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Osobistości od drugiej strony: 

 Evie Sevine 
 

Spotkanie z magią dla każdego kończy się w inny sposób – jedni 

poddają się, gdy nie dają rady podołać ogromowi wiedzy i 

mocy, a inni starają się dowiedzieć i nauczyć jak najwięcej, 

będąc przy tym w czołówce najlepszych uczniów. Do rozmowy 

dla wakacyjnego wydania Newsville zaprosiłam Evie Sevine, 

absolwentkę Akademii Magii Ramesville oraz dwukrotną 

Prefekt Naczelną, aby opowiedziała o swoich początkach w 

Świecie Magii i przeżyciach związanych z naszą Akademią. 

 

[Młoda czarownica usiadła wygodnie 

na jednym z dwóch foteli, które 

znajdowały się przy stoliku, a następnie 

do tego samego zachęciła swoją 

rozmówczynię. Uśmiechnęła się i za 

pomocą magii sprawiła, że przed każdą 

z nich pojawiła się szklanka chłodnej 

lemoniady] Evie, bardzo dziękuję Ci za 

to, że znalazłaś chwilę czasu, by 

udzielić mi odpowiedzi na kilka pytań. 

[Uśmiechnęła się do dziewczyny.] Na 

początek może zaczniemy od czegoś 

prostego... Opowiedz mi, jak trafiłaś do 

Świata Magii i naszej Akademii, jak 

wyglądały Twoje początki? [Spojrzała 

na Evie z zaciekawieniem.] 

*Uśmiechnęła się w stronę redaktorki i 

usiadła na wskazanym miejscu. W 

spokoju wysłuchała pytania, upijając 

łyk lemoniady, póki ta była jeszcze 

chłodna.* Myślę, że nie będę 

oryginalna, jeśli powiem, że trafiłam 

tutaj za sprawą strony „sameQuizy”. 

*Na jej ustach pojawił się delikatny 

uśmiech.* Nieraz widziałam 

komentarze i wpisy, które miały na celu 

promocję magicznej placówki i w  

 

końcu postanowiłam zobaczyć, o co w 

tym wszystkim chodzi. *Zaśmiała się 

cicho.* Nie pamiętam, ile szkół 

odwiedziłam, zanim na którąś się 

zdecydowałam... *Uśmiechnęła się 

delikatnie, jednocześnie zakładając 

niesforny kosmyk włosów za ucho.* 

Jednak koniec końców trafiłam do 

AMR i tutaj zostałam. Jestem oddana 

tylko i wyłącznie tej szkole, ponieważ 

wydaje mi się, że Ramesville to 

najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. 

*Uśmiechnęła się promiennie i sięgnęła 

po lemoniadę, by upić kolejny łyk. Ku 

jej zaskoczeniu zorientowała się, że 

nadal miała tę samą, niską 

temperaturę. No tak, magia, zaśmiała 

się w duchu i spokojnie czekała na 

kolejne pytanie.* 

Tak jak w bajkach – nieważne, ile żab 

pocałujesz, tylko jedna jest księciem. W 

tym przypadku nie ma znaczenia, ile 

szkół odwiedzisz i poznasz, to właśnie 

Ramesville jest jedynym słusznym 

wyborem. [Uśmiechnęła się.] W 

Akademii Magii Ramesville przez dwa 

lata z rzędu pełniłaś funkcję Prefekta 
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Naczelnego. Z perspektywy tego 

przeżycia, jak oceniasz współpracę z 

Ritą Prince, a jak z Lily Carter? 

[Zamyśliła się na chwilkę.] Jakie 

wrażenia i doświadczenia wyniosłaś z 

tej pracy? 

Trudne pytanie! *Odchrząknęła i 

zastanowiła się chwilę nad 

odpowiedzią.* Praca z każdym jest 

zupełnie inna i tak samo było w tym 

przypadku. Z Ritą raczej osobno 

spełniałyśmy swoje funkcje, co nie 

oznacza, że źle nam się 

współpracowało. Po prostu każda z nas 

wypełniała swoje obowiązki we 

własnym zakresie, co nie zmienia faktu, 

że Rita jest bardzo miłą dziewczyną. 

*Uśmiechnęła się, odchrząknęła i 

kontynuowała swoją wypowiedź.* Z 

kolei Lily i ja stanowiłyśmy drużynę, 

która wspólnie dbała o dobre imię 

szkoły, organizowanie zabaw czy 

dbanie o kwestie organizacyjne, gdy nie 

było nikogo z Dyrekcji. Często 

rozmawiałyśmy o tym, jak zapewnić 

ciekawą rozrywkę nie tylko uczniom, 

ale i nauczycielom. Nie wszystko nam 

wychodziło dokładnie tak, jak to 

zaplanowałyśmy, ale za każdym razem 

miałyśmy jak najlepsze chęci. Bycie 

prefektem naczelnym to ogromna 

odpowiedzialność, ale z ręką na sercu 

mogę powiedzieć, że nic nie sprawia mi 

większej przyjemności niż pomoc 

innym czy przeprowadzanie zabaw. 

*Uśmiechnęła się do redaktorki i 

poprawiła się w fotelu, zakładając nogę 

na nogę.* Ta funkcja dużo dla mnie 

znaczyła i wiele się dzięki niej 

nauczyłam. Dzięki temu doświadczeniu 

zupełnie inaczej postrzegam chociażby 

nowe osoby. *Spojrzała na kobietę, 

czekając na kolejne pytanie z jej strony. 

Gdy widziała, że zaczyna otwierać usta, 

by coś powiedzieć, przypomniała sobie 

o czymś.* Ach! *Zauważyła 

zdezorientowaną i zrezygnowaną minę 

swojej rozmówczyni.* Przepraszam, 

kochana... *Uśmiechnęła się uroczo do 

redaktorki.* Zapomniałam dodać, że 

nawet nie zdawałam sobie sprawy, że 

aż dwa razy powierzono mi takie ważne 

stanowisko. Muszę przyznać, że jestem 

z siebie dumna, że okazałam się dla 

dyrekcji godna zaufania, skoro 

wytypowali mnie dwukrotnie. I 

chciałabym im za to podziękować! 

*Uśmiechnęła się jakby do 

niewidzialnej kamery, mając nadzieję, 

że ten obraz dotrze do dyrekcji 

Akademii.* 

 [Skinęła z uśmiechem w stronę swojej 

rozmówczyni i upewniwszy się, że nie 

ma więcej do powiedzenia, 

odchrząknęła.] Wakacyjny rok szkolny 

odróżniał się od pozostałych lat tym, że 

m.in. funkcjonowały inne domy, o 

zmienionej nazwie. [Spojrzała na nią 

uważnie.] Co sądzisz o takiej „małej 

rewolucji”? Czy w czasie normalnego 

semestru cieszyłaby się ona 

zadowoleniem i akceptacją? 

*Uśmiechnęła się do redaktorki.* Nie 

mnie o tym decydować, jednak 

osobiście jestem zwolenniczką 

tradycyjnych domów. Oryginalne 

nazwy były ciekawą odskocznią ze 

względu na – jak sama wspomniałaś – 

wakacje. Podobał mi się zarówno ten 

pomysł, jak i funkcja opiekuna 

pomocniczego. Gdy nie było jednego, 

zawsze można było polegać na tym 

drugim... *Zamyśliła się na dłuższy 

moment.* Jednak wielokrotnie 

uczniowie pytali mnie o to, czy takie 

domy są u nas na zawsze i odnoszę 

wrażenie, że byli zadowoleni, mogąc w 
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normalnym semestrze zapisać się do 

domów, które znali z serii o przygodach 

Harry’ego Pottera. *Spojrzała na 

kobietę, która siedziała naprzeciwko 

niej i zastanowiła się, czy coś jeszcze 

powinna dodać.* Jak wspomniałam na 

początku, ciężko mi to ocenić, jednak w 

moim odczuciu Akademia miałaby 

więcej uczniów i cieszyłaby się 

większym zainteresowaniem, gdyby nie 

zdecydowała się na kontynuowanie tej 

„rewolucji”. *Zaśmiała się krótko, 

uznając, że to wszystko, co miała do 

dodania w tym temacie.* 

To prawda, zmiany czasami nie 

spotykają się z taką 

reakcją, jakiej 

oczekiwaliśmy, ale czy to 

oznacza, że są złe? Może 

po jakimś czasie nie 

budziłoby to żadnych 

kontrowersji? Na wszystko 

trzeba czasu... [Zamyśliła 

się, po czym szybko 

otrząsnęła się z letargu.] 

No dobrze, to dalej... 

[Uśmiechnęła się i 

spojrzała szybko w 

notatki, które miała przy 

sobie.] Twoja przygoda jako uczennicy 

w naszej Akademii powoli się kończy i 

wkrótce staniesz przed wyborem stażu. 

[Spojrzała na szatynkę zaintrygowana.] 

Który przedmiot najbardziej Cię 

interesuje i z którym wiążesz plany na 

przyszłość w magicznym świecie? Co 

wpłynęło na Twoją fascynację tą 

dziedziną magii? [Uśmiechnęła się do 

dziewczyny zachęcająco.] 

*Ucieszyła ją zmiana tematu, zwłaszcza 

na taki, który ją bardzo fascynował.* To 

prawda, minęły już czasy beztroski, 

kiedy nie musiałam za bardzo martwić 

się o swoją przyszłość. Ale każdy kiedyś 

musi dorosnąć, czyż nie? *Uśmiechnęła 

się i nie czekając na jakąkolwiek 

reakcję ze strony swojej rozmówczyni, 

kontynuowała.* Po dwóch latach i 

wakacyjnym semestrze z całkowitą 

pewnością mogę powiedzieć, że 

zaintrygowała mnie numerologia i to 

właśnie w tym kierunku chciałabym się 

dalej rozwijać. *Spojrzała na kobietę, 

która ze zrozumieniem kiwała głową.* 

Myślę, że to częściowo zasługa Heleny 

Browen, która zaciekawiła mnie tą 

dziedziną magii już na samym 

początku w klasie pierwszej. A poza 

tym mam wrażenie, jakby 

mnie coś do tego 

ciągnęło... *Zastanowiła 

się na chwilę.* Może to 

przeznaczenie, a może 

zasługa mojej wibracji? 

*Zaśmiała się.* 

Kto wie, kto wie! Z 

numerologią wszystko jest 

możliwe. [Uśmiechnęła się 

szeroko.] Aktualnie w 

naszej szkole trwają 

wakacje, co wiąże się ze 

wzmożonym 

reklamowaniem i promowaniem naszej 

placówki, aby jak najwięcej osób się do 

niej zapisywało. [Spojrzała na 

dziewczynę, z którą rozmawiała.] W 

jaki sposób Ty zachęciłabyś młodych 

czarodziejów do zapisywania się do 

Ramesville i uczęszczania na zajęcia? 

[Upiła łyk lemoniady, czekając na 

odpowiedź ze strony Evie.] 

Co ja mogłabym zrobić... *Zastanowiła 

się dłuższą chwilę.* To jest dobre 

pytanie! Teraz wyjeżdżam na 

upragnione wakacje, więc obawiam się, 

że nie będę w stanie zbyt wiele zrobić, 
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choć bardzo bym chciała. W realnym 

świecie nie korzystam także z social 

mediów, więc i ta opcja odpada... 

*Podrapała się po podbródku, 

zastanawiając nad innymi sposobami 

promocji.* Myślę, że pozostają mi te 

słynne sameQuizy, o których wcześniej 

wspominałam. Może i one komuś 

pomogą odnaleźć w sobie magię. 

*Uśmiechnęła się szeroko, trochę 

zawstydzona, że nie udzieliła bardziej 

wyszukanej i kreatywnej odpowiedzi.* 

To nie jest taki zły pomysł! 

Wykorzystasz ten sam sposób, za 

pomocą którego sama tutaj trafiłaś. 

[Uśmiechnęła się do Evie.] Więc nie 

martw się – nieważne co, ważne z 

jakim efektem. [Odchrząknęła cicho i 

spojrzała na zegarek.] Niestety nasz 

czas dobiega końca, więc czy na 

zakończenie chciałabyś coś dodać od 

siebie? Pozdrowić kogoś? A może 

kogoś przed kimś ostrzec? 

[Uśmiechnęła się szeroko.] 

Nie, myślę, że nie ma potrzeby nikogo 

przed niczym ostrzegać. *Zaśmiała się.* 

Jednak chciałabym pozdrowić 

wszystkich czytelników Newsville! 

Gdybym zaczęła wymieniać każdego 

osobno, to chyba nie starczyłoby nam 

czasu do rozpoczęcia nowego semestru. 

*Uśmiechnęła się szeroko w stronę 

redaktorki, widząc, że rozbawiła ją tą 

uwagą.* Chciałabym także bardzo 

podziękować każdemu, kto w jakiś 

sposób pomógł mi się odnaleźć na 

początku w Świecie Magii. Gdyby nie 

uczniowie i profesorowie Akademii, z 

pewnością nie byłoby mnie tutaj 

dzisiaj... A co dopiero mówić o 

skończeniu Ramesville i ubieganiu się o 

staż! *Uśmiechnęła się na 

wspomnienie pierwszych chwil jako 

pierwszoroczniak w Akademii.* To 

wszystko jest naprawdę niesamowite! 

Ale lepiej będzie, jeśli już skończę, bo 

jeszcze się tutaj rozkleję. *Zaśmiała się 

i otarła niewidzialną łzę.* Naprawdę 

bardzo wszystkim dziękuję! *Już 

chciała dopuścić redaktorkę do głosu, 

gdy nagle podskoczyła w fotelu, 

przypominając sobie o kolejnej ważnej 

rzeczy.* No tak! Zapomniałabym, 

Kaczor! *Zaśmiała się, w duchu karcąc 

się za takie zapominalstwo. Wyobraziła 

sobie, jakie koszmary nękałyby ją po 

nocach, gdyby sobie o tym nie 

przypomniała.* Obiecałam o niej 

wspomnieć, więc to robię! A nawet 

szczególnie pozdrawiam, skrzacie! 

*Uśmiechnęła się i skinęła głową w 

stronę redaktorki, dając jej tym samym 

znać, że skończyła.* 

[Uśmiechnęła się w stronę Evie.] Skoro 

mamy to za sobą, to ja ze swojej strony 

chciałabym Ci serdecznie podziękować, 

że znalazłaś czas, by odpowiedzieć na 

kilka moich pytań. [Odłożyła notatki i 

wstała z zajmowanego fotela, po czym 

wyciągnęła rękę w kierunku młodej 

czarownicy.] Mam nadzieję, że jeszcze 

kiedyś uda nam się porozmawiać! 

*Uśmiechnęła się szeroko i idąc za 

przykładem swojej rozmówczyni, także 

podniosła się z fotela, przygładziła 

sukienkę i uścisnęła wyciągniętą dłoń.* 

To ja dziękuję za to zaproszenie. To był 

dla mnie ogromny zaszczyt. 

*Uśmiechnęła się do kobiety, będąc 

pewna, że zapamięta ten moment na 

bardzo długo, jeśli nie do końca 

swojego magicznego życia.* 
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„Mechaniczny anioł” od Cassandry Clare 
czyli wiktoriański Londyn pełen 

demonów 

Kiedy szesnastoletnia Tessa Gray pokonuje ocean, żeby odnaleźć brata, celem jej 

podróży jest Anglia za czasów panowania królowej Wiktorii. W londyńskim 

Podziemnym Świecie, w którym po ulicach przemykają wampiry, czarownicy i inne 

nadnaturalne istoty, czeka na nią coś strasznego. Porwana przez Mroczne Siostry, 

członkinie tajnej organizacji zwanej Klubem Pandemonium, Tessa wkrótce 

dowiaduje się, że sama jest Podziemną z rzadkim darem zmieniania się w inną 

osobę. Co więcej, Mistrz - tajemnicza postać kierująca Klubem - nie zatrzyma się 

przed niczym, żeby wykorzystać jej moc. Pozbawiona przyjaciół, ścigana Tessa 

znajduje schronienie w londyńskim Instytucie Nocnych Łowców, którzy 

przyrzekają, że znajdą jej brata, jeśli ona wykorzysta swój dar, żeby im pomóc. 

 

Po przeczytaniu trzeciej części Darów Anioła nie mogłam się doczekać powrotu 

do świata Nocnych Łowców. Jednak zostało mi doradzone, żeby przed czwartą częścią 

przeczytać pierwszy tom Diabelskich Maszyn. W końcu znalazłam czas i ochotę żeby 

to zrobić, i wiecie co? Bardzo żałuję, że nie zapoznałam się z tym wcześniej, a od 

przeszło dwóch lat taka perełka leżała tuż pod moim nosem. Nie czytałam żadnej 

książki, której akcja dzieje się za czasów panowania królowej Wiktorii, a więc 1878 

rok, o czym Cassandra Clare wspomniała na końcu. Okazuje się, że to ciekawy czas, a 

dzięki autorce, która przedstawiła go w naprawdę piękny sposób, z chęcią dowiem się 

czegoś więcej.  
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Tak jak napisałam wcześniej, Cassandra przedstawiła XVIII wiek w niezwykle 

ciekawy sposób. Mimo tego, że czytamy o dawnych czasach, nie czuć tej różnicy, a to 

za sprawą autorki, która posługuje się prostym i przyjemnym językiem. Tyle dzieje się 

w Mechanicznym aniele, że po niedługim czasie po skończeniu, nie jestem w stanie 

wszystkiego sobie przypomnieć. Nie sprawia to jednak, że czytelnik jest tym 

przytłoczony, bo za każdym razem przed nowym wydarzeniem może chwilę 

„odpocząć”. Niektóre wątki przyprawiają o dreszcze, inne o szeroki uśmiech na 

twarzy. A na dodatek jest to powieść pełna tajemnic, która od razu porywa w swoje 

sidła.  

Tessa wydaje mi się postacią, która nie do końca wie co ma robić i jest w tym 

wszystkim zagubiona. Na szczęście ma dwóch pomocnych Nocnych Łowców! Jednym 

z nich jest Will, którego już od początku polubiłam. W pewnym momencie zdałam 

sobie także sprawę z tego, że aż do złudzenia przypomina mi Jace’a z „Darów Anioła” 

– tak samo arogancki, z ciętym językiem, przygotowany praktycznie na wszystko. Za 

to Jem jest dużo spokojniejszą postacią, skrywającą wiele tajemnic, które czytelnik z 

czasem poznaje wraz z główną bohaterką. Poznajemy także Jessamine, którą 

niekonieczne polubiłam przez jej egoizm, lecz mam wrażenie, że gdzieś w jej sercu jest 

jakieś małe światełko, które w niedalekiej przyszłości zmieni ją na lepsze. Oprócz 

nowych postaci możemy spotkać także najlepszego pod słońcem Magnusa i 

dowiedzieć się o nim nowych rzeczy. 

Jeśli spodobały  ci się „Dary Anioła”, koniecznie musisz sięgnąć po 

Mechanicznego anioła, który jest pierwszym tomem Diabelskich maszyn, które są 

diabelnie dobre. Jestem pod wrażeniem tego, co Cassandra Clare stworzyła tym 

razem i jedyne co mogę powiedzieć, to  „oby tak dalej”.  Mechaniczny anioł nie jest 

jednak tylko powieścią przygodową, ale posiada także wiele mądrych i życiowych 

sentencji.  

 

 

„Można kochać kogoś bez wzajemności, dopóki jest wart uczucia. Dopóki zasługuje 

na miłość.” 

 

  



 

Strona | 9  

 

Sędzia zawsze 

ma rację! 
 

 

 

Prawie każdy z nas (o ile nie bawił się w podrabianie zwolnień lekarskich) grywał 

kiedyś w różne sporty drużynowe. I o ile nauczyciel czasami sam nie widział, co 

wydarzyło się na boisku, i machał na to ręką, o tyle na drobnych turniejach zasada 

była jedna – sędzia ma zawsze rację. Nawet, kiedy jej nie ma. 

 

 Dlatego właśnie praca sędziego jest tak okropnie trudna. Musi być 

jednocześnie skupiony na grze, ale też, gdy zawodnicy zaczną protestować przeciw 

jego decyzjom, silny  i nieustępliwy. A jeśli popełni jakiś błąd, po spotkaniu cała wina 

spada na jego barki, a kibice nie kryją wtedy swojej wściekłości. W Quidditchu 

zdarzyło się nawet, że rzucono w sędziego zaklęciem niewybaczalnym - Avada 

Kedavra! Biedni sędziowie byli rozrzucani po całym świecie, kiedy jacyś kibice 

podrzucali im świstokliki przenoszące w najróżniejsze miejsca na Ziemi. Przeżywali 

też chwile grozy, kiedy nagle ich miotły zaczynały wykonywać przeróżne akrobacje… 

Swoją drogą, czy błędów nie byłoby mniej, gdyby do Quidditcha wprowadzono system 

VAR…?  

 O ile zawodników kochamy, podrzucamy w powietrze i całujemy po rękach 

(albo nienawidzimy, rzucamy w nich pomidorami i wyciągamy w ich stronę pięści), o 

tyle sędziowie są bardzo niedoceniani. Nikt ich prawie nie zauważa. 

 Dlatego zrób dziś wyjątek i pomyśl o nich! Wyślij w ich stronę pozytywne 

wibracje i, kiedy będziesz oglądać z wypiekami na twarzy kolejny mecz Quidditcha, 

pogratuluj sędziemu! 
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Skrzacia kuchnia: Magia witamin z 

grządki 
 

Składniki: 

✓ 4 duże papryki (różne kolory), 

✓ 3 - 4 duże pomidory, 

✓ 2 duże cebule, 

✓ tłusty boczek ew. słonina (na skwarki), 

✓ smalec/olej (do smażenia), 

✓ 2 - 3 kiełbasy, 

✓ sól, pieprz i papryka słodka w proszku. 

 

Przygotowanie: 

1. Boczek pokroić w małą kostkę i wrzucić do garka o grubym dnie. Następnie na 

średnim ogniu wytopić jak najwięcej tłuszczu zanim skwarki się zarumienią. Kiedy 

skwarki są gotowe wyłowić je do miseczki i odłożyć je na później. 

2. Do wytopionego w garku tłuszczu dodać 2 łyżki smalcu (smalec można zawsze 

zastąpić olejem) i dodać pokrojoną w grube piórka cebulę. Cebula musi się zeszklić i 

zmięknąć, więc najlepiej robić to na małym ogniu. Następnie należy przyprawić 

cebulę łyżeczką papryki w proszku.  

3. Do garka dodać pokrojoną w długie, cienkie paski paprykę, rzecz jasna wcześniej 

pozbawioną gniazd nasiennych i błon. Leciutko zwiększyć ogień i dusić zawartość 

garnka przez 10 minut.  

4. To tym czasie dodać pozbawione skórki i pokrojone w ćwiartki pomidory, 

ponownie dusić warzywa przez 5 minut.  

5. Następnie dodać do garnka usmażone wcześniej skwarki i pokrojoną w plasterki 

kiełbasę. Gotować leczo przez 10 minut na większym ogniu - do czasu aż papryka 

zmięknie.  

Leczo można podawać zarówno z dodatkiem pieczywa, jako dodatek do dania 

głównego bądź samodzielnie.  

 

Smacznego! 

 



 

Strona | 11  

 

Ploteczkowy świat 
 

Kochani! Nowe wydanie Newsville nie mogłoby się 

obyć bez ploteczek! Śledziłyśmy każdego i 

analizowałyśmy każdą informację, którą 

dostałyśmy od was, aby zebrać to wszystko w 

piękną kolumnę do gazetki. Wiemy, że nas 

uwielbiacie. Siostry Skeeter kochają was mocniej! 

Gotowi? 

 

Czy wy też wczoraj słyszeliście ten wrzask w środku nocy? Ludzie próbują 

spokojnie spać, zrelaksować i nabrać sił przed kolejnym rokiem szkolnym, a 

tymczasem w zamku dochodzi do takich bestialskich zachowań. Grr! Zdenerwowane i 

jednocześnie zaciekawione tym, kto albo co wydało taki okropny dźwięk, 

postanowiłyśmy zbadać tę sprawę. Nasze śledztwo doprowadziło nas do komnaty, 

która była wyłożona w purpurowym pluszu, a na ścianach wisiały zdjęcia 

mugolskiego, przystojnego mężczyzny, a nad nimi kolorowe, duże literki układały się 

w napis „Miruś”. Wiecie już, czyj to gabinet? Tak, należy on do Amelie Carter-

Moore i to ona jest sprawczynią tego okropnego hałasu ostatniej nocy. Nasze 

dochodzenie wykazało, że jakiś złośliwy lokator wymsknął się w nocy z dormitorium, 

wypuścił szczelnie zamknięte, agresywne chochliki kornwalijskie i wpuścił je do 

gabinetu dyrektorki. Stworzenia, które są znane ze swojej brutalności i braku 

zmiłowania dla wszystkiego, co spotkają na swojej drodze, zdemolowały cały pokój, a 

zdjęcia mężczyzny zwanego Mirusiem zniszczyły i potargały. Z jednej strony 

rozumiemy reakcję Amelie, która pewnie była 

zdruzgotana, gdy to zobaczyła, ale z drugiej strony 

zastanawia nas to, co dyrektor Carter robiła o tej 

porze? Czyżby cierpiała na bezsenność? Ale w takim 

wypadku jakim cudem nie zauważyła chochlików, 

które penetrowały jej komnatę? Czyżby opuściła swoje 

pokoje i znajdowała się w tym czasie gdzieś indziej? 

Pozostaje pytanie: gdzie była Amelie, gdy 

zdemolowano jej komnaty? Kochanek, głód czy 

potrzeby fizjologiczne? Temu też powinnyśmy się 

przyjrzeć, o tak! 

* 

Wszyscy wiedzieli, że coś się dzieje, gdy do Kryształowej Komnaty pierwszy raz 

od dłuższego czasu weszła Ann Riddley. Ogłoszenie sławnego konkursu z eliksirów 

było już pewne, gdy do wielu osób dotarło, że podczas wakacji nie zajrzeli do 

podręczników. Na tę okazję tylko czekała nowa nauczycielka eliksirów, Elena 
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Sharon. Wykorzystała ona Kryształka, do przygotowania "imprezy", która polegała 

na warzeniu różnych eliksirów i uzupełnianiu magazynu po rządach poprzedniej 

profesorki, Arii Carter. Nawet ona znalazła się wśród osób przygotowujących się 

do Veritaserum, wraz ze swoim przystojnym narzeczonym, Matim Levine. Para 

Ramesvillowskich celebrytów także postanowiła wykorzystać zdesperowanych 

uczniów do uzupełnienia swojej szafeczki z eliksirami, które ukradli, gdy tylko Elena 

odwróciła wzrok. Chłodne lochy powitały bardzo dużo osób, zapewne ze względu na 

przyjemny klimat podczas upałów. Niestety w pewnym momencie Kryształek musiał 

zarządzić ewakuację na błonia, ponieważ opary z wielu różnych eliksirów zaczęły źle 

wpływać na zdrowie kilku bardziej wrażliwych osób. Do skrzydła szpitalnego, pod 

opiekę szkolnej pielęgniarki i psychologa, trafiły między innymi Lily 

Carter, Karoline Grey i Anastazja Miller, u których wykryto odwodnienie oraz 

przemęczenie. W lochach zasłabła również Helena Browen, u której podejrzewa się 

ciążę. Nie wiemy jednak, czy jest to ciąża spożywcza, czy prawdziwa. 

* 

Trudno jest znosić porażkę, ale jeszcze 

trudniej jest pogodzić się z odrzuceniem, 

niedocenieniem i rozczarowaniem. Z takimi 

uczuciami musiał zmierzyć się profesor, który 

wykładał w naszej Akademii Wakacje z duchami – 

mowa oczywiście o Alanie Moonstone. Już 

wcale nie taki młody wykładowca z rozżaleniem 

skarżył się swoim uczennicom (o dziwo, żadni 

uczniowie nie chodzili na jego zajęcia – ciekawe 

czemu?), że dyrekcja zdecydowała się nie 

przedłużać z nim umowy o pracę na następny rok 

szkolny. Twierdził, że miał takie wielkie plany, że 

chciał tyle osiągnąć pod sztandarem Akademii 

Magii Carterville Ramesville, a tymczasem decyzja dyrekcji „odrobinę” pokrzyżowała 

mu plany. Zdawał się przyjąć tę porażkę w swojej karierze „na klatę”, jednak po 

zajęciach kilka uczennic widziało, jak ze złości uderzał w stół, drzwi czy ścianę na 

korytarzu. Profesora Moonstone’a zdecydowanie przepełnia zła energia, a los chciał, 

że w zamku akurat nie było szkolnego psychologa, Lui Rassiji Putin, żeby mogła 

mu pomóc. Co zrobić z takim fantem? Od zakończenia wakacyjnego roku szkolnego 

minęło kilka tygodni, póki co panuje spokój, ale jak to mówią – „cisza przed burzą”. 

Co planuje były wykładowca? Czy mieszkańcy zamku powinni szykować się na 

oblężenie, przejęcie albo wojnę? A może na trawniku Akademii powstanie ruchoma 

szkółka profesora Moonstone’a? Do czego może posunąć się Alan, by zemścić się za 

pogrzebane marzenia? 

* 

Tymczasowe zamknięcie lochów wymagało od dyrekcji podjęcia ważnych 

decyzji. Dlatego też Nicolas Wand, podśpiewując pod nosem jakieś dziwne słowa 
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("ganja burn, ganja burn, ganja burn") z pomocą naszego ulubieńca, Kryształka, 

porozstawiał na błoniach dmuchane baseny i zamki. Ramesvillowskie "podwórko" 

przemieniło się w park wodny, gdzie czarodzieje w każdym wieku mogą się pluskać i 

opalać przy dźwiękach dziwnej, mugolskiej muzyki. Największym januszem jednak 

okazała się Sophie Mellark Poe, która wyczarowała kilka okazałych zjeżdżalni. Nie 

byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że urocza nauczycielka postanowiła pobierać 

opłaty za używanie wodnych atrakcji. Zapytana przez uczniów: "Ej Sofa, co tak 

drogo?", odparła, że zbiera fundusze na sprowadzenie do AMR kilku smoków, które 

bardzo przydałyby jej się podczas lekcji w roku szkolnym. Każdy wniosek o obniżenie 

cen odrzuca, nawet kilkugodzinny strajk nie zadziałał - znudzeni ramesvillowcy 

wrócili na baseny, gdy tylko zjedli obiad i nie mogli znaleźć innej zabawy. 

* 

Potrzeba jest matką wynalazków, więc gdy okazało się, że Kryształek na okres 

przerwy między zakończeniem a rozpoczęciem wyjedzie na wakacje w miejsce, gdzie 

nie będzie miał dostępu do Internetu, wybuchła panika. Co my zrobimy?, Jak 

będziemy żyć? czy A może wyjedziemy z Kryształkiem? – to tylko niektóre z 

wypowiedzi, które pojawiły się po ogłoszeniu, że Kryształka nie będzie z nami przez 

jakiś czas. Pomysł na rozwiązanie tego problemu i zażegnanie rozłamu wśród 

społeczności ramesvillowskiej pojawił się w wybitnym umyśle Matiego Levine. 

Wziął on Kryształka na stronę i obaj pogrążyli się w cichej dyskusji – duży i mały, 

gruby i chudy, człowiek i skrzat. Nikt nie wie, o czym rozmawiali, jednak wszyscy ze 

zdumieniem obserwowali, jak obaj znikają wieczorami w sali od wróżbiarstwa i 

zamykają się w niej. Na klucz! Każdy zastanawiał się, co oni tam robili, a już w 

szczególności zamartwiała się Aria Carter, narzeczona szkolnego wróżbity, oraz 

Amelie Carter-Moore, matka małego Kryształka. Dni upływały, a oni nadal pracowali 

nad swoim projektem. W końcu wszyscy byli zniecierpliwieni czekaniem i chcieli 

uzyskać odpowiedzi, w związku z czym wynajęli Tygrysa Simona, który uchodził za 

legalnego płatnego zabójcę ŚM-u, a jego pan i władca, Alexander Collotye, za 

najgroźniejszego mafiozę, do wyważenia drzwi do sali wróżbiarstwa. Gdy temu stała 

się zadość, a opłata została uiszczona, wszyscy – z dyrektorkami na czele – ujrzeli 

efekt ich pracy. W pomieszczeniu znajdowała się robocia 

wersja Kryształka, która miała na sobie koszulkę z 

napisem „Matołek”. Okazało się, że obaj pracowali nad 

zastępstwem dla szkolnego skrzata, aby ten bez 

problemu mógł wyjechać na wakacje, a Matołek 

zaspokajałby za niego podstawowe potrzeby każdego 

członka społeczności AMR-owskiej. Czy takie 

rozwiązanie się sprawdzi? Czy Matołek, pod 

nieobecność swojego pierwowzoru, nie zawładnie szkołą 

i sercami uczniów oraz nauczycieli? Czy za pomocą 

Matołka Mati Levine chce przejąć kontrolę nad szkołą? 

Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi... Ech... 
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* 

Gdy zapada zmrok, a na dworze robi się nieco chłodniej, prawie wszyscy 

dorośli (i  nieco mniej) czarodzieje, zmieniają się z przykładnych ramesvillowców w 

żądnych przygód wariatów. Głośne imprezy, grille, tańce i śpiewy, zwiedzanie lasu 

nocą czy inne atrakcje to tylko wierzchołek góry lodowej, który nie pozwala spać 

kochającej kebaby dyrektorce, czyli Amelie Carter - Moore. Jednak nie tylko ona 

ma problemy ze snem. W naszej Akademii znajdują się inne osoby, które chodzą spać 

po magi-dobranocce! Mowa tu oczywiście o "dinozaurach", powracających do 

nauczania po wakacjach, czyli Ysabel Manesent oraz Agnieszce Anderson. 

Ostatni konkurs skoków do wody z wysokości został przerwany przez nauczycielkę 

Quidditcha, która wyleciała na miotle z okna swojej komnaty, aby wyrazić głośno 

swoje niezadowolenie i przestraszyć wszystkich. Od tej pory wszyscy bawią się nieco 

ciszej i większej odległości od zamku, aby nie narażać się porywczej profesor.  
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Nieco więcej o Pansy Parkinson 
 

Pansy Parkinson była czarodziejką czystej krwi 

urodzoną w 1980 roku. W latach 1991-1998 

uczęszczała do Hogwartu, należała do domu Salazara 

Slytherina. Swoje dormitorium dzieliła z trzema 

innymi Ślizgonkami - Tracey Davis, Dafne 

Greengrass oraz Milicentą Bulstrode. Na swoim 

piątym roku wraz z Draconem została prefektką 

Slytherinu.  

Aby przypodobać się młodemu Malfoyowi, 

Pansy była złośliwa dla reszty uczniów w Hogwarcie, 

a szczególnie dla mugolaków, których nazywała 

“szlamami”. Łatwo można było zauważyć, że wręcz 

nienawidzi Hermiony Granger, którą złośliwie 

nazywała wiewiórką, ze względu na dwa duże 

siekacze czarownicy. Parkinson miała ogromną słabość do Draco, a więc oczywiście 

dlatego chciała mu się przypodobać robiąc tak skandaliczne rzeczy.  

W IV tomie książki udała się na Bal Bożonarodzeniowy wraz z Draco. Niezbyt 

ukrywała tam, że jest zakochana po uszy w chłopaku, ponieważ cały czas gładziła go 

po włosach. Nie była to jedyna sytuacja, w której Pansy się z tym nie ukrywała. 

Ciekawe jest, że Rowling tak bardzo nie lubiła postaci Pansy Parkinson, że z 

tego powodu nie wydała jej za Dracona Malfoya. W roku 1998 czarownica ukończyła 

swoją edukację w Hogwarcie i prawdopodobnie wyjechała z kraju. Niestety nie wiemy 

nic więcej o życiu kobiety po zakończeniu nauki.  

Czarownica posiadała brązowe oczy oraz 

równie ciemne oczy, które były odrobinę skośne. 

Wśród grupki osób, które niekoniecznie przepadały 

za Pansy była nazywana mopsem, ze względu na jej 

lekko spłaszczoną twarz. Na jej ustach często można 

było zauważyć pogardliwy, złośliwy uśmieszek, który 

mógł czasami doprowadzić do szału. 
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Chimera – co i jak? 
 

Chimera  
Klasyfikacja MM: XXXXX 

 O tym stworzeniu na pewno każdy z nas słyszał, ponieważ występuje on w 

wielu źródłach! W naszym magicznym świecie jest to bestia składająca się z głowy 

lwa, tułowia kozy i smoczego ogona, pochodzenia greckiego. Ta mityczna wersja 

zieje na dodatek ogniem, jednak życie czarodziejów ma już tyle przykrych 

niespodzianek w życiu, że przynajmniej tego zagrożenia nam oszczędzono. 

Jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem i może bez problemu zabić każdego. 

Niełatwo znaleźć dużo bardziej krwiożerczą oraz złośliwą istotę. Oczywiście ludzie 

osiągnęli naprawdę wiele i raz, jeden jedyny, udało się pokonać to stworzenie. 

Chciałem nawet zaprosić tego odważnego czarodzieja na wywiad, jednak walka tak go 

wyczerpała, że spadł ze swojego skrzydlatego konia i zginął na miejscu. A pomimo 

moich (i prof. Mellark Poe) umiejętności ciężko byłoby przeprowadzić rozmowę z jego 

zwierzęciem, dlatego możemy tylko domyślać się, jak ciężka i przerażająca była to 

walka.  

Rada Magizoologa: Wiele osób rozgląda się za jajami chimery, ale ja mówię 

– nie warto. Wyjścia z posiadania jaj są dwa. Albo zostaniesz zabity przez 

nowonarodzoną chimerę, albo będziesz ponosił srogą karę za posiadanie towarów 

niewymienialnych klasy A (tak sklasyfikowano jaja).   
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CO SIĘ DZIEJE Z KRYSZTAŁKIEM? 
Caitriona Ravassa 

 

Wakacje nadeszły w Ramesville. 

Zrobiło się ciszej. Spokojniej. Milej. 

Życie w placówce ustało na chwilę. 

Kryształek znika, z dnia na dzień nam marnieje, 

to sprawia, że fanklub jego z rozpaczy szaleje. 

Nie ma bocika i w siedzimy w kolorze żałobnym, 

prosząc, by opy się zlitowały i obdarzyły kolorem nadobnym. 

Mam podejrzenia, że Kryształek wpadł w towarzystwo nieodpowiednie. 

Zapewne dyrekcja powie: "CO TO ZA BREDNIE?", 

Ale prawda jest taka, że i ich ja żem przejrzała, 

Jak to z nimi jest chętnie bym Wam opowiedziała... 

...cenię sobie jednak moje życie, jeszcze dosyć krótkie, 

skupmy się na głównym problemie, nie chodźmy po tafli lodu cieniutkiej... 

Zapewne, jak i ja, absencję Kryształka widzicie. 

Nie zastąpią go żadne pasiaste kocurki, mam nadzieję, że tak samo sądzicie. 

Skończę już tutaj moje narzekanie, 

mając nadzieję, że niedługo wróci kochane kolorowanie. 
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Humor z murów naszej szkoły 
 

[18:17:35] AriaCarter: wy się 

umawiacie na jakąś godzinę czy co     

[18:18:08] GabrielleSimpson: W 

sensie kto? XD 

[18:18:13] AriaCarter: ty i Lily xD  

[18:18:20] GabrielleSimpson: aa 

[18:18:20] GabrielleSimpson: XD 

[18:18:21] AriaCarter: jeszcze pewnie 

Alexa zaraz przyjdzie  

[18:18:31] AriaCarter: Caitriona też w 

sumie dopiero przyszła xD  

[18:18:48] AriaCarter: normalnie 

gang świeżaków 

[18:18:52] AriaCarter: amraków 

  

*** 

[20:50:46] Alexander: nie widziałem 

Sopelka 

[20:50:49] Alexander: taka malutka 

[20:50:52] Alexander: wiecie przez te 

upały 

[20:50:56] Alexander: się biedna 

roztapia 

[20:50:57] Alexander: :/ 

[20:51:06] Alexander: *włącza jej 

chłodziarkę nad głową*  

 [20:51:39] Alexander: jesteś teraz 

niczym ten Olaf z Krainy Lodu 

 

*** 

[11:02:06] AriaCarter: dostałam 

wiadomość na Kryształku sprzed 

miesiąca  

[11:02:22] Krysztalek.: Zawsze do 

usług  

 

 

*** 

 

 [22:13:57] ** Amelie_Carter 

zmienia temat na: Witamy w Akademii 

Magii Ramesville! -> 

http://ramesville.pl/  || Zapisy 

na XXXII rok szkolny zostały otwarte! 

 || Czystka uczniów AMR: 

http://tiny.pl/g8hl9  || Prosimy o 

polubienie i skomentowanie posta na 

fb Akademii  

[22:17:14] Caitriona_Ravassa: nie 

mam fejsbuka 

[22:17:15] Caitriona_Ravassa:  

    

[22:17:35] Caitriona_Ravassa: ale 

polubiłabym!!! 

[22:17:40] Caitriona_Ravassa: liczą 

się chęci, co nie?  

[22:17:49] Amelie_Carter: przez 

Ciebie nie będzie uczniów  

[22:17:51] Laura_Poole: a można 

tego nie zrobić?  

[22:18:03] Alexander: uuu 

[22:19:00] AriaCarter: Lałra, nie 

można  

[22:19:15] AriaCarter: jak zobaczyłaś 

topic to musisz! 

 

*** 

http://ramesville.pl/
http://tiny.pl/g8hl9
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[22:19:29] AriaCarter: Cait, ty nie 

masz fb. 

[22:19:35] AriaCarter: Ale spokojnie, 

zaraz ci założę!     

[22:19:42] Caitriona_Ravassa:  

    

[22:19:59] AriaCarter: I będziesz 

reklamowała AMR. I wstawiała zdjęcia 

w sukienkach na rozpoczęcia i 

zakończenia do końca życia. 

[22:20:04] Caitriona_Ravassa: onie 

[22:20:08] AriaCarter: OTAK 

[22:20:14] Caitriona_Ravassa: nie 

będę     

[22:20:15] Caitriona_Ravassa:  

[22:20:18] AriaCarter: BENDZIESZ 

    

[22:20:21] Caitriona_Ravassa: nie 

[22:20:25] Caitriona_Ravassa: bo 

zdjęcia będą w spodniach i koszuli 

[22:20:27] Caitriona_Ravassa: a nie 

sukienkach 

[22:20:29] Caitriona_Ravassa: 

 
[22:20:48] Alexander: ale będą 

[22:20:50] Alexander:      

 

*** 

[22:28:57] Xav: Twisted proponowal 

Ci spotkanie w hotelu, Alex?  

[22:29:14] Alexander: nie w tym 

kontekście 

[22:29:20] Alexander: na mieście 

mieliśmy się spotkać     

[22:29:22] Alexander:   

[22:29:23] Xav: J a s n e 

[22:29:33] Xav: No, a potem do 

hotelu. 

[22:29:43] Ksiezniczka_Natasha: 

Cos w tym jest 

[22:29:44] Alexander: bez przesady 

[22:29:46] Alexander: blee 

 

*** 

[22:35:22] AriaCarter: przecież 

Miruś to Miruś 

[22:35:27] AriaCarter: ukochany 

Morelki     

[22:35:31] AriaCarter: a Nicolas to 

Nicolas 

[22:35:41] AriaCarter: stwór z piekieł 

 
*** 

[22:37:11] Amelie_Carter: Miruś to 

Miruś      

[22:37:23] Amelie_Carter: a Nico to 

lama 

 

[22:37:25] Amelie_Carter:  

[22:37:28] Hanna_Gonne:      

 

*** 

 

[22:39:01] Ksiezniczka_Natasha: 

Te żarty o głupich blondynkach to 

jednak prawda 

[22:39:13] Ksiezniczka_Natasha: 

Jak tak patrze się na siebie 

 

*** 

[17:40:52] _Nereida_Wengs_: 

[wpisuje sie jako córka Arii] 

[17:40:54] _Nereida_Wengs_: 

wiesz komu 

[17:40:58] _Nereida_Wengs_: 

przepisac testament 
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[17:41:50] AriaCarter: ja nie szukam 

dzieci w kapuście, jak Amelka 

[17:41:57] AriaCarter: także sorry 

Nereoda  

 

*** 

[17:37:58] AriaCarter: że niby tyle 

ludzi mamy na castingi?  

[17:38:56] Mati_Levine: Amelka z 

pewnością da sobie sama radę.  

[17:39:09] Mati_Levine: Da się jej 

kebaba i już! Posada zdobyta.  

[17:39:44] AriaCarter: nie zdradzaj 

sekretów jak się dostać do kadry w amr 

tak publicznie  

[17:39:58] _Nereida_Wengs_: XD 

[17:40:03] _Nereida_Wengs_: o to 

trzeba napisac Twistedowi 

[17:40:06] _Nereida_Wengs_: zeby 

kupił 

[17:40:09] _Nereida_Wengs_: 

kebaba dla Amelie 

[17:40:09] AriaCarter: Nereoda.     

[17:40:10] _Nereida_Wengs_: 

 
[17:40:14] AriaCarter: STOP IT 

NOW. 

[17:40:18] _Nereida_Wengs_: 

dobrze dobrze 

[17:40:20] _Nereida_Wengs_: 

zartowałąm 

[17:40:21] _Nereida_Wengs_: 

ok?!?!?!? 

[17:40:26] _Nereida_Wengs_: ide 

pisac do Belli 

[17:40:27] _Nereida_Wengs_: 

 

[17:40:32] AriaCarter: ty chcesz mnie 

do grobu wpędzić 

[17:40:37] _Nereida_Wengs_: oj 

tam no co ty 

[17:40:41] _Nereida_Wengs_: ja po 

prostu dbam o Waszą 

[17:40:43] _Nereida_Wengs_: 

kadre 

 

*** 

[17:53:44] Natasha_Levine: 

Dostałam od matki ochrzan  

[17:54:14] Natasha_Levine: Za to że 

umyłam ściany w łazience mopem 

[17:54:32] Natasha_Levine: Co w 

tym złego? 

[17:55:34] _Nereida_Wengs_: 

 
*** 

[19:04:31] Amelie_Carter: zdaje 

sobie sprawe z tego, że      

[19:04:36] Amelie_Carter: 

powinnam was przywitać 

[19:04:39] Amelie_Carter: ale nie 

chce mi się 

[19:04:41] Amelie_Carter: <sory> 

[19:04:44] Amelie_Carter:  

[19:05:01] Leyla_Belikov: XDDD     

[19:05:04] Amelie_Carter: *wita 

wszystkich*  

 

*** 

[19:15:11] AkiRyuugu: Wand, ale Ty 

masz młodą twarz!      

[19:15:22] Leyla_Belikov: Aki cie 

wystalkował 

[19:15:23] Leyla_Belikov: :c     
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[19:15:27] AkiRyuugu:  

[19:15:35] AriaCarter: Proszę mi 

zostawić brata w spokoju. 

[19:15:42] AriaCarter: Bo poszczuję 

Kryształkiem! 

[19:15:47] AkiRyuugu: I jego grube 

paluchy!  

[19:15:51] Krysztalek.:  

[19:16:00] AriaCarter: Dobra 

Kruszynko, pokaż mu! 

 

*** 

[21:24:07] Natasha_Levine: Myślicie 

że znajdę gdzieś egzorcystę? 

[21:24:17] AkiRyuugu: Masz go 

tutaj.  

[21:24:38] Natasha_Levine: 

Gdzie?[szuka] 

[21:25:01] AkiRyuugu: Tu. 

[Wskazuje na siebie.] 

[21:25:39] Natasha_Levine: To w 

takim razie zamawiam egzorcyzmy na 

3 chomiki i 1 królika 

[21:26:09] AkiRyuugu:      

[21:26:14] AkiRyuugu: Co łaska! 

[21:26:38] Natasha_Levine: To 

oddam Ci te chomiki  

[21:27:04] AkiRyuugu: Nie chcę. 

[21:27:05] AkiRyuugu:  

[21:27:18] Natasha_Levine: Tylko 

ostrzegam  

[21:27:32] Natasha_Levine: Pedalą 

się 

[21:27:40] Natasha_Levine: Bardzo 

często 

[21:27:50] AkiRyuugu:  

[21:28:00] AkiRyuugu: W tym 

nawet egzorcyzmy nie pomogo. 

[21:28:01] AkiRyuugu: :/ 

 

*** 

[21:54:13] Amelie_Carter: 

wypełnijcie plis 

[21:54:18] Amelie_Carter: bo 

Sophie mnie zabije     

[21:54:19] Amelie_Carter: ;x 

[21:54:30] TwistedF: będzie 

pogrzeb  

[21:54:42] Amelie_Carter: będzie 

stypa  

[21:54:45] Natasha_Levine: I 

stypa 

[21:54:54] TwistedF: kolejny 

alkoholik     

[21:55:23] Natasha_Levine: To ja 

[21:55:25] AriaCarter: usłyszałam 

alkohol? 

[21:55:30] AriaCarter:      

[21:55:59] TwistedF: tylko % i 

wszyscy sie budzą 

[21:56:14] TwistedF: Patrycja jak 

zwykle zagubiona w akcji  

[21:56:24] Natasha_Levine: I 

czasie 

[21:57:26] Patrycja_Whiteowl: co 

ja 

[21:57:30] Patrycja_Whiteowl: i 

jaki alkohol?     

[21:57:38] Mati_Levine: 

xDDDDDD     

[22:00:05] Alexander: ej 

[22:00:17] Alexander: czemu 

obudziłem sie jak o alko mówiliście  

[22:09:03] Paula_Carteralez: 

Akurat spojrzalam na chat a tu 

alko 
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Kryształek wyjeżdża na wakacje 
 

 Wakacje w Akademii rozpoczęły się na dobre. Niektórzy nauczyciele, ale także i 

uczniowie, wykorzystali tę przerwę między semestrami, żeby wyjechać na krótki 

urlop, odpocząć i nie myśleć o tym, co ich czeka po powrocie. Opuścili teren zamku w 

poszukiwaniu większej ilości słońca, ciszy oraz spokoju, a tymczasem – jakby na złość 

– taka pogoda pojawiła się po ich wyjeździe. Osoby, które zdecydowały się spędzić 

sierpień w Akademii, niemalże całe dnie przesiadywały (z wyjątkiem przerw na 

jedzenie) na błoniach, opalając się i spacerując. Czego można było pragnąć więcej? 

Niby każdy miał wszystko... 

 Pewnego słonecznego dnia Amelie – urocza i ciepła kobieta w średnim wieku, 

która piastowała w Akademii stanowisko głównego dyrektora – miała do wykonania 

dużo papierowej roboty w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego. Od kilku godzin wypełniała i przeglądała różne papiery, w duchu 

pomstując na Arię wraz z Nicolasem, którzy zdecydowali się wyjechać na wcale nie 

takie krótkie wakacje, przez co zostawili ją samą z wszelkimi przygotowaniami. Miała 

nadzieję, że zatrudnienie własnej córki sprawi, że będzie mogła liczyć na jej 

bezwarunkową pomoc, ale gdy ta zaangażowała do pracy swojego przyrodniego brata, 

wszystko się pokomplikowało. W jej opinii Nicolas źle wpływał na jej najstarszą córkę, 

przez co ta w ciągu ostatnich tygodni tylko bardziej się rozleniwiła.  

 Sfrustrowana szatynka wyjrzała raz jeszcze za okno i widząc, że grupa uczennic 

z Lily, jej najmłodszą córką na czele zajęła się rozkładaniem dużego basenu na 

błoniach, uśmiechnęła się delikatnie pod nosem, a następnie wróciła do pracy. Miała 

nadzieję, że jeśli teraz przestanie się rozpraszać różnymi drobiazgami, to szybciej 

skończy pracę i być może uda się jej jeszcze skorzystać z ostatnich promieni 

sierpniowego słońca.  

Już zamoczyła pióro w kałamarzu i miała zacząć pisać kolejny protokół, gdy 

nagle rozległo się pukanie do drzwi.  

 - Proszę wejść – odpowiedziała Amelie, nie podnosząc głowy znad 

dokumentów. 

Drzwi się otworzyły, o czym dyrektorkę poinformowało przeraźliwe 

skrzypienie. Kolejna rzecz na liście do zrobienia, pomyślała, ciężko wzdychając. 

Postawiła kropkę po skończonym zdaniu, odłożyła pióro i spojrzała w stronę wejścia. 

Ku jej zaskoczeniu ujrzała tam najmniejszego oraz najsłodszego pomocnika, jaki 

kiedykolwiek pracował w Akademii. Na jej ustach pojawił się czuły uśmiech. 

 - Kryształku, coś się stało? – Spojrzała na niego zaniepokojona. – Co cię do 

mnie sprowadza? 
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Skrzat spuścił zawstydzony głowę, nie do końca wiedząc, jak przekazać 

dyrektorce Carter wieść, z którą do niej przyszedł. Zdawał sobie sprawę, że mogłoby 

się to spotkać z jej strony z dezaprobatą i złością, ale mimo wszystko chciał 

spróbować, bo już niejednokrotnie doświadczył dobroci i wyrozumiałości kobiety, 

która zapewniła mu dom, miłość oraz pracę. O tak, szczególnie z tej pracy się cieszył! 

Nic go tak nie motywowało do wstawania rano niż świadomość, że spędzi kolejny 

dzień na pomaganiu uczniom oraz nauczycielom, a także dbaniu o porządek na 

terenie całego zamku. Zamku, który z całą pewnością mógł nazywać swoim domem. 

Zdenerwowany, oblizał swoje spierzchnięte, wąskie wargi, zanim nieśmiało 

zdecydował się spojrzeć na Amelie. Widząc jej wyczekujący wzrok oraz stos 

dokumentów na biurku, które miała do wypełnienia, stracił całą pewność siebie. 

 - Przepraszam, że pani przeszkadzam – powiedział cicho, jednak to 

wystarczyło, aby kobieta go usłyszała. – Widzę, że jest pani zajęta, więc ja może 

przyjdę kiedy indziej. 

Ukłonił się i szybko odwrócił w stronę wyjścia, żeby czym prędzej opuścić 

komnaty dyrektorki. 

 - Kryształku – głos Amelie sprawił, że skrzat zatrzymał się w pół kroku. Nie 

śmiał wychodzić, gdy jego pani do niego mówiła. – Kryształku, nie przeszkadzasz mi. 

Chodź i powiedz, co cię trapi. 

Ramesvillowski pomocnik przełknął głośno ślinę, po czym odwrócił się i wrócił 

na swoje miejsce. Postanowił być dzielny, zdecydowany i pewny siebie. Kiedyś to musi 

z siebie wydusić, a im szybciej, tym lepiej. W końcu czas jego pani jest zbyt cenny, by 

go marnować niepotrzebnym zamieszaniem. 

 - Przepraszam, ale... ja... – zająknął się, spuszczając wzrok. – 

Jachciałbymwyjechaćnawakacje – powiedział na jednym wydechu. 

Amelie westchnęła ciężko. Wstała zza swojego biurka i podeszła do stworzenia, 

kucnęła przed nim i chwyciwszy go delikatnie za drobne ramiona, uśmiechnęła się 

delikatnie. Nie potrafiła zrozumieć, skąd w Kryształku bierze się tyle zawstydzenia i 

strachu. Znali się od długiego czasu, więc wydawało jej się, że zawsze dała mu odczuć, 

że jest osobą, do której może przyjść z każdą sprawą. Widocznie jest to tak mocno w 

nim zakorzenione, że nie umie się tego pozbyć. 

 - Kochanie, powtórz to jeszcze raz, tylko spokojnie i powoli – poprosiła, 

patrząc w jego duże oczy. 

Skrzat przymknął na chwilę powieki, wziął głęboki oddech i gdy spojrzał 

ponownie na najstarszą z rodu Carterów, powiedział: 

 - Pani Amelie, bo ja chciałbym wyjechać na wakacje tak jak panienka Aria i 

panicz Nicolas – zamilknął na chwilę. – Kryształek nie jest niewdzięczny, ja lubię 

pracować, ale słońce tak ładnie świeci, w zamku nie ma już nic do naprawienia, 
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posprzątania ani zrobienia. A poza tym... – przełknął głośno ślinę, coraz bardziej 

zestresowany brakiem odpowiedzi ze strony Amelie. – A poza tym inne skrzaty 

powiedziały, że za to, ile pracuję, zasługuję na odpoczynek – dokończył pospiesznie. 

Amelie patrzyła na skrzata, który na co dzień był najbardziej pracowitym, 

lojalnym i wspaniałym pracownikiem w Akademii. Jego oddanie i wsparcie były 

wprost bezcenne, rzadko spotykane u tych małych stworzeń. Jednak gdy poprosił ją o 

możliwość wyjechania na urlop, w pierwszej chwili oniemiała. Kryształek na 

wakacjach? A co z resztą? Poradzimy sobie? W jej głowie przez dłuższą chwilę 

panował chaos, jednak gdy doprowadziła go do względnego porządku, zorientowała 

się, że myślała bardzo egoistycznie i samolubnie. Oczywiście, że Kryształek zasługiwał 

na odpoczynek – i to bardziej niż ktokolwiek inny, bowiem gdyby nie on, nic tutaj nie 

funkcjonowałoby prawidłowo.  

Wzięła głęboki oddech i uśmiechnęła się delikatnie do skrzata. 

 - Kryształku, posłuchaj... – zaczęła Amelie, jednak nie miała szansy dokończyć 

rozpoczętego zdania, bo stworzenie przerwało jej w połowie słowa: 

 - Właściwie to już nieaktualne – powiedział szybko Kryształek, źle 

interpretując zachowanie swojej pani. – Ja wcale nie potrzebuję wakacji. Co też za 

głupi pomysł mi przyszedł do głowy! – zaśmiał się, jakby chciał dowieść dyrektorce, że 

to było naprawdę głupie. – Zaraz wrócę do swoich obowiązków. Muszę sprawdzić, jak 

sobie radzą skrzaty w kuchni, czy obiad będzie na czas. Obiecałem też zajrzeć do pana 

Collotye, bo mówił, że potrzebuje pomocy przy czyszczeniu jakiś drążków... To pewnie 

jakiś ważny i cenny sprzęt, który potrzebuje do zajęć, ale trochę się boję tam iść, bo 

Simon... znaczy się Tygrysek sir Alexandra... on jest taki duży i czasami boję się, że 

mnie połknie, jeśli coś źle zrobię. Ale będę odważny. Tak. I dzielny. Pan Alexander 

mnie potrzebuje... 

Kryształek dostał słowotoku, co było dla niego typowe, gdy się czymś 

denerwował. Zwykle umiał nad tym zapanować, przez co tylko nieliczni zdawali sobie 

z tego sprawę. Amelie pokręciła głową z dezaprobatą, niezbyt zadowolona, że 

przerwano jej wypowiedź, jednak zdecydowała się tego nie okazywać, żeby bardziej 

nie pogarszać sytuacji. Merlin jeden wie, co by się stało z Kryształkiem, gdyby go 

jeszcze skarciła.  

 - Możesz jechać – powiedziała na tyle głośno, by przebić się przez tyradę, którą 

nadal kontynuował skrzat. Te dwa słowa, które wypowiedziała, sprawiły, że 

stworzenie zamilkło, co wywołało na ustach Amelie delikatny uśmiech. – Masz moje 

pozwolenie, ale absolutnie nie zgadzam się, żebyś sam wyjechał na wakacje. Jesteś 

taki mały i kruchy, że mogłoby ci stać się coś złego – w kobiecie obudził się instynkt 

macierzyński, którego już dawno nie czuła. Pomyślała, że fajnie byłoby mieć jeszcze 

jednego Carterka w swojej rodzinie. Muszę porozmawiać z Rudym, pomyślała, mając 

nadzieję, że nie zapomni, po czym otrząsnęła się z takich rozważań i spojrzała na 
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skrzata. – Jeszcze dzisiaj wyślę sowę do Arii, żeby odebrała cię stąd i zabrała ze sobą 

wakacje, dobrze? 

Kryształek patrzył na kobietę z niedowierzaniem. Nie mógł uwierzyć w to, co 

się właśnie wydarzyło. 

 - Mogę... mogę... mogę jechać? – wykrztusił, upewniając się, że to mu się nie 

śni. 

 - Tak, kochanie. – Amelie uśmiechnęła się czule do swojego pomocnika. – 

Oczywiście, że możesz jechać. Zasługujesz na odpoczynek, w końcu tak ciężko 

pracowałeś przez tyle miesięcy. – Kobieta podniosła się z kucek i spojrzała z góry na 

stworzenie, na którego małych usteczkach pojawił się uśmiech. – Mam nadzieję, że 

będziesz się dobrze bawił i zechcesz wrócić do nas po takim urlopie. 

 - Oczywiście, pani Amelie, oczywiście! – powiedział uradowany skrzat. – 

Dziękuję! 

Czarownica uśmiechnęła się szeroko, widząc, jak wiele radości sprawiła 

Kryształkowi, wydając mu pozwolenie na wyjazd. Wróciła na swoje miejsce, podczas 

gdy skrzat opuścił jej komnaty, ciągle kłaniając się i dziękując. Wyglądało na to, że 

tylko ona podczas tych wakacji nie odpocznie. Westchnęła ciężko i wróciła do 

papierkowej roboty. 

______ 

Evie, szczupła i ciemnowłosa dziewczyna, która w najbliższym roku szkolnym 

zdecydowała się odbywać staż u jednej z nauczycielek w Akademii, siedziała po 

turecku w niewielkim pokoiku Kryształka i pomagała mu się pakować. Jako jedna z 

nielicznych zdecydowała się zostać w zamku podczas wakacji, natomiast jako jedyna 

wolała chłód bijący od murów budynku niż gorąco na błoniach. Miało to swoje zalety, 

bo kiedy wszyscy wychodzili na zewnątrz, ona mogła w ciszy i spokoju oddawać się 

lekturze swoich ulubionych książek. Cała biblioteka była dla niej! Jednak teraz, gdy 

dowiedziała się, że Kryształek wyjeżdża na wakacje, zdecydowała się mu pomóc. Bała 

się, że mógłby o czymś zapomnieć. 

Przejrzała raz jeszcze mały bagaż, który skrzat ze sobą zabierał. Było w nim 

kilka par skarpetek, bielizna, parę czystych szat na zmianę, a nawet strój kąpielowy, 

który Kryształek z oporem spakował. Uparcie twierdził, że nie ma zamiaru wychodzić 

na żadną plażę ani pluskać się w żadnej wodzie. Evie uśmiechnęła się w duchu na te 

gorliwe zapewnienia. Jak znała Arię, to skutecznie uda jej się przekonać skrzata, by 

poszedł z nią i Nicolasem na plażę. 

 - Jesteś pewny, że wszystko masz? – spojrzała na skrzata, który przeszukiwał 

szafkę, w której wszystko trzymał. – Wydaje mi się, że o czymś zapominamy. I to o 

czymś bardzo ważnym. 
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 - Panienko, niech się panienka nie przejmuje – powiedział Kryształek z głową 

schowaną w głębi szafy, przez co jego głos był trochę stłumiony. – Poza tym nie mam 

nic więcej – dodał, odsuwając się od swojej małej garderoby i odwracając w stronę 

dziewczyny. 

Krukonka westchnęła ciężko, pomogła zamknąć bagaż skrzatowi, a następnie 

doprowadzić do porządku niewielką powierzchnię, na której mieszkał. Pamiętała 

rozmowę Kryształka z dyrektor Carter, gdy ta chciała mu przyznać większy pokój, ale 

skrzat uparcie twierdził, że taka jest dla niego wystarczająca i nie potrzebuje niczego 

większego, bo i tak będzie spędzał tutaj bardzo mało czasu. Uśmiechnęła się na 

wspomnienie tamtej chwili. Polubiła skrzata od pierwszej chwili, a potem nawet 

pokochała. Nie wyobrażała sobie, jakby wyglądała Akademia, gdyby zabrakło w niej 

Kryształka. 

 - Cóż, Kryształku, to chyba wszystko – powiedziała Evie, rozglądając się 

dookoła i sprawdzając, czy na pewno niczego nie zapomnieli. 

 - No to w drogę! – krzyknął podekscytowany skrzat, następnie w podskokach 

opuścił pokój. 

Dziewczyna stała przez chwilę, z uśmiechem kręcąc głową. Była pod 

wrażeniem, jak wiele entuzjazmu i dobrego humoru może kryć się w tak małym ciele. 

Mając w głowie obraz Kryształka jako najbardziej pozytywnego stworzenia, jakie 

chodzi po świecie, ruszyła za nim pospiesznie. Miała nadzieję, że nadąży za skrzatem. 

Ta myśl wywołała na jej ustach jeszcze szerszy uśmiech. 

______ 

Pogoda podczas tegorocznych wakacji zdecydowanie dopisała. Słońce świeciło 

niemalże codziennie, przez co uczniowie, którzy spędzali ten okres w 

ramesvillowskim zamku, mogli od rana do wieczora przebywać na świeżym 

powietrzu. Z tego niewątpliwego przywileju korzystały także Lily, Anastazja, Gabrielle 

oraz Natasha. Tego dnia zadbały o to, by na błoniach pojawił się duży basen i to w nim 

spędzały większość czasu. 

 - Uwielbiam wakacje – powiedziała Anastazja, przymykając oczy i opierając się 

o ściankę basenu. Słońce chyliło się już ku zachodowi, ale temperatura w dalszym 

ciągu sprzyjała spędzaniu czasu na zewnątrz. – Mogłyby trwać i trwać, i trwać... 

 - I trwać – powiedziała Natasha, przewracając oczami. – To niemożliwe. I 

niezdrowe. Byłybyśmy potem spieczone jak ciasteczka Matiego, gdy ich nie wyjmie na 

czas z piekarnika. 

Gabrielle westchnęła ciężko, nie zgadzając się z opinią Natashy, która była 

córką ekscentrycznego profesora wróżbiarstwa, chociaż uwaga o jego wypiekach ją 

trochę rozbawiła. Gdyby nie byłoby jej tak przyjemnie i błogo, z pewnością kopnęłaby 

pannę Levine w kostkę... albo coś innego. Na jej szczęście Gabrielle znajdowała się po 

przeciwnej stronie basenu. 
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 - Nat, nie wiesz, o czym mówisz – powiedziała Lily. – Nie będziemy 

przypalone jak ciastka twojego ojca, bo korzystamy z kremu, który przysłała mi 

siostra. Kupiła go w sklepie mugoli i powiedziała, że działa cuda, bo gdy się nim 

posmaruje, to można przebywać na słońcu dowolną ilość czasu, a i tak skórze nic 

złego się nie stanie. 

Dziewczyna zacisnęła usta, niezbyt zadowolona, że jej opinia spotkała się z taką 

krytyką.  

 - Tak, ale... – zaczęła Natasha, jednak nie miała okazji dokończyć. 

 - Oj, bądź już cicho – odezwała się zirytowana Gabrielle, jednocześnie kopiąc 

w jej stronę wodę. W efekcie ochlapała dziewczynę. – Ups – zaśmiała się. 

Anastazja zawtórowała koleżance z domu i wyczuwając świetną okazję na 

kolejną zabawę, ochlapała wodą niczego nie spodziewając się Lily. Gdy oburzona 

rudowłosa na nią spojrzała, panna Miller wzruszyła ramionami i uśmiechnęła się 

niewinnie. I tak wywiązała się mała bitwa wodna między dziewczynami. Nawet 

Natasha zapomniała, o czym rozmawiała i o co miała pretensje. Każda z nich po 

prostu dobrze się bawiła.  

Ich zabawa trwała w najlepsze, gdy nagle zauważyły, jak na błoniach ląduje 

ktoś na miotle. Przerwały swoje wygłupy i spojrzały wszystkie w tamtą stronę. 

Wkrótce Lily rozpoznała w przybyszu swoją starszą siostrę. 

 - Aria? – Wyszła z basenu i podeszła do dziewczyny, a wraz z nią pozostałe 

uczennice. Każda była ciekawa, co panna Carter tutaj robiła. – Coś się stało? Nie 

powinnaś być na wakacjach z Nicolasem? – dopytywała się zaniepokojona rudowłosa. 

Aria uśmiechnęła się na widok siostry i jej towarzyszek, po czym odłożyła 

miotłę na bok i pospieszyła z wyjaśnieniami. 

 - Nadal jestem na wakacjach, wróciłam dosłownie na chwilę, żeby zabrać 

Kryształka ze sobą – widząc na ich twarzach niezrozumienie, westchnęła ciężko. – 

Amelie wysłała mi pospieszną sowę, że Kryształek wziął urlop i chce wyjechać na 

wakacje, a ja mam się nim opiekować, więc wypożyczyłam miotłę i oto jestem – 

powiedziała, rozkładając ręce i uśmiechając się szeroko. 

 - Naprawdę? – Anastazja spojrzała z niedowierzaniem na Arię. – Ale on nigdy 

nigdzie nie jeździł... A jeśli źle zniesie podróż? Jeśli coś mu się stanie? 

 - A jeżeli ktoś porwie Kryształka? – Natasha spojrzała po twarzach dziewczyn 

spanikowana. 

 - Spokojnie! – starsza z sióstr Carter przewróciła oczami zirytowana 

mrocznymi wizjami, które zaczęły się pojawiać. – Nic mu się nie stanie, bo będzie ze 

mną i z Nicolasem. On jest wystarczającym odstraszaczem dla potencjalnych 

zabójców, gwałcicieli i porywaczy. 
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Dziewczyny nie wydawały się zbytnio przekonane, ale uspokoiły się i pozostało 

im wierzyć, że Kryształek spędzi spokojne, niezapomniane wakacje. Nagle na błoniach 

pojawiło się małe stworzenie, któremu towarzyszyła Evie Sevine, niosąc niewielką 

walizkę. A więc to naprawdę prawda, pomyślała Natasha, patrząc na stworzenie, 

które podbiegło do Arii.  

 - Kryształek już jest gotowy, panienko Ario – powiedział skrzat, uśmiechając 

się szeroko. – Możemy ruszać. 

Siostra Lily pogłaskała Kryształka po głowie, ciesząc się jego widokiem oraz 

wizją wspólnie spędzonych wakacji. Wzięła od Krukonki, która z nim przyszła, 

niewielki bagaż i przyczepiła go do miotły. Powoli robiło się coraz ciemniej, więc 

najwyższy czas, by ruszyli w drogę. 

 - Udanych wakacji, Kryształku! – Anastazja podeszła do skrzata i uściskała go 

z uśmiechem. Następnie ściągnęła ze swojej głowy słomiany kapelusz i założyła go na 

małą głowę skrzata. – To ci się może przydać na słońcu. 

 - Ojej, dziękuję, panienko Miller – powiedział ucieszony Kryształek, podnosząc 

do góry kapelusz, który był o wiele za duży. Na szczęście z pomocą pospieszyła Aria, 

która zmniejszyła nakrycie głowy na tyle, by dopasowało się do rozmiarów skrzata. – 

O, cudownie! Wam również wesołych wakacji! Do zobaczenia! 

Przy pomocy Arii Kryształek znalazł się na miotle i mocno trzymany przez 

starszą Carterównę, wzbił się w powietrze. Dziewczyny, które znajdowały się na 

błoniach, a także Amelie z okna swojego gabinetu machały skrzatowi na pożegnanie. 

Wszyscy mieli nadzieję, że stworzenie odpocznie i wróci na rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego wypoczęte i szczęśliwe. 
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Pośród ankiet 
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Magiczna Pani radzi 
Zachody słońca 

 

Czy to nie wyjątkowe i piękne móc patrzeć na coś takiego? 

Kilkanaście barw tańczących na niebie, chmury układające się w pejzaże jak z 

obrazów, i słońce, cudowne pomarańczowe słońce kończące swoją wędrówkę na 

naszym niebie. Wczoraj oglądałam jeden z najpiękniejszych zachodów słońca w moim 

życiu. Klimat i jakaś taka "tajemnica i podekscytowanie" było nie do opisania. Czułam 

się jak w całkiem innym świecie, w którym jestem tylko ja i słońce uosabiające całą 

piękność wszechświata. 

Podobno kiedyś ludzie klaskali, kiedy słońce już zachodziło. Tak bardzo mi 

smutno, że teraz tego nie ma, że czasy się zmieniły. Jak dla mnie klaskanie to piękna 

oznaka tego, że dziękujemy słońcu za jego robotę, za kolejny dzień. Nadal ta tradycja 

powinna istnieć. 

Zamknijcie na chwilę oczy. 

Jeśli byliście kiedyś nad morzem i na zachodzie słońca, a nawet jeśli nie 

byliście, to i tak zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie na początku morze. A potem 

skupcie się na tym jak szumi, wydaje naturalne dźwięki. Poczujcie na skórze lekki 

wietrzyk ciepłego wieczoru. Zobaczcie wewnętrznymi oczami chowające się powoli 

słońce za osłoną morza. Zobaczcie to kolorowe niebo. 

Ilekroć sama to sobie wyobrażam wiem, że tak bardzo kochane przeze mnie 

zachody słońca, będą ze mną wszędzie i zawsze. Niezależnie od tego, co będzie się 

działo. I z Wami także! 
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Strefa rozrywki 
 

Konkursy trwają do 9 września do godziny 22. 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji. Nauczyciele 

także mogą brać udział.  

Konkurs 1  

Pierwsze zadanie należy do gatunków tych 

szybkich i przyjemnych. Idealnie sprawdzi się jako 

powtórka przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym! 

Do podanych stworzeń dopasujcie ich klasyfikację MM. 

Każda poprawna odpowiedź to 2 pkt oraz 2 galeony. 

1) Hipogryf, 

2) ciamarnica, 

3) nieśmiałek, 

4) czerwony kapturek, 

5) przyczajacz, 

6) błotoryj 

7) Nundu, 

8) bahanka, 

9) chimera, 

10)  niuchacz. 

 

Konkurs 2  

Jak wszyscy wiemy, wszystkie Ramesvillowe Świry 

uwielbiają konkursy, w którym muszą coś narysować, a 

więc przychodzimy do was z kolejnym! Tym razem 

waszym zadaniem będzie narysowanie naszego 

najukochańszego Kryształka! Za podesłanie nam 

waszych dzieł sztuki możecie otrzymać aż 20 punktów 

oraz 30 galeonów, a dodatkowo dwie najlepsze prace 

zostaną nagrodzone dodatkowymi 5 punktami i 10 

galeonami. 
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