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Maho no Sekai (jap. Świat Magii). Pod tą nazwą kryje się stowarzyszenie zrzeszające
młodych ludzi o podobnych pasjach i talentach. Do grupy miłośników i twórców
fantastyki o tej japońskiej nazwie należą m.in. Dominik Dobrzański (Elcras) i Patryk
Makowiecki (Makus) – uczniowie 2al, XI Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
Zachęcamy do śledzenia działalności grupy na stronie www.nescedia.y0.pl

Tak o działalności grupy mówi Patryk Makowiecki:

„Zajmujemy się tworzeniem opowiadań, rysunków czy ilustracji, a nawet komponowaniem
muzyki. W wielkim skrócie – razem robimy to, co kochamy. Stworzyliśmy tę nieformalną
organizację właśnie z taką myślą. Dzielimy się swoją twórczością, doradzamy i komentujemy
dzieła, podpowiadamy jak udoskonalić nasze umiejętności. Obecnie w skład MNS wchodzi
osiem osób i coraz bardziej się rozwijamy”.

Szczególnie polecamy fascynujące losy bohatera opowieści Dominika Dobrzańskiego -Hedera
Kariki.

Magia trzynastoletniego chłopaka to powietrze. Potrafi wyczuć zmiany pogody i kieruje
kierunkiem płynięcia wiatru. W drugim rozdziale nieświadomie używa elementu wody,
zatrzymując krople deszczu w powietrzu. Chłopak jest dość cichy, jednak zawsze potrafi
wyciągnąć do kogoś dłoń. Jest radosnym nastolatkiem, który nie prowadzi z nikim sporów, z
wyjątkiem Natsu – Kota Zury. Kiedy poznaje swoją największą rywalkę dowiaduje się, że to nie
ona zabiła mu matkę… Przyjaźni się z Reginite, którą nienawidził tak długi czas. (Informacja o
bohaterze na podstawie prezentacji sylwetek bohaterów na: www.nescedia.ugu.pl)

Skomplikowane? Raczej fascynujące!
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Poczytajcie opowiadanie „Nescedia Story – Świat Magii”, które wciąż jest w trakcie tworzenia
przez Elcras’a.

Oto lista przyjaciół pracujących w redekcji MNS:

Dominik Dobrzański (Elcras) - autor „Nescedia Story", „Chodzącej we Śnie", „Wędrowców
Ciszy."

Paulina Falandysz (Pacia) – pomysłodawca grupy, korektorka „ Nescedii”.

Patryk Makowiecki (Makus) - korektor „Nescedii”. Pisarz.

Katarzyna Kolonko (Kyasarin) - autorka „Shirohana" oraz „Latających ptaków marzeń".
Adam Lapieszkiewicz (Thran) - autor komiksu „Error".

Kamu Skiba (Kamu) –

Agata Cielęgasz (Yumiko) –

Bartosz Lelonek - pomysłodawca „Nescedii” oraz specjalista od ezoteryki.

Więcej o działalności grupy i twórczej pasji jej członków w kolejnym numerze „Bilansika”.
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