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DLACZEGO SPREY?
Jak pewnie już zdążyliście zauważyć, nasza gazetka zmieniła nazwę. Ze względu na reformę, która przywróciła osiem klas szkoły
podstawowej i cztery lata liceum nasza szkoła obecnie składa się
ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum., czyli w sumie
tworzymy SZKOŁY PRYWATNE w skrócie - SP . A ponieważ mamy
jednego patrona, którym jest Mikołaj Rej, możemy śmiało stwierdzić ,ze SPREY to idealna nazwa dla gazetki szkolnej. Tym bardziej,
że „uczniowie nie gęsi „… i swój organ ( prasowy) mają.
Drugie znaczenie jest bardziej metaforyczne. Tak samo jak sprejem można coś napisać czy narysować, tak my w tej gazetce będziemy dzielić się z Wami swoimi zdolnościami, przeżyciami czy
opiniami, na które normalnie na lekcjach nie ma czasu. Zatem do
zapraszamy do tworzenia jedynej i niepowtarzalnej gazety, która

UPRAGNIONE FERIE CZAS ZACZĄĆ...
Z okazji nadchodzących ferii cała redakcja chciałaby życzyć
Wam:
dużo odpoczynku, szczęśliwie spędzonego czasu, pięknej pogody, wielu wrażeń, ekscytujących podróży i bezpiecznej zabawy.
Znajdźcie czas na dobry film, interesującą książkę oraz cudowne
nicnieobienie, bo jak wiadomo „ lenistwo jest oznaką zdrowia
psychicznego”

W tym numerze:
Przepisy na zdrowe i pyszne
ciastka
Nieco o weganizmie
Powrót do przeszłości czyli
rzecz o fotografii
Patron roku 2018–
Zbigniew Herbert
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ROK 2018 ROKIEM ZBIGNIEWA HERBERTA
Zbigniew Herbert urodził się w 1924 r. we Lwowie, zmarł w 1998 r. w Warszawie. Jeden z najwybitniejszych polskich poetów powojennych. Pisał także dramaty i eseje, jednak to twórczość poetycka
przyniosła mu sławę. Herbert spędził lata okupacji we Lwowie. Pobierał wówczas nauki na tajnych
kompletach, a później konspiracyjnie studiował filologię polską. Po wojnie słuchał wykładów z dziedziny prawa, gospodarki, historii sztuki oraz filozofii. Od roku 1950 zamieszkał w Warszawie, gdzie podejmował różne prace zarobkowe. Wkrótce nawiązał współpracę z wpływowymi tytułami prasowymi
(m.in. „Tygodnikiem Powszechnym” czy „Twórczością”). W późniejszym okresie wiele podróżował.
Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa .
- Co jest najbardziej fascynujące w odkrywaniu nowych miejsc?
– Wylądować wieczorem w jakimś mieście, którego nie znam, które przeczuwam, o którym czytałem.
Złożyć walizki w pokoiku hotelowym i zanurzyć się w to miasto. Jest to przygoda prawie miłosna –
mówił niegdyś Herbert w Polskim Radiu.
W latach 50. zaczęło się od wycieczek kajakowych po jeziorach augustowskich. Potem nadszedł czas
na podróże dalsze i dłuższe, świat piękny i bardzo różny: Francja, Anglia, Włochy, Austria, Grecja,
Niemcy, Holandia, USA. W latach 60-tych jako stypendysta Fundacji Forda przebywał w Grecji. Na
przełomie lat 1970/71 dawał m.in. wykłady z literaturoznawstwa na uczelni w Los Angeles. W roku
1981 powrócił do kraju. Autor wielu tomików poetyckich, laureat licznych odznaczeń i nagród literackich.
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Rodzina Herbertów pochodzi z Anglii, a do Galicji trafiła przez Austrię. Pradziadek Zbigniewa Herberta
nie umiał ani słowa po polsku i był nauczycielem języka angielskiego.

Świat
"Pan Bóg kiedy budował świat
marszczył czoło
obliczał obliczał obliczał
dlatego świat jest doskonały
i nie można w nim mieszkać"
Dwie krople
Lasy płonęły —
a oni
na szyjach splatali ręce
jak bukiety róż
ludzie zbiegali do schronów —
on mówił że żona ma włosy
w których się można ukryć

Gdy było bardzo źle
skakali w oczy naprzeciw
i zamykali je mocno
tak mocno że nie poczuli ognia
który dochodził do rzęs
do końca byli mężni
do końca byli wierni
do końca byli podobni
jak dwie krople
zatrzymane na skraju twarzy
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI - MAJA MATCZEWSKA
Chyba każdy, chociażby z filmów, kojarzy fotografów chowających się pod kocem przymocowanym
do wielkiego aparatu, specyficzne naświetlanie zdjęć w ciemni, wieszanie je na linkach lub charakterystyczne, nieco „staro wyglądające” zdjęcie z „szumami”. Na tym właśnie polega fotografia tradycyjna, zwana analogową. Myślę, że jest kojarzona głównie z wiekiem XIX i XX; może nielicznym
kojarzy się też z filmem „Powiększenie” Antonioniego właśnie z XX stulecia. I słusznie, bo jest to wyjątkowo stary i dość czasochłonny sposób robienia zdjęć niegdyś przez miliony fotografów i amatorów.
W skrócie: by zrobić zdjęcie analogowe ,oprócz aparatu potrzebujesz jeszcze filmu – czyli rolki negatywu (na jednej rolce mieści się tylko 36 zdjęć lub -rzadziej - 24 , ale można zmieniać ją wiele razy
na nową rolkę). Po kliknięciu spustu fragment rolki naświetla się i aparat przewija film dalej. Po zrobieniu wszystkich zdjęć możesz wyjąć film i zanieść do punktu fotograficznego lub sam wywołać –
nie jest to jednak takie proste, ponieważ potrzebowałbyś całkowicie zaciemnionego pomieszczenia
oraz odpowiednich urządzeń i chemikaliów. Z reguły zdjęcia analogowe nie są tak ostre, jak cyfrowe, chociaż te z filmu o najmniejszej czułości 25 ISO mają dość sporo szczegółów. Największą możliwą czułością jest 3200 ISO – mają wiele „szumów” i używa się je tylko w bardzo ciemnych miejscach
– w normalnych warunkach nie byłoby prawie nic widać. Czułością nadającą się do używania na co
dzień jest 200 lub 400 ISO.
Plusów fotografii analogowej jest wiele. Po pierwsze, zdjęcia analogowe mają swój niesamowity urok, całkowicie różnią się od zdjęć zrobionych telefonem lub aparatem cyfrowym. Oprócz
występowania ziaren, charakteryzują się pięknymi, nasyconymi i czasami wręcz zadziwiającymi kolorami. Każdy ma inny gust i niektórzy preferują zdjęcia ostre, realistyczne, ale mi podobają się o
wiele bardziej takie abstrakcyjne.
Robienie zdjęć analogowych pozwala przede wszystkim docenić ważne momenty. Mamy tylko jedną szansę na wykonanie zdjęcia, więc zanim wciśnie się spust należy dobrze zastanowić się, czy widok jest na tyle ważny, by uwiecznić go na rolce – wymaga to pewnej refleksji. 36 zdjęć to zdjęcia,
które nie są tam bez powodu – dzięki temu pamiętamy o ważnych chwilach w życiu.
Nawet samo czekanie, aż film zostanie wywołany jest bardzo intrygujące. Zajęcie całej rolki
zabiera mi mniej więcej od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Po tym czasie nie pamiętam niektórych zdjęć (jak można się domyślić ,nie mamy podglądu, tak jak na aparatach cyfrowych), dlatego
oglądanie ich po paru tygodniach czy miesiącach jest bardzo miłym uczuciem.
Przy okazji ćwiczymy umiejętność przewidywania rezultatu – to dosyć ważna umiejętność, o której
zapomina się przy fotografii cyfrowej. Dosyć ważna jest też trwałość zdjęć – nie da się przez przypadek usunąć zdjęć analogowych. W fotografii cyfrowej natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że
przez przypadek po prostu usuniesz zdjęcia z aparatu lub zgubisz pendrive, na który je przegrałeś.
Niewątpliwa zaletą są tez niskie ceny aparatów. Czasem można dostać je za darmo od osób, które
już ich nie używają.
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Oczywiście, tak jak wszystko, fotografia analogowa ma też pewne MINUSY:
Przede wszystkim koszty: sam aparat można kupić w atrakcyjnych cenach na allegro, ale jeden film
trochę kosztuje – od 10 do 50 zł (w zależności od czułości i marki) za 36 zdjęć. Kupując aparat cyfrowy, płaci się raz, a potem zdjęcia można robić w nieskończoność. Nie musimy potem płacić za wywołanie zdjęć , tylko przechowujemy je w komputerowym folderze. Natomiast wywołanie zdjęć ma
swoją cenę – w zależności od formatu zdjęcia od około 80 groszy-20 zł za jedno zdjęcie. Często też
należy liczyć się z tym, że zawsze chociaż jedno zdjęcie wyjdzie nie takie, jakie chcieliśmy.
Niestety, tak jak wspominałam, wywoływanie zdjęć w warunkach domowych nie należy do najprostszych i najszybszych, więc większość osób zanosi film do zakładu fotograficznego.
Nie mniej jednak bardzo lubię zdjęcia analogowe za ich niepowtarzalny charakter i myślę, że warto
chociaż od czasu do czasu sięgnąć po tradycyjny aparat. I na koniec dodam, że techniką analogową
posługiwali się najwybitniejsi fotografowie, tacy jak Man Ray, Jean Loup Sieff, Richard Avedon czy Robert Doiseneau.

Fotografia Man Ray’a

Str. 5

S TY CZ E Ń/ LU T Y 2 0 18

SMOG CZY PAPIEROSY?
Smog to efekt połączenia wytworzonych przez człowieka zanieczyszczeń powietrza, mgły i braku
powietrza. W Krakowie wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę, że jest szkodliwy, ale czy wiemy,
jak bardzo?
Co chwilę można przeczytać w Internecie, ile wynosi zanieczyszczenie w µg/ m3. Są to jednak jedynie suche liczby. Dociera do nas skala niebezpieczeństwa, dopiero gdy słyszymy, że np. norma została przekroczona o 300%. Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce to Opoczno, nowa Ruda i
Zakopane. Najbardziej zagrożone są dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży . Narządy najbardziej
narażone na szkodliwość nieczystego powietrza to płuca, serce i mózg. Spędzając dwie godziny na
‘’świeżym ‘’ krakowskim powietrzu , „wypalasz” ponad pięć papierosów dziennie i ponad dwa
tysiące rocznie.
Niektóre firmy zaczęły wykorzystywać fakt, iż wiele osób czuje się bezsilnymi wobec smogu. Powstały między innymi maseczki antysmogowe, które chronią przed wdychaniem aż tak dużej szkodliwych substancji do płuc.
Przedstawimy Wam środki ostrożności, które uznaliśmy za użyteczne w walce ze smogiem:


Ogranicz przebywanie na 'świeżym' powietrzu.



Ogranicz korzystanie z samochodu, gdy tylko możesz korzystaj z komunikacji miejskiej. Pamiętaj , że to on jest jednym z głównych przyczyn problemu.



Monitoruj poziom zanieczyszczenia powietrza.



Zaopatrz się w maseczkę antysmogową. Jeśli zainwestujesz w maseczkę dobrej firmy, może
ona powstrzymać nawet do 100% zanieczyszczeń, na jakie jesteśmy narażeni.



Zastosuj suplementację diety - Witaminy A, C, E oraz selen, pomogą zneutralizować nadmiar
wolnych rodników w organizmie, które powstają na skutek oddychania zanieczyszczonym powietrzem.



Wyjeżdżaj jak najczęściej pooddychać naprawdę czystym powietrzem .

Dbaj o swoje zdrowie!

WEGANIZM – Z CZYM TO SIĘ JE? - MAJA WĄSIK
Większości z nas, po usłyszeniu słowa „weganizm” stają przed oczami radykalni obrońcy zwierząt
jadzący coś, co normalny człowiek określiłby mianem „trawy”. Przez długi czas sama myślałam w
ten (błędny) sposób, ale pora obalić największe mity,z którymi się spotykamy.
Ale zacznijmy od podstaw.
Wegetarianizm – dieta wykluczająca mięso i ryby (w podstawowej odmianie)
Dieta wegańska – skrajna odmiana wegetarianizmu, wykluczająca wszystkie produkty odzwierzęce (mięso, nabiał, jajka, miód)
Weganizm – styl życia opierający się na diecie wegańskiej. Zakłada także niekupowanie wyrobów
z naturalnych skór, wełny, futra, pereł oraz kosmetyków czy chemii domowej testowanych na
zwierzętach.
Najczęściej zadawane pytania:
Dlaczego ludzie zostają weganami?
Najczęstsze powody takiej decyzji to:
-kwestie etyczne (np. cierpienie zwierząt)
-kwestie ekologiczne (wpływ hodowli na środowisko naturalne, np. emisja gazów cieplarnianych,
wycinka lasów tropikalnych, miliony ton żywności i wody przeznaczonej dla zwierząt hodowlanych, kwestia głodu na świecie)
-kwestie zdrowotne (odpowiednio zbilansowana dieta wegańska m.in. pomaga w leczeniu alergii
skórnych, obniża poziom „złego” cholesterolu, niweluje nadwagę, wspomaga niwelowanie dolegliwości związanych z cukrzycą, poprawia sprawność seksualną i wiele innych*)
Skąd czerpać białko?
Osoby, które nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, chyba nie słuchały na lekcjach biologii. Otóż
białko możemy spotkać w wielu produktach. Najwięcej znajdziemy go w roślinach strączkowych,
soi (opinie co do jej wpływu na zdrowie wciąż są bardzo sprzeczne), orzechach nerkowca, nasionach dyni, szpinaku czy ziemniakach!
Co z witaminami? Podobno weganizm sprzyja anemii, powoduje niedobór witaminy B12 i inne
straszne choroby.
Faktem jest, że przyswajalność niektórych witamin z pokarmów roślinnych jest gorsza niż z produktów odzwierzęcych. Jednak, co ciekawe, niedobór żelaza występuje niemal z identyczną częstotliwością u wegan i osób jedzących mięso. Weganizm nie zwiększa więc ryzyka anemii! Najistotniejsza jest zbilansowana dieta- niezależnie od jej rodzaju, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zachować pełnię zdrowia. Przy diecie wegańskiej warto suplementować witaminę D (zwłaszcza w
okresie jesienno-zimowym) oraz konieczna jest suplementacja witaminy B12, która jako jedyna
nie może być dostarczona wraz z jedzeniem roślinnym.

Dieta wegańska jest nudna, cały czas je się sałatę i zagryza ją marchewką.
Kolejny (jakże popularny) mit z którym spotykam się na co dzień. Prawda jest taka, że przy użyciu
warzyw, owoców, orzechów, kasz, makaronów itd. można zrobić tak wiele potraw, że czasu by wam
zabrakło, żeby spróbować wszystkich przed śmiercią. I nie zdziwcie się także, słysząc, że ktoś je
„rybę” z selera czy „flaki” z boczniaków! Jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Nie umiem, nie mam czasu i nie chcę gotować!
Obawa zupełnie zrozumiała, bo przecież przyrządzanie tego wszystkiego musi zajmować mnóstwo
czasu. Na początku z pewnością będzie trudno. Będziecie stali nad garami wieczność, a efekt waszych starań i tak nie nada się do jedzenia. Zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo może to zniechęcić.
Potraktujcie to jako pewnego rodzaju wyzwanie, które będzie wymagało od was dobrej organizacji
czasu i sporo wysiłku, ale zapewniam, że dla własnej satysfakcji warto.
Mam nadzieję, że teraz nieco przychylniej spojrzycie na wegan i sami spróbujecie. Bo jeżeli przyjemność jedzenia łączy się z polepszeniem naszego zdrowia i ochroną świata, w którym żyjemy, to nie
ma się nad czym dłużej zastanawiać!
Zachęcam do odkrywania kuchni wegańskiej, a zacząć możecie od odwiedzenia:
-Restauracji „Mihiderka” ul. Józefa 22, Kazimierz
-wegańskiego kebabu „Vegab” ul. Starowiślna 6
- strony internetowej z przepisami www.jadlomania.com
oraz własnych eksperymentów.
Jeżeli macie jakieś „wegańskie” pytania, to jestem do waszej dyspozycji. Chętnie podzielę się
własnym doświadczeniem.
*”Nowoczesne zasady odżywiania” prof. Colin T. Campbell, Wydawnictwo Galaktyka, 2011

ZDROWY I WEGAŃSKI KĄCIK KULINARNY - ASIA CZARNAWSKA
KOKOSOWE KULKI CZEKOLADOWE
Składniki:
- 7 świeżych daktyli (bez pestek)
- 200 ml płatków owsianych
- 3 łyżki oleju kokosowego (najlepiej tłoczonego na
zimno)
- 2 łyżki surowego kakao
- 50 ml wiórków kokosowych
- szczypta soli
- odrobina zimnej kawy
Wszystkie składniki zmiksuj. Z ciasta uformuj małe kulki i obtocz je dodatkową porcją wiórków kokosowych.
CIASTO CZEKOLADOWE W ZDROWSZYM WYDANIU (około 15 kawałków)
Składniki na spód:
- 200 ml orzechów włoskich (najlepiej wcześniej wymoczonych w wodzie)
- 200 ml świeżych daktyli (bez pestek)
- 50 ml surowego kakao
- łyżka masła orzechowego
- szczypta soli
- łyżeczka wody
Składniki na polewę:
- 1 awokado
- 1 łyżeczka wanilii w proszku
- łyżka oleju kokosowego tłoczonego na zimno
- 3 łyżki kakao
- 3 łyżki miodu
- 100 ml wiórków kokosowych
Zmiksuj wszystkie produkty na spód deseru. Ciasto ma być zwarte, trochę lepkie. Przełóż je do formy, rozprowadź w miarę równo i wstaw do zamrażarki. Zmiksuj awokado, wanilię, olej kokosowy,
kakao i miód na jednolitą polewę. Rozsmaruj ją na cieście i odstaw do zastygnięcia w lodówce na

SPOTKANIE - ALANA MIĄCZYŃSKA
Niebo było szare i milczące, nagie korony drzew rozpływają się w gęstej mgle. Mróz kłuje mnie w policzki, owijam się więc szczelniej wełnianym szalikiem. Oblodzona dróżka, którą podążam, szybko kończy się, a ja, zatrzymuję się przed bramą z czarnego żelaza. Wygrzebuję z plecaka klucz i już mam go
przekręcać w zamku, gdy słyszę za sobą znajomy głos.
– Tatiana – jej głos jest tak lodowaty, że przeszywają mnie dreszcze.
Odwracam się na pięcie. Liczę, że się myliłam, jednak moje zmysły mnie nie oszukały. To jest ona, wysoka, przerażająco chuda i bledsza niż śnieg, wyglądająca jak duch. Dokładnie tak, jak ją zapamiętałam.
Posyła mi wyjątkowo przerażający uśmiech.
– Co tutaj robisz? – szepczę nerwowo, rozglądając się dookoła.
– Przyszłam sprawdzić, jak ci się wiedzie – przekrzywia głowę w prawo, a jej wzrok zdaje się przebijać
mnie na wylot. Dobrze wiem, że nie obchodzi ją, jak się czuję. Pojawia się jedynie wtedy, gdy czegoś
ode mnie chce.
– Wchodź do środka – mówię – ciotka wraca dopiero jutro wieczorem.
Dom odziedziczyłam po dziadkach, jest ogromny i pusty, a meble, równie stare i ponure jak budynek,
są wykonane z czarnego, lakierowanego drewna. Prowadzę ją do salonu, gdzie w dużym kominku pali
się ogień. Siadam na kanapie i wskazuję jej miejsce naprzeciwko. Milczymy chwilę, wpatrując się w tańczące, złociste płomienie.
– Czego chcesz? – pytam w końcu.
– Powiedziałam ci już. Chcę tylko zobaczyć, jak się miewasz. – Uśmiecha się tak fałszywie, że aż razi to
po oczach.
Wzdycham głęboko, starając się nie wybuchnąć złością.
– Było znośnie, gdy zostawiłaś mnie w spokoju. A teraz przyszłaś, przypominając mi o wszystkim, o
czym od roku staram się zapomnieć.
– Och, Tat… – chichocze sucho.
– Nie nazywaj mnie tak – syczę przez zęby. – Mów, czego chcesz i wynoś się z mojego domu.
Kręci głową, jakby bawiła ją moja niechęć do niej.
– Łatwo mnie rozgryzłaś, Blackmeadow. – Utkwiwszy we mnie wzrok, splotła palce i odchyliła się na
fotelu. – Jak sobie chcesz. Przejdę od razu do rzeczy. Daj mi Klucz.
Parskam suchym śmiechem.
– Chyba nie oczekujesz, że od tak oddam ci to, w imieniu czego umarł Basilus? – te słowa bolą bardziej
niż się spodziewałam. On nie żyje.
Zalewa mnie fala wspomnień.

Jedna z pierwszych rzeczy, jakie pamiętam w ogóle, to noc, z czasu, gdy miałam trzy lata. Odwiedzałam z rodziną dziadka w szpitalu. Chorował przez wiele lat, ale akurat w dniu, kiedy przyszłam go zobaczyć, dostał ataku serca. Rozbiegani dorośli nie zauważyli, że wciąż siedziałam w szpitalnej sali, cicho przyglądając się jego cierpieniu. Nie rozumiałam wtedy nic, ale było to moje pierwsze spotkanie
ze śmiercią. I nie ostatnie.
R o d z i c e. To słowo brzmi obco w moich ustach. Ma smak gorzkich łez. W y p a d e k. To jest natomiast puste, wciąż nie potrafię przyjąć do wiadomości tego, co pięć lat temu powiedzieli policjanci,
pukający wieczorem do drzwi.
Odpędzam wspomnienia, skupiając się na chwili obecnej. Rozpamiętywanie przeszłości mi nie pomoże.
– Basilus – powtarza jego imię, które kłuje mnie w serce i ściska za gardło. – B a s i l u s –Mówi powoli, akcentując każdą głoskę. Widzi, że sprawia mi to ból. Lubi to.
Zaciskam wargi, żałując, że nie mogłam zabić jej w momencie, w którym ją ujrzałam. Wyciągam
ostry sztylet z pochwy wiszącej przy pasie – jedna z niewielu pamiątek po moim ojcu. Jest piękny,
srebrny z misternie wyrytymi nordyckimi ornamentami. Przekładam ostrze z ręki do ręki. Doskonale
wiem, że zwyczajny metal nie zada jej żadnej krzywdy, ale ciężar broni w ręce pokrzepia mnie.
– Nohra. Dobrze wiesz, że nigdy nie dam ci Klucza, więc wynoś się zanim wezwę Namasin. – Ostrzegawczo unoszę prawą dłoń, naznaczoną czarnym znamieniem. Pieczęcią paktu zawartego pomiędzy
człowiekiem i demonem
Dostrzegam w jej oczach iskrę strachu, którą prędko jednak tłamsi. Nohra kontynuuje.
– Basilus, taki młody chłopak… szkoda, że go zabiłaś – jej słowa zawisają pomiędzy nami w powietrzu.
Zamieram, a cisza zaczyna mi dzwonić mi w uszach. Mam wrażenie, że krew zmienia mi się w ołów.
Basil. Pamiętam jego ciepłe dłonie, sympatyczny uśmiech, błękitne oczy. W mojej pamięci jest taki… żywy.
– Nie zabiłam go – wyduszam z siebie. – NIE ZABIŁAM GO! – wrzeszczę, podrywając się z fotela. Siadam jednak szybko z powrotem, widząc jej złośliwy uśmiech pełen satysfakcji.
– Przypomnij sobie, kochana. Przecież to t y wbiłaś mu sztylet w serce.
– Kłamiesz! – zaczynam masować sobie skronie palcami, mam wrażenie, że zaraz wybuchnie mi
mózg. Zaciskam powieki.
Wspomnienia mieszają się ze sobą. Krew. Widzę go w kałuży szkarłatu, noc w noc w swoich snach,
lecz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto zadał mu ostateczny cios. Może nie chcę? Słyszę głośne krakanie kruków i szum ich skrzydeł. Starannie ukryty przeze mnie obraz, odegnany na sam skraj
mojego umysłu, odgrywa mi się przed oczami. Basil leży bezwładny, jego błękitne oczy zachodzą
mgłą. Czarne ptaki latają nad nami, czekając, aż odejdę, by móc się pożywić.

– Spójrz na dłonie – szepcze gdzieś z daleka Nohra.
Spoglądam. W prawej ręce trzymam sztylet, po srebrnym ostrzu powoli spływa krew.
Nie zdaję sobie sprawy, że krzyczę, aż gardło zaczyna mnie boleć. Milknę, a wizja rozmywa się. Znowu
widzę drewnianą parkiet swojego domu. Kieruję spojrzenie na śmiertelnie poważną Nohrę i osuwam się
na fotel, czując, jakby moje nogi zamieniły się w galaretę.
– Nie zabiłam go… ja bym nie… nigdy – głos mi drży. Moje słowa brzmią bardziej jak pytanie, niż stwierdzenie. Przeraża mnie to.
– Nie wiń siebie, zło masz wpisane w swoją naturę. – Siada obok mnie.
– Idź – zakrywam twarz dłońmi.
– Tatiana, posłuchaj mnie. Nie masz teraz nikogo, oprócz mnie. Nikogo, kto to zrozumie. Za późno na
ucieczkę od samej siebie. Trzymasz Klucz, lecz boisz się jego mocy. Boisz się, że cię zniszczy. Jestem jedyną, która może ci pomóc! Zabiłaś Basila, wiesz o tym!
– Kochałam go! – wybucham płaczem.
– I właśnie dlatego go zamordowałaś. Tat, zawarłaś pakt z demonem! On ciebie niszczy, osłabia. Daj sobie pomóc.
Ociera mi łzy, spływające po policzkach.
– Już cicho… Będzie dobrze – obejmuje mnie ramieniem. – Obiecuję, przysięgam, że ci pomogę.
Zamykam oczy. Czuję się bezpiecznie. Tak bardzo brakuje mi matki…
Ale moja matka nie żyje.
Zaciskam prawą dłoń i szepczę bezgłośnie słowa przyzywającego zaklęcia po nordycku.
Namasin pojawia się momentalnie, trzymając pokaźny, dwuręczny miecz. Błękitne płomienie liżą jarzącą się klingę.
– O! Nohra. Naiwna jesteś. A teraz giń.
Skinęłam dłonią i Namasin bierze potężny zamach. Odcięta głowa toczy się po dywanie.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
W klasie trzeciej gimnazjum w naszej szkole realizujemy jedną godzinę zajęć artystycznych, która od tego roku prowadzona jest przez panią Ewę Adamską-Starczyńską. Głównym założeniem tych zajęć jest
rozwijanie naszej kreatywności i zdolności artystycznych. Pomóc w tym mają nam comiesięczne wyzwania, których główny temat określa nauczyciel. Na następnej stronie znajduje się jedna z prac Kasi Wylon
związana z tematem wynalazku.
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