 
 

Tym razem mamy dla Was znów dwa konkursy! 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji. Nauczyciele 

także mogą brać udział.  

Konkurs 1 – do 27.07, 23:00 

 

Dobrze sobie radzicie ze skojarzeniami? Jeśli nie, 

to teraz możecie poćwiczyć, bowiem waszym zadaniem 

jest ułożenie jak najdłuższego łańcucha słownego ze 

skojarzeniami do słowa „Ramesville”. Pod uwagę 

możecie brać wszystko, co jest związane z naszą 

Akademią, ale pamiętajcie, by każde kolejne słowo 

zaczynało się na ostatnią literę poprzedniego wyrazu (np. 

Aria -> Amelie). Każde słowo będzie nagrodzone 1 

punktem i 3 galeonami, ale nie zniechęcajcie się, bowiem 

dla osoby, która stworzy najdłuższy łańcuch, jest 

przewidziany bonus w postaci 10 punktów i 20 

galeonów! 

 

 

Konkurs 2 – do 15.08, 23:00 

Waszym zadaniem jest przedstawienie w dowolnej 

formie karykatury redaktor naczelnej Newsville, Sophie 

Mellark-Poe. Jeśli nie macie talentu plastycznego, 

możecie napisać wierszyk lub opowiadanie. W tej kwestii 

was nie ograniczamy, bo im oryginalniejsze i 

kreatywniejsze przedstawienie, tym lepiej! Każda praca 

zostanie nagrodzona 10 punktami i 20 galeonami, 

natomiast trzy najlepsze dostaną dodatkowo 5 punktów i 

10 galeonów, a jedna także pojawi się w następnym 

numerze Newsville. 
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