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Partnerzy:

Rok szkolny pełną parą. Zapewne
kilka Trolli już wpadło do dzienniczka.
Zapewne nie jedna już noc została
zarwana z powodu eseju na eliksiry.
Jedno zadrapanie przez Erklinga na pewno
tez już odhaczyły osoby przygotowujące
się do owutemów z Opieki Nad
Magicznymi Stworzeniami. A gdzie tam
egzaminy i koniec roku. W dodatku niech
zgadnę - za oknem szaruga a na szafce
nocnej zalega stos zadań domowych,
które były na wczoraj? Jest tylko jedno
rozwiązanie. To czas, aby wygodnie
rozsiąść się na łóżku i sięgnąć po nowego
Huncwota.

Redaktor Naczelny

K

Kwestionariusz

czarodziejów

Znak zodiaku:
Ulubiony kolor:
Ulubiona piosenka:
Ulubiona ksiazka:

K: Tak! (śmiech)
H: Dasz wiarę, że Twój zeszłoroczny singiel
„Ballada o kociołku” z albumu Moje
czarowne abecadło był jeszcze notowany na
naszej czerwcowej liście przebojów? Po 12
miesiącach od wydania!
K: To niebywałe. Nawet nie wiesz jaki to dla
mnie zaszczyt i niespodzianka jednocześnie.
Jestem
naprawdę
zaskoczona
takim
pozytywnym odbiorem mojej muzyki.
H: Jak reagujesz na ten cały szum, który
nieustannie towarzyszy Twojej osobie?
K: Z rezerwą. Nie czuje się gwiazdą. To
wszyscy dookoła traktują mnie jakbym była
jakąś nowo odkrytą odmianą ogniomiota…
H: Jednak coś w Tobie musi być skoro nad
łóżkiem mojej kuzynki, gdzie dotychczas to
honorowe
miejsce
zajmował
plakat
przystojnego
szukającego
Pustułek
z
Kenmare, teraz widnieje Twoje zdjęcie.
K: To ją musisz zapytać (śmiech). Oswajam się
powoli z tą myślą, że faktycznie jestem
popularna. Aczkolwiek poza tym, że trudno mi
teraz podczas kupowania sobie swoich

Kiedy podczas jednej z rodzinnych
kolacji, tych z rodzaju „u cioci na imieninach”,
rzuciłem
mimochodem,
że
będą
przeprowadzał wywiad z Konstancja Weberel,
moje nastoletnie kuzynki i Babcia Sophie
pisnęły z zachwytu. Kiedy wyjaśniłem po raz
trzeci seniorce rodu, że nie chodzi mi o
Celestyne Warbeck, ta szybko straciła
zainteresowanie i machnęła tylko nieznacznie
ręką. Jednak najmłodsze krewniaczki nadal
wpatrywały się we mnie urzeczone. Szybko
zreflektowałem się dlaczego…
H: Tegoroczna laureatka Złotej Różdżki*,
okrzyknięta przez Magiczną Radiofonię
Ameryki Północnej „największą nadzieją
współczesnej muzyki” i mająca na koncie
okładkę
portugalskiego,
norweskiego,
niemieckiego i amerykańskiego wydania
„Czarownicy”.
Naprawdę masz tylko
dziewiętnaście lat?

* Nagroda przyznawana w Stanach Zjednoczonych dla czarodziejów,
których twórczość ma niebagatelny wpływ na opinię publiczną.
Brytyjskim odpowiednikiem są Ordery Merlina.
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ulubionych pasztecików dyniowych nie rozdać
kilku autografów, to moje życie naprawdę
wygląda zwyczajnie. Musisz mi uwierzyć
(śmiech).
H: Urodziłaś się w Londynie, ale jednak
większość życia spędziłaś w Stanach
Zjednoczonych.
K: To prawda. Przeprowadziliśmy się z
rodzicami kiedy miałam siedem lat. Wszystko
miało swój początek kiedy mój tata, z zawodu
magizoolog, dostał intratną propozycję pracy
przy hodowli Bystroduchów w stanie
Maryland. Długo obradowali z mamą o tym.
To była poważna decyzja. Mieliśmy w końcu
zostawić całe nasze dotychczasowe życie i
zaczynać wszystko od nowa. Najbardziej
problematyczna była moja osoba. Przecież za
kilka lat miałem iść po raz pierwszy do
Hogwartu i dopiero zaczynać się kształcić!
H: Nie chciałaś opuszczać Anglii?
K: I to jeszcze jak! Buntowałam się przez dobry
tydzień (śmiech). Pamiętam jak podwędziłam
różdżkę mojej mamy i parę razy postukałam
nią w ulubione, skórzane buty mojego taty.
Liczyłam na to, że jeżeli zostaną zniszczone, to
jedyną alternatywą będą bose stopy i nie
dojdzie do przeprowadzki. Tak bardzo nie
mogłam się doczekać przekroczenia progu
Hogwartu. Mama od najmłodszych lat karmiła
mnie swoimi magicznymi wspomnieniami z
tamtego okresu. Też chciałam to przeżyć. A
teraz to wszystko miało zostać mi odebrane.
Czułam, że to nie fair. Dziś już wiem, że tata
robił to dla nas. Nie chciał, żebyśmy byli
rozdzieleni pomiędzy kontynentami. Chciał
żebyśmy byli razem.
H: Gdzie zatem nauczyłaś się panować nad
magią (i emocjami)?
K: Oczywiście w Ilvermorny. Jeszcze przed
wyprowadzką tata zaczął mi opowiadać o tej
najsłynniejszej uczelni Ameryki. O równie
wielkim i tajemniczym zamku na szczycie
Mount Greylock, o przydziale do domów i
najwymyślniejszych lekcjach. To właśnie tymi
opowieściami ponownie rozbudził moją

wyobraźnię
i
ostatecznie
udobruchał.
Nadąsana mina odeszła w niepamięć (śmiech).
H: Jak wspominasz lata spędzone tam?
K: Uważam, że to najlepszy okres w moim
życiu. Ilvermorny okazała się nie tylko
niezwykłą szkołą, ale i niezastąpionym
domem. Do końca swoich dni nie zapomnę
pierwszego dnia spędzonego w tych murach.
Wystrojona w szatę o niebieskich i
żurawinowych barwach, z przerażeniem, ale i
wielkim podekscytowaniem w oczach.
Pierwsze, co zwróciło moja uwagę po
przybyciu, to posągi założycieli na wejściu –
Izoldy Sayre i Jamesa Stewarda. Ich
dobroduszne spojrzenia wywołały we mnie
dziwny spokój. I tak już pozostało. Kiedy rok
rocznie wracałam po wakacjach do zamku,
jedno spojrzenie w kamienne oczy posągów
wystarczyło by przywoływać harmonię ducha.
Do tej pory nie wiem czy to zasługa czarów,
czy nieprawdopodobnych osobowości, które
pozostawili po sobie założycie i którymi po dziś
dzień oddycha zamek.
H: Gdybyś dziś mogła sama zadecydować –
Hogwart czy Ilvermorny - co byś wybrała?
K: No nie, widziałam! (śmiech). Nie mogę
patrzeć na to z takiej perspektywy. Hogwart
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znam tylko z opowieści moich bliskich, więc
niesprawiedliwie byłoby go na tej podstawie
oceniać. Jest tyle rozmaitych rzeczy, którymi
różnią się te szkoły i czynią je przez to
jedynymi w swoim rodzaju. Na przykład Was
do domów przydziela zaczarowany kapelusz,
prawda? W Ilvermorny staje się na symbolu
węzła gordyjskiego na kamiennej podłodze i
oczekuje reakcji kamiennych posągów
uosabiających dany dom (Rogaty wąż,
Wampus, Gromoptak, Pukwudgie – przyp.
red). Kiedy ja dotknęłam kamiennej płyty,
pomnik Wampusa zaryczał. Także w
Ilvermorny, która cieszy się reputacją
najbardziej demokratycznej i otwartej szkoły
magii, poznałam wyjątkowych przyjaciół z
rozmaitych
zakątków
świata.
Nie
zamieniłabym ich za nic. Jedyne czego
zazdrościłam uczniom Hogwartu, to tego, że
mogli zabierać swoje różdżki na wakacje. My
na czas lata zostawialiśmy je w zamku.
H: A jak się zaczęła Twoja przygoda z
muzyką?
K: Moja mama była dziennikarką. Na początku
w Proroku Codziennym a później przez lata
pisała do muzycznego tygodnika Melodia.
Przestała pracować, kiedy zaszła ze mną w
ciążę. Została w domu, aby poświęcić się
macierzyństwu. Mimo to, nieustannie była na
czasie i wiedziała co piszczy w muzycznym
światku. W naszym mieszkaniu roiło się od
zakurzonych pudeł pełnych albumów i
nieustannie rozbrzmiewała muzyka. Kiedy
miałam pięć lat podobno codziennie prosiłam
o „Wyczarowałeś ze mnie serce” i śpiewałam
w niebogłosy (śmiech). Dopiero w szkole,
kiedy dostałam się do chóru, zaczęłam
śpiewać
bardziej
na
poważnie.
H: Oprócz takich wesołych utworów jak
„U!rok za nami” masz i takie, których teksty
są bardzo dojrzałe. Skąd czerpiesz inspirację?
K: Jako, że w domu miałam dostęp do muzyki

szerokiego spectrum artystów, to miałam z
czego czerpać. Był okres, kiedy byłam
zbuntowaną nastolatką i słuchałam głównie
tego, czego moje tutejsze przyjaciółki rdzennych, amerykańskich artystów jak np.
Zniczy z Powyginanymi Skrzydełkami. To było
ostre granie. Mama wtedy tylko przewracała
oczami (śmiech). Wiedziała, że to nastoletnia
fascynacja. Suma sumarum to dzięki mamie
odkryłam brytyjskie klasyki pokroju Fatalnych
Jędz czy Celestyny Warbeck. Ich kawałki znają
wszyscy, nawet czarodzieje w Stanach i myślę,
że to właśnie ich twórczość najbardziej
ukształtowała
mój
gust
muzyczny.
H: A czy jak przystało na prawdziwego
anglika,
jesteś
fanką
Quidditcha?
K: Oczywiście. Mój tata od zawsze był
zagorzałym wielbicielem Tajfunów z Tutshill,
więc w domu zawsze było głośno o wszystkich
meczach z ich udziałem. W zasadzie to był
chyba jedyny powód przez który tata czuł
ukłucie żalu z powodu przeprowadzki do
Stanów. Co prawda, w Ameryce Quidditch ma
się coraz lepiej i co rusz powstają nowe
drużyny, to jednak popularność quodpota nie
ma w sobie równych. Choć Gwiazdy ze
Sweetwater są naprawdę nieźli i nawet tata po
cichu im kibicuje!
H: Chyba czytałem jakiś czas temu w
Tygodniku Szukającego, że spotykałaś się z
jednym z ich ścigających.
K: Pogłoski (śmiech).
H: Na koniec zostawiłem pytanie prosto od
naszej żeńskiej części redakcji „Huncwota” –
co robisz, że Twoje włosy są takie piękne?
K: (śmiech). Jak mam być szczera, to niemal
nic z nimi nie robię! Od najmłodszych lat
używam tylko domowej roboty szamponu
mojej babci, który jest na bazie wyciągu z
szczuroszczeta i lawendy. Co miesiąc nam go
podsyła. Ot, cały sekret. Mówiłam, że jestem
zwyczajna.

Rozmawiał Adrian Matuszkiewicz

.
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Czappka

czyli jakich błędów unikać w podaniu o pierwszą pracę?

esień to czas, gdy hordy absolwentów

1. Podstawowa sprawa, to schludność

Hogwartu, po spędzeniu ostatnich wakacji,

podania.

zaczynają się rozglądać za stałą pracą. Wielu

Derek

W., który

napisał

je

na

niestety dopiero teraz uświadamia sobie, że

odwrotnej stronie pergaminu, na którym

rodzice nie będą do końca życia wykładać

zawarł, podczas siódmego roku szkoły, swoje

galeonów na ich utrzymanie. Dlatego też

wypociny na temat eliksiru rozdymającego

potencjalni

(ocenione zresztą na Trolla), nie może liczyć na

pracodawcy

właśnie

jesienią

odbierają setki sów, które przynoszą im

przychylność czytającego podanie.

Czarodziejskie

zwane

Podobnie Elois N., która dla podkreślenia swej

powszechnie „CzaPPkami”. Niestety, sporo z

nieustępliwości w doskonaleniu zawodowym

piszących je młodych, zdolnych czarodziejów i

wyryła podanie starożytnymi runami na płycie

czarownic, nigdy pracy nie dostanie, z powodu

piaskowca, a dostarczyć je musiały cztery

błędów, które robią pisząc takie podania.

wynajęte trolle, i to na koszt adresata

Podania

o

Pracę,

Wielu młodych czytelników Huncwota,

(prosimy o odbiór podania z „Trollańskiego

na naszą prośbę zamieszczoną w jednym z

Spedytora”, po uiszczeniu opłaty).

poprzednich numerów, nadesłało nam swoje

Kevin C. który wysłał swoja CzaPPkę w postaci

CzaPPki, abym mógł ocenić, gdzie popełnili

trzech kawałków rozdartego pergaminu raczej

błąd i dlaczego nie dostali wymarzonej pracy.

nie przekona do siebie przyszłego pracodawcy,

Ponieważ dysponowałem sporym materiałem

nawet pomimo tego, że aktu wandalizmu

badawczym,

dokonała jego młodsza siostra, Lukrecja.

który

został

do

redakcji

dostarczony przy pomocy siedemdziesięciu
sześciu sów i czterech trolli, nie jestem w

2. Ważny jest również środek piszący.

stanie opisać każdej CzaPPki osobno. Mogę się

Chyba rozumiem intencje Marietty J.,

jednak pokusić o pewne uwagi natury

która swoje podanie napisała uroczym, lecz

ogólniejszej, przydatne każdemu z młodych

męczącym wzrok atramentem zmieniającym

czarodziejów.

kolor.
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Nie było też trafne napisanie CzaPPki przez

M. Przebija jednak wszystko Terence W. który

Briana K. niewidzialnym atramentem, nawet,

dołączył zdjęcie swojego dziadka, Malachiasza,

jeżeli starał się o pracę w Departamencie

który zmarł na smoczą ospę, co z brutalną

Tajemnic. Odradzam również bezwzględnie

dokładnością widać na zdjęciu.

korzystanie z wszelkich wynalazków braci
Weasley.

Y-T

jego

nazywany

był

Prawdą jest, że tutaj po „Hogwart” czy

zaś jak samopoprawiający

„Czarodziejska Akademia Teatralna”, trudno

atrament zmodyfikował wyrwany z kontekstu

cokolwiek wpisać. Benjen U. wykazał się

zwrot „ (…) pozwolę, Pana i Pańską Firmę”,

jednak

nawet nie uchodzi cytować.

zaznaczając z dumą, że klasy drugą, czwartą i

potencjalny

W

CzaPPce

Juliusa

pracodawca

„piórkoznawcą”,

4. Rubryka „Ukończone szkoły”

pewną

chybioną

kreatywnością,

piątą powtarzał w Hogwarcie dwukrotnie.
3. Zdjęcie

Wpisanie przez Floriana L. krótkiej oceny stanu

To pierwsze, co rzuca się w oczy

umysłowego nauczyciela zielarstwa było nie

osobie czytającej podanie. Powinno zachęcać

tylko zbędne, ale i niesmaczne. Podobnie

do

przybliżać

ocenić należy uczyniony ręką Albusa F. zapis

osobowość czarodzieja ubiegającego się o

„To była trauma, nie chcę o tym nawet

pracę. Cedriku N., z pewnością byłeś królem

wspominać”. Chyba nie tylko ja mam spore

tej imprezy, na której zrobiono zdjęcie, a które

wątpliwości

dołączyłeś do swojej Czappki. Nie chodzi

Durmstrang, Beauxbatons, Czarodziejki Kurs

nawet o to, że masz na nim zawieszoną na szyi

Krawiecki”, który w swoim podaniu umieściła

deskę sedesową, w rękach dwie butelki

Narcyza F. Najbardziej podejrzany jest ten kurs

bynajmniej nie kremowego piwa. To może

krawiecki, o którym nigdy nie słyszałem.

przeczytania

jego

treści,

co

do

zapisu

„Hogwart,

jeszcze by przeszło. Jednak swoje szanse na
uzyskanie posady w Ministerstwie Magii

5. Rubryka „Posiadane umiejętności”

radykalnie byś zwiększył, gdybyś oprócz jednej

Ta rubryka zwykle jest najdłuższą i najchętniej

nadpalonej rękawicy ze smoczej skóry ubrał

wypełnianą

przed zrobieniem zdjęcia coś jeszcze.

ubiegających się o pracę. Tu już nawet nie ma

Lucinda T. jest osobą bardzo nieśmiałą, to

potrzeby komentowania, przytoczę po prostu

pewne. Zamieszczenie jednak w CPP zdjęcia w

kilka najciekawszych wpisów:


pelerynie niewidce to już lekka przesada.

przez

młodych

czarodziejów

„ Jestem w stanie wyprodukować

Niezbyt dobrym posunięciem było również

łajnobombę ze wszystkiego, nawet z

dodanie do CzaPPki zdjęcia Celestyny Warbeck

budyniu,

z czasów młodości, nawet z dopiskiem „ Mam

używanych sznurówek ”.

większe…oczy ha ha ha”, jak to zrobiła Evelyn
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eliksiru

miłosnego

i



6. Rubryka „Doświadczenie zawodowe”

„Nigdy w życiu nie przeczytałem

Większość piszących CzaPPkę ubiega

żadnego podręcznika, a potrafię zdać
każdy


egzamin




co

się o pierwszą w życiu pracę, więc w tej

najmniej

„okropny”.

rubryce powinna postawić kreskę. Jednak i tu

„Nie ma takiej imprezy, której bym nie

można się zdziwić.

rozkręciła


na

moim

pokazem



tańca



co

sobota

„Umiem kląć po goblideucku bez

wychodziłem z kieszeniami pełnymi

przerwy przez 1 minutę i 13 sekund, a

słodyczy, a nigdy nie zapłaciłem ani

pracuję obecnie nad trytońskim”.

knuta” napisał pewien ubiegający się o

„Mama mówi, że nie ma na świecie

pracę w Miodowym Królestwie. Co

większego flejtucha ode mnie”.

najdziwniejsze, jest tam teraz szefem

„Umiem

ochrony.

wyprasować

wyjściową


„Wprawdzie nie umiem gotować, ale

czarów obronnych”.

całkiem nieźle przyrządzam poncz.

„Na szóstym roku wygrałem 109 partii

Znam

Eksplodującego Durnia pod rząd, w

zmywający sok z buraków z białej

110 przeciwnik oszukiwał”.

koszuli” napisała Daisy L., która

„Jestem

jedynym

żyjącym

także

przepis

na

eliksir

złożyła podanie o pracę w sklepie
papierniczym”

dożywotni zakaz wstępu do księgarni



„Mój ojciec tylko raz naprawiał u was

Esy i Floresy”.

miotłę. Z tego co potem mówił, nawet

„Osiem razy zdawałam egzamin na

ja w wieku dziewięciu lat miałem już

Licencję

na

Teleportację,

znam

większe

wszystkie myki egzaminatorów”.



lat

bywałem w waszym sklepie i zawsze

czarodziejem na świecie, który ma



siedem

syreny, załączam zdjęcia”.

bluzkę w 27 sekund przy użyciu jedynie


„Przez

kwalifikacje

od

waszego

personelu, a teraz mam przecież

„ Nawet największej piękności jestem

dziewiętnaście!”

w stanie wmówić w czasie potrzebnym
7. Rubryka „Umiejętność pracy w zespole”

na wypicie dwóch piw kremowych, że

W tej części CzaPPki należałoby

ma zeza, krzywe nogi i nieładnie

przekonać przyszłego pracodawcę, że nie

pachnie”.

będziemy wywoływać konfliktów czy sprawiać
innych podobnych kłopotów w kontaktach z
innymi zatrudnionymi u niego czarodziejami.
No cóż, nie wszyscy piszący CzaPPkę chyba
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właściwie to zrozumieli, o czym świadczy kilka
przykładów które szczególnie mnie poruszyły.


kontaktowego, ale natychmiast po

„Dwa lata temu prawie mnie przyjęli

rozprawie zamierzam się ujawnić i

do zespołu „Flejtuchy Spod Poduchy”.

będziemy w kontakcie”, napisał Terry

Obecnie często bywam na próbach

U.

zespołu „Derek i Szurnięte Niuchacze”

Departamencie Przestrzegania Prawa

w

Czarodziejów.

charakterze

pomocnika


perkusisty.”






się

o

pracę

„Dziurawy Kocioł, Browary i Gulasze,
Świński Łeb a we wtorki dom cioci

zespole

Meropy, na obiedzie” - tak oto określił

quidditcha

nikt

nie

podskoczył naszemu szukającemu

precyzyjnie swe miejsca pobytu Harry

na pomeczowych balangach”

H.


„Spodziewam się szybko awansować

„Jeżeli

nie

potraficie

sami

mnie

na kierownicze stanowisko, więc praca

znaleźć, to chyba całe to podanie to

w zespole mnie nie dotyczy”

jedna wielka pomyłka”. -Penelopa E.

„Jak poznam zespół, to się zobaczy, na

postawiła

razie niczego nie obiecuję, bo jestem

pracodawcy wysoką poprzeczkę.


pracodawcy,

powinniśmy

Niestety,

„A niby skąd mam wiedzieć, gdzie

Musimy zrozumieć irytację Collina F.

dać

Jak wskazał w rubryce „posiadane

szansę jego sowie, podając dokładny adres do
korespondencji.

przyszłemu

żeby w końcu mi odpowiedzieć”.

Jeżeli już liczymy na odzew ze strony
przyszłego

swemu

będę, gdy ruszycie swoje tłuste dupska

8. Rubryka „Kontakt”

wielu

umiejętności” najlepiej wychodzi mu

młodych

pisanie CzaPPek, których nikt nie

czarodziejów chyba nie do końca to rozumie.

czyta.

„Proszę nie wysyłać sowy, sama
Mam

wpadnę po odpowiedź w wolnej

nadzieję,

że

wskazanie

i

chwili, czyli jakoś wiosną, chyba żeby

omówienie najczęściej popełnianych błędów

padało”

Y.,

pozwoli naszym młodym, szukającym pracy

zamieszczając w tej rubryce rysunek

czarodziejom udoskonalić swoje CzaPPki a w

zmysłowych kobiecych ust.

konsekwencji dostać wymarzone posady.

napisała

Dylis

8
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ubiegający

„Gdy byłem pałkarzem w szkolnym

znowu zaręczona”.



„Chwilowo nie mogę podać adresu

Nowa fala
feminizmu?

Strzały z Appleby

Jeżeli myślisz, że ostatnie ulewy to tylko kaprysy pogodowe,
to jesteś w błędzie. Dam sobie różdżkę ukraść, że po szybach
spływają najprawdziwsze łzy. Łzy wiernych kibiców. Dla wielu
niewątpliwie dwunasty września zapisał się jako najsmutniejszy dzień
roku. Sroki z Montrose, ponad trzydziestokrotni mistrzowie Ligii
Brytyjsko-Irlandzkiej, oficjalnie spadli z czwartego miejsca na szóste i
tym samym wypadli z tzw. Frontu Chlubnej Czwórki. Sroki poniosły
klęskę w meczu z Harpiami z Holyhead, którzy eksperci oceniają jako
„jeden z bardziej zażartych w historii quidditcha”. Wydawało się, że
forma barczystych chłopów, ich przygotowanie i nietuzinkowa
taktyka z jakiej słyną, jest bronią absolutną w starciu z energiczną,
choć jednak nie do końca ostrożną, żeńską drużyną z Holyhead.
Pierwsze minuty meczu rozgrywanego na stadionie im. Rodericka
Plumptona, na wrzosowiskach za Manchesterem, pokazały, że obie
drużyny nie dadzą za wygraną. W trzydziestej minucie było
osiemdziesiąt do sześćdziesięciu, na korzyść Harpii. Wtem nad
głowami zawodników z Montrose zawisło wyczuwalne napięcie.
Momentalnie zmienili taktykę. Zrobiło się brutalnie. Sędzia aż
czterokrotnie stwierdził trał, dwukrotnie ogłupianie i szturch.
Decydująca okazała się jednak pięćdziesiąta piąta minuta, kiedy złoty
znicz utkwił w dłoni Marleny van Moorch, która kilka chwil wcześniej
ledwo uniknęła ciosu pałką w głowę. Na długo przed meczem
kapitan Srok z Montrose – Adam Degley – mówił o solidnych
przygotowaniach i zwiększonej liczbie treningów. Po zakończonym
meczu jednak szybko zniknął z oczu dziennikarzom. Pojawiły się
plotki, że rozważa rezygnację z roli przywódcy Srok. Z kolei kapitan
ich rywali, Geraldyna Brewer, z niekrytą euforią a i zapewne również
Ognistą Whiskey we krwi, pokusiła się na niewybredny komentarz:

Nietoperze z Ballycastle
Zjednoczeni z Puddlemere
Pustułki z Kenmare
Harpie z Holyhead
Sroki z Montrose
Chluba Portree
Tajfuny z Tutshill
Katapulty z Caerphilly
Wędrowy z Wigtown
Jastrzębie z Falmouth
Osy z Wimbourne
Armaty z Chudley
Ostatni mecz

260 – 80
Nadchodzący mecz

- Czas chłopczyków, którym rodzice za dzieciaka
zamiast różdżki od Ollivandera wsadzali bezmyślnie do
ręki pałkę i kafla, dobiega końca. Idziemy po Was.
Po kogo, tego już nie zdołaliśmy usłyszeć, ponieważ Brewer
niebezpiecznie zakołysała się i z pomocą pozostałych zawodniczek
wtoczyła się do drużynowego namiotu.

VS.

.

Czy wiesz, ze…...
10

Adrian Matuszkiewicz

wynalezienie złotego
znicza przypisuje się
Bowmanowi
Wrightowi?

oczątek roku szkolnego już za nami,
niektórzy zdążyli go nazwać drogą do Tartaru
— najokropniejszy z poziomów podziemia
właśnie stanął przed nami otworem i, jak
donoszą
nasi
najlepszy
informatorzy,
pozostanie otwarty aż do końca czerwca. W
sytuacji, której nie można cofnąć, pozostaje
tylko iść do przodu i mieć nadzieję na cud.
Albo empatycznych redaktorów „Huncwota”,
którzy postarają się uczynić wędrówkę przez
Tartar
jak
najmniej
dokuczliwą.
Postanowiliśmy przybliżyć nieco szczególnie
dociekliwym osobom aktualnie zajmujących
posady
belfrów,
wspomnieć
o
ich
przyzwyczajeniach i, powiedzmy, cechach
szczególnych, ale to nie wszystko —
napomkniemy, krótko i na temat, o samych
przedmiocie, nie zamierzamy się jednak
zatrzymać zaledwie na poziomie szkolnym.
Gotowi na przygodę w poszukiwaniu wiedzy?
Ja też nie. Zanurzmy się więc w odmęty
mądrości.

tylko dla nielicznych
poziomie magii, transmutować w zwierzę
siebie samego. Obecnie w Wielkiej Brytanii
jest zarejestrowanych tylko kilkoro animagów,
z profesor McGonagall włącznie, co stanowi
dostateczny dowód na niemal nieosiągalny
próg umiejętności, jakich potrzeba do tego
typu czarów. Zaś dlaczego Transmutacja
rokrocznie zajmuje czołowe miejsce w
zestawieniu najtrudniejszych dziedzin magii?
Wymaga całkowitego skupienia i wymowy
perfekcyjnej w każdym calu — jeden błąd,
ledwo zauważalne zawahanie może skończyć
się tragicznie. Trud, jaki trzeba włożyć w
naukę, poświęcenie i właściwie minimalny
margines błędu, do jakiego można dopuścić,
przysporzyło
Transmutacji
zarówno
zagorzałych przeciwników, jak i wiernych
zwolenników. A o zdecydowanej, ekhem,
przewadze tych drugich zapewnia Leokadia
Ross, szczycąca się mianem nauczycielki
Transmutacji w Hogwarcie.

Godna uwagi dziedzina:
Jak najbardziej błyskotliwi pewnie
zdążyli zauważyć, w tym miesiącu pod lupę
bierzemy Transmutację. Nie znajdzie się nikt o
stosunku do Transmutacji obojętnym — albo
kochasz, albo nienawidzisz. A, jak to się
przyjęło wśród mugoli, podobno niewiele
dzieli jedno od drugiego. Według profesor
Minerwy McGonagall, Damy Orderu Merlina
Pierwszej Klasy i zarazem Dyrektor Szkoły
Magii i Czarodziejstwa w Howarcie,
„Transmutacja jest najbardziej złożonym i
niebezpiecznym rodzajem magii(...)”. Trudno
się tutaj z panią profesor nie zgodzić. [przyp.
red. Pozdrawiamy!] Zaczynamy od prostej
przemiany igły w zapałkę, aby kiedyś, na
najbardziej zaawansowanym i dostępnym

Godny podziwu belfer:
Profesor Leokadia Ross, młoda i
zdecydowana kobieta, zajęła dotychczasowe
miejsce profesor McGonagall nie bez
przyczyny — kiedyś Prefekt Naczelna już w
piątej klasie przewyższała umiejętnościami
najlepszych z siedmioklasistów. Utalentowana,
to pewne, surowa, równie niezaprzeczalne,
piękna… żaden z przypadkowych uczniów
spotkanych na korytarzu nie odważył się
zaprzeczyć. Z której więc strony ugryźć, żeby
nie tylko nie stracić zęba, ale również trafić na
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nadzienie? Najlepiej nie gryźć wcale, tylko
trochę pochuchać, a, uwierzcie, można
zdziałać cuda. Bo mimo że wymagająca,
ceniąca ład i skład oraz nieco konserwatywna,
pani Leokadia jest też kobietą, a co za tym
idzie, z premedytacją wybiera szaty
zasługujące na cichą komplementację.
Również jej metodom nauczania nie można nic
zarzucić.

o istnieniu jakiejkolwiek Transmutacji,
nie mówiąc już o prawach Gampa, ale
nie ma również pojęcia o własnym
zamążpójściu ani o powodzie, z jakiego
miałaby do niego wcześniej dopuścić.
Trzeba przy tym zauważyć, że na razie
transmutację wiedzy opanowano tylko
w jedną stronę — jak ze zdecydowanie
materialnego
sześcianu
należy
stworzyć zdecydowanie niematerialną
wiedzę? Nawet pan Illebardor
Shawgon tylko wzruszyłby ramionami.

Godne zauważenia odkrycie:
Stosunkowo niedawno, bo
przedwczoraj, czarodziejska nauka
postąpiła nie tylko o jeden, ale o dwa
kroki do przodu — Illebardor
Shawgon, najbardziej doświadczony z
żywych badaczy Transmutacji, odkrył
sposób na transmutowanie wiedzy,
która przecież nie została wymieniona
w prawach Gampa* jako niemożliwy
do transmutowania wyjątek. Po wielu
próbach,
dotąd
nieszczególnie
fortunnych,
udało
mu
się
transmutować wiedzę własnej żony w
niedużej wielkości sześcian, który
spokojnie zmieściłby się w każdej
przeciętnej kieszeni. I o ile bez
wątpienia odkrycie pana Shawgona
zmieni spojrzenie na współczesną
Transmutację, zmieniło już spojrzenie
pani Shawgon, która nie tylko nie wie

Godne zdobycia podręczniki:

dla
czytelników
Huncwota

Rok nauki 1-2: Wprowadzenie do
transmutacji dla początkujących Emerika
Switcha
Rok nauki 3-5: Natychmiastowa
transmutacja
Rok nauki 6-7: Poradnik transmutacji dla
zaawansowanych

A Ty? Kochasz czy nienawidzisz?

*Prawa Gampa (ang. Gamp's Law of Elemental Transfiguration) — magiczne prawa stworzone przez czarodzieja i naukowca, profesora
Gampa, dotyczące transmutacji.
Prawa:
1. Przetransmutować można każde ciało stałe, ciecz, plazmę i gaz oraz materię i niematerię.
2. Każdy obiekt można dowolnie poddawać działaniu transmutacji.
Wyjątki:
o
Różdżka,
o
Duchy i osoby,
o
Jedzenie i picie (nie można stworzyć, ale da się w coś zmienić, można też powiększyć objętość),
o
Metale szlachetne i pieniądze,
o
Uczucia,
o
Próżnia.

Vivianne Peverell
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Tablica oglłoszeNń

W zeszły wtorek znalazłem na
Pokątnej, przez sklepem Twilfitta i
Tattinga, pęk kluczy, w tym 2
niewidzialne, jeden gadający i dwa
gryzące. Odbiór osobisty w Dziurawym
Kotle po zwrocie moich wydatków na
eliksiry leczące pogryzienia i bandaże.

Zaginął kuguchar. Czarno - brązowy, ma na
imię Pedro i obróżkę z wygrawerowanym
imieniem Anastazja, ale nie reaguje na
żadne. Często uciekał, więc może jeszcze nie
zaginął, a tylko się gdzieś łajdaczy, ale mama
mi kazała napisać, to piszę. W każdym razie
jego znalazcy szczerze współczuję.

Ronald Perkinson

Dorotka
Oddam brata. To młody troll, ale ma
cholernik już trzy metry i nie
zapowiada się, jakby to mu
wystarczyło. Raczej chudy, jak na trolla,
ma się rozumieć, nieco niestabilny
psychicznie. Jeśli ktoś lubi, jak się go
podnosi i zostawia na szczycie
piekielnej sosny (z rodzaju pinus
sylvestris), oferta nie do odrzucenia.
Proszę o kontakt, najlepiej szybki, bo
kiedyś postawi mnie na takiej sośnie,
że z niej nie zejdę.

Armus Hagrid
Folkestone, Creative Quarters 37/2
cairo 11
Vivanne Peverell

Pragnę założyć Klub Kibica Armat z
Chudley. Jeżeli znów nikt nie
odpowie na to ogłoszenie, stracę
wiarę w prawdziwych kibiców i 17
knutów - koszt ogłoszenia, a nie
mam na następne.

Morgana „Armata” Colby-Rowle
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Horoskop
Wodnik

Ryby

(21.01 – 19.02)
Dla wodników październik będzie miesiącem
prób charakteru, za sprawą wyjątkowo
nietypowej konfiguracji Marsa i Słońca. Czy
potrafisz odmówić ostatniej szklaneczki Ognistej
Whisky Ogdena? Czy znajdziesz w sobie siłę, aby
opuścić mecz Zjednoczonych z Puddlemere i
naprawić w końcu synowi jego miotłę?
Październik odpowie na wiele ważnych pytań
wodników.

(20.02 – 20.03)
Zawsze kapryśna Wenus będzie w październiku
wyjątkowo sprzyjała rybom, którym prawie
wszystko będzie uchodzić na sucho. To jedyna
okazja, aby podrzucić w końcu szefowi łajnobombę,
zmienić tornister koleżanki w sedes czy powiedzieć
teściowej, co sądzisz o jej kociołkowych piegusach.
Nie bój się, nawet atak na kulinarny kunszt
teściowej będzie bezkarny.

baran

Byk

(21.03 – 20.04)
Jowisz od dawna nie był tak blisko Saturna , a to
dla baranów oznacza konieczność czasowej
choćby zmiany codziennych przyzwyczajeń. Jeśli
latasz do pracy świstoklikiem- w październiku
przesiądź się na miotłę, jeśli kibicujesz Srokomkup proporczyk Armat, jeśli uwielbiasz Celestynę
Warbeck- w nadchodzącym miesiącu słuchaj
tylko Fatalnych Jędz i Hobogoblinów. Tylko w ten
sposób unikniesz kłopotów, w jakie wpędzić cię
może Jowisz czyhający na twą rutynę

(21.04 – 20.05)
Byki od dawna oczekują na przychylny układ ciał
niebieskich, ostatnie miesiące nie były dla nich
najlepsze. Niestety, Pluton nadal kładzie się
cieniem nad ich życiem, tak więc w październiku
byki nie mogą oczekiwać poprawy. Nie trafią
głównej wygranej na loterii Proroka
Codziennego, nie dostaną się do szkolnej
drużyny quidditcha, nie znajdą worka galeonów
na Pokątnej. Byki mogą tylko zacisnąć zęby i
czekać na listopad.

Rak
(22.06 – 22.07)
Merkury, który w drugiej połowie miesiąca
nareszcie wyjdzie spod dominacji Wenus,
przyniesie jakąś dużą zmianę w życiu raków. Nie
wiadomo jaką, lecz pewnym jest, że szukać jej
trzeba w najbliższym otoczeniu. Pod koniec
miesiąca słuchaj więc tego, co mamrocze twój
domowy skrzat, zastanów się, dlaczego twoje
gnomy ogrodowe zawsze wracają tą samą drogą,
zajrzyj na strych i pogadaj z ghulem – wszędzie
tam może być ukryta dla ciebie wiadomość.

Bliznieta
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(21.05 – 21.06)
Pluton przyniesie w październiku bliźniętom
dawno oczekiwane uznanie, którego tak im
ostatnio brakowało. To dobry czas na ubieganie
się o podwyżkę i to u samego Ministra Magii,
właściwa pora na wysłanie do kilku redakcji
rękopisu powieści o życiu seksualnym bahanek
czy też na przedstawienie tatusiowi nowego
chłopaka, choćby był nawet basistą zespołu
„Flejtuchy spod poduchy”.

Lew

Panna

(23.07 – 23.08)

(24.08– 22.09)

Lwy w nadchodzącym miesiącu muszą zachować
nieustanną czujność, a to za sprawą
nieprzychylnego im Saturna, który wyzwoli agresję
w ich otoczeniu. Jeśli jesteś lwem, to zwłaszcza na
początku miesiąca nie pij niczego, czym cię
częstują, jeśli nie chcesz mieć głowy rozdętej do
rozmiarów dyni, nie dawaj się namówić na
przejażdżki miotłą za miasto z nowo poznanym
absolwentem Hogwartu, jeśli nie chcesz wracać
piechotą. Lwy muszą pamiętać, że w tym miesiącu
każdy będzie chciał je zaatakować.

Jeżeli panny poczują pod koniec miesiąca nagły
przypływ energii twórczej, nie powinny
zmarnować tej okazji, to będzie czas na wybuch
ich talentu. Jeśli jesteś panną, dokończ poemat o
urodzie sprzedawczyni ze sklepu na Nokturnie,
zbuduj model stadionu Armat z Chuddley z
opakowań po Czekoladowych Żabach, zaśpiewaj
przyjaciołom swoją wersję „Kociołka pełnego
gorącej miłości”. W październiku świat ujrzy w
tobie artystę.

Waga

Skorpion

(24.10 – 22.11)

(23.09– 23.10)
Październikowe słoty będą szczególnie
niebezpieczne dla wag, które w tym miesiącu
muszą wyjątkowo dbać o zdrowie. Żadnych
lotów na miotle w zimnym deszczu, koniec z
zażywaniem krwotoczków truskawkowych
przed każdą lekcją zielarstwa i najwyższa pora
na zakończenie obserwacji plumpek
słodkowodnych w zimnych strumieniach. Dla
wag to sprawa życia i śmierci.

Zachowawcze skorpiony w październiku powinny
rozważyć zmianę swojego wizerunku. Jak długo już
nosisz tą postrzępioną tiarę po babci ? Kiedy ostatnio
zmieniałeś kolor lakieru na rączce swojej Komety
260? Czy wiesz, że fryzury „na Celestynę” wyszły z
mody za kadencji poprzedniego Ministra Magii? Pora,
by skorpiony pokazały się na Pokątnej w zupełnie
innym stylu, niż dotychczas.

Strzelec

Koziorozec

(23.11 – 21.12)
Sprzyjający odkrywcom Pluton będzie w
październiku patronował wszelkim
przedsięwzięciom strzelców. Jeżeli
wykorzystają swą szansę, odkryć mogą leże
chrapaka krętorogiego w pobliskim lasku,
odnaleźć mapę prowadzącą do miejsca ukrycia
horkruksa Herpona Podłego czy choćby
wynaleźć eliksir zapobiegający łysieniu.
Przygoda czeka na strzelców tuż za progiem ich
domu!

(22.12 – 20.01)
Koziorożce niestety w październiku musza się
spodziewać kłopotów w pracy. Może to będzie
przeniesienie do Wydziału Łączności z
Centaurami, może obcięcie pensji o kilka
galeonów, a może odebranie służbowej miotły
– nie wiadomo, lecz pewne jest, że w
nadchodzącym miesiącu skorpiony nawet nie
powinny myśleć o podwyżce.

cairo11
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