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Ain Eingarp, zwierciadło nas samych 

Gdy kilkanaście lat temu nasz czarodziejski świat magii powoli dopiero zaczynał tworzyć jak 

akromantula mglistoperlistą sieć, własną historię i niezapomniane przyjaźnie oraz rozpoczynał 
pisanie wielkiej księgi wspólnych przygód, to mugole i czarodzieje różnili się od dzisiejszego, 
realnego spojrzenia na otaczające nas istoty. Tamten świat wydawał 
się lepszy bez ciągłych rozmów o naszym życiu w gimnazjum, 
liceum, co dzisiaj nam się ciekawego wydarzyło na zakupach, czy 
na jakiej byliśmy imprezie. I nie zaprzeczajmy, że nikt z nas tak nie 
robi, bo wiele takich przykładów znajdziemy o każdej porze 
wchodząc do Wielkiej Sali. Domyślam się, że pójdzie bardzo szybko 
fala słów, że tylko potrafię innych krytykować. I niech Was troll 
maczugą trafi. Jasne, że tak nie jest. Ja też zmieniam te ŚM na gorsze. 
Biorę udział w dziwnych rozmowach, spamuję emotkami czy robię ze 
szkoły miejsce towarzyskich spotkań. Dlatego też zastanawia mnie 
jeden drobny szczegół, który jest zwierciadłem, oprawionym w piękną 
ramę z napisem, który czytany od tyłu daje nam te jakże wymowne słowa, które 
powinny być znane wszystkim czytelnikom serii HP autorstwa J.K. Rowling. Czy w tamtym 
okresie gdybyśmy spojrzeli na owe Ain Eingarp to obraz, jaki byśmy ujrzeli na płaskiej 
tafli uczuć byłby wcale niepodobny do dzisiejszego pragnienia naszego serca? Zamienie się 
w czarodzieja, który żył kilka lat temu w czarodziejskiej społeczności i stanę przed zwykłym 
mugolskim lustrem. Załóżmy, że to nasz starożytny artefakt. Widzę z początku siebie, tylko 
jedynego. Lecz w mojej głowie zaraz i tak tworzy się obraz, pięknej rywalizacji między domami, 
dużej ilości uczniów otaczająca swoich opiekunów w dniu rozpoczęcia kolejnego udanego roku 

szkolnego, wspaniałej czystości dusz i chęci zdobycia najlepszych nagród i 
wyróżnień. Brzmi powiem szczerze komicznie, ale ma w sobie to coś... To 
coś, które sprawia, że chcemy by tak znowu było. Moje refleksje na ten 
temat może nie powinny się w ogóle tutaj pojawić. Jednak mam nadzieję, 
że przeistaczając się w dzisiejszego człowieka ujrzę w tym zwierciadle co 

innego. Boję się szczerze mówiąc zajrzeć w nie, nie jako Justin Saphore, tylko 
będąc wtedy sobą, czyli szesnastoletnim nastolatkiem o pokręconej historii 
życia. Jestem pełen obaw, że ujrzę to, czego nigdy nie uda mi się osiągnąć. I 
chociaż strach przed utratą ważnej rzeczy jest gorszy niż samo 

uświadomienie sobie, że nigdy nie będziemy tego, czego tak mocno pragnie 
nasze serce mieli, to ciężko się nam z nim rozstać. Przyczepił się do nas za 
pomocą niewidzialnego kleju i nie chce się za żadne skarby Banku Gringotta 
oderwać. Sami mamy w tym udział... Podsycamy własne płonne nadzieje, zamiast 

dążyć do tego by to się spełniło. Normalnymi i moralnymi sposobami rzecz jasna. 
A później jesteśmy rozczarowani... Można powiedzieć... ŻYCIE. Tylko 
dlaczego tak bardzo je sobie niszczymy w dwóch równolegle istniejących 

światach. Teraz będąc czarodziejem zwykłym, normalnym w dniu pisania 
tego artykułu i spoglądając w Pragnienia, widzę przerażającą rzecz. Mnie stojącego u szczytu 
sławy, dyrektorowanie szkolnej, dobrze prosperującej placówce, gdzie mam wokół siebie 
poddanych uczniów, nauczycieli oraz pracowników którzy się mnie najzwyczajniej w świecie 



boją, a z drugiej strony nienawidzą, lecz nie mają odwagi się przeciwstawić, temu żądnemu krwi 
człowiekowi. Duża liczba z nas by miała podobnie...  
I wstyd mi przyznać, ale pod moim piedestałem leżą ciała, które sam zabiłem by dojść do celu. 
Widzę wielką wojnę między szkołę o bycie najlepszym, chorą rywalizację, która przemienia się w 
coraz większą zazdrość. Oni mają, to my musimy coś mieć lepszego! Oni mają taką szkołę, nie 
podoba się - robimy wiele rzeczy by ją po prostu zniszczyć. I już mam dość patrzenia się na to 
wszystko... To naprawdę przerażająca rzecz.  

 

Drogi czarodzieju, droga czarownico... Na koniec tego wywodu błagam, nie 

zanoście się śmiechem abderyckim, patrząc co ten Justin znowu wypisuje. To 
samopiszące pióro coś w dziwnych słowach to zapisuje... Ale zacznij ab ovo mojego 
zakończenia. Pragnę, by każde z Was stanęło przed takim zwierciadłem i 
zobaczyło czego skrycie pragniecie będąc w Świecie Magii. Skupcie się, a 
ujrzycie coś, czego nigdy nie przewidzieliście zobaczyć. Stańcie się również 
nastolatkami i wieczorem w łazience przejrzyjcie się w lustrze. Jeśli naprawdę 
widzicie samego siebie, to jesteście najszczęśliwszymi ludźmi bądź idiotami, którzy 
nie mają żadnej wyobraźni. Życzę Wam jednak, tego pierwszego. Ale na zadane mi 
pytanie, co widzę w zwierciadle Ain Eingarp jako Daniel, nie odpowiem Wam 
nigdy. Będzie to moja słodka tajemnica, do czasu aż ujrzę samego siebie. Mój krzyk 
rozniesie się wtedy po całej Dolinie Godryka. 
 
Niech Merlin będzie z Wami, 
J.C.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Kto jest kim w Hogwarcie Carft? 
Czyli nasi odpowiednicy bohaterów J.K. Rowling 

Choć nasza szkoła, Hogwart im. Sióstr Carft, jedynie nawiązuje do Hogwartu, który opisała w 
Harrym Potterze Rowling, nie sposób nie doszukiwać się podobieństw między uczniami i 

nauczycielami naszej szkoły, a tymi ze szkoły Harre’go, Rona i Hermiony... 
 
Nereida Carft – Hermiona Granger 
Dla wszystkich, którzy mieli przyjemność spotkać się z Puchonką, to porównanie 
nie dziwi. Nasza uczennica zdaje się wygrywać wszystkie konkursy od króciutkich 
quizów po najbardziej obszerne olimpiady z najdziwniejszych nawet przedmiotów. 
Pannę Carft najlepiej znaleźć na lekcji, gdzie natychmiast wyrywa się do 
odpowiedzi. Zazwyczaj ma rację. Właściwie mogłaby uczyć nauczycieli. 
Przynajmniej sama. 
 

Gwendolyn Souris-Saphore – Ślizgoński typ 
Rodowita Ślizgonka. Niezwykle złośliwa, przez co połowa Carftowiczów ją uwielbia. Z 

tego samego względu druga połowa jej nienawidzi. Mimo to ciężko sobie wyobrazić 
naszą szkołę bez tej ambitnej uczennicy. Jest stałym bywalcem pubu, a także 
umiłowanym lub znienawidzonym uczniem naszych nauczycieli. 
 
 

prof. Victoria Baltimore – Remus Lupin   
Nasza ukochana nauczycielka wampirologii jest zdecydowanie 

najspokojniejszym i najmilszym nauczycielem w   naszej szkole. Choć niektórzy 
potrafią być dla niej wredni, profesor Baltimore zawsze emanuje spokojem 
ducha i   optymizmem, który udziela się całej społeczności szkolnej. 
 

 
Karolina Gleinert – Argus Filch.   
Naszą trzecioklasistkę nietrudno spotkać w naszym szkolny pubie. Mimo to na 
próżno wyczekujmy jej głosu. Karolina,   podobnie jak szkolny woźny, zdaje się 
więcej słuchać, niż mówić. Czyżby nasza uczennica kryła jakąś straszliwą   

tajemnicę? Może podobnie jak Filch Karolina jest charłakiem… 
 

 
Justin Cammon Saphore – Fred i George Wealsey   
Nasza szkolna maskotka, były nauczyciel, były uczeń, itd., itp. Justin Saphore 
sprawia, że nawet gdy w   pubie przesiaduje kilka osób, to wydaje się tam być 
tłoczno… Zawsze nadarzy się okazja, aby czarodziej palnął coś grubiańskiego, 
sprośnie zabawnego.  

 
Naya Lecter – Pansy Parkinson 
Do naszej doświadczonej Puchonki, podobnie jak do potterowskiej bohaterki, 
zawsze należy ostatnie, zazwyczaj złośliwe lub cyniczne, słowo. Chociaż sprawia 
nam wszystkich niejedną przykrość, bez niej byłoby… nudno! 

 
 

 



 

 

 

Waszym ulubionym przedmiotem została Transmutacja! Uzyskała aż 14 waszych 

głosów, czyli ok. 25  %. Na drugim miejscu jest Opieka nad Magicznymi Stworzeniami 

(12 głosów -  22%), a na trzecim: Numerologia i Astronomia (po 5 głosów, czyli 9%) 

Ankietowanych zapytaliśmy również ‘Dlaczego HC?’. Oto zbiór najlepszych odpowiedzi: 

 ‘Kocham tą szkołę za ludzi i nauczycieli (dyr.Najlepszy) . Theme całkiem fajne i oferta 

edukacyjna także super . Za to wybrałem właśnie tą szkołę .’ 

‘Dlatego iż w tej szkole można pod koniec roku szkolnego otrzymac nagrode rzeczową” 

‘Hogwart Carft znalazłem w II roku szkolnym przez przypadek. Zauroczyła mnie w nim 

bardzo rodzinna atmosfera, przyjacielska więź, gdzie każdy jednak starał się nie walczyć a 

wspólnie żyć. I chociaż zmieniało się to z biegiem lat to wg mnie dalej HC jest tą fajną 

szkołą, która zawsze była i będzie moim domem. Bo jak to kiedyś powiedziałem. Jeśli mam 

umrzeć w SM to zrobię to tylko w HC. I to z tej szkoły, jako ostatniej odejdę. Na pamiątkę i 

uczczenie przeżytych tylu lat w tej najlepszej szkole magii EVER.’ 

‘Dlaczego HC? Hmm... w tej szkole po prostu jest coś takiego co w niej trzyma i nie pozwala 

odejść. Jest w niej taka moc. Jeśli się zaczyna przygodę w HC to zostaje się z nim do końca, 

nie da się z niego zrezygnować.’ 

‘HC to mała rodzina. Wyjątkowa szkoła, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie. HC to coś 

wyjątkowego. Dlatego wybrałam HC a nie inną szkołę Świata Magii.’ 

‘Szukałam w internecie szkoły magii, w której mogłabym się szkolić. Gdy zobaczyłam HC od 

razu spodobała mi się. Po pierwsze - grafika jest suuuper i przyciąga, na prawdę. Ogólnie 

cała organizacja spodobała mi się - Emily Granger’ 

‘To była pierwsza szkoła na jaką trawiłam. Nie wiedziałam, że są inne, dowiedziałam się 

dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, lecz nie chciałam się już przenosić, ponieważ 

poznałam tu kilka osób, z którymi dobrze się dogaduję.’ 

‘Wybrałam tę szkołę Hogwart Crafft dlatego, że tutaj wszyscy (uczniowie, nauczyciele,  

pracownicy) żyją w zgodzie. Jest bardzo dobra kadra pedagogiczna. Atmosfera jest 

wspaniała i   czas w tej szkole jest zawsze jakoś dobrze zorganizowany..’ 

‘Wybrałem HC, ponieważ jest dobrą placówką naukową z bogatą historią i dużym zasobem   

wiedzy. Oprócz tego ma wspaniały klimat i piękny wygląd strony. Bez żadnych wahań 

mogę   też wskazać wspaniałe nauczanie przedmiotów: OPCM, Wampirologii i (w 

szczególności)   Numerologii :)’ 



   

               „Kolejny romans dyrektora?” – mówi wstrząśnięta Katrin Carax 

Gdy panna Carax, zadała to pytanie w Wielkiej Sali od razu postanowiliśmy działad. Mianowicie doszły 

nas słuchy, że pan Potter ma romans, ohoho tak, tak! Lecz co jest jeszcze ciekawsze nie tylko z płcią 

piękną, ale i też tą drugą. Czułe słówka, dziwne powitania i co najlepsze żywy dowód flirtu na oczach 

innych trzydziestu osób przebywających w Sali. A co z Nereidą Carft, która miała zostad rzekomo jego 

żoną? Czy akceptuje wybryki starego dyrektora?  Postaramy się tego dla was dowiedzied! Skoro 

jesteśmy już przy naszych dyrektorach zobaczcie jak toczyła się pewna rozmowa: 

[22:14:08] dyr_Jonathan_Marley: Spokojnie, dzisiaj czwórka uczniów ze mną rozmowę zaczęła 

"Proszę Pani", więc nie  jest źle.       

[22:14:19] Gwen_Souris ahahahahahahahaha   

*22:14:28+ Gwen_Souris: *śmieje się DYSKRETNIE pod stołem*   

*22:14:31+ prof_Jasper_Cahill: Jonathan to takie żeoskie imię XDDDDDDDDD   

*22:14:34+ dyr_Jonathan_Marley: Gwen, to nie jest śmieszne. Też tak robiłaś jak byłaś mała.  

*22:14:28+ Gwen_Souris: Też mówiłam na Ciebie per, pani? XD   

[22:14:34] dyr_Jonathan_Marley: hahaha.. bardzo śmieszne. -.- 

Chłopiec, a może dziewczyna? 

No cóż…  Na lekcji Obrony przed Czarną Magią nastąpiła dośd żenująca sytuacja.   Nauczyciel 

rozpoczął lekcję od ujemnych punktów...  by później pomylid płed uczennicy.  Nasza redakcja wpadła 

na wspaniały pomysł, by sfinansowad mu nowoczesny generator odróżniania płci! ;) 

Byli dyrektorzy czas na panie prefekt naczelne! 
Doszły nas słuchy, że Pani Prefekt Naczelna jest…. Adoptowana!  Dowiedziała  

się tego w rocznicę ślubu rodziców…  Przyjrzyjmy się tej rozmowie dokładniej:   

[11:32:04] Sunniva_Nicole_Smith: umiem gotowad   

[11:32:23] NicolasSmith: Nicole   

[11:32:30] NicolasSmith: Wmawiaj sobie dalej    

[11:32:43] NicolasSmith: Jadłem Twoje ziemniaki..   

[11:32:46] NicolasSmith: przypalone!   

*11:33:01+ Sunniva_Nicole_Smith: w rocznicę ślubu Ty mi takie coś mówisz? nóż w serce <oooch>  

[11:33:12] NicolasSmith: Dostałaś prezent?    

[11:33:16] NicolasSmith: To się ciesz!  

 *11:33:21+ Bella_Jenkins: książka kucharska?   

[11:33:29] NicolasSmith: Hahahaha, o Bella nie pomyślałem    

[11:33:35] Bella_Jenkins: a widzisz ;)    

[11:34:20] NicolasSmith: biorę dzieci na pizze    

[11:34:34] Sunniva_Nicole_Smith: a to my mamy dzieci?   

[11:35:04] NicolasSmith: Gwen jest adoptowana    

[11:35:15] Sunniva_Nicole_Smith: XD  

*11:35:21+ Sunniva_Nicole_Smith: Gwen córeczko <love>   

[11:35:22+ Bella_Jenkins: no i wszystko się wydało xD   

[11:35:39] NicolasSmith: Będzie impreza na roczek…   



[11:35:44] NicolasSmith: O kuuuuuurcze   

[11:35:48] Sunniva_Nicole_Smith: no pewnie   

[11:36:57] Gwen_Souris: o  [11:36:58] Gwen_Souris: jaaaaaa   

[11:37:03] Gwen_Souris: jestem adoptowana?   

[11:37:04] Gwen_Souris: xDDDDDDDDDDDD  

 [11:37:07] Gwen_Souris: ok   

*11:37:18+ Sunniva_Nicole_Smith: tak, adoptujemy Cię <hihihi>   

[11:37:27] NicolasSmith: Ona już jest adoptowana! 

[11:37:33] NicolasSmith: Ale jej nie mówmy 

[11:37:42] Sunniva_Nicole_Smith: dobra to bd tajemnica xD 

*11:37:59+ Gwen_Souris: *udaje, że nie wie, że jest adoptowana* 

Była nasza Gwen to i czas na Karolinę! O to czego się dowiedzieliśmy! 

 
Perfekcyjna pani prefekt naczelna oskarża drugą panią prefekt o naukę pierwszaków nielegalnych 

pojedynków. Publikujemy wam bardzo okrojony tekst, by nikogo nie urazid. Pozdrawiamy Karolinę 

Gleinert i pragniemy ją poinformowad, że dyrektor Jonathan pozwolił pannie Gwen Saphore na 

pojedynki, tym bardziej że podczas ich trwania, przebywał w sali. Pragniemy także zawiadomid ją, że 

nieładnie jest donosid na innych uczniów (oj oj!). Tym nie zdobędzie pani ich sympatii. Karolina chyba 

wzięła sobie wygranie posady PN zbyt poważnie, ponieważ kilka dni po owych oskarżeniach 

przechadzała się po innych salach, w poszukiwaniu "nielegalnych pojedynków". Czy jej sumiennośd i 

dostosowanie się do regulaminu będzie trafnym pomysłem na sukces? 

Od dyrektorów, przez prefektów do uczniów! 

*14:13:59+ Nereida_Carft: Wczoraj polubiłam post   

*14:13:59+ Nereida_Carft: mojej koleżanki,       

*14:14:01+ Nereida_Carft: że jest w związku.   

*14:14:03+ Nereida_Carft: Już nie jest.   

[14:14:05] _Daniel_: XD       

[14:14:08] Akemi_Orihara: XDDDDDDDDDDD   

*14:14:14+ Nereida_Carft: A jej (już były) chłopak ma nową dziewczynę.   

*14:14:29+ Nereida_Carft: A najlepsze jest to, że post z jego nową dziewczyną też polubiłam. Wczoraj. 

Tak trudno zapamiętad o czym sie pisze! 

 

[19:55:20+ Naya_Lecter: skooczyłam 

[19:55:20] Naya_Lecter: arcy wazny wywiad ze sobą :c xDDDDD 

[19:55:24] JustinSaphore: Hmm    

[20:32:38] JustinSaphore: Dasz mi go na mejla? 

[20:32:49] Naya_Lecter: <hmm> 

*20:33:03+ Naya_Lecter: ale, że co? xD 

[20:33:13] JustinSaphore: Nayo. 

[20:33:14] JustinSaphore: XDDD 

[20:33:21] Naya_Lecter: Pff :c 



 

Wywiad z dyr. Jonathanem Marleyem przeprowadziły Naya Lecter oraz Charlotte Herbert. 

Naya_Lecter: Witamy szanownego Pana dyrektora w imieniu redakcji CP! Czy znalazłby 

Pan minutkę na udzielenie wywiadu? 

Jonathan_Marley: Oczywiście. Słucham Was dziewczyny.     

Charlotte_Herbert: Jak Pan się miewa? Nie za dużo dziś pracy?      

Jonathan_Marley: Soboty są wyjątkowo miłe, a mimo to pracy nigdy za mało.      

Naya_Lecter:: Jak ocenia Pan obecny rok szkolny na dzieo dzisiejszy? Uczniowie pilni? 

Nauczyciele obowiązkowi? 

Jonathan_Marley: Właśnie minął trzeci tydzieo nauki. Cieszę się z tak wysokiej frekwencji. Nie 

zawodzę się na naszych czarodziejach jak i czarownicach. A cały placek pedagogiczny także 

się spisuje na order i pochwałę. 

Charlotte_Herbert: Jak według Pana zachowują się uczniowie na lekcjach?      

Jonathan_Marley: Hmm... Nie ukrywam, że nasze szkolne duchy nieco mi donoszą o 

poczynaniach naszych gnomów na lekcjach. Są to początki, a wiemy że początki bywają 

trudne, chaotyczne. Jedni sobie radzą dobrze, wręcz idealni czarodzieje. Inni zaś potrzebują 

więcej czasu, żaby zasmakowad magii.        

Naya_Lecter: Wiadomo, jak to nowi uczniowie, muszą byd rozbrykani na początku. Cóż, czy 

lubi Pan swoją pracę? Trzeba przyznad, że funkcja dyrektora nie jest zbyt łatwa...  

Jonathan_Marley: Nie wiem czemu, ale nie odczuwam szczególnej presji. Cieszy mnie fakt, że 

mogę sprawiad przyjemnośd innym. Wprowadzad ich w klimat Hogwartu, tajemniczości, 

przygody.      

Charlotte_Herbert: A może jednak miał Pan kiedyś dosyd natłoku obowiązków i chciał to 

wszystko rzucid?      

Jonathan_Marley: A gdzie tam! *śmiech* Moje gnomy sprawiają mi wiele radości. Co z tego, 

że muszę każdemu z osobna tłumaczyd gdzie są zapisy, jak wejśd na lekcje, gdzie do toalety? 

Dzięki cierpliwości można poznad na prawdę wiele fascynujących osobowości.     

Naya_Lecter: Gratulujemy takiej ogromnej cierpliwości, niektórzy pewnie nie wytrzymaliby 

nerwowo! Czy dogaduje się Pan z pozostałymi zarządcami szkoły? 

Jonathan_Marley: Ha! My jesteśmy jak z jednego kotła. Niełatwo znaleźd między nami 

chodby nid nieporozumienia. Każdy ma swój podział obowiązków dzięki, któremu tworzy 

jedną wielką całośd. Tą całością nazywamy Hogwart Carft.      

Charlotte_Herbert: W koocu współpraca czyni cuda... Czy jest Pan zadowolony ze zmian, 

jakie zaszły w szkole?      

Jonathan_Marley: Czy jestem zadowolony? Oczywiście. Właśnie dzięki wspomnianej 

współpracy stworzyliśmy to, do czego tak na prawdę dążyliśmy od dawna. Każda zmiana 

przyniosła nam skutki. Jakie? Jak najbardziej trafne. Pozytywne.      



Naya_Lecter: Jest Pan nie tylko dyrektorem, ale też nauczycielem wróżbiarstwa. Dlaczego 

wybrał Pan właśnie ten kierunek? Co Pana zainspirowało? 

Jonathan_Marley: Wróżbiarstwo w mojej rodzinie chyba jest dziedziczne. *śmiech* Moją 

matką jest znana wróżbitka, Morgana Turandot (inaczej Lilianna Fotch), przy której 

nauczyłem się niemal wszystkiego. Wiele jej zawdzięczam, chod moją przygodę z 

wróżbiarstwem zaczynałem u zupełnie innej nauczycielki.      

Charlotte_Herbert: Był pan kiedyś uczniem jakiejś szkoły? Jeśli tak, to jak Pan ją wspomina? 

Był Pan pilnym uczniem? Szczerze!      

Jonathan_Marley: Najlepiej wspominam SMiC Lumos, gdzie tak na prawdę wszystko się 

zaczęło. Ukooczyłem tam dwie klasy. Tę szkołę będę zawsze wspominał najlepiej. To tam 

poczułem prawdziwy klimat magii, którym teraz chce zarazid naszych uczniów. Jestem także 

absolwentem Uniwersytetu Magii i Czarodziejstwa, a aktualnie kooczę ostatnią klasę AMR. 

Wasz dyrektor się edukuje, więc doceocie ten fakt! *śmiech* A jakim byłem uczniem? Niczym 

się niewyróżniającym. Nigdy nie uważałem na astronomii i eliksirach. Za to świetnie czułem 

się na miotle i na lekcji obrony przed czarną magią. 

Naya_Lecter: Zdradzi nam Pan, czy w najbliższym czasie Hogwart Carft przejdzie jakieś 

znaczne zmiany? A może w najbliższym czasie czeka nas jakieś ważne wydarzenie? Czy 

dyrekcja szykuje coś specjalnego? 

Jonathan_Marley: Sierpieo jest w naszej szkole "Miesiącem Quidditcha"! Już wkrótce 

zaczynamy przygotowania do wielkiego meczu. Będzie on miał miejsce na szkolnym boisku 

pod koniec tego miesiąca, a zanim do niego dojdzie, czeka nas bal z okazji Nocy Duchów. 

Dyrekcja intensywnie zastanawia się nad reaktywacją Klubu Pojedynków. Poza tym 

wszystkim mamy dla naszej społeczności wiele atrakcji,  które na dzieo dzisiejszy pozostaną 

jeszcze tajemnicą.       

Charlotte_Herbert: No to będzie się działo! Sądzi Pan, że gazetka szkolna "Carft Paper" jest 

dobrym pomysłem? Dlaczego?      

Jonathan_Marley: Osobiście lubię w niedzielne wieczory posiedzied sobie przy kominku w 

moim gabinecie i popijad sok dyniowy *śmiech*, a przy tym czytad szkolną gazetę. Oczywiście 

żartuję, gazetka jest wyśmienitym przepisem na humor. Kto nie lubi czytad o sobie w gazecie? 

Ja nie! *śmiech*      

Naya_Lecter: To na koniec, aby i inni czytający mogli przeczytad o sobie w gazetce! Czy 

chciałby Pan kogoś pozdrowid? 

Jonathan_Marley: Jak na razie nie ma takiej potrzeby moje drogie czarownice. Dziękuję.     

Charlotte_Herbert: W takim razie dziękujemy za poświęcony nam czas i udzielenie 

wywiadu. Życzymy Panu Dyrektorowi wszystkiego, co najlepsze i... do zobaczenia!        



 

 

*16:34:01+ Sarah_Mellisson: Ej ! A co to było ONMS ? xD   

[16:34:21] Luna_Mornas: cos tam nad magicznymi stworzeniami       

[16:34:23] Luna_Mornas: xD   

[16:34:28] JustinSaphore: opieka   

[16:34:29] JustinSaphore: nad   

[16:34:31] JustinSaphore: magicznymi   

[16:34:34] JustinSaphore: stworzeniami   

[16:34:35] JustinSaphore: ._.   

[16:34:38] Sarah_Mellisson: aha okej xd       

[16:34:47] Luna_Mornas: ja chcialam napisac obrona <panik> 

*16:42:51+ JustinSaphore: Masz bardzo ładne włosy, męskich takich w sklepie nie było?  

[19:41:54] Antonin_Zaharoff:  Antonin ;********* 

*13:59:31+ Taj: Mam jaja i nie muszę ich robid <hmm> 

[14:59:17] mary_picket: mam dzisiaj tak pechowy dzieo, że boje sie wstac ;_; 

*15:02:45+ Kilmi_Fortress: Muminki się cieszą ,że Kilmi powieszą,odgryzą główkę i zagrają w 

siatkówkę.. *nuci* 

[21:45:39] Kamil_King:  spoko ja się żeniłem z siostrami kiedyś i dzieci miałem 

[21:45:44] Gwen_Souris: norma 

[22:35:42] Kamil_King:  pijani są wspaniali 

*20:26:49+ icybones: To jest HC , tutaj nie ma rzeczy niemożliwych 

[20:34:03] Jonathan_Marley: *zi - Jon, tam jest 'zi' a nie 'si' *gada do siebie* 

[16:40:47] AnneLynne: !accio czekolada :( 

[16:40:47] __Lesny_Skrzat: *Twoja różdżka przestała Cie słuchad. Przyciągnęła zawartośd 

talerza profesora Blacka, która wylądowała na Twojej twarzy. Uuu.. klopsiki na policzku są 

mało twarzowe* 

*16:42:55+ AnneLynne: !chłoszczyśd 

[16:42:55] __Lesny_Skrzat: *Za pomocą zaklęcia przyciągasz do siebie szczotki ze schowka 

Filcha, które Cie napastują z dołu do góry* 

*22:54:09+ JustinSaphore: *Odgryza się Gwen* To za dzisiaj 

[22:54:21] Gwen_Saphore: Ty zawsze mi odgryzasz :O 

*22:54:19+ Kamil_King: tak się odgryzłeś, ze upier*oliłes jej całą rękę 



 

 

 

 

PROLOG 

Kształtne liście bluszczu o mozaikowym układzie barw różnych odcieni zieleni oraz bieli zasłaniały 

już całkowicie   drewnianą, mogłoby się wydawad mizerną konstrukcję budynku, przypominającego 

z wyglądu zwykły wiejski domek,   jakich okolice skrywały bardzo wiele. Teren ten nadawał się od 

wieków świetnie do uprawy roli, więc każdy hodował   to co chciał i mógł, lecz czasami były to 

różne zmyślne gatunki warzyw i owoców... Jednak nie były to pomysły samych   

wieśniaków. Ich inteligencja nie obejmuje takiej rzeczy, jaką jest nauka. Co 

jakiś czas przychodził do nich pewien    tajemniczy mężczyzna, ubrany w 

czarny habit z przepasanym białym sznurem i kapturem na głowie, dający im 

maści,   czy mikstury, a nawet woreczki dziwnie wyglądających nasion. Nikt się 

nie zastanawiał dlaczego i skąd posiada on   takie zdolności, pomysły, i kim on 

w ogóle jest. W koocu dzięki niemu małe skarbczyki tych dosyd biednych ludzi powoli 

zapełniały się złotymi monetami oraz drogocennymi kryształami. Jego ręka zerwała jeden z liści 

bluszczu,   który wspinał się codziennie jeszcze wyżej, już wystając poza ostatnie drewniane belki 

komina, z którego ulatywał   biały, niczym wielki ptak dym o lekko siarczystym zapachu. 

Wrzucając mały listek do kociołka i powoli mieszając zgodnie ze wskazówkami zegara, popatrzył się 

przez okno  na obdarty z kory kawałek starego pnia, który jakby się teraz mienił w blasku 

zachodzącego słooca. Pokręcił głową   i wrzucił kolejny składnik, przy czym strącił małą buteleczkę    

z alkoholem. Kilka kropel przezroczystego płynu   popłynęło wprost do gotującego się 

eliksiru. Rozpłynęły się one w cieczy z cichym syczeniem, przez nikogo nie   zauważone... 

Tylko mały słowik siedzący na jednej z gałęzi przybocznego drzewa patrzył się 

przechylając główkę na   toczące się po ściankach buteleczki krople, wpadające do 

kociołka. On niczego nie zauważył...  Bez większego zastanowienia skierował swe kroki w 

głąb pomieszczenia. Całośd nie była jakoś przesadnie wielka,   iż oprócz warsztatu z całym 

stołem alchemicznym, piecem i szafami ze składnikami znajdował się jeden pokój  z   

małym stoliczkiem przy białej ścianie oraz coś na kształt łóżka wykonanego ze skór dzikiej 

zwierzyny. Kolejne   drewniane drzwi naznaczone już wieloma pęknięciami prowadziły do 

wielkiej biblioteki, wypełnionej po brzegi   wszelakimi tomami i papirusami. Nie były to 

zwykłe księgi. Już ich nazwy dawały do myślenia, jakimi naukami   zajmuje się ten człowiek. 

Największy z nich leżał na środku sali, podtrzymywany przez skrzydła, wykonane całkowicie   

z drewna. Był on zamknięty na zamek. Lecz nie taki zwyczajny. Kluczyk, kłódka i po sprawie. 

Czud było falującą   wokół niego tajemniczą aurę, a na środku widniały litery, napisane krwią, 

która do tej pory wydaje się jeszcze,   jak wiecznie żywa... "Apokryf Diabła. Może otworzyd tylko 

ten, kto zna jego tajemnicę." Na dole jeszcze dopisane   innym charakterem pisma bardziej 

przerażające zdanie: "Tajemnica, którą aby poznad, trzeba umrzed w Jego imię".   Obok stała 



niepozorna, czerwona świeca paląca się bez ustanku. Jednak jej nie ubyw ało. Od momentu 

zapalenia do   teraz nie ubyło jej ani trochę. Mężczyzna zapatrzył się na księgę i dotknął jej lekko 

swoją lewą ręką. Przejechał po   literach i narysował odwrócony pentagram. Gdyby przyjrzed się 

jego dłoni można zauważyd wiele nacięd i śladów po   oparzeniach, w skutek braku odpowiedniej 

ochrony przez warzonymi eliksirami. Schował swoją pokiereszowaną dłoo   w kieszeo habitu i udał 

się z powrotem do warsztatu, gdzie czekało go jeszcze sporo pracy. 

Minęła godzina ciągłego dodawania kolejnych składników i mieszania całej mikstury. Co pewien 

czas mężczyzna   mruczał jakieś inkantacje i lekko machał ręką nad kociołkiem. Zostało 

tylko jedno. Jego własny składnik. Wyciągnął  srebrny nóż i lekko naciął skórę dłoni. Kilka 

kropel krwi spłynęło  swobodnie po ostrzu noża do cieczy, która  zabarwiła się 

kontrastowo do krwi, na zielono. Nóż wylądował na pobliskim stoliku, z którego 

skapywały ostatnie   resztki czerwonawego płynu. W kociołku zaczęło coraz mocniej 

bulgotad, a tak nie powinno się zdarzyd. Mężczyzna   jakoś próbował temu zaradzid, 

lecz nic to nie dało. Ostatnie wymruczane słowo... "Spei" i kociołek wybuchł rozlewając   

ciecz po całym pomieszczeniu. Zaczął unosid się potwornie gorący dym, który swoją 

temperaturą zaczął powodowad   w pomieszczeniu pierwsze płomienie. Mężczyzna nie miał 

wyboru. Musiał uciekad, jeśli chciał jeszcze przeżyd.   Wiedział, że zaraz może się wszystko zawalid 

mu na głowę. Wybiegł czym prędzej z domu i udał się pośpiesznym   krokiem w głąb czarnego lasu, 

zwanego Mullą. Nie oglądając się za siebie, biegł coraz szybciej. Zawiódł. Będzie musiał   odkupid 

swoje winy. Tylko nie zauważył jednego. Słowik odleciał z gałęzi w stronę drogi do miasta, a 

połyskująca   częśd pnia udała się za nim... 

Może jeszcze jednej rzeczy. W średnim wieku kobieta o dosyd wyzywającym ubiorze wracała przez 

drogę obok   starego domu mężczyzny. Cała droga była jej. Widocznie znowu się upiła na sabacie. 

Tak, była to czarownica.   Zaciekawiona wyglądem prawie doszczętnie spalonego i zawalonego 

domku próbowała jakoś przedostad się do   środka i ukraśd co się dało. Jej wzrok napotkał leżący 

wśród spalonych szafek nóż, który oceniła na wartościowy,   po czym 

schowała go do kieszeni. Po rozejrzeniu się miała wracad, lecz zauważyła 

drzwi... Drzwi prowadzące do  biblioteki. Nacisnęła  powoli na klamkę i weszła 

do środka. Nie uwierzyła w to co widziała. Apokryf diabła... Przed nią.  

Wiedziała co to jest. Najczarniejsza magia jaka tylko powstała na tym świecie. 

Jednak nigdy nie wierzyła, że faktycznie  istnieje jeszcze jeden egzemplarz... 

Wzięła go do ręki i poczuła przepływającą krew przez jej całe ciało. Chwiejnym   

krokiem wydostała się z chaty i usiadła na pobliskim głazie. Brak pomysłów. Nie 

wiedziała co zrobid. Nigdy nie   przykładała wagi do nauki czarów. Na sabaty chodziła tylko po to, 

by się nachlad i wziąd udział w orgiach. Nie chciała   o tym nikomu mówid... Lecz na jej ramieniu 

usiadł złoty słowik...  

Czarodziej ubrany w szatę o piaskowym odcieniu biegł przez całą puszczę Mulla, o tajemnych 

historiach i   mieszkaocach w pościgu za innym mężczyzną, który ciągle nie zdawał sobie sprawy z 

zagrożenia. Mijali różne  siedliska magicznych stworzeo, lecz jakby one bały się ich.  Chowały się do 



nor, bądź stawały niewidzalne. Żadne z  nich nie zaatakowało. Oni jednak patrzyli się tylko przed 

siebie. Jeden uciekał. Drugi gonił. Krótki przystanek, aby   zaczerpnąd tchu na samym skraju lasu, 

gdzie rozpościerał się niesamowity widok na krainę wiecznie skutą lodem. Na  zjawiskowe lodowe 

rzeźby oświetlone przez niebieskie płomienie ognia, wielkie pałace o bardzo precyzjnej, można   

powiedzied arcymistrzowskiej budowie. Do tego zwyczajne, chod piękne góry dokookoła całej 

krainy, które stanowiły  jednocześnie barierę przed intruzami oraz miejsce bardzo tajemnicze i 

nieprzyjazne dla podróżnych. To Antruria,  siedziba najważniejszych przedstawicieli ludu północy 

oraz magów wody. Kraina wielkiej nadziei, którą można było   zamienid ją tu na 

bardzo wysokie  wyszkolenie magiczne w jednej z najznakomistszych akademii 

magicznych – Cornil pod okiem wielce doświadczonych czarodziei. Antruria 

kiedyś prowadziła wiele wojen z pobliskimi krainami o dostęp   do surowców, 

które niestety nie były możliwe u nich do wydobycia przez wszędzie panujący 

lód. Wojna stuletnia,   nazywana Bitwą Złota zakooczyła się porozumieniem, 

które zawierało dosyd przystępne warunki dla magów wody,   którzy od pory 

podpisania tego dokumentu w najważniejszym mieście całego świata, czyli w 

Forpopulos mogli   wydobywad cenne surowce w dwóch z pięciu ośrodków bez 

żadnych ograniczeo. Ten fakt znacznie polepszył stosunki   pomiędzy zwaśnionymi krainami. 

Gdy mężczyzna miał się zbierad do dalszego biegu w kierunku granicy ziemi z lodem usłyszał za 

sobą donośny i ciężki głos. Zatrzymując się popełnił błąd. Usłyszał głos. Znienawidzony od tylu lat... 

- Witaj Jasminie Filiusie, synu Verany, kobiety pracującej i Plantowa, odważnego rycerza miasta 

Forpopulos. Antruria  widad i Ciebie przekonała do swojego piękna? Czy może masz zamiar 

skorzystad z ułaskawienia przez Noyę? Tyle   lat Cię wszyscy szukali. Tyle lat spędzili, aby odnaleźd 

to, co ukradłeś. Sam wchodzisz w pułapkę zastawioną przez   strażników lodu, Alchemiku. 

- Mylisz się Unbusie, przebiegły starcze o sile i witalności młodego czarodzieja, lecz rozumie   

dojrzewającej kozy. Tylko tutaj mogę naprawid swój błąd. Nie odkryłem tajemnicy...   

- Tego błędu już nie da się naprawid. Nic ci nie pomoże. Tajemnica znowu została zachowana, bo 

przecież doskonale   wiesz, że nieliczni ją poznali... Ale płacą wielką cenę za to ujrzeli. Musisz się 

poddad Jasminie synu, zrodzony z kwiatu   jaśminu. To już koniec Twojej wędrówki. Jeśli 

przekroczysz granicę złapią Cię Strażnicy Lodu bądź magowie. Będziesz  cierpiał wiele.   

- Mylisz się. Istnieją przejścia, gdzie spokojnie będę mógł wejśd przez nie do Antrurii. Zastanawia 

mnie tylko jedno.   Dlaczego mnie goniłeś. Zabrałeś przecież Apokryf i mogłeś go odnieśd do...   

- Nie zabrałem go. Nie jest mi do niczego potrzebny, nie jestem już Rycerzem Króla mój drogi. 

Zostałem Pustelnikiem.   Ale chciałem zobaczyd, czy faktycznie spełniłeś swe groźby, które 

napisałeś na ścianie uciekając z więzienia... Jak to   brzmiało?   

- Nie spoczniecie nigdy by mnie szukad, tak jak ja nie spocznę nigdy, dopóki nie zajmę należnego 

miejsca u boku mego   mistrza. Diabeł nauczy mnie panowad nad złem i wydawad najczarniejsze 

rozkazy. Wtedy Wy będziecie pełzad po   ziemi...   

- To dlaczego uciekałeś aż do tego miejsca? Czego tu szukasz?   

- Zimne dusze skrywają się w górach Antrurii. One powiedzą mi jaka jest tajemnica... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nereida Cartf  

 

Jest szczęśliwą "mamusią" 

dwóch świnek morskich : 

Księżniczki Klementysi i 

Karola - Śmierdziela, przy 

czym Karol jest kobietą. 

 

W obliczu komara 

zamienia się w mordercę. 

Icy Bones 

 

Mimo wszystko jest 

fanatykiem gier, ma 

cztery konsole w domu.  

 

Jest w połowie 

Irlandczykiem i lubi 

mówić o swojej rodzinie. 

Elizabeth Hope 

 

Dzięki tej szkole poznała 

swoją najlepszą 

przyjaciółkę. 

 

Uczy się Świadomie Śnić, 

czyli kontrolować swoje 

sny. 

Bella Jenkis 

 

Wiele rzeczy szybko jej 

się nudzą. 

 

Nienawidzi 

pesymistycznych ludzi. 

Stara się patrzeć na świat 

z optymizmem. 

Siostry Carft, czyli 

założycielki Hogwartu to 

Lilianna i Maggie. 

 

Lilianna nauczała Obrony 

przed Czarną Magią, a 

Maggie była specem od 

Quidditcha. 

Pierwszy rok w HC 

rozpoczął się: 7 marca w 

2010r. o godzinie 19.00 

 

Pierwsze posady 

nauczyciela, które zostały 

zajęte to : OPCM, 

Quidditch, Zielarstwo i 

Wampirologia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Jonathan 

Marley woli rozmawiać ze 

szkolnymi duchami, niż z 

rozwrzeszczanymi 

uczniami. 

Profesor Nicole 

Matthews jest maniaczką 

horrorów i Yaoi. 

Nicolas Smith posiada 

swoje pupilki szkolne. 

Jakie? Gwen, Nicole, 

Kornela, Karoline, North, 

Aleksandre Cruswell i Icy. 

 

Czy dziwne jest to, że nasz 

profesor nie ma pupila w 

wersji męskiej?  

Profesor Ann Riddley 

uwielbia eksperymen- 

tować eliksiry własnej 

receptury na swoich 

uczniach. Prawdą jest to, 

że nie dla każdego dobrze 

się to skończyło. 

Zaklęcie wywołujące 

Mroczny Znak oznacza po 

francusku "weź kęs 

śmierci". 

 

Severus Snape był 

jedynym śmierciorzercą, 

który potrafił wyczarować 

Patronusa. 

Harry, Ron i Hermiona 

zostali umieszczeni w talii 

kart z czekoladowymi 

żabami.  

 

Imię "Syriusz" pochodzi 

od gwiazdy nazywanej 

także "psia gwiazda". 



 

 Nereida Carft przygotowała dla naszego kącika placuszki z cukinii.   

Żaden kraj nie kojarzy się bardziej z wakacjami niż Włochy. W dniu dzisiejszym mam zaszczyt zapoznad Was 

z   tajemnicami włoskiego warzywa: cukinii, znanej w niektórych kręgach, jako kabaczek.   Każda czarownica 

dbająca o swoją linię z pewnością ucieszy się wiadomością, że cukinia należy do jarzyn   niskokalorycznych. 

Można, zatem jeśd ją niemalże bez opamiętania, nie troszcząc się o to, że złe kalorie zwężą kolejną   

ulubioną sukienkę. Gwiazdą dzisiejszego numeru będą placuszki z cukinii – potrawa wyjątkowo łatwa i 

szybka w   przygotowaniu, a jednocześnie bardzo pożywna. 

Składniki na 3 porcje:   

2 małe cukinie  

2 łyżki stołowe jogurtu naturalnego (niesłodzonego)   

pół pokrojonej w kosteczkę cebuli  

2 jajka   

5-6 łyżek mąki   

1 ząbek czosnku   

1 łyżeczka soli    

pół łyżeczki pieprzu   

garśd ulubionych ziół (koperek, szczypiorek, bazylia)   

olej lub oliwa z oliwek. 

Cukinie bardzo dokładnie myjemy, następnie poddajemy ją obróbce: odcinamy oba kooca i ścieramy na 

tarce o  grubych oczkach (zalecamy użycie silnego czarodzieja). Solimy i pozostawiamy na 10 minut, 

najlepiej w naczyniu  wyposażonym w sitko. Cukinie dokładnie odciskamy z wody i soków. Dodajemy 

pokrojoną cebulę, jajka, jogurt, mąkę   i garśd świeżych ziół. Wyciskamy ząbek czosnku (jeżeli nie posiadamy 

na stanie wyciskarki i nie jesteśmy w stanie   samodzielnie jej wyczarowad, można czosnek bardzo drobno 

posiekad). Solimy i pieprzymy do smaku, a następnie   mieszamy wszystkie składniki. Na teflonowej patelni 

mocno rozgrzewamy tłuszcz. Nakładamy łyżkę mieszanki,   spłaszczamy i smażymy z obu stron do uzyskania 

złocistego koloru. 

Gotowe placki można urozmaicad na różne sposoby, np. posypad serkiem pleśniowym lub fetą, sosem salsą, 

śmietaną, jogurtem, a nawet podad z wędzonym łososiem i przyozdobid koperkiem. 

 Czarownica Karolina Gleniert przygotowała dla was koktajl z bananów na mleku sojowym. 

Składniki:     

- mleko sojowe Alpro naturalne   

- małe opakowanie miodu (ok. 2 łyżki)  

- 2 banany   

- ew. czekolada do posypania po wierzchu 

 

Banany kroimy drobno i wrzucamy do garnuszka, dodajemy mleko i miód.  Miksujemy  na gładka masę.  

Gdyby była za gęsta należy dodad więcej mleka.  Na sam koniec dodajemy kilka plastrów banana na 

wierzch, ew. posypujemy czekoladą.  Jeśli ktoś lubi, można dodad otręby lub musli, wg upodobania. 



 

Pozdrawiam Eli, ponieważ dzięki  

niej wieczory nie są nudne. 

Od: Lucek ;) 

Pozdrawiam Korneliusza Finta .  

Mojego najlepszego przyjaciela w SM :)    

Od: Icy Bones   

Pozdrawiam Mell, z która można  

rozmawiad przez skype do samego rana.   

Od: Lucek :*  

 Pozdrawiam wszystkich uczniów wspaniałego  

domu Salazara Slytherina oraz naszego opiekuna 

- prof. Antonina  Zaharoff. Niech dalej wiedzie 

 się nam jak najlepiej, bo W SLYTHERINIE SIŁA!!!   

Od: Domenic Craven   

Pozdrawiam Nauczycieli: Antosia , Lily , Jona,  

Victorii, Anny, Alannka  Oraz Moich dwóch 

 przyjaciółek Belli i Luny   

Od: Max Smith 

Pozdro dla Katie Gilbert z Huffelpuff'u :)   

Od: Emily Granger   

Pozdrawiam całą dyrekcje HC :)   

Od: Karolina Gleniert   

Pozdrowienia dla całego domu Hufflepuff :)  

 Od: Daniel Monore   

Pozdrowienia dla profesor Baltimore :)   

Od: Anonim 

Gwenuś, kochana, znalazłem Cie! :*  Od dawnego 

 "kolegi" (ciekawe czy zgadniesz kim jestem ;d)   

Od: T.B  

 A więc bądźcie pozdrowieni. Oczywiście dołączam 

się do wszystkich tych pozdrowieo :D   

Od: Bella Herwintegs 

 

Dla prof. Victorii mojej ulubionej profesorki.   

Od: Puchon 

 

Serdecznie pozdrawiam Katie z Hufflepuffu,  

moją dobrą koleżankę z wspólnego dormitorium. :*   

Od: Pryskaa   

Pozdrawiam serdecznie wszystkich GRYFONÓW. ;) 

 Jesteście moim prawdziwym domem ♥   

Od: Emma Fossil   

Pozdrawiam wszystkich z domu Hufflepuff - z  

wami życie staje się lepsze ! :3 Dziękuję  

Wam za to z całego serca :)   

Od: Calabera Domestos  

 

Pozdrawiam moja najlepszą przyjaciółkę Mel, która towarzyszy mnie cały dzieo. Pozdrawiam Antosia ,który 

mimo   moich wyskoków wybacza, nawet jak go wyciszę xD Pozdrawiam Lotte ,która ratuję mnie Logami i 

nie tylko.  Pozdrawiam ukochaną Zirę ,nie wiem jak mogłam zapomnied o twoim szarym kolorku ;* 

Pozdrawiam Akemi, dzięki   której w PW Slytherinu nigdy nie jest nudno :* Pozdrawiam Michaela ,który 

mam nadzieję nie da mi rózgi pod   choinkę :P Pozdrawiam Belle z którą fajnie się rozmawia i w koocu kup 

sobie kamerkę! :D Pozdrawiam oczywiście   mojego tatę, Gwen i siostrę :* Pozdrawiam panią prezes Ann, 

która za bardzo przypomina ucznia i nie moja wina że   nią z nim pomliłam. Pozdrawiam Lucka ,żeby nie 

zabił się na trampolinie xD Pozdrawiam moją imienniczkę Elizabeth   Moore na którą czekam z 

utęsknieniem, by wróciła na lekcję i byśmy mogły razem kontynuowad nasz plan ;**  Oraz... WSZYSTKICH 

ŚLIZGONÓW :*   

 

Od: Elizabeth Hope 



 

 

1. Uzupełnij krzyżówkę oraz opisz w kilka zdaniach postad z hasła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rebusy 

W + dżka + biar + rzenie   (+1 pkt) 

psa + ks + ytek     ( +1 pkt) 

ikan + ery + gini + + Dźwiedź + wid + mieo   (+2 pkt) 

inek + wan + ta   ( +1 pkt) 

 

Pierwsze 3 osoby otrzymają  dodatkowe punkty! 

Odpowiedzi z krzyżówki (każdego punktu), opis postaci z hasła oraz rozwiązania rebusów prosimy 

wysyład na sowę (e-maila): anne.lynne@wp.pl do dnia 15.08.2013r. 

 



Wraz z czwartym wydaniem naszej szkolnej gazetki dobiegł finisz konkursu na jego okładkę. 

Wszyscy już widzieli, laureatką konkursu została Sybilla Fox ze , która otrzymuje dla Slytherinu

swojego domu oraz na własne konto (ranking uczniów) aż 80 punktów! Resztę prac 

zamieszczamy poniżej wraz z nazwiskiem czarodzieja lub czarownicy. Każda praca została 

nagrodzona punktami w skali od 20 do 30 punktów. Wysyłaliście więcej prac, wybraliśmy Wasze 

najlepsze. Gratulacje!  

Blaise Badock, Rav (+30pkt.)        Domenic Craven, Slyth (+20pkt)           Ita Saraid, Slyth (+20pkt) 

 

 

 

 

 

 

 

Naya Lecter, Huff (+25pkt.)       Elizabeth Hope, Slyth (+20pkt)     Charlotte Herbert, Slyth (+20pkt) 

 

 

 

 

 

 

 

Luna Mornas, Gryff (+20pkt.)       Nereida Carft, Huff (+30pkt)           Druga  praca laureatki (S. Fox) 
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