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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
Książkowe Salemole
Demoniczny zawrót głowy
Hogwart kilka lat wstecz
Świąteczna Egzotyka
Boska Motywacja
Potterowe Ciekawostki
Podryw na Salemianina

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 kochaniutcy w kolejnych plotkach! Najświeższe wiadomości z
naszej szkoły, które właśnie ukazują światło dzienne!
Zapraszamy do przeczytania.

Arszenikowate zauroczenie
Niedawno wydarzyła się bardzo dziwna
rzecz, albowiem pewna Krukonka Melanie
Mcconaughey
polizała
profesora McGreen. Nie wiemy, czy jest
między nimi jakiś romans, bardziej martwi
nas to, że naskórek nauczyciela OpCM
zawiera cząstki arszeniku (As203), który
samoczynnie wytwarza jego ciało.
Zastanawia nas, jak to możliwe, że
uczennica jeszcze żyje? Jako siostry
lekarki (tzw. plotkary) przyjrzymy się tej
sprawie bliżej i zbadamy ją.

Stópki, stópki...
Podczas Króla Pottera z Numerologii
Jessica Winters przyznała, że ma fetysz.
Zbliżcie się, jeśli chcecie usłyszeć jaki!
*Camrysia, zerkając na siostrzyczkę Noniś,
zakryła swoje usta i pozwoliła jej zdradzić
sekret.* Pani prefekt ze Slytherinu ma
fetysz stopu. Jednak my sądzimy, że to było
małe przejęzyczenie i chciała powiedzieć
stóp. Ups…
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Salem na gorąco
Sop zagłady
Ojej, musicie o tym usłyszeć! Do naszej
kochanej Szkoły Magii Salem zjawił się pewien
gość. Można powiedzieć, że budzący szacunek
każdego. Bowiem przybył sop - czteryem.
Jednak bardziej nas zastanawia zachowanie
naszej pani bezczelnej. Jak tylko przeszedł
próg naszej Wielkiej Sali, Emily podwinęła
kiece i poleciała jak błyskawica. Czyżby
Slizgonka była strachliwa i przeraził ją widok
gościa?

Sklepik Salem
Postanowiłyśmy zbadać ostatnio sporą ilość
zwierząt przebywających na terenie Salem, nie
tylko magicznych, ale też i mugolskich. Okazało
się, że w jednej z nieużywanych sal grupka
miłośników zwierząt z sporą wiedzą biologiczną
postanowiła założyć gabinet weterynaryjny dla
lekkich przypadków i porad dotyczących opieki
nad pupilem! Podobno można kupić w nim także
ulubione przysmaki dla różnych gatunków
stworzeń, a nawet zabawki, czego dowiedziałyśmy
się po krótkim wywiadzie z założycielką tego
przybytku. Do wyboru do koloru, od smakołyków
dla kugucharów i psidwaków po zabawki z
dzwoneczkiem
i
klatki
do
transportu
milusińskich. Trzymamy kciuki i liczymy na
odpowiednią opiekę uczniowskich zwierząt!
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Salem na gorąco
Zawodowa biegaczka
Ostatnio do naszych uszu doszły ciekawe informacje! Nasza
ukochana dyrektorka - Annabeth Snow biega po całym zamku, aby
zdążyć na wszystkie lekcje i wydarzenia! Niektórzy świadkowie
myślą, że włada ona Zmieniaczem Czasu, jednak doskonale wiemy, że
odciski na jej piętach nie są sprawką magicznego urządzenia!

To już tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i widzimy się w kolejnym
wydaniu cudownych ploteczek! Pozdrawiamy, całuski, tulaski.
Siostry plotkary
Noniś, Liliś & Camrysia <3
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Ankietyzacja
Witajcie kochani w kolejnym omówieniu ankiety, której tematem
przewodnim były: osobistości ze świata Pottera! Zachęcamy do
zobaczenia waszych odpowiedzi.

Ślizgoni górą…. ekhem, to znaczy Draco Malfoy górą. Nie wiemy, czemu tak
bardzo uwielbiacie skoczne tchórzofretki, ale ta musi mieć swój wyjątkowy
urok.
Chyba każda dziewczyna miała crusha w tym cudownym blond Ślizgonie. Bo jak
to Lys stwierdził - Ślizgoni górą! *Kobieta zachichotała i zakryła dłońmi
zaczerwienione policzki.*
Lysio: Bo zmusił mnie do tego wynik ankiety. *westchnął ciężko*

I znowu Draco…. tzn, na całe szczęście większość z was wybrała
bibliotekę. Zapach książek, szelest pergaminów, cisza i…. pani Pince
dysząca w kark. Urocza perspektywa nieprawdaż?
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Ankietyzacja

Profesor Juan…. wróć, Kian Maevi nie będzie zachwycony wynikami,
ale prawdę mówiąc, liczy się dobra zabawa, a ta w towarzystwie
rudowłosej Ginny jest gwarantowana. Uważajcie tylko by nie
pobrudzić map czekoladą!

Ciężki wybór… Część z Was wybrała bycie magizoologiem (z
najnowszych wieści, Newt zaszył się w lasach Amazonii i nawet
Lysander nie wie, kiedy zamierza powrócić), inni wolą pracę w
ministerstwie magii (serio? aż tak kochacie papierkową robotę?). Ale
najwięcej z Was wybrało karierę profesora. Współczujemy przyszłym
uczniom szkoły!
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Ankietyzacja

Lysio: Ale jak to nie ma Gilderoya? *zakaszlał, maskując swój śmiech*
Niniejszy wynik sugeruje nam istnienie w Salem adoratorek
Huncwotów. Remus Lupin wygrał z ogromną przewagą i ciężko jest
powiedzieć nam dlaczego. Czy zadecydował o tym jego wilczy apetyt?
Spokojne usposobienie, a może… po prostu to, że był najlepszym
nauczycielem opcm, jakiego widział Hogwart? Dajcie nam znać, bo
sami jesteśmy tego ciekawi!

Lata mijają, a spór o to, który z czarnoksiężników przeraża bardziej,
nadal jest nierozstrzygnięty. Na szczęście, nie musimy prosić
Voldzia ani Gellerta o dodatkowy pokaz swych zdolności. Pojedynek
na remis. Podium uzupełnia różowa landryna, niejaka Dolores Jane
Umbridge.
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Ankietyzacja

Lysio: Dlaczeeeeego znowu różowy? *jęknął z rozpaczy, przy chichocie
rozchichotanej Nonny*
Nona: Najwidoczniej nasi kochani Salemianie uwielbiają takie torty!
Są lepsze niż legumina lub krajanka z melasy… A na 2 miejscu są
niezastąpione fasolki WSZYSTKICH smaków. *Podaje Lysiowi zieloną.*
Lysio: *zerka na Nonę podejrzliwie*

To już koniec! Wyczekujcie kolejnej ankiety! Pozdrawiamy serdecznie.
Buziaczki
Noniś&Lysio

|| SM SALEM || NUMER 30 || MARZEC 2021 ||

Przegląd Salem
Drodzy czytelnicy, witamy was po raz kolejny w Przeglądzie Salem.
Od naszego ostatniego artykułu wydarzyło się całkiem sporo w
naszym zamku. Jeśli jesteście ciekawi co was ominęło i co na was
czeka w dalszym roku szkolnym to zapraszamy do lektury.
Czas w Salem biegnie nieubłaganie,
dopiero co świętowaliśmy rozpoczęcie
roku i otrzęsiny a już przyszła pora aby
zamknąć zapisy na ucznia, na aktualny rok
szkolny. Jeśli przespaliście ostatnie parę
tygodni pora się obudzić gdyż już od
poniedziałku ruszają egzaminy końcowe!
Pamiętajcie, że aby zdać rok szkolny
musicie uzyskać pozytywne oceny z 3
przedmiotów obowiązkowych.
Przejdźmy do przeglądu minionych wydarzeń i
zabaw. W aktualnym roku szkolnym ogromne
emocje wzbudza Salemiada, czyli magiczna
wariacja na temat mugolskiej familiady.
Zamiast słynnego grzyba uczestnicy musieli
uderzyć chochlą w kociołek.
Niezwykle innowacyjne podejście! W roli drużyn wcieliły się nasze
szkolne domy. W pierwszym starciu zmierzyły się Gryffindor vs.
Slytherin. Teleturniej zakończył się wygraną dla mężnych
gryfonów. Do drugiego pojedynku stanęły drużyny Hufflepuffu i
Ravenclawu. Krukoni pokonali nasze ziemniaki tym samym stając do
półfinałowego
pojedynku
z
Gryffindorem!
Czekamy
z
niecierpliwością na finałowy pojedynek który odbędzie się 20 marca
pomiędzy Gryffindorem a Nauczycielami!
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Przegląd Salem
W
czwartym
tygodniu
nauki
trwała
Zygmuntówka, w której brało udział 27 osób.
Walkę tej edycji, a była to już siódma, wygrał
dyrektor Nicolas Cane, tym samym zdobywając
puchar. Osoby, które doszły do finału
otrzymały natomiast dyplomy. Wszystkim
uczestnikom gorąco gratulujemy!
W sobotę (06.03) odbyło się Poszukiwanie Trzeciego Oka,
organizowane przez jednego z naszych tegorocznych stażystów Liana Hyde. Sfinks Horacy, żądny zemsty na Sybilli Trelawney za
straszenie ponurakiem, nie zdążył się zemścić, gdyż oko wróżbitki
potoczyło się gdzieś, gdy je polerowała. Wraz ze stażystą szukaliśmy
go w wieży, lecz nie było go tam. Przez portal znaleźliśmy się w
komnacie, przypominającą jaskinie. Spotkaliśmy tam Ducha Ziemi,
Ognia, Wody i Powietrza. Okazało się, że to właśnie ten ostatni,
przywłaszczył sobie trzecie oko biednej Sybilli. Koniec końców
odzyskaliśmy je, tylko musieliśmy się przy tym nieco namęczyć,
biegając za Suchem Powietrza.
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Przegląd Salem
Kolejnego dnia odbył się Labirynt Whispa, organizowany przez
stażystkę Rosen Rogood. Zamiast pętli i trybun na boisku, zastaliśmy
tam labirynt, po którym później poruszaliśmy się na miotłach.
Wewnątrz mogliśmy spotkać się z zadaniami dotyczącymi między
innymi nazw mioteł, Brytyjskich i Irlandzkich drużyn Quidditcha,
fauli w tej grze i wiele innych, bardzo ciekawych zagadnień
związanych z Lataniem na Miotle.
Jeśli jesteście fanami transmutacji na pewno ucieszyła was
informacja o Międzyszkolnej Olimpiadzie "Piertotum Locomotor"
organizowana przez Profesora McGreena. Gratulujemy wszystkim
salemianom którzy podjęli się tego trudnego wyzwania i podeszli do
olimpiady.
W sobotę (13.03) odbyli się Galcożercy, które prowadzili nasi
prefekci. Natomiast w tę sobotę (20.03) spotkamy się na wydarzeniu
trzeciej stażystki - Belli McKinsley. Dzień później, w niedzielę
odbędzie się kolejne wydarzenie prefektów naczelnych, wraz z
wieczorkiem domów o godzinie 19:00 w pokoju życzeń, gdzie
serdecznie was zapraszamy!
Z kolei dla miłośników spokojnych rozrywek, krzyżówek,
wykreślanek i puzzli mamy konkursy prefektów. Wśród nich
znajdziecie na pewno coś dla siebie a przy okazji odkryjecie historię
uczniów salem i samego domu. Aktualnie na stronie czekają na was
konkursy Prefektów Ravenclawu.
Po wielu latach udało się również powrócić ze Szkolnymi
Mistrzostwami w Morę. Jest to gra pochodząca jeszcze ze
Starożytnego Rzymu i była rozbudowaną wersją zabawy “kamień,
papier, nożyce” W oryginalnej wersji była ona rozgrywana na
palcach dłoni pomiędzy dwoma zawodnikami.
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Przegląd Salem
Zadaniem grającego było pokazanie wybranej przez siebie liczby
palców u jednej ręki i oszacowanie ile wyniesie suma palców swoich i
przeciwnika. W naszej czatowej wersji cała rozgrywka opiera się na
liczbach. Jeśli macie ochotę poznać dokładne zasady zabawy
zapraszamy [TUTAJ].
Gra w morę jest niezwykle losowa i ciężko
przewidzieć ruchy przeciwnika. Jeśli chcecie
zyskać nieco szczęścia i wywróżyć odpowiedzi
ze swojego trzeciego oka zapraszamy was na
Koło Wróżbiarskie, które zazwyczaj odbywa
się w piątki o godzinie 18:00. Jednak ostatnie
spotkanie koła w tym roku czeka Was już w
czwartek o godzinie 20:00, więc nie przegapcie
go! tego tygodnia rozpoczął się Turniej Pojedynków, prowadzony
Od
przez profesorkę Wynonnę Perez. Wygrany zdobędzie tytuł Mistrza
Pojedynków. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!
To nie koniec reaktywacji nowych
wydarzeń. W końcu po wielu bojach
udało
się
zorganizować
Międzydomową Ligę Quidditcha. To
ważne wydarzenie zasługuje na
upamiętnienie w naszej gazetce gdyż
do tej pory w Salem miała miejsce
wyłącznie Liga Mieszana. W tym roku
między sobą będą rywalizować domy:
Gryffinclaw, Hufflepuff i Slytherin.
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Przegląd Salem
Wszystkich zagadkowiczów zachęcamy do zapoznania się ze Starą
Kryptą [KLIK], która pod swoimi zabezpieczeniami skrywa ciekawe
nagrody do zdobycia. Aby się do nich dobrać musicie odgadnąć
zagadkę która zapieczętowała wejście. Hasła są związane z Harrym
Potterem oraz naszą szkołą. Największym wyzwaniem zabawy jest
odgadnięcie hasła na czas przed innym czarodziejem! Pamiętajcie, że
nagrodę zdobywają jedynie dwie pierwsze osoby które złamią
zabezpieczenia.
Kolejną rozrywką dla fanów zagadek i rymowanek jest zabawa
Księżycowe Widziadła, która trwa od wtorku (16.03) do soboty
(20.03). Każdego dnia na stronie strony pojawiają się obrazki w
których zostały zapisane zagadki dotyczące postaci z uniwersum
Harrego Pottera i Fantastycznych Stworzeń. Więcej informacji
znajdziecie - [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.

Coolkid Potter informuje: “Kupię
Przypominajkę! kontaktować się ze
mną proszę w wielkiej sali”
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Przegląd Salem
Kupię trzecie oko! Może być używane, byleby działało!! - Gabrielle
Watertafl
Jak widzicie w tym roku szkolnym trzecie oka są rozchwytywane.
Szczęśliwym właścicielom trzeciego oka polecamy schować je
głęboko i nie przyznawać się do jego posiadania.
Polly Pipes ogłasza: Szukam chętnych do gry w valoranta <3
Anonimowa czarownica oferuje: Sprzedam dramę po taniości. Cena - 10
knutów.
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. Widzimy się już w
kolejnym numerze z kolejnymi gorącymi wiadomościami!
Buziaki,
AWK i Parkinsonówa
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Liga Quidditcha pod lupą
Po dość długiej przerwie, fani Quidditcha w końcu doczekali się
zapowiedzi Ligi Quidditcha! Szykujcie więc miotły, pałki, banery i
wszystko czego wam potrzeba!
Jednak by przygotować chętnych do gry, organizatorka Ligi Annabeth Wolfrose-Korfis, postanowiła zorganizować Szkółkę
Miotlarską, podczas której uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak
działa program do gry w Quidditcha - IceQ 5.05, jakie komendy musi
posiadać każdy gracz oraz jak wygląda rozgrywka. Nowe osoby miały
okazję sprawdzić, na jakiej pozycji czują się najlepiej a Ci, co już grali,
mogli potrenować.
Liga, ku uciesze chyba każdego, odbędzie się w formie rywalizacji
międzydomowej! Mimo wszystko spotkamy się z trzema, nie czterema
drużynami. A to dlatego, że z powodu mniejszej ilości chętnych,
Gryffindor i Ravenclaw zostali połączeni.
Niedawno zostali ogłoszenie kapitanowie i wicekapitanowie drużyn.
Gdyby ktoś przegapił a jest ciekawy, o to jak się to prezentuje:
Gryffinclaw - kapitan: Melanie McConaughey, wicekapitan: Louisa
Veress, Hufflepuff - kapitan: Allison Walker, wicekapitan: Melania
Cullen i Jezabell Morgan, Slytherin - kapitan: Grace Marcern,
wicekapitan: Camryn Fitz.
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Liga Quidditcha pod lupą
Z racji tego, że bez meczy nie za bardzo jest o czym się więcej
rozpisywać, postanowiłam przeprowadzić krótki wywiad z jednym z
zawodników. Zdecydowała się na “świeżynkę” Quidditchową:
Rosen Rogood: [Blondwłosa
dziewczyna w oczekiwaniu na
gościa zaparzyła herbatkę. Gdy
ujrzała w progu Gryfonkę,
pomachała jej i zachęciła do
dołączenia gestem dłoni] Witaj
Victoria!
Herbaty,
ciastka?
Częstuj się!
Victoria
Crowley:
[Gryfonka
niepewnie podeszła do Rosen, nie
jest typem osoby, która lubi tego
typu występy. Po zobaczeniu
herbatki
oraz
ciasteczek
momentalnie pojawił jej się lekki
uśmieszek
na
twarzy]
Jasne,
chętnie! Dziękuję.
RR: Poprosiłam Cię dzisiaj do mnie,
byśmy porozmawiały chwilę o
zbliżającej się wielkimi krokami
Lidze
Quidditcha.
Pierwsze
pytanko.
Czy
miałaś
okazję
uczestniczyć już w tego typu
wydarzeniu?
VC: [Upiła łyk herbatki] Nie, nie
miałam jeszcze okazji. Jestem
totalną świeżynką
RR: [Rosen uchyliła lekko usta ze
zdziwienia] To tym bardziej jestem
ciekawa,
jakie
emocje
Ci
towarzyszą. A czy grałaś już? Jakieś
doświadczenie jest? [Spojrzała
zaciekawionym
wzrokiem
na
Gryfonkę i upiła łyczka herbaty.]

VC: [Zastanowiła się chwilkę
wpatrując się w ścianę] Myślę, że
towarzyszy mi lekki stres. Jako iż
nigdy wcześniej nie miałam okazji
grać w Quidditcha denerwuję się,
że
coś
pójdzie
nie
tak.
Zdecydowanie pomogła mi Szkółka
Miotlarska Profesor WolfroseKorfis. Uważam, że tam nauczyłam
się najpotrzebniejszych rzeczy i na
pewno postaram się, by podczas
meczu nie spaść z miotły. [Zaśmiała
się cicho]
RR: I wyprzedziłaś moje następne
pytanie! [Zaśmiała się lekko i
zamilkła na moment.] Zgodzę się z
Tobą, uważam, że Szkółka była
bardzo ciekawym pomysłem i, jak
widać, jesteś idealnym przykładem
na to, że się sprawdziła! [Sięgnęła
po ciastko i zastanowiła się chwilę.]
Kapitanowie
drużyn
wybrani,
Gryffindor został połączony z
Ravenclaw. Jak się czujesz z tą
sytuacją? Wolałabyś, by Twoje
pierwsze mecze były rozgrywane
czysto w domowej drużynie czy
jednak uważasz to za idealną
okazję do zapoznania się z innymi
graczami, jakimiś podpowiedziami
może?
VC: Tak, Szkółka z pewnością była
ogromną pomocą, zwłaszcza dla osób,
które tak jak ja nigdy wcześniej nie
miały do czynienia z Quidditchem.
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Liga Quidditcha pod lupą
Hm, co do drużyny myślę, że był to
ciekawy wybór. Połączenie dwóch
domów jest okazją do integracji i
wspólnej, świetnej zabawy. Nie mam
nic przeciwko, a nawet się z tego
cieszę. Jasne, fajnie by było grać z
Gryffindorem,
aczkolwiek
urozmaicenie jak najbardziej wyjdzie
nam na plus.

RR:
Myślę, że takie emocje
towarzyszą nie tylko Tobie.
[Posłała koleżance serdeczny
uśmiech i upiła łyka herbaty.]
Dziękuję Ci za to dość krótkie ale
myślę treściwe spotkanie. Czy coś
jeszcze chciałabyś dodać? Coś
przekazać czytelnikom?

RR:
Bardzo mądre i ciekawe
podejście. Treningi w, chyba każdej
z drużyn już ruszyły. Nie inaczej
jest i u nas. Jak się czujesz po
pierwszych treningach? Czy stres
już trochę zmalał, poczułaś się
pewniej w grze?

VC: Przede wszystkim dziękuję za
zaproszenie, bardzo miło mi się z
Tobą rozmawia! [Puściła oczko do
Rosen] Chciałabym także życzyć
powodzenia
wszystkim
zawodnikom. Mam nadzieję, że
wszyscy będziemy się świetnie
bawić. Czytelników proszę o
trzymanie za nas kciuków i doping,
bo uwierzcie, jest to niemały stres.
To chyba tyle z mojej strony.
[Ponownie chwyciła za filiżankę i
napiła się pysznej herbatki]

VC: Ciężko powiedzieć. Podczas
treningu się jeszcze uczę, więc nie
mam się czym stresować. Znacznie
gorzej będzie, kiedy dojdzie już do
prawdziwego meczu. [Sięgnęła po
ciasteczko i wzięła gryzka]
Pierwsze treningi uważam za
bardzo przyjemne i czuję, że z takim
zespołem uda nam się zajść daleko.
Jeszcze trochę pracy i z pewnością
poczuję się nieco bardziej gotowa.
RR: Racja, praktyka czyni mistrza
jak to mówią! Jednak to prawda, że
podczas treningu troszkę jest
inaczej.
Reasumując
to,
co
powiedziałyśmy. Pierwsza myśl,
emocja, która przychodzi Ci do
głowy, gdy myślisz o nadchodzącej
Lidze Quidditcha to?
VC: Podekscytowanie. Mimo całego
stresu jednak czuję taki dreszczyk
emocji. W końcu jest to coś, co będę
robiła pierwszy raz. Boję się, a
zarazem nie mogę się doczekać.
[Zaśmiała się]

RR:
Dokładnie!
Powodzenia
wszystkim i widzimy się na boisku!
Przesyłam całusy,
Rosen Rogood

|| SM SALEM || NUMER 30 || MARZEC 2021 ||

Przegląd muzyczny
Kochani muzykomaniacy, witam was w kolejnym przeglądzie
muzycznym. W tym przejściowym zimowo-wiosennym czasie. Pogoda
za oknem wciąż nas nie rozpieszcza i nie poprawia naszych humorów.
W tym numerze dokładamy kolejną muzyczną cegiełkę dla złamanych
serc. Tym razem w roli głównej występuje Tom Odell ze swoją
Nowością - “Numb” [LINK DO UTWORU].

Jest to niezwykle prosta w przekazie piosenka lecz czy aby pokazać
ból zranionego serca potrzeba czegoś więcej? Krótkie słowa
“Nienawidzę miłości” podsumowują wszystko to co czujemy. Utwór
Toma Odella wybija się swoją autentycznością spośród innych,
słuchając go i oglądając teledysk widzimy, że nie jest to wyłącznie
sztucznie wykreowana emocja na potrzebę piosenki. “Numb” jest
także zupełnie inne stylem od muzyki jaką tworzy artysta. Głos
Odella jest dużo ciemniejszy i bardziej niechlujny niż w jego
poprzednich hitach.
Stylem przywodzi mi na myśl wspomniany kiedyś w przeglądzie zespół
Half•Alive i ich utwory w stylu indie popu i rocku.
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Przegląd muzyczny
Trzeba przyznać że nie jest to najbardziej rozweselający utwór
dlatego śpieszę wam z kolejną propozycją, jaką jest piosenka “Magia”
Alvaro Solera [LINK DO UTWORU].
Jej skoczne, hiszpańskie rytmy na
pewno rozbudzą was do życia w
tym coviowym czasie. Sam artysta
tłumaczy, że utwór powstał na
życzenie jego fanów, którzy
poprosili
go
o
odrobinę
muzycznego wsparcia w tym
trudnym dla nas okresie.
Nie odchodzimy od tematów Nowości i wpływów wirusa na scenę
muzyczną. Zaledwie tydzień temu popowo rockowy zespół Against
the Current wypuścił swój nowy utwór “Weapon” [LINK DO UTWORU]
będący częścią podwójnego singla. Jego druga część - utwór That
won't save us [LINK DO UTWORU] został wydany jesienią
poprzedniego roku. “Weapon” jest szczególnym utworem, gdyż był
pierwszym który został w pełni tworzony przez grupę w warunkach
pandemicznych.
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Liderka i wokalistka zespołu - Chrissy Constanza w jednym z
wywiadów wyjaśnia, że utwór dotyczy niewidzialnych wojen które
toczymy wewnątrz siebie, samemu będąc jednocześnie wrogiem i
bohaterem. Przez konflikty we własnej głowie stajemy się bronią
niszczącą relacje z bliskimi nam osobami.
Artystka dodaje, że piosenka jest tryumfem nad ciemnością, która nas
otacza w tych trudnych czasach i przenika do naszych głów. A jak wy
odbieracie najnowszą piosenkę Chrissy? Pamiętajcie, że każdy z nas
może interpretować utwory na własny sposób. Jeśli chcesz podzielić
się swoimi przemyśleniami opisz je w Polecajkach.

Na koniec pora wprowadzić nieco kontrowersji do naszego
przeglądu. Jestem pewna, że większość z was doskonale kojarzy duet
Natalii i Karoliny czyli Szaparagów. Jeśli znacie dziewczyny z
rapowych bitew, pora poznać je od strony kobiet walczących o swoje
prawa.
Na kanale Szparagi w serwisie youtube od lat pojawiają się utwory
manifestujące prawa kobiet, akceptacji i body shamingu.
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Zaledwie 8 marca powstał kolejny hymn strajku kobiet w wykonaniu
dziewczyn i gościnnym udziałem Guovy pt. “Hotel Femina” [LINK DO
UTWORU]. W dobitny sposób wspomina wydarzenia, które odbywały
się na naszych, polskich ulicach. Natomiast jeśli wolicie
subtelniejszy i ukryty przekaz w utworze zachęcam was do
porzesłuchania utworu “SELF LOVE” [LINK DO UTWORU].
Tak jak w piosence “Ja Bogini” [LINK DO UTWORU] - pamiętajcie
kobiety, by znać swoją wartość, kochać swoje ciało i całą siebie.

POLECAJKI
Przed wami anonimowo polecone utwory.

Taco Hemingway - BXL [LINK DO UTWORU]
Team x - siedem [LINK DO UTWORU]
Słowa od czytelnika: Jest to HIT. Nic nie przebije tej piosenki,
szybko wpada w ucho. Utożsamiam się z Monia Lisą.
Kate Bush - Babooshka [LINK DO UTWORU]
Słowa od czytelnika: Jest super i jak chcesz energy albo
confidence boost to polecam
K.Flay - High Enough [LINK DO UTWORU]
My Chemical Romance - "Famous Last Words" [LINK DO UTWORU]
Słowa od czytelnika: Ta piosenka wciągnęła mnie głównie z
powodu jej wyrazistego nastroju. Słuchając jej po prostu czuje się
emocje.
To już wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Życzę wam miłego
słuchania i odkrywania nowych muzycznych hitów.
Wasza muzykocholiczka,
Wilczaróża
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Teorie Spiskowe
Co w Morze piszczy?
Ostatnimi czasy, na szkolnym dziedzińcu trwa zacięta walka o
pal...znaczy się, o punkty i zdobycie złotego lauru w starożytnej grze
o nazwie - Mora. Każdy z uczestników ma już swoją wyrobioną
taktykę na zwycięstwo, jednakże, czy na pewno jest
ona...sprawiedliwa i wynika z tęgiego umysłu? A może stoją nad całą
rozgrywką siły wyższe? No cóż, sprawa jednak dała się wyniuchać i w
naszych głowach krąży kilka scenariuszy, przez które Was
przeprowadzimy.
Pierwszym z nich jest samo miejsce rozgrywek - owy wspomniany
wcześniej dziedziniec. Lokacja ta jednak należy do niezmiernie
wyjątkowych, ponieważ - jak to ostatnimi czasy przekazał jeden z
sędziów i zaprezentowała pewna Ślizgońska zawodniczka - posiada
on okna, drzwi, a nawet...sufit! Czyżby kryło się za tym coś więcej?
Może dziedziniec to tak naprawdę ukryty, tajny, salemowy Pokój
Życzeń, o którego istnieniu nikt nie wie (a raczej, wiedzą tylko
nieliczni, ale ćśś). To by wyjaśniało kwestię idealnych trafień liczb i
ekspresowych wygranych! Pomyśl życzenie, a pokój otworzy Twój
umysł i wplecie między zwoje liczby do zaprezentowania
przeciwnikowi… Idealna wizja dla graczy, prawda?
Ale zastanówmy się, jak wyjaśnić te wszystkie remisy, bądź tak zwane
“liczby trzeciego oka”? Na to również mamy myśl, ot co!
Mora...Mojra..czy to nie brzmi podobnie? Otóż brzmi! A czym w
starożytności zajmowały się owe tajemnicze Mojry? No oczywiście, że
losem oraz porządkiem świata! Porządek świata to swoisty przykład
harmonii między wszystkim, co istnieje i co stworzył człowiek - a
liczby są takim przykładem!
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Teorie Spiskowe
Aby powstała równowaga, coś musi się równoważyć, a jeśli liczby
podawane przez uczestników są wręcz identyczne, to Mojry
wykonały swoją robotę! Więc co jeśli to Mojry właśnie czuwają nad
graczami i podszeptują im do uszka, co mogą dać, by kogoś zrobić w
konia i go zremisować oraz jednocześnie zdenerwować? Może to ich
przykrywka do trzymania równowagi we wszechświecie?
Jednak wróćmy do głównej myśli o losie...i połączmy ją w jedną
mieszaninę z teorią o Pokoju Życzeń. Może Pokój Życzeń, od zawsze
był miejscem zamieszkania greckich bogiń losu? Co jeśli żadna z
rzeczy, która się tam dzieje nie jest przypadkowa, na przykład
zepsucie się kominka podczas zeszłorocznej wycieczki na Pokątną,
która skończyła się jako podróż w nieznaną Ulicę Śmiertelnego
Nokturnu? Radzimy więc uważać i trzymać swoje nici oraz palce przy
sobie, by jednak żadne z nich nie zostało brutalnie przecięte...a
Wasze zwycięstwo podczas Mistrzostw Mory doszło do skutku!
Mleczne piękno jest trujące
Pewnie niewiele osób pamięta ostatnie rozgrywki Wyzwań Rona
Weasleya, ale uważne oczy bliźnioków zauważyły pewien bardzo
ważny fakt - a mianowicie to, jak zachowywała się Sowa Kunegunda,
pomocnica Nicolasa Cane’a. Kunegunda miała za zadanie pomóc
wylosować uczestnikom numery, by prowadzący byli w stanie
określić kolejność zadawania pytań podczas jednej z rund zabawy.
Jakie było zdziwienie profesora Cane’a, gdy Kunegunda robiła
wszystko, by ułatwić zadanie jego współprowadzącemu - Arsenowi
McGreen! Same łatwe liczby, prawie żadnych powtórzeń… Bliźnioki
postanowiły przyjrzeć się tej sprawie. Czyżby nauczyciel Obrony
przed Czarną Magią miał romans z Sową Kunegundą? A może to po
prostu jego urok osobisty?
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Bliźnioki przeprowadziły więc śledztwo. Okazuje się, że Arsen to…
salemowa Kleopatra! Nasze uszka dowiedziały się, że ktoś ostatnio
musiał wyliczyć ile arszeniku znajduje się w mleku. Trzeba było więc
spróbować wziąć to na logikę. Arsen - arszenik - mleko - Kleopatra!
Sprawa prosta, jednakże jak ma się arszenik do mleka? Może tak
naprawdę Kunegunda została...podtruta przez profesora Obrony
przed Czarną Magią, by ta słuchała jego królewskich, kleopatrzych
rozkazów? Czyżby szykowała się w Salem najprawdziwsza egipska
rewolucja? Chyba jednak pojechaliśmy z tym troszeczkę za daleko,
więc wracając do uroku osobistego profesora jako przynęty na sowę
- ba szczęście profesor nie wykorzystuje go aż tak bardzo, bo inaczej
z pewnością pokonałby naszych salemowych podrywaczy… ale kto to
wie, kto to wie. Czego bliźniocze oczy nie widzą, to pewnie Lysander
Skamander i jego tajna lista potwierdzą!
Dwie twarze, jedne brwi?
Brwi to zapewne ogromny atut każdego człowieka, który...je posiada.
Jednakże jak rozwiązać sprawę, gdy psotliwe chochliki sprzątnęły je
nam sprzed nosa? Należy połączyć się twarzami! Młoda Ślizgonka Emily Parkinson - ostatnimi czasy bardzo rozpaczała nad swoimi
włosami nad oczami, jednakże dyrektor Snow, znana z dżungli na
głowie (wcale nie jest Chewbaccą, potwierdzone info!), jak
zaobserwowały bliźnioki, postanowiła połączyć się twarzą z prefekt
naczelną, by dziewczyna poczuła się lepiej! Nasze nosy jednak czują
tutaj jeden wielki spisek...A co jeśli w ten sposób narodziłby się nowy
Lord Voldemort? Przecież Kwiryniusz Quirrell oraz Tom Marvolo
Riddle byli w jednym ciele! Czyżby nauczycielka transmutacji i
Ślizgonka miały plan podboju świata i chcą stworzyć nowy Kodeks
Emmurabiego, którego główną myślą byłoby: Brwi za brwi, oko za
oko, serce za serce? Cóż przyniesie przyszłość...tego nawet my sami
nie wiemy!
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Myśląc nad tą kwestią, bliźnioki zastanawiały się również nad
aspektem Czarnego Pana i Quirrella. Sophie Harris zwróciła uwagę
na pewien fakt...Czy jeśliby dziewczyny połączyły się swoimi
twarzami, Annabeth oddałaby część swoich brwi Emily na stałe, po
odklejeniu ciał od siebie? Jeśli tak, to czy Voldemort mógłby zyskać w
podobny sposób nos? Tę luźną kwestię pozostawiamy Wam do namysłu.
Śnieżna Bliźnioka & Syrenkowy Bliźniok
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Wywiad ze Świeżaczkiem
Lili Chemberlman: *Dziewczyna
usiadła na przygotowanym przez
siebie kocyku na błoniach. Na
kocyku znajdowały się przeróżne
smakołyki godne uznania. Piękny
widok
rozprzestrzeniał
się
dookoła.* Cześć Cześć! *Krzyknęła
dziewczyna do zbliżającej się
dziewczyny.*
Victoria
Potter:
*Dziewczyna
powolnym krokiem podeszła do
koleżanki, patrząc na piękny kocyk
oraz
smakołyki.*
Hej!
*Odpowiedziała.*
LC: *Ślizgonka z swojej kieszeni
wyjęła swój notes i długopis, by
zapisać cały wywiad. Zerknęła
szybkim wzrokiem na pytania,
które zaplanowała zadać naszemu
gościu*
Jak
samopoczucie?
*Zapytała, wskazując swoją dłonią
na koc, by dziewczyna sobie
usiadła.*
VP: *Gryfonkę usiadła na kocyku i
popatrzyła na rozmówczynię.*
Świetnie! *Powoli odpowiedziała.*
A twoje? * Zapytała zaciekawiona.*
LC: *Dziewczyna wygodnie oparła
się ręką.* A bardzo dobrze, dużo
rzeczy na głowie, ale jest świetnie.
*Uśmiechnęła się.* Cieszę się z
tego, że zgodziłaś się, abym
przeprowadziła z Tobą wywiad.
*Przewinęła na kolejną kartkę
swojego notesiku.* Jesteś tutaj
nowa, czyli jest to twój pierwszy
rok. Jak się tutaj pojawiłaś?
*Odznaczyła
to
pytanie
w
notatniku.*

VP: *Uśmiechnęła się i zaczęła
odpowiadać na zadane pytanie.*
Trafiłam tu zupełnie przypadkiem.
Moja znajoma wspominała o tej
szkole i dużo mi o niej opowiadała.
Postanowiłam
spróbować
i
zapisałam się tutaj. Teraz wiem, że
była
to
najlepsza
decyzja.
*Uśmiechnęła
się
i
usiadła
wygodniej na kocu.*
LC: Och, to świetnie, cieszymy się
niezmiernie że trafiłaś tutaj do
nas. *Dziewczyna uśmiechnęła się
ponownie, przewracając kolejną
kartkę. *Wracając do szkoły, jak Ci
się tutaj podoba? *Wyciągnęła
koszyczek, w którym znajdowało
się jedzenie.* Poczęstuj się!
VP: *Dziewczyna ponownie się
uśmiechnęła i wzięła z koszyczka
piękne
ciasteczko.*
Dziękuję!
*Odpowiedziała, zjadając pyszny
wypiek. Gdy go zjadła, zaczęła
odpowiadać na pytanie.* Poznałam
tutaj naprawdę wspaniałych i
kochanych
ludzi.
Nie
spodziewałam się przychodząc
tutaj, że będzie aż tak świetnie!
*Dziewczyna
rozmarzyła
się
przypominając
sobie
śmieszne
sytuacje ze szkoły.*
LC: Bardzo cieszę się, że Ci się tutaj
podoba. Uważam, że jest tutaj
cudowna atmosfera. *Rozmarzyła
się, patrząc na swój notesik.
Otaczająca je natura naprawdę
robiła w pewien sposób wielkie
wow.*
Jesteś
prefektem
Gryffindoru prawda?
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VP: *Uśmiechając się szeroko,
spojrzała na Lili i odpowiedziała.*
Tak,
zostałam
Prefektem
Gryffindoru. Zupełnie się tego nie
spodziewałam, było to dla mnie
lekkim
zaskoczeniem.
*Odpowiedziała na pytanie, cały
czas patrząc na koleżankę.*
LC:: Och, to naprawdę fajnie.
Uważam że się naprawdę nadajesz
to tej funkcji. *Dziewczyna wzięła
sobie coś z koszyczka na
przekąskę.* A jak sobie radzisz?
Sprawia Ci to jakieś trudności?
*Przegryzła ciasteczko z różą, przy
okazji starając się nie ubrudzić, jak
to miała w zwyczaju.*
VP: *Dziewczyna przez chwilę
zastanowiła się nad pytaniem, po
czym odpowiedziała.* Na ten
moment jest wszystko dobrze.
Wydaję mi się, że radzę sobie z
moimi obowiązkami. Na początku
byłam tym przerażona i myślałam,
że nie dam rady, ale teraz nie
żałuję decyzji w której się
zgłosiłam na prefekta. *Szybko
odpowiedziała i usiadła wygodniej
na kocyku.*
LC: Szczerze, sama nigdy nie byłam
prefektem, więc byłam bardzo
ciekawa twojej odpowiedzi! *
Uśmiechnęła
się,
zaznaczając
odpowiedź swoim długopisikiem na
notesie, który najwyraźniej już był
po przejściach.*

LC:
A
pytając
przy
okazji
Gryffindoru, jaka jest atmosfera w
tym domu?
VP: *Dziewczyna uśmiechnęła się
na zadane pytanie, przypominając
sobie ostatnie śmieszne sytuacje*
W Gryffindorze jest cudowna
atmosfera. Ludzie, których tam
poznałam są wspaniali. Nawet
przez chwile nie myślałam nad
tym, aby zmienić dom i nie
zamierzam tego robić. *Wzięła z
koszyczka kolejne ciasteczko dalej
się uśmiechając.*
LC: Oo, tak sobie to wyobrażałam!
Zawsze uważałam właśnie ten dom
za
taki
ciepły
i
otwarty!
*Dziewczyna uśmiechnęła się i
zapisała w swoim notatniczku
kolejne informacje.* A przez ten
czas znalazłaś jakiś swój ulubiony
przedmiot?
*Dziewczyna
odgarnęła sobie włosy z oczu.*
VP: *Dziewczyna zastanowiła się
chwilę, po czym odpowiedziała.*
Wydaje mi się, że jednym z moich
ulubionych
przedmiotów
jest
Wróżbiarstwo. *Odetchnęła przez
chwilę
kontynuując
swoją
wypowiedź.* Wszystkie przedmioty
są na swój sposób ciekawe, ale
wydaję mi się, że Wróżbiarstwo z
wspaniałą Panią Profesor jest na
tę
chwilę
moim
ulubionym
przedmiotem. *Skończyła swoją
wypowiedź i odgarnęła włosy,
które jej przeszkadzały.*
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LC: Nie uwierzysz! Ja też uwielbiam
ten
przedmiot!!
*Dziewczyna
uśmiechnęła
się
ponownie.*
Ponieważ chcemy ciebie lepiej
poznać, może opowiesz nam coś o
sobie? Jakie masz zainteresowania?
*Dziewczyna podkreśliła sobie coś
w notesiku.*
VP: *Dziewczyna w zaciekawieniu
posłuchała następnego pytania i
powoli
odpowiedziała.*
Moje
zainteresowania to. *Zamyśliła się
chwilę i odpowiedziała.* Bardzo
lubię czytać książki i słuchać
muzyki. Uwielbiam też spać.
*Dziewczyna
rozmarzyła
się
myśląc o tym, co uwielbia robić.*
To chyba wszystko. *Uśmiechnęła
się i spojrzała na dziewczynę.*
LC: Och, ja też uwielbiam spać! A
jaki rodzaj muzyki i autorów
przeważnie słuchasz? *Zapisała
słowa dziewczyny w notesiku.*
VP: *Dziewczyna przez chwilę
zastanowiła się nad pytaniem, po
czym odpowiedziała* Najczęściej
słucham Popu. *Odpowiedziała
szybko i dalej kontynuowała swoją
wypowiedź.*
Nie
słucham
określonych autorów, słucham
tego co mi wpadnie w ucho.
*Uśmiechnęła się i poprawiła
pasmo włosów, które zleciało jej
na twarz.*

LC: Mówiłaś o książkach masz
jakiegoś ulubionego autora bądź
książkę?
VP: *Uśmiech nie schodził z twarzy
dziewczyny. Zaczęła odpowiadać
na następne zadane pytanie.* Moją
ulubioną serią książek jest Harry
Potter.
*Zachichotała
i
odpowiadała dalej.* Ulubionego
autora
raczej
nie
mam.
*Wyprostowała się i poprawiła
swoją bluzę.*
LC: Och, ja również uwielbiam tę
serię, jak widać. *Dziewczyna
rozglądnęła się wokół siebie.*
Bardzo serdecznie dziękuje ci za
ten
wywiad.
*Dziewczyna
przerzuciła kartki w notesiku.*
Wygląda na to, że to na tyle pytań.
Teraz możemy sobie spokojnie
zjeść! *Dziewczyna wskazała na
drugi koszyk, który znajdował się
za nią* No i podziwiać widoki...
*Uśmiechnęła się.* Jeszcze raz
dziękuje!
VP:
Ja
również
dziękuję!
*Uśmiechnęła się i poprawiła
pasmo włosów. Usiadła wygodniej,
po czym z błyskiem w oku spojrzała
na koszyk.*
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Wywiad z Wyjadaczem
Callie Hunter: *Callie siedziała na
fotelu czekając aż jej gość
przyjdzie, pijąc z porcelanowej
filiżanki zieloną herbatę. Na
biurku miała przygotowane czarne
pióro, a obok niego pergamin, na
którym chciała wszystko zapisać.
Gdy drzwi się otworzyły, a przez
nie weszła dziewczyna, twarz
Gryfonki rozjaśnił uśmiech* Witaj,
Camryn!
Camryn Fitz: [Otworzyła drzwi do
auli i weszła pewnym krokiem do
środka. Poprawiła włosy do tyłu i
podeszla blizej Gryfonki, z którą
była wcześniej umówiona.] Hej,
Callie! [Uśmiechnęła się szeroko i
usiadła na fotelu, który wydał się
nad wyraz wygodny. Rozsiadła się i
westchnęła, gotowa do wywiadu.]
CH: *Callie uśmiechnęła się do
gościa i zadała pierwsze pytanie* Ja
zwykle się pytam najpierw o to jak
się wzięło kogoś imię i nazwisk i
tak będzie i z tobą. Jak się wzięło
twoje imię i nazwisko: Camryn Fitz?
*Dziewczyna uważnie spojrzała na
gościa, bo była zaciekawiona. Było
to dla niej bardzo oryginalne imię*

CF: Ojoj, było to bardzo dawno
temu...[Podrapała się z tyłu głowy,
uśmiechając się dość nieśmiało.]
Moje śm dane są wymieszane między
dwoma
książkami.
Camryn
pochodzi od bohaterki jakiejś
romantycznej powieści (ponieważ
wtedy
byłam
fanką
takiej
tematyki). Natomiast jeśli chodzi o
Fitz,
to
wzięłam
z
serii
młodzieżowej Pretty Little Liars.
Połączenie ich spodobalo mi sie do
tego stopnia, że postanowiłam je
przybrać jako moje nierealne dane.
CH: *Pokiwała głową* Ojej, muszę
przyznać, że ci takie imię pasuje...A
przezwisko?
Widziałam,
że
wchodzisz/wchodziłaś na nick
Cama...Sama je wymyśliłaś, czy ktoś
to zrobił i tak zostało?
CF: Ojej... Cama to po prostu
skrócenie
mojego
imienia.
Pamiętam, jak pierwszy raz użyła
go Olivia Mafly. Teraz mało osób
będzie ją kojarzyło, bo niestety
odeszła z śm. Liv była moją
pierwszą opiekunką i zawołała do
mnie Cam, jak weszłam na chat.
Wpierw nie wiedziałam, o kogo
chodzi,
lecz
później
się
domyśliłam. Taki ze mnie głupolek
czasami. Po czasie do Cam dodaje
się a, aby brzmiało bardziej kobieco
i nikogo nie mylilo. [Zasmiala sie
oraz poczuła w głowie cząstkę
tęsknoty za dawnymi czasami w
śm.]
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Wywiad z Wyjadaczem
CH: O! A to ciekawe...*Pokiwała
głową w zamyśleniu i poatrzyła na
Camę, która pewnie teraz jest
myślami daleko* W ŚM jesteś
pewnie już dużo czasu, jeśli się nie
mylę. Ile dokładnie?
CF: Hm, nie za bardzo pamiętam, ale
chyba 4 lata, może 5. Mogę się
mylić, bo naprawdę długo. Jednak
to nie tak, że ciągle siedziałam na
chacie. Miałam różne przerwy
spowodowane różnymi czynnikami,
głównie
realny
świat
mnie
pochłaniał. [Podrapała się po
brodzie,
próbując
sobie
przypomnieć sobie, w którym roku
doszła do śm. Pechowo wyszło, że
w głowie miała pustkę.]
CH: *Zamrugała szybko powiekami*
Naprawdę? 5 lat to masa czasu!
Myślę, że przez ten czas mogłaś już
"zdecydować" jaki jest twój
ulubiony przedmiot, prawda?
CF: Na dzień dzisiejszy mogę
powiedzieć, że moim ulubionym
przedmiotem
jest
chyba
Zielarstwo. Uwielbiam klimacić, a
w dodatku praktyki z roślinami są
mega ekscytujące. Chociaż kiedyś
uwielbiałam
Numerologię
i
zdawałam milion mentorów z niej
(staż
w
Salem
to
teraz
odpowiednik starego mentora).

CF: Sądzę, że mi się teraz nauka
przejadła i jej miejsce zostało
zastąpione
Zielarstwem.
W
dodatku profesora Rileya lekcje są
niezwykle. Widać, że jest pełen
pasji i jego sposób nauczania jest
bardzo atrakcyjny. Na pewno nie
uczymy się bezsensownych rzeczy.
[Uśmiechnęła
się
szeroko
i
klasnęła w dłonie, ciesząc się, że
w piątek odbędą się aż podwójna
lekcja Zielek.]
CH:
O!
Zielarstwo...Tak
z
pewnością, można tam się wykazać
klimatem, zdecydowanie! A jak
dowiedziałaś się o Świecie Magii?
Jak tu trafiłaś?
CF: Ojeju... Jak to było dawno.
[Zasłoniła dłonią usta, śmiejąc
się.] To było tak, że znalazłam na
samychquizach link do innej
szkoły magii (teraz już nie istnieje),
nie za bardzo rozumiałam o co
chodzi w poradniku. Był bardzo
zawile napisany. Jednak się nie
poddałam i pomyślałam, że może
jest więcej Szkół Magii. Parę
quizów niżej znalazłam już też nie
istniejący Winsford i tutaj
poradnik był napisany zrozumiałym
językiem. Okazało się również, że
tego samego dnia jest rozpoczęcie
roku.
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Wywiad z Wyjadaczem
CF: Oczywiście, nie byłabym sobą,
jakbym nie zapomniała i później
jako mała dziewczynka załamałam
się. Było mi bardzo przykro, ale
osoby w dormitorium, w tym
opiekunka, pocieszyły mnie i to
było takie miłe z ich strony.
CH: A to ironia losu! Zobaczyłaś
coś w dzień rozpoczęcia! No i to
miłe z ich strony! *Zachichotała
cicho,
ale
później
lekko
spoważniała*Jaka
jest
twoja
ulubiona postać z Harry'ego
Pottera z jasnej i zarówno z
ciemnej strony charakteru jeśli
takowa jest? Czy jakiejś wyjątkowo
nie lubisz? Dlaczego wybrałaś
takie postacie?
CF: Okej, nie jestem pewna, czy o to
chodzi, ale... Bardzo lubię Syriusza
Blacka. Jest dla mnie idealną
osobą. Nie dopuszczam do siebie
wiadomości, że nie żyje. Syriusz
wydaje mi się osobą piękna w
środku, jak i na zewnątrz. Jego
słowa po prostu chwytają za serce.
A nienawidzę...hmm.. Ja nie jestem
osobą, która kogoś nienawidzi, to
zbyt mocne uczucie. Wyrosłam
chyba z tego, ale no możemy
powiedzieć, że nie lubię Bellatrix,
ponieważ złamała mi serce.
CH:
*Pokiwała
głową
na
wymienienie postaci przez Camryn*

CH:
Prefekt
Slytherinu...Wiedziałaś, że nim
zostaniesz, czy nie byłaś tego za
bardzo pewna? Jesteś, szczęśliwa,
że nim jesteś?
CF: Bycie prefektem to dla mnie
totalnie nowa rola. Nigdy jeszcze
nim nie byłam, to może być
śmieszne, patrząc na mój staż w śm.
Czy jestem szczęśliwa? Mogę
powiedzieć, że tak. Mamy z Jess
dodatkowe obowiązki w domu, ale
dajemy radę i nie spodziewałam się,
że nim zostanę. Jestem bardzo
wdzięczna AWK za taką szansę.
Jest bardzo w porządku, mam dobre
relacje z Jess, więc to oddziałuje
na naszą pracę. Najbardziej bałam
się
wysłania
podsumowania
konkursu, że są jakieś błędy. Na
szczęście nie było. [Westchnęła
ciężko,
przypominając
sobie
niedzielny stres.]
CH: To zrozumiałe Camryn, a
przynajmniej ja tak sądze...No
dobrze, myślę, że to będzie już
ostatnie
pytanie...Jesteś
w
Slytherinie prawda? A wcześniej
byłaś w Gryffindorze, jeśli mnie
pamięć
nie
myli.
Dlaczego
zmieniłaś dom? Co Cię do tego
skłoniło?
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Wywiad z Wyjadaczem
CF: Chciałam spróbować czegoś nowego. Byłam w Gryffindorze całą swoją
przygodę w śm. To był dobry czas na zmianę. [Zaśmiała się, na myśl o tym,
co teraz powie.] W dodatku moja żona, Lucyna, jak ma okres, to jest
strasznie denerwująca. Można powiedzieć, że zrobiłam jej na złość
zapisując się do Slyth. W dodatku AWK i Emily były bardzo przekonujące.
Sądzę, że to była dobra decyzja. Podoba mi się w Slytherinie.
CH: *Pokiwała głową, na odpowiedź Camy i zapisała jej słowa na
pergaminie* No dobrze! Ode Mnie to wszystko, bardzo dziękuje Ci za
wywiad, którego mi udzieliłaś! *Uśmiechnęła się szeroko do ślizgonki i
dała jej ciemno-zielone pudełko z czekoladowymi babeczkami* To tak na
osłodę, mam nadzieję, że lubisz! Do zobaczenia, kochana!
CF: Ojeju dziękuję ślicznie! [Sięgnęła po jedną, ponieważ wyglądały bardzo
apetycznie. Na sam wygląd jej pociekła jej ślinka.] Ja również dziękuję za
wywiad. Trzymam kciuki, aby Pani Redaktor była rozchwytywana.
[Pokazała okejke w stronę Callie i wyszła z pokoju]
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Książkowe Salemole
Nigdy nie lubiłem czytać kryminałów, wydawały mi się nudne i
odpychające. Pewnego razu, gdy przemierzałem labirynt
bibliotecznych regałów, wziąłem do ręki pierwszy tom cyklu
Katarzyny Puzyńskiej pod tytułem “Motylek”. Czytając streszczenie
zamieszczone na okładce natrafiłem na miejscowość, obok której się
wychowałem, chodzi tutaj o Brodnicę. Po pewnym czasie
dowiedziałem się, że nieopodal Brodnicy mieszka babcia autorki.
Akcja całego cyklu, czyli 12 tomów, przedstawia perypetie
policjantów i ich krwawe, a zarazem dziwne i zagmatwane sprawy
morderstw od niezrównoważonego psychicznie leśniczego po
członka sekty, czy legenda o wilkołaku z Rodzanic. Krwawe opisy
trudnych do rozwiązania spraw przeplatane są z przepięknymi
wiejskimi krajobrazami.
Jeśli mnie, osobę, która nienawidziła kryminałów, udało się pani
Katarzynie, dzięki swoim książkom, przyciągnąć do grona
kryminałolubów, to z Wami moje kochane Salemiaki też się uda.

Jezabell Morgan
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Demoniczny zawrót głowy
Demoniczne piękności
czyli o stworzeniach o nietypowej urodzie

Każdy chciałby wyglądać tak pięknie jak krukonka Melanie
McConaughey! W świecie demonów zapewne też tak jest, raz rodzisz
się rusałką, a raz bałamutnikiem… Grunt to zaakceptować siebie i
czerpać korzyści z niecodziennego wyglądu. Dzisiaj przyjrzymy się
czterem osobnikom które mieszkały w pobliżu osad naszych
przodków skutecznie uprzykrzając im życie!
Smutną prawdą jest to że czołowe miejsce w rankingu najbrzydszych
stworzeń demonicznych zajmowały istoty męskie, jednak pośród
nich zdarzały się rodzynki takie jak np. cycocha czy zjadarka, ta
pierwsza była znana także pod pseudonimem żelazna baba. Postrach
dzieciaków łasych na owoce z cudzych ogrodów i sadów. Złapanemu
na gorącym uczynku delikwentowi ukazywała się jako kudłata,
zupełnie naga starucha. To co działo się potem ze złodziejaszkiem
jest dosyć makabryczne... Był on łapany na hak, wsadzany do
olbrzymiego moździerzu, rozgniatany na papkę i... spożywany przez
potwora...Uważajcie na siebie, podobno w Salem też grasuje!
Rozważnie zlecajcie kradzież Niuchaczowi, szczególnie ty, Coolkid!
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Demoniczny zawrót głowy
Demoniczne piękności
czyli o stworzeniach o nietypowej urodzie

Zjadarka, z wyglądu i upodobań kulinarnych jest niesamowicie
podobna do cycochy. Jednak ona po prostu, bez wyraźnego powodu,
polowała na dzieciaczki, które znosiła do swojej pieczary. Złapany
delikwent był praktycznie nie do uratowania, gdyż nasza
demoniczna Magda Gessler była bardzo szybka i obeznana w magii.
Przypołudnica...kolejna potwornie szpetna starucha, tym razem z
wystającymi świńskimi kłami i bydlęcym wzrokiem… Widywano ją
głównie w upalne lato, za dnia wylegiwała się na pobliskich plażach
i pluskała w wodzie jednak nocami wraz ze swoimi ziomkami
wyruszała na łowy… Dzieciakom kazała jeść robale, dorosłych
dotkliwie biła, szczuła swoimi pieskami… a gdy upały się skończyły
wracała do swojej nory by kontynuować dzieło za rok.
To teraz żeby wyrównać rachunki przejdźmy do demonów
rodzaju męskiego. Wyobraź sobie następującą sytuację...
białogłowa idzie polną drogą, wraca właśnie z udanego
grzybobrania, w koszyczku borowik, prawdziwek… skarby
lasu! Dochodząc do pobliskiego bajora spotyka Nicodme
Tanukiego! Matko jedyna, matko jedyna, siwy dym! Nico
szarmancko, jak to ma w zwyczaju, zaprasza ją na randkę???
Ucieszona łapie go pod rękę, a ten prowadzi ją w najbliższe
krzaki zapewne by pokazać jej dorodnego grzybka!
Wchodząc głębiej w gąszcza postać przystojnego puchona
zmienia się w…. pokrytego brodawkami stwora z wielkim
bebechem i brzydką twarzą… Przed państwem bałamutnik demon szczególnie łasy na młode dziewczyny… Za pomocą
magii zmieniał swoją postać w niezwykle pięknego
młodzieńca i uwodził dziewczyny które chętnie szły z nim
w szuwary. Co ciekawe po takim incydencie dziewczyny
zyskiwały umiejętność oddychania pod wodą. Czyli
stawały się syrenkami!
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Demoniczny zawrót głowy
Demoniczne piękności
czyli o stworzeniach o nietypowej urodzie

Ostatnim osobnikiem na dziś jest ardzawień, żyje sobie na moczarach
i chilluje cały dzień i w sumie to tyle robi. Nie ma żadnych podań o
tym żeby atakował ludzi. Niestety nie był pożyteczny przez jego
brudne, pokryte brodawkami cielsko które sączyło wydzielinę.
Zabarwiała ona wodę na czerwony kolor i jałowiła glebę, która nie
nadawała się już pod uprawy. Jego smród odstraszał potencjalnych
ludzi którzy chcieli pobawić się na bagnach. I wcale samotność
ardzawieniowi nie przeszkadzała. Całymi dniami siedział na słońcu i
oddawał się rozkoszom życia. Zimą zaś zapadał w długi sen by
wybudzić się wraz z pierwszymi ciepłymi dniami wiosny. Taki o,
leniuszek z dużym brzuchem.

Oczywiście szpetnych demonów było o wiele więcej. I niestety,
większość z nich potwierdza stereotyp że brzydkie (i rude) to
wredne, ale przynajmniej dobrze gotują… i możesz być dzięki nim
syrenką! Ale ogólnie uważajcie na siebie bombelki, całuski od
redaktor Salemki <3
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Hogwart kilka lat wstecz
Cześć czarodzieje! Wielkimi krokami zbliżają się egzaminy w Szkole
Magii Salem. Część z Was z pewnością pisze je już któryś rok z rzędu,
lecz są osoby, które podejdą do nich pierwszy raz. Prawdopodobnie
niektórzy odczuwają lekki stres i zastanawiają się co zrobić, by
wypaść jak najlepiej. Najważniejsze jest to, by nie zapomnieć, że
pomyłki się zdarzają, więc nie załamujcie się, jeśli nie zdobędziecie
swoich wymarzonych 100% z któregoś przedmiotu. Praktyka czyni
mistrza, a za błędy Profesorowie Was nie zjedzą (choć tu nie dam
sobie ręki uciąć). Nasz główny bohater również miewał swoje wzloty
i upadki. Kiedy robimy coś po raz pierwszy istnieje możliwość, że nie
będziemy w tym najlepsi. Jak wspomnieliśmy sobie w poprzednim
artykule, Harry ostatnie chwile przed drugim rokiem w Hogwarcie
spędził w domu Weasley’ów. Podczas posiłku do ich domu przyleciała
sowa, doręczając najnowszą pocztę. Były to oczywiście listy z
Hogwartu. Kolejny rok, kolejne wydatki. Rodzinka kochanych
rudzielców wraz z Harrym postanowiła wybrać się w miejsce, w
którym zawsze kupują niezbędne rzeczy do szkoły. Mowa oczywiście
o Ulicy Pokątnej! Jako środek transportu wybrali Proszek Fiuu.
Potter nigdy wcześniej nie miał do czynienia z tą metodą podróży.
Świat Magii wciąż w pewnym sensie był dla niego jedną wielką
niewiadomą. Molly dokładnie wytłumaczyła chłopcu jak użyć wyżej
wspomnianego proszku oraz poprosiła Rona o prezentację. Młody
Weasley nabrał garść prochu, spojrzał przed siebie oraz głośno i
wyraźnie powiedział “Na Pokątną!”, po czym rzucił go pod swoje nogi.
Zielony płomień natychmiast go pochłonął i przeniósł w wybrane
przez chłopca miejsce. Nadeszła kolej Harry’ego, który miał za
zadanie powtórzyć to, co przed chwilką zrobił jego przyjaciel.
Nabrał więc proszek do ręki, spojrzał przed siebie, a następnie
powiedział “Na Przekątną!”, rzucając proch pod nogi. Wszystko
byłoby super, gdyby nie… Przekątna. Cóż, to jest właśnie przykład na
to, że nie wszystko za pierwszym razem musi być idealne.
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Hogwart kilka lat wstecz
Potter w mgnieniu oka znalazł się w dość mrocznym i nieco
przerażającym miejscu. Otaczali go dziwni czarodzieje, którzy na
pierwszy rzut oka nie budzą sympatii. Ah, Śmiertelny Nokturn…
Idealne miejsce na samotną wyprawę, prawda? Oczywiście odradzam.
Z pomocą przyszedł mu Hagrid, który niespodziewanie pojawił się w
tym samym miejscu. Odprowadził naszego niesfornego bohatera na
odpowiednią ulicę, gdzie natknęli się na Hermionę. Jak widać, z
pozoru cudowny Harry Potter miewa swoje gorsze momenty, w
których zdarza mu się zrobić jakąś głupotę. Jak myślicie, co takiego
mogłoby się wydarzyć w naszej alternatywnej wersji?

Pozwólcie, że przedstawię Wam mój punkt widzenia problemów
chłopca z transportem. Nadszedł dzień zakupów w domu Dursleyów.
Wuj Vernon pochłonięty pracą, Dudley włóczy się po mieście ze
znajomymi, a Ciotka Petunia zajęta obowiązkami domowymi. Jedynie
Harry miał nadmiar wolnego czasu, gdyż nie posiadał żadnych
przyjaciół, dlatego to właśnie jemu powierzono przejażdżkę do
sklepu. Ciotka miała niesamowicie ogromne wymagania, co zmusiło
chłopca do skorzystania z autobusu. Podróż do sklepu minęła dość
przyjemnie i bez komplikacji, kupił wszystko o co go poproszono i
udał się na autobus w kierunku domu. Niestety, był tak padnięty
bieganiem od sklepu do sklepu, że przysnęło mu się na dłuższą
chwilę. Kiedy się ocknął nie miał zielonego pojęcia gdzie się
znajdował. Zapadał zmrok, ulice opustoszały. Harry wylądował w
dość dziwnej alejce, która wyglądała bardzo biednie. Jak najszybciej
wysiadł z autobusu i nerwowo rozglądał się dookoła, w
poszukiwaniu jakiejkolwiek informacji o miejscu swojego pobytu.
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Hogwart kilka lat wstecz
Serce zaczęło mu mocniej bić, gdyż nie wyglądali oni przyjaźnie.
Nagle za plecami usłyszał głośny śmiech oraz znajomy głos, który
krzyknął: “Ej Ty, Harry! Zgubiłeś się?”. Był to nie kto inny jak Dudley
Dursley, który właśnie wracał ze spotkania. Potter odwrócił się w
stronę kuzyna i podszedł do niego. Chłopcy niechętnie wrócili
razem do domu. Dudley nie zdawał sobie sprawy, lecz istnieje cień
szansy, że ocalił Harry’ego przed grupką podejrzanych, a może i
niebezpiecznych ludzi.

Tak naprawdę istnieje wiele możliwości i wiele historii można by
było ułożyć. Morał z tego taki, że każdy popełnia błędy, nawet Ci
najlepsi. Uczcie się pilnie i powtórzcie najważniejsze zagadnienia, by
wszystko poszło po Waszej myśli! Trzymam kciuki, byście nigdy nie
wylądowali na Przekątnej!

Victoria Crowley
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Świąteczna Egzotyka
W poprzednim numerze poznaliśmy święta na wschodniej półkuli, a
mianowicie Japonii i na zachodniej- w Hiszpanii. Dziś udamy się znów w
świat z wycieczką.
Pierwszym świętem będzie tzw. "La Battaglia delle Arance"
Prawdopodobnie od drugiej połowy XIX w. w
małym mieście Ivren co roku organizowane są
walki na soczyste pomarańcze. Bronią jest ok.
300 ton… owoców. Tradycja ma korzenie w
jednej z legend Włoch dawno temu
dziewczyna ścięła głowę tyranowi, czym
wyzwoliła miasto. Do dziś głowę złego człeka
symbolizują pomarańcze. Niektórzy uważają
też, że ta wojna na owoce jest symbolem bitwy
z Barbarossą. Warto zaznaczyć, że turyści
mają możliwość dołączenia do drużyn.
Przejdźmy do drugiego święta związanego również z jedzeniem, a
właściwie "Cheese Rolling Festival"
W pobliżu Gloucester, na wzgórzu Cooper’s
Hill organizuje się wyścigi, podczas których
ludzie biegną w dół stoku, aby dogonić
turlający się krążek sera. By wygrać trzeba
złapać ser, a to trudne, ponieważ osiąga on
nawet 20 km/h. Zawody wygrywa osoba, która
jako pierwsza chwyci krążek, a nagrodą jest
ser. Wyścigi z boku wyglądają zabawnie, ale
góra jest dość stroma, a uczestnicy robiąc
różne sztuczki doznają kontuzji
Jeśli jesteś fanem żółtego sera – konkurs ten
jest dla Ciebie!
Jeśli będziesz mieć możliwość bycia w tych świętach warto spróbować,
ale pamiętaj! Rozwaga i bezpieczeństwo przede wszystkim…
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Boska Motywacja
Witajcie kochani w kolejnej Boskiej Motywacji! Jeśli nie wiecie co
zrobić ze swoim życiem, nasi wspaniali bogowie wam pomogą.
Zapraszamy do czytania!

Eros: powiem tylko raz jak Tanuki to
Nicodme, Salem, Cama, Wynonna albo
Emily! I żadnych wyjątków!

Demeter: jedzcie warzywka bombelki! Kto wie
kiedy znowu będą rosły...Kto wie czy w ogóle…

Hymenajos: apeluje do uczniów szkoły Salem,
DAJCIE MNIE TROCHĘ SPOKOJU! Cały czas tylko
śluby...ten się żeni tamta wychodzi za mąż… NO
LITOŚCI!

|| SM SALEM || NUMER 30 || MARZEC 2021 ||

Boska Motywacja
Tanatos: jeśli Twoja luba padła przed Tobą, to
nie na Twój widok. Po prostu dostała zawału i
zmarła.

Cerber: Woof, woof!

Nemezis: jak obstawiać psidwaka to tylko
Pusię!!!! Żadnych Arnoldów, powtarzam, tylko
Pusie! Jeszcze mi podziękujesz!

Chronos: Czas pędzi jak strzała, a Chaz Riley
w lochach pędzi bimber!

To już tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że motywacja zmotywuje was do
działań! Pozdrawiamy serdecznie.
Boskie przekaźniczki
Noniś&Salem

|| SM SALEM || NUMER 30 || MARZEC 2021 ||

Potterowe ciekawostki
Ciekawostki o J.K.Rowling
Powstał także mit, iż J.K. Rowling pisała na serwetkach z powodu
biedy, gdyż nie było jej stać na papier. Tak naprawdę było jej
ciężko, ale nigdy aż tak, a w kawiarni pisała, ponieważ mogła
wtedy odetchnąć od domu i opieki nad córką (którą
wychowywała samotnie). Zaś notatki na serwetkach przydarzały
jej się wtedy, gdy pomysł przyszedł znienacka, a nie miała przy
sobie notesu.
„Wołanie kukułki” pisarka wydała pod pseudonimem Robert
Galbraith, ponieważ była ciekawa szczerej opinii na temat swojej
twórczości dla dorosłych, jednak informacje o prawdziwym
autorstwie wyciekły do mediów.
W scenariuszu „Harry’ego Pottera i Księcia Półkrwi” znajdował
się fragment mówiący o tym, iż Albus Dumbledore wspominał
dziewczynę, w której kochał się w młodości. Autorka
poinformowała wówczas filmowców o tym, że jedyną miłością
Dumbledore’a był Gellert Grindelwald – a więc orientacja
Dumbledore’a była dla niej oczywista na długo przed
ogłoszeniem tej informacji fanom.
We wstępnych szkicach J.K. Rowling nazwisko Draco Malfoya
miało brzmieć "Spungen", "Spinks" lub "Smart".
Pieniądze ze sprzedaży książek "Quidditch przez wieki" i
"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" J.K. Rowling
przeznaczyła na potrzeby dzieci z najbiedniejszych krajów
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Potterowe ciekawostki
Ciekawostki o Pansy Parkinson
Pansy to imię oznaczające bratek. W wiktoriańskim języku
kwiatów bratek ma wiele znaczeń, ale najbardziej trafne w
stosunku do tej Ślizgonki zdają się być: „królujesz w moich
myślach” i „udręka”, z racji tego, że była nieszczęśliwie zakochana
w Draconie Malfoyu.
Pansy nie pojawiła się w filmowej adaptacji Harry Potter i Czara
Ognia, gdzie zamiast jej na Balu Bożonarodzeniowym, pojawiła się
uczennica z Akademii Magii Beauxbatons, która tańczyła z
partnerem Ślizgonki, Draconem Malfoyem.
W drugiej filmowej adaptacji Insygniów Śmierci, Pansy została
wysłana do lochów wraz z innymi Ślizgonami za karę za to, że
chcieli wydać Harry'ego Voldemortowi. Ta część filmów była
kontrowersyjna dla fandomu, ponieważ nie było to zgodne z
charakterem McGonagall, by wysyłać uczniów do lochów.
Nie zostało do końca wyjaśnione, dlaczego była gotowa oddać
Harry'ego Voldemortowi podczas bitwy. Możliwe, że była ona po
prostu okrutną osobą, co zresztą zostało nie raz już wcześniej
pokazane w serii. Istnieje jednak także możliwość, że była ona po
prostu przekonana, iż jest to niewielka cena w porównaniu do
realnego zagrożenia zaatakowania szkoły przez Czarnego Pana.
J. K. Rowling przyznała, że nie cierpi Pansy i z tego powodu nie
wydała jej za Malfoya.
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Potterowe ciekawostki
Ciekawostki o Oliverze Wood
W pierwszej części, gdy Harry został zabrany przez McGonagall,
żeby razem z nią poszedł po Olivera, w książce był on na lekcji
Zaklęć, a w filmie na Obronie przed Czarną Magią.
Oliver będący fanem quidditcha, wypożyczył ze szkolnej
biblioteki książkę pt.: Quidditch przez wieki, którą oddał 9
kwietnia nieznanego roku.
W ostatniej filmowej części, Oliver wydaje się być dowódcą ataku
z powietrza (z mioteł) na śmierciożerców.
W rolę Olivera w filmach Harry Potter i Kamień Filozoficzny,
Harry Potter i Komnata Tajemnic oraz Harry Potter i Insygnia
Śmierci: część druga wcielił się Sean Biggerstaff. Nie pasuje on
jednak do książkowego opisu Wooda jako chłopaka "tęgiego".

Ciekawostki o Lucjuszu Malfoyu
W jego filmową rolę wcielił się Jason Isaacs
W filmie jego różdżka zakończona była figurką węża, co
symbolizuje jego przynależność oraz przywiązanie do Slytherinu.
Jego imię ma rzymską tradycję. Oznacza ono „dziecko urodzone o
brzasku” (org. prima luce natus). Polską odmianą imienia Lucjusz
jest Łucjusz lub Łukasz.
W przeciwieństwie do Rudolfa Lestrange, męża swojej szwagierki
Bellatriks, Lucjusz ożenił się z miłości i zarówno on, jak i jego
małżonka szczerze się kochali.
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Potterowe ciekawostki
W grze Shakes & Fidget możemy z nim zawalczyć, lecz przez prawa
autorskie nazwano go Lucjusz Czystokrwisty.

Ciekawostki o Dudleyu Dursleyu
Dudleya Dursleya grał Harry Melling. W trakcie kręcenia
trzeciej części filmu Harry przyznał, że stracił na wadze i musiał
nosić specjalne, imitujące tłuszcz ubrania. Wydaje się jednak, że
w filmowej wersji Dudley nie jest aż taki otyły jak to było opisane
w książce. Kolejną ważną zmianą jaką dokonali filmowcy jest
kolor włosów: w książce blond, a w filmie ciemny.
Scena, w której Dudley godzi się z Harrym została nakręcona,
lecz zrezygnowano z niej przy końcowej obróbce.
W pierwszym filmie sceny z udziałem Dudleya zostały skrócone w
stosunku do książki: w zoo nie było Piersa Polkissa, pominięto
zupełnie Hotel Dworcowy.
Dudley wystąpił na ekranie, nie tylko w filmach, ale także w grze
Harry Potter i Zakon Feniksa.
W 1995 roku Dudley pobił Marka Evansa. J.K. Rowling powiedziała,
że żałuje, iż nazwała tak chłopaka, i że nie ma on żadnego związku
z Lily. Co za tym idzie, nie jest spokrewniony z Harrym.

Ciekawostki o Fleur Delacour/Weasley
Jak zdradza Clémence Poésy, postać Fleur nie pojawiła się w
Księciu Półkrwi jedynie dlatego, że nie uwzględniono jej postaci
w scenariuszu.
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Potterowe ciekawostki
Fleur z francuskiego oznacza kwiat, natomiast cour dwór, sąd. De
la w francuszczyźnie służą do określania formy rzeczownika,
jednakże możemy de la przetłumaczyć jako z. Imię bohaterki
można przetłumaczyć jako kwiat dworu lub kwiat z dworu, co
tłumaczyło by wyrachowane niekiedy zachowanie dziewczyny.
Filmowa Fleur jest leworęczna
W filmie nie ma też scen przedstawiających, że panna Delacour
przez pewien czas interesowała się Cedrikiem Diggorym.
Fleur była jedyną przedstawicielką płci żeńskiej podczas Turnieju
Trójmagicznego w 1994 roku.
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Sucharki Kowalskiego
Jak nazywają się ulubione czipsy hydraulików?
Kranczipsy!!!
- Brakuje 8 sykli - mówi kasjerka
- To tylko 8 sykli, nie może pani przymknąć oka?
- No, nie mogę.
*Daję galeonów w kopercie*
- A teraz?

Wszyscy kandydaci na Ministra Magii zgodnie zapowiadają, że chcą
dobra wyborców. Wyborcy zaś zaczęli skrzętnie ukrywać swoje
dobra.
Magomedyk mówi pacjentowi:
- Zdiagnozowano u pana poważną
chorobę. Niestety nie ma na nią
eliksirów ani zaklęć...
- Tylko nie to!
- Ale dzięki zdrowej diecie i
regularnym ćwiczeniom można ją
pokonać.
- TYLKO NIE TO!
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:
- Napisał Pan w swoim CV, że potrafi
Pan szybko liczyć.
- Tak, to prawda.
- 16 x 17?
- 136
- Źle!
- Ale jak szybko…
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Sucharki Kowalskiego
Jak ustawić się w kolejce do mięsnego?
- Boczkiem
- Co to?
- A to?
- A to co?
- Co to?
- Co to?
- A to?
- Co to?
- A to co?
- A to?
Myślicie, że to dziecko poznaje
świat, a to stara baba przy stoisku
mięsnym szuka wędliny życia.
W jakiej walucie płacą ptaki?
Wróblach!

W Dziurawym Kotle kelner podchodzi do klienta:
- Pana kieliszek jest pusty, chce pan jeszcze jeden?
- Panie! Po co mi dwa puste kieliszki?
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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. Jesteś może dyniowym pasztecikiem? Bo chętnie bym ciebie
schrupała.
2. Gdybyś była słodyczem z miodowego królestwa, nazywałabyś się
Musy-Słodziusy.
3. Gdybyś była mandragorą, już dawno bym cię wyrwał.
4. Masz w rodzinie Jacoba Kowalskiego? Nie? To dlaczego jesteś taka
słodka?
5. Halo? Policja? Prosze przyjechać na chat śm, bo ktoś właśnie
skradł mi moje serce.
6. Jesteś może bazyliszkiem? Bo zamurowało mnie na twój widok.
7. Brałbym cię jak Camryn swój harem.
8. Użyłaś na mnie Accio? Bo czuję jak ciągle coś mnie do Ciebie ciągnie.
9. Nie jestem animagiem, ale ty budzisz we mnie dzikie zwierzę.
10. Nie jestem Luną… Ale mogę zapewnić Ci Lovegood.
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Poetycki kącik
Zranione serce
Myśląc o tobie boli mnie serce,
Przecięte jakby na sto kawałków,
Zranione jak nigdy się nie dało,
Co to spowodowało i czy było warto?

Wzgórze

Wychodząc z lasu zobaczyłam wzgórze,
Wyspa
Nie winne niczym motyl na łące,
Popłynęłam kiedyś w daleką podróż,
Lecz to wzgórze również ma oczy,
Boleśniejsze niż sto pędzących koni. Która zabrała mnie w dalekie krainy,
Lecz serce moje w domu pozostało ,
Jak ulotne wspomnienia, które nigdy
nie uciekają.

Salem
Zapach kadzidła roznosi się w chatce, Wrzątek rozbudza liście herbaty w moim
kubku. Czuję przyjemne ciepło i wyglądając za okno wpatruję się w horyzont.
Nagle słyszę rozdzierający krzyw kobiet, Płacz matek i dzieci, Płacz młodych i
starych kobiet. Które są prowadzone na śmierć. Czymże sobie zasłużyły na taki
okrutny los?
Salem, Salem, Salem.
Tak pięknie wyglądasz w te porę roku. Kiedy czerwone liście osiadłe na drzewach
splatają się z niewinną krwią. Z krwią kobiet które palone na stosie szeptały
ogniowi opowieści, O tym jak okrutny jest nasz świat. Plotły swoje łzy tak, aby ich
córki mogły żyć bez strachu. Aby ich wnuczęta nie musiały patrzeć na żółte
płomienie zamieniające ich blade ciało w popiół.
Salem, Salem, Salem.
Mówi się że już zaprzestałeś tej praktyki. Ale czy to prawda? Czy kobieca krew nie
przelewa się aby zbyt często? Czy jesienny krajobraz nie miesza się z deszczem
kobiecych łez? Czy wnuczki, wiedźm których nieudało wam się spalić nie płaczą
teraz za swoim losem? Wyśmiewają nas kiedy jesteśmy słabe, Ale jeszcze
znienawidzą nas kiedy będziemy silne.
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Galeria Salemowej Sztuki
Transmutacji nauczycielka
wspaniała
Gryfonami się w Hogwarcie
opiekowała
W mapę lub zegarek uczniów
zamienić chciała
Hermionie zmieniacz czasu dała
Jedno ze swych marzeń spełniła
Gdy Piertotum Locomotor w
obronie szkoły rzuciła.

Była przysadzista oraz mała
Do Zakonu Feniksa należała
Na co dzień bardzo miła
W cieplarniach zajęcia prowadziła
Nad Ziemniaczkami opiekę miała
Swoich uczniów bardzo kochała.
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Galeria Salemowej Sztuki
Chociaż był człowieczkiem małym
Opiekunem krukonów był
doskonałym
Spokrewniony był z goblinami
Dla niego uczniowie zaklęcia
ćwiczyli nocami
Za ucznia tytuł pojedynków
mistrza miał
Podczas walki obok Minerwy
dzielnie stał.

Ślizgonów w lochach pilnował
Wiele eliksirów wspaniale
wykonał
Zawsze był wierny Lily
Chociaż z Potterem wrogami byli
Wśród śmierciożerców agentem
Albusa został
Pod koniec życia posadę
dyrektora dostał.
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Rozrywka
Drodzy czytelnicy!
Witamy was serdecznie w kolejnej porcji rozrywki! Dzień Kobiet, Dzień
Mężczyzn za nami. Z racji tego chciałybyśmy za moment powrócić do tych
Dni. Rozwiązania konkursów niezmiennie należy przesłać na maila
rozrywki: rozrywka.witchplease@gmail.com do dnia 23.03! Przypominamy
o podpisanie się fikcyjnymi danymi i podaniu domu.

Na pierwszy rzut każdemu dobrze znane anagramy. Waszym zadaniem jest
odszyfrowanie 5 profesorek i 5 profesorów, którzy z jakimkolwiek
momencie nauczali w naszej szkole.

ANAGRAMY

Jedni kochają, drudzy nienawidzą. Oto przed wami puzzle! Pamiętajcie o
zrobieniu screena, gdy skończycie i dołączeniu go do maila. Bez screena
nie będzie punktów!

PUZZLE

Waszym trzecim i ostatnim konkursem jest napisanie o swojej ulubionej
męskiej postaci z Harry’ego Pottera! Oczywiście po prosimy o
uzasadnienie waszego wyboru.

Powodzenia i buziaki!
Rosen & Callie
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Horoskop
Baran
Nad twoją głową zbierają się burzowe chmury, uważaj na
nadchodzące problemy. Przypadkowa życzliwość rozwiąże
twoje problemy.

Byk
Pamiętaj by zadbać o swoich bliskich - przyjaciele, partnerzy,
rodzina naprawdę potrzebują twojej uwagi! Może warto zjeść
chociaż wspólną kolację lub obejrzeć film?

Bliźnięta
W końcu! Pierwszy promyk słońca przynosi dla Ciebie
pomyślność, przewidujemy spore wygrane. (Być może warto
postawić na Leona? ;) )

Rak
Zastanawiałeś się ile kropek ma biedronka? Nie? To znaczy, że
dotarłeś do momentu swojego życia kiedy potrzebujesz
posiedzieć nad samoanalizą, przyniesie to same pozytywne
efekty.

Lew
Oczywiście, że wszystko da się wykonać dosyć siłowo - tym
razem doradzamy jednak pokojowe nastawienie, czasami “małe
śmieszki” rozwiązują problemy szybciej niż wielkie kłótnie.

Panna
Ktoś wodzi za tobą tęsknym wzrokiem, radzimy przyjrzeć się
swojemu otoczeniu, bo może to zapoczątkować piękny romans.
Panny w związku czeka polepszenie relacji w związkach, to
wasz czas!
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Horoskop
Waga
Przed tobą trudna decyzja z dwoma rozwiązaniami, dobrze się
zastanów ponieważ wiele od niej zależy. Twój wybór będzie
miał wpływ na późniejsze wydarzenia.

Skorpion
Czasami miło jest odpocząć, prawda? Drogi Skorpionie znajdź
nieco czasu na własny relaks. Choć terminarz ugina się od
spotkań, zadań, egzaminów etc. Nawet godzina poświęcona na
zabawny serial pozwoli Ci zregenerować siły.

Strzelec
Warto nieraz przyłożyć się do pielęgnacji pewnych relacji w
twoim życiu, systematyczność przynosi wspaniałe owoce - no
właśnie.. Czy podlałaś/łeś już roślinkę w hodowli?

Koziorożec
Nawet jeśli przechodzisz ciężki okres w życiu, Twoi przyjaciele
oraz bliscy bardzo cię kochają! Może nieraz nieco
niekonwencjonalnie okazują swoje uczucia, ale nigdy nie
pozwolą Ci uciec, jesteś dla nich naprawdę ważny!

Wodnik
Przed Tobą nowa szansa na rozwój, propozycja może się wydać
początkowo dosyć wymagająca jednak z pewnością sobie
poradzisz. Do dzieła!

Ryby
Ostatnie dni były bardzo pracowite i wyczerpujące - pora
skupić się na sobie i przestać się zamartwiać tym, co pomyślą o
Tobie inni. Może Dzień Spa byłby miłą odmianą?
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