[18:35:26] prof_Agnieszka_Anderson: Witajcie!
[18:35:29] Nathalina_Maloy: !slytherin
[18:35:30] Nathalina_Maloy: .
[18:35:32] Kylie_Nickolson: Dobry!
[18:35:34] Karoline_Grey: Dobry!
[18:35:34] Nathalina_Maloy: Dobry!
[18:35:42] Karoline_Grey: !gryffindor
[18:35:43] Karoline_Grey: .
[18:35:43] prof_Agnieszka_Anderson: Jak tam minął tydzieo?
[18:35:53] Nathalina_Maloy: A nawet okej
[18:35:55] Kylie_Nickolson: Dobrze!
[18:36:25] prof_Agnieszka_Anderson: No to się cieszę!
[18:36:35] prof_Agnieszka_Anderson: Jutro sie w koocu
[18:36:37] prof_Agnieszka_Anderson: można wyspad
[18:36:41] prof_Agnieszka_Anderson: a potem ta perfidna zmiana czasu
[18:36:44] prof_Agnieszka_Anderson: co kradnie godzinę snu
[18:37:09] Kylie_Nickolson: Jaka zmiana czasu ?
[18:37:18] prof_Agnieszka_Anderson: z soboty na niedziele jest
[18:37:21] prof_Agnieszka_Anderson: ta do tyłu teraz
[18:37:25] prof_Agnieszka_Anderson: znaczy nie
[18:37:27] prof_Agnieszka_Anderson: do przodu
[18:37:29] prof_Agnieszka_Anderson: z 2 się robi 3 xD
[18:37:30] Nathalina_Maloy: XD
[18:37:51] prof_Agnieszka_Anderson: Ma-sa-kra
[18:37:53] prof_Agnieszka_Anderson: Kto robi listę?
[18:38:04] Nathalina_Maloy: Ja moge
[18:38:44] prof_Agnieszka_Anderson: oki!
[18:38:49] prof_Agnieszka_Anderson: aga.anderson.nowakowska@gmail.com
[18:38:54] Nathalina_Maloy: Mhm!
[18:39:06] prof_Agnieszka_Anderson: To co, dałyście radę poczytad coś o
drużynach?
[18:39:13] Karoline_Grey: Tak!
[18:39:18] prof_Agnieszka_Anderson: To Karoline
[18:39:21] prof_Agnieszka_Anderson: mów co wybrałaś
[18:39:22] prof_Agnieszka_Anderson: i opowiadaj! xD

[18:40:43] Karoline_Grey: Nietoperze z Ballycastle - 27 razy zdobyła mistrzostwo
Ligi Quidditcha, przez co miała 2 miejsce w statystykach, a ich maskotka - Gacek
Stodolak- występowała w reklamie piwa kremowego
[18:41:02] Karoline_Grey: Mówiąc "Mam bzika na punkcie kremowego piwka!"
[18:41:41] prof_Agnieszka_Anderson:
[18:41:53] prof_Agnieszka_Anderson: I jest to drużyna pochodząca z Irlandii
Północnej!
[18:41:59] prof_Agnieszka_Anderson: Bardzo ciekawy wybór
[18:42:01] Karoline_Grey: Dokładnie!
[18:42:07] Karoline_Grey: Wiem XD
[18:43:54] Karoline_Grey: .
[18:44:00] Seshru: .
[18:46:38] Hanna_Gonne-Luma: to
[18:46:40] Hanna_Gonne-Luma: opowiadacie?
[18:46:41] Hanna_Gonne-Luma: xD
[18:46:54] Seshru: ^^
[18:47:04] Karoline_Grey: Ja skooczyłam XD
[18:47:40] Hanna_Gonne-Luma: to pisze nastepna osoba
[18:47:41] Hanna_Gonne-Luma: xD
[18:48:38] Kylie_Nickolson: No dobra to ja mogę xd
[18:48:56] Kylie_Nickolson: Ale nie wiem czy mam dobrze, więc z góry
ostrzegam...
[18:49:43] Kylie_Nickolson: Sroki z Montrose - to najskuteczniejsza drużyna
quidditcha w historii ligi brytyjsko-irlandzkiej. Jej mistrzostwo zdobyła 32 razy i
dwa razy została mistrzami Europy, mieli szaty w kolorach czerni i bieli ze sroką na
piersi i plecach jedna z ich szukających Eurice Murray domagała się szybszego
znicza. Jak sama nazwa wskazuje drużyna pochodziła z Montrose
[18:50:18] Hanna_Gonne-Luma: Aga sprawdzi czy masz dobrze
[18:50:24] Nathalina_Maloy: To teraz ja
[18:50:42] Nathalina_Maloy: No to Tajfuny z Tutshill, zespół, który został założony
w 1520 roku. Kolorem drużyny był błękit nieba z ciemnym, niebieskim, podwójnym
"T" na klatce piersiowej oraz plecach. Na początku XX wieku wygrały Puchar Ligi
pięd razy z rzędu, co było rekordem w brytyjsko-irlandzkiej Lidze Quidditcha.
Zanotowały one najszybciej wygrany mecz w lidze przeciwko Katapultom z
Caerphilly. Szukający zdobył znicza po trzech i pół sekundach!
[18:50:56] prof_Agnieszka_Anderson: (jestem!)

[18:51:26] Hanna_Gonne-Luma: ud
[18:51:26] prof_Agnieszka_Anderson: Sroki z Montrose
[18:51:27] Hanna_Gonne-Luma: uf
[18:51:29] prof_Agnieszka_Anderson: bardzo ważna drużyna
[18:51:51] prof_Agnieszka_Anderson: Tajfuny z Tutshill
[18:51:55] prof_Agnieszka_Anderson: i tak szybko złapany znicz
[18:52:00] prof_Agnieszka_Anderson: to musi byd związane
[18:52:04] prof_Agnieszka_Anderson: z Roderykiem Plumptonem!
[18:52:13] prof_Agnieszka_Anderson: To też jest ważna postad
[18:52:18] prof_Agnieszka_Anderson: mamy od niego zagranie Plumptona
[18:52:21] prof_Agnieszka_Anderson: jak na pewno pamiętacie!
[18:52:24] prof_Agnieszka_Anderson: Seshru masz coś dla nas?
[18:52:35] Seshru: Niestety nie :C
[18:52:45] prof_Agnieszka_Anderson: Okej
[18:52:55] prof_Agnieszka_Anderson: Kylie, Karoline, Nath +20
[18:53:05] prof_Agnieszka_Anderson: Co warto wiedzied o innych drużynach
[18:53:10] prof_Agnieszka_Anderson: Katapulty z Caerphilly
[18:53:13] prof_Agnieszka_Anderson: drużyna z Walii
[18:53:28] prof_Agnieszka_Anderson: 18 Mistrzostw + Mistrzostwo Europy
[18:53:55] prof_Agnieszka_Anderson: Najsłynniejszy zawodnik to Llewellyn
Groźny - na jego pamiątkę przyznawany jest Medal Llewellyna Groźnego dla
najodwazniejszego zawodnika.
[18:54:01] ** odchodzi Hanna_Gonne-Luma
[18:54:03] prof_Agnieszka_Anderson: Żyjecie prawda?
[18:54:07] Nathalina_Maloy: Tak
[18:54:07] Seshru: Yup
[18:54:08] ** przychodzi Hanna_Gonne-Luma...
[18:54:17] Karoline_Grey: Mhm!
[18:54:18] prof_Agnieszka_Anderson: Super
[18:54:21] prof_Agnieszka_Anderson: Osy z Wimbourne
[18:54:33] prof_Agnieszka_Anderson: I ich kibice "Żądlaki"
[18:54:37] prof_Agnieszka_Anderson: skąd taka nazwa kibicow wiecie?
[18:54:55] Kylie_Nickolson: Bo osy mają żądła...
[18:55:08] Seshru: Żądła os
[18:55:22] prof_Agnieszka_Anderson: XD
[18:55:22] Karoline_Grey: bzyczą głośno na trybunach, aby wytrącid z równowagi
ścigających przeciwników, kiedy strzelają karnego.

[18:55:36] prof_Agnieszka_Anderson: +5 dla każdej
[18:55:51] prof_Agnieszka_Anderson: Odpowiedź Karoline jest oczywiście
najprawidłowsza
[18:55:57] prof_Agnieszka_Anderson: W tej drużynie grał Ludo Bagman
[18:55:59] prof_Agnieszka_Anderson: na pewno kojarzycie
[18:56:06] prof_Agnieszka_Anderson: 18 Mistrzostw Ligi i 2 Europy
[18:56:14] prof_Agnieszka_Anderson: A jak już jesteśmy przy Mistrzostwach
Europy w Quidditchu
[18:56:18] prof_Agnieszka_Anderson: wiecie co ile lat się odbywaja?
[18:56:40] Karoline_Grey: co 3 lata
[18:56:43] Nathalina_Maloy: co 3 lata
[18:56:48] Seshru: Co 3 lata
[18:57:04] prof_Agnieszka_Anderson: +5 dla każdej
[18:57:10] prof_Agnieszka_Anderson: Pustułki z Kenmare!
[18:57:11] prof_Agnieszka_Anderson: Irlandia
[18:57:16] prof_Agnieszka_Anderson: drużyna zalożona w 1291 roku
[18:57:25] prof_Agnieszka_Anderson: szczyci się maskotkami - Leprokonusami
[18:57:28] Kylie_Nickolson: Co 3 lata
[18:57:30] prof_Agnieszka_Anderson: i kibicami którzy grają na harfach!
[18:57:30] ** odchodzi Hanna_Gonne-Luma
[18:57:31] prof_Agnieszka_Anderson: Kylie +5
[18:57:41] ** odchodzi Smerfus_Gryfek
[18:57:42] prof_Agnieszka_Anderson: Mieli znakomitego obroocę
[18:57:45] ** odchodzi ~Susan_Raven
[18:57:47] prof_Agnieszka_Anderson: Darren O'Hare
[18:57:57] prof_Agnieszka_Anderson: któremu przypisuje się stworzenie
zagrania Głowa Jastrzębia
[18:58:11] prof_Agnieszka_Anderson: Strzały z Appleby
[18:58:19] prof_Agnieszka_Anderson: Tutaj kibice mają równie ciekawy zwyczaj
co u Os
[18:58:22] prof_Agnieszka_Anderson: skoro to są strzały
[18:58:24] prof_Agnieszka_Anderson: to co mogą robid?
[18:58:49] Seshru: Strzelad do ludzi xDD
[18:59:08] Nathalina_Maloy: no trafiad w jakiś cel
[18:59:33] prof_Agnieszka_Anderson: +5 obu
[18:59:35] prof_Agnieszka_Anderson: Kiedyś tak robili
[18:59:37] Karoline_Grey: Wypuszczali z różdżek strzał za każdym razem gdy

ścigający zdobywali gola
[18:59:38] prof_Agnieszka_Anderson: że po każdym golu
[18:59:44] prof_Agnieszka_Anderson: właśnie tak, Karoline +5 xD
[18:59:48] prof_Agnieszka_Anderson: Ale zakazano im w 1894 roku
[18:59:48] Karoline_Grey: XD
[18:59:56] prof_Agnieszka_Anderson: kiedy jedna strzała przebiła nos sędziego
Nugenta Pottsa
[19:00:02] Karoline_Grey: Ała
[19:00:09] prof_Agnieszka_Anderson: JEst to drużyna założona w 1612 roku,
wiec całkiem młoda
[19:00:18] prof_Agnieszka_Anderson: I ich największy sukces to pokonanie
Sępów z Vracy
[19:00:28] prof_Agnieszka_Anderson: Wędrowcy z Wigtown!
[19:00:31] prof_Agnieszka_Anderson: TO jest ciekawa drużyna
[19:00:38] prof_Agnieszka_Anderson: założona w 1422 roku
[19:00:50] prof_Agnieszka_Anderson: I grało w niej 7 potomków rzeźnika Waltera Parkina
[19:00:55] prof_Agnieszka_Anderson: 4 braci i 3 siostry
[19:01:07] prof_Agnieszka_Anderson: Od nich pochodzi zagranie Kleszcze
Parkina
[19:01:12] prof_Agnieszka_Anderson: grali całkiem dobrze
[19:01:17] prof_Agnieszka_Anderson: mieli też całkiem dobrego motywatora
[19:01:27] prof_Agnieszka_Anderson: bo ojciec siedział na trybunach z
toporkiem :D
[19:01:41] Kylie_Nickolson: Właśnie chciałam napisad, że pewnie ich z toporkiem
ganiał
[19:01:43] Nathalina_Maloy: ;p
[19:01:52] prof_Agnieszka_Anderson: I nasza ostatnia drużyna Zjednoczeni z
Puddlemere
[19:01:59] prof_Agnieszka_Anderson: Ulubiona drużyna ALbusa Dumbledore
[19:02:06] prof_Agnieszka_Anderson: Najstarsza drużyna
[19:02:09] prof_Agnieszka_Anderson: założona w 1163 roku
[19:02:13] prof_Agnieszka_Anderson: to anwet znicza wtedy nie było!
[19:02:18] prof_Agnieszka_Anderson: 22 Mistrzostwa Ligi, 2 Europy
[19:02:41] prof_Agnieszka_Anderson: i wspaniały hymn nagray przez Celestyne
Warbeck
[19:02:42] prof_Agnieszka_Anderson: http://www.youtube.com/watch?v=UgDL

gLFiqnE
[19:02:44] prof_Agnieszka_Anderson: Jeśli chcecie
[19:02:47] prof_Agnieszka_Anderson: to można posłuchad XD
[19:03:12] prof_Agnieszka_Anderson: http://pokazywarka.pl/6dqv5i/
[19:03:30] prof_Agnieszka_Anderson: A tutaj są loga/herby wszystkich drużyn
[19:03:36] prof_Agnieszka_Anderson: Pytania?
[19:03:51] Karoline_Grey: Brak!
[19:03:51] Nathalina_Maloy: Brak
[19:03:54] Kylie_Nickolson: Brak!
[19:04:04] prof_Agnieszka_Anderson: Super!
[19:04:06] prof_Agnieszka_Anderson: TO lista na maila
[19:04:09] prof_Agnieszka_Anderson: i można lecied
[19:04:11] prof_Agnieszka_Anderson: weekendowad!
[19:04:22] Nathalina_Maloy: Okej!
[19:04:22] ** odchodzi Nathalina_Maloy
[19:04:33] Karoline_Grey:

