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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:

Przegląd Muzyczny
Teorie Spiskowe
Wywiady
Świat Seriali
Książkowe Salemole
Demoniczny zawrót głowy
Hogwart kilka lat wstecz
Świąteczna Egzotyka
Histeryczna Historia
Boska Motywacja
Potterowe Ciekawostki
Podryw na Salemianina
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

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

Rozrywka
Horoskopy
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Salem na gorąco
Witajcie kochani w nowym roku! Nowy rok, stare my… a nie, jednak nie!
Nasze (nie)skromne grono plotkar powiększyło się o nową siskęplotkarę! Zapraszamy do czytania najnowszych i NAJLEPSZYCH plotek!

Stare wiedźmy są wśród nas
Ostatnio do naszych piór doleciały nowe
njusy. Podobno Puchonka Isabelle Sancley
jest Babą Jagą! Dziewczyna przyznała się, że
kusi małe dzieci kulami le Fenta, a następnie
wkłada je do pieca! Ponoć jest to sprawdzona
receptura. Wychodzą delikatne w środku i
kruche na zewnątrz. Polecamy?

Ach te korniki!
Nasza ukochaaana profesor WolfroseKorfis narzekała ostatnio (nowość!) na
swój stół do obrad! Podobno grupa
szkodników w postaci korników pogryzła
go, przez co stał się… owalny! Czekamy na
zmianę zajęć na ,,Obrady owalnego stołu”.
A może jest to spisek, za którym stoją
uczniowie, którzy nie potrafią debatować?
Szczegóły w kolejnym wydaniu!
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Salem na gorąco
Spotkanie AA
Niedawno
poznaliśmy
nowe
grono
prefektów. Oczywiście, gratulujemy im
takiego awansu. Jednak naszym uszom
dobiegła dziwna wiadomości. Po części
organizacyjnej ich spotkania odbyło się
spotkanie AA. Czyżby młodzi adepci magii
zaczęli popadać w problemy oraz inne
uzależnienia? Od dawna było wiadome, że
młodzież jest bardzo delikatna, jednak
mamy w głowie pytanie. Od czego młodzi
prefekci są uzależnieni? Czyżby od robienia
eliksirów w panelu? Dużo się w tych
czasach o tym mówi...

Kolejne fanki
Podobno Gryfonka Louisa, jest
wielką fanką walentynek. Jej
dormitorium wygląda tak, jakby
codziennie
świętowała
to
wydarzenie. Ale to nie wszystko!
Ubrania i akcesoria także zakrawają
o to święto. Czyżby rósł nam w
Salem
nowy
klub
wielbicieli
nietuzinkowych rzeczy? Po pierogi,
walentynki, aż po realne osoby?
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Salem na gorąco
Randkolista
Jak już wspomniałyśmy o wielkiej
fance walentynek, to nie możemy
zapomnieć o wielkim newsie. Nasz
ukochany Lysander Skamander,
tak on - Wielki Flirciarz Salem,
oznajmił nam, że ma listę
czarodziejek do zaproszenia na
randkę. Nie przesłyszałyście się,
nasze drogie Panie. Radzimy się jak
najprędzej na niej znaleźć,
ponieważ serce chłopaka dalej
jest wolne. Oczywiście, do czasu...

To tyle na dzisiaj! Wyczekujcie kolejnego wydania najlepszych ploteczek
z Salem!
Pozdrawiamy serdecznie.
Siostry plotkary
Noniś, Liliś & Camrysia
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Ankietyzacja
Witajcie drodzy Salemianie w kolejnym wydaniu omówienia ankiety!
Dzisiejszym tematem są magiczne i niemagiczne napoje. Zapraszamy do
przeczytania analizy!

Wybór nie należał do najprostszych. I choć mnogość opcji przerażała,
większość ankietowanych bez cienia wątpliwości wskazała naszego
wspaniałego dyrektora i mistrza eliksirów zarazem - Chaza Riley’a! Czyżby
nasz profesor doczekał się wiernej rzeszy fanek, niczym Severus Snape?

Kremowe piwo wciąż nie traci na popularności. Prócz uczniów,
nauczycieli i dyrekcji, w trunku tym zasmakowały nawet szkolne skrzaty.
Ostatnio zaobserwowano w Salem kilkoro uczniów sprzątających puste
butelki w obrębie szkolnej kuchni. Czyżby kremowa rewolucja rozlała się
po szkolnych korytarzach?
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Ankietyzacja

*Przerażony Skamander złapał się za biedne serce.* Ale jak to w bibliotece?
*Jęknął żałośnie, robiąc oczy wielkie niczym spodeczki od filiżanek z gabinetu
profesor Shepherd.*

Ho ho! Raven Cane radzimy strzec się w każdej chwili. Kto wie, kto doleje
tej pannie kilka kropel amortencji do filiżanki z ulubionym sokiem? Być
może to któryś z uczniów upatrzył sobie skromną panią dyrektor na swą
ofiarę. A skoro o ofiarach mowa, radzimy by Wynnona Perez, Nicolas
Cane, Nickolas le Fent i Lysander Skamander uzbroili się w czujność.
Jesteście następni w kolejce!

|| SM SALEM || NUMER 29 || LUTY 2021 ||

Ankietyzacja

Kreatywność uczniów nie zna granic, a skoro niesie ze sobą pozytywne
skutki, to tym lepiej! Choć nie damy gwarancji, że wynalezione przez Was
nowe zastosowanie dla fusów z kawy przypadnie do gustu profesorowi
Rileyowi!

Ach….. *westchnął rozmarzony Lysander, wzbijając oczy gdzieś w górę i
oddalając się myślami od siedzącej obok profesor Perez.* Randka!
Wiedziałem…. ach, ileż bym dał, żeby mieć choć jedną fiolkę…. *Westchnął
raz jeszcze.*
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Ankietyzacja

Wszyscy herbatomaniacy z Salem - łączmy się! Najlepsza jest
niepodważalnie herbata. Koniec kropka. Inne herezje proszę zachować
dla siebie, by nie ranić naszego wielbiciela herbaty - Liana Hyde. Nie
łamcie serduszka biednego kru-gryfona!

Odpowiedź jest praktycznie jednoznaczna - wszystko smakuje lepiej w
naszym ulubionym kubku, który pamięta czasy Mieszka I (kto to był, hee?).
Najlepszy jest taki ze śmiesznymi zwierzątkami!
To już jest koniec, nie ma już nic. Czekajcie na kolejne ankiety do wypełnienia!
Widzimy się w kolejnym wydaniu gazetki.
Pozdrawiamy
Noniś&Lysio
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Przegląd Salem
Dzień dobry Salemianie! Witamy was w “Przeglądzie Salem” w nowym
roku szkolnym. Za nami trzy tygodnie nauki, zawiązywania nowych
znajomości i stawiania czoła wymagającym profesorom. 31 stycznia
wrota zamku po raz 12 otwarły swoje wrota oczekując nowych
uczniów na rozpoczęciu roku. A co to było za rozpoczęcie! Do tej
pory nie możemy przestać rymować po zaserwowanych nam
zabawach.

Już następnego dnia czekały nas pierwsze
zajęcia, frekwencja jak zwykle dopisała i
liczba uczniów przekroczyła 70 osób! Jak co
roku w ofercie edukacyjnej pojawiły się
wyjątkowe kursy dodatkowe. Jeśli jesteście
zainteresowani jak przemienić się w animaga
zachęcamy was do uczestnictwa w kursie
Cienie i Blaski animagii. Z kolei fani
mitologii słowiańskiej, teorii spiskowych i
dyskusji powinni zapoznać się z zajęciami
Magii Słowian i Obradami okrągłego stołu.
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Przegląd Salem
Dodatkowo w gronie nauczycieli powitaliśmy dyrektor Raven Cane,
która objęła posadę nauczyciela Numerologii. Jak widać tym roku nie
brakuje nam nowości, po wielu latach oczekiwań nowi śmiałkowie
spróbowali swoich sił w stażu nauczycielskim. Lian, Rosen i Bella życzymy wam powodzenia na tej trudnej drodze i liczymy, że zdacie
swoje staże na wybitny!

Wraz z pierwszym tygodniem nauki,
rozpoczęły
się
Opowieści
spod
muchomora, która jak zwykle, trwała od
poniedziałku do piątku. W tym roku
mogliśmy usłyszeć historię o porwaniu
kota Salema, którego postanowił szukać
Niuchacz, połączonej z tajemniczym
planem poderwania jednej z dyrektorek Gwendolyn Shepherd.
Jednak nie dowiedzieliśmy się, kim jest ten cichy wielbiciel. Osobami,
które zdobyły najwięcej punktów oraz Puchar Muchomora są:
Camryn Fitz, Emily Parkinson i Annabeth Snow, którym gratulujemy!
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Przegląd Salem
W pierwszą sobotę (06.02), po rozpoczęciu odbyło się zwiedzanie
zamku naszej szkoły. Wydarzenie rozpoczęło się na skraju szkolnego
lasu, a stamtąd uczniowie jak i nauczyciele pobiegli na boisko,
dziedziniec, tylną salę, śpiesząc się do lochów, wybiegli ze szkoły na
błonia kończąc na cieplarni. W każdym miejscu nie zabrakło
pergaminów z zadaniami dotyczącymi przedmiotów, które odbywały
się w danym pomieszczeniu. Dzień później, czyli w niedzielę, mieliśmy
okazję odwiedzenia wioski Hogsmeade, spotykając się na dziedzińcu i
stamtąd przenosząc się świstoklikiem do miasteczka.
Najpierw
udaliśmy
się
do
Miodowego Królestwa, w którym
zaopatrzyliśmy się w najróżniejsze
słodycze. Później odwiedziliśmy
Herbaciarnie pani Puddifoot,
stamtąd do Sklepu Zonka, a na
koniec do Wrzeszczącej Chaty.
Mimo okrutnego porzucenia przez
prowadzących
we
wnętrzu
strasznego budynku uważamy
wycieczkę za udaną!
Pewnie myślicie, że po pracowitym tygodniu i weekendzie w końcu
przyszedł czas na odpoczynek? Pudło! Już od drugiego tygodnia
ruszyła coroczna walka na śmierć i życie czyli Gargulki. Od
poniedziałku do piątku starali się unikać śmiercionośnych pocisków
i odpowiadać na arcytrudne pytania z przedmiotów szkolnych,
uniwersum harrego pottera i wiedzy o Salem. Pechowcy, którym nie
udawała się ta trudna sztuka otrzymali od nauczycieli najróżniejsze
zadania - kary. Poniżej macie przykład paru z nich.
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Przegląd Salem
Matthew White: Uwaga sławimy AWK [Składa pokłony AWK]
Camryn Fitz: ej, to ja mam to mowic przez 2,5h? [Sklada poklony AWK]
Grace Marcern: boze *masuje st00pki chazowi*
Jednak nie tylko uczniowie zostali ofiarami nietypowych klimatów!
Jak widać studenci bardzo ładnie potrafią się odegrać na
profesorach.
Nicolas Cane: Nie lubię gargulków *przeczesuje loki sexywilliama69*
Annabeth Wolfrose Korfis: To była specjalna kara za specjalne pytanie
[Tulka słodkiego nicodme]
Raven Cane: tak mi kazałeś! *Drapie plecki sexywilliam69.*
To jednak nie koniec wymyślnych kar. W tym roku nie obyło się
również bez wierszyków i nietypowych nicków.
** przychodzi ~Klata_Lysandra…**** przychodzi ~Szyja_Lysandra…**
przychodzi Posladki_Lysandra…** przychodzi ~Glowa_Lysandra…**
** przychodzi ~Wlochate_Serce_Lysandra… I wiele innych….
Prawa Noga Lysandra: Czy części Lysandra są osobnym Lysandrem czy
jesteśmy jego prawdziwymi częściami ciała
Dyrektorowi Rileyowi udało się stworzyć całą armię z części ciała
Lysandra. Wychodzi na to, że powinniśmy się obawiać plagi!
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Przegląd Salem
Lysander Skamander: Nonno, istoto szalona
Lysander Skamander: trafiła mnie strzała amora
Grace Marcern: OCH, PIĘKNE ST00PKI AWK
Grace Marcern: ILE JE TRZEBA CENIĆ TEN TYLKO SIĘ DOWIE, KTO JE
STRACIŁ
Jak widzicie nasi uczniowie mają ogromne pokłady kreatywności,
ciekawe czym zaskoczą nas w przyszłym roku.

14 lutego obchodziliśmy Salemowe walentynki. Z tej okazji parę dni
przed wydarzeniem po szkole krążyła poczta walentynkowa. Każdy
mógł wysłać kartkę do wybranej przez siebie osoby z wybranym
prezentem i dołączonym do niej podpisem. Wśród aż 100 prezentów
znalazły się takie upominki jak miłość nie z tej ziemi, bombelek czy
poradnik podrywacza.Podczas samego wydarzenia mogliśmy wziąć
udział w zabawach prowadzonych przez Walentynkowego
Lockharta.
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Przegląd Salem
Od trzeciego tygodnia roku szkolnego rozpoczął się cykl zabaw
tygodniowych. W jego skład wchodzą zabawy: Król Potter,
Błyskawica i Pączki Kowalskiego. Każda z tych zabaw jest
prowadzona w określony dzień tygodnia, o godzinie 21. Więcej
informacji na temat przebiegu zabaw znajdziecie - [TUTAJ].

Ruszyła również zabawa Atak Niuchaczy, która odbywa się na
początku wybranej przez prowadzących zabawę lekcji. Jeśli
zobaczycie wchodzące do sali Wściekłe niuchacze to znak, że pora je
wyrzucić! Więcej informacji na temat zabawy znajdziecie - [TUTAJ].
Jeśli szukacie jakiejś zabawy w sam raz dla was w tym roku możecie
wypróbować swoich sił w Błędnym Rycerzu i zabawie Super Percy. Jak
sama nazwa wskazuje błędny rycerz popełnia błędy a waszym
zadaniem jest je znaleźć i poprawić, śledźcie uważnie zamieszczane
przez niego wiadomości na stronie Szkoły. Natomiast Super Percy
jest serią 7 konkursów o najróżniejszych formach. Na wszystkich
uczestników zabawy czekają wyjątkowe dyplomy pamiątkowe i tytuł
“Super Percy’ego Salem”. Zachęcamy do udziału wszystkich łasuchów
trofeów.
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Przegląd Salem
Od poniedziałku rozpoczęła się Zygmuntówka i
będzie ona trwać do piątku włącznie (26.02). NIe
jest to skomplikowana gra, jest poniekąd bardzo
podobna do “kamień, papier, nożyce”, tylko z
czterema uczestnikami i miejsce kamienia, papier
i nożyc zastępują eliksiry: Amortencja, Felix
Felicis, Eliksir Wielosokowy i Veritaserum.
Dla wszystkich osób poszukujących wrażeń w przestworzach
proponujemy udział w Szkółce Miotlarskiej, której zajęcia odbywają
się w każdą niedzielę o godzinie 18:00. Profesor Wolfose-Korfis
przygotuje was do zmagań w Szkolnej Lidze Quidditcha i nauczy jak
grać w quidditcha na czacie. Dzięki niej wasze paluszki staną się
niezwykle sprawne i każdy kafel będzie wasz!

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.
“Szukam dobrej gotowaczki”- Matthew White"
Mamy nadzieję, że pan White poszukuje kucharki w legalnych celach.
[Kaszl]
Anonimowa Czarownica oferuje: “Oddam stare serce w dobre ręce. :<
Całkiem dobrze bije, zadbane, lubi kochać ludzi. Polecam, stare serce na
10.”
Redakcja przeglądu salem poleca gorąco to ogłoszenie.
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Przegląd Salem
Wynonna Perez informuje: Znaleziono różowy kocyk w kule le Fenta.
Właściciela zguby proszę o odebranie go! Lisek Apheliosek na nim śpi w
Tylnej Sali.
Natalie Dawids ogłasza: “ODDAM ZIOMA (Bellę McKinsley)!!! (Mogę
dopłacić)
Stan: lekko używany
Plusy: umie w wróżbiarstwo, można z nią pooglądać bajki i pośpiewać
Minusy: jest marudna, ma głupie pomysły, umiera co chwilę ze śmiechu,
czasami ryczy jak lew i używa emotek, które nie istnieją, ale nie wiem czy
to wada czy zaleta
Chętnych
zapraszam
do
kontaktu
przez
maila
(najpobozniejszyksiadznaswiecie@wp.pl) telefon komórkowy (666 666
666) lub chat (Ksiadz_Natalie_Dawids)"
Salem Trial i Grosik Marcern informują: “Poszukujemy osób do grania
w Margonem! SZCZEGÓLNIE WOJÓW”
Jeśli macie ochotę podzielić się swoimi muzycznymi gustami
zajrzyjcie do Polecajek Przeglądu Muzycznego. [LINK]
Polujcie również na ankiety dotyczące działu “Ankietyzacja”, które
znajdziecie w temacie wielkiej sali. Kto wie jakie wybory będą na nas
czekać następnym razem. Zapraszamy również do rozwiązywania
zabaw z działu “Rozrywka” który znajdziecie na końcu każdego
wydania “Witch Please”.
To by było na tyle w dzisiejszym przeglądzie Salem. Życzymy wam
powodzenia w walce z marudnymi nauczycielami i świetnej zabawy w
nadchodzących wydarzeniach.
Buziaki,
AWK i Parkinsonówa
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Przegląd muzyczny
Drodzy muzykomaniacy, witam was po przerwie w Przeglądzie
Muzycznym. Mam nadzieję, że stęskniliście się za nową porcją
muzycznych propozycji. W ramach przypomnienia, zanim przejdziemy
do przeglądu największych przebojów pragnę przedstawić wam
oficjalnie 6 kategorii, w których będą wyróżniane utwory.
1. Młodzieżowe odkrycia - Jak sama nazwa mówi, w tej kategorii
znajdziecie utwory nowego pokolenia, które dopiero rozwija
swoje skrzydła.
2. Klasyki muzyki - W tej kategorii znajdą się klasyki
poszczególnych dekad oraz gatunków muzycznych.
3. Faza: Zapętlone - Nic dodać, nic ująć. Utwory wciągające do
kwadratu.
4. Oryginalne brzmienia - Porzućmy mainstreamowe utwory,
poznajmy to co wyjątkowe.
5. 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]
6. Nowości - Najświeższe kawałki muzyczne

Na pierwszy ogień idzie utwór Olivii Rodrigo - drivers licence. [LINK
DO UTWORU] Kim jest ta dziewczyna? Skąd wzięła się na rynku
muzycznym? Te pytania zapewne zadaje sobie wielu z was po
przesłuchaniu jej debiutanckiego utworu. 17 letnia Olivia szturmem
wdarła się na scenę muzyczną podbijając serca milionów słuchaczy.
Jej singiel w zaledwie miesiąc osiągnął 123 miliony wyświetleń na
youtubie. Lecz co jest tak naprawdę wyjątkowego w “drivers
licence”?
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Przegląd muzyczny
Na pewno wiele osób może utożsamiać się z historią utworu,
złamanym sercem i miłosnymi rozterkami jednak piosenek o takiej
tematyce nie brakuje nam na rynku muzycznych.
Cała wyjątkowość skupia się wokół
pół
szeptanego
wokalu
oraz
wyjątkowej rytmice, zmianom tempa i
dawkowaniu
emocji.
Falsetowe
ozdobniki w refrenie nadają całemu
utworowi liryczności i wzruszenia
dzięki czemu utwór nie brzmi
prostolinijnie
niczym
typowe
piosenki na złamane serce. Mam
nadzieję, że utwór przypadnie wam
do gustu i będziecie wraz ze mną
czekać na kolejne zaskoczenia ze
strony młodej artystki.

Wciąż pozostajemy w tematyce
gorących nowości i piosenek
poruszających serca. Jeśli jesteście
fanami P!nk wiecie, że artystka
bardzo często publikuje na swoim
kanale utwory wykonane w duecie
ze swoją 9 letnią córką Willow. W
ten zimowy dzień rozgrzały nasze
serca utworem “Cover Me In
Sunshine”. [LINK DO UTWORU]
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Przegląd muzyczny
Sam tekst przywodzi nam wspomnienia lepszych czasów i niesie
nadzieję na lepsze jutro i powrót do normalności, jest to idealny
przebój na pandemiczne czasy szczególnie w okresie zimy. Pozostaje
pytanie, czy wasze serca zostały rozgrzane? Jeśli polubiliście słodki
głos Willow zachęcam was do przesłuchania fragmentu utworu “A
million dreams” z filmu Król Rozrywki w wykonaniu dziewczynki.
[LINK DO UTWORU]
Pora wlać wam do głowy
nieco sztuki! Jednak nie
martwcie się, nie będę wam
prezentować Mozarta czy
Vivaldiego.
W
kategorii
Oryginalne
Brzmienia
zagłębimy się w muzykę
musicalową. Jednym z moich
ostatnich fascynacji jest
musical SIX. Opowiada on o
historii sześciu żon Henryka
VIII, dokładnie mówiąc o
historii
ich
małżeństwa
przeważnie mniej niż bardziej
udanego. Cały musical opiera
się na rywalizacji pomiędzy
królowymi. Ich celem jest
sprawdzenie która z nich
najbardziej
ucierpiała
z
powodu Henryka i powinna
zostać prowadzącą grupy.
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Przegląd muzyczny
Cały musical składa się na kilkanaście utworów jednak na początek
zachęcam was do przesłuchania utworu “Ex wives”, w którym po
trochu poznacie każdą z żon. [LINK DO UTWORU] Zachęcam was do
prześledzenia opowieści, która jest przewrotna i pełna ciekawych
smaczków. Jak widać, historia nie zawsze musi być nudna,
szczególnie gdy zostaje przedstawiona na brodwayu. Natomiast,
jeśli wasza znajomość angielskiego nie jest na tak zaawansowanym
poziomie by zrozumieć cały tekst polecam wam śledzić kanał studia
Accantus, które zamieściło już dwie z sześciu piosenek z musicalu. W
naszym ojczystym języku możecie poznać historię pierwszej żony
Henryka VIII - Katarzynę Aragońską w utworze “No way” [LINK DO
UTWORU] oraz jego drugą małżonkę, Annę Boleyn w kawałku “Don't
Lose Your Head” [LINK DO UTWORU]

POLECAJKI
Jak zawsze na koniec przeglądu przedstawiam wam anonimowe
polecone utwory.
1. Alan Walker - ,,Tired" [LINK DO UTWORU] - Piosenka o bardzo
wartościowym przekazie jak większość piosenek Alana Walkera.
2. Billie Eilish - When the party"s over [LINK DO UTWORU] - Jak
dobrze wiemy piosenki Billie przykuwają zmysły, przez co chcemy
odtwarzać jej utwory w kółko i w kółko.
3. Yung Gravy - oops! [LINK DO UTWORU] - Coś dla fanów łamańców
językowych, hip-hopu i rapu. Kto z was nigdy nie poplątał języka
na “superkalifradalistodekspialitycznie” niech pierwszy rzuci
mikrofonem.
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Przegląd muzyczny
1.
2.
3.

4. Polish Anthem- Bogurodzica [LINK DO UTWORU] - Słowa od
czytelnika: Ta piosenka wyraża wszystko... po pierwsze jest to
niesamowita teleportacja do dawnych czasów. Po drugie dawała
ona nadzieje, pocieszała w trudnych chwilach. Ma ona
przepiękną historię i to ile polaków z niej czerpało jest
niewyobrażalne!!! Ma ona specjalne miejsce w moim sercu.
5. The Script - Hall of Fame [LINK DO UTWORU]

Słowa od czytelnika: Ta piosenka mnie nie wciągnęła - ja nią wręcz
ostatnimi czasy żyję. Początkowo, po prostu spodobała mi się sama
melodia, dźwięki oraz głos artystów ją śpiewających, ponieważ już to
dawało mi wewnętrznego i przysłowiowego "kopa do działania". (...) ta
piosenka ma po prostu motywować, pokazywać fakt, że każdy z nas jest
wyjątkowy i każdy z nas został stworzony "do czegoś". Wszyscy jesteśmy
warci tego, by osiągnąć sukces nawet jeśli ktoś mówi nam jedno wielkie:
Nie, nie możesz, nie nadajesz się.
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Zespół the Script w bezpośredni sposób pokazuje brutalność ludzi i
codziennego życia. Najważniejsze w tym wszystkim jest nie dać się
złamać a podnosić się po każdym upadku, do skutku.
Słowa od czytelnika: (...)My znamy siebie najlepiej, więc nikt, ale to nikt
nie ma prawa nam mówić, do czego się nadajemy, a do czego nie - sami
powinniśmy określać swoje predyspozycje oraz możliwości - posiłkując
się opinią osób które naprawdę mają chęć nam pomóc.
Pamiętajcie, by weryfikować ludzi, którzy was otaczają. Pomyślcie,
kto naprawdę was wspiera a kto żeruje na waszych błędach, słabości
i potknięciach.
Słowa od czytelnika: (...)Polecam serdecznie zobaczyć również
teledysk, ponieważ opowiada nam pewną historię. Przeplatają się w nim
opowieść należąca do dziewczyny, która jest odsuwana na bok, mimo, że
chce tańczyć i kocha to robić. (...) Reasumując jednak wszystko i nie
zdradzając Wam więcej niż powinnam, dodam myśl od siebie na koniec:
Każdy z nas jest i będzie zwycięzcą, jeśli będzie robił to, co kocha, jeśli
będzie ignorował krytykę rujnującą nam samopoczucie i motywację
drugim uchem.
Słowami anonimowej czytelniczki kończymy dzisiejszy przegląd, gdyż
trudno dodać cokolwiek więcej do tak bogatego i oddającego pełnię
utworu opisu. Pamiętajcie aby walczyć o swoje marzenia, nie
porzucajcie ich i bądźcie swoimi własnymi bohaterami.
Wasza muzykocholiczka,
Wilczaróża
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Teorie Spiskowe
Czy nasze psidwaki są zagrożone?
Czy nasze psidwaki są w ogromnym niebezpieczeństwie? A może
szczekają między życiem a śmiercią? Na te dwa istotne pytania jak
najszybciej należy znaleźć odpowiedź, ponieważ może skończyć się to
bardzo, bardzo źle… Ale zacznijmy jednak od początku.
W poprzednim roku szkolnym, armią składającą się z Leona, Arnolda,
Pusi oraz Czesławy, dowodził znany i kochany dyrektor Riley, zaś w
tym roku… świat nagle obrócił się do góry nogami i ubrawszy
mundur, młoda dyrektor Shepherd przejęła dowodzenie. Cóż to był
za zwrot akcji. Jednakże po przejęciu dowództwa przez wróżbitkę,
uczniowie zaczęli skarżyć się, że tradycyjne środowe Gonitwy
Psidwaków są ustawione. Na pierwszy rzut oka wydawało się tylko to
gadaniem niezadowolonych przegranych, którzy stracili od groma
galeonów, ku… no właśnie, uciesze prowadzącego! Salemowe
bliźnioki jednak wyniuchały całą sprawę swoimi nosami od góry do
dołu, co utwierdziło ich w przekonaniu, że kryje się za tym coś
więcej. Szczególnie wróciwszy wspomnieniem do Opowieści spod
Muchomora, w których to dowiedzieli się, że psidwaki zostały
zatrute przez… Gwendolyn Shepherd! Czyżby tajnym faktem przejęcia
gonitwy na swoje “niewinne” barki była chęć zgarnięcia wszystkich
nagród dla siebie? Może to przez truciznę psidwaki oszalały i co rusz
wygrywa Arnold, który jako jedyny praktycznie jej nie zażył? Oto co
się robi w wolnym czasie, gdy ma się dwójkę stażystów do liczenia
punktów...
Ba! Dodatkowo warto wspomnieć, że spiskom nie ma końca. Podczas
jednej z gonitw wygrał Leon, na którego swoje (a może nie swoje)
galeony obstawiła właśnie nauczycielka wróżbiarstwa.
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Teorie Spiskowe
Czy nasze psidwaki są w ogromnym niebezpieczeństwie? A może
szczekają między życiem a śmiercią? Na te dwa istotne pytania jak
najszybciej należy znaleźć odpowiedź, ponieważ może skończyć się to
bardzo, bardzo źle… Ale zacznijmy jednak od początku. Przy kolejnej
z gonitw, tłumacząc się wytypowaniem Czesławy (która swoją drogą
przegrała), zatuszowała… No właśnie? Czyżby ukrywała fakt
posiadania kolejnego, nielegalnego oka? Czy w Salem tworzy się
nowa wróżbiarska mafia, która zbiera się co noc na wieży profesora
Maevi lub w Zachodniej? A może wszystkie dochody z Gonitwy
pochodzą z hazardu… A może całą tą mafią zarządza drugie “ja”
profesora eliksirów - słynna Chazella? Pozostaje nam tylko czujnym
okiem obserwować kolejne edycje i co rusz zerkać na zagrodę
psidwaków, tak na wszelki wypadek, gdyby znowu “komuś” przyszło
na myśl je truć.
Profesor Chaz Riley-Frankenstein
Gargulki… czymże są Gargulki bez osobliwych kar dla uczniów? W
tym roku jednak profesor znany ze swoich niezwykłych eliksirów Chaz Riley, przeszedł samego siebie! Głowa, ramiona, kolana i…
pośladki, takimi zjawiskami uraczył nas chat. Do kogo jednak
należały te części? Tajemnica raczej nie jest już tajemnicą, że były one
własnością ziemniaczanego prefekta, Lysandra Skamandera. Tak jak i
ich właściciel, w żaden sposób nie ograniczały się w swych
podrywach. Profesor uronił jednak rąbek tajemnicy, ponieważ gdy
tylko uczniowie zapytali go, dlaczegóż wysłał na Wielką Salę części
biednej Pyrki, stwierdził, iż… uciekły one z jego laboratorium, w
którym to, jako szalony naukowiec, tworzy… swój własny prototyp
Lysandra!
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Początkowo bliźniocze główki kminiły, że to część krwawych
rytuałów w szkolnych lochach bądź zabawy w mitologię egipską
oraz Lysandra-rozczłonkowanego-Ozyrysa, jednakże sam prefekt
realnie udzielał się na chacie, więc te myśli zostały zdjęte na
margines. Wracając jednak do głównego wątkui. Co jeśli tak
naprawdę profesorowi marzy się… własna armia urokliwych
uczniów? Ba! A może przez fakt, iż profesor Shepherd “zabrała” mu
rolę oficera armii psidwaków, chce się w ten sposób wyżyć
wojskowo? A może… zainspirował się niedawną reklamą profesor
Wolfrose-Korfis, w której to twierdzono, że kiedyś zabraknie
uczniów w szkole i szuka nowoczesnych metod na przedłużenie
salemowej egzystencji? Kto wie… Bliźnioki radzą, by zachować jednak
ostrożność na przyszłych zielarskich wycieczkach, ponieważ
profesor zapewne chowa i przemyca po kieszeniach sadzonki
młodych mandragor, aby za ich pomocą ogłuszyć niczego
niespodziewających się uczniów.
Teorie bliźnioków zapętlają się jednak jeszcze w całkowicie
odmienną sferę. A co jeśli cała sprawa rozczłonkowania i
klonowania Lysandra ma podłoże prywatne? Ostatnimi czasy
zauważono, iż dobroć profesora Rileya skończyła się sarkastycznymi
docinkami ze strony nowo powołanego prefekta. Czyżby kierowała
nim… zazdrość? No cóż, nauczyciel eliksirów i zielarstwa jednak
potrafi się bronić, ponieważ dyplomatycznie określił Lysandra jako
osobę, która “sobie grabi” (może chodziło mu o to, że nielegalnie
grabi w szkolnym ogródku?), więc on nie zasługuje na przysługi z jego
strony. Cóż za cios w serce...auć! Owy konflikt coś musi mieć jednak
na rzeczy, ponieważ przecież niedawno doszło do wielkiego
klonowania w lochach szkolnych, o których wspomniano wyżej.
Może Riley, znany ze swojego sprytu planuje… morderstwo?
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Może jednak cała ta sprawa zmierza do tego, że pojawia się chęć
pozbycia się puchońskiego ucznia i zastąpienia go… klonem? Historia
jak z Frankensteina! Polecana jest więc czujność. Jeśli tylko
zauważycie, że gdzieś na horyzoncie brakuje czupryny pana
Skamandera, wiadomym jest, że tym razem nie ukrywa się w szafie...
Podobni kropla w kroplę… albo nick w nick
Profesor Kian Maevi - znany również jako Juan Maevito - towarzyszy
nam już od X roku szkolnego, nauczając w naszej placówce
astronomii. Trzeba jednak zaznaczyć fakt, że od samego początku
pobytu w szkole, z każdej strony otaczają go fanki, ale również… jest
mylony z ówczesnym uczniem oraz prefektem naczelnym, a obecnie
stażystą - Lianem Hyde. Jedna z uczennic, Polly Pipes, w takowy
sposób skomentowała całą dziowną sprawę: “Ja od zawsze mówiłam,
że Kian to fejk Lian”. Który z tych jegomościów jest prawdziwy? A
który zaś podszywa się pod drugiego? No cóż, pytania nadal pozostają
bez odpowiedzi, ponieważ panowie nie raczyli udzielić na nie
żadnego komentarza. Postanowili za to w pewnym stopniu
potrząsnąć murami szkoły, przychodząc na tegoroczny Sabat
Czarownic w zmienionych… nickach! Na chacie pojawili się więc:
Lian.Hyde oraz Kian.Maevi, ale uwaga! Nikt, ale to prawie nikt nie
zauważył różnicy. Przebranie idealne, więc panowie mogą przybić
sobie mentalną piątkę za zwycięstwo. Kij jednak zawsze ma dwa
końce, na drugim znalazła się dość przygnębiająca informacja,
ponieważ drogi profesor Maevi przez taki zabieg stał się stratny o
kilka podrywów… Czy miłość fanek gwiezdnego Meksykanina wisi na
włosku? Bliźnioki radzą, by trzymać rękę na pulsie!
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Myślicie jednak, że to koniec gorących informacji? No cóż… wracając
do rozkminy szkolnej Pipy, możliwym jest, że tak naprawdę jeden z
nich jest prototypem drugiego. Czyżby profesor Riley nie omieszkał
próbować swoich szalonych eksperymentów również na ciałach
Kiana Maevi i Liana Hyde? Czyżby w Salem szykowała się inwazja
klonów? O tym przekonamy się w najbliższym czasie, więc bliźnioki
będą miały oczy otwarte na nowe Teorie Spiskowe.
Śnieżna Bliźnioka & Syrenkowy Bliźniok
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Wywiad ze Świeżaczkiem
Bella McKinsley: *Bella siedziała
na
fotelu
w
bibliotece,
przeglądając
plik
kartek
z
pytaniami, które przygotowała
sobie wcześniej żeby o niczym nie
zapomnieć. Słysząc, że drzwi
biblioteki otwierają się, zerwała
się i przywitała swojego gościa.*
Witaj, cieszę się, że już jesteś!

BMcK:
*Skinęła
głową
z
uśmiechem.* Myślę, że spora część
z nas poznała świat magii właśnie
w ten sposób. Niezmiernie ciekawi
mnie
(myślę,
że
naszych
czytelników również) - dlaczego
na swoją pierwszą szkołę wybrałaś
akurat Szkołę Magii Salem? Jak ci
się tutaj, jak na razie, podoba?

Lucy
River:
[Podekscytowana
dziewczyna
szybkim
krokiem
weszła do biblioteki.] Witam!

LR: [Dziewczynka po chwili
namysłu,
odważyła
się
odpowiedzieć na pytanie.] O Salem
dowiedziałam się dzięki mojej
siostrze, która wprowadziła mnie
w Świat Magii. Póki co, atmosfera
jest bardzo przyjemna, z tego co
zauważyłam, dużo się tutaj
żartuje, co bardzo mi się podoba.

BMcK: *Zaprowadziła dziewczynę
do fotela obok siebie i usiadła w
swoim.
Wyjęła
notes
oraz
długopis, by notować słowa
świeżaczka, a po zerknięciu do
notatek zadała pierwsze pytanie.*
Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się
na
przeprowadzenie
z
tobą
wywiadu. Moje pierwsze pytanie
dotyczy świata magii. Jesteś w nim
nowa, prawda? Jakim sposobem
tutaj trafiłaś?
LR:
[Dziewczyna
usiadła
na
krześle, obok Belli i lekko się do
niej uśmiechnęła, po czym zaczęła
odpowiadać na zadane przez nią
pytania.] Pewnego dnia zobaczyłam
jak moja siostra siedziała na
Polfanie i zapytałam się jej o co w
tym wszystkim chodzi, a kiedy mi
wszystko
wytłumaczyła,
postanowiłam zapisać się do Salem.

BMcK: Zgadzam się, społeczność
Salem
często
lubi
sobie
pożartować.
Moglibyśmy
dowiedzieć się, jak nazywa się
twoja siostra i czy nadal uczy się w
naszej szkole? Czy może jest to
tajemnica rodem z tajemnic
zawodowych lekarzy?
LR: [Dziewczyna chwilę się
zamyśliła, czy aby na pewno może
podać
dane
swojej
siostry,
ponieważ wie, że ma ona słabą
reputację
wraz
ze
swoją
przyjaciółką. Po chwili namysłu
odpowiedziała,
troszeczkę
zmieszana.] Luiza Potter, raczej
nadal się uczy…
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BMcK: Oh! Nie martw się, nie
przekreślamy cię na początku z
tego powodu - dlaczego mielibyśmy
to zrobić?
BMcK: Wracając. Zapewne jak
każdy nowy uczeń boisz się
niektórych nauczycieli. Który w
twoim
mniemaniu
jest
najstraszniejszy,
a
który
najmilszy?
LR: Najmilszym profesorem według
mnie jest Nickolas le Fent,
ponieważ do tej pory go najbardziej
poznałam,
a
którego
się
najbardziej boję… Raczej Nicolasa
Cane’a.
BMcK:
Dobrze
wiedzieć!
*Zachichotała
i
zapisała
odpowiedzi Gryfonki.* Przejdźmy
zatem dalej. Twoim domem jest
Gryffindor. Dlaczego akurat ten?
Przypadek, sympatia do głównych
bohaterów książek J. K. Rowling
czy może coś zupełnie innego?
LR: Nigdy nie oglądałam Harry'ego
Pottera, dlatego zrobiłam quiz pod
tytułem
,,Do
jakiego
domu
należysz?" i tam właśnie wyszedł
Gryffindor.

BMcK: Ciekawa sytuacja! Jak w
takim razie udaje ci się odnaleźć w
świecie magii? Nie jest ci odrobinę
ciężko na lekcjach? W końcu
opierają się one w dużej mierze na
uniwersum stworzonym przez
Rowling.
LR: Troszeczkę trudno jest
odnaleźć się nowej osobie w
Świecie Magii, szczególnie jak się
nikogo nie zna, ale chodzenie na
lekcje
zupełnie
wystarczy.
Właśnie
dzięki
lekcjom
najbardziej
się
tutaj
zaklimatyzowałam.
BMcK:
*Skinęła
głową
i
zanotowała słowa Gryfonki.*
Zostając jeszcze w temacie Salem jakie masz plany na ten rok i czy w
ogóle je masz?
LR:
[Dziewczyna
chwilę
zastanowiła się nad pytaniem.]
Myślę, że moje największe plany to
jest tylko zdanie tego roku w
Salem, raczej nic poza tym.
BMcK: Życzę powodzenia w takim
razie! Co w naszej szkole podoba Ci
się najbardziej? Może odnalazłaś
już swój ulubiony przedmiot?
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LR: W sumie najbardziej mi się
podoba cudowna atmosfera jaka tu
panuje, jest miło i można łatwo się
odnaleźć.
Co
do
mojego
ulubionego przedmiotu, to raczej
jest to Wróżbiarstwo. [Dziewczyna
się lekko uśmiechnęła.] Jest to
cudowny przedmiot!

BMcK:
Gitara...
Doprawdy
cudowny instrument! Myślisz, że
nauka gry na nim jest trudna? Może
masz
jakieś
rady
dla
początkujących? W końcu masz w
graniu już spore doświadczenie.
Potrafiłabyś zagrać jakąś znaną
piosenkę na gitarze?

BMcK: Oh! Bardzo się cieszę, że
podzielasz
moją
pasję
do
Wróżbiarstwa choć w małym
stopniu. Może kiedyś zdecydujesz
się na staż z tego wspaniałego
przedmiotu? Pożyjemy, zobaczymy!

LR: Raczej każdy może się nauczyć
grać na gitarze, wystarczy tylko
chcieć. Na początku najlepiej
nauczyć się nut, bez nich nie
zaczniesz.
[Gyfonka
lekko
uśmiechnęła
się
w
stronę
dziewczyny.] Oj tak, potrafię
zagrać znane piosenki na gitarze.

BMcK: I tym pytaniem zakończę
temat Salem i przeniosę się na
moment
do
twojego
życia
prywatnego. Może tym pytaniem
uda ci się znaleźć podobne do
siebie osoby i z kimś bliżej się
poznać?
BMcK:
Masz
zainteresowania? Może
robić coś nietypowego?

jakieś
lubisz

LR: Moją pasja jest granie na
gitarze, uczęszczam na lekcje parę
dobrych lat. Bardzo lubię muzykę,
można odbiec dzięki niej od tego
zgiełku świata.

BMcK: I tym akcentem kończymy
nasz wywiad! Bardzo dziękuję Ci za
udzielenie go. Na sam koniec mam
dla ciebie mały podarunek.
*Redaktorka podniosła z podłogi
pudełko
owinięte
czerwoną
wstążką i wręczyła je Gryfonce.*
Są tutaj domowe ciasteczka, mam
nadzieję, że Ci posmakują. Miłego
dnia i jeszcze raz dziękuję za
wywiad!
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Wywiad z Wyjadaczem
Callie Hunter: *Spojrzała na gościa,
który wszedł przez drzwi i pokazała
mu ręką by usiąść* Cześć Bella!
Bella McKinsley: *Z uśmiechem
weszła do pokoju.* Hejo hej!
CH: No dobrze…*zmarszczyła czoło
w oznace zamyślenie* Zacznijmy
może od twojego imienia i
nazwiska...Bella
McKinsley,
dlaczego akurat takie, a nie inne?
*spojrzała na dziewczynie uważnie,
przygotowując notatnik*
BMcK: Hmm, dlaczego akurat to...
Szczerze mówiąc, nie wiem! Gdy
zapisywałam się do Salem, bardzo
podobało mi się imię Bella. Dopiero
niedawno znajomi uświadomili mi,
że może pochodzić ono od mojego
imienia w realu. Nazywam się
Izabela, końcówka mojego imienia
to Bela, a Bella jest praktycznie
takie samo. Nazwisko... Nie miałam
na
nie
pomysłu,
dlatego
wyszukałam je w internecie. Mogę
przy okazji wspomnieć, że przy
przepisywaniu
go
zrobiłam
literówkę - w oryginale brzmiało
McKinslay, a że ja jestem ślepa jak
kret, przepisałam je źle. *Zaśmiała
się pod nosem.* I tym sposobem
powstało Bella McKinsley.

CH: *Pokiwała głową na słowa
dziewczyny* Przepisać z błędem,
czemu to mi kogoś przypomina?
*zaśmiała się cicho i zadała następne
pytanie* Może teraz dom...Czemu
Hufflepuff, a nie...na przykład
Gryffindor? Słyszałam, że byłaś
kiedyś
w
Gryfońskim
domu...Czyżbyś odczuwała chęć do
zmiany czegoś, czy może to coś
innego?
BMcK: Gdybym powiedziała, że to
przez charakter, skłamałabym. Nie
potrafię dopasować się do żadnego
z domów, bo z każdego z nich
posiadam po jednej cesze. Myślę, że
głównym
powodem
mojego
przeniesienia była chęć zmiany,
spróbowania czegoś innego... Ale
też brak osób, z którymi mogłabym
porozmawiać. Nie oszukujmy się gdy w dormitorium nie masz do
kogo się odezwać i nikt cię nie
motywuje, to nie ma się chęci być w
takim domu.
CH: *Zanotowała, słowa puchonki i
przeszła do dalszych pytań* Jesteś
stażystką
wróżbiarstwa...Co
skłoniło Ciebie, do podjęcia tego
wyzwania?
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Wywiad z Wyjadaczem
BMcK: Od początku mojej nauki w
Salem
ciągnęło
mnie
do
Wróżbiarstwa. W sumie, nie
potrafię stwierdzić dlaczego - czy
to przez to, że lubię interpretować
różne rzeczy na różnorakie
sposoby, czy przez nauczanie
Gwendolyn
Shepherd,
która
właśnie swoimi lekcjami zaraziła
mnie pasją do tego przedmiotu. W
Salem nauczanych jest naprawdę
dużo przedmiotów, dlaczego więc
wybrałam Wróżbiarstwo, a nie na
przykład Obronę przed Czarną
Magią, którą też bardzo lubię?
Jestem
artystyczną
duszą,
uwielbiam wszystko co kreatywne,
niespotykane.
Myślenie
nieszablonowe także bardzo lubię,
jednakże nie sądzę, bym ja
posiadała tę umiejętność choć w
malutkim stopniu, w odróżnieniu
od innych osób, które to potrafią.
Dodatkowo,
piszę
własne
opowiadania, a interpretacja we
Wróżbiarstwie jest czymś w stylu
pisania właśnie takiego tekstu.
Opisywania małymi kroczkami całej
fabuły, którą jest nasze życie. To
tak jakbym dzięki Wróżbiarstwu
mogła zajrzeć we fragment
rozplanowanej w każdym calu
książki,
którą
jest
moja
egzystencja.

Nad stażem myślałam długo,
naprawdę długo i do ostatniej
chwili miałam wątpliwości, czy
dobrze zrobiłam, zgłaszając się na
niego. Bałam się wielu wyzwań,
które mnie na nim czekały i nadal
przede mną stoją, nawet teraz
wołają do mnie rzeczy, których
jeszcze nie zrobiłam, a których
deadline zbliża się nieubłaganie.
Wracając do pytania, bo lekko
odpłynęłam...
Uwielbiam
Wróżbiarstwo, a staż umożliwia mi
przygotowanie się do posady
nauczyciela. Próbowałam już sił w
nauczaniu, jednak nie miałam
odpowiedniego przeszkolenia i nie
szło mi to najlepiej. Teraz, gdy
jestem na stażu, uczę się wielu
przydatnych rzeczy, które być
może przydadzą mi się już
niedługo.W końcu nie idę na staż
po nic, prawda?
CH: No, oczywiście! Na pewno Ci się
to przyda *uśmiechnęła się lekko do
dziewczyny i przejrzała okiem
notatki, które zrobiła* O, ulubiony
przedmiot, chyba nie muszę się
pytać, no chyba, że nie jest to
wróżbiarstwo...Mylę się?
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Wywiad z Wyjadaczem
BMcK: Pewnie, że się nie mylisz!
Lubię wiele przedmiotów, między
innymi wyżej wspomniane OpCM,
ale także Eliksiry czy Latanie na
Miotle, jednak moim ulubionym
przedmiotem
definitywnie
pozostaje Wróżbiarstwo.
CH: *Gryfonka odgarnęła kosmyk
włosów za ucho* Jesteś już długo w
ŚM-ie, około roku prawda? Na
pewno zdążyłaś już dużo osób
poznać. Z kim masz taki bliższy
kontakt?
BMcK: Zgadza się, niecały miesiąc
temu minął mój pierwszy rok w
świecie magii. Mimo tak długiego
czasu spędzonego tutaj, nie
nawiązałam praktycznie z nikim
bardzo bliskiej relacji - oprócz
mojej żony (pozdrawiam!) i paru
innych osób. Jestem typem osoby,
który nie potrafi nawiązywać
relacji z innymi ludźmi, ale
potrzebuje
ich.
Nie
lubię
samotności, ale mimo to nie
potrafię
się
przełamać,
a
poznawanie nowych ludzi po
prostu mi nie wychodzi. Nie wiem,
dlaczego tak jest, być może
zamknęłam się na ludzi przez dość
nieciekawe wydarzenie w moim
życiu prywatnym.

Wracając do pytania. Nie chcę
wymieniać osób, z którymi mam
bliższe relacje po nazwisku, bo
boję się, że kogoś przez przypadek
pominę.
CH: A więc, dobrze, to ja przejdę
od
tematu
ludzi
na
słodycze...Chciałam spytać, jakie
są twoje ulubione, o ile masz,
oczywiście. Nie każdy musi lubić
słodycze!
BMcK: Pytanie idealne! Uwielbiam
słodycze i mogłabym je jeść przez
cały
czas,
naprawdę,
nie
przeszkadza mi nawet ilość kalorii
w nich zawartych. Mogłabym jeść 40
kg słodyczy miesięcznie, a nie
przytyłabym nic a nic... To wcale nie
takie przyjemne jak się wydaje,
zwłaszcza, że ja muszę przytyć.
*Mruknęła coś pod nosem, jednak
zaraz wróciła spojrzeniem na
redaktorkę
i
odchrząknęła
zawstydzona.* Uwielbiam wszystkie
słodkości, od cukierków aż po torty
wszelkiego rodzaju, jednak są trzy
rzeczy, których nie cierpię - biała
czekolada, karmel (zależy w jakich
słodyczach, bo karmelowa milka to
najlepsza czekolada jaką jadłam!) i
krówki - takie cukierki.
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Wywiad z Wyjadaczem
Po prostu nie trawię tych słodyczy, a że pozostałe pochłaniam w parę
minut, to mama wie, co kupić, żeby mieć słodycze tylko dla siebie.
Moimi ulubionymi słodyczami są chyba jednak żelki, mimo wszystko.
CH: Mmmm...żelki, jak ja je kocham. *zachichotała i wróciła do
notatnika i podała gościowi herbatkę jaśminową w porcelanowej
filiżancę* Poczęstuj się!
BMcK: *Uśmiechnęła się i przyjęła filiżankę od Callie* Dziękuję! *W
przerwach w odpowiadaniu na pytania popijała herbatkę*
CH: *Gdy sama wypiła łyk ciepłej herbaty, zadała ostatnie pytanie*
Ostatnie pytanie! Jak trafiłaś do ŚM?
BMcK: W sumie, to sama nie pamiętam. Podczas lata, w 2019 roku przez
przypadek znalazłam gdzieś wirtualną szkołę magii i bez namysłu się
do niej zapisałam, jednak, jak można się było tego spodziewać zapomniałam o niej całkowicie. Żyłam sobie spokojnie, aż w styczniu
2020 roku, przeglądając komentarze pod jakimś quizem na stronie
SameQuizy natrafiłam na reklamę Salem. Z ciekawości weszłam w
zamieszczony link, obejrzałam stronę, poczytałam trochę i po krótkim
namyśle wysłałam zgłoszenie na ucznia. Akurat kończył się VI Rok
Szkolny, więc przyjęto mnie dopiero na następny-VII. Pilnowałam daty
rozpoczęcia roku, a raczej wiedziałam skądś, kiedy zaczynają się
pierwsze zajęcia. Na rozpoczęciu roku mnie nie było, ale pojawiłam się
na lekcjach, zdałam mój pierwszy rok i już zostałam.
CH: *pokiwała głową* Dziękuje, za poświęcony czas na wywiad! *wyjęła
z szuflady pudełko z czekoladowymi i cynamonowymi bebeczkami. Po
chwili zastanowienia dołączyła do pudełka paczkę żelek.* Proszę!
*przytuliła dziewczynę na pożegnanie i popatrzyła jak ta wychodzi z
pokoju*
BMcK: Ja również dziękuję, to była sama przyjemność! *Gdy ujrzała
pudełko ze słodyczami i żelki, oczy zaświeciły się jej. Przyjęła od Callie
podarunek i pomachała jej przy wychodzeniu z pokoju*
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Świat Seriali
Witam was, drodzy Salemianie w pierwszym w tym roku zajrzenia do
świata seriali! Wiele z nas w wolnym czasie robi co innego. Niektórzy
czytają książki, inni zagłębiają się w materiał z zajęć, a jeszcze inni,
oglądają właśnie seriale! Jeśli przez nadmiar leniuchowania… to
znaczy odpoczywania obejrzeliście już myślicie, że wszystko,
przychodzę dla was z porcją ciekawych seriali, w których na pewno
się zakochacie, jak i pewnie je kojarzycie.

PRZEZNACZENIE: SAGA WINX
a pierwszy ogień lecimy z serialem, który swoją premierę miał 22
stycznia tego roku. Serial jest o nastoletnich czarodziejkach, które
trafiają do szkoły czarodziejek Alfea. Jednak nie mylcie tego z
Klubem Winx! Co prawda, fabuła nie różni się aż tak, żeby powiedzieć,
że jest to totalnie inna historia, bo jest wiele wątków wspólnych,
tylko jest bardziej urozmaicona, co daje temu serialowi w pewnym
sensie nowoczesność. Na tę chwilę ma jeden sezon, składający się z
sześciu odcinków, trwających średnio po pięćdziesiąt minut. 18
lutego potwierdzono, że powstanie drugi sezon, składający się z
ośmiu odcinków. Jeszcze w tym roku rozpoczną się nagrywki.
Premiera nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej będzie
przypadać na 2022.
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Świat Seriali
Jedną z głównych roli gra Abigail Cowen, która wciela się w Bloom.
Jednak możecie kojarzyć ją z Chilling Adventures of Sabrina, gdzie
zagrała jedną z Dziwnych Sióstr, Dorcas. Co do moich osobistych
odczuć, uważam, że serial zasługuje na uwagę, nie tylko od osób,
które w dzieciństwie uwielbiały Klub Winx, ale także od ludzi,
których interesuje tematyka magii, jak i miłości.

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA
Jest to kolejny serial jaki chcę wam przedstawić. Premiera
pierwszego sezonu miała miejsce 26 października 2018 roku. Opowiada
on o nastoletniej pół czarownicy, która musi się pogodzić ze swoim
podwójnym życiem - w Baxter High oraz Akademii Sztuk
Niewidzialnych. Serial składa się z czterech sezonów, które kolejno
zawierają: jedenaście odcinków, dziewięć odcinków, a dwa ostatnie
po osiem. Oficjalnie serial jest zakończony, jednak fani stworzyli
petycję, dotyczącą kontynuację. Na chwilę obecną petycję podpisało
ponad 350 tysięcy osób!
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Świat Seriali
Ich celem jest zebranie 500 tysięcy podpisów. Powstał także hasztag
temu poświęcony, #saveCAOS. Najprawdopodobniej, gdyby doszło do
powstania piątego sezonu, byłby to crossover z Riverdale, które
również polecam, chociaż jest to jeden z tych seriali, który się
kocha, albo nienawidzi. Jest grupa fanów, którzy są oburzeni, że jest
już planowany szósty sezon Riverdale, a Sabrina została zakończona.
Są też osoby, które zaczęły go oglądać, aby doszukiwać się w
najnowszych odcinkach wątków związanych z ich ukochanym
serialem. Jednak nie wiadomo, czy doczekają się tego. A co do mojej
opinii, bardzo podoba mi się ten serial i naprawdę wierzę, że ma
jeszcze wielki potencjał. Zakończenie nie za bardzo mi się spodobało,
chociaż patrzeć na to, że to w końcu ma być koniec tej historii, to
trafione w punkt. Szczerze, sądzę że mało prawdopodobne jest
wznowienie tego serialu, chociaż przydałoby się moim zdaniem
rozwinąć kilka wątków, które niestety przez takie zakończenie
zostały niedokończone i zostawione dla refleksji widza.

Możecie również napisać, jaki serial polecacie oraz tematykę, w
jakiej chcecie, aby pojawiły się seriale w następnym wydaniu gazetki.
Mogą też być to seriale z krótkimi odcinkami, dużą ilością sezonów,
mniej popularne, bardziej popularne. W następnym wydaniu gazetki
pojawi się ranking najbardziej polecanych przez was seriali. Więc
pozostawiam wam LINK.
Pozdrawiam serdecznie,
Parkinsonuwa :*
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Książkowe Salemole
Pierwszy raz na “Heksalogię o Dorze Wilk” Anety Jadowskiej, a raczej
na pierwszy tom cyklu, natrafiłem przypadkiem szukając jakiejś miłej
książki po przeczytaniu lektury szkolnej. I tak od 10 lat dzięki pani
Jadowskiej przemierzam alternatywną Polskę, gdzie magia jest na
porządku dziennym. Dora Wilk to jedna z toruńskich policjantek
oraz wiedźma posiadająca, dzięki swoim korzeniom, wiele
sprzecznych magii. Jest również namiestniczką Thornu alternatywnej wersji miasta, w którym mieszka autorka, czyli
Torunia. Każdy książka należąca do serii to inna sprawa
Thornowskiej
namiestniczki:
od
poszukiwań
szalonego
czarnoksiężnika, wampirzy spór w Trójprzymierzu - Trójmieście, grę
w kości pomiędzy Lokim a Morrigan, po walkę z opętanym
Archaniołem czy przejęcie watahy wilków lub ożywienie wampirów,
co powoduje założenie wampirzego rodu. Przez cykl przewija się
wiele mitologii i wierzeń, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Byłem bardzo szczęśliwy, że od
czasu czytania sagi o Wiedźminie
Geralcie
natrafiłem
na
coś
podobnego, ale też innego. Jak to
mówią fani cyklu; "Dora to
współczesna wersja wiedźmina".
Fajnie było zwiedzić te magiczne
miejsca w Thornie i Trójprzymierzu
oraz poznać wiele barwnych i
ciekawych postaci. Królem polskiej
literatury Fantasy jest Andrzej
Sapkowski a królową według mnie
powinna zostać Aneta Jadowska.
Jezabell Morgan
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Demoniczny zawrót głowy
Morskie opowieści
czyli o duchach i demonach wodnych
Rok 1000 było ciepłe lato, chociaż czasem padało,
Dużo rumu się piło i mało na lądzie siedziało,
Tak zaczęła się morska przygoda,
Czetlice śpiewały i słona była woda!
Tupiesz sobie nóżką i razem z twoim druhem Klabaternikiem
pilnujecie pracy kamratów. Czeka was długa droga poprzez
zdradliwe wody Bałtyku. Wiele niebezpieczeństw czyha na morskich
szlakach, całe szczęście, że masz ze sobą swojego druha,
opiekuńczego ducha, który ze wszystkich okolicznych statków
wybrał akurat twój, ba! I jeszcze jest tak miły, że ukazuje ci się w
swojej naturalnej postaci. Planujecie najbezpieczniejszą trasę,
proponowaną przez dobrego kolegę, i wyruszacie w podróż!

Ostatni raz wyglądasz za burtę. Widać dzikie plaże i wylegujące się
na nich Jadzierki, lub jak to mówią szczury morskie, faraonki.
Przykra ich historia, zginęły w czasach Biblijnych, kiedy to wojsko
faraona pochłonęły głębiny Morza Czerwonego. Od tamtej pory
nienawidzą mężczyzn, uważają ich za powód swojej tragedii i uwodzą
ich swoim pięknym ciałem aby zabić ich w głębinach.
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Demoniczny zawrót głowy
Morskie opowieści
czyli o duchach i demonach wodnych

Całe szczęście ty jesteś kobietą! A twoi kamraci są zbyt zajęci pracą,
by patrzeć na brzeg. Machasz więc do morskich królewien i zabierasz
się do swoich obowiązków.
Po skończonej pracy odpoczywasz na dziobie i patrzysz w horyzont.
Towarzyszy ci twój przyjaciel, rasowym wilk morski! Opowiada ci o
niesubordynacji twoich poddanych i o tym, jak ich karał. Jednemu
podłożył nogę, drugiemu zakosił ciasta, o właśnie, ma przy sobie to
możecie zjeść, jednego walną kułakiem po twarzy, bo jełop prawie na
mieliznę was wtrącił. Klepiesz go po plecach i dziękujesz za pracę.
Powieki masz już ciężkie, dlatego udajesz się do swojej kajuty, by
spędzić tam noc. Ledwo co zmrużyłeś oczy obudziło cię mocne
kołysanie. Otwierasz drzwi na pokład, a tam uderza cię fala wiatru i
słonej wody. No cholibka, ładnie. Jesteśmy w centrum sztormu. A
konkretniej to w centrum kąpieli szalińca! No zawsze piratowi wiatr
w oczy wieje, nie można już w tych czasach spokojnie wypłynąć na
morze, kiedyś to było, teraz to już tak nie ma... Demony morskie dbają
o higienę. No, kto na moim statku pływa, to się w cyrku nie śmieje.
Intensywnie myśląc nad zmianą profesji, usłyszałeś głos, jakby
anioła…
O piracie, piękny, młody,
chodź do łodzi,
u nas wieczne tany, gody,
nasz śpiew troskę twą osłodzi.
Prychasz pod nosem. A co tu osłodzić? Poza
Tym pamiętaj słowa matki „zjedz mięsko,
ziemniaczki zostaw” a nie to, nie to, yhm jak to
szło? A dobra „uważaj piracie mój mały na
czetlice, wodniki i inne poczwary".
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Demoniczny zawrót głowy
Morskie opowieści
czyli o duchach i demonach wodnych

A to była czetlica, okrutna, podobna do syreny istota. Kusiła
najczęściej rybaków, żeby biedaczyny w męczarniach ginęli pod
wodą. Kolejny raz podziękowałaś ojcu, że nie jesteś mężczyzną. Nie
ma czasu na cieszenie się z macicy, twoi żeglarze omotani wdziękami
poddanych królowej Juraty masowo wskakiwali do wody, żeby już
nigdy nie wyjść na brzeg. Szkoda, bo dobre chłopki z nich były,
zawsze dzień dobry mówili... Popatrzyłaś na Klabaternika i kobiety,
które zostały na twoim statku. Razem było was 5. Nadzieja? Brak. Siła
robocza? Nie ma. Hotel? Trivago. Czy warto było szaleć tak?
Łajba coraz bardziej się kołysze, ten czyścioch ma jakąś mega długą
kąpiel...I nagle jak za wami coś huknęło, jak tupnęło… Rozległ się
dźwięk jakby… chlupania? Czyli ktoś lub coś jest na statku... Złapałeś
swoją szable, jako pierwszy z latarnią odwrócił się twój duchowy
opiekun. I wtedy obcy przemówił.
-Ej chłopacy, ja widz.
Odwracasz się do głosu a tam... 2 metrowy rybo-potwór. Cuchnący
ale miły. Ah, no tak! Toż to Rybi Biskup! Nikt do końca nie wie co on
robi ani skąd pochodzi ale jak już jest to w sumie dobrze.
Ukłoniliście mu się grzecznie a on w zamian za wycieczkę do
Bursztynowego Zamku Juraty zaoferował grzeczną rozmowę z
kąpielowiczem o zakończenie rytuału pielęgnacyjnego. Pomyślałeś
chwilę i w sumie nie macie lepszego wyjścia, Jurata średnio lubi
piratów ale może jak zobaczy swoich dwóch morskich druhów to nie
zatopi naszego okrętu. No cóż trzeba spróbować.
Biskup wyskoczył z okrętu. Chwila moment a niebo się rozjaśniło,
wskoczył z powrotem, i stwierdzając że zadanie wykonane i poszedł
chillować sobie na skraju statku. Po dwóch dniach dopłynęliśmy do
celu podróży Biskupa. Z czystych wód Bałtyku widać było osiadły na
dnie piękny, bursztynowy zamek. Urzędowała tu, wspomniana wyżej,
okrutna królowa Jurata. Woleliśmy nie przyglądać się za długo, żeby
nie narazić się na jej gniew. Pożegnaliśmy się z wycieczkowiczem i
odpłynęliśmy w spokojną, dalszą podróż.
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Hogwart kilka lat wstecz
Witajcie Salemianie w nowym roku szkolnym! Mam nadzieję, że ta
krótka przerwa dodała Wam sił na dalszą naukę i kolejną dawkę
fascynujących przygód oraz wyzwań. Harry po swoim pierwszym roku
w Hogwarcie powrócił na okres wakacyjny do domu swojego
wujostwa, na Privet Drive 4. Jak pewnie wiecie, nawet tak pozornie
przyjemny czas nie był dla chłopca chwilą do wypoczynku. Wolne
chwile spędzał siedząc w swoim pokoju oraz przeglądając album z
ruchomymi fotografiami. Towarzystwa dotrzymywała mu jedynie
Hedwiga, jego pierzasta przyjaciółka. Chłopiec był zmartwiony, gdyż
przez całe lato nie otrzymał żadnego listu od swoich przyjaciół. Był
pewny, że o nim zapomnieli, a jednocześnie zastanawiał się co się z
nimi dzieje. W międzyczasie Wuj Vernon szykował się wraz z rodziną
na pewne spotkanie z małżeństwem Mason, od którego zależało
dokonanie największej transakcji w karierze mężczyzny. Wszyscy
ubrali się w eleganckie stroje, a w domu panował porządek.
Standardowo, Harry poproszony był o pójście do swojego pokoju i nie
pokazywanie się. Chłopiec posłusznie wykonał polecenie, lecz ku
jego zaskoczeniu w sypialni całkiem znikąd pojawiła się pewna
postać. Nie był to człowiek, nie było to zwierzę. Mowa oczywiście o
pewnym skrzacie, który nosił imię Zgredek. Przybysz uporczywie
namawiał Pottera, by ten nie wracał więcej do Szkoły Magii i
Czarodziejstwa w Hogwarcie. Wydało się także, że ten oto stworek
przechwycił wszystkie listy, które adresowane były do Harry’ego.
Chłopiec nie ukrywał swojego zdenerwowania i od razu rozpoczął
pogoń za Zgredkiem w celu odzyskania listów. Obaj zatrzymali się
przed salonem, w którym odbywało się spotkanie. Potter nie uległ
namowom skrzata i nie zgodził się na opuszczenie Hogwartu.
Przybyszowi nie spodobała się decyzja chłopca, więc za pomocą magii
sprawił, że ciasto leżące na blacie powolutku lewitowało w stronę
Pani Mason, a tuż po chwili wylądowało na jej głowie.
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Hogwart kilka lat wstecz
Wuj Vernon był na tyle wściekły, że następnego dnia zamontował
kraty w oknach Harry’ego, by ten nie mógł wrócić do Szkoły.
Zabezpieczenie okazało się mało skuteczne, gdyż w nocy bracia
Weasley, a dokładnie Ron, Fred i George pojawili się przed domem
Pottera. W zasadzie pod oknem, dosłownie. Przylecieli latającym
Fordem Anglia i za pomocą haka przyczepionego do samochodu
wyrwali kratę.

Harry szybko wrzucił wszystkie swoje rzeczy do auta, a następnie
sam do niego wsiadł. Tym sposobem wydostał się z posesji wujostwa i
poleciał prosto do domu Weasley’ów, gdzie spokojnie spędził
ostatnie wolne chwile przed nadchodzącym nowym rokiem nauki w
Hogwarcie.Przyszła pora na alternatywną wersję, choć myślę, że
tym razem niewiele ona zmieni w historii Naszego bohatera. Gdyby
Harry nie wiedział o istnieniu Hogwartu, zapewne chodziłby do
zwykłej, mugolskiej szkoły. Wakacje spędziłby w swoim pokoju, lecz
bez zwierzaka, czy zdjęć upamiętniających szczęśliwe chwile.
Spotkanie Wuja Vernona przebiegłoby pomyślnie, a transakcja
doszłaby do skutku, bez jakichkolwiek komplikacji. Możemy
wywnioskować, że magia zdecydowanie wprowadza do życia chłopca
adrenalinę oraz przygody w najmniej spodziewanych (i
odpowiednich) momentach. Bez niej, jego życie byłoby szare i smutne,
dokładnie jak wtedy, gdy nie miał jeszcze ukończonych jedenastu
lat.
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Hogwart kilka lat wstecz
Jak widać, niektóre rzeczy pozostałyby w podobnym stanie. Wakacje
Harry’ego przeszłyby tylko minimalną zmianę, jednakże na lepsze czy
na gorsze? Jak myślicie? I co byście zrobili, gdyby nagle w Waszym
pokoju pojawił się skrzat, który rozkazał by Wam zrezygnować z
nauki w Salem? Zostawiam Was z tymi przemyśleniami i życzę
przyjemnej nauki oraz jak najlepszych ocen w XII Roku Szkolnym!

Victoria Crowley
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Świąteczna Egzotyka
Każdy kraj jest w sobie wyjątkowy i barwny. Polska słynie z pięknych łąk i
wódki, Japonia z wiśni, a Rosja z najgłębszego jeziora i niskich
temperaturach, możemy wymieniać sobie kraje oraz ich zalety cały dzień,
a i tak nie powiemy wszystkich, jednak te wszystkie kraje coś łączy- święta
i tradycje.
Święta są znane i nieznane, tradycyjne i nowoczesne. Termin ten nie ma
określonej definicji, każdy z nas ma ją inną, swoją. Pomimo to święto jest
określeniem poszczególnego dnia/dni w roku, które są dla nas ważne.
W tym numerze przybliżymy sobie dwa święta ze świata- Japonii i Hiszpanii.
W Japonii jest obchodzone tzw. "Yamaga Lantern Festival"
Festiwal odbywa się latem i upamiętnia wjazd cesarza do miasta Yamaga.
Podczas święta ulice zdobią zapalone latarnie przypominające kształtem
zamki oraz świątynie. Duże wrażenie robi pokaz sztucznych ogni i widok
ok. tysiąca kobiet ubranych w kimona, śpiewających, a przy tym
wykonujących tradycyjny taniec. Mężczyźni jednakże mają inną rolę do
spełnienia - tworzą ścieżki z sosnowych pochodni i grają scenę przyjęcia
w mieście cesarza.
Następnym, a zarazem ostatnim świętem jest
święto obchodzone w Hiszpanii!
El Colacho to dla wielu kontrowersyjna
uroczystość, związana z Bożym Ciałem. Jej
ważnym elementem są skoki nad dziećmi. W
każdym roku w Castrillo de Murcia
mężczyźni w żółto-czerwonych strojach,
które kojarzą się z diabłem (jak dla nich)
przeskakują przez małe dzieci leżące na
ulicy w dwóch rzędach. Tak niecodzienny
skok ma na celu oczyścić dzieci z grzechu
pierworodnego. Widok jest dla ludzi o
mocnych nerwach.
A wy? Myślicie, że te święta mogłyby się odbywać w Polsce?
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Histeryczna Historia
W średniowieczu samo słowo ''magia'' czy ''czary'' było wręcz tematem
tabu i wśród mugoli wywoływało obrzydzenie, złość i agresję.
Niemagowie uważali, że czarodzieje to wysłannicy szatana, demony,
kusiciele.
Był to oczywiście wpływ popularności religii chrześcijańskiej i ich
krucjat mających na celu ''nawrócenie'' wszystkich na ''jedyną
słuszną'' wiarę.
To właśnie w średniowieczu powstał stereotypowy wizerunek
czarownicy-wiedźmy: miała mieć wielki nochal, garb na plecach,
pryszcze, a najlepiej jeśli w ogóle była zielona jak ogrzyca.
W tym okresie pojawiła się także instytucja Inkwizycji - kościelnej
organizacji, która wiedziona różnymi dokumentami (np. Młot na
Czarownice) rozpoczęła krucjatę przeciwko wszelkim objawom
magii. To wtedy rozpropagowano metodę palenia czarownic jako według przedstawicieli kościoła - najlepszy sposób na pozbycie się
magii z tego świata. Zaczęto łapać osoby podejrzane, poddawać im
próbom i torturom, a wszystko to opatrzone było mianem procesów o
czary. Jak łatwo sobie wyobrazić nawet osoby niezwiązane z magią
mogły przyznać się, ponieważ cierpienia jakich doznawali były nie do
zniesienia. Dziś chcemy jednak przybliżyć wam jedne z najbardziej
znanych procesów w historii - procesy w Salem.
Pod koniec XVII wieku życie tej małej
amerykańskiej osady nie było łatwe. Ciągłe
zagrożenie
ze
strony
indiańskich
wojowników, kłopoty z zaopatrzeniem oraz
trudne
warunki
nie
nastrajały
optymistycznie.Do
tego
wszystkiego
dochodziły jeszcze surowe zasady, którymi
kierowała się społeczność. Ich życie głównie
opierało się na pracy i modlitwie.
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Histeryczna Historia
Kolorowe ubiory, alkohol i wszelkie rozrywki potępiano jako
niemoralne.
W 1692 roku wszyscy mówili tylko o tym, co dzieje się z 9-letnią Betty
Parris, córką miejscowego pastora oraz jej 11-letnią kuzynką Abigail
Williams. Grzeczne dotąd dziewczynki zaczęły zachowywać się
bardzo dziwnie: wpadły w trans, wiły się w konwulsjach, krzyczały i
bełkotały w niezrozumiałym języku. Na ich ciele pojawiły się
niespodziewanie rany.
Mieszkańcy Salem modlili się za dziewczynki, jednakże nie
przyniosło to skutku. Bezradny okazał się także miejscowy lekarz. W
osadzie zapanowało powszechne przekonanie, że jest to sprawka
czarownic.
W tamtych czasach chętnie obarczano winą za wszystkie
nieszczęścia osoby rzekomo zajmujące się magią. W Europie już od
kilku wieków paliło się na stosach kobiety oskarżone o kontakty z
czarostwem. Także mieszkańcy Salem nie mieli problemów ze
znalezieniem kozłów ofiarnych.
Po rozmowie z opętanymi dziewczynkami do aresztu trafiły trzy
pierwsze domniemane czarownice, które miały być odpowiedzialne
za dziwne zachowanie nastolatek. Wśród nich znalazła się Sarah
Good - miejscowa żebraczka. Często chodziła po osadzie i domagała
się wsparcia, gdy go nie otrzymała potrafiła przeklinać gospodarzy.
Kolejną z nich stała się Martha Corey, która była żoną farmera.
Posiadała jednak ona skazę w swoim życiorysie, gdyż była matką
nieślubnego dziecka. Ostatnią, która trafiła wtedy za kratki jest
Tituba. Niewolnica Parrisów z indiańskimi korzeniami, co dla
mieszkańców wydawało się podejrzane.
W książce „Czarownice. Salem, 1692” jest napisane: ”W odizolowanych
osadach w ciemnych zadymionych domach żyło się w mroku, a w
mroku człowiek uważniej wytęża słuch, wyobraźnia pracuje żywiej i
kwitnie to, co święte i tajemne.”

|| SM SALEM || NUMER 29 || LUTY 2021 ||

Histeryczna Historia
W tej atmosferze wychowywało się znudzone dziewczęta.
Nasłuchały się opowieści z dreszczykiem snutych przez służbę oraz
doświadczywszy brutalnego życia w cieniu indian, zapoczątkowały
jedną z najsłynniejszych tragedi w historii.
Wracając jednak do dziewczynek: w momencie ich ataków Tibuta,
przejęła się wydarzeniami i postanowiła pomóc. Zainspirowana
wskazówkami przygotowała podpłomyk, którego jednym ze
składników była uryna dziewcząt, a następnie podała do zjedzenia
psu. Nie zdjęło to jednak z nich klątwy, przyczyniło się jednak do
wskazania przez nie pierwszych czarownic, wymienionych wcześniej.
Trzy pierwsze rozprawy zapoczątkowały tragiczną serię procesów,
w wyniku których kilkunastu porwanych zawisło na stryczku, część
zmarła w więzieniu, a jedna osoba podczas tortur. Podłoże zarzutów
bywało różne - od dziwnego zachowania czy wyglądu po wzajemne
animozje w rodzinie i sąsiedztwie. Dziewczynki kierowały
oskarżenia wobec tych, którzy otwarcie kwestionowali zasadność
całej akcji i dawały przy tym niesamowity pokaz umiejętności
aktorskich: krzyki, rzucanie się na podłogę, wicie w konwulsjach to nieliczne z ich numerów.
Kiedy w czasie publicznego przesłuchania któraś z oskarżonych
zawierała głos, natychmiast tarzały się po podłodze. Gdy Tituba
przypadkowo przegryzła sobie wargę, dziewczęta natychmiast
zaczęły skarżyć się na ból. Sarah i Martha nie przyznawały się do
winy. Natomiast Tituba zaczęła opowiadać o kontaktach z szatanem,
podała też nazwiska innych mieszkańców Salem, rzekomo parających
się czarną magią. W tym szaleństwie doszło do oskarżenia 150
podejrzanych z osady i jej pobliskich miejscowości. Wśród nich
znaleźli się również mężczyźni, ponieważ jeden z członków
specjalnego sądu, powołanego przez gubernatora do zajęcia się
sprawą, Cotton Mather, uznał, że szatan może ukrywać się dla
niepoznaki tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa.
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Histeryczna Historia
Szaleństwo trwało od marca do października 1692 roku. Ostatnia
sprawa odbyła się w 1693 roku - uniewinniono wówczas 49 osób, które
wcześniej oczekiwały na skazanie za praktykowanie czarnej magii.
Bilans zabitych: 14 kobiet, 5 mężczyzn i 2 psy.
Egzekucje uznano za tragedię, a sam proces za nielegalny i
stwierdzono to już w 1697 roku! Jednak dopiero w 1945 r. skazani na
śmierć zostali formalnie uniewinnieni.

Louisa Veress & Nicolas Cane
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Boska Motywacja
Jeśli dzień masz kijowy, a życie jeszcze bardziej, poczytaj motywację
wprost z Olimpu (no i okolic). Zmiana humoru gwarantowana!

Zeus: Jeśli w Walentynki nie wiecie kogo
wybrać, kierujcie się głosem serca.
Byleby żona się nie dowiedziała, bo
będzie przypał!

Atena: Jeśli nie wiesz co może być na
kartkówce z Historii Magii, naucz się
dat, pojęć, najważniejszych wydarzeń,
powstań, postaci które się pojawiły na
lekcji. W sumie to zapamiętaj wszystko
co było, bo może się to przydać!

Dionizos: *Hik* Jak ja to zawsze mówieee,
najlepszaa jest Paprotkowa! *Hik*

Hefajstos: Pamiętaj! Kuj żelazo póki
gorące! No chyba, że jesteś czarodziejem,
to se wyczaruj.
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Boska Motywacja
Temida: A ja jej na to mówię: ,,Słuchaj,
sprawiedliwość sprawiedliwością, ale
kolejny wyścig psidwaków wygra
Czesia!” Zobaczycie kto miał rację!

Demeter: Okres zimy jest bardzo trudny,
szczególnie w czasie uprawy rzodkiewki.
Ziemia jest twarda, przykrywa ją śnieg,
więc w sumie to nie siejcie jej. Ani nic
innego. Od tego będzie wiosna, guuurl.

Kronos: Wkurzają cię dzieci na chacie?
Wypróbuj mój przepis, a już nigdy nie
wejdą ci na głowę!

Hades: Pro tip na podryw, po prostu daj
jej trochę owocu granatu a będzie twoja.
Skuteczność 100% tylko potem może być
przypał z jej matką.
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Boska Motywacja
Hera: Ufaj, ale kontroluj swoją sympatię.
Co najwyżej powiesi cię na szczycie
Olimpu i przywiąże do nóg dwa
potwornie ciężkie kowadła. Not a big
deal.

Persefona: Jak twój mąż to gruba ryba, to
ty automatycznie też. Pamiętaj o tym i
wybierz mądrze! Najwyżej potem możesz
mieć przypał u matki.

Mamy nadzieję, że bogowie wam się spodobali. Jeśli nie - czekajcie na
ich gniew. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu!

Pozderki cerberki
Nona&Salem
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Potterowe ciekawostki
Ciekawostki o Grubej Damie
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.
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Potterowe ciekawostki
Ciekawostki o Jęczącej Marcie
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.
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.
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.
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Podryw na Salemianina
Czy kiedykolwiek zabrakło Ci języka w gębie w pobliżu Twojego
obiektu westchnień? Chciałbyś do kogoś na luzie zagaić, ale nie
znasz dobrych tekstów? Marzysz o tytule króla podrywów? Dobrze
trafiłeś! Zobacz, jakie teksty na podryw krążą wśród Salemian i
ruszaj na podbój!

1. Masz pewność, że nie jesteś smoczognikiem? Bo rozpaliłaś mnie do
czerwoności.
2. Dla Ciebie zostałbym dementorem, abym mógł Cię pocałować.
3. W twoim towarzystwie nawet gnębiwtryski nie są mi groźne.
4. Szarpałbym cię jak śmierciotula śpiących czarodziejów.
5. Masz może na imię hpwiki? Bo posiadasz wszystko czego szukam...
6. Jesteś może synem Nickolasa le Fenta? Bo masz tak podniecające
kule jak on.
7. Widzę, że masz czerwony nos od zimna… zostaniesz moim
renyferem?
8. Błyszczysz się jak stos galeonów w moim portfelu.
9. Byłaś palona na stosie? Bo jesteś strasznie gorąca...
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Poetycki kącik
Niebieskie róże

Niebieskie róże jak głąb oceanu.
Odkrywają swoje najróżniejsze błękity.
Pokazują nam swoje wnętrze i piękność.
Ich kolce kują do kości niczym brzytwy ostre.
Wykrwawiając się z krwi myślimy o nich.

Klątwa

Nad miastem zapadła straszliwa klątwa
Zła czarownica nad miastem zamieszała i rzecz
straszliwa się stała
Wszyscy ludzie zapadli w sen i od 100 lat nikt
nie obudził się.
Dopiero, gdy książę na białym koniu
przyjechał,
Obudziła się nasza królewna.

Miłość

Czasami się zastanawiam nad słowem miłość.
Czy jest prawdziwa czy może to tylko złuda,
która nam o niej przypomina?
Miłość? Miłość, co to jest za uczucie.
Niepewne i nieznane przez wielu ludzi.
Miłość dopada nas znienacka jak jakiś zwierz.
Nie obronisz się przed nią nawet jakbyś chciał.
Lecz to uczucie piękniejsze niż 100 złotych
bram.
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Poetycki kącik
Romantyzowanie
Nóż w plecy, wosk ze spalonej świecy.
Odwar z leczniczego maku, niezgodność znaków
zodiaku.
Odciski po dłoni na gardle, słowa mówione
nagle.
Obietnice rzucone na wiatr, powtarzanie ciągle
tych samych mantr.
Ciche dni, jeszcze cichsze noce, dwa oddzielne,
błękitne koce.
Mijanie się rano bez słowa, tak ciągle, od nowa.
Słodycz twych ust, naciśnięty pistoletu spust.
Delikatnie przykładany nam do głów, kiedy
księżyc wchodzi w nów.
Obejmij mnie w talii i oddychaj powoli, poczuj
zapach moich perfum z magnolii.
Złóż na mej szyi ostatni pocałunek, i spłać
sumienia swego rachunek.
Pomyśl o swoim kochanku, na twe bóle kojącym
rumianku.
Utop mnie w swoim grzechu, niech ostatnim w
moim życiu będzie dźwięk twojego śmiechu.
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Sucharki Kowalskiego
Hej, hej hej! Jacob Kowalski po raz kolejny zdecydował się wyciągnąć
spod lady trochę sucharków, specjalnie dla Salemiaczków! Podobno
ostatnio nie wszyscy dali radę zdobyć od niego pączusie, dlatego
mam nadzieję, że chociaż te czerstwe żarciki wywołają uśmieszki na
ich bombelinkowych twarzyczkach!

Profesor Korfis pyta uczniów:
-Proszę, wymieńcie mi pięć zaczarowanych stworzeń!
Na to odzywa się jeden z Gryfonów:
-Dwa hipogryfy i trzy psidwaki!

Profesor Cane czyta wypracowanie z Historii Magii,
należące do jednego z uczniów. Wreszcie spogląda na
ucznia i mówi:
- To wypracowanie jest bardzo dobre! Przyznaj się,
kto ci je napisał?
- Nie wiem, ja już spałem...
Profesor McGreen, po sprawdzeniu egzaminów
dwóch uczennic:
- Przyznaj się, ściągałaś od koleżanki z ławki!
- A skąd pan o tym wie?
- Bo obok ostatniego pytania, ona napisała: “nie wiem”,
a Ty: “ja też”...
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Sucharki Kowalskiego
- Matthew, dlaczego płaczesz?
- Bo śniło mi się, że szkoła się spaliła.
- Nie płacz, to tylko sen!
- No właśnie dlatego płaczę...

Harry szedł przez Zakazany Las pewnej letniej nocy.
Idzie, idzie, a nagle zobaczył przed sobą parę
świecących w ciemności oczu nad jedną z gałęzi.
Zatrzymał się i zastanowił chwilę.
- Sowa - pomyślał Potter.
- Sam jesteś sowa - pomyślał Snape.
Puchon, Ślizgon i Krukon idą po torach kolejowych.
Puchon mówi:
- Ale długa ta drabina!
- I jak nisko! - powiedział Ślizgon.
Nadjeżdża pociąg i Krukon woła:
- Patrzcie! Winda jedzie!
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Rozrywka
Witajcie, czytelnicy!
W koło wciąż te amory! 14. lutego minął ale nastrój walentynkowy na
trochę dłużej pozostał w murach naszej szkoły. Mamy nadzieję, że ta
miłosna tematyka przypadnie wam do gustu. Na wysyłanie odpowiedzi
macie czas do: 2 marca godz. 23:59, a screeny wykonanych zadań
przesyłajcie na naszego maila: rozrywka.witchplease@gmail.com
Pamiętajcie o podpisanie się swoimi danymi, pod którymi zapisaliście się do
szkoły, i domem!

Na pierwszy rzut dobrze znana gra pt. “Memory”. Waszym zadaniem jest
dopasowanie znanych par z Harry’ego Pottera. Do dzieła!

MEMORY

Drugie zadanie to nic innego jak krzyżówka. A dotyczy ona znanych nam
wszystkim słodyczy! Ale nie byle jakich. Z resztą, sami się przekonajcie!

KRZYŻÓWKA

Waszym ostatnim wyzwaniem będzie napisanie, z kim z uniwersum
Harry’ego Pottera chcielibyście spędzić walentynki, gdzie oraz dlaczego.

Powodzenia i buziaki!
Rosen & Callie
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Horoskop
Baran
Baranku, nie denerwuj się! Ostatnie tygodnie mogły być dosyć
nerwowe (być może to Gargulki?), ale to jeszcze nie koniec.
Odetchnij głęboko i zainwestuj w piłeczkę antystresową.

Byk
Postaw na swoim, nawet jeśli jest to niewygodne dla innych! Jeśli
masz ochotę na sernik z rodzynkami - idź do Ciuchci Agi, wagonu
restauracyjnego i weź sobie ten sernik. I tyle, nie ma co się
wstydzić.

Bliźnięta
Dwoi Ci się czasem w oczach? Nie przejmuj się, w Salem to nic
nowego. Sprawdź jednak co jest prawdą, a co tylko klonem
stworzonym przez profesora Rileya, bo… rzeczywistość może Cię
w najbliższym czasie mocno zawieść.

Rak
Co jak co, ale Ty masz nosa do interesów. Zwłaszcza w najbliższym
czasie wszystko ma szansę układać się idealnie po Twojej myśli,
nawet Błyskawica. Pamiętaj tylko, żeby korzystać z tego szczęścia
mądrze!

Lew
Musisz mieć oczy dookoła głowy - ostatnio Niuchacze szaleją i nie
wiadomo czy komuś z Twoich bliskich się to nie udzieli. Zachowaj
spokój i zawsze trzymaj trochę glaców w kieszeni.

Panna
Masz kogoś na oku? To jest Twój czas! Nie czekaj aż ktoś zabierze Ci
sprzed nosa przeznaczoną Ci osobę - musisz wziąć sprawy w swoje
ręce i wywalić konkurenta za okno.
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Horoskop
Waga

Jeśli ostatnio czujesz się trochę niewyraźnie, to weź Rutino…
znaczy… warto wtedy przyjrzeć się Twoim nawykom. Jesteś pewny,
że nie potrzebujesz więcej snu? Czasem warto uciąć sobie długą
drzemkę, a jeśli nie wiesz co i jak - polecamy zapytać profesor
Shepherd.

Skorpion

Możesz być trochę za ostry dla najbliższych… i dla siebie. Spójrz na
to co robisz przychylniejszym okiem i nie przejmuj się, jeśli coś Ci
nie wyjdzie. Nikt nie jest idealny, chyba że mowa o Sophie
Stevengard.

Strzelec
To, że raz miałeś szczęście, to jeszcze nic nie znaczy. Musisz być
ostrożny i nie zagapić się przypadkiem na jednej z wycieczek
szkolnych - bywają niebezpieczne, a nad Tobą zbierają się ciemne,
nieprzyjazne chmury.

Koziorożec
Zaufaj swojemu Trzeciemu Oku - nawet jeśli Twoja intuicja
podpowiada Ci naprawdę szalone rzeczy, na przykład obstawienie
20 galeonów w Gonitwie zamiast pięciu.

Wodnik
Marzysz o gwiazdce z nieba? No to warto będzie się wybrać na
lekcje astronomii i wziąć się do roboty! Koniec z lenistwem i
prokrastynacją, to zdecydowanie nie wpływa dobrze na Twoje
zdrowie.

Ryby

Och naprawdę, ile można pracować! W najbliższych dniach lepiej
Ci będzie nieco odpuścić, inaczej skończysz jak nasze zatrute
psidwaki - źle.
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