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„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej
jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”
W dniach 21, 22 i 23 kwietnia klasy trzecie, jak co roku
zdawały egzamin, od którego będzie zależała ich przyszłość. Na
pewno każdy uczeń był zestresowany i zniecierpliwiony. Najpierw
przedmioty humanistyczne, potem ścisłe, a ostatniego dnia język
obcy. Nasza Redakcja ma dla Was opis przeżyć z pierwszej ręki –
przed i po egzaminie.
Przed egzaminem nie czuliśmy się zbyt zestresowani. Dni
mijały jak zwykle, szybko. Na kilka dni przed samym wydarzeniem emocje powoli zaczęły brać nad nami górę. W czwartek zastanawialiśmy się, która część egzaminu będzie dla nas najtrudniejsza. Język polski, chemia, matematyka? W sobotę jeszcze raz
powtarzaliśmy materiał. Spotkania ze znajomymi i wypady na
miasto z przyjaciółmi zeszły na boczny tor. Materiału było dużo
i nikt tak naprawdę nie wiedział, w jaki sposób go powtarzać, choć
każdy się starał. Ci mniej zorganizowani mieli większe trudności z
przyswojeniem materiału. Wiele osób pewnie zrozumiało, że systematyczne uczenie jest jednak lepsze od nagłego, np. na dwa dni
przed egzaminem.
Po egzaminie większość z nas wykorzystała wolny piątek,
żeby się „odstresować.” Odsypianie i relaksowanie zdawało się nie
mieć końca. Tak samo jak załamanie nad tym, że już w poniedziałek trzeba będzie wrócić do szkoły i pracować na dobre stopnie na
świadectwie.
Redakcja
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Wywiad z panią Anną Malendą,
nauczycielką biologii
dy możliwy sposób tą wiedzę egzekwować. chociaż
nie ma złotego środka na „wlewanie” uczniom wiedzy
do głowy, po prostu chcieć to móc!! Biologia to chyba
jedna z nielicznych dziedzin, gdzie tajemnica życia jest
ciekawa. Każda niewielka komórka budująca organizm
i wszystko co nas otacza ma swój początek i koniec.
To tak, jak rozsypane puzzle, które trzeba dopasować ...różne elementy składające się w określoną całość. Ta wiedza pomaga w codziennym życiu i świadomym przeżywaniu życia.
1. Co skłoniło Panią, aby zostać nauczycielem?
To jedno z trudnych pytań. Tak się akurat potoczyły moje losy... Zawsze interesowałam się biologią. W szkole byłam najlepsza właśnie z tego przedmiotu, później naturalną koleją rzeczy wybrałam sobie takie studia. Moja kariera zawodowa była dość
burzliwa zanim „złapałam” przystań belfra. Jeszcze
będąc na studiach pracowałam w sklepie zoologicznym, później odbyłam staż w Wojskowym Instytucie
Higieny i Epidemiologii w Puławach, gdzie mogłam
poznawać zasady bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi oraz nowe techniki diagnostyczne w przypadku wirusologii. Następnie moja przygoda z biologią doprowadziła mnie do
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, gdzie na stanowisku młodszego asystenta mogłam poznawać najmniejsze struktury, które nas otaczają czyli bakterie i wirusy. Nie jest mi to obce miejsce, wręcz darzone wielkim sentymentem. Nie ukrywam, że podchodzę do tego miejsca z dużą sympatią, poznałam tam zespół różnych ciekawych osobliwości i mam nadzieję, ze może kiedyś tam jeszcze
powrócę...
2. Czy lubi Pani swój zawód ?
Nie marzyłam o zawodzie nauczyciela. Jednak
dzisiaj z pełną świadomością mogę powiedzieć,
że jestem na odpowiednim miejscu. Praca daje mi
osobistą satysfakcję i spełniam się zawodowo. Czuje
się potrzebna jako nauczyciel- czuje się że to co robię
ma sens. W szkole pracując jako nauczyciel, staram
się zaciekawić uczniów swoja pasją do biologii i w każ2

3. Jakie kierunki Pani ukończyła?
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek: Biologia, specjalność:
Biologia Ogólna oraz Podyplomowe Międzywydziałowe Studia Nauczania Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Dlaczego Biologia?
Biologia była mi bliska od szkoły podstawowej
i już wtedy wiązałam z nią swoją przyszłość. Kiedy
chodziłam do szkoły biologii uczyła mnie Pani, która
szczególnie trzymała mocno dyscyplinę. Była to Pani
Halina Pytlak. Ona wiodła prym surowości i wprowadzała porządek.... Z tamtego czasu mam bardzo dobre
wspomnienia o tej osobie. Lekcje z tą Panią były bardzo ciekawe oraz oryginalne. Myślę, że dzięki właśnie
niej świetnie poznałam podstawy biologii i nie miałam
potem żadnych problemów z tym przedmiotem.
W piątej klasie szkoły podstawowej zdeklarowałam,
że chcę zostać lekarzem. Z takim przekonaniem rosłam przez podstawówkę i liceum. Marzenie to nie
ziściło się. Życie spisało mi inny scenariusz. Zapewne
zawód mojej mamy- pielęgniarki wpłynął na moją decyzję. Moje zainteresowanie przedmiotem biologią
z roku na rok było coraz większe i tak do dziś jest
szczególnie jest mi bliska- anatomia człowieka, genetyka oraz immunologia. Kiedy nie dostałam się na medycynę postanowiłam studiować biologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracę magisterską pisałam w Zakładzie Immunologii Bezkręgowców.

5. Czy Pani ma inne zainteresowania?
Jest to dietetyka. Jedzenie to nieodzowny
element naszego życia, dlatego większość czasu
spędzam w kuchni wymyślając różnorodne potrawy :) Każdego dnia spożywamy setki kalorii pochodzących często z mało wartościowych produktów.
Życie w ciągłym biegu, stres, bezwartościowe jedzenie często powodują, że z miesiąca na miesiąc
z roku na rok, niestety jest nas oraz więcej. Wiele
osób nie dostrzega nadmiaru kilku kilogramów,
a gdy uzbiera się ich więcej, pojawia się problem
nie tylko natury estetycznej ale również zdrowotnej, dlatego zawsze służę dobrą radą.

triotyczne. Rodzina jest takim motorem do działania. Można w niej się realizować i dla niej się spełniać.
9. Czy ma Pani ulubiony film lub książkę?
Bardzo lubię książki na temat zdrowego odżywiania. Zachęcam do przeczytania „Zdrowe odżywianie bez tajemnic” Jak w gąszczu informacji o dietach
zachować zdrowy rozsądek, Encyklopedia żywienia –
Przewodnik po zdrowym życiu A-Z”. Poza tym bardzo
miło wspominam książkę Johna Graya „Mężczyźni
są z marsa, a Kobiety z Wenus”. Z filmów najbardziej w
pamięci pozostał „Wszystko gra” Woody’ego Allena.

6. Jak spędza Pani wolny czas?
Lubię fotografować przyrodę i ją podziwiać,
wędrując dolinami czy szlakami naszych polskich
gór. Lubię poznawać świat i ludzi. Marzy mi się wyjazd do Tajlandii, Indii czy Chin. Polska też jest piękna i wyjątkowa. Uwielbiam również tańczyć…. Mam
nadzieję, że to marzenie też kiedyś się spełni. To co
najlepsze jest jeszcze wciąż przede mną :)
7. Jakie Pani są największe osiągnięcia?
Nie traktuje swojego życia w kategoriach
sukcesu. Każdy z nas, osiąga mniejsze czy większe
sukcesy zawodowe czy rodzinne. Dla mnie sukcesem jest to gdzie mieszkam, że żyję wśród ludzi którzy mnie kochają i są mi bliscy oraz że codziennie
mogę spełniać się zawodowo. Na ścieżce nauczyciela to dopiero początek drogi… ale w swoich działaniach związanych ze zdrowym stylem życia z jednej strony jestem specjalistą żywienia, a z drugiej
przyjacielem. Największą satysfakcję z pracy dawała mi radość moich pacjentów z wspólnie osiągniętych celów terapii, wyrażana podczas spotkań kontrolnych. To dostarczało mi energii i motywacji do
dalszego działania.
8. Czy ma Pani swój autorytet? Jeśli tak, to kto
nim jest?

Dziękujemy
za
udzielenie
odpowiedzi
na nasze pytania. Życzymy sukcesów w pracy zawodowej
i życiu prywatnym. Mamy nadzieję, że Pani marzenia się
spełnią.
Redakcja

Myślę, że są to moi rodzice, bo przekazywali
mi wartości nie tylko duchowe, ale moralne i pa
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Wyspy Wielkanocne - Rapa Nui

Wielkanoc to okres, który katolikom kojarzy się
z ukrzyżowaniem Chrystusa, zmartwychwstaniem,
Judaszem, czy święceniem koszyczka pełnego wielkanocnych potraw. Ale każdemu, kto kiedykolwiek interesował się trochę ciekawymi miejscami na mapie sama
nazwa tego święta może się kojarzyć z Wyspą Wielkanocną i to jej chcę poświęcić ten artykuł.
Wyspę Wielkanocną zasiedlono dopiero po
1200 r.n.e. chociaż data ta jest ciągle wątpliwa. Przez
całe wieki były tu tylko wulkany, a nawet dziś jako jedną
z atrakcji możemy podziwiać ich wygasłe kratery.
I to właśnie z kamieniołomu znajdującego się w jednym
z takich miejsc pochodzi materiał, z którego wykuto posągi. Jak jednak dzieła tam dotarły? Istnieje wiele teorii
począwszy od przypłynięcia na tratwach, a skończywszy
na pomocy istot z kosmosu. Jak to możliwe,
że do dziś na Wyspie Wielkanocnej stoi tak wiele wspaniałych posągów? Odpowiedź jest prosta. Od najbliższego lądu dzieli ją prawie 2100 km oceanu. To powoduje,
że na wyspie panował pokój. Jednak u schyłku XVII lub
XVII wieku doszło do wojny domowej, która skutkowała
lekkim zdemolowaniem posągów i wytępieniem grupy
nazywanej hanau epe.
Pierwszy Europejski Statek dotarł tam 5 kwiet-
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nia 1722 r dowodzony przez Jacob’a Roggeveen’a.
Z racji tego, że było to akurat w Niedzielę Wielkanocną
holender nazwał wyspę Wielkanocną. Jednak dwa lata
wcześniej na wyspę dopłynęły statki hiszpańskie. Wzięły
one wyspę w posiadanie, w imieniu króla Karola III Hiszpańskiego. Ich załoga zmierzyła i zbadała wyspę. Postawiła też ceremonialne trzy krzyże. Kolejne ekspedycje
donosiły o zmniejszającej się liczbie ludności
i co raz większemu zaniedbaniu na niej. Doszło nawet
do tego, że rdzenni mieszkańcy zabraniali schodzić marynarzom na ich ląd, więc przez pewien czas statki omijały tę wyspę i brakło o niej informacji.
W grudniu 2 połowy XIX wieku wyspę zaatakowali
piraci. Wywieźli oni stopniowo prawie całą ludność
wyspy. Wywiezieni na nowym lądzie byli zmuszani
do pracy, a dodatkowo chorowali na choroby, które nie
istniały jeszcze na ich rodzinnej ziemi. W końcu
wybuchł bunt. Do domu wróciło zaledwie piętnaście osób,
które w dodatku przywiozły ze sobą nowe choroby. Spowodowało to epidemie i zarazy.
W historii Rapa Nui jest jeszcze wiele okresów
spokoju, buntu, zarazy i paniki. Obecnie mieszkańcy zaczęli dbać o swoje dziedzictwo kulturowe. Odkrywają nowe
tradycji, rozszyfrowują stare legendy i podania,
a także odnawiają posągi.
Od pierwszej chwili, gdy zagłębiłam się w historię i
informacje o tej wyspie jestem zdania, że jest
to idealne miejsce do zamieszkania. Osobiście chciałabym
spędzić tam choć trochę mojego życia, bo w końcu, co
złego jest w miejscu, gdzie czas, który wręcz wlecze się
powoli spędzasz w cieniu, który ma około 20 stopni Celsjusza. Mi pasuje wszystko!
Kinga

Raz Dwa - Freddie już Cię ma

Każdy z nas ma coś czego się boi. Mnie na
przykład przerażają horrory, ale mimo to lubię je
oglądać. I tak po raz trzeci i ostatni wzięłam się w
garść, aby obejrzeć Koszmar z Ulicy Wiązów ( z 200 roku). Dlaczego po raz trzeci? Już dwa razy byłam
na tyle przerażona, że przerywałam seans, aby potem przez dwa tygodnie bać się wszystkiego. Na
moje szczęście udało mi się wygrać z emocjami.
Początek? Tajemniczy, straszny, krwisty, ciekawy. Wszystko dzieję się na tyle interesująco, żeby
przyciskać poduszkę do twarzy i krzyczeć „ Nie idź
tam idioto!”. Dalej? Dalej robi się skomplikowanie
i tylko od czasu do czasu pojawiają się sceny, gdzie
mamy ochotę spytać bohaterów, czy oby na pewno
mają mózg i go używają. Ale koniec jest tragiczny.

I tu nie mówię o tym, że ktoś umarł i dlatego smutek
mnie ogarnia. Tragedia jest dlatego, że ktoś (czyli
reżyser) miał zbyt dużo pomysłów i mniej więcej
w ‘ostatecznej’ walce można się pogubić, co tu jest
czym, o co chodzi, gdzie to się kończy, a gdzie to się
zaczyna. Może właśnie o to chodziło? Nie wiem, według mnie jest dziwne.
Co mnie przeraża? Hm… Wcześniej wystarczyło powiedzieć mi koło ucha Freddy Krueger, żebym zaczęła panikować. Teraz „Fredek” jest zwyczajnym bohaterem jednego ze zwyczajnych horrorów.
Mogę w nim podziwiać jedynie sposób w jaki działa
pojawiając się w koszmarach.
Cała reszta bohaterów jest do opisania
w jednym słowie: idioci. Ale czego się spodziewać po
amerykańskim horrorze.
Z przykrością stwierdzam, że zepsułam swoją
odwagę oglądając starszą i o wiele lepszą wersję tego horroru. Freddy nadal pozostaje straszny, a ja
tracę wiarę we współczesne filmy i w to, że kiedyś
przestanę się go bać.
Kinga
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Wycieczka do Muzeum Sportu

Dnia 9 kwietnia 2015 roku klasa Ia i IIa pojechały na wycieczkę do Muzeum Sportu w Warszawie.
W planie wycieczki była lekcja muzealna
na temat historii olimpiad w starożytnej Grecji
oraz zwiedzanie eksponatów zgromadzonych
w muzeum wraz przewodnikiem.
Dowiedzieliśmy się, że pierwsze olimpiady w Grecji odbyły się już w roku 776 p. n. e i są kontynuowane, co cztery lata do dnia dzisiejszego. Swym
początkiem sięgają kultu ku czci Zeusa. Nikt
z nas nie przypuszczał, że w tym miejscu zgromadzone jest tak wiele cennych i interesujących
przedmiotów związanych ze sportem.
Moją uwagę zwróciły rowery. Te najstarsze bicykle, mogli zasiadać naprawdę wysportowani i odważni rowerzyści, ponieważ ,, wdrapanie
się ‘’ na te rowery było arcytrudne.
Niezwykłą kolekcję stanowiły różne rodzaje sań, które były dostosowane do
wieku i płci. Narty, łyżwy, rowery, piłki
z różnych epok stanowią niezwykłą historię sportu i pozwalają zrozumieć, jak
ludzie kiedyś aktywnie spędzali czas.
Podczas zwiedzania mogliśmy
podziwiać naprawdę historyczne eksponaty. Narty Adama Małysza, kajak na
którym pływał Jan Paweł II, koszulki
i buty polskich piłkarzy itp. Niezwykłą
ekspozycją były znicze olimpijskie, które
6

odzwierciedlały charakter państwa, w którym odbywała się olimpiada.
Ściana z medalami i nagrodami naszych polskich sportowców wydała się nam naprawdę imponująca.
W drodze powrotnej podziwialiśmy Stadion
Narodowy i rzeźbę polskiego trenera piłki nożnej
Kazimierza Górskiego. Miłym i smacznym akcentem
było odwiedzenie Mc Donalda, w którym wszyscy
posilili się smacznym choć niezbyt zdrowym posiłkiem.
Wycieczka do Muzeum Sportu była interesującą lekcją historii i wychowania fizycznego. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdy!!
Kl. Ia i IIa

Na pamiątkę „Akcji pod Arsenałem”

W weekend 20 marca wybrałam się razem z drużyną, do której uczęszczam na 45 rajd Arsenał. W tym roku
hasłem gry była fraza „Kto Ty jesteś”, natomiast główną
myślą gry było szerzenie lokalnego patriotyzmu. Rajd ten
odbył się po raz 45 i jak co roku zjechało się z całej Polski
ponad 1000 harcerzy. W piątek 20 marca spotkaliśmy się
na stacji Sulejówek, aby dojechać do bazy znajdującej się
na Mokotowie w Warszawie. Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w zajęcia na bazie, będącej Centrum Biznesowym… Zakładaliśmy tam własną firmę. Tworzyliśmy nasz
mały biznes. Większe firmy, które tworzyli starsi harcerze
mogły współpracować ze sklepami założonymi przez harcerzy młodszych.
Drugiego dnia odbyła się główna gra terenowa po
Warszawie. Mogli wziąć w niej udział również zwykli
Warszawiacy. Wstaliśmy około godziny 7, aby móc ubrać
się w mundury galowe, zjeść śniadanie i jeszcze przed 8
dotrzeć na pierwszy punkt. Dotyczył on planowanej na
rok 2018 odbudowy Pałacu Saskiego. Poznaliśmy tam
historię zburzonego przez Niemców, podczas II wojny
światowej budynku. Mogliśmy zobaczyć jak ogromną
zajmował powierzchnię, a dzięki dokładnej makiecie
przekonaliśmy się jak wspaniałą ozdobą dla Warszawy

mógłby być Pałac. Następne zadanie czekało na nas
w Muzeum im. Fryderyka Chopina. Podczas wykonywania go poznaliśmy historię słynnej polskiej Klawesynistki,
oraz mogliśmy posłuchać barokowych utworów wykonanych właśnie na klawesynie przez druha należącego do
słynnej „Pomarańczarni”, czyli drużyny harcerskiej do
której niegdyś należeli Alek, Rudy i Zośka. Kolejnym
punktem było robienie pocztówki o swoim mieście. Byliśmy bardzo szczęśliwi, kiedy okazało się, że na punkcie
stoją druhny z naszego środowiska. Drugą częścią zadania było poznanie drużyny, która równolegle do nas wykonywała zadanie. Po wykonaniu punktu mieliśmy półtora godzinna przerwę na obiad, który w towarzystwie harcerzy z całej Polski zjedliśmy na terenie stołówki politechniki. Kolejne zadanie nosiło tytuł „Mokobiegacze”, niestety spóźniliśmy się przez korki za co dostaliśmy mniej
punktów, jednak zadanie i tak wykonaliśmy z przyjemnością. Męska część drużyny pozowała do zdjęć, podczas
gdy reszta zajęła się założeniem wydarzenia sportowego,
które miało zostać zorganizowane w naszym mieście.
Ostatnie, jednak moim zdaniem najprzyjemniejsze zadanie wykonywaliśmy w łazienkach Królewskich. Mieliśmy
zrobić specjalnie wykadrowane zdjęcia, które można
przyznać wyszły nam zaskakująco dobrze. Wieczorem
odbyły się kolejne zajęcia, a mianowicie gra na „giełdzie”
stworzonej specjalnie dla nas. Trwała ona ponad 2 godziny, a niedługo po jej zakończeniu cała baza zebrała się na
uroczysty kominek, podczas którego dostaliśmy dyplomy
za grę, oraz śpiewaliśmy piosenki w naszym harcerskim
gronie.
Ostatniego dnia, w niedzielę, odbyła się defilada
spod Placu Piłsudskiego pod Arsenał. W towarzystwie
orkiestry Wojska Polskiego przeszliśmy przez Warszawę,
aby poznać ostateczne wyniki gry.
Rajd uważamy za udany. Z pewnością w następnym roku równie chętnie
wybierzemy się na niego.

Magda i Emilka
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Oko w oko z aparatem fotograficznym
W ferie zimowe postanowiłam wziąć udział
w konkursie organizowanym przez XXII Liceum
Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej—Curie
w Warszawie. Tematem zmagań miało być „Piękno
przyrody Polski”.
Wśród 90 nadesłanych prac, które były
przepiękne i przedstawiały przeróżne obrazy przyrody, zostało nagrodzone moje zdjęcie, które wykonałam dość przypadkowo. Na brzegu lasu, ku
mojemu zdziwieniu nagle pojawiły się 3 sarny na
czele z kozłem. Na szczęście dały się sfotografować!. Bez zastanowienia postanowiłam wybrać to
zdjęcie do konkursu. Widać, że przyniosło mi
szczęście.
Prezentowane na konkursie zdjęcia pochodziły z różnych zakątków Polski. Jednak zwyciężył
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na pozór dość powszechny obraz zagonu kapusty
sfotografowany o zachodzie słońca. Kolejne miejsca zajęły prace przedstawiające: górską drogę,
źdźbła trawy, na których osadzone są kropelki
szronu, zachód słońca nad jeziorem i brzozowa
droga wśród zimowej aury. Moją uwagę zwróciło
także zdjęcie przedstawiające płatek śniegu osadzony na szybie.
Wszyscy zwycięscy otrzymali imponujące nagrody: aparat fotograficzny, książki i albumy prezentujące piękno naszej ojczyzny. Konkurs ten zachęcił
mnie do fotografowania i zamierzam rozwijać swoje
zainteresowania w tej dziedzinie.
Klaudia

Dnia 8 kwietnia 2015r. wraz z panią Renatą Szczecińską i Julią Wronką udałam się na odebranie
nagród z konkursu powiatowego pt. „Na skrzydłach wyobraźni”. Niestety nie udało mam się wygrać
głównych nagród, gdyż konkurencja była bardzo duża. Wróciłyśmy z poczuciem satysfakcji, że mogłyśmy się sprawdzić w kierunku polonistycznym, pisząc opowiadanie na konkurs. Dostałyśmy dyplomy
uczestnictwa w konkursie. A oto fragment mojego opowiadania.
Emilka

„Natura Bestii”: Fragment
[…]Gospoda „ U Szkarłatnego Smoka” była najczęściej odwiedzanym lokalem w tej części miasta. Może nie wyglądała oszałamiająco, ale wyśmienite jedzenie i pogodna atmosfera nadrabiały braki
w wystroju. Wchodząc do niej najpierw rzucał się w oczy ogromny bar, wykonany z bordowego drewna. Zasiadali przy nim wyłącznie kupcy, którzy wpadli jedynie na kufel piwa lub innego trunku. Po prawej stronie ustawiono stoliki dla gości pragnących porozmawiać i zamówić strawę. Natomiast z lewej
znajdowała się pusta przestrzeń, a której zwykle zbierali się wędrowni grajkowie, by zaprezentować
swoje umiejętności. Wszyscy chętnie śpiewali i tańczyli w rytm ich muzyki.
Feron siedział w najdalszym kącie karczmy, pogwizdując cicho. Szare, jastrzębie oczy obserwowały bacznie innych uczestników biesiady. Miał na sobie brązową koszulę, przykrytą czarną tuniką
i skórzanym płaszczem. Spodnie, również ciemne, wpuszczone były w buty z długimi cholewami.
Twarz mężczyzny poorana była zmarszczkami, na które opadały kosmyki długich, brązowych włosów.
Nie miał się tu czego obawiać. To była spokojna nudna mieścina, podobna do wielu w tych czasach.
Mógłby spokojnie odpocząć, jednak ostrożność była ściśle związana z jego zawodem.
Jego wzrok przeniósł się na stół. Stały już na nim dwie parujące porcję potrawki z linszy, podane z suszoną, smoczą słoniną oraz dzban wybornego miodu. W gospodzie było gwarno i wesoło, więc
nikt nie zwrócił uwagi na wędrowca, który wślizgnął się niepostrzeżenie do budynku. Czym prędzej
usiadł przy stoliku i spojrzał pytająco na jedzenie.
- Nie chciałem żeby ktoś nas niepokoił – odparł Feron. – Gdzie byłeś?
- Na polach Bengonu. Nadstawiałem uszu. Krążą o nas plotki... na szczęście nie wśród ludzi.
- Tamten, spójrz na niego – powiedział, po czym wskazał na tęgiego jegomościa siedzącego
przy barze. Wyraźnie świetnie się bawił przy, co najmniej drugim, dzbanie wina. – To baron
Girron. Zagadał do mnie pół godziny temu. Twierdzi, że to król jest kłamcą i jego ludzie
okradają domy.
- To nie ma się czym martwić. A teraz jedzmy, jestem potwornie głodny.
Feron z niepokojem przyglądał się swojemu przyjacielowi. Mimo, że żółte włosy nadal były
związane z kucyk a oczy wciąż były niebieskie, coś się zmieniło. Bardzo schudł i nie zachowywał
się tak wesoło jak kiedyś. Jeszcze 3 miesiące temu sypał żartami jak z rękawa. Dziś nikt by nie
powiedział, że dzieli ich dziesięć lat różnicy. Gorwan zbyt często zmieniał się w zwierzęta. Podczas napadu było to konieczne – on odciągał uwagę gapiów a Feron sięgał po ich rzeczy. Jednak
ostatnio robił to też gdy chciał szybko gdzieś się dostać, ukryć, uciec lub zapolować. Niedawno
nawet mu to wypomniał, za co został ostro skarcony. Może nie było by to wielkim problemem,
jednak było to ich jedyne źródło utrzymania.
Mężczyzna siedzący przed nim nabierał coraz bardziej dzikich nawyków.
„Nie!” – pomyślał „To się musi skończyć, nawet jeśli mielibyśmy zbankrutować”.[…]
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