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ałkiem możliwe, że właśnie teraz odpoczywacie na plaży 

i wsłuchujecie się w szum nadmorskich fal. Całkiem 

możliwe, że leżakujecie w hamaku za domem. W końcu, 

całkiem możliwe, że jesteście w trakcie odgnamiania 

ogrodu do którego zagoniła Was mama. Niemniej, 

gdziekolwiek jesteście i jakiekolwiek macie obowiązki, 

łączy Was jedno – właśnie czytacie wakacyjnego 

„Huncwota”. Lato jest już na półmetku. Myślę, że warto 

wycisnąć z niego to, co najlepsze. Miotlarska wycieczka z 

rodziną czy pływanie z traszkami dwuogonowymi brzmi 

świetnie. Polecam jednak zacząć od przewertowania 

„Huncwota”, od deski do deski. 

Redaktor Naczelny 
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                     akiś czas temu, będąc w odwiedzinach u mojej rodziny ze wschodniego wybrzeża Anglii, 

uciąłem sobie pogawędkę z najmłodszym z moich kuzynów. Jako że Artura czeka we wrześniu 

pierwsza podróż do Hogwartu, nie opierał się on pokusie bombardowania każdego dorosłego serią 

najwymyślniejszych pytań, dotyczących życia w zamku. Chętnie dzieląc się z nim opowieścią o Szarej 

Damie (byłem Krukonem) i odpakowując wspólnie kolejne pudełka czekoladowych żab, dobiegł mnie 

jego zduszony okrzyk: Mam Harry’ego Pottera! Mam go! Spójrz! 

Z małego fioletowego kartonika spojrzała na mnie twarz chudego młodzieńca, na którego 

nosie spoczywały okrągłe okulary, a na głowie rozwichrzone kruczoczarne włosy. Twarz, którą znali 

wszyscy. A później mój mały kuzyn powiedział: Chciałbym być taki, jak on.  

 

Harry Potter ma dziś 36 lat. Pomimo, że to najsłynniejszy czarodziej naszych czasów, jest 

jednocześnie tym najbardziej tajemniczym. Od lat skrzętnie unika prasy, przesadnie zainteresowanej 

jego osobą. Nie zgodził się na publikacje żadnej biografii, do której w kolejce ustawili się 

najpopularniejsi dziennikarze, z Ritą Skeeter na czele. Mimo że sam nigdy nie miałem okazji spotkać 

się z nim w cztery oczy, a nasza prośba o wywiad pozostała bez odpowiedzi, to wszakże jedno można 

wywnioskować — niezwykły czarodziej wiodący zwykle życie u boku żony i trójki dzieci, nigdy nie 

chciał być postrzegany jako symbol świata czarodziejów, pomimo swoich niepodważalnych zasług. 

Być może w głębi duszy czuł się zwyczajnym nastolatkiem i takim samym uczniem Hogwartu, jakim 

jesteś Ty, Twoi przyjaciele i jakim będzie mój kuzyn Artur. W końcu tak samo, jak Ty… 

 

 

 

Potter 
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Nie w głowie mu było przewodniczenie w najbardziej błyskotliwych 

kołach zainteresowań w szkole. Zamiast godzin spędzonych w 

bibliotece na nauce Obrony Przed Czarną Magią, serce skradła mu, 

tak jak większości chłopaków, najpopularniejsza z gier czarodziejów. 

Pierwsze kroki w powietrzu odsłoniły jego dryg do podniebnego 

sportu i zagwarantowały mu miejsce w szkolnej drużynie. Mimo że 

on sam uważał się za kościstego pokurcza! Zawalcz o swoją szansę 

oraz pamiętaj, że nawet Harry Potter miewał gorsze dni i jako 

szukającemu Gryfonów zdarzyło mu się połknąć Złotego Znicza! 

 

Jeżeli sądziłeś, że Chłopiec, Który Przeżył był typem kujona i brylował 

na każdej lekcji, to jesteś w błędzie. On, tak samo, jak Ty, miał swoje 

słabostki. Szczególnie nie wykazywał nad wyraz wielkich zdolności 

do ważenia mikstur. Choćby prosty przepis na Eliksir Słodkiego Snu 

był dla Pottera, ku wielkiemu rozczarowaniu nauczyciela, nie do 

przejścia. Do dziś jest dla nas wielką zagadką, jakim cudem zaliczył 

on SUMa z tego przedmiotu (przyp. red: otrzymał ocenę „Powyżej 

Oczekiwań”).  

Drugą bolączką młodego czarodzieja było wróżbiarstwo, profesja 

raczej nie wymagająca od adepta wielkich umiejętności. Jednak 

napotkane trudności  okazały się na tyle duże, że skutecznie 

przekreśliły jego szansę na dalszą edukację w tej dziedzinie. Jak 

mówi z żalem jego była profesor, Sybilla Trelawney:  

— Szkoda, naprawdę szkoda. Bardzo lubiliśmy się z Harrym. Mogę 

nawet z pełnym przekonaniem powiedzieć, że byłam jego ulubioną 

nauczycielką.  
 

 

 

Szkolne czasy to również chwile, w których serce zaczyna bić jak 

oszalałe, a motyle w brzuchu tańczą kankana. Każdy, kto doświadcza 

miłosnego uniesienia, prędzej czy później trafia do nieco kiczowatej, 

ale jednak pełnej uroku herbaciarni na uboczu wioski Hogsmeade. 

W niej też zagościł sam Harry Potter. Niestety w miłości, jak na 

wojnie, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Uczucia również 

mogą być okrutne i nawet tytuł Wybrańca może nie ochronić przed 

nimi delikatnego serca. I tym sposobem na oczach innych i samej 

pani Puddifoot, młody mężczyzna poznał gorzki smak miłości. 

Relacje świadków są niejednolite. Jedni mówią, że poszło o inną, z 

kolei drudzy zapewniają, że Potter był synonimem wierności i to 

rzeczona panienka okazała się jędzą. Tak czy siak, nawet Harry 

Potter w obliczu śmiertelnego zagrożenia ze strony czarnej magii 

znalazł czas na bycie łupem (lub ofiarą) Kupidyna. 

 

Był miłośnikiem Quidditcha 

Nie znosił niektórych przedmiotów 

Chadzał na randki i dostawał kosze 
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w czarodziejskim
               
 
            wój skrzat jest osowiały a czynności, 
które kiedyś powodowały uśmiech na jego 
twarzy są mu teraz całkowicie obojętne? 
Zamiast sprzątać jedynie spogląda za okno i 
nie słucha Twoich poleceń? Nie bagatelizuj 
tych sygnałów, ponieważ mogą one oznaczać 
depresję! 

Zapewne większość czytelników prychnie z 
lekceważeniem, widząc zestawienie wyrazów 
„skrzat” oraz „depresja” w jednym zdaniu. 
Choroba ta, traktowana dotychczas jako 
kaprys osób z wyższych sfer, zatacza jednak 
coraz szersze kręgi i nie dotyka już jedynie 
czarodziejów, ale również magiczne 
stworzenia. Presja właścicieli odbija się coraz 
mocniej na skrzatach, powodując głębokie i 
czasami nieodwracalne zmiany w ich psychice. 
Ministerstwo Magii bije na alarm, podając, że 
zaledwie w ubiegłym roku odnotowano aż 456 
przypadków depresji wśród skrzatów, 
wymagających wdrożenia natychmiastowej 
terapii. Co się z nimi jednak stało? Gdy 
udaliśmy się do Świętego Munga, prosząc o 
komentarz, dowiedzieliśmy się jedynie, że 
rzecznik jest obecnie na wakacjach i nic nie 
zapowiada, by wrócił z nich szybko. Reszta 
personelu milczy, z nieoficjalnych źródeł 
wiemy jednak, że uzdrowiciele nie mają 
pojęcia, co robić w takich przypadkach. „Nie 
mamy odpowiedniego zaplecza” — komentuje 
krótko jeden z pracowników, rozglądając się 
uważnie dookoła w obawie przed 
przyłapaniem go na rozmowie z nami. 
Korzystając z okazji, staramy się dowiedzieć, 

jak wielu 
właścicieli 
pojawia się ze swoimi skrzatami na poszukując 
pomocy. Odpowiada nam jedynie krótki, 
histeryczny śmiech. „Oni nigdy nie 
dopuszczają do myśli, że ich skrzaty są chore, 
wie Pani, jak to jest, nie przejmują się czymś 
takim, machają na to ręką…”. Czy skrzaty są w 
takim razie skazane na cierpienie w milczeniu? 

Nazwisko Algara Hewwita pojawia się we 
wszystkich materiałach dotyczących badań 
nad zachowaniem skrzatów. Ten znany 
ekspert oprócz zgłębienia ich natury, 
wypracował również innowacyjne metody 
leczenia u nich depresji, które cieszą się coraz 
większą popularnością. O skuteczności mogą 
świadczyć opinie zadowolonych klientów. 
Jeden z nich, wolący pozostać anonimowym, 
zaręcza nam, że „Wystarczyło, by mój skrzat 
spędził kilka dni u Hewwita, a wrócił do domu 
całkowicie odmieniony. Wcześniej zamiast 
sprzątać, jedynie spoglądał smętnie na ścianę i 
nie dało się go do niczego przekonać, teraz za 
to rzuca się na wszystko z entuzjazmem i 
ponownie jest taki jak dawniej. Ba! Nawet 
mogę się posunąć do stwierdzenia, że jest 
jeszcze lepiej”. Spotkaliśmy się z Hewwitem, 
by opowiedział nam więcej o swojej 
niecodziennej profesji.  

Pracownia mężczyzny mieści się w jednej z 
przecznic ulicy Pokątnej. By do niej trafić, 
trzeba dokładnie wiedzieć, czego się szuka, 
ponieważ nie posiada ona żadnego szyldu ani 
napisu. Algar nie może jednak narzekać na 
brak ruchu. 
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— Cały czas ktoś się pojawia — opowiada, gdy 
wchodzimy do środka i siadamy w jego wąskiej 
kuchni. Pomieszczenie jest urządzone w 
prostym, można nawet powiedzieć, surowym 
stylu. Kilka przypadkowych krzeseł i obtarte 
meble w białym kolorze to wszystko. — 
Wydaje mi się, że oni po prostu wzajemnie 
mnie sobie polecają. Jeden jest zadowolony, 
więc mówi o tym swojemu znajomemu i tym 
sposobem ja cały czas 
mam zajęcie. — 
Śmieje się cicho, 
nalewając nam 
herbaty do obitych 
kubków.  

— Skąd jednak 
pomysł na taki 
biznes? 

— Wszystko zaczęło 
się, gdy byłem jeszcze 
małym dzieckiem — 
wyjaśnia. — Mój 
ojciec prowadził 
wtedy mały sklepik z magicznymi gadżetami. 
Wie pani, zabawne zapałki, które 
niespodziewanie podpalały szatę tego, kto ich 
dotykał, małe figurki, które ożywały i toczyły 
ze sobą pojedynki… Wszystko to można było 
znaleźć w sklepie mojego ojca. Nie 
przychodziło do nas zbyt wielu klientów, ale co 
dwa tygodnie pojawiał się jeden z, jak ja to 
nazywam, wysokich sfer. To zawsze był ten 
sam mężczyzna, ubrany niesamowicie 
elegancko, zdecydowanie nie z naszej okolicy. 
Jeżeli już kupował, to jedynie hurtowo, nigdy 
nie mówił po co mu to wszystko, a my nie 
śmieliśmy pytać. Zawsze, gdy się jednak u nas 
pojawiał, miał przy swoim boku skrzata. Małż 
— tak go wtedy nazywał, do dzisiaj nie mam 
pojęcia dlaczego. Obserwowałem go za 
każdym razem, gdy mój ojciec sięgał po 
kolejne towary. To wtedy zrodziła się moja 
fascynacja do tych stworzeń. 

— Pana rodzina nigdy nie miała własnego 
skrzata? 

Mężczyzna śmieje się tak donośnie, że trunek 
w jego filiżance wylewa się na posadzkę. Nie 
wydaje się tym jednak za bardzo przejmować.  

— My? — odpowiada po chwili, gdy udaje mu 
się ostatecznie opanować. — Byliśmy na to 
zbyt biedni. Teraz za to, gdy udało mi się już 
dorobić… — urywa na chwilę w 
zastanowieniu. — Mam do czynienia za 

skrzatami 
praktycznie cały 
czas, nie potrzebuję 
jeszcze własnego. 

Hewwit wręcza 
mi pęk fotografii, 

które 
przedstawiają 

wygląd jego 
zakładu na samym 
początku, zdjęcia z 
jego młodości czy 
też kolejne skrzaty, 
którymi się 
zajmował. Jest tu 

nawet fotografia ze sklepu jego ojca — nieco 
bardziej zakurzona od innych i nieruchoma. 
Mężczyzna na niej widoczny ma gęstą brodę i 
surowe spojrzenie, utkwione gdzieś daleko, 
poza kadrem. 

Po herbacie przychodzi czas na zwiedzanie 
zakładu. Przenosimy się do kolejnego 
pomieszczenia, które służy Hewwitowi 
wyłącznie do pracy. Pierwsze, co rzuca się w 
oczy, to brak jakichkolwiek sprzętów. Jedynie 
posadzka i gołe, obdarte ściany. 

— Tu zaczynam terapię — wyjaśnia, widząc 
moje pytające spojrzenie. — Większość z nich 
jest niesamowicie sfrustrowana, mają już dość 
nieustannego usługiwania swoim panom i 
bycia poniżanym, taka pusta sala działa więc 
na nich wyjątkowo kojąco. Nie muszą niczego 
sprzątać, ponieważ, jak sama pani widzi, nie 
ma tutaj ani jednego mebla, ani niczego, co 
byłoby w stanie zebrać kurz. 

Kiwam z uznaniem głową. 

— I co dzieje się później? 
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— Początkowo wyłącznie siedzimy, starając się 
wzajemnie do siebie przekonać. Jedynie 
wtedy, gdy uzyskam ich zaufanie, będę w 
stanie im pomóc. To dla nich w większości 
nowa sytuacja, ponieważ przeważnie nikt z 
nimi normalnie nie rozmawia, a wszyscy 
jedynie czegoś żądają. 

Podchodzę bliżej jednej ze ścian, dostrzegając 
na niej liczne wgłębienia. Wyglądają jak 
wykonane przez małe paznokcie.   

— Jak przypuszczam nie wszystkie są jednak 
takie kulturalne? 

— Niestety, to też się zdarza. — Wzdycha. — 
Szczególnie wtedy, gdy skrzat pojawia się u 
mnie zbyt późno. Na wszelki wypadek ten 
pokój jest obłożony silnym zaklęciem, które 
blokuje jakiekolwiek używanie magii.  

Wyciągam swoją różdżkę, by zobaczyć, czy to 
prawda. Próbuję kilku prostych zaklęć, jednak 
żadne z nich się nie udaje. 

Kolejne pomieszczenie, do którego trafiamy, 
jest już diametralnie inne. Przy żarzącym się 
kominku stoją dwa fotele oraz mały stolik. 
Domowo i przytulnie — tak można to w 
skrócie opisać.  

— Tutaj przechodzimy już do konkretów — 
wyjaśnia Hewwit. — Gdy zdobędę zaufanie 
danego skrzata, wiem, że możemy zacząć 
rozwiązywać jego problem. Większość z 
właścicieli sądzi, że im głośniej krzykną, tym 
lepiej. Niektórzy używają zaklęć, inni 
podstępu, wszystko sprowadza się jednak do 
przemocy fizycznej. Ja próbuję innego 
podejścia. 

Gdy jednak pytam o szczegóły, mężczyzna 
uśmiecha się tajemniczo. „To mój sekret” — 
tłumaczy. I nie można mu się dziwić. W 
obecnej chwili jego zakład jest jedynym w 
Londynie, a może nawet w całej Wielkiej 
Brytanii, który świadczy podobne usługi. Brak 
konkurencji zdecydowanie wpływa na ruch w 
pracowni i zainteresowanie.   

Pod koniec wizyty mam okazję poznać jednego 
z pacjentów Hewwita. Do pomieszczenia 
wchodzi niepewnie skrzat, odziany w różową 
sukienkę.  

— Dzień dobry. — Uśmiecha się do mnie 
krzywo i momentalnie ucieka wzrokiem. 

— To Śnieżka — przedstawia skrzatkę 
mężczyzna. — Radzi sobie już coraz lepiej, 
prawda? 

Stworzenie kiwa niepewnie głową, a następnie 
chowa się za nogami mężczyzny. 

— Przebrnęliśmy dopiero przez dwie sesje, 
więc nie można mówić jeszcze o sukcesie, 
wszystko jednak zmierza w dobrym kierunku 
— wyjaśnia, uśmiechając się szeroko do 
skrzata. 

— Skrzaty mieszkają u Pana, czy też pojawiają 
się jedynie na swoje sesje? 

— O nie, nie — zaprzecza gwałtownie i z 
naciskiem, co, jak szybko zauważam, 
momentalnie wzbudza niepokój u Śnieżki. — 
Gdyby wracały do swoich domów po każdej 
sesji, to nie miałoby sensu. Mieszkają tutaj, 
moja pracownia posiada wydzielone pokoje 
jedynie dla moich małych pacjentów.  

— Ilu jest Pan w stanie pomieścić? 

Przez chwilę na twarzy mężczyzny gości 
szeroki uśmiech.  

— Tak wielu, jak będzie trzeba — odpowiada 
tajemniczo. 
Nie zamierzam wprowadzać skrzata, który cały 
czas kryje się za nogami Hewwita, w jeszcze 
większe zakłopotanie, czy też niweczyć 
skutków terapii. Żegnam się więc pospiesznie i 
ruszam w kierunku wyjścia.  

Poradnik Algara Hewwita pt. Od 

smutnisia do żartownisia, czyli 

skrzacia psychika”, będący zbiorem 

złotych myśli badacza na temat 

równowagi psychicznej skrzatów 

domowych, już do nabycia w sieci 

księgarń U Klitusia i Bajdusia  oraz  

Esy i Floresy.  

 



 
7 

            nicze z Powyginanymi Skrzydełkami, dwukrotni laureaci Nagrody im. Celestyny Warbeck w 

2013 i 2014 roku, okrzyknięci przez Proroka Codziennego najbardziej flejtuchowatym zespołem 

dekady, powracają po kilkuletniej przerwie z nowym materiałem, ale też z nowym bagażem 

życiowych doświadczeń. Tylko „Huncwotowi” frontman zespołu zdradził, co było powodem ich 

zniknięcia ze sceny muzycznej i jakie kawałki skrywa ich nowy album. 

 

H: Świat oszalał na Waszym punkcie, kiedy cztery lata temu nagraliście 

numer „Och, Ariadna… idź do diabła”. Wtedy na estradzie mogliśmy 

oglądać zbuntowanych chłopaków z potarganymi włosami, stojących u 

progu dorosłości. Dziś, jakby nie patrzeć, jesteście już dorosłymi 

mężczyznami. Zmieniło się coś u Was? 

G: Ej, mówisz jakbyśmy już byli o krok od kopnięcia w kalendarz (śmiech).  

Ale to prawda. Przez te ostatnie kilka lat coś się jednak zmieniło. 

Wcześniej, wiesz, liczył się tylko pęd i zabawa. Koncert za koncertem. 

Zdarzały się nawet trzy dziennie, kiedy z jednego na drugi lataliśmy na 

Zmiataczach. Dzisiaj odrobinę zwolniliśmy i zdecydowanie dzięki temu 

czujemy się pewniejsi w tym, co robimy. Nie przychodzą nam do głowy już 

ekstremalne pomysły. Nie tak często…   

H: Jeżeli już mowa o Waszych ekstremalnych pomysłach, to z pewnością 

nie można nie wspomnieć o wybryku na rozdaniu Orderów Merlina 

2013, podczas których to… 

G: …wylewitowaliśmy na środek sali jakiegoś urzędasa z waszego 

Ministerstwa (śmiech). 

H: To był zastępca Ministra Magii. 

G: Och, daj spokój. Naprawdę myśleliśmy, że to jakaś angielska odmiana 

mantykory. To wszystko przez ten tupecik (śmiech). Było, minęło.  

H: No właśnie. Czy w takim razie to już koniec aroganckiego buntu? 

G: Zawsze będziemy synonimem buntu. Jeżeli coś nam się nie podoba, to 

nie kryjemy się, tylko mówimy o tym głośno. Jednak po naszym ostatnim 

antysystemowym występie na Mistrzostwach Światach w Quidditchu w 

Argentynie postanowiliśmy się buntować wyłącznie za pomocą muzyki. 

Tak możemy się drzeć do woli.  

H: Na koniec — jakbyś opisał Wasz nowy album w dwóch słowach i do 

kogo jest on skierowany? 

G:  Krzyk Goblina. I adresujemy go do wszystkich naszych fanów, zarówno 

tych rodzimych, ze Stanów, jak i do tych z Wybrzeża Kości Słoniowej.   

 

 

Znicze 

z  

powyginanymi 

skrzydelłkami 

 

Nowy album 

Krzyk 

goblina 
JużZ w sklepach 
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Piękna jak akromantula 

Hobogobliny 

 

Gwiezdna zagadka 

Stefania Podfruwajka 

Czary poczwary 

Trytony znad Sekwany 

Czterej głupcy 

Znicze z 

powyginanymi  

skrzydełkami 

N 
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               To dopiero było widowisko. 15 letni muzyczny 

Magifestiwal w Weford Beach przerósł oczekiwania wszystkich. 

Jak mówi weteran festiwalowego szaleństwa i jednocześnie 

redaktor muzycznego czasopisma „Melodia”, Archie Bloom: — 

Byłem na każdej z dotychczasowych edycji festiwalu i czegoś 

takiego to jeszcze nie widziałem.  

Zdecydowanie było co oglądać, słuchać i nie sposób nawet 

wymienić wszystkiego, tyle się działo. Inauguracyjny koncert dał 

młodziutki zespół Różdżkoczułki, w którego skład wchodzą 

nieprzyzwoicie młode trzy walijskie niewiasty. Oprócz świeżej 

warstwy muzycznej zaprezentowały widowiskowe show. Na długo 

przed nim mówiło się, że zespół zaskoczy wszystkich 

spektakularnym wejściem i zjawi się na scenie na jednorożcach. 

Ostatecznie zaprezentowały nam zmysłowy taniec z udziałem 

elfów śródziemnomorskich.  

Gdy na drugi dzień na scenę wkroczyły Alabastrowe 

Szyszymory, tłum zwariował. Po pięciokrotnym bisie (ich gaża 

obejmowała tylko jeden), członkowie kapeli nie byli w stanie 

wychrypieć już ani jednego słowa. Nawet to nie powstrzymało 

tabunu miłośników przed wyśpiewywaniem ich kolejnych hitów w 

nadziei na zagranie jeszcze jednej zwrotki. Z kolei norweska grupa 

O północy z Yeti, słynąca z niesamowitej więzi z fanami, krążyła 

nad głową publiczności na indyjskim bławatkowym dywanie 

latającym z folklorystycznymi motywami.  

Niewymownie piękne było samo zakończenie festiwalu. 

Na scenie pojawili się wokaliści Fatalnych Jędz i Hobogoblinów w 

towarzystwie Celestyny Warbeck. Ikoniczne trio wykonało 

wspólnie poruszającą balladę „Ostatnie pokolenie czarodziejów z 

Arkadii”. Kiedy ostatnie dźwięki tej kultowej piosenki ucichły, 

nocne niebo rozbłysło wszystkimi kolorami tęczy. Nie znalazłbyś 

osoby, która nie patrzyłaby na podniebny spektakl sztucznych ogni 

jak urzeczona. Błysków nie było końca, a każdy, gdyby tylko mógł, 

wpatrywałby się w nie do następnego lata. 

 

Magifestiwal w Wexford Beach 
 

 

Byłaś dla mnie zorzą 

O północy z Yeti 
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 Przemysł miotlarski jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi czarodziejskiego 

przemysłu w ogóle. Pod hasłem „Quidditch” możemy znaleźć dosłownie wszystko – od 

coraz lepiej przystosowanych do warunków strojów, ochraniaczy i akcesoriów 

zapewniających zmniejszenie śmiertelności upadków z wysokości, przechodząc przez 

wymyślne modele piłek i niewyobrażalne ceny złotych zniczy, aż po, co najbardziej 

wyczekiwane i wywołujące najwięcej kontrowersji, miotły nie z tego świata. Byliśmy 

świadkami chwały Nimbusa 2000, królowania Błyskawicy, a teraz doświadczamy 

domniemanego odkrycia stulecia – Fulgur „Błysk” 777, na której można ścigać się ze 

światłem, nie będąc przy tym z założenia na przegranej pozycji.  
 Fulgur 777, dzieło właściciela Lotu wśród mioteł, górującego pośród innych 

sklepów miotlarskich, ma zostać symbolem nowej ery Quidditcha – miotła na tyle 

szybka, że jest w stanie przegonić wiatr, a jednocześnie na tyle bezpieczna, że można jej 

dosiąść. Jak powiedział Edgar Dodge, skromny twórca Fulgura, „Czarodzieje są gotowi 

na potężny krok w przód. Zaraz, powiedziałem krok? Miałem na myśli lot.” Zgadzamy 

się przy tym z panem Edgarem, zdecydowanie możemy sobie pozwolić na latanie do 

przodu. W każdym razie, te zalety to dopiero głowa trolla – mamy jeszcze potężne 

cielsko korzyści, przemawiających za najnowszym „Błyskiem”. Zaczynamy oczywiście od 

niebyle gratki dla tych nieco zamożniejszych – jak można się spodziewać, Fulgur będzie 

kosztował kosmiczną sumę rzędu setek tysięcy galeonów. Czy warto męczyć się z 

długami przez resztę życia i uciekać przed śmierdzącym goblinim oddechem dla 

niewyobrażanie szybkiej miotły? Cóż, po zakupie możemy być pewni, że żaden goblin 

nas nie dogoni, o ile wcześniej nie rozbijemy się na ledwie pełzającą miazgę. Jak jednak 

zapewnia sam twórca, Edgar Dodge – „Fulgur ma wbudowany system bezpieczeństwa. 

Złapie każdego czarodzieja, który z niego spadnie, o ile, oczywiście, będzie to właściciel. 

Zapewnia tym samym ochronę przed złodziejami, których sam zrzuci”. Wychodzi na to, 

że wszelakiej maści złodzieje, pragnący zdobyć Fulgura sposobem mniej legalnym, 

mogą obejść się ze smakiem.  

A co to wszystko oznacza dla tych mniej zamożnych, czyli większości? O ile nie 

jesteśmy posiadaczami iście potterowskiego szczęścia, a żaden Malfoy czy inny 

niezdrowo bogaty czarodziej nie okaże się naszym sponsorem, możemy sobie pozwolić 

jedynie, żeby na Fulgura „Błysk” 777 popatrzeć. Chociaż nie wiadomo, czy ktokolwiek w 

ogólne będzie w stanie go zobaczyć – w końcu miota tak szybka musi być równie 

nieuchwytna. 

 

 

 777 
– miotlarski HIT czy Kit? 
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Strzały z Appleby 

 

Nietoperze z Ballycastle 

 

Zjednoczeni z Puddlemere 

 

Sroki z Montrose 

 

Pustułki z Kenmare 

 

Tajfuny z Tutshill 

 

Chluba Portree 

 

Katapulty z Caerphilly 

 

Harpie z Holyhead 

 

Jastrzębie z Falmouth 

 

Wędrowy z Wigtown 

 

Osy z Wimbourne 

 

Armaty z Chudley 

Ostatni mecz 

Nadchodzący mecz 

250 – 20 

VS. Czy wiesz, ze…... 

          o było do przewidzenia. Piątkowy mecz pomiędzy 

Pustułkami z Kenmare a Armatami z Chudley zakończył się 

sromotną klęską tych drugich. Pomimo, że przez ostatnie 

lata pozycja „Armat” w lidze nieco się umocniła i zyskała na 

znaczeniu w porównaniu do ubiegłej dekady, to wygląda na 

to, że ta dobra passa dobiegła końca. Arno Greene, zastępca 

szefa Departamentu Magicznych Gier i Sportów a prywatnie 

wierny kibic „pomarańczowych”,  komentuje ostatnią 

rozgrywkę w ten sposób: 

- To już pewne. Armaty po tym meczu wrócą na 

swoje dobrze zagrzane ostatnie miejsce w 

tabeli. I za pewno szybko go nie opuszczą. 

Szkoda tylko tych kilku galeonów, które 

postawiłem na ich wygraną… 

Wygląda na to, że zmienione kilka lat temu motto zespołu z 

Chuldey „Damy radę” ponownie przybierze dobrze znaną 

jego kibicom zgaszoną formę „Trzymajmy kciuki i nie traćmy 

nadziei”.  Wszystkie oczy zwrócone są jednak teraz na 

dawnych niepokonanych mistrzów quidditcha, czyli na Osy z 

Wimbourne. Po nieustannych zmianach w kadrze trenerskiej 

i wewnętrznych konfliktach, drużyna niegdyś obdarzana 

czcią równą bogom, wylądowała na miotlarskim dnie. 

Czy oczko wyżej w rankingu da motywację zawodnikom do 

gry? Czy przywróci chwałę pasiastej drużynie? Na te pytania 

odpowiedzi dostarczą tylko zbliżające się rozgrywki. Nie 

przegap!       

 

w 1875 roku wynaleziono zaklęcie  

uchwytu, dzięki któremu kafel 

zaczął przylegać do dłoni 

ścigającego? 

. 
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1. W paczce swoich znajomych 

najczęściej: 

a) siedzisz cicho jak bahanka w 

zasłonkach 

b) opowiadasz kawały z serii „Był 

raz goblin, centaur i czarodziej” 

c) rzucasz pomysłami prawie jak 

zaklęciami – na prawo i lewo 

2. Wracasz późną porą do 

domu, kiedy nagle w krzakach 

coś szeleści. Co robisz?: 

a) łapiesz najwcześniejszego 

Błędnego Rycerza 

b) nucisz nową piosenkę 

Hobogoblinów i nic nie słyszysz 

c) sprawdzasz coś na szybko w 

„Fantastycznych zwierzętach i 

jak je znaleźć?” i wchodzisz w 

zarośla 

4. Masz urodziny. Prezent, który 

najbardziej Cię cieszy to: 

a) cieplutkie skarpetki babcinej 

roboty 

b) album ze zdjęciami 

c) nowe rękawice ze smoczej 

skóry 

3. Czytając „Podróże z 

wampirami” : 

a) niestety wymiękasz już na 

początku 

b) szukasz zdjęć młodego 

Lockharta 

c) czujesz się jakby to była książka 

o Tobie 

 

Z odwagą masz tyle wspólnego, co 

Harry Potter z baletem. 

Zdecydowanie nie lubisz wychylać 

się przed szereg. Wolny czas 

wolisz spędzać w swojej spokojnej 

norce. Już sama gra w szachy 

czarodziejów powoduje u Ciebie 

przyspieszono tętno.  Nic w tym 

złego do momentu, kiedy nie 

skończysz jak Flubert Strachliwy. 

 

Najwięcej B 

Jesteś typem lekkoducha, ale 

daleko Ci też do zapalonego 

podróżnika. Zdecydowanie 

większej adrenaliny dostarcza Ci 

koncert Alabastrowych 

Szyszymor, niż wędrówka w 

nieznane. 

 

W Twoich żyłach płynie 

najprawdziwsza krew łowcy 

przygód.  Wyjście z domu, bez 

zetknięcia się oko w oko z jakąś 

dziką i nieznaną dotąd bestią jest 

dla Ciebie czasem straconym. 

Spełnieniem Twoich marzeń 

byłaby roczna wędrówka z 

wilkołakami.  
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przedam wysłużonego, ale nadal nie do zdarcia, Nimbusa 2001 firmy Miotły Sportowe 

Nimbus. Model pochodzi z pierwszej serii, więc jest niemal okazem kolekcjonerskim! Mahoniowa 

rączka miotły nadal jest smukła i lśniąca. Gdzieniegdzie może się tylko znajdować kilka zadrapań, 

po zbyt ekstremalnych wycieczkach z moim starszym bratem. Tylne witki nadal mają swoją  

doskonałą sprężystość i pomimo upływu lat daleko im do zbutwienia. Kultowe logo firmy na 

trzonku jest dobrze zakonserwowane, bo przecierane było ręcznie, bez użycia czarów, przez co 

ciągle można nieźle zaszpanować przed znajomymi. Mam do tej wyścigówki ogromny sentyment, 

bo była moją pierwszą. Niestety zmuszony jestem ją sprzedać ze względu na nagłą potrzebę 

zyskania szybkiej gotówki. Dorzucę także olej do polerowania firmy Ellerby & Spudmore. Cena to 

400 galeonów i jest do drobnej negocjacji. Oferta prywatna, nie dla handlarzy miotłami! 

 

, Szkocja, Glasgow, Tantallon Road 13 

 

Jestem zainteresowana odkupieniem 

złotych spinek do szaty wyjściowej z 

wizerunkiem hipogryfa, najlepiej od 

Twilfitta i Tattinga, ewentualnie od 

Madame Malkin . Wybieram się 

końcem sierpnia na wesele, więc 

usilnie poszukuję jakiegoś szałowego 

dodatku, którym przyćmię kreację 

mojej tupeciarskiej bratanicy..  

Amelia Powell 
Irlandia, Kilkenny, Dean Street 46 

Bardzo chętnie wymienię 

wszystkie plakaty Armat z 

Chudley na te z Pustułkami 

z Kenmare. W zasadzie to 

jestem w stanie dorzucić do 

nich jeszcze coś ekstra. Byle 

by się tylko ich pozbyć. 

 

Antoni Małecki 
Polska, Wrocław, Agrestowa 3 

 

S Tablica oglłoszeNń 

Poszukuję zainteresowane osoby do 

przyłączenia się do Klubu Opowieści z 

Dreszczykiem.  Tematami naszych 

cotygodniowych spotkań są mrożące krew 

w żyłach historie niepopularnych 

czarodziejów i nie tylko. W przyszłym 

tygodniu omawiamy Brana Krwiopijce. Mile 

widziane przebrania! 

Ophelia Hoey 
Anglia, Nottingham, Long Row West 25 
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Mulciber Babtysta 

 

 

My, Czarodzieje, jesteśmy znani z 

naszej niezwykłości, co odróżnia nas od 

wybitnie za to pospolitych mugoli. Nie paramy 

się tym, co 

niemagiczne, a 

wszelkie wynalazki 

iście mugolskie 

ignorujemy, co 

wychodzi nam bardzo 

dobrze, w przeciwieństwie 

do, chociażby, czarowania. Jak 

się jednak okazuje, mugol jest w 

stanie zainspirować czarodzieja, co 

więcej – diametralnie zmienić jego 

życie, nawet nie zdając sobie z tego 

sprawy. W chciwe łapki Mulcibera, niegdyś 

Krętacza, teraz Babtysty, razu pewnego trafiła 

książka niemagicznego autora o wybitnie 

błyskotliwym tytule – Pachnidło. Jak każdy 

szanujący się Czytelnik przypuszcza, 

Mulciberowi nie wyszło to na dobre 

(przynajmniej w mniemaniu redakcji, bo sam 

główny zainteresowany stanowczo temu 

podobnym stwierdzeniom zaprzecza). 

 Odważyliśmy się przeprowadzić z 

panem Krętaczem–Babtystą wywiad, 

dowodząc tym samym naszej heroiczności i 

lekkomyślności jednocześnie – ledwo 

umknęliśmy śmierci, zamarynowani w 

zwierzęcym tłuszczu. Ale o tym za chwilę.  

 

 Przekraczamy prób domu, 

wyglądającego raczej jak przypadkowy zlepek 

desek nad norą trolla ziemnego niż cokolwiek 

innego, a tam, cały rozpromieniony, 

czeka na nas Mulciber Babtysta, 

człowiek chudy, lekko zgarbiony, o 

spojrzeniu doświadczonego szaleńca. 

– Pan Krętacz–Babtysta, jak mniemam? 

– Uśmiecham się, ociągając trochę z 

podaniem dłoni gospodarzowi. 

– Babtysta, Babtysta, tak… – mruczy, 

gwałtownie chwytając mnie za 

rękę, którą zaraz zbliża do nosa. – 

Nutka kardamonu i cytryny… Ach, 

proszek do prania Goblinia Bryza! 

[przyp. red.: 0,7 % zniżka na 

Goblinią Bryzę z następnym 

wydaniem Huncwota!]  

– Nie sposób zaprzeczyć… Zdradzi Pan 

naszym Czytelnikom przedmiot pańskiej pasji? 

– Ha! – Zaciera ręce. – Proszę za mną… – 

Wprowadza nas w głąb nory. – Zajmuję się, 

proszę Pani, najznamienitszą ze wszystkich 

sztuk. Zapachami. Kto by pomyślał, że to 

właśnie mugol zwróci mnie w odpowiednim 

kierunku… Zapachy to powołanie, ot co! 

Trzeba się do tego urodzić. – Mijamy 

korytarze, w których każda dostępna 

przestrzeń została obłożona regałami i 

wypełniającymi je fiolkami wszelkiej maści i 

zawartości. – Byłaby Pani tak łaskawa… – 

Przysuwa mi krzesło. – Usiąść tutaj i podwinąć 

rękaw? A Pan tutaj, proszę bardzo… 

– Panie Mulciberze… – zaczynam, gdy adresat 

wypowiedzi nakłada mi na rękę białą, lepką 

maź. – Cóż to takiego? 

– nieprzeciętny artysta czy ponadprzeciętny psychopata? 
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– To właśnie, droga Pani, sekret utrwalania 

zapachów. – Wypina dumnie pierś, nie 

przerywając smarowania. – Tłuszcz zwierzęcy. 

– Tłuszcz zwierzęcy? 

– Ależ tak! Nakładamy go na przedmiot, 

którego zapach chcemy zachować, najczęściej 

na ciało w moim przypadku… – Niezdrowy 

błysk w oku wywołuje w nas pierwsze zalążki 

niepokoju. – Smarujemy równo, dokładnie… – 

Z namaszczeniem pokrywa moją rękę 

tłuszczem. – Potem zawijamy, o tak, czystym 

bandażem… Może być też inny materiał… I 

czekamy aż nasiąknie wonią ciała. 

– Skąd… pomysł na taką działalność? 

– Jak już wspomniałem, zainspirował mnie 

mugol – mruczy, zabierając się za rękę mojego 

towarzysza (wolał on zachować swoją 

tożsamość w sekrecie z powodu uszczerbków 

w psychice po wizycie u pana Babtysty). – 

Tworzę perfumy. Mogę nimi wywołać rozpacz 

i skrajną euforię, ekstazę, myśli samobójcze… 

Mogę zapachem zniewolić świat, droga Pani. I 

ciągle zbieram składniki. 

– A co z mugolską inspiracją? Odwdzięczył się 

Pan autorowi książki? 

– Ależ tak… Zachowałem jego zapach… Wpada 

do mnie na trzecie śniadanie w każdy wtorek. 

– Zaraz… Wprowadził pan mugola w świat 

czarodziei?* 

– Nie inaczej! Nawet sobie Pani nie wyobraża, 

jaki był zachwycony! Dzięki mnie pracuje nad 

nową książką, widzi Pani… Wspaniały człowiek. 

Trochę zepsuty, wie Pani, mało obyty. Odważę 

się nawet powiedzieć… nieokrzesany. – 

Poważnie kiwa głową, wycierając nos w 

potargany rękaw. – Ale dzięki niemu 

zrozumiałem, co jest dla mnie naprawdę 

ważne. Co jest ważne dla świata. 

– W takim razie uważa Pan umiejętność 

tworzenia zapachów za bardziej opłacalną od 

czarów? 

– Bardziej opłacalną? Zdecydowanie. Bardziej 

niebezpieczną? Jak najbardziej. Bardziej 

nieprzewidywalną? Sam sławny Harry Potter 

nie mógłby zaprzeczyć. 

– Zna go Pan? Harry’ego Pottera?  

– A kto go nie zna? Oczywiście, nieosobiście. 

Spotkałem go raz na Nokturnie, dobre 

dwadzieścia lat temu. Ale, Merlin świadkiem, 

nie mam pojęcia, co taka niewinna twarzyczka 

robiła w tych okolicach. Widziałem go tylko, 

nie mieliśmy okazji porozmawiać. Chociaż, co 

do tego mam całkowitą pewność, gdyby 

poznał mnie osobiście, poparłby moje 

działania z zapałem. W końcu to światowy 

czarodziej. – Pan Mulciber zaczyna zdejmować 

mi z ręki bandaże, aby zaraz szpatułką zbierać 

wcześniej rozsmarowany tłuszcz zwierzęcy. 

Było to, łagodnie mówiąc, niepokojące. 

– Sugeruje Pan, że sam Harry Potter załatwiał 

jakieś ciemne interesy na nieokrytym zbyt 

dobrą sławą Nokturnie? 

– Ja nic takiego nie powiedziałem. Ale kto go 

tam wie… Jednego mogę być pewny, nikt, 

szanowna Pani, absolutnie nikt… – Kończy 

zdrapywać tłuszcz i przekłada go do słoika, 

zabierając się momentalnie za rękę mojego 

towarzysza. – … nie znajduje się na Nokturnie 

przez przypadek. 

– Domyśla się Pan może? Co Harry Potter 

mógł tam robić? 

– O takich kwestiach się nie gada, droga Pani. 

Nokturn to ciemne miejsce i lepiej nie 

rozsiewać tej ciemności poza jego granice. 

Można tam wszystko, sprzedawać, kupować, 

przemycać i kraść. A nikt, zapewniam, nikt nie 

będzie sprawdzał słuszności poczynań 

kogokolwiek. Jeżeli pan Potter miał coś do 

zatajenia, coś, z czym nie chciałby się podzielić 

ze światem zewnętrznym, Nokturn to idealne 

miejsce na ukrycie tej rzeczy. 

– Nokturn wciąż prosperuje? Teraz, w czasach 

pozbawionych śmierciożerców? Teraz, gdy 

czarna magia została skutecznie wypleniona? 

– Wypleniona? – Śmieje się, zakręcając pełne 

słoiki. Waha się przy pojemniku z tłuszczem z 

ręki mojego towarzysza, sprawia wrażenie, 

jakby napawał się zapachem. Zaczynamy się 

wycofywać w stronę wyjścia. – Proszę 

zachować to dla siebie, jeśli łaska. Widzi Pani, 
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niektórych rzeczy nie da się całkiem usunąć. 

Ktoś zawsze będzie kradł, ktoś zawsze będzie 

łamał zasady. Nokturn nie jest już tak otwarty, 

stał się jeszcze bardziej skryty, bardziej 

nieprzyjazny. Nie radziłbym się tam 

zapuszczać, jeżeli nie ma się nic na sumieniu. 

– A pańska działalność? Sprzedaje Pan swoje 

wyroby na Nokturnie? – Dotarliśmy do drzwi. 

– Na Nokturnie? Tam, widzi Pani, tego typu 

towary są najmilej widziane. Nie miałby Pan 

nic przeciwko – zwraca się do mojego 

towarzysza – zostać na momencik? 

 

 Nie mieliśmy okazji się przekonać, po 

jakiego nieśmiałka był panu Mulciberowi ten 

„momencik”, ale gdy zaczął gonić nas z 

siekierką, ogromnym prześcieradłem i 

wiadrem tłuszczu zwierzęcego, uznaliśmy 

wywiad za skończony. 

 Nie można ukryć, że pan Babtysta, 

który przyjął nazwisko po głównym bohaterze 

mugolskiej książki, to zdecydowanie 

nieprzeciętny człowiek. Pytanie tylko, czy owa 

nieprzeciętność objawia się w artystycznym 

geniuszu, czy raczej psychopatycznych 

zapędach? Chociaż my skłaniamy się ku wersji 

numer dwa, gorąco popierani przez mojego 

byłego towarzysza, który aktualnie znajduje 

się na urlopie lekarskim (mamy wątpliwości, 

czy kiedykolwiek z niego wróci), ocenę 

pozostawiamy Wam. 

 Zastanawia nas jeszcze jedna kwestia, 

a mianowicie – co Harry Potter robił w 

towarzystwie Mulcibera Babtysty na 

Nokturnie? I dlaczego dowiadujemy się o tym 

wydarzeniu dopiero po dwudziestu latach? 

Czy nasz zbawca, najsławniejszy czarodziej 

dzisiejszych czasów, ma do ukrycia coś, co, 

według niego, nie powinno ujrzeć światła 

dziennego? 

 Jednego możemy być pewni – my, 

Huncwoci, nie zostawiamy tego typu pytań 

bez odpowiedzi. 

 
*Z racji tego, że Mulciber Babtysta przyznał się do złamania jednej z głównych zasad o tajności w sprawach magicznych, 

zaraz po naszym odejściu został zatrzymany przez wykwalifikowanych aurorów z Ministerstwa. Jego proces odbędzie się w 

terminie nam nieznanym, a wynik dochodzenia również zostanie zatajony. Jak przyznał niejaki Goobs, jeden z aurorów 

eskortujących pana Mulcibera – „Nie jesteśmy uprawnieni do udzielania takich informacji. A takim *cenzura* jak wasz nic 

do tego”. Czy w takim razie Ministerstwo również ma coś do ukrycia? Może pan Babtysta jest w posiadaniu informacji 

niewygodnych nie tylko dla Harry’ego Pottera, ale również samego Ministerstwa Magii? Niestety, tego chyba nie będziemy 

mogli się dowiedzieć.  

 

 

 

Z tym już koniec.  Sekrety przyszłości jeszcze nigdy nie była tak czytelne. 

 Z kulami do wróżenia firmy Eni & Gma tajemnice dnia jutrzejszego są na 

wyciągnięcie ręki. Dzięki zastosowaniu najczystszego kryształu górskiego 

przepowiadanie przyszłości jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Już nigdy więcej 

czarny kot nie przetnie Ci drogi, bo dzięki kuli firmy Eni & Gma (poznając 

wcześniej drogi którymi chadzają) skrzętnie ominiesz czyhającego na Ciebie 

pecha!   

W kuli do wróżenia
 

Cena:  13 galeonów 
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       Wodnik 

Dzięki Marsowi ciepłe sierpniowe 

noce upłyną pod znakiem miłości. 

Podkręć radio przy utworze 

„Kociołek pełen gorącej miłości” a 

na pewno spędzisz cudowne chwile 

we dwoje. 

 

    Ryby 

Jowisz sprzyja Twoim planom na 

nadchodzący miesiąc. To będzie 

dobry czas na otworzenie małej 

lokaty w Banku Gringotta. Jednak 

cokolwiek postanowisz – efekt 

będzie świetny. 

    baran 

Od 9 do 14 sierpnia układ planet 

wyjątkowo poprawi Twoją 

koncentrację. Przejrzyj już teraz 

swoje nowe podręczniki a w nowym 

roku szkolnym nie będą Ci już 

potrzebne. Zielarstwo? Masz to już 

w jednym paluszku.   

   Byk 

Planetoidy z grupy Ateny wyraźnie 

pokazują, że ciągle oglądasz się za 

siebie. Zamknij już ten rozdział. 

Nawet zmieniacz czasu nie odwróci 

biegu wydarzeń w tej sprawie. 

   Rak 

Saturn ostrzega przed 

nieprzyjacielem. Pamiętasz, kiedy 

Twoja kuzynka podpaliła Ci 

wszystkie plakaty z Alabastrowymi 

Szyszymorami? Nie daj ponownie 

uśpić swojej czujności. 

   Bliznieta 

Nastrojowy dołek? Niestety Wenus 

podpowiada, że to nie koniec 

wakacyjnej chandry. Kociołkowe 

pieguski powinny chociaż w jakimś 

stopniu umilić Ci te dni.. 

Lew 

Weź głęboki oddech i zaufaj swojej 

intuicji. Wyzwól swojego 

wewnętrznego hipogryfa a sierpień 

okaże się naprawdę wspaniały! 

Panna 

Gwiazdozbiór Oriana przestrzega 

przed podróżami , szczególnie tych 

za pomocą świstoklika. Lepiej nie 

kusić losu i jeżeli już się gdzieś 

wybierać, to bezpieczniej 

tradycyjną miotłą. 

Waga 

Przyjrzyj się dokładniej nowo 

poznanej przez Ciebie osobie. Czy 

nie sądzisz, że wysyła Ci subtelne 

sygnały? Spróbuj jednak to zrobić 

z fałszoskopem w ręku. Tak dla 

ostrożności. 

 

Skorpion 

15 sierpnia słońce wejdzie w Twoją 

strefę miłości. Kiedy zauważysz 

drżenie dolnych kończyn a w ustach 

posmak czekoladowej żaby, wiedz, 

że strzała Amora nadlatuje.  

 

 

Strzelec 

Druga połowa miesiąca przyniesie 

Ci sporo niespodzianek. 

Niekoniecznie pozytywnych. Nie idź 

jednak w ślady Armat z Chudley i 

nie poddawaj się.  

 

Koziorozec 

To będzie dobry miesiąc dla 

koziorożców. Chcesz z niego 

wycisnąć jak najwięcej? Odczytaj 

położenie Jowisza w noc z 10 na 11 

sierpnia i zastukaj dwa razy różdżką 

w kuchnny  kociołek a nie 

pożałujesz. 

(21.01 – 19.02) (20.02 – 20.03) 

(21.03 – 20.04) 

(21.04 – 20.05) 

(24.08– 22.09) 

(21.05 – 21.06) 

(23.07 – 23.08) 

(22.12 – 20.01) 

(23.09– 23.10) 

(24.10 – 22.11) 

(23.11 – 21.12) 

(22.06 – 22.07) 

Horoskop 



 

. 


