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Wywiad przeprowadził Martin Granger 
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21 stycznia 2012r. o godz. 19.30 na stadionie został rozegrany towarzyski mecz Quidditcha – SMiC 

Lumos kontra Hogwart Carft. Już w kilka chwil po wybiciu umownej godziny, sędzia Fineasz wygłosił krótkie 

pouczenia na temat uczciwości na boisku. Lakowim Sullivan, kapitan naszej drużyny, grający na pozycji 

ścigającego wraz z Dulce Cortez oraz Aprill Williams starali się z całych sił zachować kamienną twarz. Vipera 

Snape, grająca na pozycji obrońcy jak zwykle wykrzywiła ironicznie usta, a Damon Salvatore, uśmiechał się 

szeroko, niczym Gilderoy Lockhart, do każdego kibica, jakiego ujrzał w promieniu kilku metrów.  

Nic dodać, nic ująć – pełna gotowość. Drużyna przeciwników również nie próżnowała – Henri Lucas – 

kapitan drużyny, Nick DeuMus oraz Magik McVeigh, grający na pozycji ścigającego mimo poważnych min, 

wydawali się całkowicie spokojni i pewni wygranej. Chace McCarson, obrońca oraz Lucas Spell, szukający 

SMiC Lumos nerwowo rozglądali się na boki, oceniając swe szanse w tym meczu. No cóż, nie ma się co dziwić 

– frekwencja na meczu dopisała.W kilka sekund później gracze wsiedli na swe wyścigowe miotły, a sędzia dał 

sygnał do rozpoczęcia gry.  

Mecz zaczął się ostro. Kafel został przekazywany z rąk do rąk – raz dla SMiCL, raz dla HC. Widać było, że 

podania były niedokładne i drużyny walczyły o jak najszybsze odebranie przeciwnikowi kafla. Po krótkiej 

szamotaninie Nick DeuMus niedokładnie podał kafla do Henriego Lucasa, co wykorzystał kapitan naszej 

drużyny, przekazując kafla dalej Dulce Cortez, która strzeliła pierwszą bramkę dla HC. 

Widać było, że po tym strzale drużyna SMiCL starała się odrobić straty- zaczeła wbijać raz po raz kafla do pętli, 

jednak dzięki brawurowym akcją Vipery Snape zostało to udaremnione. W kilka minut później kolejny gol wbił 

Lakowim Sullivan, dzięki podaniu od Dulce Cortez.  

Napięcie na boisku z minuty na minutę rosło, a jak goli nie było, tak nie ma. W kilka chwil później gra 

została przerwana ze względu na sprawy techniczne – kapitan drużyny Lumos miał złe komendy w podawaniu, 

natomiast sędziemu obecni na boisku zaczeli spamować priva, utrudniając pracę. Po szybkim wznowieniu gry, 

drużyna Lumos poprosiła o dwie pod rząd przerwy techniczne. Co cóż, minęło 22 minut gry, a tu żadnych 

punktów nie przybywało. Kapitan drużyny SMiCL dokonał zmiany w składzie - Chace McCarson, zszedł z 

obrońcy, na rzecz Ginny Vanya, jednocześnie wbijając na pozycję ścigającego, za Magika McVeigh’a. Po 

przerwach Nick DeuMus niedokładnie podaje, co powoduje ostrą kontrę ze strony HC, a tym samym kolejnym, 

trzecim golem dla HC, wbitym przez Lakowima Sullivana. Po ostrym ataku, nastąpiło otrzeźwienie ze strony 

SMiCL, Chace McCarson wbija pierwszego gola dla drużyny, dając wynik 30:10 dla HC.  

Mimo dalszych wysiłków nie udało się SMiCL kolejny raz podejść naszego obrońcę, co było 

najprawdopodobniej przyczyną coraz większych frustracji doprowadzając do rzutu karnego dla HC, 

zakończonego czwartym golem, dzięki bezbłędnemu strzałowi Dulce Cortez. Po ponad trzydziestominutowej 

grze pojawił się złoty znicz, złapany przez szukającego HC – Damona Salvatore – co tym samym kończyło grę, 

dając wynik 190:10 dla HC. Po krótkich wiwatach naszej drużyny i podziękowaniu ze strony SMiC Lumos 

gracze opuścili boisko. 
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W dzisiejszym artykule postaram przybliżyć wszystkim postać „ukochanego” profesora astronomii – 

pana Lakowima Sullivana. Na pierwszy rzut oka każdy powiedziałby, że nie ma w nim nic nadzwyczajnego – ot 

zwykły profesorek z niebieściutkimi oczętami i brązowymi włosami. Pomimo swego wieku (nie przyznaje się 

otwarcie ile ma lat, zachowując się przy tym jak baba, lecz moje reporterskie oko uznaje go na mężczyznę z 40 

na karku – niby niewiele, lecz lata młodości już za nim) wciąż kipi humorem i ciętymi ripostami. Nie do końca 

wiadomo, skąd pochodzi i czy ma jakąkolwiek rodzinę – mało było wiadomo o jego dzieciństwie. Aż do czasu, 

gdy rozpoczął nauczać astronomii! Oj tak, Lakoś znany jest ze swych jakże ciekawych lekcji! Jak stwierdziła 

pewna uczennica, jego zajęcia składają się na pilnowaniem dyscypliny niczym Wielki Inkwizytor, szczegółowym 

tłumaczeniu zajęć, a następnie wieeelkiemu odpytywaniu. Nic więc dziwnego, że część uczniów na same 

słowo Lakowim i astronomia oblewają się zimnym potem. Do dziś dnia najbardziej znanym żartem Lakowima 

do straszenia adeptów sztuk magicznych jest przysłowiowa „kartkówka z gwiazdozbiorów”. Znany jest ze 

swych chamskich odpowiedzi i nadeptywaniu ludziom na odcisk. Nic dodać nic ująć – osoba, która go 

zrozumie jest jedną na milion!  

Lakowim jest uczciwy jak łza i zawsze powie ci co myśli, choćby miał paść! Oj tak, lepiej z nim nie 

zadzierać. Jak dowiedziałam się od mojego anonimowego informatora, raz ośmielił się skraść puchar Turnieju 

Trójmagicznego Domów w pewnej szkole, w której nauczał, gdyż uczniowie, którzy walczyli o puchar, nie 

zasłużyli w jego mniemaniu na niego! No cóż… Po tej historii w Świętym Mungu leczyli go aż 3 tygodnie! 

Pomijając te drobne wady, kobiety zawsze go uwielbiały! Pewnie ciekawi was, komu Sullivan oddał swe serce? 

No cóż.. I tu zaczyna robić się ciekawie. Nikt by nie uwierzył, że Lakoś to lekkoduch, który lubi skakać z 

kwiatka na kwiatek! I ani myśli o ożenku, pomimo nieślubnych dzieci! 

Lakowim Sullivan w dawnych czasach, gdy nauczał w Triadicy, znany był ze swoich skłonności 

homoseksualnych – otwarcie przyznawał się do związku z Darkenem Quilochem, nauczycielem OPCM w 

Triadicy. Jednak czy faktycznie mieli się ku sobie? Ciężko stwierdzić – może była to zasłona dymna, chroniąca 

go przed tłumem napalonych na niego czarownic? Wiadomo było przecież, ze Vipera Snape w lochach wraz ze 

swoją ciotką Madi Verian Grid warzyły eliksiry miłosne! Czarny rynek w Triadicy kwitł, a Lakowim ciągle 

rozdawał ujemne punkty i szlabany, gdy zauważył jakiekolwiek dodatki dolewane w swym jedzeniu lub piciu. 

Lakowim najprawdopodobniej nie lubił chodzić zakochany jak szczygieł, co nie znaczy, że nie podrywał 

niewinnych uczennic! 

"Lakowim? No tak. Słyszałam o tym terroryście. Podobno siedzi w Wieży i tylko poluje na młode, świeże 

dziewice które podążają do zamku na lekcje astronomii. Często także daje się usłyszeć z jego gabinetu 

dziwne, dość dwuznaczne postękiwania” – wyznaje jedna z profesorek. Co się dzieje w gabinecie Sullivana? 

Możemy się jedynie domyślać! 

Po wielu próbach odrzucaniu amorów ze strony Vipery, która notorycznie dolewała amortencję do jego 

kielicha, Lakowim postanowił opuścić gmachy Triadicy, kierując swe kroki właśnie do Hogwart Carft! Jednak 

Snape’ówna się nie zlękła! Po paru miesiącach dołączyła również i tam, przenosząc się do tej samej placówki. 

Zanim jednak do tego doszło, jak wyznała jedna z nauczycielek z HC, Sullivan znów zawrócił w głowie kolejnej 

uczennicy! 

„Była zimna, listopadowa noc. Lakowim, jak zwykle grzał sobie zgrzybiałe nogi koło kominka w swoim 

gabinecie. Otóż było koło godziny 20.00 gdy przechodziłam obok jego pomieszczenia. Słyszałam jak kłóci się z 

pewną kobietą. Podsłuchałam jedynie urywki i kilka wyrazów: syn, James, alimenty, proces. Wtem usłyszałam 

jak ktoś zbliża się do drzwi. Odbiegłam za pobliski winkiel. Zobaczyłam wtedy jak z jego gabinetu wychodzi 

ówczesna prefekt naczelna - Olivia Wilde. Było to dla mnie strasznym przeżyciem. Dopiero później sobie to 

wszystko poskładałam. Olivia była w ciąży z Lakowimem. Jej rodzice nie chcieli mieć takiego zięcia, a on nie  
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chciał uznać bękarta. Dlatego też Olivia zastraszyła go sądem i alimentami. No cóż... co tu kryć... James 

Merlin to syn Lakowima” – podsumowuje profesorka. 

Czyżby to właśnie dlatego Olivia tak szybko opuściła gmach Hogwart Carft? Być może. Dziecko to w końcu 

wielka odpowiedzialność! A jak wiemy Lakowim aktualnie naucza na aż trzech posadach profesorskich! Czyżby 

alimenty tylko kosztowały?] 

Jednak to nie koniec rewelacji! Jak donosi kolejna profesorka, Lakowim i Lillianna Carft – dyrektorka 

HC, spłodzili dziecko. Nie wiadomo do końca czy dziecko jest jego, lecz wszystko na to wskazuje! Jak wyjaśnia 

informatorka Lakowraz z Lill wzięli dłuższy urlop i wybrali się do małej miejscowości koło Singapuru, gdzie Lill 

urodziła dziewczynkę, a „doktor” Lako odebrał poród! Słodką dziecinę nazwali na cześć jednej z założycielek 

HC – Maggie. Jak twierdzi informatorka, Lakowim chciał otrzymać podwyżkę i związał się nieformalnie z 

dyrektorką. 

Obecnie Lakowim ostrzy pazurki na Ewelinę Granger, czarownicę, która w ostatnim czasie ciągle wodzi 

wzrokiem za profesorem. Kuse szaty, błyszczyk na ustach – czy Sullivan oprze się jej urokowi? Czas pokaże! 
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