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Alexa Spiderwicková 
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Astoria von Pens 
 
Ahoj Lori, 
tato i další vzpomínky patří tobě za práci pro kolej, kterou jsi odváděla na různých postech. Pro 
Zmijozel jsi dýchala a dovol, abychom tě teď trochu odměnili.  
 
Co bych vyzdvihla já osobně, tak bylo, když jsme spolu vedly famfrpálový tým, jsi úžasná inspirativní 
hráčka a i stejně dobrý a sympatický člověk. :-)) Doufám, že se nám ještě neztratíš úplně a budeme se 
nadále setkávat na chodbách hradu.  
 
Mám tě ráda, 
Astorka :-** 
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Bibi Anne 
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Crystal Iceberg 
 
Milá Lori, 
už když jsem nastoupila do prvního ročníku, tak jsi na mě udělala velký dojem. Byla jsem nadšená, že 
jsem v koleji, která má nejlepší famfrpálový tým na škole s nejúžasnější kapitánkou. I díky tobě mě 
famfrpál začal bavit a zůstala jsem u něj dodneška. Ve všem jsi vždycky poradila a ve všem se vyznala. 
Proto by mě nenapadlo, že někdy z pozice kapitánky odejdeš, vždy jsem si myslela, že zůstaneš 
kapitánkou věčně. :) Se svojí vůdčí osobností ses náramně hodila i do role primusky, ale je mi líto tvého 
brzkého odchodu z této funkce, protože máš Zmijozelu ve vedení co nabídnout. 
 
Tímto ti chci poděkovat za všechnu práci, kterou jsi odvedla pro Zmijozel a všechen čas, který jsi do 
všeho investovala. Jsem ráda, že tě ve Zmijozelu máme. Přeji ti do budoucna spoustu dalších úspěchů 
a splněných přání. 
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Inees Rut Gowstring 
 
Pevná ruka, rána tvrdá, 
kolej vždy je na ní hrdá. 
Sejme rázně všechny hráče, 
soupeř dole nahlas pláče. 
Hady svoje tvrdě brání. 
Zelenou krev vždycky chrání. 
Salazar ji denně věští, 
Velkou kupu všeho štěstí. 
Svítky, žabky, bylin mraky, 
Všichni křičí „Já chci taky!“ 
O poklady vždy se dělí, 
štědřejšího u nás není. 
Lori díky za tvou práci, 
Navždy budem tvoji hráči! 
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Lena Darwin 
 
Kterak Lori zachránila Mrzimor před druhým duchem 
 
Loralei Silwerin byla skvělou prefektkou, kapitánkou i primuskou. Dlouho jsem přemýšlela, jak jí vzdát 
hold, když tu jsem si vzpomněla na jednu příhodu. Tato příhoda se odehrála jednoho podzimního dne 
minulého roku na semináři Tajemná moc šípků. Zprvu to vypadalo na nezáživnou hodinu plnou čajů z 
šípků, když v tom co se nestalo! Šípkové keře, které byly všude kolem na ukázku, se začaly rozrůstat. 
Nejzvláštnější na tom bylo to, že s tím paní profesorka nic nedělala a dokonce se vydala ke dveřím, jako 
by chtěla utéct. Tam se zastavila, pohlédla na nás a se slovy, že je zvědavá, komu se podaří dostat v 
pořádku ven, prostě odešla. 
 
Když se za paní profesorkou zavřely dveře a my si uvědomili, že šlahouny nemizí, ba naopak to vypadá, 
jako by se ještě více rozpínaly, začali se všichni zvedat. Já, jelikož se mě zatím šlahouny nedotýkaly, 
jsem urychleně vyskočila a začala se rozhlížet po ostatních spolužácích. Byly tu dvě červené, jedna 
modrá a žlutá a slečna Any. Také jsem si všimla, že ze Zmijozelu tu byly Ontarka, Soo, Gita a Lori. 
Urychleně jsem se vydala na pomoc Soo, která statečně zápasila s několika šlahouny. Rychle jsem seslala 
kouzlo, které okamžitě zničilo všechny šlahouny. Soo vyskočila ze židle a usmála se. 
 
,,Díky." 
 
Mezitím, co jsem zachraňovala Soo, se třída celkem vyprázdnila. Slečnu Any s modrou dívkou již nebylo 
nikde vidět a ty dvě červené za sebou právě zavíraly dveře. 
 
,,Tak mizíme?" přiskočila k nám Ontarka a zvesela se zeptala. Vypadala, že jí boj o život v této třídě 
vůbec nevadí. 
 
,,A to taky jako necháte svoji kapitánku?" křikla na nás ukřivděně Lori. 
 
,,No,.." zamyslela se Soo, ,,úplně nejhorší nápad to není..," 
 
,,Sověno!" zalapala po dechu Lori. 
 
,,...ale ty by ses odtud dostala a použila na mě své zabijácké schopnosti a to tedy riskovat nechci. Stačí, 
že za to, co jsem teď řekla, si ze mě uděláš do konce roku svůj osobní terč," pověděla nakonec Soo. To 
již nikdo nekomentoval. 
 
Všechny čtyři jsme se vydaly k Lori, která, jelikož seděla v poslední lavici, byla nejvíce porostlá keřem 
a nemohla se ani hnout, pokud tedy nechtěla riskovat poškrábání ostrými trny. Celý proces 
osvobozování s pár nadávkami z úst Lori, se nám nakonec vydařil. Když byla i poslední zelená volná, 
pohled mi utkvěl na doposud sedící žluté. 
 
Vypadalo to, že se také nemůže hnout. Nebyla jsem jediná, kdo si jí všiml. 
 
,,Co tamta žlutá? Pomůžeme jí?" zeptala se Gita šeptem. 
 
,,Ses zbláznila? Je žlutá. Když ji tu necháme, aspoň bude mít Mrzimor o několik stovek bodů méně," 
pověděla Ontarka. 
 
,,Jo. A navíc je proti mě ve skalpu. Když ji tu necháme, víc bodů budu mít já a získám odměnu," 
zašeptala jsem. 
 
,,Ehm, no, sice je to všechno pravda, ale nechávat bychom ji tu neměly. Co kdyby tady umřela? Nejenže 
by měl Mrzimor druhého ducha, ale ona by nás pak i strašila a já si myslím, že Márč nám stačí," vložila 
se do toho tiše Lori. 
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Všechny jsme po chvíli přemýšlení mlčky souhlasily. Moc nadšené jsme ale nebyly. Opatrně jsme se 
vydaly přes šlahouny k první lavici a postavily se před žlutou. 
 
,,My tě teď osvobodíme," pověděla Soo. 
 
,,Ale nesmíš mít víc bodů než já," dodala jsem. 
 
Žlutá vykulila oči, nejspíš absolutně nechápala, jak souvisí její body s mými a se záchranou, ale odkývala 
mi to, takže jsme se pustily do práce. Po chvíli už byla i ona z nepříjemných pout venku. 
 
,,Díky moc, holky," usmála se. 
 
Také jsem se usmála a všechny jsme se vydaly k zarostlým dveřím. Po chvilce zápasení ze Soo naštvala 
a na dveře prostě použila Bombardo, takže jsme měly cestu volnou. A to je konec našeho dobrodružství. 
 
Nejdůležitější není ten fakt, že kdybychom tam tu žlutou nechaly, třeba bychom ten pohár vyhráli, ale 
to, že Lori je dobrý člověk, co by ani svého soupeře nenechal zemřít tak podlou smrtí jako je uškrcení 
šípkovým keřem. 
 
Lori, moc děkuji za zábavné tréninky a skvělé vedení naší koleje! 
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Marguerita Laux 
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Monika Fireová 
Milá Lori, 
Zažila jsem tě na postu kapitánky famfrpálu, ale i primusky naší zelené koleje. Od začátku mého hraní 
famfrpálu jsi jedním z mých velkých idolů. Máš i zásluhu na tom, který post jsem si vybrala. Takže Ti 
teď přeji mnoho dalších úspěchů a splněných snů. 
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Ontaria Emori Reyes 
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Saiph Lacaille 
 
Naší Lori třikrát sláva! 
Měla odznak primuse, 
prefekta i kapitána. 
 
Naší Lori třikrát sláva! 
Ránu měla smrtící, 
bila všechny zleva, zprava. 
 
Naší Lori třikrát sláva! 
S úsměvem si studovala, 
proudem tekl čaj, ne káva. 
 
Naší Lori třikrát sláva! 
Kreslit umí skvostně, 
na archiv má všechna práva. 
 
Naší Lori třikrát sláva! 
S úsměvem do každého rána, 
kéž The Killer navždy vstává. 
 
Nechť je ještě dlouho zdráva! 
Naší Lori třikrát sláva! 
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Veronica Narcissa Williamsová 
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Yvonne Silber 
 

 


