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Witch, please
W tym numerze:
Lubisz czytać? Kręcą Cię
opowiadania lub zwyczajnie
kochasz literki? Wszystko to - a
nawet więcej - znajdziesz
w tych artykułach:

Domy z innej strony
Opowieści dziwnej treści
Wywiady
SPA Salem
Histeryczne wpadki
Bajki z tysiąca i jednej chwili
Mitologiczne opowiastki
Sucharki Kowalskiego
Uwaga, łamaga!

Spałeś przez trzy
tygodnie? Nic straconego!
Najgorętsze plotki i
podsumowanie czekają.
Chcesz wiedzieć, co się mówi
na dane tematy? Szukaj w:

Ankietyzacja
Przegląd Salem
Teorie Spiskowe
System Patronów od kuchni

Chcesz wiedzieć co Cię
czeka? A może wolisz
zdobyć kilka punktów?
Obie opcje odnajdziesz w
tych artykułach:

Rozrywka
Horoskop
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Przegląd Salem
Za nami już zarówno rozpoczęcie IX wakacyjnego roku szkolnego.
Zajęcia toczą się pełną parą, wypełniają czas w tygodniu do granic
możliwości. W tym roku został pobity rekord liczby przedmiotów
szkolnych! Jest ich aż 16! Dzięki temu każdy z nas znajdzie coś dla
siebie.

W pierwszym tygodniu roku szkolnego jak zwykle w wielkiej sali
królował, ogromny, czerwony muchomor zabawiając nas swoimi
opowieściami. Tegoroczny, tygodniowy cykl opowiastek
obejmował zatrważającą historię zaginionej kury - Fruzi, która
jak wszyscy wiemy jest ulubienicą dyrektor Fitz.
W pierwszy weekend roku szkolnego, przez dwa dni o godzinie 19
mogliśmy uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach, takich jak
Zwiedzanie Szkoły, podczas którego uczniowie i nauczyciele
rywalizowali dzielnie o punkty rozwiązując wyzwania rozsiane
po szkolnych salach jak i Wycieczce na Pokątną, gdzie mogliśmy
zaopatrzyć się w piękne, nowe szaty i eliksiry miłosne,
sprzedawane w sklepie Weasleyów.
Tuż po Opowieściach spod Muchomora przyszedł czas na
gargulki, pociski standardowo przelatywały wielką salę w
zdłuż i w szerz nie szczędząc zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Podczas zabawy nie zabrakło ani powalających na kolana pytań,
ani irytujących kar, które były bardzo chętnie rozdawane przez
obie grupy. Nauczycielom w tym roku wyjątkowo oberwało się
dziwnymi klimatami, dodawanymi na końcu wypowiedzi.
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Przegląd Salem
Iriella_Araverl: chce ktos pytanko? *caluje pipcie*
Annabeth_Wolfrose_Korfis: Całkiem możliwe, nie przeszkadza mi
całowanie samej siebie [Całuje Ann w policzek mówiąc że jest fajna]

Za to rekordzistą w klimatycznych karach został Podnóżek
Irielli znany jako Robert Brown.
Podnozek_Irielli: Co ja narobiłem xd [Wachluje Sam lisciem
palmowym] [caluje raczki Louisy][Prasuje smierdzace skarpetki
Jasona][wyje Iri do ucha pełnego wosku][Siada Polly na twarz i
masuje st00pki Dzejsona][Daje Iri buziaczka bo jest
najcudowniejszą 8 latką]
Jak to zwykle bywa po Gargulkach - rozpoczął się Sabat
Czarownic, na którym wskazano nowych prefektów oraz
gwardzistów. Prefektkami Gryffindoru zostały Sophie Fitz i Sky
Alexa Potter, w Hufflepuffie władzę sprawuje Charlotte
Crossville razem z Cho Midge Diggory, u kruczków na posady
trafiły Avada Riddle i Candy Mickelson, aż w końcu w
Slytherinie - Cassandra Strega wraz z Emily Parkinson. Nie
możemy oczywiście zapomnieć o naszych naczelnych! W tym roku
tytuł ten udało się zyskać Rosen Rogood i Lychye River!
Wszystkim dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy
powodzenia na prefektowskiej drodze.
Podczas sabatu zostały również rozdane odznaki gwardzistów,
tym samym w skład nowej gwardii wchodzą: Dromeda Hopkin,
Nicola Walker, Madeline Brown McPuchon, Emily Rose, Mia
Shadow i Anastasia Anderson.
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Przegląd Salem
Oprócz wręczenia odznak, podczas sabatu odbyły się gry i zabawy
takie jak wisielec, czarodziej czy mugol i anagramy dotyczące
szkolnych rozrywek.

Dzień po sabacie wraz z dyrektorem Rileyem mogliśmy wziąć
udział w zabawie AIN EINGARP, która powinna nazywać się
raczej NIENAWIDZIMY DYREKCJI. Zadaniem uczniów było
odczytywanie i googlowanie pytań, bądź też pisania na nie
odpowiedzi od tyłu… Tak czy siak, każda konkurencja była
trudna, ale przy tym niezwykle zabawna!
Od
trzeciego
tygodnia
rozpoczęliśmy zabawy tygodniowe Króla Pottera i Błyskawicę,
prowadzone przez nauczycieli,
oraz zabawę prefektów - Pączki
Kowalskiego.
Zachęcamy do uczestnictwa, odbywają się one w dniach lekcyjnych o
21 - z wyjątkiem poniedziałku gdzie zabawy rozpoczynają się o 21:05 po
torbie niuchacza.
Zahaczając o torbę niuchacza zapraszamy gorąco do wysyłania
kuponów, na zwycięzców czekają nagrody.
Oprócz Loterii co tydzień odbywa się wyścig psidwaków, w którym
można położyć na szalę swoje galeony licząc na szczęście i
zgarnięcie całej puli. Jednak ostrożnie wybierajcie swoich
psidwakowych kandydatów, aktualnym i niepokonanym zwycięzcą
jest Czesława, która wygrała aż 3 wyścigi z rzędu!
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Przegląd Salem
Ostatnimi czasy nasi profesorzy nie próżnują, co chwila na stronie
szkoły można znaleźć nowe konkursy przedmiotowe, aktualnie trwa
konkurs z Obrony przed Bestiami, zapraszamy do zapoznania się z
treścią konkursu pod tym linkiem - KLIK!

Oprócz gorących konkursów czekają nas
równie gorące treningi Quidditcha z
naszą królową lokomotyw - prof.
Anderson. więcej informacji na temat
treningów do Szkolnej LIgi Quidditcha
znajdziecie tutaj - KLIK!

Na koniec zapewniamy - współpracy w tych dniach na pewno nie
zabraknie. Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach i zabawach
organizowanych przez szkołę, a tym czasem zmywamy się i
pozdrawiamy z całuskami!

Irisia i Ann
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Ankietyzacja
Witajcie Kochani w kolejnym wydaniu! Powitajmy w naszym składzie
nową osóbkę - Samicę! Z przyjemnością robiłyśmy ankietę, byście
mogli ją wypełniać. Zapraszamy do omówienia Waszych odpowiedzi!

Wypad z 8-latką oraz z profesorem od zjawisk paranormalnych? Brzmi jak
udane wakacje! Najwidoczniej większość naszej wspaniałej społeczności
szkolnej lubuje się w rudym kolorze! Na drugim miejscu uplasowała się
Diana. Być może liczycie na to, iż zabierze was do Beauxbatons na podrywy
wili? Uhuhuhuh!

Środek lata, plaża, żar słoneczka, a w dłoni kubek z Lemoniadą… Raj na
ziemi, najwidoczniej nie tylko dla mnie, ponieważ lemoniada zajęła..
Pierwsze miejsce! Na drugim miejscu znalazły się cudne szejki owocowe! Z
truskawek, malin, czy z czegokolwiek tam innego, każde są przepyszne!
Tyle owoców… Czyżby ten rok był tym Fit?
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Ankietyzacja

PROSZĘ PAŃSTWA! Cóż za (nie)oczekiwany zbieg zdarzeń! Na pierwszym
miejscu mamy aż 3 potrawy: Twoją starą 3000, frostę łatwą i prostą oraz
najbardziej wyczekiwany… ROSÓŁ! Oczywiście rosołek z prof. Frosterna!
Po tych odpowiedziach stwierdzamy, iż nasza społeczność szkolna ma
wspaniały gust! A na 2 miejscu mamy pizzę.

Lody owocowe? One najwidoczniej nigdy nie wyjdą z mody! Z waszych
odpowiedzi wynika, że to właśnie ten rodzaj lodów jest waszym
ulubionym! Czy ten smak ma mniej kalorii od reszty? Chętnie bym się
dowiedziała, w końcu na drugim miejscu znajdują się lody czekoladowe!
Jedne z moich ulubionych, a jakby dodać tam jeszcze kawałki czekolady?
Niebo!
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Ankietyzacja

Nasza szkolna Gwiazda, na pewno nie będzie narzekać na ból pleców!
Stwierdziliście, że najlepiej będzie wytrzeć plecki naszej cudnej
specjalistki od pielęgnacji - Camryn Fitz, szerzej znanej jako Cama. Na
drugim miejscu uplasowała się Annabeth Snow, nasza Śnieżynka!

#TeamLisekAphelios! Spędzenie całych dni w baseniku z zimną wodą, a u
Twego boku mała, puchata i ruda kuleczka, która poprawi Ci humor. Żyć
nie umierać! Polecamy wizyty do Tylnej Sali, gdzie spotkacie tego małego
treapeutę. Na drugim miejscu mamy błonia z Altą. Możecie całe wakacje ją
podrywać! Flirciki ze smoczycą są zawsze w modzie.

To już tyle na dzisiaj. Wyczekujcie kolejnej ankiety!

Pozdrawiamy,
Nonna&Samica
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Domy z innej strony
Kochani czytelnicy “Witch, please”, witamy was kolejny raz w
Domach z innej strony. W tym roku zamiast skradać się po
dormitoriach postanowiłyśmy zaskoczyć was tak, że aż spadną wam
kapcie. Dzięki nam odkryjecie rzeczy, o których nie mieliście
pojęcia. W dzisiejszym wydaniu pobawimy się w tiarę przydziału i od
nowa przydzielimy uczniów oraz nauczycieli Salem wedle cech
charakteru.
Postanowiłyśmy wybrać garstkę najaktywniejszych osób w naszej
społeczności. Zapytałyśmy ich o cechy przeważające w
osobowościach adeptów magii.
Jak dobrze wiemy, wedle
książki J.K Rowling każdy z
domów ma swoje wyjątkowe
cechy którymi kieruje się
tiara przydziału. Gryffindor
to
przede
wszystkim
odwaga,
szlachetność,
poświęcenie i odrobinę
lenistwa! Hufflepuff to
lojalność,
schludność,
sprawiedliwość, uczciwość,
pracowitość i koleżeńskość.

Ravenclaw cechuje się inteligencją, kreatywnością, bystrością,
roztropnością. Za to Slytherin odznacza się przebiegłością, ambicją,
sprytem i braterstwem. Na podstawie owych wartości - podobnie jak
Tiara, rozdzieliłyśmy nasze znajome duszyczki do domów, wedle
naszego i ich przeczucia o osobowościach.
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Domy z innej strony
Zakradałyśmy się do uczniaków, bombardując ich pytaniami o
najbardziej uwydatnione w ich charakterze cechy. Na pierwszy
ogień poszła pani prefekt Slytherinu - Cassandra Strega.
Nasza ślizgonka określiła się jako osoba bardzo dokładnie
przykładająca się do swojej pracy, a przy tym odpowiedzialna.
Zaznaczyła także, że czasami bywa niepewna i nieśmiała w stosunku
do innych ludzi, ale nie wpływa to na jej chęć wykonania swojej
pracy. Biorąc pod lupę te cechy wybrałyśmy dla niej nowy dom! A jest
nim… HUFFLEPUFF!
Zaskoczeni? My troszkę. Jak już jesteśmy przy ślizgonach, nie mogło
wśród nich zabraknąć Emily Parkinson. Ona również okazała się
pomocna, troskliwa i wbrew pozorom - bardzo wrażliwa. Niezwykle
ceni sobie szczerość, ale jak to ślizgonka - również ambicje! Mimo
wszystko, większość jej cech niemal idealnie pokrywa się z cechami
Hufflepuffu. Może nasze prefektki powinny urzędować nad
puchonami, a nie nad ślizgonami?
Podążając tropem prefektów, natknęłyśmy się na dziewczynki z
Ravenclawu - Avadę Riddle i Candy Mickelson. W tym przypadku
znowu trafiłyśmy na… a jednak nie! Tym razem zamiast Hufflepuffu
trafił nam się Kruczek i Puchon!
Avada zdecydowanie wpisuje się w 100% krukona, jest kreatywna i
pomysłowa, naszym zdaniem również bardzo bystra! Za to Candy jest
przyjacielska, miła i pomocna niczym prawdziwy puchonek.
Następną ofiarą była Sophie Fitz z Gryffindoru i tu musimy przyznać,
że jej tiara się w ogóle nie pomyliła. Sophie jest niemal 100%
gryfonką, co udowadnia jej uprzejmość, ale i nutka lenistwa.
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Domy z innej strony
Teraz czas przejść do naszych specjalnych, mieszanek wybuchowych,
których w naszej szkole nie jest mało! Takimi mieszankami okazały się
Charlotte Crossville i Rosen Rogood. Obie nie wpasowują się do
końca w żadnym dom, za to są miksem kilku! Nasza prefekt naczelna
jest zdecydowanie przyjacielską osobą, pomocną i sprytną, oprócz
tego jest ambitna i nieco leniwa.
Daje nam to połączenie ŚlizgońskoPuchońskoGryfońskie. W
przypadku panny Crossville mamy do czynienia z mniej łagodną
komplikacją, bo jej cechy wskazują bardziej na połączenie dwóch
domów - Slytherinu i Ravenclawu. Jej kreatywność i ciekawość łączą
się z typową dla ślizgonów, nieco wyolbrzymioną zazdrością.
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Domy z innej strony
Na sam koniec dopadłyśmy jeszcze kilku nauczycieli - z czystej
ciekawości. Nie odbiegając zbytnio od tematu mieszanek, pod lupę
weźmiemy jedną z profesorek od Magii Praktycznej - Wynonnę Perez.
Chyba wszyscy wiemy, że nasza nauczycielka niegdyś uczyła się przez
długi okres w roli ślizgona.
Cóż, tutaj nie możemy zaprzeczyć, w końcu jest niezwykle ambitną i
nieco wybuchową osobą. Ale odnalazłyśmy w niej parę cech
Krukonki! Między innymi - typowe dla kruczków - kreatywność i
inteligencję. Cóż, nasza pani profesor powinna trafić do
Slytherclawu, gdyby tylko taki dom miał miejsce w sadze… Ale co
nie wymyśliła Pani Rowling wymyśli fandom.

Kolejny pod naszą sondującą machinę trafił profesor Alain MerleauPonty. Po wnikliwej analizie negatywów i pozytywów doszłyśmy do
wniosku, że nasz profesor jest bardzo miłym i sympatycznym
człowiekiem, zresztą każdy może się o tym przekonać zamieniając z
nim parę słów. A do tego łatwo nawiązuje kontakty z innymi i jest
uroczym ziemniaczkiem z odrobiną braku wiary w siebie.
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Domy z innej strony
Na koniec została nam nasza szkolna Samica! Znaczy się, profesor
Samanta Clarsson.
Nasza szkolna pogromczyni smoków podkreśliła że jest leniwa x5! Aż
dziwne, że da się być tak bardzo leniwym i żyć! A szczególnie uczyć
naszych krnąbrnych uczniów.
Oprócz tego do naszej maszyny
wpadła ambicja, kreatywności i
optymizm. Duża doza lenistwa
zagwarantowała profesor Clarsson
połączenie gryfońsko-krukońskie,
czy ma ono sens? Nie nam to oceniać.
W końcu to tylko domy a przecież
liczą się ludzie, prawda?
To byłoby na tyle w dzisiejszym
artykule, mamy nadzieję, że nasza
tiara przydziału wam się spodobała i
wasze kapcie wylądowały na
podłodze, widzimy się już w
kolejnym numerze!

Iri i Ann
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Teorie spiskowe
Groźni przestępcy, czy zwykli nauczyciele?

Ostatnio do naszych uszu doszła pewna wiadomość. Chodzi tutaj
o rzekomą propozycję od dwóch profesorek i członkiń rady
Salem. Dokładnie mam na myśli dyrektorki: Camryn Fitz i Louisę
Veress. Dwie nauczycielki dopuściły się do czynu, który
pomógłby im omamić niewinne, niesplamione duszyczki nowych
uczniów. Przez wiele dni zdobywały zaufanie swoich
podopiecznych, aby później…porwać je!
Kobiety założyły niejaką grupę na pewnym Messengerze o nazwie
„Schaby”. Miano również wzbudza u nas niepewność, lecz o tym
zaraz. Nasze operatorki pisały o niej, a później pytały
zgromadzonych w pokoju wspólnym o chęć dołączenia do
związku. Byłam świadkiem zgadzania się uczniów o przyjęcie
propozycji. Cała sprawa wydaje się całkiem spokojna, dopóki nie
dochodzimy do pewnych mniemań… Na moje usta nasuwa się kilka
niewyjaśnionych powodów założenia tego instytutu. Poruszę
kilka z nich. Po pierwsze, możliwe jest, że to stowarzyszenie
zrzeszające sektę. Czy są tam odprawiane nielegalne modły ku
czci Camryn, a może Louisy? Może sekta próbuje przejąć władzę
nad szkołą i pozbawić obecnych dyrektorów swoich stanowisk i
obowiązków. Zostawmy na razie to w spokoju. Po drugie, całkiem
niewykluczona jest sprawa stosowanego i powszechnego
cyberprzestępstwa. Nowi uczniowie są niestety naiwni w
zagrywkach wszechwiedzących profesorek. Co jeżeli pani C i L
wykorzystują pierwszorocznych do wymuszania na nich kilku
dragotów, galeonów. Jest to prawdopodobne, ponieważ obecnie,
jeżeli nie wiecie, mamy wakacje.
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Teorie spiskowe
Groźni przestępcy, czy zwykli nauczyciele?

Nauczycielki zaplanowały wyjazd w gorące kraje, nie myśląc o
tym, że może im zabraknąć funduszy. Jestem zdania, że proszą o
galeony swoich podwładnych aby następnie wpłacić je na konto i
przelać na wyjazd. Mamy do czynienia z dwoma punktami.
Niestety żadna z teorii nie zadowala nas, biorąc pod uwagę
nazwę. S C H A B Y. No właśnie…schaby. Jak wiemy w środku
człowieka mieszkają pewne narządy. To powinno wszystkim
otworzyć oczy. Grupa może być nielegalnym szpitalem.
Profesorki najwyraźniej bawią się w „lekarzy”. A wiecie co to
znaczy? Schaby dla nich to potoczna nazwa organów
wewnętrznych. Porywają tam niewinnych i wycinają im… no
wiecie co. Tego się po nich nie spodziewałam! Chyba przyznacie,
że dobrze to wszystko przemyślałam. Choć teorii na powstanie
jest wiele i niestety żadnej nie możemy być w pełni pewni.
Najwyraźniej dyrektorki coś knują i wymyślają niecne plany.
Tylko po co wykorzystywać do tego nieświadomych swych
działań ludzi. Sprawa jest w toku a my będziemy państwa
informować o dalszych poczynaniach pani C i L. Jednego możemy
być pewni: Dzieje się coś złego za naszymi plecami!
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Teorie spiskowe
Kocie zaloty

Ponad tydzień temu na lekcji z Mitami byliśmy świadkami dziwnej
kociej sprawy. Pomijając fakt, że zajęcia zaczęły się całkiem
normalnie, później zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Annabeth
Snow i Lian Hyde posiadają kota, a dokładniej Sfinksa, Horacego.
Zwierzę uczestniczy w każdej lekcji, jednak ostatnio zachował
się dość niebezpiecznie. Gdy wszyscy przenieśliśmy się do Egiptu
i odwiedziła nas Kocia Bastet, prawdopodobnie Horacego opętał
jakiś demon. Z początku próbował pozbyć się swojego opiekuna,
Liana. Sfinks zauroczony kotką zaczął mówić jest przeróżne
komplementy. Gdy Bastet opowiadała nam o egipskich bogach,
Horacy zrobił się zazdrosny. Może dlatego, że nikt nie zwracał
na niego wtedy uwagi… Kot postanowił przeteleportować kotkę
do innego wymiaru czasowego. Czy to jednak była miłość
zwierząt? Tego nie jesteśmy pewni, ale wiemy jednak, że Horacy
ma zmienne zdanie o kobietach, więc moje drogie, nie
zauraczajcie się tak nim, gdyż prędzej czy później da wam
przysłowiowego "kosza".

Wasze poszukiwaczki spisków,

Avada Riddle & Dromeda Hopkin
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Opowieści
dziwnej treści

Wraz z kolejnym rokiem szkolnym wracamy do Was z kolejną
dawką (oczywiście bardzo poważnych) pytań. Mówiliśmy, że Was
złapiemy! Stali bywalcy byli szczęśliwi, natomiast nowi
uczniowie… no trochę mniej. Co to jednak nasze “Opowieści”
zapytacie? Spokojnie, to nic stresującego, a przynajmniej nie dla
nas… Jednak nie martwcie się, jesteście pod opieką stworzonego
przez nas Programu Ochrony Świadków - wszystko jest
całkowicie anonimowe, cokolwiek co usłyszeliśmy od osób
pytanych nie mogło zostać wykorzystane przeciwko nim, ale...
nie mieli prawa zachować milczenia! Przyszykujcie kawę,
herbatę, usiądźcie wygodnie i zapraszamy na seans.

PYTANIE I

Ostatnio praktycznie wszystkie boty na lekcjach robią
przysłowiowy bunt maszyn, jak myślisz czy to jakaś klątwa? Jeśli
tak - z jakiego powodu? Czekam na ciekawe propozycje.
<Redaktor uśmiecha się z rozbawieniem, uzbrojony w pergamin
po zęby.>

Pat i Kot:
Dobry Wieczór! *Cicho zaśmiała się na zadane pytanie. Już druga
osobą ją dziś o podobne rzeczy pytała.* Wydaje mi się, że boty po
prostu zrobiły spisek. Próbują się wybić ponad profesorami, aby
same mogły prowadzić lekcje. Może buntują się dlatego że nie są
sławne lub czują się gorsze? *Szybciutko opowiedziała swoją
teorię.*
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Bronka Budownicza:
*Puściła redaktorowi oczko, jak kaczkę na stawie, po czym
odparła* Myślę, że to klątwa, coś rodzaju tej, która spotka
OpCM w Harry'm Potterze, ale zdecydowanie silniejsza! Otóż
wszystko zaczęło się od Horacego, który zapoczątkował cały
wysyp klątw. Jego relacja z mitologiczną Bastet niestety nie
skończyła się dobrze, więc zwyczajnie spotkała go egipska
klątwa. Bawiąc się z innymi bocikami, zwyczajnie ich pozarażał,
bo Radę nie było stać na maseczki i żele antybakteryjne… Ale to
nie koniec! Bo jest druga teoria… Otóż niektórzy powiadają, że
to bunt maszyn. Rewolucja botów w Salem! Może Horacy poczuł
się jak Hamilton? Sama nie wiem. Bo to on ją zapoczątkował
<rili> Ja bym tę sprawę wysłała do syrenkowego sundu.
Redaktor:
Tak, do sądu go!
Bronka Budownicza:
Bo to poważna sprawa! On rozstrzygnie to na amen..ameno *W
ostatniej chwili powstrzymała się od śpiewu*

Zatroskany Przechodzeń:
Słyszałam że z zapasów Reed ubyło ostatnio więcej alkoholu niż
zazwyczaj, więc może to ich sprawka? Na szczęście na boisku nie
ma bota i nie ma żadnych problemów!
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PYTANIE II

W naszej szkole ponownie zawrzało od gorących romansów jednak
nie wszystkie dotarły do naszych oczu oraz uszu. Masz dla nas jakieś
pikantne informacje na temat niektórych osób? Pamiętaj, wszystko
jest anonimowe, więc będziesz dobrym obywatelem. <Puszcza oczko.>

Zamroczony Kwiatuszek:

Nie wiem, mam wrażenie, że może Aurella z Soph...

Redaktor:

Uuu, a czemu? Podpowiedz więcej, dlaczego tak uważasz.

Zamroczony Kwiatuszek:
Mam wrażenie, że dziewczyny serio trzymają się blisko siebie, są
w jednym domu, ogólnie widać, że to jest naprawdę bliska
relacja!!! tylko zastanawia mnie, czemu ostatnio Aurella
znikła...
Redaktor:
Och, myślisz że została porwana lub zamknięta w piwnicy z
miłości?
Zamroczony Kwiatuszek:
Nie wiem, mogę tylko zakładać!!
Smoczyca:
1. Ponoć Iri i Aya są razem, ale każdy myśli, że jest to sztuczne.
2. Frostern podrywa wszystko co się rusza, ale to normalne w
psychice 4-latków.
3. Smok Samicy żyje dla flirtów.
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Zygmunt III Waza:
To tak. Ślizgoni boją się Camryn Fitz. Tak dobrze słyszysz.
Dyrektor Fitz jest do każdego przyjaźnie nastawiona, a oni
chowają się w kąt, jak przychodzi do ich dormitorium i modlą
się, żeby wyszła. Strasznie bojaźliwi są, zadziwiające, niby
królują w szkole, a boją się Gwiazdy Salem. Oprócz tego... Louisa
Veress ma romans z Samantą Clarsson. TAK DOBRZE SŁYSZYSZ...
Świeża dyrektorka przyznała się do tego podczas kłótni ze swoją
żoną i powiedziała, że niedługo weźmie ślub z profesorką
Smokologii. A słyszałeś o tym, że Charlotte Crossville jest
nielegalnym animagiem? Rozumiesz to? Widziałam ją w kuchni jak
zamienia się w szarlotkę. Dość smaczne ma wydanie. Do tego
widziałam idąc sobie spacerkiem przez plażę dyrektor Snow.
Zdziwiłam się, było po północy. Annabeth jest bezbronną kobietą
jeszcze by ją zaatakował potwór z Loch Ness i co to by było.
Schowałam się za krzakiem i obserwowałam co robi. Wcale nie
chciałam podejrzeć z kim się spotyka, w razie czego chciałam jej
pomóc. Znasz mnie. Było strasznie ciemno i nie widziałam jego
twarzy (nie wiem czy to mężczyzna, ale miał szerokie barki).
Chciałam już odchodzić, bo było trochę zimno, ale w blasku
księżyca zobaczyłam rude włosy… Ja znam tylko jednego rudego
profesoraaaaa...
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PYTANIE III

Po zrobieniu rosołku z Jasona nasz drogi profesor Frostern
zniknął z Salem, jak myślisz co się z nim stało?
Lizaczkowa Owieczka:
Ja sądze, że to była intryga. Zmęczyło go bycie nauczycielem i
zamarzył wakacji!!!1 ON TO SPECJALNIE ZROBIŁ TĘ ZAGRYWKĘ,
tylko po to, aby uciec z Salem na Bahamy. Wykorzystał nas
wszystkich!
Redaktor:
Ocho, intryga powiadasz?
Lizaczkowa Owieczka:
Tak, mówię Ci. Chciał ukryć swoje odejście przed wszystkimi
świadkami, aby nikt nie podejrzewał. Dlatego wymyślił, że
pójdzie na rosół, a tak naprawdę to nie on poszedł, A POSZEDŁ
BIEDNY LYSANDER!!! Jason porwał go już przed rozpoczęciem
roku i torturował, oprócz tego zamknął go w piwnicy i groził
bronią! Mugolską, taką pif paf. I wykorzystał go w swoim planie,
dlatego dawno temu widzieliśmy Lysandra, biedny...
Redaktor:
O Boże.. *Spojrzał przerażony na rozmówczynię.* To sprawa dla
sundu!
Lizaczkowa Owieczka:
Nie widzę innej opcji, trzeba zrobić proces. Znaleźć świadków,
zeznania, prokuratura powinna zebrać dowody.
Redaktor:
*Kiwnął głową.* Masz rację, jak zawsze zresztą.
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Samotny Szogun:

Ojejku, ciężkie pytanie.. Ostatnio są problemy z botami. Może tym
razem jego pomocnik postanowił uznać się za ważniejszego i wysłał
Jasonowi jakąś wiadomość o tajnym spotkaniu w Ministerstwie. Może
bot chciał przejąć jego stanowisko i dlatego Profesorek zniknął
<hmm>.

Rudolfik:

Wyjechał na wieś, aby wraz ze swoimi towarzyszami (armią kur)
zaplanować napad na Salem w ramach zemsty.

PYTANIE IV
W naszej szkole szerzą się nowe religie… A to czcimy Gwiazdę, a to
pizzę hawajską i ananasa, a to Apip...Jak myślisz, co się dzieje? Czyżby
do programu kursu mitologii i wierzeń miały dołączyć nowe
ciekawostki? A może sam o jakichś słyszałeś?

Hanuszka z Miami:

Myślę, że trzeba być otwartym na nową wiarę <ulu>. Z punktu
mitologicznego, nadal powstają nowe odłamy, nowe ścieżki i nowe
religie, więc czemu by nie? Religia powinna być czymś wolnym, więc
jeśli ktoś chce wyznawać Apip, niech wyznaje Apip (i przy okazji nie
wierzy, że Apip is dead, bo to kłamstwo). Reasumując <u1>,
ciekawostki na ten temat mogłyby otworzyć drogę w sercach
młodych adeptów magii na nowe drogi i rozwiązania. Bądźmy
nieszablonowi! Otwierajmy się na hajawsko i Apipowo wiarem! APIP!

Redaktor:
APIP!
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Rustykalny Ksiądz:
Ciekawostki? Ja słyszałem, że podobno Merleau-Ponty, kiedy wszyscy
śpią, odprawia na cmentarzysku egzorcyzmy godne tych Anneliese
Michel! <hihihi>

Gramolna Dama:
*Zmarszczyła brwi, słysząc o pizzy z ananasem.* Czcicie ananasa? Czy
wy jesteście normalni? A TYM BARDZIEJ HAWAJSKĄ? *Z oburzeniem
prychnęła w stronę redaktora.* No, ale co do religii... Czczenie
Apipu wydaje się ciekawe. Zdecydowanie wygląda mi to na jakiś
trailer do kursu z mitami... Z tym, że Apip chyba umarł. Ale z tego
mogłoby coś wyjść.

Być czy nie być, powiedział ananas… Sami to już oceńcie. Do
zobaczenia w następnym numerze!
Pozdrawiają niżej podpisani:
dyr. le Fent & mr. Hyde
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Wywiad z profesorem
Avada Riddle: *Czarnowłosa krukonka
weszła do pomieszczenia i usiadła w
jednym z granatowych foteli obok
których stał stolik z czekoladowymi
ciastkami. Ze swojej torby wyjęła
kolorowy notatnik i pióro. Następnie
spojrzała na Nickolasa, siedzącego
naprzeciwko niej.* Dobry wieczór,
Nicko! Bardzo się cieszę, że zechciałeś
wziąć udział w krótkim wywiadzie. *Z
radością powiedziała i szczerze się
uśmiechnęła.*
Nickolas le Fent: <Zapukał spokojnie do
drzwi, które zostały wskazane mu w
liście, a potem czekał grzecznie na
zaproszenie. Kiedy uslyszał wesoły głos
z przyjemnością zajął wskazane miejsce.>
Dobry wieczór, Avado. Oczywiście, dla
mnie to żaden problem. Również się
cieszę, że mogłem wziąć w nim udział.
<Uśmiechnął się.>
Avada: Co prawda w naszej szkole prawie
każdy Cię zna, ale nic nie zaszkodzi, abyś
coś nam o sobie opowiedział.*Poprawiła
swoje
okulary
i
skosztowała
czekoladowego ciasteczka.*
Nickolas: Och, ależ znowu nie
przesadzajmy! Pewnie znajdzie się sporo
osób, które jeszcze o mnie nie słyszały.
<Machnął dłonią i puścił kobiecie oczko,
wspierając sobie stopę jednej nogi na
kolanie drugiej.>

Nickolas: <Szarowłosy mężczyzna
zamyślił
się
przez
chwilę.>
Opowiedzieć coś o sobie hmm.. Pytanie
co chcecie wiedzieć. Liczę sobie już
sporo lat, do czego mogę się przyznać
oczywiście jako wampir. Od dawna
nauczam wróżbiarstwa, choć w
pewnym momencie przeszedłem na
emeryturę. <Zerknął na kobietę.>
Avada: *Ze zdumieniem przysłuchiwała
się słowom dyrektora, po czym szybko
je zapisała w notatniku.* Obecnie mamy
IX rok szkolny wakacyjny. Witać Twoje
zaangażowanie w życie SMS. A jakby tak
cofnąć się w czasie… Jak wyglądały
Twoje początki w tej szkole i gdzie ją
znalazłeś?
Nickolas: <Roześmiał się cicho,
zakładając sobie pukiel włosów za
ucho.> Cóż, moja historia jest nieco
inna ponieważ jestem od początku
założenia
tej
szkoły.
Można
powiedzieć, że wraz z większością rady
przeszedłem do Salem właśnie jako
nauczyciel. Nigdy nie przyszło mi się w
niej uczyć, co ciekawe. Aktualnie
zasiadam w Dyrekcji wspierając swoich
kolegów oraz podopiecznych. Jak
wyglądały moje początki? Myślę, że
pracowicie.
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Avada: *Avada zaśmiała się cicho*
Brzmi interesująco. Wspominałeś że
jesteś Wampirem. Od urodzenia, czy
może raczej ugryzł Cię Wampir? *Z
zaciekawieniem
spojrzała
na
profesora.*
Nickolas: <Machnął lekko dłonią.>
Od urodzenia, można powiedzieć że
niektórzy dziedziczą po ojcu kolor
włosów - ja natomiast dostałem w
spadku wampiryzm. Chociaż może nie
do końca w spadku, ponieważ mój
ojciec żyje i ma się świetnie.
<Podkradł ciastko.>
Avada: *Zanotowała każdą informację
i skubnęła ciasteczko.* Jakby tak talk
się zastanowić., to na pewno masz
wiele ciekawych wspomnień z ŚM,
podałbyś nam jakieś?
Nickolas: <Uniósł lekko brwi.> O, w
zasadzie trochę tego się nazbierało
przez te prawie 12 lat w Śm. Jednak
przyznaję, że najbliższe pewnie są mi
te, które sprawiły że poznałem
ciekawych ludzi. Niektórzy nawet
zostali ze mną do teraz, z niektórymi
nawet dosyć często się spotykam.
Miło wspominał Entente - szkoła,
która istniała już baaardzo dawno
temu, ale była bardzo klimatyczna
czego czasami mi brakuje.

Nickolas: Ale jak to mówią - idzie
nowe. W obecnych szkołach magii
też jest cudownie, tylko trzeba się
było nauczyć paru nowych rzeczy.
Przystosować do elektroniki. <Aż
się
skrzywił
z
lekkim
rozbawieniem.> Myślę, że założenie
sobie śm profilu na facebooku było
dla mnie jednym z ciekawszych
doświadczeń.
W
zasadzie
przyszedłem ledwo co po dłuższej
przerwie
i
nagle
zostałem
zbombardowany wręcz przymusem
posiadania
podobnego
komunikatora. Wyszło mi to raczej
na plus, ale! Początkowo miałem z
tym sporo przygód.
Avada:
Brzmi
oryginalnie.
*Spojrzała na swoje zapiski* Mam
jeszcze jedno dość nietypowe
pytanie. Część uczniów decyduje się
na pracę nauczyciela. Słyszałam, że
jest nawet całkiem sporo takich
osób w Salem. Co być im poradził tak
na wstęp tej formy spędzania czasu
w ŚM, jakbyś miał patrzeć od strony
dyrektora? Na pewno właśnie
założyciele zwracają uwagę na to
jakich profesorów wybierają.
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Nickolas: Cóż każdy ma swoją ocenę
oraz inne podejście do tematu. W
radzie każdy z nas ma możliwość
wypowiedzenia się o tym, co sądzi o
ewentualnym przyszłym profesorze.
<Postukał się palcem po płatku nosa.>
Myślę, że ja przede wszystkim patrzę
na podejście oraz zaangażowanie do
przedmiotu.
Na
pomysł
oraz
wykonanie.
Nie
chciałbym
by
kiedykolwiek uczył mnie ktoś, kto nie
jest przekonany odnośnie tego co
robi. Wolę, kiedy ktoś jest zupełnie
skupiony na jednym przedmiocie a
porządnie niż podejmuje się kilku z
nikłej ciekawości lub braku laku.
Czasami ktoś może być świetnym
mówcą ale właśnie zabije własne
lekcje
z
powodu
braku
zaangażowania i pewnego rodzaju
nieobecności.
Dlatego
przyszły
nauczyciel powinien być szczery z
samym sobą i odpowiedzieć sobie na
pytanie: czy tego chciałbym uczyć
przez jakiś czas? Czy to mi się podoba?
Czy mam też na tyle wiedzy albo chęci
do rozwijania swojej wiedzy? Dlatego
moim zdaniem - chęć, pasja i odrobina
wolnego czasu, by to wszystko
zebrać razem.

Avada: *Dokończyła kompletować
swoje notatki i spojrzała na
Nickolasa* Takie słowa na pewno
pomogą innym przy dobieraniu
odpowiedniej funkcji w ŚM., a to
jest bardzo ważne. Tak jak
wspominałeś, talka praca nie jest na
chwilę. I to by było na tyle. Dziękuję
za wzięcie udziału w tym oto
wywiadzie. Wspaniale było usłyszeć
tak
mądre
słowa
od
tak
niesamowitej osoby. Bardzo miło mi
było także z tobą porozmawiać. Do
zobaczenia!
Nickolas: <Uśmiechnął się lekko, by
zaraz podnieść się do góry oraz
skłonić kobiecie nonszalancko.> Mi
również było bardzo miło, dziękuję
za wspaniałą wieczorną pogawędkę.
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Wywiad ze świeżaczkiem
Sally Smith: *Redaktorka siedziała w
fotelu za biurkiem, na którym stały
dwie szklanki z wodą. Naprzeciwko
niej siedziała Coolkid. Uśmiechnęła
się do niej ciepło.* Dzień dobry!
Coolkid Potter: Hej!
S.S.: Na pewno w szkole są osoby,
które jeszcze cię nie znają, więc na
początek opowiedz coś o sobie.
C.P.: Nazywam się Coolkid Potter,
jestem w Gryffindorze. lubię czytać
książki i grać w lego Harry Potter:
lata 1-4.

S.S.: *Uśmiechnęła się szeroko
słysząc
tak
entuzjastyczną
odpowiedź.* Skoro ci się tu podoba z
pewnością podobają ci się lekcje.
Czy masz już swoją ulubioną?
C.P.: Chyba tak… Bardzo lubię gry
miotlarskie.
S.S.: Jak zapewne zauważyłaś Salem
ma część naukową i rozrywkową.
Którą z nich wolisz?
C.P.: Wolę część naukową.

S.S.: Skoro wiemy już o tobie co nie
co, możemy przejść do ważniejszych
pytań. Dlaczego postanowiłaś zapisać
się do Salem?

S.S.: Nauka jest bardzo ważna, ale
raz na jakiś czas trzeba się zabawić.
Czy masz już swoją ulubioną
rozrywkę w Salem?

C.P.: Zapisałam się do Salem, ponieważ
lubię Harry'ego Pottera i od zawsze
chciałam być w Hogwarcie.

C.P.: Nie.

S.S.: *Redaktorka uważnie słuchała
odpowiedzi popijając wodę i ruchem
ręki zachęciła do tego gościa.* Czy
podoba ci się w Salem?
C.P.: *Napiła się wody i powiedziała z
uśmiechem* O tak!

S.S.: Teraz przejdziemy do bardzo
ważnej kwestii - imię i nazwisko.
Czemu wybrałaś akurat takie?
C.P.: Wybrałam imię Coolkid,
ponieważ jestem cool. Nazwisko
wzięłam od mojego ulubionego
bohatera książki - Harry'ego
Pottera.
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S.S.: Skoro już wiemy jak powstało twoje imię i nazwisko
opowiedz, czemu jako swój dom wybrałaś Gryffindor?
C.P.: Ponieważ tam kwitnie męstwa cnota! *Uśmiechnęła się do
redaktorki i znowu napiła się wody.*
S.S.: *Redaktorka odwzajemniła uśmiech i z zainteresowaniem
pokiwała głową* Masz już jakiś pomysł na przyszłość w Salem?
C.P.: Wydaje mi się, że będę uczyć w Salem.
S.S.: Mam nadzieję, że uda ci się spełnić to marzenie. To było
ostatnie pytanie. Dziękuję ci za poświęcony czas. *Sięgnęła do
szuflady swojego biurka, wyjęła z niego małe pudełko ciasteczek
i dała swojemu gościowi na pożegnanie.*
C.P.: To ja dziękuję. *Wzięła pudełko ciasteczek i podeszła do
drzwi.* Do widzenia!
S.S. Do widzenia *Przytuliła gościa na pożegnanie i ciepło się
uśmiechnęła.*
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SPA Salem
Spa Salem to seria pielęgnacyjna, którą każdy z
nas może wykonać w domu. Dbanie o cerę jest
bardzo ważnym aspektem.
Aby osiągnąć efekt zdrowej skóry trzeba
ciągle pamiętać o dobrym oczyszczaniu cery i
nawilżeniu.
Dzisiaj polecę Wam maseczkę z drożdży. Jest
ona dla osób, które posiadają rozszerzone
pory, mają cerę tłustą (bądź mieszaną) i nie
mogą pozbyć się uporczywych “krostek”.
Maseczka
jest
bardzo
łatwa
do
przygotowania, w dodatku kosztuje mniej niż
złotówkę. Oprócz tego ma niesamowite
działanie. Drożdże mają superaśny skład, jeśli
chodzi o zmiany trądzikowe. Maseczka z
drożdży jest bogata w witaminy i
mikroelementy. Drożdże zawierają witaminy z
grupy B, białko, żelazo, witaminę D3, biotynę i
siarkę.
Jeśli będziecie stosować tę maseczkę regularnie to wpłynie ona
na Waszą cerę korzystnie. Możecie się spodziewać
zmniejszonych
porów,
zmniejszonych
widocznych
niedoskonałości, ale także wpłynie na trwałość podkładu!
Teraz czas na przepis! Jednak jeśli jesteście uczuleni na drożdże
to proszę zapomnieć o tej maseczce. Wasze zdrowie jest
najważniejsze! Nie chcę, aby Wam się stała krzywda!
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Potrzebne składniki:
świeże drożdże,
ciepłe mleko,
miseczka.
Sposób przygotowania:
1. Paluszkami do oddzielnej miseczki rozkrusz drożdże (około ⅓
opakowania). Moim zdaniem jest do dość przyjemna czynność.
2. Dodaj mniej niż jedną łyżkę mleka. Bądźcie ostrożni tutaj.
Lepiej dodać mniej, a później dołożyć. Maseczka nie może być
rzadka ani zbyt gęsta.
3. Wymieszaj to wszystko razem. Jeśli wyjdzie dość ciekła masa
dodaj drożdży, natomiast jeśli zbyt gęsta dodaj odrobinę mleka.
4. Jeśli chcecie nie mieć dużego efektu ściągnięcia, a także
matowienia cery możecie dodać odrobinkę miodu.
5. Maseczkę na oczyszczonej buzi trzymajcie około 10-15 minut.
Ona musi trochę przysnąć na twarzy.
Jak będziecie robić maseczkę, możecie wysłać mi zdjęcie. Chętnie
popatrzę, jak dbacie o swoje buźki. Pamiętajcie o piciu dużej
ilości wody. To bardzo ważne, aby się nie odwodnić.

Wysyłam całusy,

Wasza Gwiazda
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System Patronów od kuchni
Na samym początku warto przedstawić kim w ogóle jest Patron. W
skrócie jest to osoba, która przynajmniej raz zaliczyła rok szkolny w
naszej szkole. Ma ona za zadanie pomóc nowym osobom w
zaaklimatyzowaniu się w szkolę, poznaniu jej, zachęcanie do bycia
aktywnym w społeczności oraz odpowiadaniem na nurtujące pytania
swoich podopiecznych.
Postanowiłam w tym roku zostać takim Patronem gdyż wiem, jak
czasem trudno jest zrobić te pierwsze kroki w nowym otoczeniu,
nowej szkole. Chcę oferować pomoc nowych osobom i je wspierać.
Jest to naprawdę niesamowite uczucie gdy widzisz, jak osoba, która
jest Twoim podopiecznym zaczyna się rozwijać i podążać własną
drogą. Widząc aktywność nowych uczniów i ich zaangażowanie,
uśmiech nie schodzi mi z twarzy.
Jeśli Ty też chciałbyś, bądź chciałabyś pomóc przy stawianiu
pierwszych kroków w progu naszej szkoły nowym uczniom, bardzo
polecam zapisanie się na Patrona w kolejnym roku szkolnym! Ale
pamiętaj, że przy zapisach musisz podać dane swoich podopiecznych a
więc najpierw musisz ich znaleźć! A to jak zrobić? Nie jest to wcale
trudne! Już objaśniam.
Najprościej jest ogłosić się w głównej sali, że szuka się
podopiecznych. Tam najczęściej nowi uczniowie piszą, że szukają
pomocy. Warto jest więc być aktywnym i obserwować kto potrzebuje
pomocy i jej udzielić. Można również w dormitorium zapytać, czy
któryś z nowych adeptów magii nie potrzebowałby pomocy.
Znalezienie podopiecznego jest banalnie proste! Ale co dalej?
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System Patronów od kuchni
I tutaj należy wspomnieć, że bycie Patronem to nie tylko obowiązki.
Wiąże się z tym również odpowiednie wynagrodzenie w postaci
punktów dla domu, dragotów i galeonów. Oczywiście gratyfikacja
jest uzależnione od aktywności podopiecznych. Dlatego tak ważne
jest, by zadbać o aktywność nowych uczniów na lekcjach i
wydarzeniach odbywających się w weekendy.
Więc co robi Patron w ciągu roku szkolnego? Ja lubię się upewniać, że
moi podopieczni dobrze czują się w szkole, lubię pytać jak im podobają
się zajęcia, które im się podobają najbardziej i będą chcieli na nie
uczęszczać, bo przecież nie każdy musi zaliczyć każdy kurs. Jeśli
podopieczny będzie czuł się swobodnie w szkole, z większą chęcią
weźmie udział w wydarzeniach i będzie aktywny dzięki czemu Patron
będzie czuł satysfakcję oraz dostanie swoje gratyfikacje.
Tak naprawdę bycie Patronem to same plusy! Polecam każdemu kto
lubi pomagać innym. Znasz szkołę, wiesz jak funkcjonuje chat, jak
odnaleźć się na stronie szkoły? Zgłoś Patronat i pomóż innym
zaaklimatyzować się w naszej szkole!
Z mojej strony to tyle. Gdybyście mieli jakieś pytania, z chęcią
odpowiem i pomogę w razie problemu, bądź wątpliwości.

Rosen Rogood
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Histeryczne wpadki
Witam Was, moje Słoneczka!
Nastał czas wakacji, w Salem rządzą wakacyjne kursy, ale tradycyjne
przedmioty wcale nie odeszły do lamusa, o nie! Tak jak i niećwiczone
mięśnie zanikają, tak i wiedza - gdy się o nią nie zadba, może szybko
ulecieć w zapomnienie...A ja nie chciałbym, żebyście we wrześniu
przyszli do mnie z pustymi głowami! Spieszę więc z świeżutkimi (no,
może nie do końca) porcjami wiedzy. Dzisiaj pod lupę weźmiemy
pewnego czarodzieja, który uparł się na hodowanie dość
niebezpiecznych stworzeń…

Crispin Cronk
Ten czarodziej żył sobie stosunkowo niedawno, bo na przełomie
XVIII i XIX wieku. Urodził się w 1795 r. w Wielkiej Brytanii, jednak od
najmłodszych lat poświęcał się pogłębianiu wiedzy na temat Egiptu i
wszystkiego co z nim związane. Ten rudowłosy bohater tak bardzo
wczuł się w swoją pasję, że pewnego dnia...postanowił hodować na
swoim podwórku kilka Sfinksów. I nie, nie chodzi tutaj o urocze
kotki takie jak znany wam Horacy. Chodzi tu oczywiście o magiczne,
mityczne Sfinksy. Trzeba tu nadmienić, że w XIX wieku posiadanie
sfinksów i próby ich udomowienia były już kategorycznie zakazane.
Niełatwo było ukryć te stworzenia, pan Cronk zresztą nawet się o to
nie starał, tak więc wkrótce Ministerstwo Magii zaczęło monitować
tę sprawę i wielokrotnie zakazywało rudowłosemu hodowli.
Mężczyzna jednak nic sobie z tego nie robił i ostatecznie... został
skazany na pobyt w Azkabanie. Nie wiadomo co stało się z jego
stworzeniami, przypuszcza się jednak, że zajęło się nimi
Ministerstwo Magii, a dokładniej Departament Kontroli nad
Magicznymi Stworzeniami.
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Histeryczne wpadki
Jak więc widzicie moi drodzy,
miłość do niebezpiecznych
stworzeń wiąże się z ogromnym
ryzykiem. Sfinksy to nie tylko
majestatyczne i inteligentne
stworzenia,
także
bardzo
groźne i muszą znajdować się
pod
ścisłą
kontrolą!
Pamiętajcie o tym.
By jeszcze bardziej zadbać o Wasze umysły, przygotowałem dla Was
zagadki związane z historycznymi wydarzeniami i postaciami!
Wystarczy, że odgadniecie o jaką postać chodzi, a do tego napiszecie
jeszcze w jakich czasach/latach żyła postać oraz wymienicie jedno,
charakterystyczne wydarzenie związane z daną postacią lub
przedstawicie konsekwencje działań tej postaci. Odpowiedzi
przesyłajcie na adres niicolas.cane@gmail.com, a czas na to macie do
ukazania się następnego wydania Witch, Please!
Oto zagadka na ten numer:
Miłością wielką chłopca obdarzyła,
w jego dobre chęci i uczucia uwierzyła.
Złudną jednak jego miłość się okazała,
Przez swą głupotę, czarodziejską tajemnicę mugolom wydała.
I tak na wygnanie skazana została,
pozbawiona pamięci, po świecie się tułała
Pamiętajcie więc, moje drogie dziatki
Gdy myślicie sercem, grożą wam wpadki!
Wasz hist(e/o)ryk

Nicolas Cane
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Uwaga, łamaga!
Okres wakacji sprzyja szalonym pomysłom, które łatwo mogą
skończyć się kontuzją. Jak ich uniknąć? Z pomocą przybywają
naczelne łamagi Salem, którym nie potrzeba szalonych aktywności,
aby się uszkodzić, wylądować w skrzydle szpitalnym lub co najmniej
narobić sobie wstydu. Przyciągamy wypadki lepiej niż promocje
Januszów biznesu, dlatego też wystarczy nam niewielka dziura w
chodniku, niefortunnie postawiony słup czy próba podjęcia
aktywności fizycznej, aby doszło do tragedii. Nasze historie są mniej
lub bardziej drastyczne (i w większości żenujące), ale robimy to
wszystko po to, żebyście wy wiedzieli, czego unikać (a przynajmniej
tak sobie wmawiamy).
Pierwsza historia będzie dosyć Snowikowa...Pewnie każdy z Was
choć raz rozbijał jajka, by móc upiec dobre ciasto bądź ciasteczka.
Tak też było w moim przypadku. Jednak nikt nie pomyślał, że kurze
jajca mogą być zabójcze! Zacznijmy jednak od początku... Zwykły
dzionek, nic szczególnego w życiu Śnieżynki. Kolejne popołudnie,
gdy musiała zrobić sobie obiad, więc wykminiła, by usmażyć placuszki
z nowego przepisu. Nikt się nie spodziewał, a w szczególności ona i
jej kuchnia, że poczują się jak prawdziwa Hiroshima i Nagasaki w
jednym. Przyszedł czas na rozbijanie jajek, by móc oddzielić żółtko
od białka, nic prostszego! Hop siup jedno białko znalazło się w
miseczce, więc przyszedł czas na drugie. Nóż w rękę i
uderzamy...jednak Snowikowa siła tym razem wygrała z kurkowym
owocem, ponieważ jeden trzask i całe jajko znalazło się na podłodze,
blacie, szafkach i przede wszystkim na zdezorientowanej Śnieżynce.
Po prostu istna bomba atomowa! Jednak to nie koniec wrażeń na dziś,
ot co.
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Uwaga, łamaga!
Ann oczywiście chciała ratować sytuację, ale coś jej nie wyszło. Gdy
tylko ruszyła się z miejsca, otrząsnąwszy się z szoku, chcąc wziąć
jakąś ścierkę, poślizgnęła się na części leżącego jajka i...upadła
wprost na swój śnieżynkowy tyłeczek. Jedyny plus taki, że nie twarzą
w jajko, tutaj miała szczęście. Jaki morał z tej opowieści? Nigdy nie
baw się w Pudziana, gdy chcesz rozbić jajko i nie wjeżdżaj w nie swym
nożem, jak Ciufcia Aga w temat.
A skoro już mowa o Ciufci Adze, to nie może zabraknąć tutaj
opowieści od królowej przypału Salem. Jak dobrze wiecie, moja
koordynacja ruchowa jest bardzo kiepska i wystarczy mała
nierówność chodnika, żebym się wykoleiła. Tym razem jednak
pokonały mnie liście i deszcz. Tamtego dnia jechałam do szkoły
autobusem (tutaj możecie zrobić pauzę na wasz szok) a na dworze była
istna ulewa, mimo to zdecydowałam wysiąść trochę wcześniej i
przejść z przyjaciółką na nogach do szkoły. A więc wysiadłam z
autobusu, przeszłam przez chodnik, za którym czekał mnie
dosłownie kawałek trawy. W tym miejscu jest lekko z górki no i mamy
jeszcze drzewa, a jak drzewa, to i liście. Ciufcia Aga weszła w te
liście i zjechała po nich prosto na plecy z pędem niczym w salemowy
temat. Wiecie co było najgorsze? Autobus wciąż stał na przystanku i
wszyscy to widzieli, a że jest to jedyny autobus który jeździ do mnie
do domu, jechało nim większość osób które mieszkało w mojej
okolicy i chodziło do mojej szkoły. Szkoda że nie przyszło mi do
głowy żeby udawać że zasłabłam. Szybko się podniosłam i uciekłam z
miejsca zdarzenia. Niestety musiałam wrócić się do domu, ponieważ
całe ubrania miałam mokre i brudne, a wstyd pozostał do dzisiaj.
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Uwaga, łamaga!
Widać, że łamagi oprócz bycia łamagami mają ze sobą coś wspólnego poślizgiwanie się. Jedna z prefektek Slytherinu - Emily Parkinson też
miała ten pech z poślizgnięciem się. Ale zacznijmy od początku.
Parkinsonuwa korzystając z pogody pojechała na biwak. Była nad
jeziorem, więc czemu by nie pójść się chwilę popluskać. Emily,
przebrana już w strój kąpielowy, opatuliła się ręcznikiem i weszła na
pomost. Kilka godzin wcześniej padało, ale to wcale jej nie
przeszkadzało. Nachylając się nad wodą, poślizgnęła się i wpadła do
wody wraz z ręcznikiem. Z pływania nie zrezygnowała, ale z wytarcia
się tym ręcznikiem już tak. Gdyby nie miała ze sobą kilku ręczników,
najprawdopodobniej musiałaby suszyć się na słońcu, którego z resztą
w tym dniu trochę brakowało, gdyż było pochmurno. Ale i tak
najgorsze w tym wszystkim było to, że oprócz ludzi z którymi byłam
na biwaku, było też mnóstwo ludzi, którzy to widzieli. Nawet nie
chce myśleć o tym, jak żałośnie to wyglądało. Zapamiętajcie sobie nawet takie niepozorne pomosty mogą być zagrożeniem. Uważajcie na
nich, zwłaszcza jeśli nie umiecie pływać!
Będąc już przy poślizgnięciach, przechodzimy do naszej ostatniej
łamagi - Irisi, którą na ortopedii to chyba znają lepiej niż w szkole.
No więc, historia ta miała miejsce całkiem niedawno, być może z 3
miesiące temu. Nasza kochana, poważna pani profesor jak na
złamanie karku popędziła do kuchni po popcorn, chcąc przyszykować
się na jedną z Salemowych wycieczek. Już była gotowa, kiedy
przypomniało jej się, że przecież potrzebuje czegoś do picia! Popędziła
w dół po schodach, ale w jej sześcioletniej główce zrodził się głupi
pomysł, aby przetestować wytrzymałość barierek.
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Uwaga, łamaga!
Takich wiecie, szarych, przy schodach. Złapała się jednej barierki i
sprawdziła, czy ta ją utrzyma. Utrzymała, bo tu nie ma co do
dźwigania, problem pojawił się w momencie, kiedy trzeba było zejść.
Puściła się barierki, ale noga jakoś tak dziwnie sama z siebie się
wygięła, więc Angery Dzieciaczek wywinął fikołka z 5 ostatnich
schodów i skończył ze skręconym stawem skokowym. Także moi
drodzy, nigdy, przenigdy nie testujcie wytrzymałości waszych
barierek!
Tak więc kochani, to tyle z naszych historii w tym wydaniu. Dbajcie o
siebie i nie awansujcie na Łamagi Roku, ponieważ nie warto!
Trzymajcie się ciepło i nie bawcie się w łyżwiarzy figurowych, w
domowym lub biwakowym zaciszu,

Naczelne Łamagi Salem
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Bajki z tysiąca i jednej chwili
Dawno Dawno temu… za lasami, za górami, zanim jeszcze istniał
człowiek, na planecie były ogromne zwierzęta. Były to dinozaury. I
zapewne nie byłoby to nic szczególnego, gdyby to właśnie nie one
dały początek… Właśnie? Początek czego? Posłuchajmy sobie tej
opowieści…

Zielona dolina od góry wyglądała przepięknie. Strumyk błądził
wzdłuż niej, dając życie roślinom oraz stworzeniom, które tam
pomieszkiwały. Kolorowe kwiaty tworzyły piękne dywany, które
prowadziły tak daleko, że oko nie było w stanie sięgnąć końca. Było
to wprost magiczne i w takiej aurze więc dwójka przyjaciół spędzała
kolejny poranek. Z drzemki pod drzewami, które dawały przyjemny
cień, jednak obudził ich dosyć niepokojący szelest, a po chwili
stukanie i pukanie, które po chwili ucichło. Pterodaktyl Acto i
Tyranozaur Rex spojrzeli po sobie, a następnie zaczęli wsłuchiwać
się ponownie w niecodzienne, na spokojną okolicę, dźwięki. Gdy
tylko mieli pewność, że ucichły one na amen, Rex, będąc tym
odważniejszym i bardziej śmiałym dinozaurem, wyjrzał zza konara i
spostrzegł, że w trawie leżał dosyć nietypowy przedmiot.
Przypominał on kamień, jednak jego różowy kolor wskazywał na to,
że nim zdecydowanie nie jest. Młody dinozaur przekręcił główkę i
ruszył do tajemniczego przedmiotu, chwytając za łapkę Acto. Będąc
blisko, okrążyli przedmiot kilkukrotnie, szukając jakiejkolwiek
wskazówki, w jaki sposób się on tutaj znalazł, przyglądając się mu
oraz jego szczegółom. Acto jednak w głębi duszy wiedział, z czym
mają do czynienia, więc po chwili wykrzyknął:

- Rex… chodźmy lepiej stąd..- Wziął przyjaciela za rękę i ruszył,
jednak nie zrobił trzeciego kroku, a to dlatego, że poczuł
szarpnięcie.

|| SM SALEM || NUMER 21 || LIPIEC 2020 ||

Bajki z tysiąca i jednej chwili
Spojrzał na Tyranozaura, którego wzrok błądził na różowym
jajeczku. Było mu smutno, że musiał go zostawić samego… Na
pastwę losu, a szczególnie niebezpieczeństw, które mogły czaić
się za rogiem. Jego serduszko zabiło mocniej, czując, że napływa
do niego fala opiekuńczości.
- Nie możemy go tu tak samego zostawić… - Wypowiedział te
słowa do Acto, z ogromną pewnością.. Spojrzał prosto w jego
oczy i wyszarpał rękę z mocnego uścisku.
- Nie bierzmy go. Pewnie ktoś zaraz po niego przyjdzie...Pterodaktyl bronił się jak tylko mógł, jednak to nie działało na
upartego przyjaciela. Rex chwycił w swoje malutkie łapki
niewielkie jajko i skierował się z nim do miejsca, w którym często
przesiadywali.
Acto był zdenerwowany, w jego mniemaniu, nierozważną
decyzją, jednak idąc tak za nim, poczuł delikatne ukłucie w
serduszku i pomyślał... Jak taki maluszek ma dać sobie radę bez
matki, która najwyraźniej zniknęła? Nie wiedział…mimo swojego
rozumku nie znał na to odpowiedzi. Sam polegał tylko na swoim
druhu od kiedy pamiętał. Razem przeszli wszystko, więc tak
rozmyślając stwierdził, że mogą dać mu namiastkę tego
wsparcia, jakie dostali od siebie nawzajem. Rozmyślając tak, nie
zauważył, że Rex nagle się zatrzymał. Uderzył z impetem w jego
uniesiony wysoko ogon, obijając swój dziób o wystające
wyrostki. Dotknął skrzydłem obolałą część, jednak widząc
wzrok swojego towarzysza, zaprzestał. Podszedł do swojego
posłania i usiadł na nim.
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Bajki z tysiąca i jednej chwili
- Gdzie go położymy? - zapytał niepewnie Rex
- Daj go na trawę. Raczej nic mu nie będzie. - westchnął z przekąsem
uskrzydlony gad
- Zwariowałeś? To jajko! On musi mieć ciepłe gniazdko! - wykrzyczał
oburzony Tyranozaurn po czym odstawił jajko do swojego posłania i
zastanowił się chwilkę…
- Zróbmy konkurs…- Acto spojrzał na niego i podniósł brew, czekając
na rozwinięcie jego wizji. - Będzie polegał on na zrobienie lepszego
gniazdka.
- Hmm... Nie dziękuję. - niepewnie odpowiedział i spojrzał w
słoneczko, które wskazywało zdecydowanie na popołudniową porę.
- Boisz się, że ze mną przegrasz? W sumie jak zawsze!-podpuścił go
lekko, co oczywiście podziałało, ponieważ przyjaciel wiedział, że
Acto jest za bardzo dumnym stworzeniem, by odmawiać takim
słowom.

Napuszył się jak paw i wstał momentalnie, a po chwili zaczął zbierać
różnej wielkości gałązki oraz suchą trawę. Tranozaur, nie chcąc być
w tyle, zaczął robić to samo. Żaden z nich nie zwrócił uwagi na to, że
jajeczko zaczął pękać z jednej strony, a po chwili cienka pajęczynka
pokryła całą jego powierzchnię.
Każdy z nich postawił na coś innego. Acto postanowił wykonać swoje
gniazdko z suchych gałązek oraz trawy, która rosła przy tuż rzece.
Jego przyjaciel- Rex- zdecydował postawić na długie winorośla,
które zwisały z drzew, z dodatkiem sianka, które miało utworzyć
miękką pierzynkę. Kiedy oboje skończyli pleść swoje dzieła, podeszli
do jajeczka.

- Cóż… Mogę powiedzieć, że ja wygrałem.- Ogłosił się zwycięzcą
Rex, dumnie unosząc swą kanciastą głowę.
- Nie prawda, bo ja!- Odpowiedział zdenerwowany Acto.
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Zaczęła się kłótnia o to, komu miało przysługiwać zwycięstwo.
Żadne z nich nie wzięło pod uwagę, że mogli połączyć swe pomysły,
więc ogłosili remis, który miał się roztrzygnąć w późniejszym czasie.
W całym tym zgiełku, nie zauważyli, jak jajeczko nagle pękło, a
skorupka opadła na ziemię. Ten dźwięk obudził ich z wiru sporu po
dłuższej chwili, co sprawiło, że momentalnie na nie spojrzeli. Z
wnętrza czegoś, co kiedyś było jajkiem, wyszło malutkie stworzonko.
Nieopierzone, z łuskami… oraz dosyć śmiesznymi i dużymi łapkami,
które zdecydowanie nie były proporcjonalne do reszty ciała. Nigdy
nie spotkali się z takim gatunkiem, więc ich oczy momentalnie się
rozszerzyły w niemym zdziwieniu.

- Dobrze, że się wykluło! Teraz wskaże, które gniazdko jest lepsze!zaśmiał się Rex i spojrzał na maluszka, który próbował wstać na
swoich koślawych kończynach.
Acto wywrócił zrezygnowany oczami, jednak sam był ciekawy, którą
opcję wybierze bombelek. Maluszek spojrzał na oba posłania, jednak
żadne nie przykuło jego uwagi na dłuższą chwilę. Wolał zostać w
tym miejscu, w którym znajdowało się jego skorupki., czyli liściach
bambusa! Opatulił się nimi, co zdziwiło dwójkę towarzyszy, ale
również sprawiło, że na ich pyszczakach pojawił się uśmiech.
Spojrzeli po sobie i wzruszyli ramionami.
- Wygląda na to, że oba gniazdka były niesamowite, więc nie mógł się
zdecydować.- stwierdził rozumnie Acto. Rex skinął tylko głową, na
potwierdzenie jego słów.
Dołączyli więc do maluszka i ułożyli się na bambusowych listkach,
podziwiając kształty chmur, które sunęły tuż nad ich głowami. Co
jakiś czas mówili sobie co widać, nadawali im zabawne nazwy oraz
opowiadali śmieszne historie, które maluszek słuchał z
zainteresowaniem. Nagle tyranozaur wstał z miejsca i spojrzał na
nowego podopiecznego.
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- A jak my go nazwiemy? - zadał nagle pytanie, odrywając wzrok od
malucha i spoglądając na swego towarzysza.
- Nie wiem.- podniósł się z swojego miejsca i spojrzał na dinozaurze
bobo.
- Może Screet? - Zastanowił się Rex - ewentualnie Myster. Śliczne
są…
- Mnie się nie podobają. Powinny brzmieć lepiej. - odrzekł bez
zastanowienia naburmuszony pterodaktyl i kiwnął przecząco
główką.

Nie minęło nawet popołudnie, a kolejna kłótnie dwójki najlepszych
przyjaciół wtargnęła na spokojne łąki. Cóż poradzić, każdy chciał
postawić jak najwięcej na swoje wybory i bronić swego zdania. Ale
czy to było to potrzebne? Oboje w ten sposób stracili z oczu
malutkiego dzidziusia, który wystraszył się ich krzyków, które
pewnie były słyszane w nagłębszych jaskiniach i na najwyższych
górskich szczytach.
- Dobra! Niech maluch zdecyduje jak chce mieć na imię!- Wykrzyczał
tyranozaur i spojrzał na maluszka...
A przynajmniej miejsce, gdzie powinien on być. Podnieśli się
gwałtownie z swoich legowisk i ze strachem w oczach rozpoczęli
poszukiwania. Sprawdzili najbliższą okolicę, mając cichą nadzieję, że
daleko nie odszedł, jednak słuch po nim zaginął, a żadnego śladu
naprowadzającego po prostu...nie było. Dinozaur zrobił po prostu
puf! Przyjaciele, mimo, że chcieli zachować spokój, wpadli w jeszcze
większą panikę. Przez polanę przeszło istne dinozaurze tornado, ot
co! Poszukiwania trwały cały dzień i całą noc...jednak po
dinozaurzym dziecku nie było śladu. Zrezygnowany Rex przysiadł na
gładkim kamieniu, patrząc nieobecnym wzrokiem w dal.
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Za to Acto, po dłuższej chwili drapania się palcem po główce,
spojrzał swym mądrym wzrokiem w stronę przyjaciela i jak gdyby
nigdy nic wzleciał w górę, poganiając go swoją niewielką, łuskowatą
rączką, by ruszył się z miejsca i pobiegł za nim. Pewnie zastanawiacie
się, cóż to za pomysł wpadł do główki naszego rozumnego Acto? Otóż
za wzgórzami i lasami, na pewnej polanie mieszkał Szaman Papa Nico,
do którego przychodziły wszystkie zwierzęta z okolicy, gdy miały
jakiś problem. Ufały mu bezgranicznie, więc tak też było w przypadku
naszych dinozaurzych przyjaciół. Gdy tylko, po swej męczącej
wędrówce znaleźli się na miejscu, mędrzec powitał ich z otwartymi
ramionami, mówiąc:

- Czegóż u mnie drodzy bracia szukacie?
Zmarszczył czoło i chrupnął nuggetsa, który był jego ostatnim
wynalazkiem. Przysiadł na swym fotelu i po wysłuchaniu dosyć
chaotycznej, przekrzykiwanej opowieści, uniósł swoją laskę i
wskazał na niewielkie źródełko między drzewami.
- Niestety nie posiadam trzeciego oka jak olbrzym lego Flent, który
wyjechał na wakacje, więc jedyną waszą nadzieją jest Magiczne
Zwierciadło Prawdy, ale...
Tutaj zatrzymał się i uniósł swój pomarszczony palec i westchnął:
- By z niego skorzystać, należy udowodnić, że jest się tego
godnym...Najważniejszą cnotą jest prawda, więc źródło również
tylko ją bierze pod uwagę...
Rex i Acto przestraszyli się jego słów, jednak starzec uśmiechnął się
do nich radośnie, po czym wstał i powrócił do swojego zajęcia, które
było dla niego rutyną o tej porze, czyli tańca wokół ogniska i
dziwnych dźwięków, które przeraziłyby nawet Samicowego smoka.
Nie wiedzieli, jaką prawdę musieli orzec.
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Spojrzeli na siebie i skinęli głową, równocześnie przełykając gulę,
która utknęła im w gardle. Spletli swoje łapki i podeszli do
zaczarowanego zwierciadełka. Czysta woda, nieskalana żadnym
dotykiem, a nawet wzrokiem. Na jej powierzchni nie unosił się
najmniejszy liść, patyk czy kurz, wyglądało ono niczym świeżo umyte
lustro.

- Prawda znana jest u wszystkich, lecz tylko odważny jest w stanie ją
orzec. Jaki jest cel waszej podróży? - zapytało zwierciadło dosyć
dudniącym, jak spadający wodospad głosem.
- Chcieliśmy zapytać... - zaczął tyranozaur, jednak zastanowił się
chwilkę, jak to ułożyć w sensowną wypowiedź.- Chcieliśmy się
dowiedzieć, gdzie mamy szukać małego dinozaura, którym się
opiekowaliśmy…
- Ja wiem i widzę wszystko co miało miejsce i będzie mieć, jednakże
zanim wam pokażę, muszę wiedzieć, czy godni będziecie tej wiedzy…
Przyjaciele zamyślili się na moment. Maluszek jednak stał się ich
częścią, więc za wszelką cenę chcieli go odnaleźć. Skinęli więc tylko
głową, oznajmując tym samym, że są gotowi na wszystko.
- Zatem słuchajcie mego pytania. Czego nauczyliście się opiekując się
tym gadzim wybrykiem natury?
Oba dinozaury zaczęły się zastanawiać, jednak nic im nie
przychodziło do głowy. Czy chodzi o odpowiedzialność? Raczej za
łatwa odpowiedź. Troska? Zbyt często powtarzana. Czas im się
kończył, ale nie poddawali się, myśleli dalej, aż para wylatywała im z
uszu. Nie rozumieli, czego dokładnie oczekiwało od nich
zwierciadełko, więc odpowiedź nie przyszła im łatwo…
- Kłótnia…-Powiedział w końcu Acto. - Wyszła nam kłótnia. W sumie
z błahych powodów. Twoje gniazdko było lepsze…- Przyznał się
pterodaktyl.
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- Co ty gadasz… Twoje imiona były niesamowite! Tak mi przykro, że
zacząłem się o to sprzeczać…- zasmucił się Rex, grzebiąc swą stópką
w błotku.
- Hah, myślę - odpowiedział, z większą dozą pewności niż wcześniej,
Acto - Że oboje nauczyliśmy się czegoś ważnego z naszych
konfliktów… A mianowicie spory należy rozwiązywać drogą
pokojową i rozmowami, a przede wszystkim szczerością oraz prawdą…
Tak jak uczyniliśmy, biorąc to jajeczko…tego maluszka, który gdzieś
tam jest i nie wiadomo, czy żyje… - po chwili zamilkł, czując, jak do
oczek zbierają się łzy.

Uśmiechnęli się jednak oboje, ale po chwili ich rozmyślanka
przerwało głośne chlupnięcie wody. Do zwierciadełka spadła
kropla, która zaowocowała ukazaniem pewnego obrazu... niewielkiej
postury dinozaura, który w panicznym strachu przed czymś
uciekał..Cóż to było? Otóż powodem ucieczki był rój os, które
najwyraźniej z jakiegoś powodu się na niewielkie stworzonko
zdenerwowały. Wizja jednak po chwili się zmienila i wyraźnie
wskazała na przepaść, która była zakończeniem ścieżki, którą
kroczyło malutkie gadzie dziecko. Rex i Acto wstrzymali oddech, po
czym bez wahania, dziękując Szamanowi za pomoc, ruszyli na
ratunek…
Wybiegli na leśną ścieżkę i skierowali się w kierunku miejsca, w
którym widzieli malutkiego podopiecznego. Szli przez gęsty las,
który praktycznie nie miał zamiaru się skończyć, jednak po długiej
wędrówce, Acto zatrzymał się, po czym zwrócił uwagę Rexa, dostając
nagłego olśnienia:
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- Mam pomysł. Weź lianę i przywiąż do mnie, bym stał się dinozaurzym
latawcem. Dzięki temu będziesz mógł mnie kontrolować w locie,
ponieważ tutejsze wiatry potrafią płatać figle, a małego dinozaura
złapię w swoje szpony, dzięki czemj będzie mógł ze mną polecieć w
górę, gdzie osy raczej go nie dogonią. Wtedy dziobem przetnę linę,
dzięki czemu bez przeszkód uciekniemy.

Tyranozaur skinął głową i ruszył po liany. Chwycił najdłuższą jaką
mógł i przywiązął ją w pasie swego druha, po czym złapał w swe
krótkie łapki. Gdy tylko dotarli do przepaści, zauważyli maluszka,
który szedł prosto w kierunku przepaści. Dzięki Rexowi, Acto
obniżył lot, jednak to nie wystarczało, a to dlatego, że przerażone
maleństwo nie zauważyło wołających przyjaciół, więc kierowało się
nadal w głębienie, w ziemi. Starsze dinozaury zdecydowały, że
przyspieszą, więc pterodaktyl zanurkował, dzięki czemu w ostatniej
chwili, tuż przy przepaści, złapał podopiecznego w szpony i bez
wahania, dając sygnał Rexowi, przeciął ostrym dziobem lianę, która
pozwalała mu na bezpieczny lot, po czym wzbił się w powietrze, a jego
nieodłączny towarzysz ruszył biegiem przed siebie, wprawiając osy w
dosyc mocne zdziwienie.
- Mamy cię maluszku… I już nigdy nie zostawimy na pastwę losu…westchnął Acto, nie ukrywając wzruszenia, lecąc w stronę
zachodzącego słońca i zerkając co rusz na swego niezastąpionego
towarzysza.
W taki sposób więc kończy się opowieść o niezwykłej przyjaźni na
nieznanym lądzie...Jaki morał z tego płynie? Tylko współpracą i
szczerą prawdą można osiągnąć cuda, a życie bez przyjaźni i
wzajemnego wsparcia jest jak przepaść, do której prawie wpadło
nasze ukochane maleństwo.
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Grzybobranie w Ragnaroku i dosyć martwe tłumowiska, gorsze niż na
przecenach w Magibiedronce

Dwie zakapturzone dziewczyny niespokojnie przechodziły przez las,
czując ciągły wzrok na sobie. Jedna z nich, za pazuchą niosła
niewielki pakunek, który za wszelką cenę chciała ukryć. Nie tylko ze
względu na wartość, ale również fakt, co się z nim działo...Ale o tym
później. Gdy tylko dotarły do wyznaczonego przez siebie miejsca,
poczuły, że coś się zmienia. Nietypowy przedmiot, który wcześniej
niosła Charlotte, wyrwał się jak pewna postać z pewnych wierzeń, z
łańcuchów, po czym gwałtownie upadł na wilgotną od wieczornej
rosy trawę. Czarownice nie zdążyły krzyknąć, gdy, jak się potem
okazawszy, oskórowana księga z ogromną ilością znaków, wyrytych
na okładce i brzegach, wciągnęła ich z ogromną dozą gwałtowności,
do swego wnętrza, skrywającego wiele przerażających i zarazem
fascynujących tajemnic…
Po chwili wylądowały w nieznanym im miejscu. Czarnowłosa jako
pierwsza otworzyła oczy, lecz po chwili musiała je zamknąć, ze
względu na oślepiający blask. Gdy obydwie przyzwyczaiły się do
panującego tu światła postanowiły się rozejrzeć. Podniosły się z
ziemi, przetarły oczy i ujrzały nic innego jak..miasto. Pewnie się
zapytacie, skąd nagle ono wyrosło? Otóż księga, która upadła na
ziemię wcześniej była, Wielką Księga Mitów, która wymknęła się spod
kontroli. Powód tegóż wydarzenia był nieznany, jednak wiadomym
było, iż czarownice znalazły się w mitologicznym świecie.
Wracając...były w wielkim szoku, jednakże ciemnooka złapała
rudowłosą pewnie za dłoń i pociągnęła ją w stronę bramy lśniącej w
blasku słońca, które wydawało się im dosyć obce...było zbyt młode, a
jego blask był jeszcze silniejszy, niż w przypadku gwiazdy, którą oby
dwie dobrze znały.
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Zmrużyły oczy i krocząc po tęczowym moście, przechodząc pewniej
przez zieloną, jak najsoczystsza trawa równinę, weszły przez
szeroko otwartą bramę do pałacu, którego z pewnością nikt nie
sięgnąłby wzrokiem w pełni. Stukanie ich kroków rozchodziło się po
pustym, ale monumentalnym pomieszczeniu, a akompaniamentem
dodatkowo było echo, które tworzyło dosyć przerażającą aurę.
Jednak głucha cisza nagle została przerwana przez donośne krzyki,
dobiegające z sali, znajdującej się tuż po prawej stronie.
Zdezorientowane, ruszyły w tamtą stronę, czując, że zdecydowanie
nie powinno ich tutaj być. Gdy tylko znalazły się w tajemniczym
pomieszczeniu, zaniemówiły z wrażenia, a to dlatego, że było to nic
innego jak sala tronowa. Nie myślcie sobie jednak, że zwykła! Główną
jej atrakcją był ogromny, drewniany stół, który rozciągał się
praktycznie na całą jej długość. Nie był jednak pusty, ponieważ
siedziały przy nim postacie, które emanowały pewną aurą. Owe
postacie nie dawały po sobie znaków, że zauważyli czyjąś obecność.
Wciąż głośno o czymś dyskutowali.. no właśnie, o czym? Tego się nie
dowiedziały, ale najwidoczniej zawzięcie kłóciły się o przebieg
jakiegoś zdarzenia. Udało im się usłyszeć kilka pojedynczych kwestii
" Na gacie Odyna, no nie, nie masz pojęcia jak tam było!", "Ty stary
pierniku, znowu wszystko pokręciłeś tam było kompletnie inaczej!".
W niektórych chwilach było im bardzo trudno się nie zaśmiać. Po
chwili usłyszały: "Jeszcze raz coś przekręcisz to ja cię przekręcę
własnymi rękoma! Nie moja wina że nawet punkt kulminacyjny walki
umiesz przespać, ale z łaski swojej nie opowiadaj potem jak bardzo
bohatersko się zachowałeś!". Tym razem nie wytrzymały i cicho
zachichotały, ale na szczęście w porę przestały , ponieważ już miało
im się upiec.
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Jednak jeden z mężczyzn, który wydawał się milczeć podczas
większości sporu przemówił dość niespokojnym tonem. Nie
zrozumiały co dokładnie powiedział, ale po minach reszty
zebranych, można było wywnioskować, że zostały odkryte. Na sali
zapadła niezręczna cisza. Dziewczyny nie wiedziały czy mają
jakąkolwiek szansę na ucieczkę, więc stały w bezruchu. Po chwili
zielonooka czarownica postanowiła zaryzykować i odezwać się.
-Przybywamy w pokoju. Nie musicie nas jeść, możemy oddać wam nasze
ziemniaczane zapasy. Ale nie jedzcie nas!- Miny wszystkich na sali
momentalnie zmieniły się. Jedni patrzyli na nią z pogardą, a inni po
prostu z czystym szokiem. Jeden z nich, najśmielszy przy okazji,
powstał nagle gwałtownie ze swego ozdobionego kosztownościami
krzesła i podrapawszy się po swej bujnej brodzie odparł:
-Nic wam nie zrobimy, narazie. Ale będziecie musiały wykonać kilka
zadań, by wydostać się z naszego świata. Innej opcji zwyczajnie nie
ma, coś za coś…- Tym razem mówił wyraźniej, więc można było go
zrozumieć. Po chwili naradził się z resztą zebranych i ponownie
przemówił:
- Mamy...pewien problem, a mianowicie. Ah nie! Cóż za maniery westchnął nagle i wciągnął powietrze - Jestem synem
Gromowładnego Thora, a zwą mnie Modi. Wraz z mym rodzonym
bratem Magnim oraz Widarem i Walim, zrodzonymi dzięki
Wszechojcu Odynowi, ostatnimi czasy sporo rozmawiamy o
wydarzeniu, okrutnym...wydarzeniu, które miało ogromny wpływ na
obecną naszą pozycję. Asgardu już nie ma, ponieważ został
zniszczony podczas Ragnaroku.

|| SM SALEM || NUMER 21 || LIPIEC 2020 ||

Mitologiczne opowiastki
Grzybobranie w Ragnaroku i dosyć martwe tłumowiska, gorsze niż na
przecenach w Magibiedronce

Spustoszenie i zniszczenie - Zmarszczył czoło i powrócił do
opowieści - Według starych ksiąg, naszym celem jest przywrócić
dawny porządek, jednakże by to zrobić, musimy odnaleźć na dawnym
polu bitwy pionki szachowe z wizerunkami naszych przodków. Myślę,
że to idealna misja dla Was! Wiecie, ratowanie świata, a jak
przeżyjecie, powrócicie do waszego prymitywnego świata i swojej
rzeczywistości - klasnął w dłonie i pstryknąwszy palcami, zanim owe
młode czarownice mogły coś w tej sprawie orzec, sprawił, że
równina Idawoll zniknęła im z oczu i została zastąpiona ośnieżoną,
mroczną powierzchnią owianą grozą trwającej walki. Gdy pojęły
gdzie się znajdują przestraszyły się nie na żarty, ale nie było już
odwrotu. Chciały na spokojnie przeanalizować sytuację i obmyślić
plan, ale nie było na to czasu. Po chwili usłyszały hałas z wnętrza
ziemi. Minęła chwila, a rudowłosa czarownica wiedziała, że gdy już
wrócą zrobi wykład "Czemu sandały nie nadają się na trzęsienie
ziemi". Ziemia jednak trzęsła się coraz bardziej, teraz nie tylko
bolały je uszy ale i wszystkie mięśnie. Nagle z oddali usłyszały
głośny dźwięk pęknięcia łańcuchów. A po chwili groźny ryk i ciężkie
kroki.. duże kroki, które stawały się coraz głośniejsze. Spojrzały na
siebie, wiedziały że obydwie potrzebują teraz otuchy. Miały do
wyboru kilka opcji: albo jak najprędzej spróbować odnaleźć te figury
albo pożartować.. wybór był oczywisty. "Oho, chyba groźna Gwebcia
aka Żyleta się zbliża." Były to bardzo suche i niewinne dowcipy, ale
naprawdę umiały podnieść je na duchu. Nawet nie zauważyły, że
wokół nich rozpętał się właśnie koniec świata, przed chwilą
widziały jakiegoś dużego węża i usłyszały dźwięk łamiących się
kości. Ale jednak rozmyślanie nad gronem pedagogicznym było
ważniejsze. Tuż obok nich zniszczono pięknych most, więc jedna z
nich wydarła się na jakiegoś Typa ze statkiem, którego porównała do
Jacka Spacerowa.
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Mitologiczne opowiastki
Grzybobranie w Ragnaroku i dosyć martwe tłumowiska, gorsze niż na
przecenach w Magibiedronce

Wyglądał jakby się zawiesił, więc stwierdziły, że nie mają tyle czasu
by marnować go na niego. Gdy tak sobie tuptały po polu walki
znalazły jakiś pięknie ozdobiony koszyk, jednak gdy ziemia zaczęła
mocniej drgać, a koszyk spadł, jedna z nich stwierdziła, że jest
totalnie niepotrzebny. Wtedy druga z nich, by udowodnić że koszyk
ma jakieś zastosowanie zaczęła zbierać figury szachowe, które
widywały po drodze. Na jednej nawet rozpoznały wcześniej
wspomnianego Jacka Sparrowa aka Lokiego, którym się owy jegomość
okazał! Jakby jeszcze tego było mało, do naszego Sparrowa,
popijającego coś ze swej nordyckiej flaszki, dołączył sam olbrzymi
jak stodoła Hrym. Cała jego wielka familia podążyła za nim. Można
było to zjawisko porównać do latającej za nami chmary komarów w
upalne, ale wilgotne dni. Armia wyglądała dosyć martwo, co
wprawiło w zakłopotanie młode adeptki magii, które w tym momencie
żałowały, że nie wzięły ze sobą Brossa. Płonące jak pochodnie
nordyckie zwane synami Muspell, stado dzikich jak Tarzan Frosta
olbrzymów oraz niezastąpione, niespokojne legiony Hel ruszyły na
równinę bitewną, wielką na trzysta mil szerokości...by móc spotkać
się z resztą przerażającej bandy oraz uroczyście poznać Żyletę
Gwebcię aka Fenrira, który również biegł w tamtą stronę. Wąż,
którego zdrobniale dziewczyny nazywały Mungucikiem, również nie
chciał być gorszy, więc swym olbrzymim cielskiem oraz głową,
wydostał się na piasek. Jednakże nie chciał rezygnować z darmowej
kąpieli, więc druga część ciała pozostała w wodzie. Wyglądał trochę
jak syrenka na skale, ale cóż poradzić, taki jego urok. Cała drużyna
mroku zajęła swe stanowiska, wprawiwszy tym samym ukryte za
skałami marznące dziewczynh w dosyć duże zdziwienie.
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Mitologiczne opowiastki
Grzybobranie w Ragnaroku i dosyć martwe tłumowiska, gorsze niż na
przecenach w Magibiedronce

Pierwszy oczywiście stanął struty Sutrt, któremu przydałaby się
pielęgnacja na twarz u profesor Fitz, za nim stanęły jarające się
olbrzymie pochodnie, kolejno Loki "Jack Sparrow", czując ten wiatr w
swoich okładkowych włosach, rozstawił swoich popleczników po
kątach, robiąc miejsce dla Hryma, który najwyraźniej postanowił
zrobić sobie maseczkę błotną na swe ohydne stopy. No cóż, mu nic już
nie mogło pomóc, ale chociaż na ostatnie chwile swego życia, mógł
poczuć się jak Miss Krwawej Sieczki, która miała zaraz nadejść. Cały
team w gotowości, jednakże po chwili, tulące się do siebie z
przerażenia młode kobiety, spostrzegły ostatnich już gości na tym
spotkaniu, a mianowicie Mungucika oraz Żyletę Fenrira. Świat przed
nimi zawirował, ale po chwili z ich rozmyślań wybił je nie kto inny
jak Heimdall, który najwyraźniej, czołgajac się do nich po ziemi,
chciał coś przekazać. Co chwilę jednak upewniał się, że ma przy sobie
niewielki róg. Nagle gwałtownie powstał, spojrzał w tylko sobie
znaną przestrzeń, jakby..jakby coś widział - jako strażnik bogów miał
przecież wgląd na wszystko, ot co! - uniósł swą chudą, kościstą
dłoń, po czym..jak gdyby nigdy nic zadmił w róg zwany
Gjallerhormem, co..co było chyba punktem kulminacyjnym, czymś, na
co każdy zebrany na polu walki się zbierał od dłuższego czasu.
Powietrze jakby zgęstniało, a miasto, które niegdyś było centrum
boskiej mocy, rozpadło się na milion kawałków. Muzyka jednak miała
ogromną moc...Dźwięk był tak dudniący i tak uderzający, że
ciemnooka jak i rudowłosa musiały zakryć uszy resztkami swej siły.
Po chwili jednak pierwsza z nich zauważyła, że coś wylatuje z
przeklętego przedmiotu, który to wszystko spowodował. Była to zaś
jedna z figurek, których poszukiwały.
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Mitologiczne opowiastki
Grzybobranie w Ragnaroku i dosyć martwe tłumowiska, gorsze niż na
przecenach w Magibiedronce

Ann złapała więc ją w swe drobne i ciągle podrapane łapki, schowała
do kieszeni i...upadła, czując, że fale dźwiękowe nadal robią swoje.
Nagle kurz wydobył się zza horyzontu, zwiastując boskie tłumy.
Bogowie, którzy zasnęli snem dosyć mało odżywczym, niczym Śpiąca
Królewna zbudzona pocałunkiem księcia, powstali, będąc gotowymi
do ostatecznej walki. Gdy tylko odgłos rogu zamilkł, tuż za nim
rozległ się dźwięk stali uderzanej o stal oraz okrzyki bojowe, które
napełniły serca północnych wojowników determinacją i motywacją.
Była to chyba najpiękniejsza rzecz, w całym tym wojennym
rozgardiaszu. Zbudzeni ze snu bogowie udali się po chwili pod
korony
Yggdrasilu,
oczekując
na
nadejście
starszych
pomarszczonych babć, które miały ich pobłogosławić. Walka jednak
trwała na dobre...co się potem wydarzyło? No cóż, dowiecie się
następnym razem. Wiedzcie jednak, że to dopiero początek...

Charlotte & Ann
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Sucharki Kowalskiego
[Jacob powoli wszedł do komnaty, trzymając w dłoniach torbę ze
starymi, sucharami. Postawił torbę na środku, zakręcił wąsa, po
czym przyszykował się do wyjścia, mówiąc na odchodne.]
Kochani, oto nowa porcja suchych sucharków, specjalnie dla
was!

Dlaczego Iri stoi na jednej nodze?
Bo jakby podniosła drugą to by upadła.
Jason wypełnia formularz:
Imię: Jason
Nazwisko: Frostern
Urodzony: Tak

Dlaczego Nonna smaruje szybę naftą?
Bo słyszała, że można zrobić interes
na szybach naftowych.

Chaz pyta Lilith:
-Powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
-Koń ciągnie wóz.
-Super a teraz w przekształć w zdanie
rozkazujące.
-Wio!
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Sucharki Kowalskiego
Gdzie Jason szuka świeżych informacji?
W lodówce.

Rozmawia Annabeth z Louisą przez telefon:
-Co robisz?
-Rozmawiam.
-Ah, to nie przeszkadzam.
Dlaczego Chaz kładzie paprykę
chilli na telewizorze?
Żeby obraz był ostrzejszy.

Czemu Gwendolyn nie umie otworzyć butelki?
Bo nie wie w którą stronę przekręcić kapsel.

Gra w karty, nagle Iriella mówi:
-Szach mat.
Diana odpowiada:
-Ej Iri, my nie gramy w bilarda.
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Sucharki Kowalskiego
Przychodzi Mia do Nicolasa:
-Patrz! Pstryk - jest światełko, pstryk - nie ma
światełka, pstryk - jest, pstryk - nie ma!
-Jak robisz pstryk i to światełko znika, to gdzie ono
jest?
- dopytuje Nicolas.
Mia otwiera lodówkę:
-O tutaj!

Rozmawia Lychye z Rosen, nagle
jedna mówi:
- Kurcze, dzwoni mi w głowie.
- To odbierz, ja poczekam.
Siedzi Lian i Ann na plaży. Jedno nagle mówi do
drugiego:
- Jak myślisz, co jest bliżej: Hogwart czy Słońce?
- A widzisz stąd Hogwart?

I love you my fans,
Kowalski
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Rozrywka
Drodzy czytelnicy!
W tym wakacyjnym roku, przychodzimy do Was z kolejnymi magicznymi
zabawami. Jako, iż ten rok, jak sama nazwa wskazuje, jest w wakacje,
postanowiłyśmy, że głównym motywem przewodnim, będą właśnie one!
Mimo wszystko, możecie nadal składać swoje propozycje w tym
formularzu. ponieważ jesteśmy otwarci na Wasze propozycje i z chęcią
połączymy wszystko w jedną całość. Wszystkie swoje prace wysyłajcie
na maila Rozrywki: rozrywka.witchplease@gmail.com do 1.08.2020 r.
Życzymy udanej zabawy i odpoczynku!

FORMULARZ

Wykreślanki to coś co kochamy robić na plaży, w autobusie,
tramwaju czy samolocie. W trakcie naszych cudownych wakacji
wiele osób podróżuje. A co jakby tak wyruszyć w podróż po
magicznych miejscach i to w tej chwili? W kolejnej zabawie
możecie sami spróbować swoich sił w tej oto prostej
wykreślance miejsc z uniwersum HP, które niejeden z Was
chciałby odwiedzić w wakacyjny dzień:

WYKREŚLANKA
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Rozrywka
Najlepsze pomysły przychodzą nam do głowy nie tylko w
niespodziewanym momencie, o trzeciej rano, ale również w
okresie wakacyjnym, kiedy mamy na to zwyczajnie więcej
czasu. Mamy dla Was więc coś specjalnego. Z jaką postacią,
ze znanego nam uniwersum chcielibyście spędzić wakacje,
dlaczego, w jaki sposób oraz oczywiście w jakim miejscu? Na
te pytania możecie odpowiedzieć w dowolnej formie:
pisemnej bądź rysunkowej albo takiej, którą sami sobie
wymyślicie. Nie ograniczajcie się!

Krzyżówki... oh krzyżówki, kto z Was ich nie rozwiązywał w
letni wieczór na tarasie bądź w ogrodzie? Przyszedł czas na
wspomnienia i kolejny motyw podróży, więc łapcie link do
krzyżówki z postaciami, które w swoim życiu sporo
wędrowały i tym samym zwiedziły wiele, w szczególności
dzięki swojej pracy:

KRZYŻÓWKA
Przesyłamy pozytywną energię,
Śnieżynka i Avadzia
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Horoskop
Baran
Bicie rogami w ścianę jest jakąś rozrywką - z
doświadczenia jednak wiemy, że upieranie się przy
swojej racji nie przynosi dodatkowych wpływów
na konto bankowe. A książki czekają.

Lew

Strasznieee juuż być tyym królem chceeee .. Byle nie za
bardzo, ponieważ korona lubi spadać z głowy. Polecamy
używać więcej płynu do dezynfekcji rąk.

Strzelec
Każdemu zdarza się popełnić błąd, ale strzała
Amora nigdy się nie myli! Lepiej więc rozejrzyj
się wokół siebie, może coś ci umyka?

Byk

Panna

Nie chcesz podjąć ryzyka i zapala ci się
czerwona ostrzegawcza lampka w
głowie? Pamiętaj, żeby łapać okazję póki
możesz - nic dwa razy się nie zdarza!

Zajęcia z Magicznej Pielęgnacji mogą się
przydać… skoro życie postanowi ci trochę
poprzestawiać szyki - to chociaż błyszcz!

Koziorożec
PW końcu! Osiągniesz wszystko o czym marzysz astrologowie ogłaszają rok Królika. Populacja
romansów zwiększa się. (Tak, sprawdzaliśmy
screen z Heroes III).

|| SM SALEM || NUMER 21 || LIPIEC 2020 ||

Horoskop
Rak
Przewidujemy, że stanie się w twoim życiu
coś… bardzo ognistego. Lepiej uważaj na
zajęciach Smokologii.

Skorpion

Ryby

Jeśli usłyszysz trzykrotne pukanie do
swoich drzwi - nie otwieraj. To z
pewnością kot Horacy wszczynający
bunt botów.

Uważasz, że twój żywioł to woda
podobnie jak spotkania towarzyskie?
Bądź ostrożny bo w pobliżu czai się
kelpia i nawet prof AWK ci nie pomoże.

Bliźnięta

Waga

Deszcze sprzyjają wahaniom nastrojów, jednak
bliźnięta prą przez ten miesiąc ze swym
nieodpartym urokiem. To właśnie teraz możecie
osiągnąć czego tylko zapragniecie i zdobyć
wszystkie naklejki za 7W.

Spróbuj odzyskać wewnętrzną równowagę
zaglądając w głąb siebie, a nie zajadając się
pączkami od Jacoba...

Wodnik
Musisz unikać cukru. Słodycze powodują
u Ciebie nadmiar energii, którą niestety
spożytkujesz na liczne kłótnie ze swoimi
najbliższymi.
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