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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
Przegląd artystyczny
Wywiady
Hogwart kilka lat wstecz
Czarorecenzja
Potterowe ciekawostki
Zielarskie ciekawostki
Sposoby na...
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
Witajcie kochani w kolejnym wydaniu ploteczek! Tym razem świąteczne
szaleństwo odbiło się na psychice każdej osoby, którą tutaj zobaczycie!
Wesołego czytania!

Magia świąt
Ostatnio stało się coś niesamowitego z
okazji rocznicy powstania Salem. Reny
Boursier, nasz były dyrektor, opuścił swoją
urnę, przerywając tym samym swoje wakacje.
Specjalnie, by na święta przemówić swoim
Renyferowym głosem. Jak to Renyfery mają w
zwyczaju!

Wesołych świ… robaczków?
Nauczyciel kursu Magiinsekologii,
Jason Frostern zastąpi wszystkie
skrzaty z salemowej kuchni
odpowiedzialne
za
Wigilijną
kolację.
Nauczyciel
sam
przygotuje jedzenie, które zawita
na stołach! Trzymamy kciuki, żeby
Jasonowi udało się przygotować
taką ilość jedzenia. Wyczekujcie
robaczków w talerzach!
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Salem na gorąco
Wioska św. Mikołaja!
Rada pedagogiczna postanowiła
zrobić
niespodziankę
uczniom,
poprzez przebranie się w świąteczne
stroje. Będzie można podejść do
Chaza Rileya przebranego za
Mikołaja i jego pomocnika elfa Nicolasa
Cane’a.
Dwójka
dyrektorów będzie siedzieć w
osobnym, udekorowanym pokoju w
towarzystwie renyferów, by młodsi
uczniowie mogliby zrobić sobie
zdjęcie lub opowiedzieć o swoich
wymarzonych prezentach!

Nowe zakazy
W szkole zapanowała taka moda na
pierogi, iż w tym roku nie będzie ich
na wigilijnym stole. Dyrekcja musi
postawić na nogi naruszony przez
niektórych Krukonów budżet.
Jednak czy święta bez pierogów
istnieją?!
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Salem na gorąco
Świąteczne lampki
W tym roku Ślizgoni zrezygnowali z
dekorowaniem szkoły węgorzami i
paprotkami. Postawili na bardzo
szykowne lampki w kolorze butelkowej
zieleni. Dodatkowo lśniące girlandy
mienią się bielą oraz srebrem! Postarali
się i wydali mnóstwo galeonów
(ciekawe czyich!).

Piękne drzewka
Co roku Wielką Salę ozdabiają ogromne
świerki, które przynoszą do szkoły
uczniowie. W tym roku padło na
Gryffindor
oraz
Hufflepuff.
Uczniowie dzielnie przynosili kłujące
drzewka, a ich opiekunowie nimi
dyrygowali (po co się przemęczać). Gdy
świerki ozdobiły salę, każdy członek
naszej społeczności wziął się za
dekorowanie! Podobno Coolkid robiła
za gwiazdkę!
Życzymy wam wesołych i zdrowych Świąt oraz lepszego Nowego Roku!
Widzimy się niebawem. Buziaki, tulaski
Siostry plotkary
Noniś i Liliś <3
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Ankietyzacja
Ho, ho, ho! Witajcie! Pewnie nie mogliście się doczekać kolejnej
analizy ankiety! Na szczęście już jesteśmy i przedstawiamy
najnowsze świąteczne odpowiedzi!

Któż z nas nie chciałby poczuć magii świąt w towarzystwie najbardziej
zakręconej Rady Szkoły w historii świata czarodziejów? Podejrzewamy
jednak, że ośrodkiem powszechnego zainteresowania mógłby stać się
słynny już Renyfer!

Ciężki orzech do zgryzienia… prezenty i jedzenie to dwie najbardziej
uwielbiane rzeczy w świętach. Nic dziwnego! Każdy z nas czeka na ten
jeden, jedyny w roku wieczór. To jedyna okazja by popuścić nieco pasa… i
pofolgować sobie z pysznościami, a tych zwykle nie brakuje, tak jak i
prezentów!
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Ankietyzacja

Pierogi! <3 Można przyrządzić je na wiele magicznych sposobów, a ich
smaku nigdy nie da się zapomnieć… Tak jak barszczu czerwonego z uszkami.
Jesteśmy niebywale dumni z Waszych wyborów!

Ciiiicha noooooc…Takie dźwięki być może popłyną z ust Gwen Shepherd
oraz jej magicznej rudej peruki! Dodatkowo chórkiem będzie duet
ankietowiczów, który niezbyt potrafi śpiewać. Jednak nie liczy się talent,
tylko chęć spędzenia tego magicznego czasu z najbliższymi, pamiętajcie o
tym!

Niektórzy pozazdrościli chyba św. Mikołajowi latających sań i chętnie
przygarnęliby orientalny, latający dywan! Cieszy się ogromną
popularnością w krajach Bliskiego Wschodu. Może to wskazówka dla
prof. Hooch, by szkolne miotły w końcu zamienić na latające dywany?

|| SM SALEM || NUMER 27 || GRUDZIEŃ 2020 ||

Ankietyzacja

Bitwa na śnieżki to największa frajda! Można bezkarnie przyśnieżyć w
twarz osobie, którą niezbyt darzymy sympatią. Jednak bieganie w białym
puchu wynagrodzi każde cierpienie spowodowane wylądowaniem
lodowatej bryły śniegu prosto między oczy. (Kto nie chce bić Puchonów?
No proszę was!)

To już koniec naszego podsumowania waszych odpowiedzi (ależ to
zakręcone, tak jak makowiec!) Liczymy na kolejne spotkanie w przyszłym
roku (kalendarzowym, hehe). Życzymy wam wszystkim zdrowych i
spokojnych Świąt oraz wspaniałego Nowego Roku! Nie zakrztuście się
rybą :3 I wyczekujcie białego puchu, bo w końcu bałwan sam się nie ulepi i
miło jest posiedzieć przed kominkiem w dormitorium, w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku, polegającego na udziale w śnieżnej bitwie! A
jeszcze milej, kiedy wiecie, że to wasza drużyna jest tą zwycięską!

Pozdrawiamy cieplutko,
Nona&Lysio
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Przegląd Salem
“Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań! Gdzieś w oddali, Reny
stary, ciągnie wora z prezentami!“ - Tak przywita was Niuchacz w jeden
ze świątecznych poranków gdy odwiedzicie wielką salę. Również ja
witam was w świątecznym wydaniu gazetki “Witch Please”, którą
zaczniemy od przeglądu minionych i aktualnych wydarzeń.
12 grudnia odbyły się Obchody drugiej rocznicy powstania Salem.
“Chaz Riley: Dokładnie 30 listopada 2018 r. w składzie 6-osobowym
otworzyliśmy oficjalnie Szkołę Magii Salem.”

Aby uczcić to wspomnienie
mam dla was parę cytatów z
pierwszego w historii Salem
rozpoczęcia roku gdy to
wszystko się zaczęło i trwa
po dziś dzień.

“Dyrektor_Modine: Drodzy uczniowie, nauczyciele, goście. Witam Was
wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym Rozpoczęciu I Roku
Szkolnego w Szkole Magii Salem!”
“Dyrektor_Modine: Już dziś zacznie się Wasza (oraz nasza) przygoda w
tej nowej szkole na arenie świata magii. Żywimy nadzieję, że najbliższe 8
tygodni spędzimy w miłej i rodzinnej atmosferze.”
“Dyrektor_Modine: Pierwszy Rok Szkolny w Szkole Magii Salem
uważam za otwarty!”
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Przegląd Salem
Podczas uroczystego świętowania rocznicy swoją mowę wygłosiło
wielu uczniów oraz nauczycieli wspominając najlepsze chwile w
naszej szkole. Głos zabrał także założyciel placówki - Reny
Boursier.
“Reny: Jestem bardzo dumny z tego co udało się tu wam wszystkim
stworzyć, mam nadzieję że za rok też się spotkamy, że ja jeszcze będę żył i
Salem też.”
Oprócz wzruszających wypowiedzi w trakcie wydarzenia mogliśmy
posłuchać Salemowego radia oraz wziąć udział w zabawach
wystawiających na próbę naszą wiedzę, na temat byłych nauczycieli
oraz absolwentów szkoły.
To jednak nie koniec atrakcji, na stronie szkoły zostały
przygotowane konkursy na karykaturę wybranego dyrektora oraz
na napisanie wiersza związanego z Salem. Była to znakomita okazja
by nieco zabawić się wizerunkami naszej kochanej kadry radnych!
Świętowanie trwało cały weekend. Już następnego dnia mogliśmy
wziąć udział w Teście Wiedzy o Szkole Magii Salem. Nikomu nie udało
się poprawnie odpowiedzieć na cały zestaw pytań a najwyższy wynik
osiągnął krukon, Lian Hyde.

Boże narodzenie już za nami, a jak co roku w Salem rada szkoły
ogłosiła świąteczną przerwę od zajęć. Trwa ona 10 dni. Od 23 grudnia
do 1 stycznia.
Nie obawiajcie się jednak nudy i pustek w wielkiej sali. Wraz z
przerwą rozpoczęły się Świąteczne Wyzwania organizowane przez
nauczycieli i radę szkoły.
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Przegląd Salem
Każdego dnia pojawiają się dla was świąteczne atrakcje - wydarzenia
na czacie lub zabawy na stronie szkoły. Zapraszam do udziału w
wyzwaniach wszystkich, którym znudzi się podjadanie sałatki
jarzynowej i karpia z wigilijnego stołu.
Dla ciekawskich, przedstawię wam
parę wydarzeń, które będą lub
miały miejsce w ostatnich dniach
Świąteczny czas umiliło wam
specjalne wydanie godziny czarów,
wspólna Salemowa Wigilia, a już
jutro zrobi to Potteriada. Na
więcej informacji o najbliższych i
zarazem ostatnich wyzwaniach
musicie cierpliwie czekać!

Wracając do przyziemnych spraw
pragnę poinformować was o
trwających Konkursach Prefektów.
Jeśli nie mieliście okazji do tej pory
wziąć w nich udziału, tuż po Nowym
Roku
pojawią
się
konkursy
Hufflepuffu. Wyczekujcie newsa na
stronie!

To będą ostanie konkursy domów, jednak czekają na Was jeszcze
konkursy prefektów naczelnych! Więcej dowiecie się niedługo.
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Przegląd Salem
Gdy emocje związane z świętami i nowym rokiem opadną zapraszam
was na Bitwę z Trollem i Zagadki Boursiera. Obie zabawy odbędą się 3
stycznia, jedna po drugiej. Początek wydarzenia już o 19:00. Więcej
informacji na ich temat znajdziecie [TUTAJ] i [TUTAJ].

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.
Anonimowe ogłoszenie grzecznościowe: “MIŁY KAWALER POZNA
MIŁEGO KAWALERA”
Nick Lemunovich oferuje: “Sprzedam swoje życie! Bardzo Tanio! Tylko 1
Galeon!” Chętni do zakupu mogą zgłaszać się bezpośrednio do
sprzedającego, mile widziane negocjacje tej jakże wygórowanej ceny.
Wynonna Perez informuje: “Osobę, która
zostawiła stare skarpetki w Tylnej Sali,
proszę
o
ich
NATYCHMIASTOWE
usunięcie.” Jeśli podejrzewacie kogoś o
ten okrutny czyn proszę w trybie
natychmiastowym poinformować Panią
Profesor.

|| SM SALEM || NUMER 27 || GRUDZIEŃ 2020 ||

Przegląd Salem
Ogłoszenie sportowe: “Pora chwycić miotły
w dłoń! Zaraz po świętach rusza Szkolna
Liga Quidditcha. Wszystkich chętnych do
udziału w niej zachęcam do rozpoczęcia
przygotowań. Pierwsze informacje w
związku z zapisami pojawią się Po 1 stycznia.”
- Annabeth Wolfrose-Korfis
Jeśli chcecie przyczynić się do powstawania gazetki “Witch Please”
zachęcam do udzielania odpowiedzi w Ankietyzacji do której link
znajdziecie zawsze w temacie pokoju Salem.
Jeśli macie ochotę podzielić się swoimi muzycznymi gustami i znaleźć
swoich wykonawców oraz utwory w Salemowej liście przebojów
pilnujcie Hitów Salem i śledźcie zamieszczane formularze.
Zapraszam również do rozwiązywania zabaw z działu “Rozrywka”
który znajdziecie na końcu każdego wydania “Witch Please”.
To by było na tyle w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Salem. Życzę wam
spokojnych i radosnych świąt oraz hucznego nowego roku w
towarzystwie najbliższych.

Pozdrawiam,
AWK
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Teorie Spiskowe
Dzień dobry wieczór! Przychodzimy do Was ze sporą dawką teorii
spiskowych, czyli naszych domniemań, podejrzanych spraw, które są
warte dyskusji! Sięgnijcie więc po kocyś, herbatkę, by móc z czystą
przyjemnością, jak i pełnym relaksem, czytać nasz artykuł.
Nasze grono redakcyjne jednak uległo małej zmianie, ponieważ ktoś
porwał Ashley Evans! Nikt nie wie, gdzie się znajduje, a przedstawienie
bez rąk do pomocy nie może dalej trwać. Z pomocą przyszła jednak
Nicola Walker, która uratowała sytuację. Mamy nadzieję, że nasza
wspólna praca się Wam spodoba. Zapraszamy!
Zakochana Paraa, Raveeen i Mikooołaj!
Raven Cane, nasza Salemowa gwiazdeczka - zaraz po Lianie
oczywiście - w piątkowy wieczór, zakochała się w Świętym Mikołaju!
Byliśmy świadkami tego, jak nie ukrywała swoich uczuć, co
definitywnie świadczy o jej gryfońskiej odwadze.
[12:16:07] Raven_Cane: Święty Mikołaj jest przystojny
[12:16:15] Raven_Cane: Nie to co Lian albo Nico
[12:16:34] Raven_Cane: Bo on ma w sobie coś co nikt nie ma, ciekawe kiedy
wezmę z nim ślub <hmm>
Czy Święty Mikołaj okaże się złym człowiekiem?!
Jakiś czas temu, niektórzy z nas mieli przyjemność spotkać Świętego
Mikołaja w Wielkiej Sali! Nieliczni domyślili się, kto skrywa się pod
tym nickiem. Legendy głoszą, że oprócz prezentów rozdawał
również rózgi dla niegrzecznych Salemowiczów! Czy owe opowieści
mają ziarenko prawdy? Tak! Same osobiście tego doświadczyłyśmy,
zobaczcie! Nie życzymy tego nikomu...
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Teorie Spiskowe
[17:35:34] Swiety._Mikolaj: Dostajesz rózgę! nie obchodzi mnie, że byłaś
grzeczna
[17:38:10] Swiety._Mikolaj: Tylko wam te komórki w głowie, ale mózgu już
brak!
Gwendolyn idolką wśród nastolatek?
Można się domyślić, że Gwendolyn Shepherd jest czarującą, młodą
czarownicą. Wielu nowych uczniów, a zarazem tych starszych,
zazdrości pięknej urody! Ile dziewczyn by dało wszystko, za
uzyskanie tak delikatnej twarzy, jaką ona ma.... Wiele z nich, nawet
obmyśla plan jak ją porwać oraz...zamknąć w piwnicy, a następnie
wyssać esencję piękności. Ale, ale! Szokiem dla nas był moment, gdy
to sam Arab - który swoją drogą, już zaszczycił nas kiedyś obecnością
- ukazał swoje prawdziwe zamiary. Czy uroda i życie Gwendolyn w
naszej szkole są zagrożone przez przybysza z innego kontynentu? A
może era Justina Biebera minęła i młoda dyrektorka zastąpiła go w
gronie idolów?
[19:44:32] ~Sharyar Muhajir: I love that Gwen <love>
[19:45:36] ~Sharyar Muhajir: Is she free?
[19:47:13] ~Sharyar Muhajir: Even if he has someone, I'll steal it
[19:49:04] ~Sharyar Muhajir: I see that I have a lot of competition <13>
Nic(k)olasy i ich niecne plany...
Ostatnio chodzą słuchy, iż między Nicolasem Cane i Nickolasem Le
Fentem zaczyna od nowa iskrzyć! Podobno, po nocach, gdy nikt nie
patrzy wymykają się z zamku, aby leżeć na łące i wpatrywać się w
gwiazdy. Profesor Le Fent na dodatek gotuje mu swoje słynne
pierogi w komnatach Salem. Czy Lianowi się to spodoba?
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Teorie Spiskowe
Łamacz serc?
Ostatnio Coolkid Potter przeżywa załamanie nerwowe, ale ktoś
musi być temu winien...bo to dosyć niespotykane! Może to James
Sullivan... A nie! Podobno przecież (nagle) ją polubił *śmieje się*.
Ktoś w Salem chodzi po korytarzach i łamie serca uczniów, które są
bardzo delikatne i kruche jak świąteczne pierniczki. Najciekawszym
jednak jest fakt, że Rada ma to całkowicie gdzieś! Może to oni
zatrudnili kogoś specjalnie do tej działki? Mamy nadzieję, że sprawa
jak najszybciej wyjdzie na jaw i zakończy swoje brutalne istnienie.
[14:08:52] coolkid_potter: [płacze i tula gwen]
[14:08:52] coolkid_potter: pocieszy mnie ktoś? <cry>
Porywanie uczniów!
Może ktoś z was zauważył (bądź nie), ale ostatnio wiele osób nagle
ZNIKA. <hmm> Ciekawe! Krążą plotki, że któryś z Salemowiczów jest
złodziejem. Czy to Coolkid, która wszystkim znana jest z okradania
każdego? Sama twierdzi że nic o tym nie wie, ale czy możemy być
pewni jej zapewnieniom? A może najzwyczajniej w świecie wszyscy
wyjechali na zimowe wakacje? Podejrzane sprawa...Czas zatrudnić
detektywa!
Czy Chaz jest królem Pierogów?
Chaz… profesor który uczy w Salem, skrywa mroczną tajemnicę. Nic
dziwnego, że widać go bardzo rzadko na chacie. To było dosyć
dawno, ale postanowiłyśmy o tym opowiedzieć, a nuż ktoś nie wie!
Któregoś dnia, jak wyszłyśmy w nocy na szkolne podwórko,
zobaczyliśmy w ciemności...
MEL
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Teorie Spiskowe
Profesora, który *DAM DAM DAM* trzymał garnek wypełniony po
brzegi pierogami, uwieńczony podpisem “Nie dotykać, to dla MEL”
Zapiszczałyśmy i próbowałyśmy je zabrać, ale on, jak opętany, uciekł
w stronę lasu, krzycząc: JA JESTEM KRÓLEM PIEROGÓW. Czy
Profesor nas wszystkich pozabija, gdy tylko zobaczy w naszych
łapkach pierogi? Czy będzie nadal kradł pierogi Melani bądź bawił
się w jej pierogowego giermka?
Mikołaj i renifery to złodzieje?!
Ostatnio, wchodząc przez bramę salemowego zamku, mogliśmy
zauważyć świąteczne dekoracje, a nawet Świątecznego Niuchacza,
który krzątał się po kątach i między nogami uczniów w czapce elfa.
Doszły do nas słuchy również o pewnych podejrzeniach,
dotyczących Mikołaja, który podobno wyruszył do nas, by zostawić
nam pewne niespodzianki. Tylko jest pewien problem…Co jeśli ze
swoimi reniferami planuje rozbój w biały dzień? Musimy mieć się na
baczności!
[12:25:12] Renifer: Mikołaj już do was pędzi!
[12:25:18] Aniołek: ale ukradnie wam wszystko co zobaczy <elmo>
[12:28:05] Renifer2: My też!! ODDAWAJCIE MARCHEWKI
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Teorie Spiskowe
Mikołaj i renifery to złodzieje?!
Kto przyszedł chociaż raz na chat i skierował swój wzrok na Wielką
Salę, wie, że pewna Gryfonka ubiera codziennie, od pierwszego dnia
grudnia, choinki. Tylko co się dzieje z nimi wszystkimi, że młoda
uczennica na drugi dzień musi rozpoczynać swą pracę od nowa? Są
przeróżne teorie, jedne dotyczą tego, że codziennie, pod koniec
dnia, zanosi je do piwnic zamku i spala w ogromnym piecu. Niektórzy
twierdzą, iż podczas każdej nocy, przychodzi jakiś troll i zjada ze
smakiem jedną choinkę, przegryzając ją dziecięcym mięskiem. Jeszcze
inni uważają, że to sprawka Wynonny Perez. Gdy nie może zasnąć,
przychodzi do Wielkiej Sali i obgryza gałązki choinek z
niewiadomych przyczyn. Może nowa pasta do zębów? Następnie pień
w całości połyka Nickolas Le Fent, prawie jak bóbr. Czy to prawda?
Nadszedł ten piękny Grudniowy czas, pewnie klimat Świąt… nadal jest
Wam bliski, a to dlatego, że to czas, który w większości spędzamy z
bliskimi bądź w samotności (jak kto woli) z dobrą herbatką i
świątecznym filmem. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli rodzina w
jakiś sposób nas uraziła, to i tak zawsze w głębi serca nas wspieraja i
kochaja. Często jednak zauważamy to dopiero z biegiem czasu, ale
życzymy Wam, byście mieli oczy i serca szeroko otwarte!
Spóźnionych Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wspaniałego Nowego
Roku życzą,
Luizka i Nicolka
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Merry Christmas kochani muzykomaniacy. Witam was w przeglądzie
muzycznym, w tym najpiękniejszym okresie w roku czyli w okresie
świąt bożonarodzeniowych. Każdy z nas dobrze kojarzy ten moment
gdy w radiowych odbiornikach, telewizji i galeriach handlowych
zaczynają lecieć znane nam, zimowo świąteczne utwory.
Kochamy je ale i może odrobinę nienawidzimy za to że namolnie
wkręcają się do naszych uszu przez co stale nucimy je pod nosem.
Zanim przejdziemy do przeglądu muzycznych przebojów pragnę
przedstawić wam oficjalnie 5 kategorii przeglądu muzycznego, w
których będą wyróżniane utwory.
Młodzieżowe odkrycia - Jak sama nazwa mówi, w tej kategorii
znajdziecie utwory nowego pokolenia, które dopiero rozwija
swoje skrzydła.
Klasyki muzyki - W tej kategorii znajdą się klasyki
poszczególnych dekad oraz gatunków muzycznych.
Faza: Zapętlone - Nic dodać, nic ująć. Utwory wciągające do
kwadratu.
Oryginalne brzmienia - Porzućmy mainstreamowe utwory,
poznajmy to co wyjątkowe.
Polecajki - Tutaj, znajdą się utwory, które wy sami uwielbiacie i
chcecie się nimi podzielić z innymi. Zachęcam do podrzucania
linków do utworów w tym formularzu [KLIK]
Gdy formalności mamy już za sobą pora zanurzyć się w świątecznym
nastroju. Zaczniemy od Klasyki Muzyki, która jest z nami już od 1994
roku czyli All I Want For Christmas Is You. [Link do utworu].
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Mimo, że wśród list przebojów
mamy dużo starsze, świąteczne
klasyki to właśnie ten utwór od
lat podbija nasze serca. Singiel
wykonywany przez Mariah Carey
już
w
2006r.
zawładnął
amerykańskim
środowiskiem
muzycznym dzięki czemu piosenka
stała się najlepiej sprzedającym,
świątecznym
kawałkiem
w
historii. Do dziś singiel jest
sprzedawany w formie dzwonków.
Jeśli jesteście fanami starszych wersji kolęd i samej Mariah
zachęcam was do przesłuchania całego albumu zatytuowanego
“Merry Christmas”. [Link do albumu].

Jest to idealny wybór dla całej rodziny umilający przygotowania
świątecznego stołu. Na płycie znajdziecie takie klasyki jak Silent
Night lub O Holy Night a także inne piosenki autorstwa Mariah
Carey i producenta - Waltera Afanasieff.
Dla fanów męskich głosów przygotowałam specjalny Klasyk Muzyki
czyli Last Christmas, utwór w oryginalnym wykonaniu duetu Wham!
[Link do utworu].
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Utwór został wydany w 1984 roku i bardzo prędko stał się
świątecznym szlagierem. A czy wy zakochacie się równie mocno w
tym utworze i podarujecie swoje serce komuś wyjątkowemu?

Jeśli znudzą wam się kolędy i klasyczne świąteczne piosenki
zachęcam was do przygotowywania swoich pierniczków przy
akompaniamencie samych instrumentów.
W Fazie: Zapętlone pragnę zaprezentować wam utwory Lindsey
Stirling, znakomitej skrzypaczki, wokalistki i tancerki. Lindsey jest
wyjątkową postacią na scenie muzycznej. Podbiła serca ludzi na
całym świecie pokazując, że nie trzeba oddawać się wyłącznie jednej
pasji lecz można eksperymentować i łączyć różne talenty ze sobą.
Mimo, że taniec podczas gry na skrzypcach wydaje się nienaturalny i
niemożliwy nie poddała się i nieprzerwanie ćwiczyła tę trudną
sztukę. Po latach pracy odniosła sukces i miliony fanów na całym
świecie.
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Na ten moment kanał Lindsey
Stirling liczy prawie 13 milionów
subskrypcji a najpopularniejsze
single posiadają nawet 280
milionów odtworzeń. Wśród
swojej dyskografii posiada parę
niezwykle
czarujących,
świątecznych utworów. Między
innymi Carol of the Bells [Link do
utworu] oraz Santa Baby gdzie
możemy usłyszeć także wokalne
partie w wykonaniu muzyczki
[Link do utworu].
W swoim świątecznym albumie posiada również utwory stworzone
we współpracy z Sabrina Carpenter i Becky G. You're A Mean One, Mr.
Grinch [Link do utworu] i Christmas C'mon [Link do utworu].
Ulubionym
instrumentem
Stirling
są
elektryczne
skrzypce, które łączy z
takimi stylami muzycznymi
jak Hip-hop, dubstep czy
rock. Mam nadzieję, że
znaleźliście swój ulubiony
utwór wśród wymienionych.
Jeśli przykuły one waszą uwagę zachęcam do przesłuchania
pozostałych piosenek w wykonaniu Lindsey.
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Na koniec mam dla was świąteczną niespodziankę w postaci bardzo
nietypowych utworów. Część z was na pewno je kojarzy, część ma z
nimi związane piękne wspomnienia w świecie magii. Przed wami
pamiątkowe świąteczne piosenki stworzone wraz z radiem
Potterwarta. Pierwszy utwór - Święta w Świecie Magii [Link do
utworu] Stworzony w 2016r. i ukazany podczas świątecznej audycji
Potterwarty. W tworzeniu tej piosenki wzięły udział osoby ze
wszystkich zakątków ŚMu, z różnych szkół.
I drugi utwór - !Święta [Link do utworu] czyli śmowa wersja All I
Want For Christmas Is You przedstawiająca szkolne boty w
bożonarodzeniowym wydaniu z 2017r.
Może nie są to najbardziej perfekcyjne utwory w swoim wykonaniu
lecz łączą nasz świat magii w ten świąteczny czas. Mam nadzieję, że
wzbudziłam w was nieco wspomnień a nowym osobom mogłam
pokazać jak piękne rzeczy powstają w naszej małej społeczności.
Przesyłam wam gorące uściski. Życzę wesołych, radosnych świąt
pełnych muzyki i wspólnego kolędowania w rodzinnym gronie a
także nowych odkryć muzycznych w kolejnym roku.
Wasza muzykoholiczka,
Wilczaróża
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Hity Salem
Witajcie Czarodzieje!
Od czasu poprzedniego artykułu mieliście szansę głosować na ulubione
wykonania muzyczne w plebiscycie Hity Salem. Jako iż czas głosowania
się skończył, pora na rozliczenie. Przypominam, że wyróżniamy
następujące kategorie:
Ulubione piosenki Salem
Ulubieni wykonawcy salem
Ulubiony albus salem

Ulubiony wykonawca Salem
Miejsce 3

Shawn Mendes
Tego pana chyba nie trzeba przedstawiać! Wspaniały muzyk i
piosenkarz oraz aktor. W 2016 roku wydał znany wszystkim utwór
,,Treat You Better” który do dziś rozbrzmiewa na popowych stacjach
radiowych! Niedawno na platformie Netflix pojawił się film
dokumentalny na jego temat, polecam obejrzeć każdemu
wielbicielowi!
Miejsce 2

Imagine Dragons
4-osobowy zespół muzyczny z wokalistą Danem Reynoldsem na czele.
Zespół założony został w 2008 roku właśnie przez Dana. Na pewno
nikomu nie jest obcy ich utwór ,,Whatever It Takes” oraz ,,Thunder”
z ich debiutanckiej płyty ,,Evolve”.
Miejsce 1
Raven Cane
Z pewnością wszystkim znana jako pani Dyrektor Szkoły Magii Salem.
Jednak gdy światła szkoły gasną i ostatni uczniowie idą już spać
Raven biegnie do studia nagrywać swoje hity. Znana z promującej
Szkołę piosenki ,,To Wszystko Znajdziesz w Salem”, którą chwali się
w swoim radiu.
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Hity Salem
I tak to byli ulubieni wykonawcy Salem! Kolejna kategoria będzie
posiadała mniej pozycji, bo aż jedną.

Ulubiony album Salem
"Trójkąt Warszawski" oraz "Evolve"
Trójkąt Warszawski jest to tzw. storytellingowy album polskiego
wykonawcy Taco Hemingway’a. Artysta opowiada w nim o swoich
przeżyciach miłosnych w Warszawie. Album został wydany w
Grudniu 2014 roku i pokrył się Złotym certyfikatem sprzedaży za
łącznie ponad 15 000 sprzedanych egzemplarzy.
Evolve album wymienionego już wcześniej zespołu Imagine Dragons.
Wydany w 2017 roku. Zdecydowanie jest to jeden z
najpopularniejszych albumów. Zostało wyprzedane ponad milion
kopii albumu dzięki czemu zespół zyskał platynową płytę.
I to by było na tyle. Zostańcie z nami na dłużej. W kolejnym wydaniu
gazetki przedstawimy listę Ulubionych piosenek Salem.
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Wywiad z wyjadaczem
Shaula Dallas: [W sali do wywiadu
było cicho. Jedynie dwie osoby,
redaktorka, Shaula Dallas, oraz jej
gość, Nicolle Word, przebywały w
niej i śmiały się z swoich żartów.
Lekko
kaszląc,
puchonka
unormowała swój głos i zaczęła
mówić.]
Shaula: Dobrze… My tu gadu gadu,
a spotkaliśmy się w innym celu. Czy
jesteś gotowa na wywiad?
Nicolle Word: Tak. [Odpowiedziała
i poprawiła się na krześle.] Zaczynaj.
Shaula:
Zatem…
[Chrząknęła.]
Znana jesteś w Salem głównie z
tego, że przywdziewasz barwy
Gryffindoru dość długo, jak nie
najdłużej! Możesz nam przedstawić
swoją historię od początku
dołączenia do domu Lwa?
Nicolle: [Dziewczyna uśmiechnęła
się nieznacznie] Ostatnio James mi
to wytknął. Ale wracając do
pytania.
Moje
początki
gryfonowania wybiegają daleko w
przeszłość poza Salem, sięgają
jeszcze
mitycznego
dziś,
Winsfordu. To tam zostałam
przydzielona pierwszy raz do
Gryffindoru i tak już zostało.
Jednak gryfonką czułam się na
długo
wcześniej,
może
nie
wyglądam.

przede wszystkim nie znoszę
tchórzostwa i chowania się za
innymi, potrafię głośno wyrazić
swoje poglądy i się ich nie wstydzę.
Tak zostałam wychowana i to
pewnie tam należy szukać tych
najstarszych początków.
Shaula: [Uśmiechnęła się na
wypowiedź koleżanki.] Chciałabym
być taka odważna jak ty. [Zaśmiała
się cichutko.] Przebywasz długo w
tym
Gryffindorze,
nawet
wcześniej, niż wskazuje istnienie
naszej placówki. Czy czujesz więź,
która sprawia, że to miejsce możesz
nazwać... takim drugim, a może
nawet i pierwszym, rodzinnym
domem? Czy może traktujesz to
tylko jako przynależność, z
obowiązkami i możliwościami?
[Spojrzała
na
nią,
będąc
zaciekawiona.]
Nicolle: [Dziewczyna zamyśliła się i
przez chwilę milczała zbierając
myśli i ubierając je w słowa. Gdy już
była gotowa spojrzała w oczy swojej
koleżanki i zaczęła mówić.] Salem
pozwala mi zbierać siły, jakby to
mugole powiedzieli: "naładować
akumulatory". Jest dla mnie
odskocznią od szarzyzny i rutyna
dnia codziennego. Mimo tego, że
nie udzielam się specjalnie na
forum, to właśnie tutaj mogę
spotkać osoby, które kochają to co
ja i mają podobne pasje.
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Wywiad z wyjadaczem
[Jej oczy roziskrzyły się w miarę jak
mówiła.] Zdecydowanie to mój dom,
nie chce tutaj stopniować pierwszy
czy drugi, po prostu jednym z tych
najważniejszych
dla
mnie,
Winsford też się zalicza do tego
grona.
[Zakończyła
swoją
wypowiedź na jednym wydechu i
dopiero wtedy nabrała powietrza,
czekając na kolejne pytanie.]

Shaula:
Oh... wybacz.... Nie
wiedziałam, że w taką stronę to
padnie.... Jeśli mogę poprawić Ci tym
humor, to powiem Ci jedno. Wierzę,
po prostu tak sama z siebie wierzę,
że nasi najbliżsi dostają raz do roku
pozwolenie aby zejść na Ziemię i
spędzić z nami Święta.

Shaula: [Jej serce rozkleiło się na
ostatnie zdanie. Było piękne.] Aż mi
słów
zabrakło...
Piękne...
[Zakaszlała lekko, starając się
przywrócić do porządku.] Dom to
piękne słowo, ale twoja definicja
mi zapiera dech piersiach. Mi dom
kojarzy się głównie z rodziną, a
potem na myśl przychodzą Święta...
[Rozmarzyła się, jednak szybko
spojrzał na Nicolle.] Podzielisz się
z nami, jak spędzasz Święta?
[Przyglądała
się
jej
w
zaciekawieniu.]

Nicolle: Ale wiem, że spędzimy je w
miłej atmosferze śpiewając kolędy!
[Dopowiedziała].

Nicolle: [Jej oczy troszkę przygasły,
jednak uśmiechnęła się i zaczęła
opowiadać.] Jak zwykle święta
spędzę w domu, bez fajerwerków.
Pewnie jak co roku do wigilijnego
stołu zasiądziemy dopiero jak już
wszystko będzie gotowe, a nie z
pierwszą gwiazdką. [Parsknęła
lekko na wspomnienia, które pchały
się jej przed oczy, jak gorączkowe
sprzątanie, czy lepienie uszek i
wielka panika, bo ciasto nie chce się
kleić.]
Niestety
do
stołu
zasiądziemy z mamą same, gdyż są to
pierwsze święta po odejściu mojej
babci i pieska.

Shaula: Taaa u mnie bez zatyczek do
uszu lepiej nie wchodzić. Jak siostry
ruszą, to nic, ale jak tata wjedzie ze
swoim ALLELUJA, to wiedz jedno...
masz
uciekać!
[Zakończyła
dramatycznie, tym samym rozluźnić
trochę atmosferę. Razem zaczęły się
śmiać.] Dobrze... Zatem, [Chrząknęła]
Jaką tradycje najbardziej lubisz?
Ubieranie
choinki,
wieczerza
Wigilijna, czy może kolędowanie? Ja
szczerze wolę wieczerzę, bo wtedy
śmiech
jest,
że
ugotowane,
zrobione, a nikt nie je. [Zaśmiała się
lekko na to, lecz spojrzała na
gryfonkę, będąc zaciekawiona jej
wyborem.]
Nicolle: [Parsknęła na słowa Shauli]
Wiesz, z tym ubieraniem choinki to
tak niespecjalnie, ale na wieczerzę
to czekam cały rok
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Wywiad z wyjadaczem
[Dziewczyna poczuła jak jej żołądek
zaczyna się cieszyć na karpia,
przełknęła więc ślinę, by móc
kontynuować.] Uwielbiam zarówno
ją przygotowywać, jak i spożywać.
[Tu puściła oko do Shauli.]

wiem, że niektórzy na niego
narzekają, ale ja go uwielbiam, u
mnie w domu robi się go po prostu
w panierce, bez jakieś galarety czy
czegoś innego.

Shaula: Zatem zapraszam do mnie!
[Powiedziała,
tym
samym
przerywając. Spojrzała na nią
przepraszająco.]

Shaula: TA ja i karp mamy po
drodze... nikt go u nas nie je i nikt
nie lubi. Gustujemy w okoniu…

Nicolle: [Zaśmiała się cichutko z
koleżanki, po czym kontynuowała.] A
śpiewać to lubię, a że kolędy
śpiewa się tylko w okresie Bożego
Narodzenia to korzystam z okazji i
mam nadzieję, że nie brzmię jakoś
okropnie.
I
dziękuję
za
zaproszenie. Tylko się nie zdziw jak
skorzystam. [Tu zrobiła poważną
minę i pogroziła koleżance palcem,
po czym parsknęła śmiechem.]

Nicolle: Oo ja nigdy go nie jadłam, u
mnie zawsze był karp… nawet śledzi
za bardzo to nie było.
Shaula: Polecam! Ma mniej ości niż
karp. No u mnie też kiedyś był, ale to
potem leżało w zamrażarce od...
Świąt do świąt.
Nicolle: [Zaśmiała się.]

Shaula: [Spojrzała na nią poważnie.]
Liczę na to, że zagościsz w moich
progach [Posłała jej uśmiech.]
Dobrze zatem... [Spogląda na swoje
notatki awaryjne.] Skoro mówimy o
jedzeniu [Odrzuca kartki za siebie,
wiedząc że nic z nich nie wyskrobie.]
Jaką potrawę Wigilijną lubisz
najbardziej?
Nicolle: Oj umiesz się pastwić! [Tu
zrobiła smutną minkę, choć oczy jej
rozbłysły rozbawieniem.] Teraz nie
będę mogła przestać myśleć o
karpiu, a wiesz ile to jeszcze dni do
Wigilii?
[Powiedziała, kiepsko
udając naburmuszenie.] Cały rok
czekam na karpia.

Shaula: Dobrze, Zatem... chyba
ostatnie pytanie do Ciebie... Jesteś
gotowa?
Nicolle: Dajesz!
Shaula: Jaki jest twój wymarzony
prezent od Świętego Mikołaja? Bo jak
dobrze wiemy, on istnieje i grzecznym
dzieciom daje prezentym a tym
niegrzecznym.. [Chrząka.] Chowa do
szafy Chaza i tam przechowuje, aż
będą grzeczne. To dlatego giną
uczniowie!
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Wywiad z wyjadaczem
Nicolle: [Lekka konsternacja na twarzy dziewczyny zdradzała, że nie za
bardzo wie co powiedzieć.] Trochę trudne pytanie, w sumie od dawna
nie zastanawiałam się nad tym, jako mała dziewczynka bardzo
chciałam domek dla lalek, którego nigdy nie dostałam, a teraz to
najbardziej by mi się przydało więcej optymizmu i o ogromnych
różowych okularów! [Powiedziała lekko się czerwieniąc.]
Shaula: [Dopisała to do listy prezentów, które miała zamiar podarować.]
Ekhem... Zatem dziękuję serdecznie za wywiad. Mam nadzieję, że się
spodobał!
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Wywiad ze świeżaczkiem
[Młoda Ślizgonka przyszygotywowała się do wywiadu który tym razem
miał się odbyć w szkolnej auli. Nastolatka dołożyła krzesło do stoliku
gdzie sama miała usiąść, a z szuflady wyjęła szmaragdowy notatnik obok
położyła swoje ulubione czarne pióro żeby móc wszystko zapisać. Po
chwili zastanowienia wzięła talerz z tajemniczymi rzeczami i schowała
do pudełka przez które gość nie mógł nic zobaczyć, a położyła je tak by nie
mogło przeszkadzać ani jej ani jej gościowi]
Asteria Hunter: Hej, siadaj!
[Uśmiechnęła się do spóźnionej
dziewczyny i wskazała dłonią na
dostawione krzesło]
Melanie McConaughey: Cześć!
[Podbiegła do niej prędko, po czym
usadowiła kuperek na drewnianym
krześle.]
AH: [Gdy gość się wygodnie
rozsiadł , uśmiechnęła się do niej]
Zacznijmy od tego że świeżakiem
jesteś w Salem i to chyba nie jest
twoje pierwsze spotkanie z ŚM… Od
ilu lat masz styczność ze Światem
Magii?
MC: Zgadza się, Salem to dla mnie
nowość, chociaż słyszałam o nim
co nieco przed rozpoczęciem w nim
nauki. Jeśli chodzi o sam Świat
Magii, to będzie już chyba... No, 6
lat niebawem.
AH: [dziewczyna rozszerzyła lekko
oczy i odparła] To naprawdę dużo!
Pewnie
masz
niemałe
doświadczenie no i masz pewnie
ulubiony przedmiot, a może się
mylę?

MC: [Zaśmiała się cicho na gest
dziewczyny.] Oj, to prawda! Jednak
w ŚM jest o tyle magicznie, że nigdy
się nie starzejesz. Jasne, że się nie
mylisz.
Każdy
ma
"inne
podniebienie", ja preferuję raczej
typowo
klimatyczne,
dość...
Aktywne! Zielarstwo i Latanie na
Miotle
to
jedne
z
moich
ulubionych przedmiotów.
AH: [pokiwała głową] Taak, tam się
można wykazać klimatem, a
przedmioty same w sobie są są
fajne. Ale przejdźmy do twojego
imienia i nazwiska ŚMowego,
dlaczego te , a nie inne? [zapytała
zaciekawiona dziewczyna]
MC: Hm, w moim - dość długim
stażu w Świecie Magii miałam dość
dużo nicków. Mój obecny wiąże się
z pewną historią. Imię - Melanie,
wymyśliła mi tak naprawdę
Wynonna Perez. Dobrze pamiętam,
kiedy obie miałyśmy te same imiona,
a na ten fakt profesor Perez nie
była zadowolona więc podała mi
jeden przykład imienia, na który
mogłabym go sobie zmienić. Jak się
spodziewasz była do Melanie!
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Wywiad ze świeżaczkiem
MC: Co do nazwiska... Należy do
jednej z osób z ŚM. Ale kogo zostawię to dla siebie!
AH: [parsknęła cichym śmiechem]
Imię nauczycielki od zaklęć, ty to
potrafisz Mel. No oczywiście
rozumiem, jeśli nie chcesz nie
podawaj, ja nikogo nie zmuszam.
No i oczywiście mam jeszcze
pytanie
co
do
twojego
Krukońskiego
dormitorium.
Dlaczego Ravenclaw?
MC: Oh, a nie widać dlaczego?
[Parsknęła śmiechem.] Od zawsze
na zawsze ciągnąć mnie będzie do
Ravenclaw z powodu cudownej
atmosfery, którą tam czuję w
każdej
szkole.
Oczywiście
próbowałam innych domów, tak
dla
urozmaicenia,
jednak...
Brakowało mi tej sympatii dla
każdego, pomocy i... właśnie tej
atmosfery.
AH:
[pokiwała
głową
ze
zrozumieniem] Każdego będzie
ciągnąć gdzie indziej , to
zrozumiałe.
AH: Prefekt Naczelna Salem na
swoim pierwszym roku. Nie zdziwił
cię fakt, że to właśnie Tobie
przypadła ta funkcja? A może
wiedziałaś że tak będzie i to nie
było nic szokującego?

MC: Nawet nie wiesz jak bardzo
biło mi serce podczas Sabatu
Czarownic...!
Bardzo
mnie
zdziwiła, ponieważ widząc jakich
mamy tu cudownych, wielce
pomocnych
i
sympatycznych
salemiczów,
zwątpiłam
w
obdarowanie mnie tą funkcją.
Niemniej
jednak
bardzo
się
ucieszyłam i cieszę po dziś dzień!
AH: [uśmiechnęła się do Krukonki]
Myślę że każdy by tak zareagował,
ale moim zdaniem tobie i Belli się
zasłużyło na tą funkcje.
AH: No dobrze więc temat Salem,
sądzę że możemy uznać za
zakończony! Ale ciekawi mnie
jeszcze coś… Jak zainteresowałeś
się Potterem? Filmy, książki? A może
gry?
[dodaje
po
chwili
zastanowienia]
MC: Od małego rodzice czytali mi
Harry'ego. To była taka... Książka
na dobranoc! Teraz jak tak myślę,
to
musiałam
być
twardym
dzieckiem skoro przeżyłam tak
okropne wydarzenia w tych
książkach zawarte...
AH: O jejku! [zrobiła zszokowaną
minę] To na pewno! Z dwa razy na
100% poleciały mi przy niej łzy.
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AH: [Uśmiechnęła się do dziewczyny ciepło i zadała po chwili kolejne
pytanie] A, masz może ulubioną postać z sagi o młodym czarodzieju?
MC: [Na pytanie Asterii, dała sobie chwilę na zastanowienie.] Luna
Lovegood lub Zgredek. Ciężko stwierdzić ponieważ z obydwojgiem się
utożsamiam. Nieoczywistość Luny i poświęcenie Zgredka... Bardzo mi
imponują!
AH: Ciekawy wybór! To ostatnie pytanie, a więc na koniec chciałam się
zapytać czy to prawda że tak bardzo uwielbiasz pierożki? A może to
kłamstwo?
MC: Oj kochana... Ja je kocham! Smakują miłością, intymnością, szczęściem.
Jak najbardziej to prawda.
AH: [zaśmiała się cicho] Jeśli tak to dobrze że przygotowałam coś dla
Ciebie. [Asteria wzięła w dłonie pudełko, w którym znajdowały się ciepłe
pierożki po czym wsadziła je do rączek Melanie i odparła] Proszę! To dla
Ciebie, a ja dziękuje za Twój poświęcony czas na ten wywiad! [uśmiechnęła
się po raz kolejny w tym dniu]
MC: [Jej oczy momentowo zaświeciły się jak znicze, odbierając podarunek
od towarzyszki.] Dziękuję!!! Za pierożki i za wywiad, do zobaczenia na
lekcjach! [Mruknęła, chowając pierożki za sobą, aby przypadkiem nikt jej
nie ukradł.]
AH: Do zobaczenia! [zaśmiała się cicho z czynów Meli i patrzyła jak za
krukonką drzwi do szkolnej auli się zamykają]
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Hogwart kilka lat wstecz
Ho, ho, ho! Witajcie pierniczki w tym przedświątecznym okresie
pełnym zabiegania. Zapewne każdemu z Was zbiera się teraz masa
przeróżnych obowiązków, które musicie wykonać przed Wigilią, by
później w pełni móc cieszyć się magią tego wyjątkowego Święta.
Niestety, niektórzy mają mniej szczęścia i z różnych przyczyn nie
mogą obchodzić tego dnia tak jak my wszyscy. Przypomnijmy sobie co
działo się u Pottera...
Harry swoje pierwsze, prawdziwe
Święta spędził w Hogwarcie. W domu
Dursley'ów nie mógł zasiąść z
domownikami przy stole i jeść wraz z
nimi tych wszystkich pysznych
potraw. Nawet pierogów! Myślę, że nie
trzeba wspominać tu o prezentach,
gdyż oczywistym faktem jest to, że
chłopiec nigdy ich nie dostawał.
Dursley'owie stali się jego opiekunami prawnymi, lecz nigdy nie byli
rodziną. Nie zapewniali Potterowi poczucia bezpieczeństwa, nie
otoczyli troską, nie pozwalali zaznać miłości. Jego dom był tylko
budynkiem, nie miejscem do którego zawsze serce ciągnie, gdy
jesteśmy daleko. Miejscem, do którego wracamy z wielkim uśmiechem
na twarzy. Dlatego właśnie Święta nie miały dla niego dużego
znaczenia.
Był to dla niego dzień spędzany jak
każdy inny. Wszystko zmieniło się,
gdy Harry skończył jedenaście lat i
znalazł się w Hogwarcie. Nadeszła
zima, śnieg sypał nieustannie,
tworząc
dookoła
szkoły
gigantyczne, puszyste zaspy.
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Hogwart kilka lat wstecz
Aż chciałoby się pozjeżdżać na sankach, ulepić bałwana,
zorganizować bitwę na śnieżki lub po prostu rzucić się w ten śnieg,
bez konkretnego powodu... Hagrid, który pełni funkcję gajowego
wybrał się na poszukiwanie choinki, która miała znaleźć się w
szkole. Wszystkie pomieszczenia były przepięknie udekorowane,
dzięki żywym drzewkom wszędzie pachniało lasem, na korytarzach
można było spotkać kolędujące duchy, natomiast w Wielkiej Sali
Profesor Flitwick przystrajał największą ze wszystkich choinek. W
Hogwarcie również panował przedświąteczny chaos. Uczniowie
szykowali się, by móc wyjechać na ferie świąteczne do swoich
rodzin, żeby z nimi spędzić ten czas. Harry jednakże nie miał dokąd
wracać, stąd decyzja o pozostaniu na miejscu. Jak pamiętacie,
chłopiec nie został sam.
Jego
najlepszy
przyjaciel
Ron
postanowił dotrzymać mu towarzystwa.
Rudowłosy młodzieniec chciał za
wszelką cenę uniknąć wyjazdu do
Rumunii, aby spędzić Wigilię u swojego
brata, Charliego. Hermiona natomiast
opuściła młodzieńców i wyjechała do
swoich rodziców, mugoli. Dzień przed
wielkim wydarzeniem chłopcy spędzili
grając w szachy w Wielkiej Sali.
Chyba wszyscy się zgodzimy, że to miejsce ma w sobie coś
niesamowitego, a wszystkie dekoracje dodały mu uroku. Następnego
dnia Harrego obudził głośny krzyk Rona. Zdezorientowany chłopiec
zerwał się z łóżka, włożył okulary i szybko wybiegł ze swojego
pokoju. Chłopcy złożyli sobie życzenia, po czym Ron oznajmił coś, co
bardzo zdziwiło, ale jednocześnie niesamowicie ucieszyło Harrego.
Wiecie o jaką informację chodzi? PREZENTY!
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Hogwart kilka lat wstecz
Kto by ich nie lubił? Przez całe swoje życie Potter patrzył jak jego
rozpieszczony kuzyn otwiera górę prezentów, gdy sam nie
otrzymywał ani jednego. Możemy sobie wyobrazić co poczuł
chłopiec, gdy po jedenastu latach pierwszy raz ujrzał coś dla siebie
pod choinką. To właśnie tego dnia otrzymał swoją pelerynę
niewidkę. No i nie zapominajmy o pięknym, cieplutkim sweterku od
Pani Weasley. Wspomniałam na początku o jedzeniu.
Pamiętacie pierwszy Świąteczny obiad Harrego? Tłuściutkie,
pieczone indyki, stos ziemniaków, zarówno gotowanych jak i
pieczonych, a nawet w formie frytek! Nie zapominajmy o gulaszu,
flakach czy przepysznych krokietach. Co roku uczniowie, którzy
decydowali się zostać w Hogwarcie mogli liczyć na pyszne potrawy.

Na samą myśl o tych smakołykach aż burczy w brzuchu. Hogwart nie
tylko pozwolił Harremu uczyć się magii, czy nawiązać przyjaźnie.
Pokazał chłopcu czym są prawdziwe Święta i umożliwił spędzenie ich
w przemiłym gronie uczniów oraz nauczycieli i dyrekcji.
Teraz powinna znaleźć się tu alternatywna wersja tego, co mogło
wydarzyć się w te Święta, lecz nie mam serca zniszczyć tak
wzruszającego wydarzenia, dlatego tym razem ostatnie linijki
artykułu postanowiłam wykorzystać na kilka słów prosto z
serducha, które kieruję do Was.
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Kochani, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
chciałabym życzyć Wam dużo zdrowia, bo jak wiadomo teraz liczy się
ono dwa razy bardziej. Bądźcie szczęśliwi i zawsze znajdujcie w
sobie siłę do pokonywania wszystkich przeciwności losu. Niech
otaczają Was sami kochający i prawdziwi ludzie, którzy będą zawsze
u Waszego boku, bez względu na wszystko. Spełniajcie marzenia,
dążcie do swoich celów i idźcie za głosem serca (nie zapominając o
słuchaniu rozumu). Spędźcie ten dzień w gronie najbliższych i niech
rodzinna atmosfera uczyni Wasze Święta pięknymi i
niezapomnianymi. Tulę Was wszystkich najmocniej jak się da,
Wesołych Świąt!

Victoria Crowley
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Czarorecenzja
czyli dawna magia w XXI wieku

Co jak co, ale chyba żaden z nich nie spodziewał się, że tak
skończy się ten wieczór - na wypróbowywaniu dziwnych zaklęć z
książki, którą Nicko znalazł zakurzoną w antykwariacie. I
chociaż ten swoisty podręcznik magii miał zdobione strony,
piękne rysowane ilustracje, był pisany podniosłym tonem… oni
nie mogli nie podchodzić do tego z pewnym dystansem. I
humorem. Mimo wszystko nie byli pewni jak to wszystko miało
działać, ale cóż… komu to mogło zaszkodzić? W końcu nigdy nie
wiadomo kiedy jakiś zabobon z zamierzchłych czasów zadziała.
- ”Aby nadeszły lepsze czasy”.... - mruknął złotooki brunet,
poprawiając okulary. - Myślisz, że przyda się na Nowy Rok? zaśmiał się, pokazując Nicko stronę w otwartej książce.
- “Prośby do południowego wiatru” brzmią tajemniczo - poruszył
zabawnie brwiami.
Szarowłosy zerknął chłopakowi przez ramię, wpatrując się w
kolorowe obrazki oraz tekst zapisany burzliwymi zawijasami.
Zmarszczył nos w ten swój specyficzny sposób.
- Nie mam zielonego pojęcia… Sprawdźmy to! - Rzucił roześmiany i
zabrał mu książkę z dłoni, odstawiając na blat.
- No dobrze, co tutaj mamy. - Przesunął wzrokiem po tekście i
zaczął go czytać na głos:
“Była sobie raz plaża pełna morskich rozgwiazd, które fale wyrzuciły na
brzeg. Ale na plaży był też mały chłopiec, który zbierał rozgwiazdy jedną
po drugiej - i wrzucał je z powrotem do morza. Pewien mężczyzna zbliżył
się do dziecka i powiedział: - Na tej plaży są tysiące rozgwiazd. A na
jeszcze innych jest ich o wiele, wiele więcej! Nigdy ci się nie uda zwrócić
ich wszystkich morzu, więc po co się męczysz? Mały wziął kolejną
rozgwiazdę i, rzucając ją w wodę, powiedział: - Właśnie dla tej
rozgwiazdy się męczę.”
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czyli dawna magia w XXI wieku

- Matko, nie wiem czy chcę się męczyć dla jakichś rozgwiazd... zaburczał, ale podjął tę przypowieść dalej.
“Czasami nasze życie staje się bardzo ciężkę. Wszystko wydaje się
skomplikowane, z rezygnacją opuszczamy ręce. Być może ta historia
okaże się pomocna. Weź kolejną rozgwiazdę i znowu rzuć!”

Przerwał mu jednak cichy chichot tuż obok:
- Przepraszam, ale… “Weź kolejną rozgwiazdę i znowu rzuć?”.
Biedne zwierzę, chyba nie sądziło, że będzie kiedyś latało. Gasp!
A może to jakaś metafora, wiesz… a my się tak śmiejemy i bierzemy
to na poważnie - stwierdził brunet znowu, przykładając sobie
dłoń do policzka “przejęty”.
- Myślisz? Hej! A może to rozgwiazda pegaz i potrzebuje po prostu
skrzydeł? Mamy jakąś w domu? - Wyszczerzył ząbki w uroczym
uśmiechu.
- Nie, nie, potrzebujemy… em… balonów - przeczytał, marszcząc
brwi zdezorientowany.
- Baloników? - Przesunął wzrokiem nieco w bok i pacnął go po
łapkach. - Nie wyprzedzaj tak! Chcę się dowiedzieć co z naszą
rozgwiazdą, halo! Czy umarła? Czy miała dzieci? Czy założyła
szczęśliwą kolonię latających rozgwiazd?
- No wiesz, taka rzucana to ja nie jestem pewny… - burknął z
napuszonymi policzkami, ale dał mu czytać dalej.
- Przekonajmy się w takim razie! Ja wierzę, że nasza Rozgwiazda
Victor dała sobie radę! #TeamRozgwiazda. - Wrócił jednak do
momentu, w którym mu przerwano.
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“W ten sposób powoli, cierpliwie zaczniesz zbierać owoce swojego
wysiłku. I pamiętaj: twoim najlepszym doradcą jest zawsze przyroda!
To ona płynie, towarzyszy, trwa. Nie spieszy się - masz wrażenie, że
jest nieruchoma, ale to nieprawda: stale jest uważna i cierpliwie
zawiaduje naszym światem. Zjednocz się z nią tym zaklęciem, a
zobaczysz, że na twoją “plażę pełną rozgwiazd” sprowadzi światło i
nadzieję.” - zakończył roześmiany.

- Widzisz?! Victor założył plażę rozgwiazd, czyli jednak przeżył
tę próbę latania - mruknął zadowolony, zakładając ręce na
torsie i zadzierając dumny nieco podbródek do góry.
-No dobrze. Skoro wiemy, co się z nią stało teraz trzeba zerknąć,
co nam potrzeba do naszego “zaklęcia”. - Przesunął palcem
wzdłuż listy, czytając kolejne składniki:
Co ci jest potrzebne:
Kilka kartek papieru
Długopis
Zielona wstążka
Bawełna (wata)
Olejek cynamonowy
Kilka baloników
Garść szałwii i bylicy
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Faktycznie, rzeczy, które mieli przygotować wcale nie brzmiały
morsko. Wręcz przeciwnie. Papier? Jakieś wstążki, bylica, a
nawet.. cynamon? Ciężko było zrozumieć co się działo w tym
czarze ale od rzucania rozgwiazdami przeszli w bardziej
egzotyczną część świata.
- Masz zieloną wstążkę, Lian? - Oparł się lekko o niego, stukając
się palcem po brodzie. - Wydaje mi się, że ja gdzieś miałem
baloniki.
- Czy ja wiem, ty tu jesteś specjalistą od wstążek, panie Francuzie
- pokazał mu język rozbawiony. - Poszukam - uśmiechnął się
jednak zaraz i zaczął grzebać w szufladach.
Po chwili mieli już przed sobą wszystko co było potrzebne,
porozkładane pięknie na stole. Perfekcjonizm nie wybiera! Lian
zajrzał do otwartej książki, zastanawiając się co takiego
właściwie mieli zrobić z tym całym zbiorem jakże magicznych
przedmiotów.
- “Abrakadabra”... - mruknął. - Jakoś ten nagłówek nie sprawia, że
mam ochotę wierzyć w ten czar, wiesz? - zerknął rozbawiony na
stojącego obok szarowłosego, jednak zaraz wrócił do czytania.
“Ażeby rzucić wiatrom coś, co - jak masz nadzieję - kiedyś do ciebie wróci,
zacznij od wypisania wszystkich swoich zawodowych życzeń na
oddzielnych karteczkach.”

- No i już czuję się oszukany, rozgwiazdy działają tylko na pracę napuszył dziecinnie policzki. - Serce me wypełnia ogromna
rozpacz, usłyszawszy te wieści - westchnął teatralnie, imitując
podniosły ton książki. Starając się jednak zachować powagę,
zaczął czytać dalej.

|| SM SALEM || NUMER 27 || GRUDZIEŃ 2020 ||

Czarorecenzja
czyli dawna magia w XXI wieku

- A czego się spodziewałeś po dwójce pracoholików? Pewnie ta
księga sama wiedziała co dla nas najlepsze - roześmiał się cicho i
słuchał bruneta, który podjął czytanie zaklęcia.
“Następnie pozwijaj te kartki w cienkie rurki i wkładaj jedną po drugiej
do nienadmuchanych baloników. Teraz nasącz olejkiem cynamonowym
tyle watek, ile baloników masz zamiar wypuścić w powietrze."
“Nadmuchaj baloniki, jeden po drugim, ostrożnie, żeby ich zawartość nie
wypadła na zewnątrz.”

- Którędy… ostatnio jak sprawdzałem twoje baloniki mają po
jednym końcu, przyniosłeś jakieś złe - pokręcił głową “załamany”
i westchnął tylko na to karygodne zachowanie Nicko.
- Następnym razem sprawdź dwa razy, a nie - skrzywił się
niezadowolony.
ozłożył
bezradnie
ręce,
przygryzając
rozbawiony wargę.
- Cóż.. Dawno nie używałem żadnych baloników, więc chyba nie
możesz mnie winić. Czysty przypadek. - Puścił mu oczko, a potem
bujał się lekko na piętach, bawiąc się wstążką.
“Następnie pozawiązuj je zieloną wstążeczką. Teraz nadchodzi chwila
wypowiedzenia słów zaklęcia. Skoncentruj się na nich, wyobrażaj sobie
jak najintensywniej swoje życzenia i puszczaj baloniki z wiatrem. Odejdź
z tego miejsca, nie oglądając się za siebie. Wróć dokładnie po roku - z
ofiarą dziękczynną. W tym celu wyrzuć na wiatr dużą garść świętych
ziół - przede wszystkim bylicy i szałwii. Wyobrażaj sobie dobro, jakiego
doznałeś w ciągu ostatniego roku, i już nigdy więcej nie wracaj w to
miejsce.”
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- No, no… zabrzmiało mrocznie - stwierdził rozbawiony. Odwróć się i nigdy nie wraaacaaaaaj.
- Mam wyobrazić sobie dobro ostatniego roku? - Aż wciągnął
głośno powietrze w płuca i głośno je wypuścił. - No.. Niezłe
zadanie nam postawili. Patrząc na 2020 rok to może być ciężko o
jakiekolwiek dobro. - Rzucił wstążką na zwinięte baloniki.
- Czy ja wiem, mogłoby się coś znaleźć… - puścił mu oczko. - Ale
chyba tu chodzi o dobro po tym zaklęciu, wiesz, 2021, który ma
być taki wspaniały.
- Hej! Nie bierz mnie pod włos. - Dał mu kuksańca w ramię ale
mimo wszystko delikatnie się uśmiechnął. - Miejmy nadzieję, jeśli
nagadasz mi, że 2021 rok będzie lepszy a tak się nie stanie.. Pogroził mu palcem, zamykając książkę.
- No weź, przynajmniej teraz nam pachnie w domu cynamonem!
- Cudownie. Jestem niemalże pewny, że teraz zapach cynamonu
będzie mnie prześladował do końca życia. A to może trochę
potrwać. - Wywalił niezadowolony język i założył ręce za głowę.
- I jak oceniasz nasz czar? Ja mu daję 6/10 za rzucanie
rozgwiazdami oraz smaczne zapachy w domu.
- Narzekasz - zachichotał. - 5/10 za śmiecenie świata - dodał z
rozbawionym uśmiechem. - Daje nam tooooo 11/10 jakąś pokrętną
logiką.
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Czarorecenzja
czyli dawna magia w XXI wieku

- A nie powinniśmy obliczyć z tego średniej arytmetycznej? W
każdym razie, czar ciekawy. Miejmy nadzieję, że po rozesłaniu
baloników przez nas oraz naszych czytelników rok 2021 lekkim
nam będzie. - Wykpił znowu książkę.
- Tak, jeśli nie zapomnimy wrócić za rok w miejsce, którego mamy
potem nigdy przenigdy nie odwiedzać - przewrócił oczami. Chodź, posprzątajmy to, mam ochotę na herbatę zimową z
imbirem - dodał jeszcze zamykając tą specyficzną księgę czarów.
Chyba raczej nie będą już do niej zaglądać. Raczej.
Lian Hyde & Nickolas le Fent
PS Cytaty pochodzą z książki “Księga czarów” autorstwa Minervy
Tramunt, nie rościmy sobie do tego żadnych praw, oj nie, dziękujemy…
Pamiętajmy też, że artykuł ma charakter czysto humorystyczny i nie
ma na celu nikogo obrazić! Jeśli Was to jednak zaciekawiło, to
serdecznie zapraszamy do kolejnego wydania. Może macie jakieś
specjalne roszczenia? Dajcie znać!
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Potterowe ciekawostki
Ciekawostki o J.K.Rowling
Jej prawdziwe imię to Joanne Rowling, przy wydawaniu pierwszej
książki, jej wydawca zasugerował zmianę na "bardziej męski
pseudonim. Przybrała ona zatem J.K. Rowling, gdzie K - pochodzi od
imienia jej babci - Kathleen.
W przypadku tworzenia pierwszego tomu serii – „Harry Potter i
kamień filozoficzny”, J.K. Rowling korzystała wyłącznie z maszyny do
pisania.
Według danych z 2017 roku majątek J.K. Rowling wycenia się na 600
milionów funtów. Autorka sprzedała ponad 400 milionów książek, a
sukces ekranizacji całego cyklu sprawił, że J.K. Rowling uplasowała
się na 197 pozycji na liście najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. W
2010 roku wydawcy czołowych pism brytyjskich uznali ją za
najbardziej wpływową kobietę w kraju.
W życiu J.K. Rowling pociąg jest bardzo ważny, bowiem to właśnie w
tym środku lokomocji wpadła na pomysł napisania Harry’ego Pottera.
Mowa dokładnie o spóźnionym pociągu w 1990 roku na trasie
Manchester-Londyn. Gdyby nie pociąg, pisarka mogłaby się w ogóle
nie urodzić. W 1964 roku jej ojciec, Pete Rowling, poderwał jej markę,
Anne Volant, w pociągu na trasie z Kings Cross do Arbroath.
Choć J.K. Rowling napisała znakomitą książkę dla dzieci, sama nie
miała szczęśliwego dzieciństwa. Podobno jej ojciec stosował wobec
niej przemoc, a matka zachorowała na stwardnienie rozsiane, gdy
przyszła pisarka miała 13 lat. Matka J.K. Rowling zmarła, gdy autorka
właśnie pracowała nad pierwszym tomem powieści o Harrym Potterze.
Dlatego bohater książki odziedziczył po autorce smutek po stracie
matki.
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Potterowe ciekawostki
Rowling uczęszczała do szkoły średniej Wyedean Comprehensive w
Sodbury tam właśnie usłyszała od nauczyciela chemii po raz pierwszy
o Kamieniu Filozoficznym, tak dobrze znanym fanom Harry'ego
W przypadku tworzenia pierwszego tomu serii – „Harry Potter i
kamień filozoficzny”, J.K. Rowling korzystała wyłącznie z maszyny do
pisania.
16 października 1992 roku odbył się ślub z Jorgem Arantes , a data ta
później użyta była w "więźniu Azkabanu" jako dzień, w którym stanie
się coś, czego Lavender się bardzo boi.

Ciekawostki o postaciach z "Harry'ego Pottera"
Sybilla Trelawnej
Sybilla miała słabość do kuchennej sherry. Butelki chowała w Pokoju
Życzeń.
Wypowiedziała wróżbę z kart, według której profesor Dumbledore
miał umrzeć, lecz nikt nie potraktował poważnie jej słów.
W 1993 r. profesor Trelawney powiedziała "Gdy 13 zasiada razem, który
pierwszy wstanie, pierwszy umrze". W 1997 r. po przetransportowaniu
Harry'ego do Nory, 13 osób zasiadło razem, Remus Lupin był pierwszą
osobą, która wstała, potem jako pierwszy zmarł w Bitwie o Hogwart.
W mitologii greckiej Kasandra otrzymała dar przepowiadania
przyszłości od Apolla. Kiedy kobieta nie zgodziła się za niego wyjść,
bóg przeklął ją - odtąd nikt miał nie uwierzyć proroctwom Kasandry.
Imię wieszczki nosiła babcia Sybilli.
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Potterowe ciekawostki
Celestyna Warbeck
Jej podobizna znajduje się na kartach z Czekoladowych Żab.
Celestyna Warbeck jest ulubioną epizodyczną postacią J.K. Rowling.
Autorka często wyobrażała ją sobie jako Shirley Bassey. Imię
Celestyna, Rowling wzięła od znajomej, z którą pracowała w
londyńskiej sekcji Amnesty International. Spodobało jej się to imię i
uznała, że pasuje idealnie do tak spektakularnej wiedźmy.
Madame Warbeck często występuje z chórkiem szyszymor.
W The Wizarding World of Harry Potter – Ulica Pokątna, rolę
Celestyny Warbeck odgrywa Shaullanda Lacombe. Spektakl obejmuje
ok. 13-minutowy występ czterech powyższych piosenek.
Frank Bryce
Albus Dumbledore błędnie podejrzewał, że śmierć Franka została
wykorzystana, aby stworzyć z Nagini horkruksa. Do tego zadania
została wykorzystana śmierć Berty. Jednak w filmie Jorkins została
pominięta (nie pojawiła się także w strumieniu ludzi, którzy powstał w
wyniku Priori Incantatem), więc możliwe, że w wersji filmowej do
stworzenia horkruksa została wykorzystana śmierć mugola.
W filmowej adaptacji Voldemort od razu zabija Franka, podczas gdy w
książce najpierw zaprasza go do środka i zabija go dopiero po krótkiej
rozmowie z nim. 3.W filmie wypowiada on jedynie jedną kwestię –
„Cholerne bachory!”. Ma to miejsce, gdy zauważa jasne światło w
domu Riddle'ów. Poza tym, zanim zostaje trafiony Morderczym
Zaklęciem krzyczy ze strachu.
W książce został opisany jako osoba o niskim wzroście, a w filmie jest
średniego wzrostu.
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Potterowe ciekawostki
Gideon Prewett
Głównym celem śmierciożerców podczas ataku był Gideon, co
oznacza, że Fabian nie musiał umierać.
Wraz ze śmiercią braci wygasł w męskiej linii ród Prewettów (ich
młodsza siostra, wychodząc za mąż, zmieniła nazwisko).
Szalonooki twierdził, że aby zabić Gideona i jego brata, potrzeba było
aż 5 śmierciożerców, z czego można wnioskować, że był potężnym
czarodziejem.
Możliwe, że jego siostra uhonorowała Gideona i Fabiana, nadając
swoim synom, Fredowi i George'owi imiona rozpoczynające się na te
same litery co ich.
Morfin Gaunt
Morfin oraz jego rodzina i wspomnienie jego spotkania z siostrzeńcem
zostały pominięte w filmie. Zostali całkowicie usunięci z fabuły filmu
Harry Potter i Książę Półkrwi. 2.Morfin był ostatnim z rodu Gauntów
właścicielem Pierścienia Gauntów (w tym Kamienia Wskrzeszenia).
Był wężousty i posiadał żmiję.
Posiadał on nóż, przy pomocy którego między innymi zaatakował Boba
Ogdena.
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Potterowe ciekawostki
Gruba Dama
Gruba Dama urodziła się w rodzinie czarodziejów nieznanego statusu
krwi.
Do Grubej Damy często przychodziła jej przyjaciółka – Violet. Nie było
to niczym dziwnym, gdyż w Hogwarcie postacie z obrazów często
wędrowały między sobą, wychodziły z ram, aby wyjść w sąsiednim
obrazie albo nawet w innym pomieszczeniu, pokonując duże
odległości.
W IV części, podczas Bożego Narodzenia, razem z Violet wypiła kadź
pięćsetnego wina. Od przyjaciółki dowiedziała się, że Harry był
czwartym reprezentantem Turnieju Trójmagicznego
W tomie Harry Potter i więzień Azkabanu, Syriusz Black pociął obraz
Grubej Damy, dlatego tymczasowo zastępował ją Sir Cadogan. Gruba
Dama zażyczyła sobie dodatkowej ochrony w postaci trolli, po tym,
jak zaatakował ją Syriusz Black, którego nie chciała wpuścić, bo nie
znał hasła.
Jęcząca Marta
Jęcząca Marta a tak naprawdę Marta Elżbieta Warren była
czarownicą mugolskiego pochodzenia, która uczęszczała do Szkoły
Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie w latach 1940–1943 i została
przydzielona do Ravenclawu.
Marta nigdy nikogo nie poinformowała o przyczynie swojej śmierci,
dopóki nie zrobili tego Harry, Ron i Lockhart. Nie wiadomo też
dlaczego nie powiedziała tego ówczesnemu dyrektorowi szkoły –
Armando Dippetowi lub jego następcy Albusowi Dumbledore’owi.
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Potterowe ciekawostki
W jednej ze scen w Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic, Ron
żartobliwie sugeruje, że Tom Riddle zdobył Nagrodę Specjalną za
Zasługi dla Szkoły za zabicie Marty; nikt nie wiedział, że te słowa są
zapowiedzią wyjścia na światło dziennie prawdziwego zabójcy
(bazyliszka, na polecenie właśnie Toma Riddle'a).
Inspiracją J.K. Rowling przy tworzeniu tej postaci było wspomnienie
dziewcząt płaczących w łazienkach na imprezach czy dyskotekach,
które zdarzało jej się spotykać w młodości.
Shirley Henderson, gdy po raz pierwszy zagrała Martę w filmie Harry
Potter i Komnata Tajemnic, miała 37 lat, co czyni ją najstarszą aktorką
wcielającą się w ucznia Hogwartu we wszystkich filmach o Harrym
Potterze.
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Zielarskie ciekawostki
Ho, ho, ho! Witajcie w świątecznej odsłonie zakątka zielarskiego.
Dzisiaj przybliżę wam dwie rośliny, które związane są ze świętami
Bożego Narodzenia.
Zaczniemy od donicy magicznej, w której znajduje się...

FRUWOKWIAT!
Ta roślinka jest dość urocza. Ma długie, zielone, wiotkie łodygi,
które na myśl przywodzą wąsy. Kołyszą się lekko, jak gdyby
poruszane wiatrem, co może też kojarzyć się z osobliwym rodzajem
tańca. Możliwe, że w ten sposób roślina rozpoznaje swoje otoczenie.
Jej nastawienie jest jednak zupełnie pokojowe i mimo, że łudząco
przypomina diabelskie sidła, w przeciwieństwie do nich nie może
zrobić nam krzywdy. Jaki jest jej związek z Bożym Narodzeniem? Cóż,
czytelnicy serii mogli ją poznać w ‘’Zakonie Feniksa’’, podczas gdy
Harry, Ron i Hermiona odwiedzili Szpital św. Munga. Tam, na jednym
z oddziałów pielęgniarka zajmowała się rozdawaniem prezentów
pacjentom. W jednym z nich znajdowała się doniczka z rośliną, która
owa pielęgniarka wzięła właśnie za fruwokwiat. Były to jednak
diabelskie sidła, a pacjent który je otrzymał, został przez nie
uduszony…
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Zielarskie ciekawostki
Nie dajmy jednak zrujnować sobie nastroju świąt, który zapewne
wciąż jeszcze żyje w wielu! Przejdziemy więc do mugolskiej donicy. W
niej zaś znajduje się…

GWIAZDA BETLEJEMSKA!
To roślina wyjątkowo popularna wśród mugoli zwłaszcza w okresie
świąt. Pochodzi z terenów Meksyku i Gwatemali, gdzie została
odkryta w latach 20. XIX wieku. Jest rośliną typowo ozdobną. Co
ciekawe, gwiazda betlejemska to jedynie jej nazwa potoczna,
pochodząca od wyglądu rośliny - jej kwiaty wybarwione na
czerwono kontrastują z zielonymi liśćmi i mają kształt gwiazdy. Tak
naprawdę ta piękna i fascynująca roślina nosi nazwę Wilczomleczu
nadobnego lub wilczomleczu pięknego. Często można znaleźć ją
także z nazwą poinsecja nadobna. Rośnie w krzewach, a jej kwiaty są
drobne, naturalnie czerwone, z zielono-żółtym środkiem. W
odmianach
hodowlanych
wyróżnia
się
także
kwiaty
różowoczerwone,
jasnoi
bladoróżowe,
marmurkowe,
wielobarwne, blado-żółte i nawet białe.
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Sposoby na...
Zapraszam Was do nowego artykułu “Sposoby na…”. W tym artykule
dowiecie się różnych rzeczy np. jakie są 4 sposoby na dobre
opowiadanie, notatkę itp. Ponieważ zbliżają się święta, chciałabym
Wam podać parę sposobów na coś świątecznego.
Święta tuż tuż, a Ty nie kupiłeś ozdoby?
Nic się nie martw!
Tutaj przedstawię ci 4 sposoby na własnoręczne ozdoby choinkowe.

GWIAZDA Z PAPIERU
Co będzie Ci potrzebne do przygotowania?
7 białych papierowych torebek śniadaniowych
klej w płynie
nożyczki
nitka
WYKONANIE
Torebkę połóż płasko na stole, otwartym brzegiem do góry. Namaluj
klejem odwróconą literę T – poprowadź klej przez środek torebki
oraz wzdłuż jej dolnego, zamkniętego brzegu. Połóż na wierzchu
drugą torebkę, upewniając się, że jej krawędzie skierowane są w tę
samą stronę, co pierwszej. Dokładnie dociśnij.
Postępując w ten sam sposób, sklej ze sobą wszystkie 7 torebek.
Nożyczkami odetnij górne rogi sklejonych torebek (przy otwartym
brzegu) tak, aby uzyskać szpic.
Na wierzchu sklejonych torebek jeszcze raz namaluj klejem
odwróconą literę T. Złap za szpic pierwszej i ostatniej torebki.
Pociągnij je tak, aby warstwy papieru się rozłożyły. Sklej ze sobą
pierwszą i ostatnią torebkę.
Do jednego z rogów gwiazdy przymocuj nitkę – ręcznie robiona
ozdoba świąteczna jest gotowa do zawieszenia.
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Sposoby na...
ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY
Co będzie Ci potrzebne do przygotowania?
kartki papieru (najlepiej kolorowe)
klej
nożyczki
linijka
ołówek
WYKONANIE
Wykonanie nie jest wcale trudne, ale może zająć trochę czasu i przy
tym zużyjemy trochę kartek papieru.
Przygotowujemy kartki papieru a następnie od linijki rysujemy
ołówkiem cienkie paski, około 3 centymetry szerokości i 8 długości.
Rysujemy tak parę i wycinamy. Następnie te paski sklejamy tak by
powstało kółko ale za nim to zrobimy przekładamy pod nie drugi
pasek i tak cały czas, aż powstanie cały łańcuch.

CHOINKI Z FILCU I KORALIKÓW
Co będzie Ci potrzebne do przygotowania?
filc lub wstążka (do dostania w wielu sklepach z pasmanterią)
koraliki
nitka / cienki kordonek
WYKONANIE
Najpierw wycinamy równe paski z filcu lub tasiemki, miejsce cięcia
zaznaczcie sobie ołówkiem. Nawlekamy nitkę lub kordonek na igłę,
zawiązujemy na końcu supełek i nawlekamy na przemian koraliki i filc
zaczynając i kończąc na koralikach.
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Sposoby na...
BOMBKI Z SZYSZEK
Co będzie Ci potrzebne do przygotowania?
szyszki
spray w kolorze srebrnym lub białym
srebrny sznurek
klej na gorąco
tasiemki na kokardki
WYKONANIE
W pierwszej kolejności musisz się zająć malowaniem szyszek,
ponieważ trzeba dać im trochę czasu na wyschnięcie. Użyj srebrnego
sprayu lub białego, ale lepszy efekt będzie ze srebrnym kolorem.
Następnie przy pomocy kleju na gorąco przyklej sznurki u ich nasady i
zawiąż kokardki. Końcówki tasiemek warto przypalić ogniem, wtedy
nie będą się siepać.
Lili
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Sucharki Kowalskiego
Ho, ho, ho! [Kowalski ubrany w czerwony kubraczek z
przyklejoną do twarzy sztuczną, białą brodą wtoczył wózek
pełen smakołyków.] Mam nadzieję, że byliście grzeczni, bo mam dla
Was pełno suchych sucharków - upieczonych w Mikołajki!

le szarych komórek ma Ashley?
Jednego samsunga!

Jak zająć Laureane na kilka godzin?
Zamknąć ją w okrągłym pokoju i kazać usiąść w kącie.
Co robi Camille w windzie?
Szuka schodów!

Jak Melanie i Rosen mieszają herbatę?
Jedna wkłada łyżeczkę do herbaty,
a druga kręci stołem.
Coolkid wypełnia podanie i trafia na pole "Urodzona:".
Zastanawia się chwilę i wpisuje: “Tak”

Co robi Jason dla zabicia czasu?
Strzela w zegarek
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Sucharki Kowalskiego
Dlaczego Lian ma okrągły dom?
Żeby mu pies nie sikał po kątach.

Dlaczego Luiza wspina się na szklany mur?
Żeby zobaczyć co jest po drugiej stronie!

Dlaczego Raven nie je wieczorem pomarańczy?
Bo to owoce południa
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Z dziennika podróżnika
Drogi podróżniku! Budzisz się rano i widzisz na swoim stoliku
kartkę:

Gdy ją rozwiązałeś to stwierdziłeś że wszystko jasne, odpisałeś mi i
postanowiłeś wykorzystać święta na maksa: poszedłeś dalej spać.
Odpowiedzi prześlijcie na argosaphira@gmail.com.

Wasza podróżniczka
Argo

Ps. Jako, że zagadka jest trudna, to mam dla was podpowiedź: “+14”.
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Rozrywka
Czarownice, Czarodzieje!
Witamy was w kolejnej porcji rozrywki. Z racji tego, iż niedawno
obchodziliśmy rocznicę powstania naszej szkoły, postanowiłam poszperać
trochę w Izbie Pamięci i przygotowałam dla was parę zadań z nią
związanych! Screeny odpowiedzi jak zawsze przesyłajcie na maila:
rozrywka.witchplease@gmail.com do 5 stycznia Pamiętajcie również o
podpisaniu się swoim fikcyjnym imieniem, nazwiskiem oraz domem/funkcją!

Ataki chochlików nie ustępują! Tym razem dobrały się do naszej osi,
która przedstawiała Radnych danym roku szkolnym. Teraz
wszystko się pomieszało. A waszym zadaniem jest to naprawić!
Pamiętajcie o screenie po zakończeniu zadania!

OŚ CZASU

Niuchacz w pogoni za złotym kolczykiem porozdzielał
nauczycieli i przedmioty których nauczali. Pomóżcie mi, by na
nowo wszystko w Izbie było ułożone. Screena wykonanego
zadania, tak samo jak poprzedniego, wyślijcie na maila.

PARY
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Rozrywka
Waszym ostatnim zadaniem będzie napisanie, którego
założyciela Szkoły Magii Salem chcielibyście poznać i dlaczego?
Proste? Proste! Więc do dzieła!

Korzystając z okazji, chciałabym życzyć wam spokojnych i radosnych
świąt oraz przerwy świątecznej. Pamiętajcie,by dobrze wykorzystać
ten czas.

Czekam na wasze odpowiedzi i życzę powodzenia!
Rosen
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Horoskop
Baran
Świąteczny Pan Niuchacz wszystko widzi - uważaj czego sobie
życzysz, bo może się spełnić!

Byk
Brakuje ci powiewu świeżości niczym śniegu na autostradzie A4? Nie
martw się, wszystkie znaki na niebie twierdzą, że wkrótce się to
zmieni. No, a przynajmniej, że śnieg spadnie.

Bliźnięta
Dzwonią dzwonki, dzwonią dzwonki.. szkolne! Czas zabrać się do
pracy, masz sporo zaległości!

Rak
Na wszelki wypadek polecamy zapoznać się z zaklęciem
wyczarowującym jemiołę - przezorny zawsze ubezpieczony, kto wie,
może tak rozpocznie się gorący romans?

Lew
Śnią ci się piernikowe ludziki? Prześladują cię promocje świątecznych
łańcuchów oraz bombek w Oszą? To może być syndrom
bożonarodzeniowego szału, zalecamy picie dużej ilości gorącej
czekolady oraz spędzanie wieczorów przed kominkiem.

Panna
Renyfery z zaprzęgu DJa Miko mają przygotowaną dla Ciebie moc
prezentów. Pytanie tylko czy zasłużonych? Przemyśl swoje
zachowanie względem swoich bliskich, spróbuj się pojednać z
rodziną na święta. Bądź cool, bro.
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Horoskop
Waga
A trzeciego dnia tych świąt moja miła dała mi… katar i
spierzchnięte dłonie! Zaczyna się robić zimno, zadbaj o swoje ciało
oraz duszę. Przydatne będzie noszenie przy sobie malachitu.

Skorpion
Wszyscy wiemy, że święta to czas dawania sobie prezentów,
jednak przystopuj nieco z rozrzucaniem gotówki, przyda ci się
na początku nowego roku.

Strzelec
Pierogi to miłość życia, to oczywiste! Jednak radzimy o
umiarkowanie w ich jedzeniu, by nadal zachować piękny tył.

Koziorożec
Jesteś dla kogoś pierwszą gwiazdką na niebie, to dzięki tobie może
cieszyć się życiem. Rozejrzyj się po swoim otoczeniu, może warto w
końcu wykonać ten pierwszy krok? Grudzień przyniesie również
wiele miłych niespodzianek.

Wodnik
“Nawzajem”. No, to chyba wszystko jasne co mówi twój horoskop ;).
Pamiętaj o miodzie do opłatka!

Ryby
Odważysz się podjąć ryzykowną decyzję - prawie jak wybór żywego
drzewka do domu zamiast sztucznego; niby wiesz, że to przysporzy
ci wiele kłopotów ale efekt jest cudowny.
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