
Caitriona Ravassa, Slytherin 

Krótki opis mnie... 
Jestem pewna, że mogłabym opisywać wiele detali i szczegółów, ale zwrócę uwagę jedynie na              

najważniejsze rzeczy, takie, które będą miały szczególne znaczenie. Zacznę od wyglądu, bo w końcu              

- jak Cię widzą, tak Cię piszą. 

● WŁOSY I TWARZ: gęste, szatynowe włosy, dosyć długie; twarz owalna, pełne policzki,            

piwne oczy z gęstymi rzęsami, lekko zadarty nos, przylegające do głowy zaokrąglone uszy. 

● ZNAKI SZCZEGÓLNE: blizny: blizna na kciuku (od wewnątrz) oraz środkowym palcu           

prawej dłoni, owalna blizna na zewnętrznej części prawej dłoni, blizna pod ustami,            

nachodząca na dolną wargę, blizna na czole, blizna na małym palcu prawej stopy; okulary: z               

czarnymi obwódkami; zęby: jeden z górnych siekaczy wystaje nieco. 

● OGÓLNY WYGLĄD ZEWNĘTRZNY: osoba dosyć wysoka, postawna. 

Mój charakter? Zwykle jestem osobą zdystansowaną i niepewną, można by stwierdzić, że i nieśmiałą              

i cichą, ale kiedy już w sobie znajdę odwagę, by do kogoś podejść i z kimś porozmawiać, potrafię się                   

otworzyć i rozgadać. Trochę ze mnie nocny marek, preferuję ciszę. Z reguły, w związku z tą                

nieśmiałością, wolę być w mniejszej grupie, bądź w ogóle sama. Myślę, że mogłabym siebie określić               

inteligentną - szybko łączę fakty, staram się szybko znajdować błyskotliwe odpowiedzi. Jestem            

ambitna, skora do działania, choć czasem występuje u mnie słomiany zapał. Z reguły nie jestem               

podejrzliwa. Dodam jeszcze, że moim patronusem jest kuoka krótkogonowa (Setonix brachyurus). 

Jako zwierzak byłabym… 
Kuoką. Jest to nie dość, że mój patronus, to zwierzę, które oddaje moją osobowość. Krótka lekcja                

zoologii! Zwierzaki te prowadzą nocny tryb życia, to trochę tak, jak ja - wspomniałam, że preferuję                

działać nocą. Żyją w niewielkich, rodzinnych grupach - z kolei ja mówiłam o tym, że wolę przebywać                 

w niezbyt licznych, kameralnych zespołach. Zwierzęta te nie boją się ludzi i chętnie do nich               

podchodzą - są dosyć towarzyskie, to trochę jak ja, gdy się już rozruszam. Co do wyglądu zwierzaka -                  

kuoki są takie potulne, pocieszne. Moje włosy przypominają fakturą ich futerko. Kuoka, w którą bym               

się przemieniała, zapewne byłaby pokryta włosiem szatynowym, dosyć długim - odpowiadającym           

moim włosom. Kształt jej buźki odpowiadałby mojej, oczka, zapewne nieco jaśniejsze, niż czarne             

oczęta normalnej kuoki, okalone byłyby gęstymi rzęsami. Spodziewałabym się wokół nich, niczym u             

McGonagall, jakichś ciemnych obwódek i okrąglutkich policzków (puci-puci!). Uszka, podobnie jak           

u mnie, przylegałyby do głowy, ale nie byłyby oklapłe, a ryjek lekko unosiłby się ku górze. Wszystkie                 

blizny zachowałyby się w odpowiednich miejscach, jeden z kuoczych siekaczy lekko by wystawał, a              

całe zwierzątko byłoby troszeczkę większe od niektórych przedstawicieli gatunku! 


