[18:00:39] prof_Agnieszka_Anderson: Witajcie
[18:00:41] Meredith_Wheeler: dobry@
[18:00:57] Magnus_Muller: dobry wieczór
[18:00:58] Emma_Scott: Dobry wieczór
[18:01:11] Willow_Goth: dzień dobry
[18:01:12] Larysa-Lapointe: Dobry wieczór
[18:01:12] Emma_Scott: !hufflepuff
[18:01:13] prof_Agnieszka_Anderson: Meredith lista i log? XD
[18:01:16] Emma_Scott: .
[18:01:24] Willow_Goth: !hufflepuff
[18:01:25] Lily_Potter_143: dobry
[18:01:45] prof_Agnieszka_Anderson: Zakładam że tak!
[18:01:52] prof_Agnieszka_Anderson: Słuchajcie, już prawie weekend!
[18:02:03] prof_Agnieszka_Anderson: Dlatego dziś mamy bardzo przyjemny temat
bo będziemy rozmawiać o piłkach.
[18:02:10] prof_Agnieszka_Anderson: Pamiętacie jak ostatnio mówiliśmy o historii
Quidditcha?
[18:02:17] Hanna_Gonne-Luma: tak
[18:02:18] Larysa-Lapointe: tak
[18:02:19] Emma_Scott: Tak
[18:02:19] Magnus_Muller: mhm
[18:02:26] Meredith_Wheeler: Tak
[18:02:32] Willow_Goth: tak

[18:02:36] Meredith_Wheeler: Czy dzisiaj będzie jakaś praca na lekcji?
[18:02:43] prof_Agnieszka_Anderson: Oczywiście że nie.
[18:02:49] Meredith_Wheeler: Mhmm
[18:03:03] prof_Agnieszka_Anderson: No to się cieszę.
[18:03:07] prof_Agnieszka_Anderson: Zatrzymaliśmy się w XII wieku
[18:03:17] prof_Agnieszka_Anderson: i powiedzieliśmy sobie że mamy już
wszystko oprócz znicza i szukającego.
[18:03:33] Lily_Potter_143: tak
[18:03:48] prof_Agnieszka_Anderson: W XII wieku pojawiła się taka rozgrywka jak
polowanie na znikacza.
[18:04:05] prof_Agnieszka_Anderson: Znikacz to mały ptaszek, który bardzo
szybko lata i zmienia kierunek lotu, przez co trudno go złapać.
[18:04:16] prof_Agnieszka_Anderson: Więc czarodzieje pomyśleli, że to będzie
świetny pomysł żeby go pogonić!
[18:04:31] prof_Agnieszka_Anderson: Skutek uboczny był taki, że jak złapali

znikacza w te swoje wielkie łapska to było po znikaczu :(
[18:04:44] Meredith_Wheeler: :(
[18:04:45] prof_Agnieszka_Anderson: Oczywiście przyzwoici czarodzieje potępiali
taką rozgrywkę ale mimo tego była ona bardzo popularna.
[18:05:02] Emma_Scott: :c
[18:05:18] prof_Agnieszka_Anderson: I ten element wprowadzili do Quidditcha
[18:05:20] Lily_Potter_143: :ccc
[18:05:31] prof_Agnieszka_Anderson: w czasie meczu wypuszczano z klatki
znikacza, na liniach stali czarodzieje i pilnowali żeby nie wyleciał
[18:05:38] prof_Agnieszka_Anderson: a szukający zajmowali się łapaniem
znikacza.
[18:06:09] prof_Agnieszka_Anderson: W 1269 roku miał miejsce sławny mecz, na
który przybył ówczesny przewodniczący Rady Czarodziejów Barberus Bragge
[18:06:10] ** przychodzi Elia_Will...
[18:06:11] prof_Agnieszka_Anderson: i powiedział
[18:06:21] prof_Agnieszka_Anderson: hej, ten co złapie znikacza dostanie 150
galców!!!
[18:06:25] Elia_Will: Wbiega na stadion
[18:06:41] prof_Agnieszka_Anderson: Odpowiada to dziś kwocie miliona galeonów
[18:06:49] prof_Agnieszka_Anderson: więc możemy przypuszczać że wcale tej
kasy nie miał XDD
[18:07:02] prof_Agnieszka_Anderson: Ale czarodzieje stwierdzili że kasa>mecz
[18:07:09] prof_Agnieszka_Anderson: I wszyscy rzucili się za znikaczem.
[18:07:22] prof_Agnieszka_Anderson: I mamy z tamtego dnia relację pani MOdesty
Rabnott
[18:07:31] prof_Agnieszka_Anderson: która dokonała znamiennego czynu
[18:07:35] prof_Agnieszka_Anderson: i o tym poczytamy tutaj
[18:07:42] prof_Agnieszka_Anderson: <wyrzuca pergaminy z
komina> http://pokazywarka.pl/j7ed4l/
[18:08:04] Hanna_Gonne-Luma: !lock
[18:08:04] Smerfus_Gryfek: *** Reakcje bota zostają zablokowane
[18:08:41] Elia_Will: *zgłasza się*
[18:08:45] prof_Agnieszka_Anderson: Elia?
[18:08:49] prof_Agnieszka_Anderson: (u mnie sie nie trzeba zgłaszać XD)
[18:09:12] Elia_Will: Mogę wyjść nie zdążyłam się zwolnić.
[18:09:18] prof_Agnieszka_Anderson: możesz
[18:09:27] ** odchodzi Elia_Will
[18:10:17] prof_Agnieszka_Anderson: Poczytane?
[18:10:20] Magnus_Muller: mhm
[18:10:22] Willow_Goth: tak
[18:10:23] Larysa-Lapointe: tak
[18:10:33] ~Rosalie.Snape: Tak
[18:10:37] prof_Agnieszka_Anderson: Wyłapaliście jaka nazwa gry się tam
pojawia?
[18:10:42] Lily_Potter_143: taaak
[18:10:45] Meredith_Wheeler: Mhm

[18:10:47] prof_Agnieszka_Anderson: tell me
[18:10:49] ~Rosalie.Snape: Tak
[18:10:54] Larysa-Lapointe: cuuditch
[18:10:59] Willow_Goth: cuaditch
[18:11:08] Meredith_Wheeler: Cuadiitch
[18:11:10] Meredith_Wheeler: Cuaditch*
[18:11:15] Lily_Potter_143: cuaditch
[18:11:16] ~Rosalie.Snape: Cuaditch
[18:11:19] Emma_Scott: cuaditch
[18:11:22] Magnus_Muller: cuaditch
[18:11:24] prof_Agnieszka_Anderson: Tak
[18:11:27] Lilith_Carnivean: cuaditch
[18:11:28] prof_Agnieszka_Anderson: Za Cuaditch +5
[18:11:33] prof_Agnieszka_Anderson: Mieliśmy najpierw
[18:11:34] prof_Agnieszka_Anderson: kwidditch
[18:11:36] Lilith_Carnivean: !hufflepuff
[18:11:37] prof_Agnieszka_Anderson: potem cuaditch
[18:11:42] prof_Agnieszka_Anderson: aż w końcu mamy Quidditch

[18:11:51] Hanna_Gonne-Luma:
[18:11:59] prof_Agnieszka_Anderson: Pani Modesta ukradła znikacza i uratowała
go przed świercią
[18:12:08] prof_Agnieszka_Anderson: niestety jednak stał się to stały element
Quidditcha
[18:12:13] Hanna_Gonne-Luma: jaka zlodziejka
[18:12:27] prof_Agnieszka_Anderson: Pojawiła się pozycja łowcy
[18:12:30] Emma_Scott: A ile to było 10 galeonów?
[18:12:46] ** przychodzi ~Cho_Chang...
[18:12:47] prof_Agnieszka_Anderson: który łapał tylko znikacza
[18:12:51] prof_Agnieszka_Anderson: 150 to milion
[18:13:04] ~Cho_Chang: Przepraszam za spóźnienie
[18:13:10] prof_Agnieszka_Anderson: Więc jeśli mój kalkulator dobrze policzył
[18:13:23] Meredith_Wheeler: chyba źle
[18:13:27] prof_Agnieszka_Anderson: to około
[18:13:31] prof_Agnieszka_Anderson: 66 666
[18:13:31] ~Cho_Chang: Jest lista?
[18:13:35] Meredith_Wheeler: oboze
[18:13:37] prof_Agnieszka_Anderson: tysięcy galców xD
[18:13:38] Meredith_Wheeler: to szatanskie pieniadze
[18:13:40] prof_Agnieszka_Anderson: to bedzie 10 galców wtedy

[18:13:40] Meredith_Wheeler:
[18:13:41] Hanna_Gonne-Luma: jaka

[18:13:42] prof_Agnieszka_Anderson: Nooo
[18:13:43] Hanna_Gonne-Luma: liczba
[18:13:45] Hanna_Gonne-Luma: szatanska
[18:13:46] prof_Agnieszka_Anderson: Cho, Meredith robi listę.
[18:13:49] Emma_Scott: Omg
[18:13:54] ~Cho_Chang: Dobrze
[18:14:04] prof_Agnieszka_Anderson: W połowie XIV wieku znikaczów było już tak
mało
[18:14:08] prof_Agnieszka_Anderson: że w koncu ktoś zrobił z tym porządek
[18:14:16] prof_Agnieszka_Anderson: i ówczesna przewodnicząca Rady pani
Elfrida Clagg
[18:14:19] prof_Agnieszka_Anderson: objęła je ochroną
[18:14:32] Lily_Potter_143: i dobrze
[18:14:47] prof_Agnieszka_Anderson: Utworzono również rezerwat znikaczy w
Somerset
[18:14:54] prof_Agnieszka_Anderson: imienia Modesty Rabnott :V
[18:15:05] prof_Agnieszka_Anderson: No ale w Quidditchu brakowało piłki
[18:15:26] prof_Agnieszka_Anderson: aż w końcu pan Bowman Wright wynalazł
golden snitcha, czyli złotego znicza
[18:15:39] prof_Agnieszka_Anderson: piłkę która zachowuje cechy znikacza - jak
szybka, zwrotna
[18:15:43] prof_Agnieszka_Anderson: ale nieżywa xD
[18:15:56] prof_Agnieszka_Anderson: Miało to również miejsce w XIV wieku
[18:16:04] prof_Agnieszka_Anderson: więc Quidditch się docierał dobre 300 lat
[18:16:14] prof_Agnieszka_Anderson: aż w końcu w XIV wieku wszystko
ukształtowało się tak jak to teraz znamy
[18:16:19] prof_Agnieszka_Anderson: potem będą tylko małe zmiany.
[18:16:23] prof_Agnieszka_Anderson: Czy do historii są pytania?
[18:16:33] Emma_Scott: Nie
[18:16:34] Magnus_Muller: nie
[18:16:35] Larysa-Lapointe: nie
[18:16:40] Meredith_Wheeler: nie
[18:16:41] Willow_Goth: nie
[18:16:49] prof_Agnieszka_Anderson: Super
[18:16:50] Lily_Potter_143: niee
[18:16:56] prof_Agnieszka_Anderson: no to teraz przyjrzyjmy się naszym piłką
[18:17:01] prof_Agnieszka_Anderson: <wyrzuca z komina znicza>
[18:17:03] prof_Agnieszka_Anderson: można łapać :V
[18:17:23] prof_Agnieszka_Anderson: phi
[18:17:23] Magnus_Muller: [łapie]
[18:17:27] prof_Agnieszka_Anderson: Magnus
[18:17:31] Magnus_Muller:
[18:17:31] Lily_Potter_143: *łapie*
[18:17:51] prof_Agnieszka_Anderson: Złoty znicz ma wielkość orzecha włoskiego,

więc jego średnica to około 2 cale.
[18:18:00] ** odchodzi ~Rosalie.Snape
[18:18:03] ** przychodzi ~Rosalie.Snape...
[18:18:04] prof_Agnieszka_Anderson: Narzucone są na niego 3 zaklęcia
[18:18:11] prof_Agnieszka_Anderson: pamiętacie jakieś?
[18:18:19] prof_Agnieszka_Anderson: Jedno było dość istotne w HP XD
[18:18:28] Hanna_Gonne-Luma:
[18:18:51] Meredith_Wheeler: Yyy
[18:18:53] Meredith_Wheeler: ze nie daje sie lapac?
[18:18:55] Larysa-Lapointe: by nie opuszczał boiska,by uciekał cały czas i miał pamięć
ciała
[18:19:00] Lily_Potter_143: yyyy densauego?
[18:19:10] Meredith_Wheeler: by nie opuszczal boiska, uciekal bez przerwy i mial
pamiec ciala
[18:19:10] prof_Agnieszka_Anderson: Meredith +5, Larysa +10
[18:19:15] prof_Agnieszka_Anderson: Larysa już nam napisała wszystko XD
[18:19:21] prof_Agnieszka_Anderson: Ale no chodziło mi o pamięc ciała
[18:19:23] Lily_Potter_143: a
[18:19:27] prof_Agnieszka_Anderson: drugie zaklęcie powoduje że nie opuszcza
boiska
[18:19:32] prof_Agnieszka_Anderson: a trzecie że przez cały czas unika złapania
[18:19:36] Lily_Potter_143: o bosz jak ja myle wszystko
[18:19:38] prof_Agnieszka_Anderson: Znicz jest wart ile punktów?
[18:19:43] Larysa-Lapointe: 150
[18:19:44] Willow_Goth: 150
[18:19:45] ~Rosalie.Snape: 150
[18:19:47] Emma_Scott: 150
[18:19:48] Magnus_Muller: 150
[18:19:52] Lilith_Carnivean: 150
[18:20:05] prof_Agnieszka_Anderson: Za 150 +5
[18:20:05] ** odchodzi ~Cho_Chang
[18:20:11] prof_Agnieszka_Anderson: I jest tak na pamiątkę tych 150 galeonów
[18:20:14] prof_Agnieszka_Anderson: które obiecywał pan Bragge.
[18:20:28] ** przychodzi Ruby_Winehause...
[18:20:33] prof_Agnieszka_Anderson: Podczas meczu w Bodmin Moor w 1884 roku
znicz nie dał się złapać przez 6 miesięcy
[18:20:39] prof_Agnieszka_Anderson: aż kapitanowie wkurzeni zakończyli ten
mecz
[18:20:46] prof_Agnieszka_Anderson: znicz podobno ciągle tam lata więc można
jechać szukać :V
[18:20:56] Hanna_Gonne-Luma: to moze dzis wsysxy za lekcje dostan 150pkt tak po
zniczowemu
[18:21:05] prof_Agnieszka_Anderson: złóż wniosek do dyrekcji

[18:21:11] prof_Agnieszka_Anderson: Kolejną piłką jest kafel!

[18:21:17] Hanna_Gonne-Luma:
dyrekcja>
[18:21:18] prof_Agnieszka_Anderson: <wyrzuca z komina kafla>
[18:21:23] Hanna_Gonne-Luma:
[18:21:26] Larysa-Lapointe: *łapie*
[18:21:27] Magnus_Muller: [łapie]
[18:21:31] Lily_Potter_143: *łapie
[18:21:33] prof_Agnieszka_Anderson: Larysa
[18:21:39] prof_Agnieszka_Anderson: Z jakiego materiału jest kafel który ma
Larysa?
[18:21:43] Meredith_Wheeler: [łapie Agnieszkę]
[18:21:45] Ruby_Winehause: * przychodzi próbując być niezauważona na końcówke
lekcji*
[18:21:46] prof_Agnieszka_Anderson: :O
[18:21:49] Meredith_Wheeler: to jest skór
[18:21:49] Meredith_Wheeler: a
[18:21:49] ~Rosalie.Snape: !ravenclaw
[18:21:50] ~Rosalie.Snape: .\
[18:21:55] Meredith_Wheeler: albo nie
[18:21:57] Lily_Potter_143: skóra chyba
[18:22:03] Emma_Scott: Ze skóry
[18:22:03] Hanna_Gonne-Luma: lokomotywa
[18:22:06] ~Rosalie.Snape: skóra
[18:22:10] Magnus_Muller: skóra
[18:22:11] prof_Agnieszka_Anderson: pewnie że skóra
[18:22:11] Willow_Goth: ze skóry
[18:22:13] prof_Agnieszka_Anderson: za skórę +5
[18:22:13] Larysa-Lapointe: ze skóry
[18:22:22] prof_Agnieszka_Anderson: (Larysie też)
[18:22:26] prof_Agnieszka_Anderson: Od zawsze na zawsze skóra.
[18:22:35] prof_Agnieszka_Anderson: Kafle miały kiedyś uchwyty albo dziury na
palce żeby łatwiej było je złapać
[18:22:44] prof_Agnieszka_Anderson: ten problem rozwiazano zakleciam uchwytu,
wynalezionym w 1875
[18:22:51] prof_Agnieszka_Anderson: które powoduje że kafel "lepi się" do ręki
[18:23:00] prof_Agnieszka_Anderson: więc jak leci do ręki no to tak jakby go
przyciągała xD
[18:23:09] prof_Agnieszka_Anderson: To jest jedno z narzuconych na niego zaklęć
[18:23:14] prof_Agnieszka_Anderson: Drugie powoduje, że kafel spada powoli na
ziemię
[18:23:17] prof_Agnieszka_Anderson: tak jakby przez wodę

[18:23:34] prof_Agnieszka_Anderson: Bo zanim mu je narzucili, to spadał im
szybko i musieli ciągle szukać go w błocie.
[18:23:57] prof_Agnieszka_Anderson: Kafel ma barwę czerwoną, którą mu nadano
w 1711 roku, również po to aby był widoczny w błocie.
[18:24:13] prof_Agnieszka_Anderson: I po tym pani Daisy Pennifold wpadła na
zaczarowanie go żeby powoli spadał.
[18:24:29] prof_Agnieszka_Anderson: Wiec dzisiaj kafle nie mają żadnych dziur, są
bezszwowe i mają 12 cali średnicy.
[18:24:33] prof_Agnieszka_Anderson: No i został nam tłuczek!
[18:24:40] prof_Agnieszka_Anderson: <wyrzuca z komina stary kamienny tłuczek>
[18:24:41] Magnus_Muller: [odbija]
[18:24:42] ~Rosalie.Snape: *łapie*
[18:24:46] Meredith_Wheeler: [łapie]
[18:24:48] prof_Agnieszka_Anderson: Pamiętacie jak nazywamy takie tłuczki?
[18:24:53] Meredith_Wheeler: Posok?
[18:25:00] Larysa-Lapointe: posok
[18:25:01] ~Rosalie.Snape: posok
[18:25:02] Magnus_Muller: posok
[18:25:07] Lily_Potter_143: posoki chyba
[18:25:07] Emma_Scott: Posoki
[18:25:11] prof_Agnieszka_Anderson: Posok +5
[18:25:12] Willow_Goth: posok
[18:25:22] prof_Agnieszka_Anderson: Z posokami był taki problem że po uderzeniu
maczugą się rozpadaly na żwir
[18:25:36] prof_Agnieszka_Anderson: więc w XVI wieku stwierdzili
[18:25:39] prof_Agnieszka_Anderson: a to może weźmiemy ołów!
[18:25:45] prof_Agnieszka_Anderson: I robili tłuczki z ołowiu
[18:26:01] prof_Agnieszka_Anderson: który jednak okazał się za miękki i po
porzadnym uderzeniu miał wgłębienia i latał krzywo xD
[18:26:10] prof_Agnieszka_Anderson: A więc wpadli na kolejny materiał, który
mamy do dzisiaj
[18:26:11] prof_Agnieszka_Anderson: żelazo!
[18:26:16] prof_Agnieszka_Anderson: <wypuszcza z komina dwa tłuczki>

[18:26:20] prof_Agnieszka_Anderson: Lepiej się chować
[18:26:24] Magnus_Muller: [chowa się]
[18:26:28] Willow_Goth: *ucieka*
[18:26:29] ~Rosalie.Snape: *chowa się*
[18:26:29] Larysa-Lapointe: *chowa się*
[18:26:29] Ruby_Winehause: *chowa sie*
[18:26:31] prof_Agnieszka_Anderson: Dzisiejszy tłuczek ma 10 cali
[18:26:33] Lily_Potter_143: *chowa siee*
[18:26:35] prof_Agnieszka_Anderson: I nie odbijamy go maczugą a czym?

[18:26:43] Willow_Goth: pałką
[18:26:45] Magnus_Muller: pałką
[18:26:45] Larysa-Lapointe: pałką
[18:26:45] ~Rosalie.Snape: pałą
[18:26:49] Lily_Potter_143: pałką
[18:26:49] Ruby_Winehause: pałką
[18:26:53] ~Rosalie.Snape: no pałką*
[18:26:55] Meredith_Wheeler: pałką
[18:27:00] prof_Agnieszka_Anderson: Pałka +5
[18:27:05] prof_Agnieszka_Anderson: Pałką oczywiście
[18:27:08] prof_Agnieszka_Anderson: i tłuczek ma 10 cali średnicy
[18:27:09] Hanna_Gonne-Luma: na główke
[18:27:24] prof_Agnieszka_Anderson: i narzucone jest na niego zaklęcie które
powoduje, że nieustannie goni wszystkich graczy
[18:27:29] prof_Agnieszka_Anderson: i atakuje tego, ktory jest najbliżej.
[18:27:39] prof_Agnieszka_Anderson: Tłuczki w grze są 2, a kafel i znicz po
jednym.
[18:27:42] prof_Agnieszka_Anderson: Czy macie pytania do piłek?
[18:27:51] Magnus_Muller: nie
[18:27:51] ~Rosalie.Snape: nie
[18:27:53] Emma_Scott: Nie
[18:27:54] Lily_Potter_143: niee
[18:27:56] Willow_Goth: nie
[18:27:58] Larysa-Lapointe: nie
[18:27:58] Meredith_Wheeler: nie
[18:28:07] Ruby_Winehause: brak
[18:28:08] prof_Agnieszka_Anderson: Okej
[18:28:17] ** przychodzi Nathalina_Maloy...
[18:28:22] prof_Agnieszka_Anderson: W przyszłym tygodniu lekcję o pozycjach
zrobi dla was Hania
[18:28:23] ** przychodzi Sam_Clarsson...
[18:28:28] Hanna_Gonne-Luma:
[18:28:29] prof_Agnieszka_Anderson: A w tym kolejnym, co jest wielki tydzień tam

[18:28:30] Hanna_Gonne-Luma:
[18:28:30] Meredith_Wheeler: pozycjach
[18:28:34] Meredith_Wheeler: cóż za zbieg okoliczności

[18:28:37] Hanna_Gonne-Luma:
[18:28:44] prof_Agnieszka_Anderson: to wtedy sobie odrobimy nasze zaległe
lekcje
[18:28:59] prof_Agnieszka_Anderson: Można lecieć, miłego

weekendu

