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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:

Teorie Spiskowe
Co Salem w duszy gra?
Wywiady
Kącik urody Kaleby
Wiedźmi kącik
Recenzje książek
Hogwart kilka lat wstecz
Potterowe ciekawostki
Sucharki Kowalskiego

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

Salem na gorąco
Ankietyzacja
Przegląd Salem
Hity Salem

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

Z dziennika podróżnika
Rozrywka
Horoskop
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Salem na gorąco
Cześć, czołem i piętą!
Kolejne ploteczki ze szkolnej ławeczki wlatują do gazetki. Jesteście
gotowi na najlepsze i najświeższe wiadomości z WASZEGO życia?
Zapraszamy do czytania!

Nowa gwiazda Salem
Ostatnio grono wielbicielek Kiana
Maevi’ego powiększyło się jeszcze
bardziej, tym razem o puchonkę Salem
Trial.
Zauważyłyśmy,
co
później
potwierdziła, że podkochuje się w
nauczycielu Astronomii. Wielbicielek
przybywa i nie zapowiada się, żeby to
uległo zmianie. Pozostaje pytanie kim
będzie następna osoba posiadająca grupę fanek? A może w SZKOLE
Salem powstanie harem?

Czas na urlop!
Reny Boursier były dyrektor Salem,
znany również jako dinozaur śm-u,
udał się na wakacje w urnie?!
Przynajmniej
takie
dostałyśmy
informacje… To tylko żart jednego z
profesorów, czy też kryje się za tym
ziarno prawdy? Najważniejsze, że Reny
Boursier wreszcie wybrał się na swoje
zasłużone i wymarzone wakacje.
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Salem na gorąco
Daj pieroga, moja droga
Krukonka Melanie McConaughey
uwielbia pierogi! Jedzenie innych
dań z pierogami to dla niej żaden
problem, nawet tych zupełnie do
siebie nie pasujących. Piżama w
pierogi, poduszka w kształcie
pieroga, czy nawet czapka! Melanie
posiada to wszystko, a nawet więcej.
Pizza wyłożona pierogami, guma o smaku pierogów ruskich, a także
lody ze zmrożonego farszu w wafelku z ciasta pierogowego!
Wyobraźnia krukonki w temacie pierogów nie zna granic, można
nazwać to nawet obsesją.

Nowy centaur
Jak można się dowiedzieć z lekcji WoHP,
centaury zajmują się astrologią i
astronomią. Co ciekawe, u nas w szkole
jest taka osoba, która również pasjonuje
się tymi przedmiotami. Jest to prof. Kian
Maevi! Usłyszałyśmy pewne informacje, z
których to wynika, iż Kian to tak
naprawdę Juan Maevito - meksykański
centaur, który przegalopował pół
świata, aby móc uczyć astronomii w
naszej szkole. Jesteśmy ciekawi, gdzie
skrywa swój zad podczas lekcji!
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Salem na gorąco
Szkolne ciacho
W naszej kochanej szkole miano największego podrywacza
przysługiwało Lysandrowi, Nickolasowi oraz Lianowi. W tym roku
tytuł ten przejął… Alexander de Lavore! Ślizgon może pochwalić się
sporym gronem fanek, które doprowadza do omdleń samym
spojrzeniem. Czy nowy podrywacz złamie serca połowie żeńskiej
społeczności, czy też ma już swoją wybrankę? Wszystkiego dowiemy
się później!

To już koniec plotek na dzisiaj! Strzeżcie się naszego czujnego
spojrzenia! Pamiętajcie, że zawsze możecie podzielić się z nami plotkami z
różnych zakamarków zamku. Pozdrawiamy!

Siostry plotkary
Noniś i (I)Liliś <3
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Ankietyzacja
Witajcie kochani w kolejnym roku szkolnym! Przychodzimy do
was z najnowszymi ankietami! Temat ostatniej brzmiał: zimowe
wieczory w Salem. Zapraszamy do czytania omówienia waszych
odpowiedzi.

Tutaj zdecydowanie waszą ulubioną grą w dormitorium jest butelka.
Wspaniałe pytania oraz nietypowe wyzwania… Pamiętajcie tylko, aby
wasza zabawa była przyzwoita i dostosowana do wieku uczniów!

Nic nie buduje atmosfery świąt tak mocno. jak wspólne ubieranie choinki.
Wspólne śmiechy i wygłupy, podjadanie ciasteczek i zapach drzewek. To
także świetna okazja, by przećwiczyć zaklęcie lewitacji pod czujnym okiem
profesor Perez!
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Ankietyzacja

W dobie sterty prac domowych, mnóstwa zajęć praktycznych i
weekendowych gier i zabaw, ciężko znaleźć czas na choćby odrobinę snu.
Z ratunkiem przybywa dyr. Shepherd. Mamy nadzieję, że znana i lubiana
profesor wróżbiarstwa nie zaśnie sama podczas prowadzenia zajęć w
oparach kadzidełek.

*Werble* Śnieżynką turnu…. ekhem semestru zostaje…. Annabeth Snow!
Szczerze gratulujemy i od razu przypominamy, że tytuł ten zobowiązuje,
tak jak nazwisko pani dyrektor!
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Ankietyzacja

Szalony wyścig trwał do samego końca, ale zwycięzca może być tylko jeden.
Jason “Frosta” Frostern! Gratulujemy i liczymy na wspólne, grupowe lepienie
bałwanka po zajęciach! W razie odmowy, wiemy na którym piętrze zamku pan
mieszka <demon>

Ognista whisky była całkiem blisko, lecz na pierwsze miejsce
niepodważalnie wysunęła się herbatka. Bo… herbatka jest dobra na
wszystko! Apelujemy do dyrekcji by wolne środki finansowe Salem
przeznaczyć na kurs poświęcony właśnie herbacie! Korzyści wyniesione z
tego posunięcia przysporzą szkole wiele dobrego.
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Ankietyzacja

Słodycze poprawiają humor i sprawiają, że nauka idzie lepiej.
Potwierdzone naukowo przez pana Skamandera i prof. Perez. A tak serio,
to słodycze są najlepsze na wszystko! Ale co za dużo, to niezdrowo.
Uważajcie na zęby i żołądki!

Chyba każdy z was przyzna nam rację, że nie ma lepszej rzeczy od siedzenia do
późna z przyjaciółmi! Rozmowy o niczym i zawijanie się w cieplutki kocyk.
Awww, dla takich rzeczy warto być uczniem! Tylko nie zasypiajcie na poranne
zajęcia!

To już wszystko na dzisiaj! Wyczekujcie kolejny ankiet do wypełnienia.

Pozdrawiamy,
Nona&Lysio
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Przegląd Salem
Drodzy czytelnicy “Witch Please”, witam was serdecznie w
tegorocznym przeglądzie Salem.Jeśli gubicie się w natłoku wydarzeń
w Salem tutaj znajdziecie wszystkie ważne informacje z życia szkoły
w trakcie XI roku szkolnego.
Zaczniemy od omówienia pierwszego tygodnia szkoły i rozpoczęcia
roku, na którym w szczycie zebrało się ponad 120 osób! Liczba
uczniów na zajęciach cieszyła oko niejednego profesora a może i
niektórych doprowadzała do palpitacji serca.

W pierwszym tygodniu zajęć nie brakowało nam ekscytujących
wydarzeń. Jak co roku od poniedziałku do piątku trwała zabawa pt.
Opowieści spod Muchomora. Tym razem mogliśmy usłyszeć historię o
skradzionym kolczyku prof. Vector połączonej z gorącymi
romansami i tajemniczą sową. Niestety nigdy nie dowiemy się jak ta
dramatyczna opowieść się skończyła gdyż ostatni, piątkowy
muchomor nie odbył się przez problemy techniczne.
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Przegląd Salem
Zaraz po Muchomorze przyszedł czas na Gargulki, które w tym roku
nie były zbyt litościwe dla uczniów. Największymi pogromcami
wśród nauczycieli byli prof. Hamilton-Sartre i prof. Wynonna
Perez, którzy zbierali owocne żniwa swoimi prędkimi rzutami. W
kwestii kar było równie ciekawie i emocjonująco. Mogliśmy
doświadczyć na wielkiej sali wspólnego czesania i czochrania
wąsów oraz całowania stópek.
Juliet_Greengrass: XDDDDD *Czochra wąsy
Meluś.*
Juliet_Greengrass: Już wyczesałam wszystko no
*czesze wąsy Rose*
Juliet_Greengrass: Jak możesz *Całuje mokre
stópki Meluś*
Oprócz tego dyrektor Shepherd wysługiwała się uczniami, co można
uznać za szkolny skandal.
Luiza_Potter: Idem po herbatkę *usługuje pięknej Gwen*
Pora na przegląd nowości w naszej szkole. W tym roku wśród
przedmiotów szkolnych znalazły się aż pięć kursów dodatkowych.
Na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie, do wyboru mamy Magię
majów i azteków, Biznes i Ekonomię w Świecie Czarodziejów, Na
tropie kryptyd, Wiedzę o Harrym Potterze i Magiinsektologię.
W Salem pojawili się również zupełnie nowi profesorowie.
Stanowisko latania na miotle zajęła Rolanda Hooch a nauczycielem
Numerologii została Septima Vector. Wśród osób prowadzących
kursy dodatkowe też znajdziemy nieznane twarze. Profesor Ethan
Hargreeves pokaże nam jak jeszcze mało wiemy o Harrym Potterze a
Profesorzy Charles Hamilton-Sartre i Rosemary Hamilton odkryją
przed nami tajemnice kryptyd.
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Przegląd Salem
Jak wiemy grudzień jest magicznym miesiącem również w Salem.
Wielka sala została przystrojona bombkami i girlandami a sam
niuchacz przeobraził się w świątecznego niuchacza i wita nas swoimi
wariacjami na temat muzycznych przebojów.
Swiateczny_Niuchacz: [Wskoczył na stół, między miski z sałatką
jarzynową i zaczął śpiewać na całe gardło:] All i want for christmas is…
FOOD!
Swiateczny_Niuchacz: Pada śnieg, pada śnie, dzwonią dzwonki sań!
Gdzieś w oddali, Reny stary, ciągnie wora z prezentami!
To nie koniec niespodzianek ze strony dyrekcji. Z
okazji mikołajek mogliśmy obdarować się nawzajem
wyjątkowymi podarunkami. W galerii prezentów
mogliśmy znaleźć takie upominki jak godność
człowieka, mózg, stajnia, bombelek i wiele więcej.
Dodatkowo przez cały okres adwentu możemy
otwierać Salemowy kalendarz adwentowy w panelu
ucznia. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze wiele
świątecznych niespodzianek i wydarzeń więc
pilnujcie strony Salem i wyczekujcie nowych
informacji!
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Przegląd Salem
Wspominając o wydarzeniach nie możemy zapomnieć o zabawach w
salem, które odbywają się w każdy weekend. W zeszłą sobotę
mieliśmy okazję wziąć udział w Salemopoly, które w tym roku
zaoferowało nam świąteczną przeprawę przez bitwę na śnieżki,
postoje w fabrykach zabawek i kupowanie choinek.
Prowadzący zabawy byli jednak bardzo łaskawi dla zawodników i w
formie prezentu usunęli z planszy pola powrotu na start, dzięki
czemu każdej z drużyn udało się dotrzeć na metę. Po raz pierwszy od
lat salemopoly wzbudzało wyłącznie pozytywne emocje!
Jeśli nie mogliście wziąć udziału w zabawie to nic straconego, już 12
grudnia będziemy obchodzić II rocznicę powstania szkoły. Z tej
okazji 13 grudnia czeka nas Test Wiedzy o Szkole Salem. Chętnym,
którzy chcieliby przygotować się do tego wydarzenia polecam
zajrzeć do Izby Pamięci na stronie szkoły.

SALEMOWE OGŁOSZENIA
Czas na OGŁOSZENIA. Jest to miejsce w Przeglądzie Salem, gdzie będą
zamieszczane wasze własne ogłoszenia i informacje na temat Salem.
Swoje wiadomości możecie przesyłać w tym formularzu - KLIK. Jednak
pamiętajcie, aby wasze ogłoszenia były związane z Salem i naszą,
magiczną społecznością.
Ogłoszenie Grzecznościowe “Oddam w dobre ręce Iriellę Araverl
plusy: potrafi w astrologię minusy: gryzie, bo jest wrednym pomerianem.”
- Wynonna Perez
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Przegląd Salem
“Występy Kalebiny - jedynej wspaniałej Drag Queen Salem po zajęciach
wieczornych”
Wynonna Perez poszukuje złodzieja, który zabrał jej guziki od szaty.
Ogłoszenie kulturalne: “Zachęcam do przesyłania “Polecajek” czyli
swoich ulubionych utworów muzycznych, które znajdą się już w
kolejnym numerze Przeglądu Muzycznego “Witch Please”. Link do
formularza - [KLIK].
Jeśli chcecie przyczynić się do powstawania gazetki “Witch Please”
zachęcam do udzielania odpowiedzi w Ankietyzacji do której link
znajdziecie zawsze w temacie pokoju Salem.
Zapraszam również do rozwiązywania zabaw z działu “Rozrywka”
który znajdziecie na końcu każdego wydania “Witch Please”.
To by było na tyle w dzisiejszym przeglądzie. Zachęcam was do brania
aktywnego udziału w życiu szkoły oraz życzę powodzenia na
zajęciach.

Do następnego artykułu
AWK
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Teorie Spiskowe
Dzień Dobry, dobry wieczór, zależy o jakiej porze to czytacie *śmieje
się*. W każdym razie witajcie! Przychodzimy do Was z sporą dawką teorii
spiskowych, naszych domniemań, podejrzanych spraw, wartych
dyskusji! Więc sięgnijcie po kocyś, herbatkę, usadowić się wygodnie i
zaczynamy!
Pierwszego grudnia, we wtorkowy wieczór od razu po zabawie pod
tytułem “Król Potter” odbyła się zabawna rozmowa na której
wybuchło małe zamieszanie...Nowy pseudonim profesora astronomii
Kian’a Maevi’ego? Podobno nazywa się teraz Juan Maevito!
[23:38:36] Wynonna_Perez: mój koń w mc
[23:38:38] Wynonna_Perez: to Juan
I dziwnym trafem koń Nonnki w kwadratowej gierce nazywa się
Juan… Przypadek? Jak sądzicie?
[23:38:53] Melanie_McConaughey: Omg Kian i Reed
[23:39:25] Gwen_Shepherd: Kian, co robisz z naszą Koniarką po nocach w
lesie?
Co robi Juan z Koniarką? Tego nikt nie wie. Najpewniej explorują
tereny, ale po nich można się wszystkiego spodziewać, więc nie
zdziwiłabym się gdyby robili coś znacznie gorszego.
[23:40:32] Wynonna_Perez: ,,Juan Maevito ujeżdżany przez pół Salem zobacz fotki"
Nie chcę nic mówić, ale to brzmi jak morderstwo i wykorzystywanie
nieletnich w jednym *chichocze*. Może Kian *kaszle*, przepraszam
Juan skrywa przed nami jakieś tajemnice?
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Teorie Spiskowe
Jak pewnie wiecie, Coolkid Potter, nasza młoda czarodziejka
założyła farmę w Salem! Hoduje tam krowy, owce, kozy, konie…
dosłownie wszystkie zwierzęta. Szczerze mówiąc widziałam tam
nawet opakowanie po kapuczinie prof. Riley’a! Może Cool
przetrzymuje tam nie tylko zwierzęta? Nic dziwnego, że Chaz’a
można spotkać tylko na lekcjach, bo nigdy nie ma go na chacie!
Wspomniałam że panna Potter ma na farmie mnóstwo zwierząt. Otóż
to, dużo zwierząt powoduje straszny hałas, tym bardziej, że ciągle
rodzą się nowe stworzonka! Widocznie niektórym może to
przeszkadzać.
[21:47:22] Nicola_Walker: Coolkid Potter ma farmę, więc pomyślałam, aby
zmniejszyć ilość krów na 0
[021:48:25] Nicola_Walker: Najpierw Bym ich ukradła, a potem zjadła.

Czy Nicola Walker chce ukraść krowy Coolkid Potter? Mamy pewne
podejrzenia co do tego, ale czy to prawda. Jedno jest pewnie trzeba
zachowywać ostrożność *popija herbatkę* w kazdej chwili moze
uderzyć.
Pewna krukonka, Melanie McConaughey jest miłośniczką pierożków.
Jej ulubione to pierogi ruskie. Jak wiadomo pierogi ruskie mają farsz
twarogowo-ziemniaczany, a Puchoni zwą Siebie Ziemniaczkami…
Może Mel darzy Puchoników jakąś sympatią? Właściwie nie trzeba
długo myśleć, by wywnioskować, że jej ulubioną Puchonką jest Rosen
Rogood.
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Teorie Spiskowe
Pewien krukon, Matthew White chce zabić Salem Trial tylko i
wyłącznie dlatego, że profesor Juan, czy jak kto woli Kian <welur>,
nie chce odpisać. Jak dla mnie sprawa wygląda bardzo podejrzanie.
Może uczeń ma jakieś problemy psychiczne, albo tajemniczą
przeszłość? Może był w więzieniu za sprawą morderstwa a teraz
zmienił dane i wkradł się do naszej szkoły?! Tak naprawdę wszystko
jest możliwe, więc pilnujcie się!
[14:25:36] Matthew_White: Kian odpisz mi na dc
[14:27:35] Matthew_White: Bo ci zabije Salem i wasz związek
[14:27:39] Matthew_White: sie skonczy ;c
Pewnego wieczornego dnia odwiedził nas gość… nazywał się Søù
Fìàñê nikt bowiem nie wiedział, że to Arab prosto z Pakistanu!
Pewnie się spodziewał, że tu nie znajdzie wybranki, więc sobie
poszedł, ale dokładnie 3 dni później przyszedł jego kolega Sharyar
Muhajir!. Pisał do pewnej Puchonki na prywatnej konwersacji.
[18:50:03] ~Sharyar Muhajir: Hello
[18:50:10] ~Sharyar Muhajir: I love you <196>
[18:50:35] ~Sharyar Muhajir: Will you marry me?
Niedawno odwiedził Nas nie kto inny jak Święty Mikołaj. Jednak
zagościł w Salem nie raz a kilka razy! Zdążył już nawet nabawić się
takiej popularności, że zaczęły pojawiać się jego podróby.
Najbardziej zafascynowana odwiedzinami Świętego była Coolkid
Potter, która niemalże straciła wiarę w Mikołaja przez dorosłych,
którzy wmawiali jej niewiarygodne rzeczy!
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Teorie Spiskowe
Każdy dostał prezent i zaczęła się… jazda. Święty Mikołaj
zaoferował, że jeśli ktoś odgadnie jego tożsamość, ten będzie mu
służył! Wtedy Cool znów straciłą wiarę, a Święty próbował ją
“nawrócić” i udowodnić, że jest prawdziwy a nie przebrany! Niestety
nie udało mu się to, wszyscy wiedzą, że pod nickiem Swiety._Mikolaj
kryje się… Ashley Evans. Na szczęście Coolkid już ponowny raz nie
zmieniłą swego podejścia do Świąt, a Ash jeszcze na pewno Nas
odwiedzi nie tracąc radości z… dawania innym radości! *chichocze*

Gdy spokojnie jak co dzień przesiadywaliśmy na chacie, zaczęła się
rozmowa o urodzinach! Wszyscy podawali daty swojego święta…
Mówili jak je spędzą, aż Puchonka Salem Trial nie rozpoczęła gadać o
swojej osiemnastce. Oznajmiła wszystkim, że dokładnie 20 Maja 2022
roku, w swoje osiemnaste urodziny weźmie ślub z Profesorem
Kian’em Maevi. Więc czujcie się zaproszeni <hihihi>
Lui i Ash <3
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Hity Salem
Drodzy Salemowicze!

Masz swoją ulubioną piosenkę, którą chciałbyś się pochwalić światu? Albo
jesteś psychofanem pewnego wykonawcy i chcesz podzielić się jego
twórczością z innymi? To z pewnością będzie ulubiony dział wszystkich
fanów muzyki!
W tym roku szkolnym po raz pierwszy w historii będziemy prowadzić
plebiscyt o nazwie Hity Salem. Na czym to polega? W formularzu, który
podam na końcu artykułu będziecie mogli wpisać swoją ulubioną twórczość
muzyczną (zgodnie z zamieszczonymi informacjami). Wybrane pozycje wezmą
udział w określonych konkurencjach:
Ulubione piosenki Salem
Ulubieni wykonawcy salem
Ulubiony albus salem
Kilka dni po wydaniu tego numeru gazetki, możecie spodziewać się
formularza za pomocą którego będziecie głosować na wybrane, spośród
propozycji, utwory, a w kolejnych wydaniach gazetki zamieścimy
wytypowane przez was pozycje i przedstawimy je, zamieszczając kilka
ciekawostek na temat każdego z nich! Im większe zaciekawienie wykażecie,
tym lepsza będzie zabawa, więc świetnie by było, gdyby każdy z czytających
wpisał coś w formularzu.

Już dziś podziel się swoim ulubieńcem!
(pamiętaj, że możesz wytypować tylko jednego w danej kategorii)
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Co Salem w duszy gra?
W wielkiej sali jak zwykle panował nieustanny szum uczniowskich i
profesorskich głosów. Wokoło oplatała ich szczęśliwa aura nowego
roku szkolnego i nowo poznanych osób. W hałasie jednak można było
usłyszeć donośny, niski głos wraz z jego kontrastem. Zaciekawiona
puchonka, Shaula Dallas, wchodząc do pomieszczenia, od razu udała
się w stronę wspomnianych wcześniej głosów.
-JAK MOŻESZ W OGÓLE BRAĆ TO POD UWAGĘ!? To niedorzeczne… Mężczyzna złapał się za skronie, będąc najwyraźniej zawiedziony i
sfrustrowany całą sytuacją.
-Niedorzeczne jest twoje myślenie w ten sposób. Jak możesz nie
zauważyć TAK LOGICZNEJ ODPOWIEDZI?! - Przewróciła oczami, a jej
wzrok zatrzymał się na uczennicy stojącej obok.
Zmarszczyła delikatnie czoło mając nadzieję, że usprawiedliwi się z
podsłuchiwania ich rozmowy.
-Dzień dobry profesorom! - Skinęła nerwowo głową, poprawiając
kołnierzyk żółtego swetra, będąc nieco zestresowana sytuacją, lecz
wciąż zaciekawiona powodem awantury. Podeszła bliżej, ściskając do
klatki stos podręczników. Od razu poczuła przeszywający ją wzrok
redaktorki naczelnej, Gwendolyn Shepherd, który był wyjątkowo
przerażający. Przełknęła głośno ślinę, odwracając wzrok na
profesora.
- Słyszałam jakieś krzyki, myślałam, że coś się dzieje… -Otóż dzieje się!
Profesor Shepherd okazała się być głupcem i wyzbyła się wszelkich
umiejętności racjonalnego myślenia! - Odwrócił wzrok na kobietę,
zabierając z jej dłoni kawałek pergaminu, który przystawił uczennicy
pod sam nos. - Nie umie rozwiązać prostej, głupiej zagadki! - Profesorka
jednak szybko zareagowała, zabierając pergamin i natychmiast
chowając do kieszeni.
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Co Salem w duszy gra?
-Jak bardzo chcesz się jeszcze ośmieszyć, Charlesie? - Parsknęła
śmiechem z nie powagą, chcąc powiedzieć coś jeszcze, lecz
złotowłosa momentalnie jej przerwała.
-Może przyda się opinia innych? Niektórzy mają… Naprawdę ciekawe
pomysły! - Zaśmiała się, lecz po ich grobowych minach, nie wiedziała
czy to na pewno odpowiedni moment.
Na szczęście niezręczną ciszę, po chwili przerwał profesor
Hamilton-Sartre, który zataczając powoli małe kółka wokół kobiet,
zatrzymał się przy niskiej uczennicy, aby oprzeć rękę o jej głowę.
-Nie jest to głupie. Zbierz pewną grupkę i widzimy się w bibliotece po
zajęciach. - Odrzekł jakby bez uczuć, lecz po minie puchonki było
widać pełne zaangażowanie tą sytuacją.
Profesor Shepherd jedynie przytaknęła i oddaliła się w stronę
smakołyków, które powoli znikały z podłużnego stołu przez
uczniów. Shaula bez zbędnego przedłużania wzięła się za
poszukiwanie chętnych osób do rozwiązania zagadki. Wpierw udała
się do dormitorium, mrużąc oczy, aby dostrzec znudzone duszyczki,
które wręcz proszą się o dawkę energii. Ku jej zdziwieniu, wśród
puchonów dostrzegła ślizgona. Nie było to trudne z uwagi na jego
zielony płaszcz. Podeszła więc do Caleba Rotuse, siedzącego jak Pan
na swoim fotelu. Chwyciła go za dłoń, aby następnie za nią pociągnąć
i skierować ku wyjściu. Caleb jak nigdy nic za nią poszedł, bo nigdy jej
nie odmawiał, a już na pewno nie w momencie, kiedy poczuł jej czuły
dotyk na swojej ręce. Znaleźli się w końcu na korytarzu, w cichym
miejscu, aby mogli pobyć sami. Caleb od razu wziął to za znak i w
odpowiednim momencie przybliżył powoli swoje usta do
odpowiedników Shauli.
-C-co ty robisz?! -Zmarszczyła czoło, odsuwając się parę kroków od
chłopaka.
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Co Salem w duszy gra?
-Myślałem, że… -Rozejrzał się dookoła, aby tylko uniknąć
zażenowania oczu dziewczyny.
-Nie. -Od razu zakończyła ten temat, aby nie zrobiło się jeszcze
bardziej niezręcznie. - Profesor Hamilton-Sartre i Shepherd nie mogą
rozwikłać pewnej zagadki, uznałam że przyda im się pomoc. Poza tym…
Jeśli Gwen ma rację, a my jej to udowodnimy, może podwyższy nam oceny z
ostatniej praktyki. - Ostatnie słowa powiedziała z nutą ekscytacji.
Caleb wyszczerzył ząbki, na znak, że pomysł jak najbardziej mu się
spodobał. Tym razem to on złapał ją za dłoń i ruszył wzdłuż
korytarza, szukając kolejnych ochotników. Zatrzymali się jednak po
pewnym czasie, kiedy ku ich zdziwieniu na ławce przy fontannie na
dziedzińcu, dostrzegli przytulonych do siebie gołąbeczków.
-Czy to… - Caleb wytężył wzrok, podchodząc dyskretnie trochę
bliżej.
-Salem Trial i Kian Maevi! - Shaula uniosła z zaskoczenia brwi do góry
i prędko do nich podbiegła. Widać, że momentalnie się zestresowali
po ich nagłym odsunięciu się od siebie na ławce. Puchona tylko
parsknęła śmiechem, poprawiając nieustannie spadający na jej czoło
kosmyk włosów. -Dzień dobry! Poszukujemy osób, którzy pomogą nam...
-Tak, tak! Jasne. - Odparła Salem, mając nadzieję, że poprzez pomoc
koleżance z domu, nie nabierze żadnych podejrzeń. Dziewczyna
spojrzała na mężczyznę siedzącego obok, którego najwyraźniej
śmieszyło urocze zachowanie towarzyszki. Profesor niechętnie
odwrócił wzrok na puchonów i przytaknął głową, następnie podając
dłoń Salem, aby pomóc jej wstać i podążyć za uczniami. Shaula
zerknęła na zegarek i zaczęła powoli kierować się w stronę
biblioteki, o której wcześniej wspomniał profesor. Drogę jednak
zagrodził im Lysander Skamander, opierając się ramieniem o ścianę i
skanując dziewczyny wzrokiem.
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Co Salem w duszy gra?
Finalnie jego wzrok stanął na tęczówkach Shauli.
-Dokąd to brygadę niesie? Można, by powiedzieć… Że urządzacie
potajemną imprezę beze mnie. - Uniósł delikatnie prawy kącik ust,
czekając na usprawiedliwienia i może jakieś zaproszenie. Shaula
elegancko odchrząknęła, mając w głowie już formułkę, którą
wypowie, jednak mężczyzna przyłożył jej wskazujący palec do warg,
przez co uciszył migiem dziewczynę.
- Csii, tak czy siak za wami pójdę. - Uśmiechnął się, zakręcając się po
poręczy schodów i udając się nimi na górę. Byli już przy samej sali, a
kiedy Kian chwycił za klamkę, ujrzał ciepłe twarze znajomych z
pracy. Aby nie tworzyli żadnych teorii, puścił drugą ręką Salem,
podchodząc do biurka, na którym oparta była profesor Shepherd. Za
Kianem weszła reszta, siadając, opierając się o ściany lub po prostu
stojąc. W końcu Charles ironicznie zakaszlał, przechadzając się
powoli po sali.
-Wszyscy wiemy, dlaczego się tu znaleźliśmy. Chcemy udowodnić, że
profesor Shepherd się myli. - Uśmiechnął się chamsko w stronę
kobiety, zatrzymując się na końcu sali, gdzie zapisał zagadkę, która
spowodowała całą awanturę. Caleb odwrócił się w tę stronę i zaczął
powoli czytać.
-”Żyję, choć nie oddycham i jestem zimny jak trup. Nigdy spragniony, a
wiecznie pije.” Cooo? - Przeczytał raz jeszcze w myślach, lecz niewiele
to dało. Spojrzał na resztę osób, mając nadzieję, że chociaż im uda się
coś wykminić. Bezskutecznie jednak, wszyscy siedzieli w głuchej
ciszy.
-Ja uważam, że to wampir. Co jest proste i logiczne, jednak Charles… No,
Pochwal się. - Odparła profesorka, opierają się obok Lysandra o
ścianę i wsłuchując się w irracjonalne słowa Charlesa.
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Co Salem w duszy gra?
Profesor jedynie rzucił kredą w ziemię i zaczął kierować się ze
zdenerwowaniem w stronę Gwen. Wytknął palec przed jej twarz, po
czym równie niespokojnym tonem, zaczął toczyć ponownie kłótnię.
-Wampir… Oj naiwna Gwen. Wszyscy w tej sali się ze mną zgodzą, że
odpowiedzią jest gąbka. - Uśmiechnął się w stronę uczniów i
profesora Maevi, lecz ich miny były raczej skwaszone. Przewrócił
oczami, z powrotem wracając na swoje pierwotne miejsce. Na to
wtrącił się Lysander, który swoim anielskim głosem zaczął gadkę na
podryw Salem, lecz wybrnął swoją kurońską inteligencją,
odpychając się delikatnie od ściany.
- Nie myślicie głębiej… Tu trzeba myśleć ponad wasze racjonalne umysły.
- Miał nadzieję, że teraz wszyscy zrozumieją sens słów, lecz znów
zapadła cisza. Westchnął płytko, podnosząc z podłogi białą kredę i
bazgrając coś na tablicy. - PŁÓD. Łatwa ta gra, wychodzę. - Mruknął,
przekraczając próg drzwi, na którym spotkał opiekuna domu,
Nicolasa Cane’a.
Krukon niekontrolowanie pisnął jak mała dziewczynka, mając
nadzieję, że ten odgłos zostanie tylko między nimi. Ze wstydu,
pobiegł w stronę dormitorium, aby jak najszybciej ogrzać się przy
kominku przy pierogach od Melanie McConaughey i herbatce od
Liana Hyde. Nicolas zaś wszedł gniewnie do pomieszczenia,
marszcząc swój nos.
-Mogę wiedzieć co się tu dzieje? - Odrzekł swoim dyrektorskim tonem,
krocząc wokół ławek, czekając aż może któryś z profesorów raczy
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie. Profesor Maevi głośno
przełknął ślinę i skierował wzrok na Nicolasa.
-Gwen z Charlesem mieli jakiś problem… Uznaliśmy razem z uczniami, że…
To będzie miła forma pomocy i doedukowania się trochę, czyż nie?
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Co Salem w duszy gra?
Uśmiechnął się niewinnie, lecz po jego minie, uśmiech szybko
zniknął. Nie chciał przecież narobić sobie kłopotów. Wystarczy, że
razem z Panienką Trial łączyła ich silna więź. Dyrektor odwrócił
wzrok na tablicę, czytając zagadkę. Pomyślał chwilę, patrząc na
napisaną przez kogoś odpowiedź “płód”. Cicho się zaśmiał, jednak
zachował powagę i odwrócił się do wszystkich.
-Ryba, moi Drodzy. Odpowiedź to ryba, a teraz sio z mojej sali. - Wykonał
gest ręką, który zmuszał ich do wyjścia, a sam zasiadł za biurko
wyciągając stertę papierów. Wszystkich w pomieszczeniu jakby
olśniło. Zastanawiali się jak mogli o czymś takim nie pomyśleć.
Niektórzy po prostu się śmiali, wychodząc powoli z sali. Charles i
Gwen jednak tylko się na siebie spojrzeli, milcząc jakby nie chcąc
przyznać, że się mylili. Z tą ciszą również wyszli z biblioteki, każdy
udając się w swoją stronę.
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Wywiad z wyjadaczem
Shaula
Dallas:
Witam
Cię
serdecznie Rosen! Jak się masz?
Rosen Rogood: Hejka, Szaula!
Powiem Ci, że nie najgorzej!
Troszkę pracy i w kółko to samo. A
Ty jak się czujesz?
Shaula: Dziękuję, dobrze. Zatem
zacznijmy
nasz
wywiad.
Na
początek
chyba
najciekawsze
pytanie. Co sprawiło, że zostałaś
tak długo w Salem. Atmosfera,
ludzie, czy może miłość?
Rosen: Hmm… Myślę, że atmosfera i
ludzie się łączą więc zdecydowanie
to mnie trzyma cały czas w Salem.
Poznałam tutaj naprawdę świetne
osoby, i to właśnie dzięki kilku z
nich jeszcze tutaj jestem. W tej
szkole są naprawdę przecudowne
osóbki i to właśnie one tworzą tę
wyśmienitą atmosferę. Jest z kim
pożartować, powygłupiać ale i
podyskutować na poważniejsze
tematy. Oprócz jest na wiele osób
można polegać, poradzić się ich.
Ale oprócz tego, w Salem trzymają
mnie dalsze plany związane z
rozwijaniem się, dawaniem czegoś
od siebie tej szkole.
Shaula: Co mamy rozumieć przez
dalsze plany? Możemy usłyszeć
część tych zamierzeń?

Rosen: Wiele zdradzić nie mogę,
gdyż wszystko może się jeszcze
zmienić. Ale na pewno chcę
dokończyć
moje
“zwiedzanie”
domów. Poznanie każdego z nich i
atmosfery, która w nich pasuje.
Prawdą jest, że każdy dom jest
inny. A ponieważ jestem osobą
bardzo ciekawską, z chęcią
zagłębiam się w te szczegóły.
Chciałabym również zyskać tytuł
Mistrza Salem. Moja ambicja aż
woła o to. A i oprócz tego
zamierzam pójść na staż i zaliczyć
go jak najlepiej.
Shaula: Oj tak… bardzo ciekawską.
Jako już uczennica o dłuższym
czasie praktyki w tej placówce,
masz świadomość o dziejących się
tu zabawach. Możesz opowiedzieć
jedną z nich, która została Ci w
główce od dłuższego czasu?
Rosen:
Bardzo
interesujące
pytanie, ponieważ jest wiele zabaw,
które w jakiś sposób zapadły mi w
pamięć. Jednak jeśli musiałabym
wybrać jedną, to myślę, że byłby to
Kocioł Wiedźm. Te wydarzenie nie
tylko sprawdza naszą wiedzę, ale i
poddaje
nasze
szczęście
ku
testowi. Zawsze świetnie się bawię
podczas tej zabawy. Można podczas
niej poznać kto lubi duży ryzyko!
Także polecam, dla tych, którzy
jeszcze nie mieli okazji wziąć w niej
udziału, poczytać o niej na stronie
i wyczekiwać jej!
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Wywiad z wyjadaczem
Shaula: Oj tak… Szczególnie kiedy
polegasz na farcie, że ostatni da ci
100 punktów!
Dobrze, kolejne
pytanie zatem. W ostatnim czasie
na Sabat zostały rozdane odznaki
prefektów, prefektów naczelnych
i
gwardzistów.
Byłaś
zaintrygowana
niektórymi
wyborami Rady, czy spodziewałaś
się takiej decyzji?

Także z tym trzeba uważać ale to
właśnie ona mi pomaga. Myślę, że
trzeba
spróbować
różnych
sposobów i znaleźć ten, który
najlepiej się sprawdzi! Jak widać ja
wciąż swojego szukam. Także
polecam każdemu się zapisać w
przyszłym roku!

Rosen: Oh tak, Sabat! Świetnie
wydarzenie! Myślę, że Rada
wybrała słusznie! Przyznaję, że
niektórych
wyborów
się
spodziewałam ale tak jak zawsze,
zostałam również zaskoczona. I
myślę, że jest to bardzo dobre.

Shaula: Cóż… przynajmniej jednej
się udaje! Jak czujesz się z tym, że
już jeden puchar otrzymałaś w
barwie
krukonów,
a
tutaj
prawdopodobnie
szykuje
się
kolejny?

Shaula: Ah, cute! No ale przejdźmy
dalej.. [Zagląda w kartki.] W
ostatnim czasie wyszły wyniki
Gargulców. Gratuluję podium, jak i
chce dowiedzieć jaką masz taktykę
na to. Szczęśliwy talizman, czy
może codziennie rano jesz banana
czy coś innego?
Rosen: Dziękuję Ci bardzo i
gratuluję wszystkim zawodnikom!
Co do taktyki… Hm, myślę, że
każdemu coś innego podpasuje.
Każdy swoje taktyki może mieć.
Polecam się po prostu skupić! I
dobrze wykorzystywać away’a. Ale
go nie nadużywać, bo punkty
przepadną!
Szczęśliwego
talizmanu nie mam ale zawsze
muszę mieć herbatę. Nie kończy się
to czasem za dobrze, podczas
zeszłorocznych
Gargulków
odrobinę zalało mi się klawiaturę
ale również nie najgorzej mi
poszło!

Rosen: Zapomniałaś jeszcze o tym
w Slytherinie! [Zaśmiała się lekko]
Jest to ciekawe zjawisko. Widać
kto
przynosi
szczęście!
Ale
poważnie mówiąc na te sukcesy
składa się więcej osób. Ale jest to
świetne uczucie. Ale nie lubię
myśleć, że szykuje się kolejny
puchar dla domu, w którym jestem,
ponieważ wszystko może się
zmienić! Należy pamiętać, że rok
dopiero się zaczyna i nawet
podczas ostatnich dni całe podium
może się wywrócić do góry nogami!
Dlatego cały czas należy pracować
a przede wszystkim się nie
poddawać. Dlatego poczekajmy
jeszcze kilka tygodni!
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Wywiad z wyjadaczem
Shaula: [Chrząknęła lekko.] Puchoni słyszeli! Zatem, hmm..O co by tu
jeszcze cię spytać… [Patrzy na kartki z pytaniami.] Jako wyjadaczka
każdego domu, no prawie, na pewno znasz struktury każdego z nich.
Gdybyś miała polecić jakiemuś nowemu uczniowi barwy, to jaki by to by
był?
Rosen: Oh… Myślę, że czegoś takiego, jak wybór domu nie można polecić.
Każdy musi tutaj wybrać sam i po prostu pójść za głosem serca. Każdy z
nich charakteryzuje się czymś innym i każdy posiada wiele swoich cech.
Jest w czym wybierać. A nawet jeśli się nie potrafi wybrać jednego,
polecam powędrować, bo nie liczą się tutaj tylko cechy. Tutaj chodzi
również o to, jak czujemy się w danym domu, w danych barwach czy nawet
w dormitorium. Ale zdecydowanie nie polecam pozostawiania wyboru
domu komuś innemu niż samemu sobie. Jest to kwestia bardzo
indywidualna.
Shaula: No i tak przed państwem wystąpiła- ROSEN ROGOOD
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Wywiad ze świeżaczkiem
[Call, bo zwykle tak właśnie nazywała ją bliźniaczka, jej dawnym imieniem,
szykowała potrzebne rzeczy na wywiad z świeżaczkiem. Wybór padł na
Alexandra de Lavore. W swoim gabinecie obok mahoniowego biurka,
ustawiła dodatkowe krzesło, na którym mógł spocząć jej gość. Wzięła
szmaragdowy notesik i położyła na biurku tuż obok czarnego pióra.
Nalała do dwóch filiżanek zieloną herbatę i postawiła obok czekoladowe
ciasteczka, które znajdowały się w porcelanowej miseczce. Położyła
wszystko na biurku ale tak by nie przeszkadzało jej podczas rozmowy. Po
chwili usłyszała charakterystyczne pukanie do drzwi] Prosze! [Gdy
ujrzała w drzwiach osobę, na którą czekała uśmiechnęła się i pokazała
ręką na dostawione krzesło.]

Asteria Hunter: Cześć!
Alexander De Lavore: Hej
AH: Usiądź. [pokazała ręką na
wolne krzesło]
ADL:
Dziękuję
wygodnie.]

[rozsiadł

się

AH: [Asteria gdy siadł już
wygodnie , spojrzała na niego i po
chwili namysłu zadała pierwsze
pytanie.]
Na
początek
coś
prostego! Powiedz mi proszę, skąd
dowiedziałeś się o Salem?
ADL: O Salem dowiedziałem się
przez
facebook'a.
Wcześniej
polubiłem wiele grup dotyczących
świata magii i stąd właśnie
pojawiła
się
wśród
proponowanych Szkoła Magii
Salem.
AH : [Lekko się uśmiechnęła] A więc
jak
dostałeś
się
na
chat...pamiętasz
może
swoje
pierwsze wrażenia?

ADL: Na chat wszedłem po
rejestracji. Nie wiedziałem jak to
ma wyglądać, dlatego trochę się
zdziwiłem, że wszystko będzie
prowadzone poprzez chat. To było
dla mnie coś nowego, innego ale
także interesującego.
AH: Myślę że dla każdego tak jest...
Jak już poruszamy ten temat to
Alexander
De
Lavore...
[powtórzyła do siebie z namysłem]
Sądzę, że nasi czytelnicy, tak jak i
ja, będą ciekawi skąd się wzięło
twoje imię i nazwisko? Czy ma to
jakieś drugie dno?
ADL: Hmm.. Alexander - w sumie
mam tak na drugie imię, bardzo mi
się ono podoba i w sumie chciałbym
faktycznie mieć tak na imię. De
Lavore? Przyszło znienacka. Ale
wątpię, że znaczy coś "więcej".
Wymyśliłem to w parę sekund. :P
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Wywiad ze świeżaczkiem
AH: Hmmmm ciekawe, a w Salem
poznałeś kogoś bliżej? Z kimś
rozmawiasz dłużej niż zwykłe
przywitanie w wielkiej Sali?
ADL:
Chętnie
odwiedzam
dormitorium Ślizgonów. Poznałem
tam wielu miłych ludzi (zwłaszcza
dziewczyny, bo niewielu jest tam
mężczyzn). Myślę, że najchętniej
rozmawiam z Wynonną, jest
bardzo miła i lubię z nią grać w
gry.
AH: Gry z nauczycielką od Zaklęć?
Powiesz nam może jakie dokładnie
to są gry? [Dziewczyna odgarnęła
kosmyk włosów za ucho który jej
wypadł z warkocza i spojrzała z
ciekawością na gościa czekając na
jego wypowiedź]
ADL: W sumie ostatnio graliśmy w
League of Legends. Tam też potrafi
dobrze rzucać zaklęciami :P
AH: W końcu dlatego uczy i
pojedynków i zaklęć co nie?
[Nastolatka zaśmiałą się cicho i
podsunęła gościowi miseczkę z
ciasteczkami by się poczęstował]
Masz
może
jakieś
ulubione
przedmioty?
ADL: Dziękuję za ciasteczka
[poczęstował się jednym] Pewnie,
że tak. Oczywiście uwielbiam
zajęcia z Panią Profesor Wynonną.
Lubię jej podejście do ucznia. Na jej
zajęciach nie ma miejsca na nudę.
Bardzo podobają mi się zajęcia z
Magiinsektologii oraz Zielarstwo.
Pozostałe zdjęcia również są
świetne ale te najbardziej zapadły
mi w pamięci.

AH: Ojej, Profesor Perez , Frostern
i Riley na pewno się ucieszą! A tak
odbiegając od tematu Salem, jak
zainteresowałeś się sagą o Harry'm
Potterze? Z książek a może z
filmów?
ADL: Kiedy byłem w 2 podstawówce
dostałem od cioci pierwszą część
książek HP. Jak to dzieciak początkowo pomyślałem: książka..!?
Stała długo w kącie dopóki nie
obejrzałem 1 części filmu. Wtedy
prosiłem ciocię o kolejne książki.
Także
podsumowując
film
"namówił" mnie do przeczytania
książki.
AH: Hmm ja zaczełam czytać i
szczerze nie obejrzałam jeszcze
wszystkich filmów, ale no każdy
zaczyna inaczej! Jak już jesteśmy
przy tym temacie, masz może
ulubioną postać? Jeśli tak to
dlaczego ta, a nie inna?
ADL: Zawsze przepadałem za złymi
charakterami. Tutaj spodobała mi
się Bellatrix, nie miała łatwego
dzieciństwa, dlatego przesiąknęła
nienawiścią do mugoli. Nie było to
jej winą, a winą rodziny, która
nakazywała jej i jej siostrom
pogardy w stosunku do mugoli. I w
dodatku jestem wielkim fanem
Pani, która zagrała tę postać.
AH: Właściwie ja uważam inaczej i
myślę że jakby chciała się zmienić
to by to zrobiła np. patrzmy na
Andromedę , siostrę Bellatrix
która wyszła za mugolaka pomimo
swoich czystokrwistych korzeni ,
ale każdy ma inne zdanie! Mogę
tylko powiedzieć że też jestem
fanką aktorki która zagrała jej
rolę ale to taki szczegół.

|| SM SALEM || NUMER 26 || GRUDZIEŃ 2020 ||

Wywiad ze świeżaczkiem
AH: [Asteria zerknęła na zegar znajdujący się za jej gościem, westchnęła
cicho i rzekła w stronę Alexandra] Zostało mi niewiele czasu więc zadam
Ci ostatnie pytanie… Dlaczego na swój dom wybrałeś akurat ślizgońskie
komnaty a nie na przykład Hufflepuff czy Gryffindor? Co w Slytherinie
jest takiego, co Ciebie tam przyciągnęło?
ADL: Od zawsze czekałem na momenty w filmie czy w książce, w których
zostawał przedstawiany dom Slytherinu. Nie był zazwyczaj chlubnie
chlubnie przestawiany, a wręcz negatywnie. Jednak sądzę, że należy
pamiętaj, że Slytherin cechuje ambicja i spryt. Mało kto o tym pamięta. I
dlatego stawia na to, że Ślizgoni to Ci źli, bez serca, niemili :p
AH: Wiem! Inni uważają że są wredni i gorsi, a oni po prostu są tak
wychowywani! Dziękuje ci bardzo za poświęcony czas! Mam nadzieję, że
czytelnicy będą zadowoleni! [Dziewczyna wstała od biurka i skierowała
się w stronę wyjścia. Otworzyła drzwi aby móc przepuścić gościa i
zamknąć przed nieproszonymi osobnikami wejście do swojego zacisznego
kącika.]
ADL: Dziękuję bardzo za Twój czas. [Przeszedł szybko przez szerokie drzwi
i pożegnał się]
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Kącik urody Kaleby
Święta bez wątpienia kojarzą nam się w dużej części z celebrowaniem w
rodzinnym gronie. Mniejszym, większym - im nas więcej tym weselej! O
wiele mniej zabawnie robi się jednak w momencie, gdy wszystkie uparte
ciotki, babcie, wujkowie uparcie próbują dowiedzieć się czegoś o twoim
życiu miłosnym, lub co gorsza - zeswatać cię z dziećmi ich znajomych!
Dlatego by dać im jeden powód mniej do narzekania, a dodatkowo zapełnić
miejsce dla zbłąkanego wędrowca możesz wziąć sprawy w swoje ręce już
dziś i spróbować chociaż trochę lepiej wypaść w oczach samotnych
kuzynów! W końcu to ty jesteś tutaj postacią pierwszoplanową. Niestety,
na charakterze się nie znam, więc nie spodziewajcie się rad jak
zachowywać się, aby wasz wybranek zwrócił na was uwagę. Moja wiedza o
modzie również jest bardzo bliska zeru, ale skoro moda jest subiektywna,
to tutaj mogę już opowiedzieć o swoim zdaniu i zaproponować wam parę
strojów, które mają szansę przykuć oko waszego wybranka!

pâtes épicées
Strój który widzicie obok pozwoliłam sobie
skromnie nazwać francuską nazwą “pâtes épicées”,
która dokładnie opisuje jego głębie i ma dla mnie
sentymentalną wartość. Połączenie niebieskiego z
czarnym może i nie jest zbyt zaskakującym doborem
kolorów, ale wszystko to sprowadza się do
profesjonalnie wykonanego makijażu, który ma
zwracać uwagę nasze j ofiary randki. Mimo jego
kontrowersyjności
związanej
z
łudzącym
podobieństwem do nagłego ataku smoczej ospy, nie
można zarzucić mu braku skuteczności, bo nawet
jeśli nie nasz wybranek - może zgłosi się do nas jakiś
przystojny doktor w celu obejrzenia nie
istniejącego zakażenia!
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Kącik urody Kaleby
chaise poire
Ważnym punktem w trakcie zdobywania drugiej
połówki jest udawanie o wiele bogatszego niż
naprawdę jesteś. Nieważne jak mało galeonów masz po prostu bądź kreatywny! Użyj czegokolwiek co masz
pod ręką, aby stworzyć kreacje chociaż trochę
przypominającą najnowszy hit czarodziejskiej mody
“chaise poire”. Idealny strój na stworzenie pozorów
dotyczących twojego majątku i czystości krwi, aby
wyruszyć na polowanie kogoś z wyższych stref.
Warto jednak pamiętać, że biel niesie ze sobą też parę
minusów i lepiej nie ubierać tego stroju w deszczowe
dni, lub na randkę do chlewu!

quelqu'un l'explique-t-il
Róż nigdy nie wychodzi z mody! A nawet jeśli, to kto
by na to patrzył, gdy masz takie bufiaste rękawy?
Jestem pewna, że dzięki nim nikt nie zauważył jak
krzykliwy kolor mają buty wchodzące w skład
kreacji “Quelqu'un l'explique-t-il”. Im większe
trudności z oddychaniem sprawiają ci ubrania - tym
lepiej. Nie mamy czego się wstydzić. Jeśli nosząc ten
strój nie dostaniesz chociaż dwudziestu zaproszeń
na randkę to według prawa czarodziejów masz
oficjalne pozwolenie na zmanipulowanie wybranka
klątwą Imperiusa!
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Kącik urody Kaleby
stupide mais beau
Nie zapominajmy o fakcie, że nadrabiać trzeba
również inteligencją! Skoro czytasz ten artykuł, to
całkiem prawdopodobne, że zupełnie tak jak u mnie
jest z nią trudno. Dlatego też razem z całą moją grupą
stylistów zaprojektowaliśmy “stupide mais beau”.
Stylizacja, która z pewnością namiesza w głowie paru
inteligentnym krukonom! Spraw pozory względnej
inteligencji, a wigilijna noc nie będzie w tym roku
samotna.

mauvais nom
Ostatnia propozycja to nigdzie wcześniej
niepublikowane zdjęcie z mojej najnowszej sesji i z
całą przyjemnością mogę powiedzieć, że dzięki temu
strojowi nie mogłam opędzić się do adoratorów.
Idealnie podkreśla nasze szczupłe nogi, a w
porównaniu z butami na obcasie sprawia, że
jesteśmy bardziej niebezpieczne niż wile. “Mauvais
nom” to jedna z najbardziej efektywnych metod i z
całego serca mogę polecić wam tą propozycję, jeśli
chcecie spędzić wigilię z kimś wyjątkowym.
Wasza najlepsza,
Kaleba Rutose

|| SM SALEM || NUMER 26 || GRUDZIEŃ 2020 ||

Wiedźmi kącik
Większości z nas “magia” kojarzy się jedynie z sagą Harry’ego Pottera, a
“wiedźmy” ze zgniłymi, starymi jędzami. Tutaj jednak sprawa ma się nieco
inaczej. Magia nie jest jedynie wymysłem autorów fantastyki, lecz istnieje
naprawdę. Nie polega ona jednak na skomplikowanych walkach z
Voldemortem czy rzucaniu Expecto Patronum, lecz na czymś zupełnie
innym. W naszej serii postaramy się przybliżyć nieco wygląd współczesnej
magii jak i wiedźm, bo mimo wszystko - czarownice są wokół nas, chociaż
możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. W obecnych czasach wiele kobiet
jak i mężczyzn zajmuje się czarami, zainteresowanie czarostwem staje się
coraz większe.
Jednak co tak naprawdę oznacza “współczesna wiedźma”? Skoro nie rzuca
Avady Kedavry, to co jest jej zajęciem? Już biegniemy z tłumaczeniem!
Fundamentem wszystkich współczesnych czarownic jest natura. Cała
magia leży w kwiatach, drzewach, ziołach, kryształach, minerałach,
żywiołach, gwiazdach… Niczym, co jest nam do tej pory nieznane. Prawdę
mówiąc, każdy może zostać czarownicą, niezależnie od swojego wyznania.
Ba! Nawet chrześcijanizm można połączyć z czarostwem, choć sam Kościół
mógłby się z tym kłócić.
Najważniejszym elementem czarów jest intencja. To właśnie dzięki
intencji udaje nam się osiągnąć to, czego tak naprawdę pragniemy. Jeśli
naprawdę mocno w coś wierzysz, staje się to prawdą. Nie potrzebujesz
miliona narzędzi do uprawiania czarostwa - choć prawdą jest, że bardzo
wspomagają one twoje działania. Ale to nie kryształy są źródłem magii - to
ty nim jesteś, a wszelkie “akcesoria” jedynie pomagają ci uwolnić z siebie
owe czary. Dlatego zapamiętaj - twoją najpotężniejszą różdżką jest twoja
ręka, a najpotężniejszym narzędziem intencja.
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Wiedźmi kącik
Zaczynając swoją przygodę z czarostwem nie powinieneś zajmować się
skomplikowanymi rytuałami czy zaklęciami. Zacznij od prostych rzeczy po pierwsze poczytaj kilka wartościowych książek, poszukaj informacji na
twitterze, pintereście, youtubie, facebooku, blogach… Wiedzy jest
naprawdę dużo, ważne jest jednak, by sprawdzić rzetelność źródła, aby
przypadkiem sobie nie zaszkodzić. Postaramy się przybliżyć wam podstawy
tej sztuki, aczkolwiek świat czarostwa jest na tyle potężny, że nawet
gdybyśmy chciały wszystko omówić, to nie starczyłoby nam chyba wydań
“Witch, Please”, żeby to zrobić.
Jednym z najważniejszych wątków w czarostwie są kolory - każdy kolor
ma swoje własne życzenie, wykorzystuje się go w inny sposób. Dobrymi
narzędziami dla początkujących są świece, gdyż zapalenie intencyjnej
świeczki jeszcze nikomu nie zaszkodziło, o ile zrobiliśmy to w dobrym celu
- ważne jest by przy zapalaniu takich świec mieć na uwadze, by nie
manipulować innymi ludźmi. Chciałbyś mieć dziewczynę/chłopaka? Okej,
zapal świeczkę w intencji miłość, a nie, żeby “przyciągnąć Henryka z 1D”.
Manipulacja innymi jest niewłaściwa i może jedynie ci zaszkodzić, gdyż
magia jest jak bumerang - wszystko, co wyczarujesz, prędzej czy później do
ciebie wróci.
Jak już się pewnie domyśliliście - dzisiejszym głównym wątkiem artykułu
będzie “Magia Świec”. Wyżej wspominałyśmy wam o tym, że kolory są
bardzo istotne - każdy kolor świecy symbolizuje co innego i nadaje się do
różnego rodzaju rytuałów. W dalszej części przybliżymy wam znaczenie
podstawowych kolorów świec, które przyda wam się na początek waszej
przygody z czarostwem. Przy zapalaniu owej intencyjnej świecy - ważna
jest jedna rzeczy. Nigdy jej nie zdmuchujcie, gdyż tym samym zdmuchniecie
intencję. Jeśli musicie ją zgasić, zróbcie to np. specjalnym kapturkiem,
chociaż najlepsze jest przeczekanie, aż świeczka wypali sie do końca.
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Wiedźmi kącik
Biały - Jest to kolor uniwersalny, możecie nim zastąpić
wszystkie inne kolory.

Czarny - Rytuały Ochronne, odcinające. Ten kolor pozwala
odciągnąć od nas negatywną energię.

Czerwony - Rytuały Miłosne, wzmacniające. Symbolizuje
siłę życiową, determinacje.

Pomarańczowy - Rytuały związane z
kreatywnością. Symbolizuje radość, optymizm.

sukcesem,

Żółty - Rytuały Ochronne, spełnienia. Żółty pobudza nasz
umysł, wspomaga proces dążenia do sukcesów.

Brązowy - Rytuały Ochronne, relacyjne. Symbolizuje
naturalną mądrość, pomaga nam znaleźć zgubione rzeczy.

Fioletowy - Wzmacnia, każdy rodzaj rytuału. Pomaga nam w
medytacji, rozwijaniu swojej psychiki i kreatywności.
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Wiedźmi kącik
Zielony - Rytuały bogactwa, ochrony. Symbolizuje spokój,
powodzenie, zamożność.

Różowy - Rytuały Miłosne, relacyjne. Symbolizuje
romantyczną miłość, przyjaźń, szczęście i życiową
harmonię.

Niebieski - Rytuały wizyjne, ochronne. Wspiera pracę ze
sferą ducha, symbolizuje mądrość, ochronę i wewnętrzny
spokój.
Mocno całujemy,
Lusia i Iri
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Recenzje książek
Seria “Opowieści z Narnii” to zbiór siedmiu
niezwykle ciekawych i fantastycznych
opowiadań napisanych przez Clive’a Staplesa
Lewisa. Dziś przybliżę Wam pierwszą część
“Lew, Czarownica i Stara Szafa”. Akcja
odgrywa się w czasie wojny, gdzie czwórka
bohaterów wyrusza na wakacje do domu
profesora. Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja po
kilkunastu dniach w nowym miejscu,
odnajdują starą szafę. Nie była ona zwykła, o
czym się później przekonali. Przechodząc
przez wszystkie futra w meblu można było
dostać się do niezwykle bajecznej krainy,
zwanej Narnią. Co ciekawe, panuje tam ciągle
zima i nie ma Bożego Narodzenia, odkąd Biała
Czarownica objęła swoje rządy. Jako
pierwsza, świat odnajduje Łucja, najmłodsza z
rodzeństwa. Młoda dziewczyna spotyka tam
Pana Tumnusa, fauna. To właśnie on oprowadza ją po Narnii i pokazuje co
się dzieje z nieposłusznymi poddanymi.
Świat magii ukazany w powieści, stworzył Aslan, niezwykle mądry lew,
który z pomocą dzieci, ratuje Narnię przed Białą Czarownicą. Lecz, czy
skutecznie? Czy udało im się uratować Królestwo? Jak potoczyły się
dalsze losy rodzeństwa? Tego dowiecie się czytając właśnie tą oto
książkę. A jeśli spodoba Wam się pierwszy tom, serdecznie zachęcam do
przeczytania kolejnych! Powieści przypadną do gustu każdej osobie,
niezależnie od wieku, więc nie czekaj i ruszaj już dziś do biblioteki!
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Recenzje książek
Drugą powieścią jest “Dawca”. Książka
opisuje świat, w którym ludzie nie wiedzą
czym jest miłość, kolory, jak i pamięć. Ich
świat jest stworzony w sposób idealny.
Niczym maszyny, które programują
naukowcy. Są odpowiednie kobiety do
rodzenia dzieci, osoby do opieki nad
starszymi, księgowe. Każdy, kto żyje na
tym osiedlu, ma przypisanych swoich
rodziców,
dzieci
lub
chociażby
rodzeństwo brak tam konfliktów, pytań,
niesprawiedliwości, osób bezrobotnych.
Można stwierdzić, że każdy jest taki sam.
Wyjątkiem jest młody nastolatek, Jonasz.
Podczas
najważniejszej
ceremonii,
dwunastolatków, zostaje przydzielony
do nietypowej i najważniejszej pracy. Nie
była ona czymś znanym. Mało kto
wiedział, czym będzie się zajmować. Swoje
szkolenia bierze u najmądrzejszej osoby
na tamtym świecie. U Dawcy Pamięci.
Chłopiec zaczyna poznawać uczucia, kolory i wszystkie inne nowe
zjawiska, których jeszcze nigdy nie widział. W trakcie szkoleń, jego siła
jest poddana pewnej próbie. Musi uratować osobę, którą kocha. Lecz czy
nastolatek jest gotowy na podjęcie się takiego wyzwania? Czy nie jest na
to za młody? Na te i inne odpowiedzi na krążące w Waszych głowach
pytaniach, odpowiedzi znajdziecie w tej oto książce. Jeśli masz ochotę
popłynąć do zupełnie innego, nowego świata, nie zwlekaj i weź powieść w
dłonie!

Reiśka <3
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Hogwart kilka lat wstecz
Witajcie Kochani w Naszej gazetkowej Izbie Pamięci. Zapewne każdy z Was
kojarzy przełomowy moment, w którym Harry pierwszy raz zderzył się ze
Światem Magii. Zacznijmy od początku... W życiu młodzieńca pojawiało się
bardzo dużo różnych zjawisk, których przeciętny człowiek nie byłby w
stanie opisać, na przykład znikająca szyba, dzięki której mogliśmy ujrzeć
Dudley'a Dursley'a kąpiącego się z wężem. Ach, piękny widok. Harry całe
życie miał pod górkę. Jego rodzice zostali uśmierceni przez Czarnego
Pana, o którym na pewno kiedyś również porozmawiamy, wujostwo
traktowało go jak piąte koło u wozu, nie czuł miłości oraz nie zaznał
poczucia bezpieczeństwa.
Wiódł z pozoru przeciętne życie, aż nagle pewnego
dnia pojawił się tajemniczy list, który stopniowo
zaczął zmieniać bieg wydarzeń. Wiecie jaki list mam
na myśli? No jasne, kto by nie wiedział! Mowa
oczywiście o liście z Hogwartu. Początkowo
chłopiec miał duży problem z odczytaniem listu, a
powodem tego był nikt inny jak Wuj Vernon, który
skonfiskował Harremu kopertę.
Przy kolejnych próbach dostarczenia młodemu czarodziejowi jego
własności przez sowy, Wuj spalił listy, by nie udało mu się odczytać
zawartości. Gdy w końcu dom Dursley'ów zaczął przypominać skup
makulatury i cały zasypany został kopertami, rodzina podjęła decyzję o
wyprowadzce, a właściwie był to rozkaz Wuja Vernona. Cała czwórka
uciekła do chaty na skale, by uchronić się przed niechcianą pocztą.
Tam nadszedł moment jedenastych urodzin Harrego,
sto lat, sto lat! Chwilę po zdmuchnięciu przez chłopca
narysowanych na ziemi świeczek, przez drzwi wszedł
pewien mężczyzna. Właściwie, to wszedł z drzwiami.
Był to Rubeus Hagrid, gajowy w Hogwarcie. To on
niegdyś zostawił Harrego na ganku Dursley'ów na
Privet Drive 4. Mężczyzna wręczył chłopcu tort, co
prawda wcześniej na nim usiadł, ale czym byłyby
urodziny bez przygód, a następnie oznajmił
młodzieńcowi, że jest on czarodziejem.
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Hogwart kilka lat wstecz
Z początku nie mógł uwierzyć własnym uszom, ale po chwili dotarło do
niego, że Hagrid mówi prawdę. Ku nieszczęściu Wuja Vernona, znów
poruszony został temat listu. Ehh, ta przeklęta poczta. Gajowy był
zdezorientowany słysząc, że Harry nie przeczytał listu i wręczył mu
kolejny. W ten sposób właśnie młody czarodziej dowiedział się, że został
przyjęty do Hogwartu, czyli Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Poznał
również kawałek historii swoich rodziców, którzy jak się okazało, nie
zginęli w wypadku, a także miał okazję ujrzeć magiczną sztuczkę
zaprezentowaną przez Hagrida. Szkoda, że Dudley nie otrzymał pięknych
szczurzych uszu w gratisie do ogonka. Po tej jakże przełomowej nocy
Harry udał się z Hagridem na pociąg, który miał ich zawieźć prosto do
Świata Magii...

A co gdyby historia potoczyła się inaczej? Gdyby list z Hogwartu
nigdy nie dotarł, a Świat Magii kompletnie zapomniałby o
chłopcu, który przeżył? Przedstawię Wam dalszy los Harrego
według moich przypuszczeń.
Dzień swoich jedenastych urodzin Harry spędził w komórce pod
schodami. Nie obchodził urodzin i nie dostawał góry prezentów tak jak
jego kuzyn. Czytał książki, bawił się swoimi kilkoma zabawkami i
wyobrażał sobie jak to jest wyprawić imprezę urodzinową. Mijały dni,
tygodnie i miesiące, a w życiu Harrego zaczęło dziać się coraz więcej
dziwnych rzeczy. Przedmioty same się przesuwały, gdy ruszył ręką, a
żarówki pękały, gdy za długo się w nie wpatrywał. Wielokrotnie
młodzieniec próbował porozmawiać z Ciotką Petunią na temat
niewyjaśnionych sytuacji, które mu się przytrafiają, lecz ta za każdym
razem oskarżała go o kłamstwo. Kobieta doskonale wiedziała kim jest
Harry, cała rodzina Dursley'ów wiedziała. Uważali go za dziwadło, tak
jak i wcześniej jego matkę. Zataili przed chłopcem prawdę, by nie poszedł
w ślady rodziców.
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Hogwart kilka lat wstecz
Z biegiem lat Harry zaczął słyszeć głosy, prawdopodobnie był to głos
Czarnego Pana, z którym jak wiecie był w pewnym sensie połączony.
Chłopak wielokrotnie opowiadał Wujostwu o tym, co dzieje się w jego
głowie. Małżeństwo miało dość zachowania młodzieńca, zwłaszcza, że
zaczął przyciągać uwagę sąsiadów. Postanowili więc umieścić go w
zakładzie zamkniętym. Rodzina Dursley'ów wiedziała, że Harry nie zmyśla
i to wszystko dzieje się naprawdę, jednak nie chcieli dopuścić do siebie
myśli, że w rodzinie znów jest ktoś tak bardzo nienormalny jak jego
matka, ktoś przeklęty, dziwak. Harry był kompletnie zagubiony. Nie
wiedział o istnieniu magii, więc sam uwierzył w swoją chorobę. Głosy były
coraz wyraźniejsze i nabierały na sile, czasem zdarzały mu się również
wizje, głównie byli w nich ludzie, których kompletnie nie znał np.
mężczyzna o długich, czarnych włosach, z zarostem i szarymi oczami.
Po czasie chłopak rzeczywiście
zwariował, lekarze nie widzieli
poprawy ani nie przewidywali
możliwości wypuszczenia go do
domu.
Spędził
resztę
życia
przenosząc się od zakładu do
zakładu, w poszukiwaniu nadziei i
pomocy.

Tak potoczyłaby się historia Harrego moim zdaniem, lecz jak wiadomo ile
ludzi- tyle opinii. Postanowiłam więc zapytać trójkę uczniów ze szkoły
Salem jak oni wyobrażają sobie życie Pottera, gdyby nie dostał listu z
Hogwartu i nie dowiedział się o istnieniu magii. Każdy z nich otrzymał
wiadomość o treści:
"Jak wiadomo, życie Harrego Pottera odmieniło się po tym, jak otrzymał list z
Hogwartu. Jak myślisz, jak potoczyłoby się życie Pottera, gdyby nigdy nie
dowiedział się o Świecie Magicznym, nie otrzymał listu, a cały czas
przytrafiałyby mu się dziwne rzeczy?"
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Hogwart kilka lat wstecz
Poznajcie odpowiedzi uczniów!
Pierwszy rozmówca: Sophie Harris
Sophie: “Hmm, ciekawe pytanie… No więc tak, na pewno Harry mieszkałby dalej
u Dursley’ów, chodziłby do szkoły z Dudley’em i byłby gnębiony przez
rówieśników. W końcu dzieciństwo wśród specyficznej rodzinki
ukształtowałoby jego charakter i myślę, że z czasem zacząłby się
przeciwstawiać, co skutkowałoby wyrzuceniem Harry'ego z domu przy Privet
Drive przy najbliższej okazji. Mógłby trafić do domu dziecka i uciec stamtąd
najszybciej jakby się dało i zacząć zwiedzać świat, poznałby przyjaciół, z
którymi miałby wspaniałe przygody, nie zawsze kończące się dobrze, ale
przeszliby to razem z uśmiechem na twarzy. Jako, że wokół niego działy się
dziwne rzeczy, ludzie uważaliby go za dziwaka, ale poznani przyjaciele
zaakceptowaliby go i wspierali na wszelkie znane im sposoby. Dzięki temu, że
nie miał łatwego dzieciństwa zostałby “zahartowany”, co w dorosłości
skutkowałoby tym, że Potter nie odczuwałby wielkiego bólu psychicznego
słysząc różne nieprzychylne opinie na swój temat. Przyjaciele odkryliby w
nim to, że w głębi duszy jest dobrym człowiekiem, a Dursley’owie tylko go
gnębili i ich słowa były samymi kłamstwami, pomogliby mu otworzyć się na
świat”.

Drugi rozmówca: Diana Vetric
Diana: “Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, ale gdyby jakimś cudem
tak się stało, to pewnie Dudley nadal nie dawałby mu spokoju, ale możliwe, że
znalazłby przyjaciół, którym by to nie przeszkadzało. Harry miał iść do
innego gimnazjum niż Dudley, więc z pewnością łatwiej byłoby mu nawiązać
nowe znajomości i znaleźć osoby, które nie zostawiłyby go. Możliwe jest też,
że ciężko byłoby mu znaleźć pracę, a Dursley’owie raczej nie byliby skorzy do
utrzymywania go przez dłuższy czas”.
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Hogwart kilka lat wstecz
Trzeci rozmówca: Nicole Windstock-Winslow
Nicole: “Oh, na pewno mieszkałby dalej z rodziną. Jednak nie okłamujmy się, to
łagodnie mówiąc... Potwory. Magiczne zdolności na pewno by nie pomagały,
wiesz, gdyby machnął ręką i spadłby wazon byłoby dziwnie. Jednakże z biegiem
czasu, jestem zdania, że chciałby się dowiedzieć co się stało z jego rodzicami.
Pewnie by zapytał ciotki, a ona po pewnym czasie by pękła”.
Victoria: Czyli myślisz, że po pewnym czasie i tak by odkrył prawdę o sobie?
Nicole: “Na pewno by odkrył, niekoniecznie jako dziecko, ale by odkrył.
Jednak nie jestem pewna czy poznałby ten świat ze strony każdego
normalnego czarodzieja. Gdyby nie trafił do Hogwartu, nie poznałby
przyjaciół, ani kompletnie nic”.

A wy? Jak myślicie, co stałoby się z Harrym, gdyby nigdy nie
otrzymał listu z Hogwartu? Koniecznie dajcie znać!

Victoria Crowley
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Potterowe ciekawostki
Ten artykuł zaczniemy ciekawostkami o J.K. Rowling i serii Harry Potter a
w następnych artykule dodamy parę ciekawostek o osobnych postaciach
możecie pisać do Lili Chemberlman i Rose Ridgway swoje propozycje chętnie je rozważymy.

5 ciekawostek o J.K. Rowling
W okresie powstawania pierwszej części Harry'ego Potter'a zmarła
matka Rowling, dlatego też uczyniła głównego bohatera powieści
sierotą.
Jak wiadomo, autorka pisała swoje dzieła w kawiarniach. Krążyły
plotki, że powodem był brak ogrzewania w domu. Jednak sama autorka
powiedziała, że to bzdura, a powodem było to, że zabierała małą córkę
na spacer, w trakcie którego ona zasypiała i wtedy mogła pójść do
najbliższej kawiarni, by spokoju skupić się na pisaniu.
J.K. Rowling miała decydujący głos w sprawie powstających adaptacji.
Pisarka naciskała na wytwórnię, aby w filmowej wersji przygód
młodego czarodzieja zagrali przede wszystkim brytyjscy aktorzy.
Pierwszym aktorem obsadzonym w ekranizacji był Robbie Coltrane,
czyli Hagrid. Tak samo jak w przypadku castingu Alana Rickmana - była
to decyzja pisarki.
Tylko jedna osoba, oprócz samej pisarki, wiedziała, jak zakończy się
historia Harry’ego Pottera jeszcze przed tym, nim Rowling skończyła
swój cykl o świecie magii. Autorka opowiedziała aktorowi całą
historię wraz z zakończeniem, gdyż chciała, aby mógł jak najlepiej
zagrać postać Snape’a w filmowej adaptacji Harry’ego Pottera. Cel
zdecydowanie został osiągnięty, a kreacja aktorska Alana Rickmana
wywarła duże wrażenie.
Autorka „Trafnego wyboru” została uhonorowana licznymi
nagrodami i odznaczeniami, w tym Orderem Uśmiechu, który został jej
przyznany w 2002 roku przez młodych czytelników z Polski.
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Potterowe ciekawostki
Top 10 ciekawostek o serii "Harry Potter"
Nazwa więzienia czarodziejów – Azkaban – to miks słów “Alcatraz” (to
położone na wyspie więzienie o zaostrzonym rygorze) oraz “Abaddon”,
oznaczającego po hebrajsku “głębie piekieł”
W Harrym Potterze znajdziemy parafrazy biblijnych zdań.
Z nagrobka matki i siostry Dumbledore’a:
“Gdzie skarb wasz, tam i serce wasze.”
To parafraza słów z Ewangelii wg Św. Mateusza (6,21):
“Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”
Z nagrobka rodziców Harry’ego:
“Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony.”
Parafraza słów św. Pawła z 1. Listu do Koryntian (15,26):
“Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.”
Voldemort...Wiecie, jak czyta się nazwisko najgorszego z najgorszych
czarnoksiężników? Voldemor. Bez “t”! Rowling stwierdziła, że jest
prawdopodobnie jedyną osobą, która wymawia to w ten sposób.
Rubeus Hagrid - grany przez Robbiego Coltrane - ma pokaźną brodę.
Zrobiono ją z sześciu osobnych pukli włosów. Przysparzała ona sporo
kłopotów, między innymi zaplątał się w nią prawdziwy nietoperz i
wkręcił mały wiatrak.
Magiczne mikstury i eliksiry, które pili aktorzy to
najczęściej były… zupy.
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Potterowe ciekawostki
Top 10 ciekawostek o serii "Harry Potter"
Wszystkie ujęcia pokazujące Szkołę Magii i Czarodziejstwa Hogwart
na zewnątrz zostały zrobione przy użyciu makiety, którą przez siedem
miesięcy tworzył zespół liczący 40 osób.
Sowę śnieżną, Hedwigę, należącą do Harry’ego Pottera, zagrały trzy
różne ptaki: Ook, Gizmo i Sprout.
Początkowo sceny na ulicy Privet Drive 4 były kręcone w Winkfield na
ulicy Picket Poste Close, ale od drugiej części zostały przeniesione do
studia filmowego, ponieważ epika nie dostała pozwolenia na kręcenie
filmu w Winkfield.
Aby obejrzeć zwiastun drugiej części o przygodach Harrego Pottera,
fani kupowali bilet na „Przygody Scooby – Doo”, a po obejrzeniu
trailera, wychodzili z kinowej sali i żądali zwrotu pieniędzy za bilet.

Początkowo sceny z udziałem Zgredka były kręcone przy pomocy piłki
nabitej na patyk. Dopiero później dodano cyfrowy obraz postaci.
Mamy nadzieję, że powyższe ciekawostki
Was zainteresowały!
Lili & Rose
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Poetycki kącik Ślizgonów
Nieznane miejsce

Obudziłam się gdzieś w nieznanej przestrzeni.
Ostatnie wspomnienie to ulatujące chwile z dzieciństwa.
Uleciały tak szybko, jak wiatr zostawiając po sobie rozwiane marzenia .
Widzę blask, chyba pochodzi znad horyzontu, ale jak to?
Latam?
Czy to może umysł płata mi figle...
Widzę moje miasto, mój dom i całe krótkie życie.
Widzę trumnę...
Pytanie tylko, dlaczego nikt nie przyszedł?

Promienie słońca

Usiadłam na ganku z herbatą w ręce, zatrzymując wzrok na pięknym
krajobrazie.
Słońce z wolna chowało się za horyzont a ptaki śpiewając cicho wracały do
gniazd.
Pierzaste chmury przysłaniały powoli widok na błękitną połać morza.
Promienie odbijające się w nim, choć ulotne zostawały w pamięci na zawsze.
Właśnie one codziennie budzą nas z sennych marzeń.
To one co noc układają nas do snu, są z nami ciągle.
To one nadają codzienności sens, ich monotonność koi nasze wewnętrze
zwierzę.

Bałwanek

Na bezkresach bieli stoi samotnie Bałwanek.
Przyjrzyj mu się bliżej a ujrzysz niebieski kubraczek.
Zerknij w jego czarne oczka i zanurz się w ich głębi.
Długi nos jak u Pinokia, przysłania mu widok na biały świat.
Gdy zimną porą kroczy ku nam z uśmiecham na twarzy, możemy porzucać
śnieżkami lub zbudować igloo.
Lecz gdy zima odchodzi, Bałwanek ze smutkiem żegna się z nami.
Nastaje ciepło, a on czeka na swoją porę powrotu.

Lili i Sophie
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Sucharki Kowalskiego
- Co robi Jason w lesie, z grzebieniem?
- Przeczesuje teren.

- Dlaczego Mel po wejściu do sklepu
nie może z niego wyjść?
- Bo na drzwiach jest napisane
ZAMKNIĘTE!
Dlaczego
Laureane
wrzuca
herbatniki do szklanki, i zalewa je
wrzątkiem?
- Bo robi herbatę!

- Camille gada do prysznica...
- A on ją olał
-Co robi Coolkid
podłodze?
- Szuka niskich cen!

w

sklepie

na
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Sucharki Kowalskiego
Rosen dzwoni do warsztatu samochodowego i mówi:
- Coś mi spod auta kapie, takie ciemne, gęste...
Mechanik:
- To olej.
rosen:
- ok, no to oleję.

- Dlaczego Ashley złamała nogę
grabiąc liście?
- Bo spadła z drzewa!

- Jak Lian odkręca żarówkę?
- Łapie ją i czeka, bo wie, że Ziemia się
kręci
- Dlaczego Nico pieką oczy po
zrobieniu sałatki?
- Bo w przepisie jest napisane “octu daj
na oko”
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Z dziennika podróżnika
Hej! Hej! Hej! Nie uwierzysz jaka historia ostatnio mi się przytrafiła!
Uratowałam święta! i zaprzyjaźniłam się z reniferami! Ale po kolei!
Rozwiązania zagadek możecie przesyłać na argosaphira@gmail.com za prawidłowe odpowiedzi przewidziane są bonusy do rankingu
*Kiedy
rano
wstałam
nic
nie
zapowiadało tych niezwykłych zdarzeń
jakie
miały
nastąpić.
W
moim
dormitorium było cicho, wszyscy już
wyszli. Szybko zebrałam swoje książki i
pobiegłam do Wielkiej Sali na śniadanie.
Błyskawicznie pochłaniałam owsiankę,
jednocześnie
czytając
proroka
codziennego. “ODWOŁANE ŚWIĘTA!” O
mało się nie zakrztusiłam czytając
krzykliwy tytuł na okładce.* Co się
mogło stać…? *zastanowiłem się na głos
i szybko przeczytałam artykuł.
A więc Święty Mikołaj zniknął… *Zasmuciłam się, ponieważ bardzo
lubię dostawać prezenty* Spróbujmy go odnaleźć! *krzyknęłam
głośno. Kilkoro uczniów spojżało ns mnie i popukało sę po głowie,
ake ja wiedziałam swoje. Szybko załatwiłam sobie zwolnienie z lekcji
na parę dni, spakowałam plecak i wyruszyłem w drogę. Jedna udana
teleportacja i już jestem w Laponii. Ostatnie miejsce gdzie widzino
zaginionego.*
*Z wprawą wzięłam się do przeszukiwania małego domku, który
zamieszkiwał Mikołaj. Zgodnie z moimi przypuszczeniami Magiczna
Policja już zabezpieczyła wszystkie istotne wskazówki. Już miałam
opuścić dom, ale nagle coś przykuło moją uwagę. Musicie sobie
jednak wyobrazić moje wielkie zdziwienie, kiedy za jednym z obrazów
znalazłam sejf! Nad nim były cztery zdania, każdy w innym kolorze.*
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Z dziennika podróżnika

*Udało mi się otworzyć sejf! Na jego dnie znalazłam list, w którym
Święty Mikołaj w krótkich słowach tłumaczy, że musi skontrolować
fabryki, bo jakiś sabotażysta ciągle kradnie zabawki. Zamieścił nawet
adres tej fabryki. Nie uwierzycie, ale znajduje się ona na księżycu!
Muszę przyznać, że ta wiadomość trochę mnie zaniepokoiła. W końcu
nikt jeszcze nigdy nie teleportował się na księżyc. Miotłą też tam nie
polecę. Kominki w sieci Fiuu również nie obsługują połączeń “międzyciało-niebieskich”.* Na pewno musi być jakiś sposób… Na pewno…
Musi… WIEM!
Przecież Magiczne Renifery potrafią podróżować gdziekolwiek
zechcą! *Szybko przeteleportowałam się do najbliższego miasteczka
w poszukiwaniu Rudolfa. Zgodnie z moimi przewidywaniami
spotkałam go w przydrożnym, obskurnym barze. Patrząc na jego
czerwony nos doszłam do wniosku, że jest nieźle wstawiony. Udało
mi się go przekonać, żeby zawiózł mnie na księżyc.*
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Z dziennika podróżnika
*Podróż była dość długa. Kilka razy się zgubiliśmy, parę razy
skręciliśmy nie w tą stronę, w którą trzeba było. W końcu
wylądowaliśmy na księżycu, a dokładniej na jego ciemnej stronie.
Rudolf gdzieś poleciał, a ja zostałam sama. Okrążyłam fabrykę z
kominów której wydobywał się tęczowy dym. Weszłam do środka i …
To był błąd. Zaatakowały mnie zabawki. Lalki, misie, jednorożce. I
ogromny, metalowy robot. Zaczęłam się bronić, wołać zaklęcia w
powietrze. O dziwo się udało. Zabawki pouciekały, a wielki robot się
przewrócił. Podbiegłam do niego i odkryłam, że muszę go wyłączyć.*

*Pobiegłam dalej korytarzami fabryki. W końcu trafiłam na
niecodzienny widok. Na środku sali produkcyjnej zauważyłam
Świętego Mikołaja. Był uwięziony! Kazał mi otworzyć jego więzienie.
W tym celu musiałam w odpowiedni sposób połączyć kable - wtedy
drzwi się otworzą*
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Z dziennika podróżnika

*Udało się! Święty Mikołaj na wolności! Święta uratowane! Okazało
się, że prezentowym sabotażystą był robot, który, gdy tylko Święty
Mikołaj chciał samodzielnie rozwiązać zagadkę uwięził go i przejął
pełną władzę nad fabryką. W podziękowaniu za uratowanie Święty
Mikołaj dał nam duuuuuużo prezentów!*

Ps. Pamiętajcie o wysłaniu odpowiedzi!

Wasza Podróżniczka
Argo
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Rozrywka
Kochane Salemiaki!

Witamy was w pierwszej rozrywce w tym roku szkolnym. W tym
wydaniu tematem przewodnim będą… Święta! Mamy nadzieję, że w
dormitoriach leci już “Last Christmas”, a wy czujecie ten magiczny
klimat! Rozwiązania konkursów niezmiennie należy przesłać na
maila rozrywki: rozrywka.witchplease@gmail.com do dnia 15.12!
Przypominamy o podpisanie się fikcyjnymi danymi i podaniu domu.

Wielkimi krokami zbliżamy się do Bożego Narodzenia co niesie za
sobą… prezenty! Jako część społeczności naszej szkoły mieliście
okazję wysyłać sobie owe podarunki ze względu na Mikołajki.
Niestety ktoś pomieszał nam ich nazwy… ale przecież mamy was!
Waszym zadaniem jest rozszyfrowanie poniższych anagramów!

ANAGRAMY

Każdy z nas lubi spędzać święta z rodziną. Ale wielu spotyka się
również z przyjaciółmi, znajomymi. Waszym drugim zadaniem
będzie opisanie z kim, z serii, gdzie oraz dlaczego chcielibyście
spędzić święta. Waszą pracą może być wiersz, opowiadanie,
rysunek, cokolwiek przyjdzie wam do głowy. Może to być nawet
piosenka, bądź zwykła wypowiedź w kilku zdaniach. Technika
jest dowolna!
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Rozrywka
Ostatnim konkursem w tym wydaniu świątecznej rozrywki będą
uwielbiane lub znienawidzone przez was puzzle! Mamy nadzieję,
że przyjemnie będzie się je wam układać z herbatką, leżąc ciepłym
kocykiem. Prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z rozwiązaną
układanką na maila razem z pozostałymi konkursami.

PUZZLE

Przesyłamy uściski i życzymy powodzenia,
Louisa & Rosen
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Horoskop
Baran
Nie obrażaj się jeśli profesor Shepherd nazwie cię “owieczką”,
Baranku. To ona się obrazi jeśli nazwiesz ją jeszcze raz
profesorem rodzaju męskiego...

Byk
Marzysz czasem o rzuceniu się z wieży podczas dłużących się lekcji?
Nie martw się, pewien profesor na pewno z chęcią zostanie twoim
księciem z bajki~ Tylko uważajcie na smoki.

Bliźnięta
Zdarza ci się, że zacinasz się w pół słowa niczym Błyskawica?
Chwile mikołajkowej beztroski już minęły - skup się! Zbliżające się
święta wcale nie sprawiły, że profesorowie mniej chętnie
wystawiają Trolle.

Rak

Jeśli chciałeś zrobić komuś mikołajkową niespodziankę, ale
zrezygnowałeś… bardzo dobrze. Uwierz, to było jak zaglądanie do
szafy profesora Rileya - ryzykowne. Pomyśl o czymś innym na
święta!

Lew
Kochasz prezenty? To świetnie, tylko uważaj na naszych
nauczycieli. Podobno ich ulubiona kolęda to “Do uczniów, hej
Okropne”, a świąteczny klimat zaczął już panować w Salem...

Panna
Czasem warto zostać w domu, zrobić herbatkę i owinąć się
kocykiem przy kominku. Pomyśl o tym, zbyt dużo pracy nie
przyniesie ci nic dobrego. Ciągłe zakupy na Pokątnej też nie,
pamiętaj o uczuciach twojego portfela!
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Horoskop
Waga
Szczęście ci sprzyja! Idź za swoją intuicją, może warto więc
zastanowić się nad obstawieniem aż 20 galeonów w Gonitwie? Kto
wie, kto wie, może twoją skrytkę w banku czeka duża dostawa
złota.

Skorpion

Zacznij zapisywać to, co masz zrobić. Twoje zapominalstwo
może sprawić, że ktoś zamarznie za twoimi drzwiami kiedy
oddasz się grze w Króla Pottera.

Strzelec
Robisz maślane oczy do kogoś z naszych szkolnych Śnieżynek lub
Bałwanków? Rozejrzyj się dookoła, to nie czas na strzały Amora,
ale może trafisz na jakąś jemiołę~

Koziorożec
Mikołajki przyniosły ci… kota w worku? To cudnie, trochę miłości
od futrzastego przyjaciela się przyda! Sprawdź tylko czy to nie
Horacy, on nie ma futra i… lubi się mścić.

Wodnik
Miej się na baczności - Świąteczny Niuchacz tym bardziej lubi
robić “niuch niuch” i zabierać niewinnym uczniom i profesorom
prezenty, żeby mieć bogactwo pod choinką.

Ryby

Nie wiesz, co się dzieje dookoła? Może to przez to, że w Wielkiej
Sali zaczął padać śnieg? Mówi się jednak trudno i idzie się dalej,
pamiętaj tylko o impregnowaniu butów, żeby nie skończyć jak
gracze w Salemopoly.
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