[18:00:32] prof_Agnieszka_Anderson: Witajcie
[18:00:41] Magnus_Muller: dobry
[18:00:41] Larysa-Lapointe: Dzień dobry
[18:00:42] Sizi_Angelrose: Dzień dobry
[18:00:49] ** przychodzi Lily_Potter_143...
[18:00:51] prof_Agnieszka_Anderson: Dzisijeszą lekcję przeprowadzi moja
stażystka Hanna Gonne-Luma
[18:00:52] Hanna_Gonne-Luma:
[18:00:54] Cotton_Malone: zły dobry
[18:00:59] Emma_Scott: Dzień dobry
[18:01:03] Lily_Potter_143: wywaliło mn xx
[18:01:04] prof_Agnieszka_Anderson: The floor is yours.
[18:01:11] Lily_Potter_143: !gryffindor
[18:01:27] ** odchodzi ~Cho_Chang
[18:01:32] Suzane_Black: Dzień dobry
[18:01:51] ** odchodzi Crispin_Stewart
[18:01:57] Emma_Scott: !hufflepuff
[18:01:58] Emma_Scott: .
[18:02:01] Hanna_Gonne-Luma: [Uśmiechnięta dziewczyna w różowo niebieskiej szacie
wleciała na boisko równo o godzinie 18.] Witam Wszystkich nazywam się Hanna
Gonne-Luma. Przeprowadze dziś z Wami lekcje o pozycjach w
Quidditchu! [Uśmiechnęła się ciepło do uczniów.]
[18:02:25] Meredith_Wheeler: Dobry.
[18:02:39] Suzane_Black: Dobry!
[18:02:47] prof_Agnieszka_Anderson: dobry!
[18:02:52] Larysa-Lapointe: Dobry :)
[18:02:52] Hanna_Gonne-Luma: [Spojrzała swoimi brązowymi oczkami na
uczniów.] Kto chce wysłać loga i listę na maila prof. Anderson?
[18:02:56] ** przychodzi Alice_Radcliffe...
[18:03:00] Lily_Potter_143: a mg xd
[18:03:09] Lily_Potter_143: a*
[18:03:10] Alice_Radcliffe: jestem!!
[18:03:12] Lily_Potter_143: ja*
[18:03:32] Lily_Potter_143: liste moge xd
[18:03:36] Meredith_Wheeler: Ja mogę
[18:03:40] Suzane_Black: *zgłasza się *
[18:03:40] Alice_Radcliffe: !hufflepuff
[18:03:45] prof_Agnieszka_Anderson: (Meredith zrobi oba )
[18:03:48] ** przychodzi Elia_Will...
[18:03:54] Hanna_Gonne-Luma: Mer! Super! [Klasnęła w dłonie.] Wyślij to prosze na
maila: aga.anderson.nowakowska@gmail.com
[18:03:56] Meredith_Wheeler: (
)
[18:03:59] Meredith_Wheeler: Mhm!

[18:04:13] ** przychodzi ~Cho_Chang...
[18:04:18] Elia_Will: Dziewczyna wbiega na stadion
[18:04:21] ** przychodzi LoretteMonsieren-Araceblly...
[18:04:21] Hanna_Gonne-Luma: Zacznijmy od pierwszej pozycji, a mianowicie
ścigający! Co Wam się z nim kojarzy?
[18:04:32] Meredith_Wheeler: Rzucanie kaflem, strzelanie do pętli
[18:04:32] ~Cho_Chang: !gryffindor
[18:04:56] Larysa-Lapointe: zpodawaniem kafla i strzelaniem goli
[18:05:01] LoretteMonsieren-Araceblly: Kafel, pętla, szybkość, rzuty
[18:05:13] Elia_Will: Kafel miotła pętla szybkość
[18:05:18] Sizi_Angelrose: strzelanie do pętli
[18:05:19] Alice_Radcliffe: szybkość, kafel, strzelanko, podania, dużo latania w tę i
wewtę
[18:05:28] Emma_Scott: Kafel, pętla
[18:05:29] Elia_Will: *zgłasza się*
[18:05:32] Magnus_Muller: z kaflem, zdobywaniem punktów, poprzez przerzucenie
kafla przez obręcz
[18:05:33] ~Cho_Chang: Kafel, miotła, pętla
[18:05:43] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:05:46] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:05:48] Suzane_Black: Podawanie kafli, strzelanie do pętli, szybkość, zwinność
[18:05:48] LoretteMonsieren-Araceblly: !slytherin
[18:05:49] LoretteMonsieren-Araceblly: .
[18:05:50] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:05:53] Elia_Will: !ravenclaw
[18:05:56] Elia_Will: H
[18:06:14] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:06:26] Hanna_Gonne-Luma: Mhm! +5
[18:07:04] Hanna_Gonne-Luma: [Przechadzając się po boisku zaczęła
mówić.] Ścigający jest najstarszą pozycją w Quidditchu. Jest na to proste
wytłumaczenie. [Spojrzała w stronę zainteresowanych uczniów.]Zarówno szukający
jak i pałkarz są to pozycje “dodatkowe”, a nikt nie mógł bronić strzałów jeżeli ktoś
wcześniej nie strzelał. [Uśmiechnęła się serdecznie.] Rozumiecie?
[18:07:22] Alice_Radcliffe: Si!
[18:07:24] Magnus_Muller: mhm
[18:07:24] LoretteMonsieren-Araceblly: Jasne!
[18:07:26] Sizi_Angelrose: tak
[18:07:29] Cotton_Malone: tak
[18:07:33] Lily_Potter_143: tak
[18:07:34] ~Cho_Chang: Mhm
[18:07:34] Suzane_Black: Tak
[18:07:36] Emma_Scott: Tak
[18:07:59] Elia_Will: Yes tak ja si
[18:08:17] Larysa-Lapointe: tak
[18:08:28] Hanna_Gonne-Luma: [Podrapała się po czuprynie i kontynuowała
lekcje.] Ścigający musi po prostu strzelać gole. Takie zadanie tej pozycji było na

początku i dalej jest. [Zastanowiła się chwilę.] Jedyna znacząca zmiana w tej pozycji
nastąpiła w 1884 roku. Wiecie co to była za zmiana?
[18:08:50] Elia_Will: Chyba coś
[18:09:07] Meredith_Wheeler: Do pola bramkowego mógł wlecieć tylko obronca
[18:09:11] Meredith_Wheeler: który sie przy nim znajdował
[18:09:22] Meredith_Wheeler: w sensie, który akurat bronił tej obręczy*
[18:09:52] Hanna_Gonne-Luma: Misiu mowimy o scigających
[18:09:55] Sizi_Angelrose: do pola bramkowego może wleciec tylko scigajacy który
trzyma kafla?
[18:10:00] LoretteMonsieren-Araceblly: Ah! Do pola bramkowego mogła wlecieć tylko
osoba strzelająca, by nie było ogłupiania?
[18:10:17] LoretteMonsieren-Araceblly: Czy jakoś tak się to nazywało
[18:10:21] Hanna_Gonne-Luma: Wgl to łapcie: http://pokazywarka.pl/sqy2l5/
[18:10:21] Smerfus_Gryfek: Polecam ;)
[18:10:45] Hanna_Gonne-Luma: Tak, w polu bramkowym w trakcie strzału może
być tylko jeden z trzech ścigający, żeby nie ogłupiać obrońcy. [Przystanęła na
chwilę.] Jeżeli znajdzie się dwóch ścigających w polu bramkowym to wiecie co się
stanie?
[18:10:49] Hanna_Gonne-Luma: (+5 pkt)
[18:10:57] Sizi_Angelrose: gol nie zostanie uznany?
[18:11:07] Alice_Radcliffe: faul?
[18:11:17] LoretteMonsieren-Araceblly: Nie uznanie gola albo rzut wolny?
[18:11:27] ** przychodzi ~Rosalie.Snape...
[18:11:30] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:11:32] Alice_Radcliffe: faul i karny
[18:11:34] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:11:35] Alice_Radcliffe: dokładniej
[18:11:40] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:11:42] Larysa-Lapointe: będzie faul
[18:11:44] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:11:44] Suzane_Black: Faul lub karny
[18:11:46] ~Rosalie.Snape: faul
[18:11:47] Emma_Scott: Faul
[18:11:47] Elia_Will: Rzut wolny
[18:11:47] ~Cho_Chang: Faul
[18:11:47] Meredith_Wheeler: faul lub karny
[18:11:49] LoretteMonsieren-Araceblly: Matko, to jak noga brzmi
[18:11:53] Meredith_Wheeler: faul*
[18:11:54] Hanna_Gonne-Luma: Gol będzie nieważny! +5
[18:11:56] LoretteMonsieren-Araceblly: nie lubię nogi
[18:12:01] ~Rosalie.Snape: !ravenclaw
[18:12:05] Lily_Potter_143: faul i karny
[18:12:29] Lily_Potter_143: zacina mi sie agh
[18:12:40] Elia_Will: Męczyli nas nogą w mugolskiej szkole
[18:12:49] Hanna_Gonne-Luma: Przejdźmy teraz do następnej pozycji, a
mianowicie obrońcy. [Oparła się o słup.] Jest to druga najstarsza pozycja w

Quidditchu. Wiecie jakie ma zadanie?
[18:13:02] LoretteMonsieren-Araceblly: Ja dostałam z piłki w twarz, dlatego nie lubię
[18:13:04] Lily_Potter_143: bronić pętli
[18:13:12] Alice_Radcliffe: bronić obręczy przed strzałami ścigających
[18:13:13] ~Rosalie.Snape: bronić pętli
[18:13:16] Larysa-Lapointe: Bronić trzech pętli
[18:13:22] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:13:22] Magnus_Muller: bronić aby kafel nie został przerzucony przez obręcz
[18:13:24] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:13:25] Emma_Scott: Bronić pętli
[18:13:26] Sizi_Angelrose: latanie wokół obręczy i pilnowanie aby kafel nie przeleciał
przez żadną z nich
[18:13:26] Elia_Will: Bronić?
[18:13:26] Suzane_Black: Bonić pętl
[18:13:28] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:13:31] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:13:32] LoretteMonsieren-Araceblly: Obrońca musi bronić pętli, by nie został do
nich wrzucony kafel
[18:13:39] Hanna_Gonne-Luma: +5 dla Was!
[18:14:01] Hanna_Gonne-Luma: Dokładnie ma za zadanie poruszać się między
pętlami i pilnować, aby żaden ścigający nie strzelił gola. [Uśmiechnęła się ciepło w
stronę uczniów.] Zanim jeszcze powstały pola bramkowe, to obrońcy latali po całym
boisku teraz wolą zostawać w ich obrębie.
[18:14:20] LoretteMonsieren-Araceblly: Nie dziwę się.
[18:14:31] Hanna_Gonne-Luma: Wszystko jasne?
[18:14:35] Larysa-Lapointe: tak
[18:14:35] Magnus_Muller: mhm
[18:14:39] Sizi_Angelrose: tak
[18:14:41] Suzane_Black: Tak
[18:14:42] Alice_Radcliffe: tak
[18:14:42] LoretteMonsieren-Araceblly: Si!
[18:14:43] Elia_Will: Oczywiście
[18:14:44] Emma_Scott: Tak
[18:14:47] ~Rosalie.Snape: Oczywiście
[18:14:58] Hanna_Gonne-Luma: To idziemy dalej. [Napiła się łyka kakałka z
termosu.] Kolejną pozycją jest pałkarz. Napiszcie jakie jest jego zadanie?
[18:15:02] Elia_Will: Lorette z Włoch jesteś
[18:15:33] Sizi_Angelrose: obrona zawodnikow swojej druzyny przed tłuczkami
[18:15:38] ~Rosalie.Snape: odbijać tłuczki
[18:15:44] Larysa-Lapointe: wybija pałkątłuczka i chroni zawodników swojej drużyny by
nie dostali tłuczkiem
[18:15:46] Alice_Radcliffe: odbijanie tłuczków tak, żeby nie trafiły w ich drużynę, a w
przeciwną
[18:15:48] LoretteMonsieren-Araceblly: Pakarz chroni swoją drużynę przed tłuczkami i
stara się odbić je w stronę graczy drużyny przeciwnej
[18:15:55] Meredith_Wheeler: odbijanie tłuczków

[18:15:58] Emma_Scott: Odbijać tłuczek żeby zawodnicy nie dostali
[18:16:00] Magnus_Muller: musi odbijać tłuczki, tak aby nie uderzyły graczy swojej
drużyny, ale odbijać je w graczy drużyny przeciwnej
[18:16:03] Meredith_Wheeler: lecących w ich graczy
[18:16:05] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:16:07] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:16:08] Suzane_Black: Odbijać tłuczki, by chronić członków swojej drużyny
[18:16:10] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:16:13] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:16:14] Elia_Will: Bronić głównie ścigających i odbijanie tłuczkôw
[18:16:26] Hanna_Gonne-Luma: +5
[18:16:52] Hanna_Gonne-Luma: Zadaniem pałkarza jest po prostu chronić siebie i
innych zawodników przed tłuczkami, które same lub po odbiciu przez przeciwnika
lecą w zawodników jego drużyny.
[18:17:30] ** przychodzi ~Susan_Raven...
[18:18:00] Hanna_Gonne-Luma: Dziś odbijają tłuczki pałkami, a kiedyś robili to
maczugami. [Przeczesała ręką swoje włosy.] Na tej pozycji raczej grają czarodzieje,
czarownic jest na niej bardzo mało.[Wskazała na siebie.] Ja bardzo lubię tą pozycję,
a Wy?
[18:18:13] LoretteMonsieren-Araceblly: Całkiem całkiem
[18:18:15] ~Susan_Raven: Przepraszam za spóźnienie zagapiłam się
[18:18:21] LoretteMonsieren-Araceblly: Pozwala się wyżyć (:
[18:18:25] Larysa-Lapointe: nie jest najgorsza :)
[18:18:31] Hanna_Gonne-Luma: Nic sie nie stało.
[18:18:32] Sizi_Angelrose: o taak, mozna sie wyzyc
[18:18:36] Suzane_Black: Nie jesf zła
[18:18:42] ~Rosalie.Snape: Może być
[18:18:45] Suzane_Black: Nie jest*
[18:18:59] Lily_Potter_143: wyyyyyyyyżyć sieeeee mooożnaaa xD
[18:19:14] Hanna_Gonne-Luma: xD
[18:19:21] Elia_Will: Prawda Lily
[18:19:22] Hanna_Gonne-Luma: Co racja, to racja!
[18:19:35] Hanna_Gonne-Luma: Ok, została nam ostatnia pozycja, jaka?
[18:19:40] Magnus_Muller: szukający
[18:19:42] Larysa-Lapointe: szukający
[18:19:46] Lily_Potter_143: szukający
[18:19:49] Emma_Scott: Szukający
[18:19:58] LoretteMonsieren-Araceblly: Szukający
[18:19:58] Elia_Will: Szukający
[18:19:58] ~Rosalie.Snape: szukający
[18:19:59] ~Susan_Raven: Szukający
[18:19:59] Sizi_Angelrose: szukajacy
[18:20:05] Alice_Radcliffe: szukający
[18:20:10] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:20:13] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:20:15] Hanna_Gonne-Luma: 1

[18:20:17] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:20:19] ~Cho_Chang: Szukający
[18:20:24] Meredith_Wheeler: szukajacy
[18:20:33] Hanna_Gonne-Luma: Szukający! +3
[18:20:37] ~Susan_Raven: Zaraz wróce na komputerze
[18:20:54] Elia_Will: Co ?
[18:20:58] ** odchodzi ~Susan_Raven
[18:21:07] Hanna_Gonne-Luma: Szukający za zadanie ma złapanie złotego znicza.
Gdy go złapie co się dzieje?
[18:21:20] ** przychodzi ~Susan_Raven...
[18:21:24] Sizi_Angelrose: jego drużyna otrzymuje 150 punktów i mecz sie konczy
[18:21:25] Magnus_Muller: koniec hry
[18:21:28] ~Cho_Chang: Jest koniec gry
[18:21:28] Magnus_Muller: gry^
[18:21:30] Larysa-Lapointe: kończy się mecz i otrzymuje 150 punktów
[18:21:35] Alice_Radcliffe: zdobywa 150 pkt i kończy mecz
[18:21:38] LoretteMonsieren-Araceblly: Na pamiątke 150 galeonów jego drużyna
dostaje 150 pkt. i kończy się mecz
[18:21:41] Magnus_Muller: a i jego drużyna dostaje 150 punkcików
[18:21:42] ~Rosalie.Snape: +150 punktów najczęściej koniec gry
[18:21:52] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:21:55] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:21:57] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:21:58] Suzane_Black: Zdobywa 1SUZANE BLACK PODAJE KAFLA DO0 pkt dla
swojej drużyny
[18:21:59] ~Cho_Chang: I zdobywa 150 punktów dla swojej drużyny
[18:22:00] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:22:01] Elia_Will: 150 punktów koniec gry
[18:22:04] Emma_Scott: Dostaje się 150pkt
[18:22:07] ~Susan_Raven: koniec gry i +150
[18:22:16] LoretteMonsieren-Araceblly: Autozmiana (:
[18:22:16] Hanna_Gonne-Luma: Wyprzedziliscie troche moje jedno pytanie!
[18:22:21] LoretteMonsieren-Araceblly: Kocham
[18:22:38] Suzane_Black: 150 pkt *
[18:22:45] LoretteMonsieren-Araceblly: Jakie?
[18:22:47] Hanna_Gonne-Luma: Ale macie rację mecz się kończy, 5 punktów dla
Was!
[18:23:07] Hanna_Gonne-Luma: Dowiecie się jak je zdam, chyba, że nie chcecie
wiećej punktów?
[18:23:18] Larysa-Lapointe: chcemy :)
[18:23:22] ~Susan_Raven: !rav
[18:23:24] ~Susan_Raven: .
[18:23:25] LoretteMonsieren-Araceblly: Chcemy!
[18:23:26] Emma_Scott: Chcemy
[18:23:32] LoretteMonsieren-Araceblly: Kto by nie chciał?
[18:23:35] ~Rosalie.Snape: Chcemy!

[18:23:35] Alice_Radcliffe: chcemy xD
[18:23:40] Elia_Will: U punkty do biedry
[18:23:41] Magnus_Muller: mhm
[18:23:50] Suzane_Black: Chcemy
[18:23:51] Hanna_Gonne-Luma: [Chodząc po boisku opowiadała.] Szukający
najczęściej jest najlżejszy i najszybszy, mam nadzieje, że wiecie czemu.
[Wyobraziła sobie Magdę Gessler na pozycji szukającego.] Ile punktów otrzyma
drużyna, której zawodnik złapie znicza?
[18:23:59] Alice_Radcliffe: 150
[18:23:59] LoretteMonsieren-Araceblly: 150
[18:24:00] Larysa-Lapointe: 150
[18:24:02] ~Rosalie.Snape: 150
[18:24:03] Lily_Potter_143: 150
[18:24:03] ~Susan_Raven: 150
[18:24:04] Emma_Scott: 150
[18:24:05] Sizi_Angelrose: 150
[18:24:06] Suzane_Black: 150
[18:24:10] Elia_Will: 150 ptk
[18:24:25] Elia_Will: pkt*
[18:24:27] Magnus_Muller: 150
[18:24:31] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:24:33] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:24:35] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:24:37] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:24:44] Hanna_Gonne-Luma: 150 punktów! +5
[18:24:58] LoretteMonsieren-Araceblly: Ah
[18:25:14] LoretteMonsieren-Araceblly: Myślałam, że będzie +150 na zachęte!
[18:25:16] Hanna_Gonne-Luma: Żeby złapać znicza trzeba mieć dobry wzrok i
doskonale latać na miotle. Dlatego, że za złapanie znicza dostaje się tyle punktów
szukający jest narażony na bardzo brutalne ataki ze strony
przeciwnika. [Wyciągnęła pyszne ciasteczka z torebki i rozdała uczniom.]
[18:25:19] LoretteMonsieren-Araceblly: zachętę*
[18:25:31] Hanna_Gonne-Luma: Niestety tyle Wam dać nie mogę. :(
[18:25:38] LoretteMonsieren-Araceblly: [Bierze ciasteczko.] Kujem!
[18:25:39] Alice_Radcliffe: [chwyciła jendo ciasteczko i zaczęła je pałaszować]
[18:25:43] LoretteMonsieren-Araceblly: Szkoda
[18:25:46] Alice_Radcliffe: dziękuję!
[18:25:47] Elia_Will: Harry i dobry wzrok
[18:25:50] ~Rosalie.Snape: Wielka szkoda
[18:25:52] LoretteMonsieren-Araceblly: [Zjada ciasteczko.]
[18:26:02] LoretteMonsieren-Araceblly: W okularach takowy miał!
[18:26:03] ~Rosalie.Snape: *częstuje się ciasteczkiem*
[18:26:04] Emma_Scott: *bierze ciastko* dziękuję!
[18:26:08] Hanna_Gonne-Luma: Dziękuje Wam za lekcje! Jeżeli nie ma pytań, to
Profesor Anderson chce Wam jeszcze coś powiedzieć [Uśmiechnęła się promiennie i
usiadła z uczniami.]

[18:26:22] LoretteMonsieren-Araceblly: Ja nie mam
[18:26:27] prof_Agnieszka_Anderson: Dobrze
[18:26:33] prof_Agnieszka_Anderson: Jakie cechy fizycznie ma zawodnik na
pozycji pałkarza?
[18:26:47] Alice_Radcliffe: jest przypakowany, krępy
[18:27:00] Suzane_Black: Musi być silny i szybki
[18:27:05] ~Rosalie.Snape: jest silny i potrafi się utrzymać
[18:27:09] Larysa-Lapointe: jest silny,ma dobry wzrok,dobre panowanie nad miotłą
[18:27:14] Elia_Will: Musi być silny *myśli nad przykładami*
[18:27:16] Sizi_Angelrose: silny
[18:27:17] ~Susan_Raven: silny, odporny na uderzenia xD
[18:27:18] Emma_Scott: Silny
[18:27:27] Lily_Potter_143: silny, wytrzymaly
[18:27:33] Magnus_Muller: silny, odważny, dobrze zbudowany
[18:27:40] prof_Agnieszka_Anderson: Ok, super
[18:27:43] LoretteMonsieren-Araceblly: Silny, mocny, umie panować nad miotłą , umie
zachować równowagę, jest wytrzymały
[18:27:45] LoretteMonsieren-Araceblly: Ups
[18:27:49] LoretteMonsieren-Araceblly: Za późno
[18:28:01] prof_Agnieszka_Anderson: Alice, Suz, Ros, Larysa, Elia, Sus, Magnus
+5, Lorette, Lily Emma Sizi +3
[18:28:03] Cotton_Malone: hi,hi
[18:28:05] prof_Agnieszka_Anderson: Musi miec sił
[18:28:06] prof_Agnieszka_Anderson: ę
[18:28:09] prof_Agnieszka_Anderson: dobrze panować nad miotłą
[18:28:13] prof_Agnieszka_Anderson: i być dobrze zbudowany
[18:28:15] ** odchodzi Sizi_Angelrose
[18:28:21] prof_Agnieszka_Anderson: zeby mógł przywalić!
[18:28:27] prof_Agnieszka_Anderson: Dobra, za tydzień piszemy kartkówkę
[18:28:34] Alice_Radcliffe: Agaaa
[18:28:34] Hanna_Gonne-Luma:
[18:28:35] LoretteMonsieren-Araceblly: Jupi!
[18:28:35] ~Rosalie.Snape: ok
[18:28:36] Alice_Radcliffe: why
[18:28:41] prof_Agnieszka_Anderson: Z 3 ostatnich lekcji, czyli może się pojawić
historia, piłki i pozycje
[18:28:43] ** przychodzi Sizi_Angelrose...
[18:28:44] prof_Agnieszka_Anderson: BO TO JEDYNA W ROKU!
[18:28:45] prof_Agnieszka_Anderson: xD
[18:28:45] Larysa-Lapointe: ale fajnie
[18:28:45] LoretteMonsieren-Araceblly: Będą ocenki!
[18:28:51] Lily_Potter_143: o neee
[18:28:51] Alice_Radcliffe: jedna za dużo xD
[18:28:56] prof_Agnieszka_Anderson: W przyszłym tygodniu odrabiamy zajęcia
[18:29:02] LoretteMonsieren-Araceblly: Oho

[18:29:07] prof_Agnieszka_Anderson: umówiłam się na czwartek na 19.45
[18:29:10] ~Rosalie.Snape: Ok
[18:29:13] prof_Agnieszka_Anderson: ale zobaczymy czy Crispin będzie pamiętał
xD
[18:29:13] ** przychodzi Kylie_Nickolson...
[18:29:14] LoretteMonsieren-Araceblly: Kuk
[18:29:16] prof_Agnieszka_Anderson: Gdzieś w planie się pojawi!
[18:29:20] LoretteMonsieren-Araceblly: xD
[18:29:24] prof_Agnieszka_Anderson: Jak nie ma pytań można lecieć, miłego
weekendu
[18:29:27] LoretteMonsieren-Araceblly: Przypomnę mu!
[18:29:27] ~Rosalie.Snape: nie wiem czy dam radę być

[18:29:29] Hanna_Gonne-Luma:

