Vydáno dne: 2. 7. 2022
Ze zahraničí
Černokněžník Evžen Finjar byl dnes nalezen
mrtev v údolí drahokamů, příčinou smrti byl
pád ze skály. Na Ministerstvu kouzel padla
zmínka, že Finjar hledal drahokamy, aby si
za ně koupil nebezpečné dračí vejce. Důvod
pádu je neznámý.

Z domova
!!!EXTRA!!! Kouzelník Cassius Huryn je
oficiálně ve vztahu s mudlovskou ženou
jménem Angelina Smithová. Jeho rodina
tento vztah ZÁSADNĚ nepodporuje. Cassius
na vyjádření rodiny řekl: „Opravdu
nerozumím, co mají za problém, Angelinu
miluji a ona mě také. Známe se přes 16 let a mé
rodině do toho nic není.“ !!!EXTRA!!!

zaútočili někteří z těchto legendárních tvorů.
Studentům se s pomocí učitelů podařilo
zvládnout tyto útoky odrazit a tímto si
vysloužili od Ministerstva školství velké
poděkování. Při hodině přeměňování žáci
vyzkoušeli své magické schopnosti přeměny a
schovali se takto před učiteli, jeden ze studentů
nám sdělil toto: „Přeměnil jsem se na fretku a
vůbec mě nemohli najít, myslel jsem si, že to
bude vtipný, ale skončil jsem u ředitele.“ Den
byl zakončen bojem o kolejní standardu a
hned poté zaslouženým spánkem.

Fotka dne

Zprávy ze školy
Dnešní den byl velmi napínavý a důležitý pro
studenty z Bradavic. Žáci navštívili hodiny
lektvarů, přeměňování a také péči o kouzelné
tvory. Byli rozděleni do 3 skupin, takže
studenti z jiných kolejí se navzájem mohli
lépe poznat. V hodině lektvarů se učili reakce
různých látek a žáci se rovněž dozvěděli o
novém kouzlu Ut Rosa Et Brassica Auxillium,
které způsobí reakci a tím vznikne nový
lektvar, který má spoustu využití. Jeden
z žáků hodnotil tuto hodinu takto: „Bylo to
velmi zajímavé a naučné, někdy ale reakce
neproběhla, kvůli tomu že zaklínadlo bylo
špatně vyslovené.“ Proběhla také prezentace o
nebezpečných zvířatech, žáci se učili velmi
důležité informace, které využili o pár hodin
později, protože na pozemky Bradavic
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Král Norska Iofur Raknison oficiálně
prohlásil, že žáci všech magických škol
v Norsku, nebudou moc navštěvovat školy po
dobu jednoho měsíce. Důvodem byl velký útok
draků na celé Norsko. Všechny školy jsou
momentálně poničené a tím pádem pro žáky
nebezpečné.

Z domova
Dnes je to přesně 70 let od smrti kouzelníka
Mariána Gublifira. Byl to jeden z nejlepších
čarodějů svého věku. Jen díky němu proběhla
tzv. Velká rekonstrukce. Známý je rovněž
svým přátelstvím s jedním z nejslavnějších
kouzelníků Albusem Brumbálem. Na jeho
počest se bude konat veliká slavnost, která
proběhne přesně za týden na louce Godvalej a
bude trvat od svítání do soumraku.

Z naší školy
Tento den byl klíčový pro naše studenty
z Bradavic. Jako zatím každý den proběhli 3
vyučovací hodiny: bylinkářství, jasnovidectví
a hůlkologie. Žáci však byli ráno zaskočeni
přítomností ďáblova osidla, které se rozrostlo
po celém hradě. Klíčem bylo odstranit jeho
květy, než se mu podaří rozšířit za zdi hradu.
Pro poražení osidla bylo však zapotřebí
vytvořit lektvar denního svitu, jehož příprava
trvá několik hodin a substance do něj použité
není vůbec lehké získat. Studenti pomáhali
s péčí o Mandragory, Asfodel a Mimbulus,
které museli neustále zalévat, aby byl lektvar
co nejsilnější. Učitelé a žáci museli porazit
několik mocných magických tvorů, aby

z nich získali potřebné suroviny pro výrobu
lektvaru. Během cesty do hradu je však čekalo
nemilé překvapení v podobě kořenů, kterým se
již dařilo dostat do blízkého okolí hradu.
Studenti se svými profesory měli jediné štěstí,
že na kořeny osidla narazili během dne, kdy je
osidlo nejslabší. Po lítém boji se žáci vydali po
mrtvých kořenech osidla až dolů do sklepení,
kde nalezli 4 hlavní květy osidla. Ty s pomocí
lektvarů zničili a na oslavu tohoto úspěchu
uspořádali velkolepou hostinu.
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