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Od Redakcji
Rozpoczynając te wydanie chcielibyśmy Was - Czytelników 
- gorąco przeprosić. Powodem tego jest nieaktualność przedstawi-
onych niniejszym informacji. Niestety, przez rozmaite wydarzenia  
nie byliśmy w stanie ukończyć tej oto gazetki na czas, porzuciliśmy 
owy projekt; teraz zaś ażeby zadośćuczynić Państwu oraz autorom 
poniższych artykułów, pierwsze historyczne wydanie Krwawego Pióra 
publikujemy jako załącznik do wydania drugiego. Wszelkie infor-
macje zamieszczone w tym wydaniu są aktualne na lipiec 2021 roku. 

Prosimy wziąć to pod uwagę przy czytaniu oraz życzymy udanej lektury!

~Redaktorzy Naczelni
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Kącik Rozrywki
Na pewno większość naszych czytelników pamięta odwiedz-
iny bardzo wyjątkowego cyrku. Aktorzy biorący w nim udział mają 
nadzieję, że zostaną w waszych wspomnieniach na długo! Co wy 
na to, aby chociaż na chwilę wrócić do tych wydarzeń? Jesteście na 
to gotowi? To świetnie! W takim razie zaczynamy naszą opowieść.
 
 Kiedy tylko uczestnicy wycieczki wylądowali po podróży świstok-
likiem na twardym podłożu, ujrzeli kilka bardzo zaniedbanych na-
miotów cyrkowych. Wystawały z nich bardzo dziwne przedmioty, 
lecz nikt nie miał za bardzo pojęcia do czego one służą. Dodatkowej, 
nieprzyjemnej aury dodawał deszcz, który padał tutaj nieprzerwanie 
od kilku dni. Prowadzący poprosił uczestników o wejście do namio-
tu. Kiedy to uczynili, ich oczom ukazały się bardzo wyjątkowe zdję-
cia. Przedstawiały one różne osobliwości, występujące niegdyś w tym 
miejscu. Niestety, panienka Brouillard zbyt bardzo była zafascynowa-
na fotografiami, co było przyczyną jej upadku. Następną niezbyt przy-
jemną atrakcją było spotkanie z klaunem. Jego przyjście wprowadziło 
dosyć dużo zamieszania. Warto również dodać, że sama jego postać 
była nieobliczalna. Pokazał on uczestnikom swoje ulubione pomieszc-
zenie - salę tortur. Wzbudziło to dosyć spory niepokój w całej grupie. 
Każdy chciał aby to spotkanie trwało jak najkrócej. Jednak dopiero w 
tym miejscu został wskazany jeden z dwóch złoczyńców. Po tym wy-
darzeniu wszyscy szybko pożegnali się z niechcianym towarzyszem. 
Ostatnim punktem wycieczki było spotkanie z Treserem zwierząt. 
Razem z nim w namiocie przebywały różnego rodzaju stworzenia 
- od Hipogryfów, przez drapieżne lwy, aż po ogromne smoki! Oczy-
wiście nie mogło zabraknąć również szkodników, takich jak Chochli-
ki Kornwalijskie, jednak nie zwracały one uwagi swoich gości. Nato-
miast gospodarz namiotu przywitał ich przeraźliwym śmiechem.   
Następnie zaprowadził ich do miejsca, gdzie zwisały kable. 

Aya O’Mackey & Lilian Laufeyson-Morningstar 
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 Kazał każdemu złapać za jeden z nich. Po chwili popędził ucze-
stników, aby ci ruszyli. Zaprowadził ich do miejsca, którym jak sam to 
określił  “eksperymentuje na naszych ukochanych stworzeniach”. Tres-
er zaprosił naszą reprezentację bliżej. Kiedy natomiast zauważył że 
Panna Gefallener i prof. Rossard dalej się ociągają, stracił swoją cier-
pliwość. W mgnieniu oka złapał prof. Rossard, i przyniósł ją. dopiero 
po chwili wszyscy zorientowali się, że jedna z klatek dla lwów była 
otwarta. Niestety, nasza nauczycielka nie zdążyła uciec. Kiedy wszy-
scy trochę ochłonęli, po raz kolejny dobrze wytypowali sprawcę, dz-
ięki czemu pokonali naszą mafię. Cóż to były za wspaniałe emocje, 
które towarzyszyły uczestnikom podczas tego wydarzenia! Jeśli nato-
miast chcą państwo jeszcze poznać jakiekolwiek niezwykłe osoby, 
zachęcamy do obejrzenia filmu pt. “Osobliwy dom Pani Peregrine”.

Konkurs Pierwszy
Waszym zadaniem będzie odnalezienie 25 haseł związanymi z osob-
liwymi imionami bądź nazwiskami pewnych osób z naszej placów-
ki, bądź z naszej mrocznej mafii. Dodatkowym zadaniem dla Was 
będzie wpisanie pełnego imienia i nazwiska + funkcji tej osoby. Za 
jedno hasło otrzymacie 2 punkty, natomiast przy dopasowaniu peł-
nego imienia i nazwiska są to 4 punkty. Screeny wraz z odpowiedzi-
ami przesyłacie na maila: krwawe.piurko@gmail.com Termin odd-
ania konkursu macie minie wraz z kolejnym wydaniem gazetki. 

[ZERWIJ KRZYŻÓWKĘ.]

Konkurs Drugi
W tej części Waszym zadaniem będzie rozszyfrować anagramy związane 
z wydziałami Ilvermorny. Jedno dobrze odgadnięte hasło = 2 punk-
ty. Tutaj również przesyłacie dowód w postaci zrzutu ekranu na sowę 
redakcji (krwawe.piurko@gmail.com) do czasu kolejnego wydania.

[PODEJRZYJ ANAGRAMY.]
 

https://wordwall.net/play/18696/875/717
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Kącik Talentów
Dzisiejszym bohaterem w Kąciku Talentów będzie 
Aaron Levine-Baldwin, który już od samego począt-
ku swojej przygody ze Światem Magii, jest postrze-
gany jako wybitny artysta pod względem wokalnym.

MERICA K. SCHEVRE & AARON BALDWIN

 Aaron pojawił się w Świe-
cie Magii stosunkowo dawno 
temu, gdyż w 2012 roku, jednak 
urzędował pod innym nazwiskiem. 
Wtedy był to Douglas Veit, którego 
- jak sam mówi - zapewne nikt 
nie pamięta. Dopiero w 2018 roku 
zaczął angażować się w życie sz-
kolne, nawiązywał pierwsze znajo-
mości i zaczął pisać swoją historię.
W 2020 roku, Aaron wziął udział 
w The Voice Świata Magii - brnął

jak błyskawica, pozbywając się wszystkich na swojej drodze i dotarł aż do 
finału. To właśnie udział w tym programie rozrywkowym zapewnił mu 
duże grono fanów, które jeszcze przez długi czas po zakończeniu show 
zgłaszało się do niego po nagrane przez niego utwory. Zdradził nam 
nawet, że to właśnie ten okres swojej kariery uważa za najbardziej owocny.
 Całkiem niedawno - bo w marcu tego roku, Aaron otworzył 
swoje Muzyczne Studio na Discordzie, do którego może dołączyć 
każdy z Was! W jego prywatnym studiu, dobrze strzeżonym przez 
ochronę.. (bo przecież taka gwiazda musi być dobrze chroniona!) i
ze wspaniałym zespołem managerów, Aaron tworzy swoją małą społec-
zność dla osób, które są sympatykami jego głosu. Co jakiś czas na serwerze 
odbywają się premiery na żywo, którym towarzyszy niemała publiczność.
 Poza tym - Aaron już od dłuższego czasu należy do społec-
zności SMiC Ilvermorny, a od nowego roku szkolnego obe-
jmie nowe stanowisko, gdyż został włączony do Władz Szkoły.
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Serdecznie mu gratulujemy i niezmiernie cieszymy się z fak-
tu, że taka osobistość jest częścią naszej społeczności. Życzymy 
nieustannego rozwoju na płaszczyźnie wokalnej, ale i profesorskiej. 

Pamiętajcie, że każdy moment jest odpowiedni by posłuchać utworów 
naszego artysty, więc jeżeli właśnie siedzicie z kubkiem gorącej her-
baty w dłoni, lub wybieracie się na samotny spacer, podrzucamy 
Wam odnośnik do magicznej chmury, na której możecie odtworzyć 
sobie twórczość Aarona: https://soundcloud.com/aaronia-baldwin

Dbajcie o siebie i widzimy się w następnym wyda-
niu! Nie możemy się doczekać by przedstawić Wam kole-
jne talenty, które kryją się w murach naszego zamku.

Śpiewasz? Piszesz wiersze? Bawisz się kredkami, farbkami? A 
może w inny sposób fascynujesz się sztuką, która otacza nas 

na co dzień? 

Wyślij swoje prace do naszego Kącika Talentów, a my opublikuje-
my je w kolejnym wydaniu gazetki. Jako redaktorzy przejrzymy 
Wasze prace, a z wybraną osobą do danego wydania skontaktujemy 
się stosunkowo wcześniej w celu wspólnego przygotowania notat-
ki o naszej Artystycznej Duszy Świata Magii. Jeśli masz wątpliwości, 
możesz również skontaktować się z nami poprzez wiadomości pry-
watne, bądź naszego maila ( kacik.talentow.ilvermorny@gmail.com ). 

Czekamy na Was!

https://soundcloud.com/aaronia-baldwin
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Horoskopy
Witamy Was w artykule, w którym możecie znaleźć swój 
horoskop na najbliższy czas. Nie chcieliśmy powielać czegoś, 
co widniało już w wielu gazetkach i w wielu szkołach, dlate-
go też zdecydowaliśmy się na nieco niekonwencjonalny sposób 
przekazania Wam tajemnicy na temat najbliższej przyszłości.
 Poniżej zobaczycie cztery żywioły, do których przypisane są po 3 
znaki zodiaku. Dla każdego żywiołu wylosowaliśmy po jednej karcie 
tarota, która wyjawiła nam Wiele ciekawostek na temat Waszego życia i 
tego co się do Was zbliża. Mamy nadzieję, że “horoskop” w takiej posta-
ci przypadnie Wam do gustu i kto wie… może w kolejnych wydaniach 
gazetki będziecie pragnęli więcej rzeczy związanych z tematyką tarota. 
A teraz, nie przedłużając, zagłębmy się w to co przekazały nam karty…

SCARLETT CYNTHIA AURUM & AARON BALDWIN 

 Żywioł Powietrza
Czeka Was wiele zmian.. A księżyc przyniesie 
Wam nowe spojrzenie na sprawy, które 
obecnie mają miejsce w Waszym życiu. Na-
jbliższy okres będzie dla Was czasem bardzo 
kreatywnym, czasem, w którym znajdziecie 
w sobie nową energię, która pozwoli Wam 
zapanować nad tym co dzieje się w życiu. 
To Wy będziecie odpowiadali za to, jak po-
toczą się rzeczy, których się podejmiecie, 
a Karta Księżyca mówi nam, że Wszechś-
wiat będzie sprzyjał Waszym wyborom, 
rozwijaniu pasji i zainteresowań. Księżyc 
to również przełomowy moment w życiu, 
spotkanie osoby, która odmieni życie, może 
to także być zmiana miejsca zamieszkania.

Bliźnięta, Waga, Wodnik

KSIĘŻYC
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 Słuchajcie swojej podświadomości, bo w najbliższym 
czasie to ona będzie miała rację. Szukajcie podpowiedzi i wska-
zówek w swoich snach, które mogą być niezwykle intensywne. 
 Uważajcie na osoby, które mogą stronić od prawdy i być z Wami 
nieszczere, będzie to nieuniknione również w aspekcie miłosnym, gdzie 
pojawi się dużo zazdrości, nawet różnego rodzaju obsesji i niestabilnoś-
ci - a wszystko to będzie powodem wyżej wspomnianej nieszczerości.
 W najbliższym czasie nie wydawajcie zbyt dużo pieniędzy, 
bo nie będzie to dobry czas na inwestycje. Planowanie i układanie 
koncepcji związanych z wydatkami jest jak najbardziej wska-
zane, jednak wstrzymajcie się jeszcze od niepotrzebnego wydawa-
nia pieniędzy… bo mogą być to pieniądze wyrzucone w błoto.

 Żywioł Ziemii
Spełnienie, spełnienie i jeszcze raz spełnienie.. 
9 Kielichów symbolizuje człowieka, który jest 
usatysfakcjonowany emocjonalnie, ale i ma-
terialnie. Większość, a może nawet i wszyst-
kie pragnienia zostały spełnione a nawet 
przerosły jego oczekiwania. To właśnie cze-
ka Was w najbliższym czasie, dużo szczęścia, 
które pozwoli Wam odetchnąć i zająć się ty-
lko i wyłącznie przyjemnościami, bo wszyst-
kie zmartwienia pójdą w bok. Może być to 
związane z zakończeniem jakiegoś ważnego 
etapu Waszego życia. W najbliższym czasie 
w Waszym życiu może pojawić się osoba, 
która ma dużo do zaoferowania, ale jej relac-
je międzyludzkie nie wyglądają zbyt dobrze.

Byk, Panna, Koziorożec

9 KIELICHÓW

 Osoba ta może mieć problemy w nawiązywaniu kontaktów, 
przez co trudno będzie do niej dotrzeć. Mówiąc o aspekcie miłosnym, 
widać tu tylko i wyłącznie zadowolenie i emocjonalne spełnienie, które 
przynosi Wam druga połówka albo dopiero przyniesie bo już niedługo 
pojawi się w Waszym życiu!  Karta wskazuje nam na to, że najbliższy 
czas może być odpowiednim na spędzenie czasu ze swoją rodziną i 
najbliższymi, będzie to czas rozwiązywania konfliktów i naprawiania 
relacji. Generalnie na tym podłożu wszystko będzie szło w dobrą stronę.
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 Żywioł Ognia
Słowo na najbliższe tygodnie? Zdecydowa-
nie determinacja! Karta ta jest wręcz stwor-
zona dla ognistych znaków, ale… dlaczego 
tak jest? Rycerz Monet sygnalizuje Wam, 
że planowanie należy odłożyć na bok. Dla 
Was będzie to z pewnością proste, bowiem 
znaki z domeny ognia nie przepadają za 
schematami, a większość decyzji podejmu-
ją impulsywnie. Uparte dążenie do celu, 
a także wrodzona niezłomność, pozwolą 
Wam nawiązać pewną więź z kartą, dzięki 
czemu może się ona stać bardziej efektywna.
 W niedalekiej przyszłości cze-
kać Was może kilka większych okaz-
ji, których nie powinniście przegapić. 

Baran, Lew, Strzelec

RYCERZ MONET

Słuchajcie swojej intuicji i nie zastanawiajcie się zbyt długo nad odpow-
iedzią - okazja zniknie z Waszego pola widzenia niczym złoty znicz!  
 Musicie uważać, by nie zapanował nad Wami strach i nie dopadła 
Was niepewność. Zwykło się mówić, że ogniste znaki cechuje płomienna 
miłość pełna namiętności i niespodzianek. Rycerz Monet kieruje Wasze 
myśli i działania na nieco poważniejsze tory - jeśli jesteście w związku, 
koniecznie porozmawiajcie szczerze ze swoją drugą połówką, zaś w 
przypadku singli… miejcie oczy szeroko otwarte na nowe znajomości, 
ponieważ mogą się one niedługo przekształcić w coś poważniejszego!
 W aspekcie zdrowia nie jest niestety tak kolorowo. Problemy z 
kręgosłupem lub z kolanami mogą dawać się Wam we znaki. Najlepszym 
rozwiązaniem na to może być przesiadka na wygodniejszą miotłę lub 
zainwestowanie w lepszy materac. Musicie uważać także na to, co jecie 
- jeżeli macie taką możliwość, w najbliższym czasie zrezygnujcie z cięż-
kich potraw w Wielkiej Sali i rozejrzyjcie się za tymi lekkostrawnymi.
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 Żywioł Wody
Czasami spokojne i ciche, innym razem pory-
wcze i głośne - to właśnie znaki domeny wody. 
Wylosowana karta również ma swoje dwie, 
dość odmienne strony. Przede wszystkim 
powinniście skupić się w nadchodzących ty-
godniach na swoich celach. To idealny okres, 
by w końcu do nich dotrzeć! Dzięki Rycerzo-
wi Mieczy i wrodzonej determinacji jesteście 
w stanie osiągnąć je bardzo szybko. Nie może-
cie jednak zapominać o drogach, jakie obier-
zecie. Powinny one porzucać wszelkie sche-
maty i cechować się Waszą kreatywnością.
Niedaleka przyszłość wystaw-
ić Was może na niejedną próbę. 
Nie możecie się jednak poddawać! 

Rak, Skorpion, Ryby

RYCERZ MIECZY
Rycerz Mieczy wspomoże Was w obronie własnego zdania. 
Wystrzegajcie się wtedy agresji, by ta nie przejęła nad Wami kon-
troli. Może ona bowiem odwrócić sprawę na Waszą niekorzyść…
 Wylosowana karta w aspekcie miłosnym nie zda się na wiele. 
Dla znaków w związkach może oznaczać oddalenie się od sie-
bie i ciche dni. Musicie uważać na nowe znajomości i obcho-
dzić się z nowo poznanymi ludźmi dosyć ostrożnie - pojawią się 
niespodziewanie, a jeszcze szybciej znikną. Starajcie się zatem do 
nich za bardzo nie przywiązywać, by oszczędzić sobie zawodu!
 Zdrowie  tutaj także nie wygląda najlepiej. Zwracaj-
cie uwagę na swój stan psychiczny i starajcie się trzymać swo-
je nerwy na wodzy. Najbliższe tygodnie mogą być dla Was dość 
trudnym okresem, więc jeśli zauważycie, że zaczynacie pod-
chodzić do pewnych spraw szczególnie emocjonalnie, nie wa-
hajcie się - krótka przerwa może okazać się dla Was zbawienna.
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Wywiady
[Zdążyła się już wygodnie rozsiąść, kiedy do jej tymczasowego gabinetu 
wszedł mój dzisiejszy gość – jeden z profesorów… a raczej jedna z profesorek 
ucząca w SMiC Ilvermorny. Nie przeszkodziło jej to, że nie zapukała (choć 
może to zrobiła, ale ja nie usłyszałam). Sama pewnie też by weszła od razu, 
nie przejmując się czymś takim.] Proszę, rozgość się. [Wskazała dłonią 
na fotel, który znajdował się naprzeciw niej.] Chcesz może coś do picia?

ADELIE Lefèvre & AZARIELLA Chrétien 

 [Kobieta mimo trwających wakacji była dość zabiegana przez trwaja-
cy wyjazd. Na rzecz wywiadu wzięła sobie dzień wolnego, aby móc spełnić 
prośbę jednej ze swoich uczennic. Przez swoje zabieganie ledwo co zapu-
kała do gabinetu dziewczyny i nie czekając na odpowiedź od razu weszła 
do środka.] Dobry wieczór, miło Cię widzieć! [Powiedziała na wstępie, 
uśmiechając się promiennie na widok jej rozmówczyni.] Z chęcią napiję się 
kawy z mlekiem. [Dodała po chwili, rozsiadając się wygodnie na fotelu.]
 Ah, zapomniałam… Dobry wieczór! [Zaśmiała się cicho. Zu-
pełnie zapomniała o przywitaniu, a to przecież była podstawa! Całe szczęś-
cie, że kobieta chyba nie zauważyła tej gafy, a przynajmniej nie dała tego po 
sobie poznać. Skinęła głową na jej prośbę. Wstała ze swojego siedzenia, żeby 
podejść do ekspresu, który ukradła z Wielkiej Sali i zrobiła kawę dla profe-
sor. Sobie za to zaparzyła herbaty. Już po kilku minutach była z powrotem, 
wraz z dodatkową cukierniczką, gdyż nie wiedziała czy ta słodzi.] Jeszc-
ze raz Ci dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad. [Uśmiechnęła się 
ciepło do brunetki i kiwnęła głową do samopiszącego pióra, żeby było w got-
owości.] Nazywam się Azariella Noreen Chrétien. Reprezentuję sz-
kolną gazetkę „Krwawe Pióro” i dzisiaj mam zaszczyt ugościć jed-
ną z profesorek tej placówki – Kiarę Morningstar, która specjalnie 
przyjechała zza granic kraju, za co Ci ponownie gorąco dziękuję. 
Mam nadzieję, że podróż dobrze minęła, bez żadnych komplikacji.
 [Krótkowłosa skinęła głową w podziękowaniu za napój. Odchrząknęła de-
likatnie, opierając swoje dłonie na kolanie, opierając się o oparcie krzesła.] Tak, 
podróż była naprawdę w porządku i mam nadzieję, że w drugą stronę 
będzie podobnie. Dziękuję także za zaproszenie, czuję się wyróżniona!
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 Będę trzymała kciuki, aby faktycznie tak było. [Zacisnęła 
dłonie w pięści, chowając przy tym kciuki, żeby pokazać jej że fakty-
cznie tak będzie.] Zaczynając… Uczysz Numerologii, tak? Jak to się 
stało, że to właśnie ta dziedzina wróżbiarstwa cię do siebie przy-
ciągnęła? Niewiele osób lubi operować liczbami, a tu proszę.
 [Szarooka zamyśliła się na kilka chwil, kalkulując sobie w głowie od czego 
się naprawdę zaczęło.] Tak, uczę Numerologii, która stała się moją pasją 
dobre... kilka miesięcy temu. Szczerze mówiąc już odkąd zaczęłam 
się uczyć “wpadła mi w oko”. Muszę przyznać, że zostanie nauczy-
cielem było moim małym marzeniem. Poza tym kocham matem-
atykę, a interpretacje są moim żywiołem. Łącząc wszystko ze sobą 
łatwo można stwierdzić, że Numerologia jest moją pasją. [Spojrzała 
na Azariellę, zawieszając chwilę na niej wzrok.] No i w sumie chyba tyle…

 Łączenie pasji z pożytecznym. Sprytnie. Nie każdy tak po-
trafi, przez co ludzie często nienawidzą tego, co robią. [Westchnęła 
cicho, zerkając kątem oka na swoje pióro. Musiała się upewnić, że ład-
nie ono notuje.] Powiedz mi, czym tak właściwie jest Numerolo-
gia? Jak brzmiałaby definicja, gdybyś miała wyjaśnić ją w trzech 
zdaniach? [Uniosła jedną z brwi. Chwyciła za swój kubek czarnej, moc-
nej herbaty i napiła się łyka, póki jeszcze pamiętała o swoim napoju.]

 [Ponownie skinęła głową, sięgając po kawę, której od razu sie napiła.] 
Generalnie to ja mam takie podejście, że jak ktoś ma zamiar uczyć, 
to dobrze by było, aby lubił to robić. Wtedy łatwiej jest się temu 
oddać i od razu jest się w tym doskonalszym. [Kobieta uśmiechnęła 
się jeszcze szerzej niż wcześniej, przypominając sobie cudowne zajęcia w os-
tatnim semestrze.] A co do Numerologii... oczywiście jest to przede 
wszystkim nauka o liczbach, a więc kręci się ona wokół wpły-
wu liczb na ludzi. Poza tym mogę dodać, że Numerologia może 
być pasją, ale i pomocą przy poznawaniu ludzi, bo przecież dzię-
ki niej można po części sprawdzić jaki ktoś może mieć charakter.
 Czyli mówisz, że dzięki liczbom możemy dokonać charak-
terystyki człowieka? Jest to niezwykle ciekawe zjawisko... [Ki-
wnęłaml głową, zamyślając się na chwilę. Gdyby takie coś faktycznie 
działało, to ułatwiłaby sobie życie. I to w znacznym stopniu. Pokręciła jed-
nak szybko głową, żeby się “obudzić”. Musiała wrócić do pełnego pro-
fesjonalizmu.] Dość już o Numerologii. Pomówmy teraz o Tobie.  
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 [Uśmiechnęła się najszerzej jak umiała, pokazując przy tym śnieżno-
białe ząbki. Plotki, to był mój ulubiony temat.] Jesteś dość młodą osobą 
z dużą ilością obowiązków. Jak udaje ci się to wszystko ze sobą 
pogodzić i nie dawać innym znaków, że możesz nie mieć czasu?
 [Kobieta ponownie się zamyśliła, sięgając ręką po kubek kawy, z którego 
upiła mały łyk.] Tak, można dokonać charakterystyki z pomocą Nu-
merologii, jednak należy pamiętać o tym, że należy choć trochę znać 
daną osobę, ponieważ interpretacji często dokonuje się w oparciu o to, 
jaka dana osoba jest. Nie możemy bezpośrednio przypisywać wszyst-
kiego z tablicy numerologicznej komuś, kto ma daną wibrację. [Ki-
wnęła lekko głową, po czym odstawiła naczynie.] Hmmm... jak sobie radzę? 
Po prostu potrafię sobie zorganizować czas. Wszelkie lekcje staram 
się ustawiać sobie na różne dni, aby nie mieć natłoku obowiązków 
na jeden konkretny dzień. Wszystko da się zrobić, wystarczy chcieć!
 Mimo wszystko, nie każdemu się to udaje... Nawet, jeśli te chę-
ci są. [Wymamrotała cicho, a potem powtórzyła troszkę głośniej, zdając so-
bie sprawę z tego, że kobieta mogła jej nie usłyszeć.] Jak już jesteśmy przy 
Twoim czasie, to powiedz mi proszę, czy znajdujesz go dostatec-
znie dużo dla swoich znajomych, aby nie czuli się pokrzywdzeni?
 [Krótkowłosa zmieniła nieco swoją pozycję, aby było jej wygodniej.] 
Generalnie to przeniosłam swoje życie do Świata Magii. Co praw-
da nie w stu procentach, ale w większości. Swoich znajomych trak-
tuje tak samo cały czas, staram się z nimi wychodzić na zewnątrz, 
czy chociaż dawać znak życia. Co do znajomych w ŚM - godzina-
mi potrafię przesiadywać z nimi na głosowym discordzie. [Uśmiech-
nęła się delikatnie, jednak po chwili zamyśliła się, bowiem dotarło do ko-
biety, że przez wyjazd dawno tego nie robiła i w sumie za tym już tęskni.]
 Więcej przyjaciół masz tutaj – w ŚM-ie czy w życiu re-
alnym? [Szybko zapytała, chcąc i tę odpowiedź dopisać do tamtej.]
 W sumie to sama nie wiem. Jestem osobą dość lubianą i nie 
narzekam na brak znajomych w żadnej sferze życia. Otwartość jest 
moją główną cechą, dzięki czemu nigdy nie jestem sama. [Na jej usta 
wkradł się szerszy uśmiech, a dłonie splotła ze sobą i ułożyła na kolanie.]
 Więc, mimo  wszystko   nie  traktujesz  ŚM-u, jakby  na 
tym kończył się świat. Dobrze rozumiem? Nie mówimy ter-
az oczywiście o realnych znajomościach, które już trwa-
ją.  [Spojrzała  w kubek, w którym dalej znajdowała się herbata – ter-
az już chłodnawa. Wypiła  do dna i wróciła spojrzeniem do brunetki.]
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 Nie traktuję go tak. ŚM jest dla mnie odskocznią, dzięki której 
udało mi się ułożyć swoje życie realne - ułożyłam nieco siebie samą. Poza 
tym spełniam się tutaj chociaż w pewnej części i ŚM sprawia mi radość. 
Nie potrafię jednak całkowicie się mu poświęcić, ponieważ potrzebuję 
realnych ludzi. Nic nie zastąpi realnego życia i trzeba o tym pamiętać.
 [Klasnęła w dłonie ucieszona z takiej odpowiedzi. Właśnie to ch-
ciała usłyszeć od profesorki.] Nawet nie wiesz, jak bardzo zadowoliła 
mnie twoja odpowiedź. Niektórzy powinni brać z Ciebie przykład 
i nie zamykać się na życie realne. [Pokręciła głową z cichym westch-
nięciem na samą myśl, że istnieją osoby, które nie wiedzą, co tracą. No ale 
cóż – ich sprawa.] To teraz powiedz mi, czy gdzieś tam w serduszku 
znajduje się już zajęte przez kogoś miejsce. Masz kogoś na oku? 
A może już jesteś w związku? No wiesz, mi możesz zdradzić. Nikt 
poza czytelnikami się nie dowie. [Mrugnęła do niej, śmiejąc się cicho.]
 [Słysząc kolejne pytanie kobieta parsknęła śmiechem.] Oj... przepraszam. 
[Zachichotała nieco ciszej, po czym wzięła głęboki oddech.] Myślałam, że 
każdy się w tym orientuje, ale no dobrze. Jestem w związku z Hope 
Grimshaw od 13 maja czyli już ponad dwa miesiące. [Kiara ponownie 
się uśmiechnęła, nieco się rozczulając na samą myśl o jej pięknej blondynce.]
 [Spojrzała wyraźnie zszokowana na kobietę.] Naprawdę? Szczer-
ze mówiąc, pierwszy raz o tym słyszę. Dałabym sobie rękę uciąć, 
że tak nie jest. [Ponownie, bo już któryś raz, pokręciła głową w autenty-
cznym niedowierzaniu.] Powiesz mi coś więcej na ten temat? Bardzo 
wam się układa? Może planujecie coś więcej? [Wychyliła się do pr-
zodu, nie mogąc się doczekać dalszych, bardziej szczegółowych informacji.]
 [Szarooka zacisnęła swoje usta na chwilkę, ewidentnie się zastanawia-
jąc.] Szczerze mówiąc nie chciałabym za bardzo się rozwijać w tym 
temacie, ponieważ to jest nasza sfera, którą chcemy utrzymywać 
dla siebie. Ale mogę powiedzieć, że jestem z Nią szczęśliwa, a Ona 
jest szczęśliwa ze mną. Przynajmniej tak myślę. [Zaśmiała się delikat-
nie.] Kto wie, co los przyniesie? Osobiście liczę na to, że nasza relac-
ja będzie się tylko rozwijać, a przyszłość będzie dla nas szczęśliwa.
 No dobrze, rozumiem. [Pokiwała głową w delikatnym zamyśleniu. 
Spojrzała kątem oka na pióro i notes, czy aby na pewno wszystko zostało 
zapisane.] Powiedz mi jeszcze... Jakie jest twoje najskrytsze marzenie, 
pragnienie. Czego tak naprawdę chcesz od życia, jak i siebie samej?
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 [Krótkowłosa sięgnęła po raz kolejny po kubek, aby całkowicie opróżnić 
go z boskiej zawartości, którą kochała całym swoim sercem. Następnie puste 
już naczynie odstawiła z powrotem i wygodnie się oparła o fotel] W ŚM - ch-
ciałabym zrobić staż z jeszcze jakiegoś przedmiotu (ale tutaj nie będę 
zdradzać, bo szczerze się waham), rozwijać się w kwestii Numer-
ologii, być może kiedyś zasiąść na stanowisku wicedyrektora (marze-
nia ściętej głowy), sprawić, żeby znaczna część uczniów pokochała 
mój przedmiot... [Można było zauważyć, że nauczycielka się rozmarzyła.] 
A w życiu realnym... cóż. Na pewno chciałabym zamieszkać tu, gdzie 
teraz jestem, czyli Hiszpania. Poza tym chciałabym założyć rodzinę, 
spełniać się zawodowo i korzystać z życia w zdrowiu. Tyle oczekuję.
 Niby proste marzenia, a trochę pracy cię czeka. Niestety, nie 
ma nic za darmo. [Skrzywiła się delikatnie, wiedząc że niestety nie moż-
na mieć wszystkiego.] Mam nadzieję, że chociaż część tych marzeń się 
spełni. Zarówno w ŚM-ie, jak i życiu realnym. [Posłała jej uśmiech 
pełen życzliwości. Spojrzała na swoją pustą kartkę z pytaniami i palnęłam 
jedno z najgłupszych pytań, jakie może być.] Jak pewnie wiesz, Ilver-
morny jest podzielone, jeśli chodzi o kwestię związaną z jedze-
niem. Największe boje dotyczą zupy pomidorowej. Zdradź mi 
więc, jaka jest twoja ulubiona. Z ryżem czy może z makaronem?
 [Kiara zamarła na chwilę, nie wiedząc co się dzieje. Akurat takiego py-
tanie totalnie się nie spodziewała.] Eee... a co jeśli lubię i taką i taką? 
Kocham ryż i kocham makaron, nie potrafię wybrać. [Mruknęła 
zastanawiając się poważnie, kiedy w ogóle ostatnio jadła pomidorówkę.]
 Myślę, że każda ze stron będzie niepocieszona. [Teatral-
nie westchnęła, żeby dosłownie chwilę później się zaśmiać.] Nie będę 
cię już dłużej trzymać, bo czeka cię długa podróż powrot-
na. Zanim cię jednak wypuszczę, odpowiedz na jedno pyta-
nie. Chcesz coś przekazać naszym wspaniałym czytelnikom?
 [Profesorka klasnęła delikatnie w swoje dłonie, po raz kolejny ucieka-
jąc wzrokiem gdzieś daleko, aby poważnie się zastanowić.] Chciałabym w 
sumie powiedzieć, że warto wierzyć w siebie i swoje marzenia. War-
to także czasem upaść, aby potem się podnieść, ponieważ bywa tak, 
że taki upadek dodaje większych skrzydeł. Pragnę także dodać, że 
jestem osobą, na której można polegać - jeśli ktoś ma kłopot, albo 
cierpi na samotność, to można śmiało do mnie podbijać i się poznać, 
albo nawet chociaż chwilę pogadać na privie, czy na głosowym. Je-
stem tutaj dla Was, Kochani. Pamiętajcie, że nie jesteście sami.
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 Z pewnością parę osób się zastanowi nad tymi słowami. Nie dz-
isiaj, nie jutro – ale kiedyś na pewno.  [Ponownie się uśmiechnęła, spo-
glądając na zegarek. Czas najwyższy na zakończenie tego dobrego] Naprawdę 
miło było mi przeprowadzać z tobą wywiad. Mam nadzieję, że kiedyś 
umówimy się na herbatkę i porozmawiamy, już bez wizji czytaczy.
 Też mam taką nadzieję, Kochana i myślę, że jest to naprawdę realne! 
Pozwól mi tylko wrócić z urlopu. [Zaśmiała się cicho, po czym podniosła się z 
fotela i rozłożyła ręce, aby przytulić swoją rozmówczynię.] Natomiast ja Ci dz-
iękuję za to zaproszenie. Nie spodziewałam się tego i muszę przyznać, 
że to mój pierwszy wywiad! Mam nadzieję, że nie poszło mi najgorzej…

 Poszło ci świetnie! Nie musisz się o nic bać, a tym 
bardziej dziękować. [Szybko wstała i podeszła do profesor-
ki, którą przytuliła.] Baw się dobrze i wypoczywaj. Do zobaczenia!

 Do zobaczenia!
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Kącik Zielarski
Zdrowie jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, o ile nie 
najważniejsze. Ludzie wciąż szukają kolejnych skutecznych 
leków na schorzenia typu grypa, alergia czy też na oparzenia, 
wysypki - można by oczywiście wymieniać takich doleg-
liwości znacznie więcej… Jednak nie do tego zmierzamy.
 Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, ile lekarstw, energii i siły 
znajdziemy w… naturze. Jest wiele naturalnych leków, przykład-
owo mniszek lekarski działa leczniczo na układ pokarmowy. Dzi-
siaj  przedstawimy Wam jedną z takich roślin, a  mianowicie Aloes. 
 Jest to sukulent, czyli roślina przystosowana do życia w 
trudnych warunkach, która gromadzi w sobie wodę (np. kaktus). 
W  naturalnym środowisku może osiągnąć nawet metr wysokoś-
ci. Aloes posiada grube, mięsiste liście osadzone na łodydze, nie-
mal ją zasłaniając. Mają szarozieloną barwę, często są biało na-
krapiane. Na brzegach znajdują się niewielkie kolce. Wytwarza 
kwiatostan latem - może on osiągnąć nawet 90 cm. Kwiaty znajdujące 
się na kwiatostanie zazwyczaj mają żółtą barwę. Kwitnienie rośliny 
następuje po około 4 latach wzrostu w sprzyjających warunkach.
 Właściwości lecznicze Aloesu: sok z aloesu leczy alergię, 
trudno gojące się rany i obniża poziom cukru. Poprawia również 
odporność. Maści, kremy i żele z aloesu pomocne są w wielu 
schorzeniach skórnych, np. owrzodzeniach, oparzeniach, ranach.
 

GABRIELLE DEATON & REMUS MALFOY

Przepis na sok aloesowy
Składniki:
• kilka liści aloesu (2-3 letniego)
• sok z 1 cytryny
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Przygotowanie:

1. Usuń boczne kolce, wypłucz liście. Przetnij je wzdłuż na dwie 
części, łyżką wydrąż przezroczysty żel i umieść go w misce

2. Całość skrop sokiem z cytryny
3. Miksuj przez około 5 minut
4. Gotowy sok przelej do ciemnej butelki, szczelnie zakręć i włóż ją 

do lodówki.

 Tak przygotowany sok powinieneś zużyć w ciągu tygodnia. 
Możesz pić dwie łyżki rozcieńczone w wodzie dziennie.

Przepis na miód aloesowy
Składniki:
• 100 ml soku z aloesu
• 200 ml naturalnego miodu

Przygotowanie:

1. wlej do miseczki przygotowany sok z aloesu i miód
2. dokładnie wymieszaj składniki
3. włóż gotowy miód do ciemnej butelki lub słoika.

Możesz pić łyżkę dziennie na czczo - taki miód zwiększy two-
ją odporność i doda Ci energii.  odporność i doda Ci energii. 
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Opowiadania
Poniedziałek, 24.03.2005 r.
Już wczesnego ranka można było stwierdzić, że pogoda nie będzie 
dopisywać. Kłębiące się, ciemne chmury i porywisty wiatr nie 
dawały dobrego znaku. Osoby, które musiały rano jechać do pra-
cy były przerażone; bały się tego jak będzie wyglądał ten dzień.  
Tego samego nie mogły powiedzieć dzieci, które jeszcze 
smacznie spały. W końcu, piąta rano była zbyt wczesną porą, 
aby budzić niewinne umysły – nawet jeśli musiały wstać na 
ósmą do szkoły, bez względu na zapowiadającą się pogodę.  
 Jedną z takich dziewczynek – choć ona sama uważała się za na-
dzwyczajnie dorosłą – była Liyana, dwunastolatka pełna marzeń. 
Mała blondynka nie była typowym, wesołym dzieckiem. Można było 
ją bardziej przyporządkować do osób skrytych, nieufnych. Wywoły-
wała tym wiele sprzecznych emocji; rodzice od małego ciągnęli ją po 
różnych specjalistach, chcąc się dowiedzieć, co jest tego powodem, a 
znienawidzone ciotki wręcz zmuszały dziecko do nadmiernej czułości. 
Tymczasem żadna z powyższych osób nie widziała problemu w sobie.
 Nie trzeba było długo czekać na pierwszy grzmot, którego świ-
atło błyskawicy chwilę wcześniej przecięło ciemne niebo. Stało 
się to tak blisko domu dziewczynki, że niedziwnym trafem się 
ona obudziła. Zorientowanie się w sytuacji zajęło jej niewiele cza-
su. Niewiele rzeczy było w stanie ją obudzić, a skoro to nie był jej 
ukochany kot, rodzice czy też szum wody z łazienki – to z pewn-
ością musiała spowodować to burza, która z każdą chwilą st-
awała się coraz to groźniejsza dla jakiejkolwiek osoby poza domem.
 Nienawidziła tego uczucia, kiedy wstawała przez uko-
chane zjawisko pogodowe. Nie miałaby problemu, gdyby rzad-
ko się to zdarzało, ale takie coś miało miejsce odkąd pamiętała. 
Dwanaście lat życia, w którym budziła się co gwałtowną 
burzę – a na jej nieszczęście było ich ostatnio znacznie więcej. 

 

AZARIELLA Chrétien & Miranda D. Johnson-Seyfried 
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 Westchnęła cicho i przetarła jeszcze zaspane oczy. Wstała, przy 
okazji zakładając na stopy kapcie w kształcie lam i wyszła ze swo-
jego pokoju. Nie zamierzała już więcej iść spać, a nawet próbować 
zasnąć. Było to bezcelowe i nieraz przez nią przerabiane. Nawet tablet-
ki nasenne, które przepisał jej jeden z lekarzy nie pomagały. Dlatego 
po prostu skierowała swoje kroki do kuchni, gdzie zamierzała zro-
bić sobie gorącej herbaty. Nauczyła ją tego mama, jeszcze kilka lat 
wcześniej, kiedy miała dość notorycznego budzenia ją przez córkę.
 I tak powoli, rozmyślając nad sensem istnienia zaplanowanej 
przyszłości, zalewała sobie herbatę, której wypicie zajęło jej trochę czasu. 
Na tyle długo, że mama blondynki już wstała w celu przygotowania cór-
ki do szkoły. Z westchnięciem zeskoczyła z wysokiego krzesła i wróciła 
do pokoju, żeby się przygotować. Zapowiadał się koszmarny dzień. 

Poniedziałek, 24.03.2005 r., godz. 15:30
— Nie możesz! — krzyknęła Liyana. Ten dzień nie zapowiadał się 
tak źle. Wszystko szło po jej myśli – nie była za bardzo denerwowa-
na, mogła się w spokoju skupić na nauce i nawet jedzenie na szkol-
nej stołówce nie smakowało tak źle, jak zawsze. Wszystko się zep-
suło zaledwie kilka minut temu, kiedy w domu odwiedził ją jej 
jedyny przyjaciel – Mattheu. Lubiła jego odwiedziny, ale nie tak-
ie, w których jej mówi, że wyjeżdża na stałe i już raczej nie wróci.

— Nie, Li. Muszę to zrobić. Nie dostanę drugiej takiej szansy. — 
Westchnął cicho. Wiedział, że może być jej ciężko – jemu też było, ale 
musiał zostawić Swój Promyczek. Dostanie się do Akademi Artysty-
cznej było niezwykłym wyróżnieniem i on nie mógł sobie tego darować 
– nawet, jeśli miałby zapłacić za to wysoką cenę.
— Obiecuję, że jeszcze się zobaczymy. — uśmiechnął się smutno do 
blondynki, która wyglądała, jakby miała się zaraz rozpłakać. Nic dziw-
nego. Miała zaraz stracić najlepszego przyjaciela.
— Na pewno?
— Na pewno. 
 Chłopak wziął Liyanę w ramiona i mocno do siebie przytulił. Nie 
mógł dłużej zostać, bo wiedział że wtedy zmieni zdanie. Dał jej czułego 
buziaka w czoło, jak brat siostrze i odsunął się. Wyszedł, nie oglądając 
się za siebie. Słyszał tylko, jak młodsza dziewczynka zaczęła szlochać. 
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 Westchnęła cicho i przetarła jeszcze zaspane oczy. Wstała, przy 
okazji zakładając na stopy kapcie w kształcie lam i wyszła ze swo-
jego pokoju. Nie zamierzała już więcej iść spać, a nawet próbować 
zasnąć. Było to bezcelowe i nieraz przez nią przerabiane. Nawet tablet-
ki nasenne, które przepisał jej jeden z lekarzy nie pomagały. Dlatego 
po prostu skierowała swoje kroki do kuchni, gdzie zamierzała zro-
bić sobie gorącej herbaty. Nauczyła ją tego mama, jeszcze kilka lat 
wcześniej, kiedy miała dość notorycznego budzenia ją przez córkę.
 I tak powoli, rozmyślając nad sensem istnienia zaplanowanej 
przyszłości, zalewała sobie herbatę, której wypicie zajęło jej trochę czasu. 
Na tyle długo, że mama blondynki już wstała w celu przygotowania cór-
ki do szkoły. Z westchnięciem zeskoczyła z wysokiego krzesła i wróciła 
do pokoju, żeby się przygotować. Zapowiadał się koszmarny dzień. 

Piątek, 31.07.2021 r., godz. 20:15
 Dźwięk dzwoneczka, zwłaszcza o tej porze, z pewnością nie należał 
do ulubionych dźwięków niebieskowłosej kobiety. Było już dawno po 
godzinie zamknięcia, a ona musiała siedzieć w tym przeklętym miejscu, 
w którym pracowała, bo szef zapomniał dać jej kluczy. I teraz czekała 
aż ten łaskawie raczy ruszyć swoje cztery litery, aby jej je przywieźć.

Nie zareagowała, kiedy usłyszała kaszlnięcie. Zrobiła to dopie-
ro przy trzecim, które można było usłyszeć po naprawdę długim 
czasie. Uniosła w końcu tę głowę i spojrzała na mężczyznę, który 
uśmiechał się, jakby wcześniej zjadł tonę sera. Zlustrowała go 
z góry na dół, oceniając jego wygląd. Zdecydowanie musiał to 
być jakiś malarz – świadczyły o tym poplamione farbą ubrania.

— Kawiarnia zamknięta. Proszę przyjść jutro między ósmą, 
a osiemnastą. — burknęła cicho, znów wgapiając swój wz-
rok w telefon. Ne miała już siły na użeranie się z ludźmi. 
Zwłaszcza z artystami, którzy mieli nie po kolei w głowie.
 
 Minęło trochę czasu, zanim zorientowała się, że nie 
usłyszała drugiego dzwonienia, które mogłoby oświ-
adczyć, że mężczyzna wyszedł. Zirytowana podniosła 
głowę, przez co znowu napotkała ten dziwaczny uśmiech.
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— Czegoś pan sobie życzy?  

— Znałem kiedyś jedną Liyanę. Była interesującą osobą. — 
Nieznajomy uśmiechnął się jeszcze szerzej. Na jej zszokowa-
ny wyraz twarzy dodał szybko — Takie imię masz na plakietce.

— Była? —Kobieta postanowiła zaryzykować. Obecność irytu-
jącego  lekkoducha nie była szczytem jej marzeń, ale lepsze to 
niż granie na telefonie w jeszcze bardziej denerwującą gierkę.
Zdziwiło ją kiwanie głowy mężczyzny. Takiego określenia uży-
wa się do osób, z którymi przestało się zadawać lub umarły. Nie 
zamierzała jednak bardziej dopytywać. To nie była jej sprawa.

 Wskazała mu dłonią na wolne miejsce, żeby sobie usiadł. W 
tym czasie zrobiła dwie kawy z syropem – jedną dla niego, a drugą 
dla siebie i dosiadła się do niego,  wraz z kubkami, które swoje mie-
jsce znalazły na stole. I się zaczęło. Zaczęli się wymieniać spostrzeże-
niami, opiniami i zabawnymi sytuacjami życiowymi. Czuła się przy 
nim, jakby znała go całe życie, a nie kilka godzin. Nie wiedziała skąd 
to wrażenie, ale nie przejmowała się nim – takie sytuacje się zdarzały.  

 A kiedy dobiegł ranek, ona nie czuła zmęczenia. Pierwszy raz od lat 
czuła się tak dobrze. Aż żałowała, że to za niedługo się skończy. Wiedziała, 
że to nie będzie znajomość na dłużej. Żadnej nie mogła utrzymać, choć-
by niesamowicie się starała, co i później przestało mieć sens. Odpuściła 
w wieku nastoletnim i nie żałowała, bo odpowiadała jej samotność.

— Moja Liyana zmarła dziesięć lat temu. Nie było mnie przy niej, 
choć bardzo mnie wtedy potrzebowała. Zmarła nagle, na raka wykry-
tego kilka miesięcy wcześniej. Nie miała szans. — Odpowiedział 
na pytanie, które kobieta zadała mu kilka godzin temu. Musiał to w 
końcu z siebie wyrzucić, po tylu latach. Żałował, że nie było go wt-
edy przy jego małej blondyneczce. Żałował, że w ogóle pojechał 
do tej Akademii. Ale kiedy się dowiedział, było już za późno, aby 
cokolwiek zrobić, więc został tam, żeby wspomnienia go nie bolały.

— Miło się rozmawiało, ale muszę już iść. Do zobaczenia kiedyś. Jeszc-
ze tu wrócę.
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— Do zobaczenia. — Tylko to zdołała powiedzieć, a mężczyzny już 
nie było. Teraz zdała sobie sprawę z tego, że nie spytała się go o imię.

Nie znała jego imienia, więc uznawała go za nieznajomego. 
Nie wiedziała, że może to być jej przyjaciel z dzieciństwa. Nie 
zdawała sobie sprawy z tego, że to jej rodzice prawie zrujnowa-
li coś, co w przyszłości może być piękne. Oboje nie wiedzieli, że 
ich los ponownie się połączy, niekoniecznie na drodze przyjaźni.  
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Dział Magicznych Stworzeń
Na lekcjach Opieki nad Magicznymi Stworzeniami możemy 
nauczyć się wielu rzeczy o historii, opiece czy samej definicji magic-
znych zwierząt. Słowem wstępu, możemy określić, iż postaramy się 
przytoczyć chociaż część tych lekcji tutaj, a może nawet dodać własne 
ciekawostki, którymi na pewno zabłyśniecie przed nauczycielką.

Mia Collins - Skamander - DiCaprio & SUZANE BLACK

Testral to magiczny koń, który widoczny 
jest tylko dla osób, które widziały czyjąś 
śmierć i zyskały emocjonalne zrozumie-
nie tego, co ona oznacza. Jest też bardzo 
rzadkim  magicznym stworzeniem.
Według plotek testrale przynoszą 
nieszczęście, a każdego, kto je zobaczy, 
czekają najróżniejsze okropne wypad-
ki. Przesąd ten opiera się na czynnikach 
koniecznych do ujrzenia tego stworze-
nia. Jest on jednak złudny − pod mroczną 
otoczką testrale skrywają życzliwą i de-
likatną naturę. Jednakowoż, jak każde st-
worzenia, mogą ugryźć, gdy się je obrazi.
Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXXX

Testral

Te latające stworzenia przypominają czarne konie, wychudzone tak 
mocno, że przez skórę można dostrzec większość ich kości. Posiadają 
puste, białe i pozbawione źrenic oczy oraz długą czarną grzywę oplata-
jącą ich smoczy łeb. Wyróżniają się również skrzydłami, które idealnie 
odwzorowują ich korzenie — przypominają  mianowicie  skrzydła smoka. 
Mimo swojego wyglądu cechują się niesamowitą siłą i wytrzymałością.
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Ich pożywienie nie jest bardzo skompli-
kowane. Testrale żywią się głównie martwą 
zwierzyną, chociaż przyciąga je również 
zapach krwi. Również jako jedyna rasa są 
niewzruszone na typowo końskie przys-
maki, takie jak kostki cukru, jabłka czy 
marchewki. Hagrid, aby przywołać testrale, 
kilkukrotnie wydawał z siebie ostry krzyk.
 Były zaprzęgane do karet w Hog-
warcie, które odwoziły uczniów z Hog-
smeade do szkoły, wykorzystywano je 
również w różnych akcjach dotyczą-
cych wojny (transport — przenosiny 
Pottera, uwolnienie Syriusza Blacka).
 Co ciekawe, są one jedną z możli-
wych form Patronusa. Razem ze smoka-
mi i feniksami, Testrale tworzą najr-
zadszą cielesną formę tego zaklęcia. Dla 
równowagi, najpopularniejsza jest mysz.
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Kącik Porad
Eleven Lefèvre-soot & federico castillo

Kącik Porad to miejsce, w którym nasza wspaniała, a zarazem doś-
wiadczona uczennica Eleven Lefèvre-Soot  będzie przygotowała dla 
Was porady dotyczące danego materiału z poszczególnego przedmio-
tu. To Wy będziecie decydować, co takiego miałoby się znaleźć w kole-
jnym wydaniu, także nie czekajcie i już teraz zacznijcie sobie wertować 
książki, których będziecie używać w nadchodzącym VI roku szkol-
nym i z czego chcielibyście otrzymać wsparcie. Już niebawem pojawi 
się krótka ankieta, weryfikująca co jest Wam najbardziej potrzebne...
 Kącik Porad to także miejsce, w którym możecie zadawać py-
tania, a nasz ekspert będzie na nie odpowiadał. Jego fach, ogólna 
znajomość oraz bogate doświadczenie życiowe na pewno sprawią, 
że Wasz problem nie obejdzie się bez odpowiedniego komentarza. 

“Zakochałam sie w jednej sobie ze szkoły i nie wiem jak mam do tej 
osoby zagadac zeby z nia porozmawiac” 
~ Amelka Evans

Droga Amelko,
problem niezmiernie ciężki, niczym kamień, który toczysz przez swoje ży-
cie na barkach wyrobionych w piekarnio-cukierni. Podejść do niego jest 
niełatwo, bowiem składa się na nie multum aspektów, na które de fac-
to nie masz żadnego wpływu. Najprostszym, a zarazem najskutecznie-
jszym sposobem jest spróbowanie rozmowy, dialogu, jednak musisz liczyć 
się z tym, że Twój obiekt westchnień może odrzucić Twoje zaloty. Ni-
estety, jest to możliwe, więc bądź na to odpowiednio przygotowana!

“Jak pokonać lenia przed nowym rokiem szkolnym? Jak do-
brze rozłożyć sobie czas, by zdążyć ze wszystkim w termin-
ie? To dwa pytania, z którymi się aktualnie borykam. Pozderki :*”
~ Nie pozostanę anonimowa, ale Mirinda
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Droga Mirando,
na wstępie muszę Cię zmartwić, gdyż jestem w stanie zaczerpnąć odpowiedniej 
ilości mocy wyłącznie na odpowiedź na jedno Twoje pytanie. Jest ich tak wiele, 
że nie mogę poświęcić jej wyłącznie na Twoją osobę, ale przyrzekam, że jeśli 
zgłosisz się do mnie w kolejnym wydaniu, udzielę na nie swojej odpowiedzi.
“Jak pokonać lenia?” - pytasz. To proste! Weź życie w swoje ręce, skocz z bun-
gee, zaszalej. Trochę adrenaliny znacznie odmieni Twoje życie, będziesz miała 
więcej wigoru i chęci do wszystkiego. Popadłaś w rutynę, odmień to prędko, 
zanim skończysz jak stara baba z kotami w różowym kubraczku. Niezależnie, 
czy zbliża się przed Tobą nowy rok szkolny, zwiastujący nowe doświadczenia 
i wyzwania - nie czekaj. Zrób coś nieszablonowego, a reszta przyjdzie sama.

“Zrobię zaraz fikołka w ścianę”
~ chybaadelaaleidk

Droga chybaadelaaleidk,
polecam coś miękkiego zanim taką hardcorową sztuczkę wykonasz. Pióra 
ptasie oraz kacze - polecam niezmiernie. Możesz je nabyć w moim sk-
lepiku pod adresem: www.kacikowaporadnia.ilvermorny.eu , gdybyś 
znalazła jakiekolwiek problemy z ich nabyciem. No i nie zapomnij o na-
jważniejszym. Najpierw stajesz, robisz delikatny rozkrok, ręce przed sie-
bie pod kątem 90 stopni, a następnie wykonujesz okrzyk - jednosekun-
dowy, najgłośniej jak potrafisz, po czym wykonujesz fikołka. Tutaj mam 
kolejny tip. Ścianę mocniej zabezpiecz, bo jak pierdykniesz, zwłaszcza 
w nocy, to przelecisz do łoża rodziców, a tam znaleźć byś się nie chciała.
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Ciekawostki ze Świata Magii
MIRANDA D. JOHNSON-SEYFRIED & ALAN P. MOONSTONE

Wakacje zwykle oznaczają stagnację - szkoły zamykają swoje wro-
ta, przygotowując się do ponownego ruszenia od września. Czy to 
jednak oznacza, że nie dzieje się absolutnie nic? W Świecie Magii 
to absolutnie wykluczone - w każdej szkole dzieje się coś wartego 
opisania! Co w Świecie Magii piszczy lub… kto piszczy i płacze 
rzewnymi łzami? Przekonajmy się - w Krwawym Piórze zawsze je-
dynie najświeższe i najrzetelniejsze wiadomości ze Świata Magii!

Alan: Zacznijmy od SMiC Hogwartu. Widma ostatnich afer, które wy-
buchły w murach szkoły, zebrały swoje żniwo - szkoła prowadzona 
przez Nicka Ramseya, Asumay Renaldo-Brown, Arsena McGreena i 
Marcina Snape’a na pewien czas zamknęła swoje wrota. Wszystko za 
sprawą tzw. afery gazetkowej, w którą zamieszany był wicedyrektor 
szkoły - Marcin Snape. W ostatnim numerze “Merlina” - szkolnego peri-
odyku SMiC Hogwartu - pojawił się artykuł autorstwa Pana Snape’a. 
Wywołał on gwałtowną reakcję społeczności Świata Magii, która pod-
dała się żywej dyskusji na ten temat na profilu nieocenionej komenta-
torki ŚM-owej rzeczywistości - Rity Skeeter. Dyrekcji SMiC Hogwartu 
zarzucono hipokryzję, bowiem niecałe pół roku wcześniej w niewy-
bredny sposób komentowała zajścia w Instytucie Magii Durmstrang. 
W wyniku protestów i zniesmaczonych głosów społeczności, dyrekc-
ja SMiC Hogwartu postanowiła zawiesić trwającą XIII Wakacyjną Sz-
kołę Magii oraz zakończyć współpracę z autorem felernego artykułu. 
Obecnie w SMiC Hogwarcie cisza, lecz… czy to cisza przed burzą? Na 
jaw bowiem wychodzą nowe fakty, stawiające dyrekcję szkoły w nie-
korzystnym świetle. Redakcja na bieżąco będzie przyglądać się sprawie.

Miranda: Kolejną placówką ze Świata Magii, o której powiemy jest Ak-
ademia Magii Ramesville. Niedawno minęły tam pierwsze tygodnie 
43. roku szkolnego. Jest to jeden z wyjątkowych roków - wakacyjny! 



str.29

Adepci AMR w czasie jego trwania mogą brać udział w magicznych 
kursach związanych z uniwersum HP, ale to nie wszystko! W tym 
roku uczniowie są podzieleni na trzy niestandardowe domy: Hipogry-
fy, Gromoptaki oraz Testrale. Ciekawe, kto zdobędzie Puchar Domów 
w tym roku? W czasie wolnym między lekcjami uczniowie mogą brać 
udział w atrakcjach w Wielkiej Sali, a także rozwiązywać konkursy, 
których jest naprawdę dużo! Jednak to nie wszystkie wieści z ży-
cia tej szkoły - niedawno odbyły się tam otrzęsiny! Każdy z magic-
znych domów musiał przygotować zabawy, które były związane z 
główną cechą charakteru uczniów! Scenki oceniane były przez jury, 
w którego skład wchodzili prof. Jason Frostern, dyr. Vivienne Lev-
ittoux oraz dyr. Isabella Stewart. Ponadto zostali ogłoszeni prefek-
ci domów oraz prefekci naczelni, którym serdecznie gratulujemy! 

Alan: W Wirtualnym Hogwarcie im. Syriusza Croucha minął 46. rok 
szkolny. Uroczystości takie zawsze niosą za sobą wiele emocji - kto 
zdobędzie Puchar Domów, kto uzyska promocję do następnej klasy? 
W tym roku szkolnym Puchar Domów pozostał w rękach Ślizgonów, 
którymi kierowała profesor Maria Blair Salvatore - gratulujemy, 
Ślizgoni! Klasę I pomyślnie ukończyła trójka uczniów, a na ostatni 
etap edukacji może przygotowywać się jedenastka młodych adeptów 
magii. Wirtualny Hogwart w tym roku opuściły trzy absolwentki, a 
trzy abiturientki mają szansę ukończyć szkołę w sesji poprawkowej - 
trzymamy kciuki za powodzenie, podobnie jak trzymamy kciuki za 
czwórkę uczniów młodszych klas, którzy mogą otrzymać przepust-
kę na kolejny etap magicznej edukacji po zdaniu odpowiednich eg-
zaminów. W minionym roku szkolnym odbyła się również Szkolna 
Liga Quidditcha, prowadzona przez profesor Emerald Harlequin. 
Najlepszymi na miotłach okazali się Puchoni, którym serdecznie 
gratulujemy! Niestety, zakończenia roku mają to do siebie, że za-
wsze pojawiają się pożegnania - w tym roku społeczność Wirtualne-
go Hogwartu pożegnała profesora Jaspera McCarthy’ego - długolet-
niego nauczyciela Obrony przed Czarną Magią i dyrektora placówki. 
Życzymy profesorowi McCarthy’emu udanej emerytury, a społec-
zności Wirtualnego Hogwartu - miłych, pełnych wrażeń wakacji!
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Miranda: W Instytucie Magii Durmstrang kilka tygodni temu miała 
miejsce inauguracja zakończenia roku szkolnego, która odbyła się 27 
czerwca! Promocję do klasy drugiej uzyskało 5 adeptów, a tytuł absol-
wenta placówki oraz Certyfikaty Czarodziejów ze swojego Kręgu otr-
zymało troje adeptów. Podczas uroczystości oprócz świadectw zos-
tały również przyznane inne nagrody, takie jak puchary i dyplomy za 
rankingi, czy też dyplomy za kursy weekendowe i zabawy, które prow-
adzone były przez cały rok szkolny. Najaktywniejszą uczennicami Ins-
tytutu okazały się być Rosalie Diamond, Lavinia Lovegud oraz Gretha 
Barber. Wśród profesorów największą ilość punktów zebrał prof. Kaz-
biel Thundershout, dyr. Defne Nefrite oraz dyr. Valeria Aristov. Grat-
ulujemy! Zostały także przyznane coroczne “Rubinowe gargulce”, a 
także Podziękowania dla redakcji gazetki “Przeklęty Czarnoksiężnik”. 
Niestety, społeczność Instytutu żegna dwóch profesorów - Prof. Annę 
Alexy, która nauczała Starożytnych Run, a także prof. Bretta Lee 
(Charlesa Brouillarda), który nauczał Rytualistyki. W dyrekcji placów-
ki też zaszły zmiany, gdyż dyr. Alan Moonstone zrezygnował ze sta-
nowiska dyrektora, jednocześnie zostając w Instytucie jako profesor z 
rangą Wyższego Profesora. Dodatkowo wdyr. Defne Nefrite została 
oficjalnie dyrektorką Instytutu. Redakcja szczerze gratuluje i życzy 
dalszych sukcesów! Jednak mimo długiej przerwy między zakończe-
niem, a rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, które planowane 
jest na końcówkę sierpnia - redakcja nie śpi i właśnie tworzy kole-
jne wydanie gazetki. Życzymy społeczności IMD ciekawych wakacji!
Alan: Wakacje trwają również w Hogwarcie HP School, którym 
przewodniczą Lily Dayne, Hope Grimshaw i Narcyza Zoe Assas-
sin - rok szkolny Dyrekcja HPS zakończyła 4 lipca. Aktywność 
uczniów nie zawiodła - promocję do klasy drugiej uzyskało 9 osób, 
zaś tytuł absolwentów szkoły i możliwość podjęcia stażu zawodo-
wego uzyskało 9 osób! Puchar Domów zdobył dom Ravenclaw pod 
opieką profesor Hope Grimshaw, uzyskując 93464 punkty! Mis-
trzyniami Quizów zostały Anastazja Swift, Zinnia Cormier i prof. 
Debora Magnael. Laureatkami Szczęśliwego Trafu zostały Zinnia 
Cormier i profesor Kiara Morningstar, zaś tytuł nauczycieli roku 
przypadł profesor Missy Mikaelson, profesorowi Antonowi Vo-
roninowi i profesor Magdzie Li-Ambarelli. Uczennicami roku zos-
tały Anastazja Swift, Zinnia Cormier i Praia Tiriana. Mury szkoły, 
niestety, opuścił profesor Angelo Hellcome - nauczyciel Eliksirów. 
Życzymy wszystkim członkom społeczności HPS udanych wakacji!
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Miranda: Przyszła pora na Argo Magic School, gdzie niedawno roz-
począł się wakacyjny rok szkolny! Nie jest zwyczajny rok, gdyż zami-
ast dotychczasowych domów, które istniały w szkole, powstały dwa 
nowe: Slytherpuff i Gryffinclaw. Ponadto uczniowie tamtej szkoły mogą 
uczęszczać na kursy, które są na najróżniejsze tematy! W czasie wolnym 
między lekcjami są urządzane najrozniejsze konkursy i wydarzenia, więc 
Adepci na pewno nie będą narzekać na nudę! Życzymy owocnego roku! 
Alan: W Hogwarcie im. Sióstr Carft natomiast rok szkolny trwa w 
najlepsze! Dyrekcja szkoły, wraz z dokoptowanymi w trakcie wak-
acji wicedyrektorami, Panem Voltaire Arbore i Panią Klarą Ne-
grete, prężnie działają i starają się, by młodym czarodziejom po-
bierającym nauki w szkole nie brakowało doznań i rzetelnej nauki! 
Nie obyło się jednak bez drobnych zmian - z uwagi na urlop dyrek-
tora i nauczyciela Magicznych Stworzeniach, profesora Antony’ego 
Velasco, konieczna była zmiana nauczyciela, którym został pro-
fesor Axel Bell. Społeczność HC jest również po Otrzęsinach, na 
których ogłoszono prefektów domów i prefektów naczelnych. 
Zaszczytne stanowisko Prefektek Naczelnych przypadło w tym 
roku Stelli Moore z Gryffindoru i Alexandrze Herondale ze Slyther-
inu. Redakcja gratuluje wszystkim Prefektom i życzy powodzenia!

Miranda: No i czas na Szkołę Magii Salem! Aktualnie również trwa tam 
rok szkolny, a uczniowie tej szkoły nie mogą narzekać na nudę, gdyż 
dyrekcja oraz kadra nauczycieli pilnuje, by konkursów na stronie oraz 
wydarzeń wewnątrzszkolnych nie zabrakło! Ponadto uczniowie mogą 
uczęszczać na magiczne kursy wakacyjne o najróżniejszej treści - od 
badania miejsca zbrodni podczas lekcji Magiczne CSI z prof. Arsenem 
McGreen, po poznanie zasad Gier Miotlarskich z prof. Agnieszką An-
derson, kończąc na poznawaniu różnych języków na lekcjach w ramach 
kursu “Lato z Językami”, które prowadzi prof. Amiliana Cullen. Jednak 
to nie są wszystkie kursy, na które można uczęszczać w Salem! Reda-
kcja życzy społeczności szkoły udanego i owocnego roku szkolnego!

Wraz z premierą tego numeru nasza Redakcja przyrze-
ka możliwie jak najrzetelniej obserwować wydarzenia dz-
iejące się w Świecie Magii - jeśli tylko wydarzy się coś war-
tego uwagi, zostaniecie o tym poinformowani jak najszybciej.
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Przepisy
MERICA K. SCHEVRE & ROSALIA ROSSARD

Koktajl szarlotkowy z rodzynkami
Składniki:

• 220 g mleka,
• 185 g banana, 
• 170 g jabłka,
• 30 g rodzynek,
• szczypta cynamonu, 
• szczypta sproszkowanej wanilii.

Wykonanie:

Banan i jabłko obieramy, po czym kroimy w plasterki/kostkę, a 
następnie wrzucamy do blendera. Dorzucamy mleko oraz rodzyn-
ki, a dla wykwintnego smaku dodajemy szczyptę cynamonu i spro-
szkowanej wanilii. Wszystko razem miksujemy na gładki koktajl.



str.33

Galaretka z śmietaną i owocami
Składniki (4 porcje): 

• Trzy opakowania galaretek owocowych (najlepiej różnych, ale 
może być jeden rodzaj) 

• Śmietana - fix
• 250 ml śmietany kremówki 
• cukier puder
• Owoce

Wykonanie:

1. Galaretki wsypujemy do trzech różnych naczyń, po czym zale-
wamy je gorącą wodą.

2. Czekamy aż wystygną, ale nie do momentu zgęstnienia. 
3. W tym czasie miksujemy śmietankę kremówkę z cukrem pudrem i 

śmietanką - fix.
4. Kiedy mamy schłodzone galaretki bierzmy pucharek, do którego 

wlewamy pierwszą z galaretek, kładziemy warstwę śmietany i 
kolejną galaretkę. Czynność powtarzamy w sumie trzy razy lub 
więcej, w zależności od szklanki.

5. Na wierzch kładziemy jeszcze jedną warstwę śmietanki i owoce 
np. borówki, maliny, truskawki.
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Lemoniada arbuzowa
Składniki (na 0.5 l lemoniady): 

• 600g arbuza
• szklanka soku z cytryny
• cukier (do “smaku”)/stewia 
• szklanka wody
• kostki lodu 

Wykonanie:

1. Arbuz obrać należy ze skórki i pokroić w kostkę. Na-
jlepiej wybrać bezpestkowy, czyli premium. Inną propozy-
cją jest żółty arbuz, ale jest on mniej słodki od czerwonego. 

2. Arbuz zalać sokiem z cytryny i zasypać cukrem.
3. Całość wrzucić do kielicha blendera i zblendować do uzys-

kania gładkiej masy. Jeśli za gęste - dolać stopniowo sz-
klankę wody, aż do uzyskania wymaganej konsystencji. 

4. Następnie przecedzić przez siateczkę materiałową, by pozbyć 
się ewentualnych pestek. Jeśli za mało jest słodki, to dosłodzić

5. Całość przelać do przygotowanych szklanek, wr-
zucić kostki lodu i ozdobić np. listkami mięty. 
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Plotki
MIA COLLINS -SKAMANDER-DICAPRIO & ZOE ANDERSON

Mamy wakacje, więc większość z uczniów wyjechała, nauczyciele 
korzystają z odpoczynku, ale my jak zwykle stoimy na straży! Nie 
mogłybyśmy ominąć przecież najgorętszych ploteczek. Wieczorami - bo 
chyba wtedy myślą, że są bezkarni - pedagodzy notorycznie rozpoczy-
nają awantury na cały zamek. Te zwykle dotyczą… galeonów! Ponoć 
ubywa ich ze skrytek uczniów, a co ciekawsze - te wcale nie wracają do 
banku. Nam znudziło się już codzienne słuchanie o tym, że “potrzebne 
są pieniądze na teleskopy, a nie na jakieś podręczniki” albo o tym, jak to 
“w dzisiejszych czasach ciężko o edukację z zakresu Prawa Magiczne-
go, musimy inwestować!”. Małżeństwo Lefèvre kłóci się nieustannie 
o środki Ilvermorny, a nie wie, że temu - oprócz Największych Plotkar 
(czyt. nas) - bacznie przygląda się im nowa Profesorka - Suzane Black. 
Wydaje się, że ona wie, gdzie spływają pieniądze, ale… nas tu nie było!

 Na tapet koniecznie trzeba wziąć romansiarę tych wakac-
ji! Aya aka Daisuke nie szczędzi sobie komentarzy o tajemniczych 
kochankach, co zawsze interesuje naszą społeczność, ale nie grz-
eszy też sprytem, który przypomniałby jej o użyciu zaklęcia niewid-
zialności, gdy już biegnie na randkę. Bo cóż… wtedy przykładowo 
pewna Plotkara ruszy za nią i puści parę z ust. Wyobraźmy sobie 
niesamowitą scenerię. Późne popołudnie, błonia i zachód słońca. 
Wspaniałe spotkanie pod jabłonią, randeczka jak się patrzy! Tyle, 
że partner dziewczyny omal nie przyprawił nas o zawał. Plotka się 
pisała, my oczywiście z zaszklonymi od łez ze wzruszenia ocza-
mi przyglądałyśmy się gołąbeczkom, aż tu nagle - boom! Gościu się 
odwrócił i coś zbytnio przeszłyśmy do paniki. Okazał się nim pewien 
dobrze znany nam z Cyrku Osobliwości Klaun. Już wtedy czułyśmy, 
że coś jest na rzeczy! A Wam - drodzy czytelnicy - oby dobrze 
spało się po wiadomości o obecności Klauna w murach Ilvermorny! 
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Tajemnicą też nie jest, że picie alkoholu należy do rzeczy ludzkich. 
Czasami uda nam się wyłapać któregoś z profesorów, bądź nie daj 
boże uczniów na piciu jakiegoś mocniejszego trunku, a na Wiel-
kiej Sali toczą się na ten temat bardzo żywe dyskusje. Na pewno 
wszyscy już znają ulubione drinki Azarielli, profesor Rossard, czy 
dyrektor Lefèvre. Jednakże czujne oczy naczelnych plotkar zaczęły 
dostrzegać coraz większe zainteresowanie napojami wysokopro-
centowymi. Czyżby to był jakiś klub, zakładający picie alkoholu?

Podczas prezentacji ostatnich plotek usłyszeliśmy o możliwych zain-
teresowaniach byłej już dyrektor Moonlight. W niedużym odstępie 
czasu pojawiły się jednak nowe podejrzenia. W końcu żmijowate 
ślepia Mii dostrzegły jak Isabella Brouillard wraz z Finnem Castillo 
zmywają krew w szkolnych łazienkach! Uczniowie domu Rogatego 
Węża chyba rozpoczęli współpracę z Olivią. Jakby tego było mało, 
sama zainteresowana często przyłapywana jest na śledzeniu tego, co 
się dzieje w szkole. Ciekawe, czy planuje swój wielki powrót u boku 
wspólników! Pozostaje nam jednak tylko czekać na rozwój tych wy-
darzeń, a kto wie, może wkrótce nastąpi miłe (albo i nie) zaskoczenie?

Przyszła teraz pora na najbardziej hot informację tego roku! Ostatnio 
przeglądałyśmy posty na magifejsbuku i choć nie spodziewałyśmy 
się zobaczyć tam TAKIEGO postu, jednak się stało. Zdjęcie - bo to 
na nim się skupiamy - przedstawiało dwóch mężczyzn, stojących na 
klifie… niemalże bez ubrań! Mieli spodenki, ale kto by tam zwracał 
na to uwagę. Wracając. Okazało się, że to nasi wspaniali Profesorow-
ie - Federico Castillo oraz Aaron Baldwin postanowili ruszyć się z 
zamku i wybrać na wspólne wakacje! Coby jednak nie było, sprawa 
wygląda dziwnie, nie? Ano właśnie, bo mężczyźni bawią się niesamo-
wicie nad Karaibach, a mąż prorektora dostaje bzika w swojej komna-
cie. Jak zauważyłyśmy, czterdziestolatek spędza tam dnie i noce - a że 
my chcemy wiedzieć więcej i trochę podejrzałyśmy - wpatruje się w 
dziesiątki swoich kul, poleruje filiżanki, rozkłada karty. Wygląda tro-
chę jak szaleniec… Czyżby Elias Levine przechodził już kryzys wieku 
średniego? A może to zazdrość wynikająca z wyjazdu partnera? Pro-
fesorze, proszę wyjść do ludzi i zrobić coś ze sobą, bo może być źle…
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Ankiety
Isabella Brouillard-Grenouille & zoe anderson

Za nami koniec roku, więc przydałoby się jakoś podsumować naszą 
pracę. Pomimo tego, że wszyscy ukończyli semestr ze wspaniałymi 
wynikami i powinni być z siebie dumni, zadowolenie ze swojej pra-
cy wykazało jedynie 10,5% ankietowanych. Zdecydowana większość 
(68, 4%) uważa, że mogła zrobić coś lepiej i dopiero wtedy być w pełni 
usatysfakcjonowanym. Dumnym ze swojej ciężkiem pracy - i zresz-
tą prawidłowo - okazało się jedyni 10,5 % badanych, natomiast taka 
sama ilość osób zdecydowanie stwierdziła, że nie jest zadowolona.

 Na szczęście aktualnie trwają wakacje i nikt nie musi się martwić 
kolejnymi obowiązkami, ale wygląda na to, że 40% ludzi wolałaby zdać 
teraz normalny rok. Nietrudno się domyślić, że wynika to z większej iloś-
ci czasu, bo przerwa od normalnej nauki robi tutaj naprawdę wiele. Na 
całe szczęście 15% ankietowanych nie chciało zabrać zdania, bo pewnie 
jeszcze przekonałaby Dyrekcję do tego, aby rok szkolny ruszył od zaraz 
i tym samym zrujnował plany 45% osób, marzących o odpoczynku.  

 Skoro jesteśmy przy temacie wakacji, wybieracie się gdzieś? 
Według sugestii ankietowanych, najchętniej wybraliby oni słonec-
zną Hiszpanię (60%) albo Włochy (75%) - ale to pewnie ze wzglę-
du na miłość do znanego włoskiego zespołu! Mało osób decydowa-
ło się na odrobinę… chłodniejsze miejsca, takie jak Anglia (25%) 
albo już w ogóle Islandia (10%). Nadal wolicie wygrzewać się na 
słoneczku lub pływać w morzu, na przykład w Grecji! To aż 45% 
badanych. WOAH! Francja i miasto miłości nie osiągnęło natomi-
ast takiej popularności, ale może to wynika z tego, że mało osób 
(30%) ma ochotę na francuskie, romantyczne wakacje. Mrrau.
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 Zastanawiające dla nas jest to, jaka ogromna rozbieżność poja-
wia się wśród wyjeżdżających. Ile osób marzy o bezkarnym leżeniu 
na piasku i zupełnym relaksie, a nawet odcięciu się od rzeczywistości 
i skupieniu na szumie morza, a ile z badanych woli piesze wędrów-
ki po górach i podziwianie piękna przyrody. 55% ankietowanych st-
wierdziło, że to góry rządzą, ale naprzeciw nim 45% broni morza. 
 Gdzie byśmy się wybrali wiemy, co lepsze wiemy, że wolimy wak-
acje wiemy… To czas na małe romanse. To znaczy… przyjaźnie. Zada-
jcie sobie pytanie, z kim najchętniej wybralibyście się na wypoczynek! 
Głosy były niezwykle różnicowane, ale jednak 20% postawiło na 
wyprawę z Charlesem Brouillardem. Na pewno nie nudzilibyście się z 
mężczyzną, ale obraliście też inne typy. Małżeństwo Lefèvre (ale oczy-
wiście osobno, bo czemu się ograniczać) wybrało 5% ankietowanych, 
podobna sytuacja dotyczy też Adriena Charpentiera. Żeby jednak 
było ciekawiej; dużo głosów (15%) oddaliście na dwóch Profesorów 
- Donę Ashe i Federico Castillo. Tegośmy się nie spodziewali! Rosa-
lię Rossard zabrałoby ze sobą - zapewne na długie opalanie w base-
nie - 5% badanych, a nasze złote trio cudownych gaduł (czyt. Mericę 
Schevre, Alana Moonstone’a oraz Mię Collins) porwałoby 15% z Was.
 Skoro to mamy za sobą, pogadajmy o leniu, dopadającym 
(nie)wielu z nas. Wakacje zdecydowania pozwalają nam na wol-
ność, relaks, pozwalają nie myśleć o tym, że mamy na głow-
ie obowiązki. Tylko komu ten leń zostanie na nowy semes-
tr? Lukas DeVis, Amelka Evans, Kiara Morningstar, Miranda 
Johnson, Alan Moonstone. Cholibka! Tyle osób do wyboru… 

 A co do ostatniego! To było proste. 95% ankietowanych 
jest pewne, że wydanie, które trzymacie teraz w łapkach 
będzie niesamowite. Jedynie jedna osoba pokusiła się o st-
wierdzenie, że nie zrobi szału. Doprawdy przykre. Oby oka-
zało się, że teraz 100% uważa Krwawe Pióro za totalne cudo! 
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Felieton
Finn Deaton-Stilinski

Zdarza się, że czasami chcielibyśmy przestać odczuwać emocje, szc-
zególnie gdy mówimy o tych negatywnych lub tych, z którymi sobie 
nie radzimy. Część ludzi twierdzi, że emocje nie mają żadnego sen-
su, więc po co ludziom emocje? Takowi ludzie nie zdają sobie jed-
nak sprawy z faktu, że każda odczuwalna emocja ma swój sens czy 
znaczenie. Człowiek nie jest w stanie całkowicie odciąć się od emocji, 
to one są naszym regulatorem funkcjonowania. Z jednej strony emoc-
je nadają naszemu życiu posmak ciekawości czy intensywności. Ni-
estety z podobnych powodów, mogą nam również “szkodzić” np. 
przez czas trwania. Zakładając, że jednak jesteśmy w stanie przepro-
gramować nasz organizm tak, że emocje znikają… Czy coś tracimy? 
Niektórzy uznają, że jest się tylko z czego cieszyć, nie zda-
ją sobie jednak sprawy, że emocje to łącznik między psy-
chiką a ciałem. Pozbycie się tego połączenia byłoby szkod-
liwe dla nas oraz stracilibyśmy coś więcej niż tylko emocje.. 
utracilibyśmy część siebie, dzięki któremu możemy wyrażać siebie.
 Kilka słów wyżej napisałem o tym, że emocja to łącznik, w takim ra-
zie jak działa? Gdy przeżywamy jakąś reakcję nasze ciało jednocześnie 
dostaję powiadomienie, że coś się dzieje i należy jakoś działać. Idealnym 
przykładem będzie strach - gdy zaczynamy odczuwać strach, nasze 
ciało zaczyna wydzielać duże ilości adrenaliny. Natomiast adrenalina 
dodaje nam multum energii - głównie albo do walki, albo ucieczki. 
Odczucia są również często potrzebne w relacjach między nami. Po-
magają nam się zaadaptować do grupy lub społeczeństwa, ale również w 
dzięki nim budujemy więź w relacjach prywatnych. Każda pojedyncza 
emocja również ma swoją własną funkcję, dzięki czemu możemy sobie 
poradzić. Przykładowo - Gniew czy złość mówi nam o przekroczeniu 
przez kogoś naszych osobistych granic, w których czujemy się dobrze. 

Słów kilka o emocjach
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 Jedną z najważniejszych rzeczy, o których nie powin-
niśmy zapominać jest dać sobie możliwość pokazania smut-
ku, czy płaczu. Płacz nas oczyszcza, jest naszym zawor-
em, dzięki któremu pozbywamy się tego co nas męczy.
 Nie bez powodu nawiązałem do tematu związanego z płaczem. 
Spotkałem się nie raz i nie dwa z osobami, które mówiły o tym, że płacz 
to okazywanie słabości. Znając już przykładowe zastosowania emocji, 
czy w takim razie rzeczywiście jeśli pokażemy, że mamy problem to 
znaczy, że jesteśmy słabymi jednostkami? Zacznijmy jednak od początku. 
Duża część osób ma problem z regulacją własnych emocji, przez co właści-
wie z góry zakłada negatywnie uczucie. W konsekwencji doprowadza 
to do stłumienia czy wymijania emocji. Dalsze konsekwencje powodu-
ją, że ostatecznie sami sobie komplikujemy poznanie emocjonalne i 
błędnie zakładamy pierwotną emocję. Wtem wpadamy w błędne koło: 
 Ktoś może odczuwać smutek -> uzna, że jest to słabość -> dzięki 
czemu będzie czuł złość do swojej osoby -> często mówi się, że złość 
to niebezpieczeństwo -> przez niebezpieczeństwo ta sama osoba może 
odczuć lęk -> co w konsekwencji spowoduje odczucie, że emocje to 
nie jest fajna rzecz, więc zacznie próbować przestać odczuwać daną 
emocję lub nawet zacznie całkowicie unikać swoich emocji. Takowy 
proces myślowy zaczyna się bardzo często jeszcze przed całkowitym 
wyrażeniem emocji, czyli w momencie kiedy my sami zaczynamy coś 
odczuwać, lecz nie okazujemy tego zewnętrznie. Czasami boimy się 
pokazać, że coś nam się dzieje - czy to z powodu doświadczeń, czy 
swoich własnych przekonań. Na zadane wcześniej pytanie nie ma jed-
nej odpowiedzi. Każdy z nas ma inne podejście do przekazywania, 
czy dzielenia się emocjami, więc nie jesteśmy w stanie udzielić jed-
nej prawidłowej odpowiedzi na takie pytanie. Jako ludzie jesteśmy 
dla siebie bardzo krytyczni. Skoro odczuwamy strach, smutek, złość 
to znaczy, że coś jest z nami nie tak - a przynajmniej tak przemawia 
do nas nasz krytyk, którego posiada każdy z nas. Krytycznie pod-
chodzimy również do innych ludzi. Zdarzało się, że usłyszeliśmy 
od kogoś “przecież nic się nie stało” albo “nie przejmuj się” - takie 
wyrażenia niestety nie pomagają, a potrafią dodatkowo zaboleć. Jest 
to zabieg unieważniania emocji, nie lubimy czuć się źle, więc dlaczego 
mamy czuć się źle przez kogoś innego? Takie myślenie niestety ty-
lko pogłębia chowania swoich emocji. Wiadomo już, że nie da się cał-
kowicie pozbyć emocji - a częstym zabiegiem jest ukrywanie emocji. 



str.41

 Czy są jakieś konsekwencje? Ciało zaczyna słabnąć. Pojawia się 
ból nie tylko głowy, ale również i kręgosłupa. Męczą nas problemy 
gastryczne. Oczywiście powstały również teorie, że chowanie niek-
tórych emocji, np. długotrwałej złości może sprowadzić jednostkę 
do depresji. Samo tłumienie emocji samo w sobie wymaga ogromnej 
siły. Organizm cały czas jest napięty i przeciążony. Oś podwzgór-
za-przysadki-nadnerczy jest aktywny non stop, przez co do orga-
nizmu wyrzucany jest kortyzol. Natomiast kortyzol jest naszym hor-
monem stresu, który w nadmiarze pogarsza nasze funkcje poznawcze, 
przykładowo mamy poważniejsze problemy z procesami pamięci.
 Emocje to ciężki temat w naszym społeczeństwie. Niektórzy 
dzielą się nimi, inni niekoniecznie, nie oznacza to jednak, że ich nie 
odczuwają. Pamiętajmy, aby zawsze reagować w przypadku negaty-
wnych emocji i wspierać siebie nawzajem. Nie zapominajmy również 
o nas samych - jeśli my ledwo trzymamy się liny, a dołożymy so-
bie nowego obciążenia z którymi sobie nie poradzimy to możemy 
spaść nie tylko my, ale również osoba, której próbujemy pomóc.
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