é
k
s
l
o
Šk

y
k
c
ô
pom

Škola dobra

ZOZNAM POMÔCOK
DEKANKINE POZNÁMKY:

v Uniformy, knihy a rozvrhy dostanete pri príchode.
v V súlade s našou snahou o dosiahnutie rovnosti
pohlaví nasledujúci zoznam platí pre navekáčov
aj navekáčky.

POVINNÉ:
1 	lodný kufor z gillikinovského mahagónu s vyrytými iniciálami
študenta/študentky
1	lístok na kvetinovú dráhu (je zahrnutý v prijímacom balíčku)
4	škatule čerstvého pergamenu (nijaké pokrčené stránky, prosím!)
14	pávích bŕk
1	strúhadlo z bobrieho zubu
4	fľaštičky atramentu z miazgy vŕby

ODPORÚČAME SI PRINIESŤ:
1 	masku na spanie značky Šípová
Ruženka®, nastavená na 8-hodinový nočný odpočinok
2 	kumulonimbusové vankúše s výšivkou rosy
22

1 	prestieradlo z hodvábneho machu
10 	párov protiotlakových podkolienok z alpaky
1 	karimatku z kože krtkov s kúzlom proti
nadmernému poteniu
1 	čarovné zrkadlo na posilňovanie sebavedomia
nastavené na stupeň „Slepé k všetkých chybám“

ODPORÚČANIA NAVYŠE:
1 	balenie tabletiek Protipeľky (pre tých,
ktorí majú alergiu na rastliny)
1 	pár šepopapúč pre nočné návštevy
toalety
Vzhľadom na alarmujúci nedostatok disciplíny
v Škole zla hrozí, že študenti zla budú robiť žartíky
v internátoch navekáčov. Nasledujúce predmety
odporúčame všetkým novým navekáčom, aby tieto
útoky dokázali odraziť:
1 chránič na matrac s protiblšou ochranou
1 pár nepreniknuteľných závesov z ovčieho rúna
1 fľaša neutralizačného tonika na tchorí puch
1 	na mieru vyrobená drevená bábka v ľudskej veľkosti
(Geppettova dielňa vyrába najlepšie)
1	záhradnícke nožnice s čepeľami z kobrích zubov
(POZOR! Nie tie s pytóními zubami, tie neprecvaknú
stonky začarovaných popínavých rastlín.)
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Škola zla

\
ZOZNAM POMÔCOK PRE NIKDÁČOV
DEKANKINA POZNÁMKA:

A Uniformy, knihy a rozvrhy dostanete pri príchode
A Napriek snahe ŠDZ o dosiahnutie rovnosti pohlaví
chlapci a dievčatá majú rozdielne potreby v starostlivosti o krásu, čo dekanka Sophie vie z vlastnej
skúsenosti
POŽIADAVKY PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV:
1 	lodný kufor z útskeho čierneho koralu s iniciálami
študentov vyobrazenými plátkovým zlatom
1	lístok na let stymfom (je zahrnutý v prijímacom balíčku)
4 	zväzky hladkých zvitkov z brezovej kôry
(na pergamene sa možno porezať,
čo je veľmi nechutné)
14 	bŕk z havraních pier
1 	strúhadlo z piraních čeľustí
4 	fľaštičky atramentu zo žraločej krvi
POVINNÉ VECI NAVYŠE PRE NIKDÁČKY:
17	vrecúšok z hadej kože naplnených medovým denným
krémom
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17 	vrecúšok z hadej kože naplnených
dubovým sérom na nočnú
hydratáciu
1 	žehlička na vlasy zo zobáka
vtákopyska
1 	pár štipcov na vlasy z vranieho zobáka
1 pár rukavíc z býčej kože na redukciu záderov
POVINNÉ VECI NAVYŠE PRE NIKDÁČOV:
1 britva z chvosta raje
1 téglik holiaceho gélu
1 	pár kamenných činiek
ODPORÚČAME SI PRINIESŤ:
1 	vretienko Zlej sudičky® na vyvolanie spánku nastavené
na 8-hodinový nočný odpočinok
2 	vankúše z búrkových mrakov s výšivkou krúp
1 	prestieradlo z bolehlavu
1 	sebaponižujúce čarovné zrkadlo nastavené na stupeň
„Bez práce nie sú koláče“
DOBROVOĽNÉ:
2 	balenia tabletiek Antislnky (pre tých, ktorí trpia alergiou
na ostré svetlo a/alebo dobré správanie)
1 	pár začarovaných šortiek na spanie s extrasilným
protiprdovým filtrom
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MÔJ TAJNÝ
ZOZNAM POMÔCOK
OD Hester

Oficiálne pomôcky vám pomôžu len do istej miery. Ak

chcete v Škole dobra a zla naozaj uspieť, tu je zoznam
toho, čo skutočne potrebujete. (Aj vy, navekáči – nie ste
až takí dobrí, aby ste sa neznížili k žartom.)

3 VRECKA INSTANTNEJ KASe: (moje najobľúbenejšie

príchute sú: muchotrávka, krémový šušeň a divoká
pijavica); zídu sa vám, keď vás o polnoci prikvačí hlad
alebo sa vydáte na cestu do Lesov.

1 SVIECKA V TVARE PAZURa: doplnok na nočný stolík,

zoženiete ju v sieti obchodov Rozum a čuch (obchody
nájdete všade v Lesoch); pomôžu vám pri darebáctvach
po večierke v internátoch dobra aj zla.
’
4 FLASTICKY NEVIDITELNEHO
ATRAMENTU:

dôležité pri spisovaní tajných zaklínadiel, ochranu denníkov
a písanie lístočkov pre spojencov počas vyučovania.

1 CESNAKOVY MEDAILON: odpudí všetkých navekáčov,

ktorí sa dostanú príliš blízko.

1 ELEGANTNY NARCISOVY NARAMOK: odpudí

všetkých nikdáčov, ktorí sa dostanú príliš blízko.
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’
BOMBY:
3 “EXTRAPACHNUCE“ SMRADLAVE

(dajú sa objednať poštou zo Šašovho šialeného šiatra) sú
vhodné na vyčistenie veľkých plôch počas lesných výziev
alebo keď potrebujete trochu času pre seba.
’
1 SKATULKA
SMRTOCAJOVYCH LISTKOV alebo
1 BALICEK TAROTOVYCH KARIET ZAHUBY:

pri každom veštení z nich predpovedajú brutálnu smrť, čo
sa hodí na vystresovanie súperov pred Skúškou rozprávkou.

1 BALICEK KOSTI Z JASTERICICH

CHVOSTOV: na otváranie zámkov.

1 KARTON PASTILIEK SPOSOBUJUCICH

STRATU HLASU: sú vhodné na umlčanie príliš zhovorčivých spolubývajúcich alebo na vyhnutie sa ústnym skúškam.

1 BUBON Z MAMUTEJ KOZE: skvelý sprievodný

nástroj na tancovačku zla, používa sa aj na zahanbenie
súperov po tom, ako prehrali.

1 TUBA KREMU NA PODPORU RASTU

BRADAVIC ZNACKY BOSORKA WANDA: pre
prípad, že by ste mali príliš hladkú pokožku.

1 VETERNA ZVONKOHRA Z KROGICH KOSTI:

zaveste si ju na dvere, aby ste odradili votrelcov
s vražednými úmyslami.
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