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DO MILEGO…

REDAKCJA

Do miłego zobaczenia? Tak! Wydanie gazetki nr XII będzie
ostatnim wydaniem, które wyjdzie spod mojego pióra.
Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim
Redaktorom, z którymi miałam możliwość współpracować.

Amelie Carter

To była ogromna przyjemność pracować w tak zaszczytnym
gronie. Wspomnienia pozostaną na zawsze i chętnie będę do nich
wracać.
Czasami
ta
praca
okazywała się wyczerpująca i
wymagająca, ale w konsekwencji
udało się Nam stworzyć, aż 12
pięknych wydań za co jestem
ogromnie wdzięczna.
Przyszłemu Redaktorowi Naczelnemu życzę powodzenia
i wytrwałości w pełnionej funkcji. Zaopiekuj się moimi wspaniałymi
Redaktorami .

****
Liczę, iż to wydanie gazetki
również przypadnie Wam do gustu,
a jej tematem przewodnim są
wspaniali Śmierciożercy.
Korzystając
z
okazji
chciałabym życzyć Wam udanych
wakacji szkolnych i oczywiście
pięknych
prezentów
z
okazji
zbliżających się Świąt.
Do miłego zobaczenia
murach Argo Magic School…

w

Redaktor Naczelna

Amelie Carter
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Amelie Carter

Alexandra Herondale
Anastazja Lilith Darkness-Bell
Beatrice Chase
Calista Flameward
Defne Nefrite
Dona Ashe
Flora Fontaine
Kassandra Grimshaw
Ruby Smith
Samanta Sanchez
Suzanna Sanchez
Vitani Abernathy

NEWS APERACJUM
W Halloween odbyła się wycieczka klimatyczna, która dostarczyła nam wszystkich wielu emocji.
Wszystko zapowiadało się na to, że będzie to zwykły wieczór w murach Argo Magic School,
podczas którego miało odbyć się przyjęcie. Zabawę jednak przerwało pojawienie się Śmierci,
która wszystkich zebranych zabrała do wioski Hogsmeade.
Tam uczniowie i grono pedagogiczne dowiedziało się o tragicznej śmierci dyrektor Olivii Wilde,
dyrektor Arii Glauver oraz profesor Herondale. Na sam koniec wieczoru Śmierć przywróciła
zmarłe do życia, jednak do teraz nikt nie ma pojęcia o co w tym wszystkim chodziło.
Czyżby Śmierć miała jakieś konkretne plany na przyszłość, a może był to spisek uknuty,
by zagrać wszystkim na emocjach w tak pełny niezwykłej atmosfery wieczór.
W pierwszą niedzielę listopada wypadł termin
tegorocznego FamilyArgo. Zabawa ta zawsze
przysparza wielu osobom kłopotów, bo znaleźć
niektóre przedmioty na wybraną literę to naprawdę
trudne zadanie. Jednak jak zawsze śmiałkowie, którzy
postanowili wziąć udział dali sobie radę.
Niespodziewaną rzeczą było jednak to, że przy zabawie
pomagał wierny przyjaciel profesor Herondale - kot
Mietek.
W ostatnią sobotę odbył się Turniej Pojedynków zorganizowany przez doktora Maksymiliana
Glauvera. Było to gorące starcie, które wygrała Hazel Ambarella. Drugie, trzecie i czwarte
miejsce zajęły kolejno: Jagoda Zielona, Charleene Aranrhod oraz Anna Potter. Wszystkim
należą się ogromne gratulacje.
Dzień później miejsce miała popularna zabawa - Mapa Huncwotów. Chętni zostali podzieleni na
trzy grupy, które zmierzyły się z zadaniami ułożonymi im przez profesorów. Wszystkie grupy
poradziły sobie świetnie z wyzwaniami, a następnie musiały przedstawić innym przedmiot,
który był rozwiązaniem ich zagadki. Pierwsze miejsce zajęły Inferiusy, drugie Śmierciotule,
a trzecie miejsce należy do Dementorów.
Koniec roku jest coraz bliżej. Przed Wami
ostatni tydzień, który przeznaczony jest na
Sesję Egzaminacyjną.
Upewnijcie się, że wszystkie zaległe
sprawy macie rozwiązane i zacznijcie
przygotowania
do
wyczerpujących
sprawdzianów i egzaminów, które wcale
nie są takie straszne. Pamiętajcie o
odpoczynku!
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OPOWIADANIA ARGONAUTOW
Mrok.
Wszędzie panował mrok.
Cichy szelest liści w koronach drzew. Pohukiwanie sowy. Gdzieś po liściach przebiegł jeż.
Skrzypienie podłogi…
ZARAZ?! Skrzypienie podłogi? W środku lasu? Coś było bardzo nie tak. Czarnowłosa kobieta
ruszyła w kierunku dźwięku. Długa, ciemna suknia plątała się wokół jej kostek, w srebrnym
sztylecie przywieszonym u pasa odbijało się światło księżyca w pełni. Mech i ściółka leśna
tłumiły odgłos kroków. Blada skóra, prawie przeźroczysta. Czarne oczy uważnie lustrujące
otoczenie. Kobieta szła przez las, z gracją omijając drzewa i wystające korzenie. Szósty zmysł
podpowiadał jej, którędy powinna podążyć.
Drzewa zaczęły się w końcu przerzedzać. Mech zamienił się w soczyście-zieloną trawę. W mroku
dało się dostrzec nikłe światełka świetlików. Drewniana chatka.
Zapomniana.
Porzucona.
Kobieta zmrużyła oczy przed jasnym blaskiem księżyca. Wyszła na polankę. Zamrugała,
odganiając mroczki. Przyjrzała się chatce. Drewniana, stara. Podeszła bliżej. W jednym z okienek
dało się dostrzec nikły płomyk świecy. Stanęła przed drzwiami. Teraz oprócz skrzypienia
podłogi dało się usłyszeć ciche jęki. Kobieta uśmiechnęła się do siebie, wręcz psychopatycznie.
Odgarnęła gęste loki z twarzy i odetchnęła głęboko świeżym, jesiennym powietrzem. Pachniało
lasem i… czyżby to była krew?
Przybrudzone szyby w oknach. Zakurzone firanki w koronkę. Klamka od drzwi wejściowych z
niezidentyfikowanymi, rdzawymi plamami. Skrzypiące zawiasy.
Zwierzęcy skowyt…
Kobieta pchnęła drzwi i przekroczyła próg. Obcasy zastukały o podłogę. Z framugi odpadały
płaty szarawej farby. Grube bele, poukładane poziomo, tworzące ściany. Wydawać by się mogło,
że to tylko zwykła, myśliwska chatka w środku lasu. Ale “wydawać” to słowo względne. Nikt z
Was nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo. Czarnowłosa stała w wejściu. Lodowaty wiatr wpadał do
środka, powiewając skrajem jej sukni. Zamknęła drzwi. Znowu zaskrzypiały zawiasy. Zrobiła
krok do przodu i ominęła dziurę w podłodze. Wszystko dookoła trzeszczało. Podłoga, okna.
Nawet ściany i sufit. Kobieta zacisnęła palce prawej dłoni na różdżce. Kilka kroków później stała
już na środku jednoizbowej chatki.
Połamany stół. Kominek, w którym od lat się nie paliło.
Pełno kurzu.
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Sadzy.
Metalowe obręcze wbite głęboko w jedną ze ścian. Na podłodze brunatne plamy. W kącie leży
wybity ząb.
Roześmiała się w głos. Widziała w kącie skuloną postać. Brunatne plamy nie były już brunatne,
tylko ciemnoczerwone. Przetłuszczone włosy. Żałosny płacz. Wrzask. Krzyk. Łamiące się
paznokcie na drewnie. Wbite tam do tej pory. Zapach potu, posoki, moczu. Biała sukienka.
Potarta. Brudna. Skóra spływająca czerwienią. Widziała to wszystko. Podeszła do skulonej
postaci. Kucnęła. Skierowała w jej stronę czubek różdżki. Wyszeptała zaklęcie. Postać zaczęła
wić się w agonii na podłodze. Wyła. Piszczała. Błagała. A czarnowłosa tylko stała i śmiała się
szaleńczo. Przerwała czar. Zaczęła kręcić się wokół własnej osi na środku chatki. Wyrzuciła
ramiona w górę i zaczęła śpiewać.
Mrok.
Wszędzie panował mrok.
Cichy szelest liści w koronach drzew. Pohukiwanie sowy. Gdzieś po liściach przebiegł jeż.
Gwiazdy lśniły na niebie. Ani jedna chmura nie przysłaniała głębokiego granatu nocnego nieba.
Czarnowłosa kobieta stała na środku polanki z uniesionymi wysoko ramionami. Twarz miała
zwróconą w stronę księżyca w pełni. Wiatr rozwiewał jej gęste, czarne loki. Czarna sukienka,
idealnie dopasowana do smukłej figury. Srebrny sztylet za paskiem. Obok różdżka z orzecha
włoskiego. Czarne, skórzane buty na obcasie. Blada skóra. Czarne oczy. Kobieta wirowała w
kółko, śpiewając.
Nigdzie nie było widać samotnej chatki...
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Kocham Czarnego Pana i
popieram jego!
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Zgodziłbym się tylko ze strachu

Wolałbym zginąd niż zostad
Śmierciożercą

Severus Snape
Bellatriks Lestrange

Bellatriks Lestrange
Lucjusz Malfoy
Severus Snape
Peter Pettigrew
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CZUJNE OKO RITY SKEETER
[Rita Skeeter zaszyła się w swoim gabinecie, gdzie miała zamiar skończyć spisywać najświeższe
plotki z murów Argo Magic School. Na jej biurku piętrzyły się listy, w których to społeczność szkoły
donosiła dziennikarce o najnowszych wydarzeniach. Kobieta we wszystko wczytywała z ekscytacją,
a następnie przelewała swoje myśli na papier…]
Nauczycielka Transmutacji, Alexandra
Herondale, wraz z rozpoczęciem pracy
przyprowadziła do szkolnych murów
swojego kota, Mietka. Pomocnik profesorki
nie odstępuje jej na krok - jest z nią obecny
nie tylko na lekcjach, ale i podczas
wszystkich wydarzeń odbywających się w
Wielkiej Sali.
Ostatnio doszły mnie słuchy, że podczas
Family
Argo
pomagał
nawet
w przeprowadzaniu zabawy! Kiedy Dobby
zwrócił mu uwagę, że zazwyczaj to on
pomaga dyrekcji w tak zaszczytnych
zadaniach, Mietek głośno zasyczał w
kierunku skrzata. Widząc to, Alexandra
uśmiechnęła się pod nosem, po czym razem
z pupilem uciekła do swojej komnaty.
Czyżby profesorka i jej kot planowali
pozbycie się Dobby’ego? Na miejscu dyrekcji
zainwestowałabym w prywatną ochronę
skrzata…

Czy ktoś z Was zwrócił uwagę na dziwne
zachowanie dyrektor Olivii Wilde? Kobieta już
kilka razy została przyłapana na opowiadaniu o
swojej idolce, którą okazuje się być Bellatrix
Lestrange.
Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie
fakt, że Olivia podobno próbuje upodobnić się
do śmierciożerczyni. Zaczęło się od niewinnego
farbowania włosów, następnie zmieniła
również swój styl ubierania się. Stopniowo jej
uśmiech zaczął stawać się też coraz bardziej
obłąkany! Uczniowie obawiają się, że kobieta w
końcu do tego stopnia zainspiruje się Bellatrix,
że zacznie znęcać się nad nimi i resztą dyrekcji!
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Kilka tygodni temu miała miejsce trasa
koncertowa
profesora
Maksymiliana
Glauvera, który poza nauczaniem Klubu
Pojedynków spełnia się również jako muzyk.
Jeden z koncertów odbył się właśnie w Argo
Magic School, a od moich informatorów
wiem, że było na nim naprawdę głośno.
Nic więc dziwnego, że Argo ponownie
znalazło się na kolejnej trasie gwiazdy.
Co ciekawe, szkoła ta jest jedynym miejscem,
w którym odbędą się aż dwa koncerty.
Ze swoich źródeł wiem, że mogły maczać w
tym palce pewne uczennice, które otwarcie
przyznają
się
do
bycia
fankami
Maksymiliana. Profesor Abernathy skarżyła
się za to na znikające składniki do eliksirów.
Co więcej - część z nich wykorzystuje się w
produkcji wszystkim znanego nam eliksiru
miłosnego, jakim jest Amortencja. Nie udało
mi się jeszcze potwierdzić, czy te dwie
sprawy są ze sobą powiązane, ale myślę,
że to dobry trop!

A skoro przy dziwnym zachowaniu kadry
jesteśmy… W zeszły piątek udało mi się
podsłuchać rozmowę trójki drugoklasistek,
które zdawały się ekscytować ostatnimi
zajęciami profesora Aidena Grimshawa.
Szeptały, że ten ostatnio stał się bardzo,
jak na niego, miły i nawet przestał grozić
wszystkim punktami ujemnymi.
Postanowiłam się temu przyjrzeć i muszę
przyznać, że na kilku lekcjach zachowywał się
jak nie on! Próbowałam podpytać o to jego
żonę, dyrektor Kassandrę Grimshaw.
Ta jednak od razu zbyła mnie mówiąc, że nie
powinnam się tym interesować.
Czyżby Kassandra w końcu powiedziała dość
i rozkazała mężowi nieco przystopować?
Czy może poi go jakimś tajemniczym eliksirem,
a sam Aiden nawet nie jest tego świadom…
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SOWA GRAZYNKA
Ostatnie dni są dla mnie dość ciężkie. Natłok listów i innych rzeczy jest bardzo męczący,
jednak powoli wszystko ogarniam i odrabiam zaległości. Mimo wszystko czuję się nawet dobrze.

A wiesz, że sama o tym często myślę.
Próbowałam kiedyś wylecieć w kosmos, jednak nie
udało mi się. Nie poddawałam się i jeszcze kilka
razy leciałam w kosmos, jednak dalej bez
powodzenia, więc niestety dalej nie odkryłam
tajemnicy wszechświata.

Dla mnie oznacza to mniej listów! Jednak bardzo
lubię wasze pytania i przykro mi, że niedługo już
nie będę ich dostawać. Mimo wszystko mam
nadzieję, że spotkamy się w kolejnym roku!

Jasne, że czułam się samotna. Mam wielu przyjaciół sówek, jednak czasami bywam samotna.
Myślę, że każdy z nas czasami tak się czuje. Nie ma na to jakiejś większej rady. Pamiętaj, że jak
będziesz potrzebował rozmowy to jestem zawsze dostępna! Przesyłam Ci masę dobrej energii!

Czasami zdarzy mi się zaćwierkać coś po
cichutku, jednak ostatnio najczęściej jest to
“Kolońska i szlugi” od Sanah. Nie wiem czemu,
ale czuję spokój, słysząc tę piosenkę.

JAKIE CHWASTY! Podlać to mi możesz tylko moje różowe kwiatuszki, a nie jakieś chwasty.
Jak przyłapię Cię kiedyś na podlewaniu jakichś chwastów to moje piórka automatycznie
zamienią się w broń. Jedna ważna rada dla was, nie podlewajcie żadnych moich chwastów,
chyba, że tak mówicie na moje śliczne różowe kwiatuszki!
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W MAGICZNYM OGRODKU
Skoro jesteśmy w temacie śmierciożerców, to nie powinniśmy zbaczać! Zapraszam do
zwiedzania trującej części naszego magicznego ogródka. Belladonnę i Mordownik chyba znają
wszyscy, zatem przejdźmy do innych trujących składników eliksirów, o których możecie
usłyszeć na Eliksirach, albo Zielarstwie.

Cykuta to trucizna będąca wyciągiem z rośliny w
Polsce znanej pod nazwą “Szalej Jadowity”,
a w świecie jako Cicuta virosa. Po angielsku mówi
się na nią Cowbane. Sama się zastanawiam
dlaczego… Ale mniejsza o to!
Czas opowiedzieć o szaleju — to silnie trująca
roślina. Kwitnie od czerwca do sierpnia, a nasiona
w kwiecie dojrzewają dopiero od połowy sierpnia
przez wrzesień. Występuje w miejscach
podmokłych, na brzegach stawów, przy rowach,
na torfowiskach czy w szuwarach. Jest dość
popularna i niestety łatwo ją pomylić z
krwawnikiem. UWAGA! Taka pomyłka może się
źle skończyć!
Przejdźmy do właściwości. Trzeba podkreślić, że cała roślina jest trująca, a szczególnie łodyga
i kłącze. Zawiera trujący wielonienasycony alkohol – cykutoksynę, który jest silnie toksyczny.
Spożycie choćby niewielkich ilości powoduje silne zatrucie. Objawy zatrucia występują szybko,
jak na truciznę roślinną – do 20 minut po spożyciu.
A
co
Was
czeka,
jak
ją
spożyjecie
w dowolnej postaci? Ślinotok, pieczenie w jamie
ustnej, mdłości, wymioty, rozszerzenie źrenic,
drgawki, utrata świadomości, a także trudności
w oddychaniu. Śmierć może nastąpić wskutek
porażenia ośrodka oddechowego.
Czas na przydatne informacje dla adeptów magii.
Wywar z szaleju jadowego jest składnikiem Eliksiru
Kurczącego, którego przepis można znaleźć w Księdze
Eliksirów.
Może być również wykorzystany jako składnik
Bahanocydu – eliksiru unieszkodliwiającego bahanki.
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Tu wspomnę o całym rodzaju Helleborus. Dlaczego? Każdy gatunek ciemiernika, a jest ich
dwadzieścia, jest trujący. Są rozsiane po całej kuli ziemskiej. W Europie Zachodniej znajdują się tylko
dwa gatunki, na Bałkanach znajdziemy ich osiem, w zachodnich Chinach rośnie jeden szczególny.
Rosną w widnych lasach i zaroślach, zdarza
się także, że najładniejsze okazy służą jako
rośliny ozdobne.

Rośliny te dorastają nawet do 80 cm
wysokości. Każdy gatunek różni się nieco
kolorem kwiecia, które w większości mają
po pięć głównych płatków.
Niektóre gatunki wykształciły nawet
15-płatkowe kwiaty. Wyglądają niezwykle
i to jest w nich niebezpieczne.
Popularne gatunki ciemiernika:
 ciemiernik czerwonawy, c. purpurowy (Helleborus purpurascens)
 ciemiernik zielony (Helleborus viridis)
 ciemiernik biały (Helleborus niger)
 ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus)
 ciemiernik korsykański (Helleborus corsicus)
 ciemiernik ogrodowy (Helleborus hybridus hort.)
 ciemiernik serbski (Helleborus serbicus)
 ciemiernik tybetański (Helleborus thibetanus)
 ciemiernik wschodni (Helleborus orientalis)
Jeśli chodzi o zastosowanie, to wiele ciemierników wykorzystywano w zielarstwie i homeopatii
już od dawniej dawna. W roślinach występują pewne substancje czynne – saponiny steroidowe
oraz bufadienolidy, które w homeopatii używano w rozcieńczonych formach. Obecnie medycyna
stosuje je rzadko, bo jak to z truciznami, można przesadzić z dawką, a skutki są opłakane!
Może spowodować zawroty głowy, arytmię czy zatrzymanie akcji serca. Cenna informacja —
po przełamaniu liście wydzielają nieprzyjemny, ostry, silny zapach. Co ciekawe, choć wiadomo
jego toksyczności, wykorzystuje się go także jako roślinę odtruwającą, oczyszczającą organizm.
W kwestii składników eliksirów nie możemy zapomnieć o ciemierniku czarnym,
z którego syrop przydaje się jako składnik Eliksiru Spokoju. I uwaga, Kochani! Ciemiernik czarny
ma białe płatki, a nie czarne!

\
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ZAKATEK ALCHEMIKA
[Brunetka jak to miała w zwyczaju wkroczyła do pracowni eliksirów, zarzucając wcześniej swoją
peleryną i oczywiście upewniając się, że drzwi są zamknięte na cztery spusty. Od razu podeszła do
pięknej, starej dębowej ławki, na której stały już dwa kociołki wypełnione po brzegi nieznanymi
substancjami.]

Jest to potężny eliksir prawdy, zmusza
pijącego do odpowiedzenia szczerze oraz
wyczerpująco na wszystkie zadane mu
pytania. Jest bezbarwny oraz bezwonny,
trochę przypomina wodę. Proces jego
przygotowania był długi i trudny i trwał około
28 dni. Wiemy, że na owy eliksir istniało
antidotum, ale nie znamy jego nazwy.
Bez wątpienia należy przyznać, że eliksir ten
idealnie się sprawdzi przed Turniejem
Trójmagicznym, gdybyśmy na przykład chcieli
wyciągnąć co nieco cennych informacji z
przeciwnika.

Po dodaniu ostatniego składnika smak
oraz kolor eliksiru różnił się w zależności
od tego w jaką osobą użytkownik się
zamienia. Idealny dla osoby, która nie
ma jeszcze gotowego kostiumu na
Halloween!

Owy wywar wynalazł Damocles Belby i ma
on za zadanie łagodzić objawy likantropii –
dzięki
niemu
osoba
ma
zachować
świadomość i ludzki umysł podczas
transformacji.
Jest to eliksir zaawansowany, a jego glównym
składnikiem jest tojad. Ma nieprzyjemny
smak, a po zakończeniu warzenia eliksiru
wydobywa się z niego słaby, niebieski dym.
Remus Lupin mawiał, że smak wywaru jest
naprawdę obrzydliwy, a ku jemu nieszczęściu
nie mógł do niego dodać cukru na
polepszenie smaku, bo eliksir przestałby
działać. Wywar ten zdecydowanie przyda się
każdemu wilkołakowi podczas Turnieju
Trójmagicznego.
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zdradz mi swoj sekret
/
/

–

Flora Fontaine: Nie skorzystałabym, nigdy mnie nie ciągnęło do śmierciożerców, wiec wolę
chyba żeby mnie zabili.
Mia Collins-McCartney: Zapewne nie, niezbyt interesuje mnie stanie po "tamtej stronie".
Uważam, że idee śmierciożerców były niezbyt słuszne i chyba po prostu jestem zbyt miła na taką
organizację.
Alexandra Herondale: Nie skorzystałabym z
takiej okazji, ponieważ wolę działać dla samej
siebie, na własny rachunek.
W dodatku, gdyby w szeregach Śmierciożerców
nie było moich przyjaciół to czemu miałabym
być im lojalna i czemu oni uważaliby,
że byłabym lojalna. Nie podzielamy nawet w
większości poglądów, więc nie przyłączyłabym
się do nich. Zrobiłabym coś zupełnie innego.
Założyłabym
z
przyjaciółmi
własne
ugrupowanie, a co. Niech mają konkurencję na
rynku.
Kiara Morningstar: Well... skorzystałabym.
Może na pierwszy rzut oka nie wyglądam na
osobę, która mogłaby dołączyć do tego grona,
jednak warto wiedzieć, że wnętrze może
skrywać wiele.
W
moim
przypadku
też
tak
jest.
Czuję,
że
odnalazłabym
się
wśród
Śmierciożerców bezproblemowo. Poza tym ile można być tym dobrym? Zanudzić się idzie.

Olivia Wilde: Nie, nie skorzystałabym z tej okazji, z dobrowolnej woli, chyba że z przymusu,
ponieważ wiązałoby się to z tym, że byłabym jak to się mówi w mugolskim świecie "rasistką"
a tego bym nie chciała, na pewno nie jako dyrektorka szkoły, gdzie biorę pod uwagę dobro
swoich uczniów, których nie chciałabym krzywdzić, czy zrobić jak Slytherin, by brać do szkoły
tylko czarownice i czarodziejów czystej krwi. Nauka jest dla każdego, więc z wyboru własnego
nie, nie zostałabym śmierciożercą.
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Narcyza Zoe Assassin: Ulubiony powiedzmy - Severus, a znienawidzony to eee… Glizdogon!
Karoline Grey: Ulubiony to Severus, a znienawidzony to Barty Crouch Jr
Moria_Nerios: Znienawidzony to Bellatriks Lestrange, Nie wiem, może Antoni Dołohow?
W miarę przystojny aktor go grał, w dodatku francuz.

Kassandra Grimshaw: Severus
Bellatriks Lestrange i Fenrir Greyback

Snape,

Angelika Schade: Bella, Dołohow, Malfoy
Tosia Aria: Lucjusz Malfoy, Nott Sr, Antonin
Dołohow
Katja
Willow:
Bellatriks
Peter Pettigrew, Draco Malfoy

:

Clarissa Clarke: Bellatriks Lestrange
Lilly Clarks: Jako Śmierciożerca Bellatriks,
Draco nie miał jaj
Samanta Sanchez: Bellatriks Lestrange
Nadzieja Kwarc: Bellatriks Lestrange
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Lestrange,

CO W TRAWIE PISZCZY?
[Dziewczyna usiadła przy swoim dębowym biurku z kubkiem herbaty z mlekiem w lewej dłoni
w prawej zaś trzymała pióro. Sporo zastanawiała się nad najnowszym wydaniem Aperacjum,
gdy nagle przyszło do niej natchnienie zamoczyła pióro w atramencie i zaczęła pisać –
„Coś dla fanów romansów”.]

Główną bohaterką jest 17-letnia Katie Bell, która cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną
zwana pergaminową skórą, w skrócie XP. Najmniejszy promień słońca na skórze dziewczyny
może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w jej organizmie. Dziewczyna więc nie może żyć
tak jak reszta jej rówieśników. Uczy się w domu wspierana przez cudownego ojca, genialna
przyjaciółkę i z nieba przez wspaniałą matkę, w dzień śpi, a w nocy zaczyna się jej życie.
Każdego dnia obserwuje przez okno jak jej sympatia – Charlie Reed wraca ze szkoły.
Mogło by się wydawać, że jej życie zawsze będzie
pełne rutyny, aż nadchodzi dzień gdy ojciec z
okazji ukończenia szkoły pozwala Katie zagrać na
gitarze na dworcu kolejowym (po zmroku
oczywiście). Tam dziewczyna spotyka jego,
Charlie Reed we własnej osobie, jej wieloletnia
sympatia. Czy życie Katie po spotkaniu z Charliem
zyska tę młodzieńczą iskrę szaleństwa? Czy ta
dwójka ma szansę na miłość? Wszystkiego
dowiecie się oglądając ten wspaniały film,
ale uwaga tylko dla tych co lubią sobie popłakać!

Dla tych co tak jak ja nie mogą doczekać się świąt, zdecydowanie mogę polecić nową perełkę od
Netflix’a jaka jest „Miłosna Pułapka”! Młoda dziennikarka Natalie zdecydowanie ma prawo
narzekać na szczęście w miłości. Tego jedynego stara się znaleźć przez aplikację randkową,
ale albo zostanie oszukana albo wystawiona albo koleś ma żonę i gromadkę dzieci.
Zrozpaczona dziewczyna traci już nadzieję, aż nagle trafia jej się dosłownie ideał i w dodatku
zaprasza ja na święta!
Podekscytowana dziewczyna postanawia zrobić niespodziankę nowej sympatii i leci prosto z Las
Vegas do niego, do Nowego Yorku, a tam… dowiaduje się, że gościu jest całkiem niezły w
photoshopie… Jednakże, któżby się spodziewał, że zapijając smutki w barze można napotkać się
na oryginalnego mężczyznę ze zdjęć. Właśnie tutaj wszystko się zaczyna! Dziewczyna z pomocą
internetowego oszusta postanawia zdobyć obiekt swoich westchnień, ale ten także stawia
pewien warunek… Do końca świąt musi udawać jego dziewczynę!
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SMIECHU WARTE
[18:11:35] Vitani_Abernathy: (To nie jest kreatura,
to jest prawda. Ona tak uważa.)
[18:11:40] Slytherin_Narrator:
[18:11:42] MaxGlauver: (^)
[18:11:44] Dywinatorka_Dona:
[18:11:46] __Dobby__:
[18:11:47] Dona_Ashe: ...

[20:39:33] Jagoda_Zielona: Podduszanie
klapsy i moja galanteryja
[20:39:33] Jagoda_Zielona: oj nie tutaj
[20:39:35] MaxGlauver: ???
****
[21:11:04] AidenGrimshaw: Ale
najważniejsze to ukazanie, ze gwiazda jest

[18:11:48] KassGrimshaw:
[18:11:48] Vitani_Abernathy: (kwa, krea co?)
[18:11:49] Alexandra_Herondale: (Kreatura? xDDD)

[18:11:50] KassGrimshaw:
[18:11:53] MaxGlauver: KREATURA XD
[18:11:53] Flora_Fontaine:
[18:11:55] Alexandra_Herondale:
[18:11:56] Vitani_Abernathy: (KARYKATURA)
[18:11:58] Hazel:
!!!
[18:11:59] Dona_Ashe: No, kreatura to nie jest, Vitani
XD
[18:12:04] Alyssia_Howerland:
[18:12:04] Vitani_Abernathy: Ale prawda o tobie

***

tylko jedna - Aiden Grimshaw
[21:11:11] ~AidenGrimshaw: XDDDD
[21:11:14] MaxGlauver: tak, Aiden
[21:11:16] MaxGlauver: brązowy karzeł

[21:11:18] MaxGlauver:
[21:11:18] KassGrimshaw: tak, kochanie,
tak
[21:11:20] KassGrimshaw:
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DD

[21:11:26] AidenGrimshaw:
****

[18:02:36] ** przychodzi Dywinatorka_Dona...
[18:02:37] Dobby: Dywinatorka_Dona,
Dyrektor Ashe mówiła, że znowu grzebał_ś w jej

[19:08:36] Olivia: wpisz /cg sm
[19:09:02] Olivia: no dobra, niech zostanie

kadziełkach. Niech no ja Cię tylko dorwę!
[18:02:44] Dona_Ashe: Co
[18:02:50] Noelia_Brouillard: XDDDDDDDDDD
[18:03:00] Noelia_Brouillard: Dona ofiara
[18:03:01] Olivia:
[18:03:03] Alyssia_Howerland: XD

taki skoro lubisz
[19:09:04] _Izabella_Potter_: wpisz / cg sm
[19:09:46] Olivia: bez wpisz
[19:09:52] Olivia: samo /cg sm

[18:03:06] ClarieGrimshaw:

[19:09:54] _Izabella_Potter_:
[19:10:00] _Izabella_Potter_: cg sm

[18:03:07] Alexandra_Herondale:
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KUFEL SMIECHU
Pierwszoroczni w Hogwarcie, z okazji dnia
nauczyciela, dostali zadanie: namaluj swego
ulubionego profesora. Clarissa narysowała
profesora Snape'a. Nauczycielka, nieco
zdziwiona, pyta:
- Ależ Clar, dlaczego akurat profesor Snape?
- Bo mam tylko czarną kredkę, pani profesor.

****
Przychodzi Voldemort do uzdrowiciela i
mówi:
- Mam straszny problem. Mój najlepszy
śmierciożerca, Lucjusz Malfoy, myśli, że jest
smokiem.
- Ile to trwa?
- Trzy miesiące.
- To dlaczego przychodzi pan dopiero teraz?
- Bo do wczoraj pożerał tylko aurorów.

****
Lucjusz Malfoy siedzi w Azkabanie.
Pyta go inny z więźniów:
- Jak wpadłeś?
- Przez przypadek. Mój syn Draco pisał w szkole
wypracowanie na temat: "Czym się zajmuje mój
tata?"
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Percy zgubił się w lesie. Wobec tego otwiera
poradnik Ministerstwa: "Co robić, gdy
wpadniesz w kłopoty?", po czym według
wskazówek staje na środku polanki i krzyczy
na całe gardło:
- Pomocy! Pomocy!
Z krzaków wyłazi Lord Voldemort i mówi:
- I czego się tak drzesz?
- Bo... bo ja... się zgu... zgubiłem i... i wołam, żeby...
ktoś przy... przyszedł.
- No i przyszedłem. I co, lepiej się czujesz?

****
Śmierciożerczyni
Bellatriks
Lestrange's
wchodzi do piekła. Spotyka tam diabła,
który wyjaśnia, iż w piekle każdy musi
zanurzyć się w odchodach na taką głębokość,
na jaką sobie zasłużył przez całe życie,
następnie prowadzi ją do sali i każe jej stanąć
w odchodach po pas. Bellatriks rozgląda się
na boki - i widzi Lucjusza Malfoya stojącego
po kolana, Avery'ego stojącego też po kolana,
Karkarova stojącego w odchodach po łydki.
Nagle spostrzega Glizdogona stojącego
zaledwie po kostki. Bellatriks odzywa się do
diabła:
- Ty, słuchaj, Glizdogon stoi tylko po kostki,
a przecież on tylu ludzi zamordował...
Diabeł patrzy i mówi:
- Ach, rzeczywiście. Glizdogon, przestań udawać
i zejdź z głowy Voldemorta.

CIEKAWOSTKI
Scena, w której Bellatrix wycina na ramieniu
Hermiony słowo „szlama” nie było w
scenariuszu.
Był to wspólny pomysł Emmy Watson
(Hermiony Granger) i Helen Bonham Carter
(Bellatriks Lestrange).

W książce Peter Pettigrew nie ma wskazującego palca w prawej ręce, natomiast w filmie nie ma
on palca serdecznego u lewej dłoni.
Dubler Harry’ego Pottera – David Holmes,
podczas wykonywania czynności kaskaderskich,
został ranny uderzając o ścianę i uszkadzając
sobie jednocześnie kręgi szyjne.
Wypadek spowodował paraliż od szyi w dół
i ograniczenie władzy w dłoniach i ramionach.
Obecnie Holmes porusza się na wózku
inwalidzkim.

1 stycznia 2022 r. odbędzie się specjalny
program z okazji 20 rocznicy powstania
filmu
,,Harry
Potter
i
Kamień
Filozoficzny”.
Zobaczyć będzie można m.in.: Daniela
Radcliffe’a, Emmę Watson i Ruperta Grinta.
Aktorzy opowiedzą o kulisach powstawania
filmu oraz będą odpowiadać na zadane im
pytania.
Premiera odbędzie się na HBO Max.
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WIATR WE WLOSACH
Czy widzieliście, że śmierciożercy także grali w Quidditcha? Może wydawać się, że nie mieli
czasu na taki sport lub w ogóle go nie lubili. Wręcz przeciwnie! Przedstawię wam kilku!

 Regulus Black- grał w latach 70 na
pozycji szukającego. Był to brat
Syriusza.

 Draco Malfoy- grał w Quidditcha
w 1992/1993 jako Szukający. Jak
wiadomo Draco wszedł do drużyny
tylko i wyłącznie dzięki ojcu, który
zakupił dla całej drużyny Nimbusy
2001.

 Vincent Crabbe- grał w Quidditcha
w 1995/1996 na pozycji pałkarza.

 Gregory Goyle- grał w Quidditcha
w 1995/1996 również na pozycji
pałkarza.

Były
to
422
mistrzostwa
świata,
a gospodarzem wydarzenia była Anglia to właśnie wtedy Śmierciożecy ujawnili się,
tym samym burząc spokój.
Udowodnili, że Śmierciożercy nie powiedzieli
jeszcze ostatniego słowa!
Zdemolowali oni pole namiotowe oraz znęcali
się nad mugolskim dozorcą i jego rodziną.
To również tej nocy Barty Crouch Jr.
wyczarował mroczny znak.
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SKRZACIA RODZINA
[Skrzat o przepięknych, jak ulubiony kolor jego właścicielki dyrektor Ashe oczach, przekroczył próg
gabinetu Redakcji Aperacjum. Ciemnowłosa redaktorka natychmiast zaprosiła go do środka i
ugościła ciepłym mlekiem oraz lukrowanymi ciasteczkami w mrocznych znaków oraz żelkami w
kształcie węży. Gdy ten zasiadł przy biurku młodej kobiety, ta natychmiast chwyciła za
śnieżnobiałe pióro samopiszące oraz notes, po czym rozpoczęła wywiad…]











Imię skrzata: Poe
Właścicielka skrzata: Dona Ashe
Ulubiony symbol: Waga
Ulubiony kolor: Biały
Ulubiona liczba: 4
Ulubiony Znak Zodiaku: Waga
Znienawidzony Znak Zodiaku: Skorpion
(Nie)Ulubione słówko/zdanie: “Dona uczy Wróżek”.
Ulubiony przedmiot szkolny: Wróżbiarstwo

Opis: Poe jest jednym z najbardziej intrygujących skrzatów w

Argo Magic School. Powodem tego może być fakt, iż służy
dyrektor Ashe właściwie od niedawna. Skąd się wzięła w murach
szkoły? Otóż pewnego, chłodnego wieczoru, dyrektor Ashe
spotkała Poe w Pubie pod Trzema Miotłami. Czy przesiadywanie
do późnych pór naszej dyrektorki może świadczyć o wstępie
kobiety do alkoholizmu? Na to pytanie, Poe udzieliła jasnej
odpowiedzi: “Ja nic nie wiem! Nic nie powiem o swojej Pani.”.
Czyżby Poe była zastraszana przez cichociemną dyrektor Ashe?
Do obowiązków skrzata rudowłosej Dywinatorki należy przede
wszystkim wróżenie z Tarota dla swojej Pani i wytypowanie
uczniów, którym dyrektor Ashe postawi Trolla ze swojego
przedmiotu. Czy to nie jest zbyt drastyczna metoda?
My uważamy to za przesadę! Niemniej, kto odważy się
sprzeciwić
rudowłosej dyrektorce
rzucającej klątwy?
Dzięki obecności Poe poznaliśmy sekrety dyrektor Ashe.
Szczegóły tej sprawy pozostawiamy jednak naszej Ritce Skeeter,
której czujne oko z pewnością nie przeoczy takiego skandalu dla
szkoły.
Wiemy również, że ulubionym przedmiotem Poe jest...
Wróżbiarstwo! Szczególnie lekcje swojej Pani, które należą do wymagających. Któż by się tego
spodziewał? My z pewnością nie! Z kolei ulubionym kolorem Poe jest kolor… biały oraz
butelkowa zieleń! Czy to ma związek z pijaństwem rudowłosej Dywinatorki? Zarówno dyrektor
Ashe, jak i jej towarzyszka są Zodiakarami. Ich ulubionymi Znakami Zodiaku jest… Waga!
Niemniej, coraz częściej możemy zauważyć rudowłosą Dywinatorkę w towarzystwie profesor
Abernathy oraz procesor Herondale, które są Wodnikami. Czy to sobie nie zaprzecza?
A może to jest potajemna sympatia do znaku obydwóch profesorek?
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POMOCE NAUKOWE
Skoro wszystko kręci się wokół Śmierciożerców to musimy wiedzieć jak się bronić, gdyby Nas
zaatakowali. Nie chodzi tylko o nich, niebezpieczeństwo może czaić się wszędzie i lepiej być
zawsze przygotowanym. Zwłaszcza, że może się ono kryć tuż za rogiem, albo chować się w
Waszej szafie. Wskazówki tu podane na pewno przydadzą się również na zajęciach Obrony
przed Czarną Magią - a już na pewno na zbliżającym się sprawdzianie i egzaminie.
Jak odróżnić obronę od ochrony? Pojęcia te wydają się bardzo do siebie podobne, co jest
zupełnie zrozumiałe, jednak różni je bardzo ważna rzecz.
Obrona jest wtedy, kiedy bronimy się przed
czymś konkretnym, kiedy atak na naszą
osobę zostanie
już
przeprowadzony.
Bronimy się w momencie, kiedy ktoś rzuci w
naszą stronę zaklęcie lub jakieś stworzenie
chce nas skrzywdzić.
Ochrona jest profilaktyką, zapobieganiem
przed
niebezpiecznymi
sytuacjami,
które mogą nas spotkać. Są to działania
pozwalające nam nie doprowadzić do tego,
aby zostać zaatakowanym.
Po takim czasie spędzonym w szkole na pewno każdy zna zaklęcie Protego.
Wiedzieliście, że zaklęcie to ma kilka odmian? Wyróżniamy:
-> Protego Totalum - jest to wzmocniona odmiana zaklęcia Protego, która pozwala na ochronę
małych obszarów. Miejsca takie są odporne na większość zaklęć, a w dodatku są trudniejsze do
wykrycia.
-> Protego Maxima - jest to wzmocniona odmiana zaklęcia Protego. Dzięki niemu możemy
ochronić duże obiekty tarczą, którą wytwarza się dookoła nich. Tarcza ta staje się niewidzialna.
-> Protego Horribilis - jest to potężne zaklęcie ochronne, które pozwala na wyczarowanie
tarczy ochronnej wokół wybranego przez nas terenu. Tarcza ta w dodatku potrafi powstrzymać
większość zaklęć czarnomagicznych.
-> Protego Diabolica - jest to potężna odmiana zaklęcia Protego. Zaklęcie to sprawia, że wokół
czarodzieja rzucającego zaklęcie tworzy się ochronny pierścień ognia.
Zaklęcie Patronusa jest większości nam bardzo
dobrze znane i wiadome również jest, że jest to
niezwykle trudne zaklęcie do opanowania. Jest
to zaklęcie zarówno ochronne, jak i obronne.
Możemy je użyć jeszcze przed jakimkolwiek
atakiem w Naszą osobę, jak i w trakcie.
Zaklęcie Patronusa nie służy jednak wyłącznie
do tego - patronus może nam posłużyć jako
pośrednik w dostarczaniu poufnych informacji.
Jest to bardzo dobry sposób, ponieważ patronus
jest odporny na czarną magię oraz łatwo
zweryfikować nadawcę wiadomości.
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MAGICZNE PODROZE
>>

<<

[Tego dnia Redaktorka nie miała dobrego humoru. Była zmęczona i lekko przeziębiona.
Jednak czekała ją wycieczka, nie mogła tego odkładać, więc wzięła na przeziębienie Eliksir
Pieprzowy, popiła kawą i założyła pelerynę. Wyszła szybko na błonia przed zamkiem i wyciągnęła
z kieszeni list, jaki otrzymała. Otworzyła go i przeczytała instrukcje w nim zawarte.]
Stań pośrodku błoni dokładnie o 21:01 i czekaj na pojawienie się świstoklika.
Jak się pojawi, chwyć od razu, bo nie zostanie tam długo. [Schowała list i rozejrzała się.
Skąd miała wiedzieć, że stoi pośrodku? Spojrzała na zegarek na ręku i zobaczyła, że zostały jej
dosłownie sekundy. Zmrużyła oczy. Najwyżej będzie biegła w stronę świstoklika, jak to nie będzie
tu… Chwila, moment… W powietrzu zgrzytnęło, powietrze się naelektryzowało. Dwa kroki w lewo
od dziewczyny pojawiła się księga. Skoczyła do niej i złapała. W następnej sekundzie poczuła
szarpnięcie, oderwanie od ziemi. Zawirowała, zamknęła oczy, bo poczuła mdłości. Kiedy myślała,
że dłużej tego nie zniesie, znalazła się na miejscu. Poczuła pod stopami ziemię, zachwiała się od
razu, ale nie upadła. Otworzyła oczy, jak miała pewność, że nie wiruje i rozejrzała się ostrożnie.
Dziewczyna znajdowała się w rozległym ogrodzie wejściowym rezydencji jednego z potężnych
i starych rodów czarodziejskich.]

Witam panienke w Dworze rodziny Malfoyów w Witshire. [Dorosły mężczyzna o białych
włosach równo splecionych w kucyk na karku stał przed dworem. Ubrany był w długi płaszcz, w
ręku miał długą laskę. Spoglądał na uczennicę z kamienną twarzą.] Już myślałem, że nie nie
zaszczycisz nas swoją obecnością. [Powiedział monotonnym tonem, pozbawionym
jakichkolwiek emocji.]
[Dziewczyna szybko się pozbierała, oddała księgę skrzatowi, który się pojawił obok.
Poprawiła swoje włosy i szatę. Skłoniła lekko głowę w powitaniu.] Panie Malfoy, dzień dobry!
To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę tu dziś u Państwa gościć, za nic bym tego nie
przegapiła. [Podeszła do czarodzieja. Kiedy dostała zaproszenie w liście, nie mogła uwierzyć,
musiała przeczytać go kilka razy.]
Wiem, że interesujesz się miejscami o niezwykłej historii magicznej, zatem nie mogliśmy
Cię nie zaprosić, aby opowiedzieć historię o naszej rodzinie i tym miejscu. [Dopiero teraz
się uśmiechnął, choć nie był to uśmiech radości, raczej cierpki. Ruszył w stronę potężnych drzwi,
oczekiwał, ze młoda uczennica pójdzie za nim.]
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[Gryfonka nie czekała, podążyła za panem Malfoyem szybkim krokiem. Wiedziała, że ma do
czynienia z Draconem, który nie lubi czekać. Szła tuż za nim i rozglądała się ciekawie.
Gdy tylko weszli do holu, drzwi się za nimi zamknęły, a blade światła na ścianach rozbłysły.
Posiadłość była ponura, wręcz mroczna. Po karku uczennicy przeszedł dziwny dreszcz, jednak nie
mogła okazać, że się boi! Jako Gryfonka musiała okazać odwagę.]

[Hol był dużym, mrocznym pomieszczeniem, którego ściany obwieszone były licznymi portretami,
przedstawiającymi blade postacie. Niektóre stały nieruchomo, inne poruszały się, śledziły ruchy
młodej adeptki magii ze srogimi minami. Na kamiennej posadzce leżał wspaniały dywan.
[Draco dobrze znał zapach strachu, więc wyczuł go u dziewczyny. Uśmiechnął się gorzko, a jednak
milczał, nie komentował. Nie zatrzymał się, tylko szedł holem w głąb parterowych komnat swojego
domu. Doszli do salonu, gdzie nad drewnianymi drzwiami z mosiężną klamką znajdował się herb
rodzinny. Od czasu II Wojny Czarodziejów, posiadłość zmieniła się niewiele, zachowując swój
charakter.]
Oto nasz herb. Wspomnę tu od razu,
że dokładna data powstania dworu nie jest
znana nawet nam, Malfoyom. Nie istnieją żadne
konkretne
zapiski
na
ten
temat.
Wiemy, że miało to miejsce w XI wieku.
Wówczas nasz przodek Armand Malfoy
otrzymał te ziemie w hrabstwie Wiltshire od
króla, Wilhelma Zdobywcy. [Mężczyzna spojrzał
na dziewczynę i mruknął kolejne zdanie już ciszej.]
Otrzymał je w zamian za udzielenie magicznych
usług… [Skrzywił się i przestąpił próg.]
Tak, w tamtych czasach Malfoyowie chętnie
pomagali mugolom…
[Dziewczyna słuchała uważnie i przyglądała się herbowi z niekłamanym zachwytem. Chociaż nie
była fanem koloru czarnego, to ten herb naprawdę się jej spodobał. Weszła za Draconem do salonu
i zmrużyła oczy. Wiedziała z historii magii, że obecni Malfoyowie nie byli zachwyceni tym,
że w przeszłości bratali się z niemagicznym ludem Anglii. Najchętniej wymazaliby te czasy z
historii...] Słyszałam, że posiadłość jest stara, ale nie sądziłam, że aż tak…
[postanowiła wtrącić.] I jest imponująca… [dodała z podziwem.]
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[Ciemnofioletowe ściany w pomieszczeniu pokryte były imponującymi obrazami, portretami
i dziełami sztuki. Z wysoko osadzonego sufitu zwisał kryształowy żyrandol. Przy jednej ze ścian, na
lewo do wejścia, znajdował się bogato zdobiony, marmurowy kominek, nad którym wisiało duże
lustro ozdobione złotą ramą. W pomieszczeniu znajdowały się różne renesansowe meble.
Wszystko podkreślało bogactwo rodziny mieszkającej w tej posiadłości.]

[Czarodziej usiadł wygodnie w fotelu naprzeciwko chłodnego kominka. Mimo jesieni ogień się
jeszcze nie palił, więc we dworze było dość chłodno. Spojrzał na prawo od kominka na zdjęcie jego
rodziny z czasów, gdy był uczniem Hogwartu.] Wiesz zapewne, że mój ojciec był
współpracownikiem SamaWieszKogo… [zaczął opowieść, patrząc na twarz swojego ojca
zastygłego w bezruchu na obrazie.] Wziął udział w Pierwszej Wojnie Czarodziejów i stał się
powiernikiem ważnego przedmiotu, własności Pana Ciemności. Wiesz, o czym mówię?
Zapewne o dzienniku Toma Riddle’a.
[odpowiedziała szybko Gryfonka i usiadła
naprzeciwko w drugim fotelu. Poczuła, że był
bardzo wygodny, a mimo to chłodny
i nieprzyjemny.]
[Mężczyzna pokiwał głową z aprobatą, widząc,
że miał do czynienia z mądrą uczennicą.
Jednakże nie miał zamiaru jej chwalić.]
Tak. Lucjusz Malfoy stał się powiernikiem
dziennika, który przekazał sprytnie mało
rozgarniętej uczennicy. [Nie wytrzymał i się
roześmiał szczerze. Jego śmiech był pozbawiony
wesołości — chłodny i wyrachowany — skończył
się tak samo szybko, jak zaczął.]
[Dziewczyna wzdrygnęła się i postanowiła się odezwać.] Słyszałam, że pana ojciec sam do
końca nie wiedział, czym był przedmiot i jak jest ważny, a oddał go, bo bał się przeszukań
ze strony… [nie dokończyła, bo wzrok Dracona uciszył ją skutecznie. Przez chwilę siedzieli w ciszy.
On patrzył w pusty kominem z zaciętą twarzą, wyraźnie ze sobą walcząc,
aby nie wybuchnąć, a ona przyglądała mu się. Jedną rękę miała schowaną pod szatą, zaciśniętą na
różdżce. Wolała się przygotować na wszystko.]
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[Po dłuższej chwili do salonu wszedł skrzat,
który przyniósł tacę z ciepłą herbatą i
ciasteczkami.
Powiedział,
że
to
z
pozdrowieniami od pani domu. Wspomnienie
żony spowodowało, że Draco rozluźnił się
nieco i odetchnął. Kazał nalać sobie herbatki i
spojrzał na młodą damę.] Wybacz…
Choć nie przepadam za swoim ojcem, nie
lubię, kiedy ktoś źle o nim mówi.
Nawet… [Zamilkł na chwilę, chrząknął i
uniósł filiżankę.] Nawet jeśli to prawda.
[Kiwnęła głową, że rozumie, ale bała się
ponownie odezwać. Sięgnęła po ciastka
i herbatę i czekała, co będzie dalej.
Piła spokojnie i czuła rozchodzące po jej ciele
ciepło. Jej oczy padły na płaskorzeźbę znaku
śmierciożerców nad łukiem w ścianie w kącie
pokoju, których wcześniej nie widziała.
Miała ochotę o niego spytać. Spytać o czasy z
II Wojny Czarodziejów, ale znów opuściła ją
odwaga.]
[Zauważył to przeciągłe spojrzenie dziewczyny i westchnął. Nie lubił wspominać tamtych czasów,
bo zmagał się wówczas z wieloma nieprzyjemnościami. Był wtedy rozdarty.] W trakcie II Wojny
Czarodziejów nasz dwór stał się siedzibą Czarnego Pana. Był kilkakrotnie przeszukiwany
przez aurorów, aby znaleźć czarnomagiczne rzeczy. Nie znaleziono nic, bo ojciec dobrze
wszystko ukrył. [Jego twarz wykrzywiła się w kąśliwym uśmieszku.] Tam znajdowało się
wejście do ukrytej piwnicy. Mogę Ci o tym powiedzieć, bo teraz już tego wejścia nie ma.

To tam byli przetrzymywani więźniowie, prawda? [zapytała, wstając. Podeszła ostrożnie do
znaku i wyciągnęła rękę. Nie dotknęła go jednak. Zwróciła się do mężczyzny.] Voldemort trzymał
tam Olivandera, aby dowiedzieć się, czemu nie może zabić Harry’ego ze swojej różdżki, a
potem chciał wiedzieć coś o Czarnej Różdżce. Zwłaszcza gdy różdżka Lucjusza Malfoya
zawiodła…
[Dopił swoją herbatę i również wstał. Wyprostował się i sięgnął po swoją laskę. Nie potrzebował jej
do podpierania się, ale ukrywał w niej swoją różdżkę, więc nie mógł się bez niej ruszyć.]
Tak, dobrze jesteś poinformowana. [Podszedł do dziewczyny i odwrócił się w stronę salonu.
Teraz mieli całe pomieszczenie przed sobą, a było ono niezwykle duże.] To tu pod koniec lipca
1997 roku zorganizowano spotkanie śmierciożerców. Wszystkie meble znalazły się
wówczas pod ścianami, a pośrodku stanął długi stół. To było niezwykle ważne
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wydarzenie. Wiesz coś na jego temat? [znów zerknął na uczennicę. Poczuł się jak nauczyciel i aż
się skrzywił na tę myśl.]
[Wyprostowała się i próbowała sobie wyobrazić to wydarzenie.] Czytałam o tym… Nad stołem
była zawieszona w magiczny sposób czarownica Charity Burbage, porwana za nauczanie
w Hogwarcie mugoloznawstwa i propagowania mieszania się z mugolami. [Przypomniała
sobie to, co zdążyła się kiedyś dowiedzieć na ten temat. Potem podeszła do okna i wyjrzała na
długie ogrody dworskie.] Śmierciożercy, aby dostać się do dworu, musieli przebyć pieszo
ścieżkę w ogrodzie, która prowadziła przez zaczarowaną bramę. Musieli unieść lewą
rękę, na której znajdował się Mroczny Znak. Tylko tak mogli wejść przez wrota niczym
przez dym.

[Mężczyzna zaklaskał, sam siebie zaskakując, jednak był pełen podziwu wiedzy dziewczyny.
Miał nadzieję, że w czymś ją zagnie.] Po przegranej wojnie żaden z mojej rodziny nie trafił do
Azkabanu. Oczywiście zapewne wiesz, że moja ciotka Bellatrix zmarła w trakcie potyczki.
[Wrócił do fotela, ale nie usiadł. Sięgnął po ciastko, zjadł i ruszył do holu. Tym razem sprawdził, czy
uczennica za nim podąża. Na szczęście się nie ociągała.] Nie oprowadzę Cię po innych
pokojach, bo chcemy mieć swoją prywatność, ale mogę Ci zdradzić, że to tu urodziło się
pewne Przeklęte Dziecko. Potem niestety straciliśmy z nią kontakt… Ale to opowieść na
inny czas. [Uśmiechnął się krzywo.] A teraz zapraszam do ogrodów. Powóz, który Cię
odwiezie do szkoły, już na ciebie czeka.
Dziękuję za gościnę i pokazanie mi tych niezwykłych miejsc i skarbów. [Wskazała w stronę
salonu i obrazów na ścianach.] Dziękuję też za ciasteczka i herbatę. [Dodała szybko, widząc w
drzwiach w głębi postać kobiecą.] Do widzenia [pokłoniła się i wyszła przez główne drzwi w
stronę powozu.]
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SLODKOSCI MOLLY WESLEY

Potrzebujemy:









1 łyżeczka proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki soli
80 g gorzkiego kakao w proszku
250 g cukru
170 g masła
1 jajko
1 łyżka ekstraktu waniliowego
190 g mąki pszennej

Wykonanie:
Na początek, połącz w misce przesianą mąkę, proszek do
pieczenia, sól i ciemne kakao. W oddzielnym naczyniu ubij
masło i cukier na gładką, jednolitą masę. Do maślanej masy
dodaj jajko i ekstrakt waniliowy. Wszystko dokładnie
wymieszaj. Zawartość obu misek, połącz razem i wyrób
ciasto, które konsystencję musi mieć miękką. Podziel je na
dwie części, uformuj z każdej kulę, następnie spłaszcz i
owiń folią spożywczą. Wstaw ciasto do lodówki na ok. 2
godziny. Schłodzone kawałki ciasta, rozwałkuj na
podsypanej delikatnie mąką stolnicy na grubość około 3
mm. Za pomocą foremek wykrój odpowiednie kształty
ciastek. Przygotowane ciastka ułóż na pergaminie i piecz w
nagrzanym do 190 stopni piekarniku od 6 do 8 minut.
Przed lukrowaniem ostudź ciastka. Przygotuj lukier i za
pomocą szprycy z małą, okrągłą tylką ozdób ciastka
wzorkami przypominającymi szkielet.
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Potrzebujemy:








3 łyżki gorzkiego kakao
200 g masła
5-6 opakowań strzelającego proszku „popping candy”
210 g herbatników
270 g wiórek kokosowych
3 łyżki ekstraktu waniliowego
50 ml śmietany kremówki

Wykonanie:
Przygotowane herbatniki, rozkrusz na pył lub zmiel je w
blenderze. W rondelku rozpuść masło. Gdy masło stanie się
płynne, dodaj do niego cukier, kakao i ekstrakt.
Całość dokładnie wymieszaj. Zdejmij rondelek z ognia i
dodaj pozostałe składniki, czyli: pokruszone ciastka oraz
śmietankę. Ponownie dokładnie wymieszaj wszystkie
składniki. Wyrób ciasto i zacznij formować z niego kulki
wielkości orzecha włoskiego. Przygotuj dwa naczynia.
Do jednego przesyp wiórki kokosowe do otaczania, a na
oddzielnym talerzyku umieść strzelający proszek.
Obtocz dokładnie każdą pralinkę w strzelającym proszku,
a następnie w wiórkach. Cukierki możesz włożyć do
lodówki, żeby stwardniały.

KONKURSY
Z jakże wspaniałym tematem gazetki przychodzą również świetne konkursy, za które możecie
zdobyć kolejne punkty do rankingów! Kto by się nie skusił na takie coś. Na Wasze sowy czekamy
do 24 listopada do północy. Ślijcie je na adres konkursy.aperacjum@gmail.com.
Za każdy konkurs możecie zdobyć po 30 pkt i 30 gal, a dla trzech pierwszych osób przewidziana
jest dodatkowa gratyfikacja zależna od pełnionej funkcji. Powodzenia!

Pierwszym zadaniem rozwiązanie jakże prostego quizu na temat pięknej Bellatriks Lestrange.
Do dzieła!

1. Którą w kolejności była siostrą?
2. Kto był mężem Bellatriks?
3. Jak nazywali się rodzice Bellatriks?
4. Jakie są znane parametry różdżki Bellatriks?
5. Jakie jest nazwisko rodowe Bellatriks?
6. Kto grał Bellatriks Lestrange w filmach?
7. Do jakiego domu została przydzielona w Hogwarcie?
8. Kiedy zmarła Bellatriks Lestrange?
9. Czyich rodziców torturowała?
10. Kto zabił Bellatriks Lestrange?

Waszym kolejnym zadaniem na punkty będzie odnalezienie 5 różnic na poniższych obrazach
przedstawiających Bellatriks Lestrange. Powodzenia!
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