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4. úkol
Dnešní úkol je zaměřen na vaši výtvarnou tvořivost. V našich Hogwarts se stále něco děje.
Napište pro Denní Věštec krátký článek o libovolné události, o níž jsme mohli a nemuseli
slyšet. Může být aktuální i starší, výběr je na vás. Nejdůležitější částí úkolu je obrázek s
výjevem z této události. Text bude tentokrát pouze doplňkový, tedy slouží spíše k popisu
události na obrázku. Můžete spáchat i více obrázků, zdatnější mohou zkusit comics.
Nápaditosti se meze nekladou. Důraz je kladen na výtvarný projev. V případě, že vaše
výtvory budou srovnatelné (na podobné úrovni), rozhoduje doprovodný text.
Pozn.: Obrázky se u vypracování bohužel nedochovaly.
Odchod mrzimorské studentky
Jedno brzké, šedivé a deštivé ráno, byla Velká síň okupována jen hrstkou studentů, nebylo
proto divu, že zde nebylo slyšet nic, než jen občasné tiché šeptání, škrábání brků a cinkání
příborů od snídaně...Nikomu ani do řeči nebylo, nikdo se nesmál a nikdo nelelkoval jako to
bylo za normálních okolností....Nebylo to tím, že bylo velmi brzo ráno, venku byla ještě tma a
prudký déšť bubnoval do okeních tabulí. Nebylo to tím, tento den nebyl všední, tento den
nebyl jako jiný, všichni věděli, že dnes odejde jedna dívka. Každý věděl, že právě v dnešní den
si pro ní má přijít vyhazovač, osoba kterou nikdy nikdo neviděl, jen se o ní vyprávělo jako o
tom, kdo "vyprovází" odcházející studenty za zdi hradu. Všichni po očku pokukovali poEffel d
Herblay...Ano, právě Effel měla být toho dne odvedena....
Náhle byl klid ve Velké síni přerušen prudkým zvukem...Dveře se rozlétly, déšť a hromy, které
vládli bouři venku, byli náhle slyšet daleko více. Ve dveřích stál on...Vyhazovač, temná
postava, která naháněla strach, černá kápě, v obličeji stín a ruce bílé jako sníh...Déšť
bubnoval ještě prudčeji a temná postava se rozešla směrem k Effel, která zkoprněle seděla
na svém místě a se strachem v očích sledovala blížící se postavu. Jeho kroky se rozlehly po
celé síni, všechny oči byly upřeny na něj...natáhl ruku s hůlkou a namířil jí na Effel.
Z hůlky vystřelila jakási mlha, která se obmotala okolo Effel a semkla jí části těla tak pevně, že
se vůbec nemohla hnout a jen se bezmocně vznášela pár centimetrů nad zemí, zcela
odevzdána vyhazovači. Otočil se a odcházel směrem k východu, s vědomím, že je jeho práce
splněna...Zapomněl však na statečnost studentů a na jejich odhodlání , pokud jde o pomoc
přátelům...Všichni tři studenti, kteří společně s Effel seděli to ráno ve Velké síni se jí vrhli na
pomoc. Zapomněli na strach z té temné osoby, zapomněli na to, kdo to je a zapomněli na to,
že se jim také může něco stát, všichni se vrhli Effel na pomoc. Kai Black, Ethel Svatoušková a
Lucifera Fides Devilová, kteří si ráno přivstali, aby stihli dodělat nějaké ty úkoly na dnešní
hodiny, neváhali a začali s vyhazovačem bojovat. Kai vytáhl hůlku a vyslal první kouzlo, které
ho napadlo, Ethel se chopila první věci, která ji padla do ruky a začala na vyhazovače útočit a
Lucifera se rozběhla zavřít dveře Velké síně, aby Effel nemohla být odvedena...
Vyhazovač s ničím takovým nepočítal, nikdy žádný odpor nezažil a byl proto právem
překvapen, ba možná i vyděšen, chvíli se snažil bojovat, ale přesila byla veliká a nadšení
studenti také, proto nezbylo vyhazovači nic jiného, než dát se na ústup...Začal prchat, otevřel
dveře Velké síně a zmizel kdesi ve venkovní tmě...

Effel padla volná na zem, ale nikdo se neradoval z její volnosti dlouho. Naše jásání nad
vyhranou bitvou přerušil zvuk okna, které se rozlétlo a do Velké síně vlétla na obrovském
orlu profesorka Raven Maris Gravediggerová. Dříve, než stihl kdokoli cokoli udělat, snesla se
se svým orlem k Effel, která byla strnulá hrůzou stejně jako všichni ostatní, přikázala Orlovi,
aby ji uchopil do drápů a okamžitě se znovu vznesla do vzduchu. Všichni byli stále zkoprnělí a
nikdo si pořádně neuvědomoval, co se děje, až když Orel naposledy mávl a Effel zmizela ve
tmě venku a její poslední sbohem, které vynutila ze svých hlasivek, přehlušil hrom, který se
rozezněl a Effel zmizela v záblesku blesku, který prořízl oblohu...

