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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 artystyczny
Co Salem w duszy gra?
Hogwart kilka lat wstecz
Czarorecenzja
Sposoby na...
Potterowe ciekawostki
Kącik poetycki

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
Horoskop
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Salem na gorąco
Witajcie drodzy Salemianie w kolejnym wydaniu gazetki oraz w
kolejnych ploteczkach! Najświeższe informacje już na wyciągnięcie
ręki!
Zapraszamy do czytania.

Sylwestrowy szał
Sylwester w Salem odbył się bez żadnych przeszkód i interwencji
ministerstwa. Wielka Sala została udekorowana błyszczącymi
dekoracjami, a stoły uginały się od ilości przekąsek, napojów i
Piccolo. Podobno w niektórych dormitoriach, po północy nie
skończyło się na Piccolo. Starsi uczniowie postanowili skorzystać z
prywatnych zapasów ognistej whiskey, krukońskiego bimbru i
słynnej ślizgońskiej nalewki. Oczywiście nie zapominajmy o
niesamowitych fajerwerkach, które większość uczniów i nauczycieli
podziwiała na placu przed szkołą. W trakcie pokazu fajerwerków nie
ucierpiało żadne magiczne stworzenie!
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Salem na gorąco
Pojedynki na kciuki
W naszej szkole zabronione jest
pojedynkowanie się poza zajęciami z
Klubu Pojedynków. Uczniowie znaleźli
jednak inny sposób, by pokazać swoją
dominację nad przeciwnikiem. Jest to…
walka na kciuki! Podobno dyrektor
Snow skarży się, że uczniowie nie
potrafią zastosować odpowiednich
manipulacji przez te wybryki. Czy
opłacało się tak walczyć?

Bambusowy biznes
Nasza kochana dyrektor Raven
Cane uwielbia grać w mugolske
gry. Szczególnie w Minecrafta!
Ostatnio nauczyła się hodować
bambus, co też zechciała
przenieść do Sali. Podobno
biznes byłby udany! Byłby, bo
nie może nigdzie znaleźć
sadzonek bambusa. Biedaczka!
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Salem na gorąco
Pomocna dłoń
Profesor Wolfrose-Korfis nie
może już sobie poradzić ze
wszystkimi
zwierzakami!
Poszukiwała chętnych do opieki
nad kilkoma gatunkami. Z naszych
tajnych informacji wynika, iż
zgłosił się tylko pewien krukon Lysander Skamander. Podjął się on
brawurowego wyczynu, jakim jest
wyprowadzanie psidwaków na
spacer. Życzymy powodzenia w
dalszej karierze!

Dziękujemy wszystkim za wspaniały rok! Jeśli będziecie mieć ploteczki, z
chęcią was wysłuchamy, gołąbeczki! Widzimy się w kolejnym wydaniu.
Pozdrawiamy!
Siostry plotkary
Noniś i Liliś <3
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Ankietyzacja
Witajcie kochani w ostatnim omówieniu ankiety! Mamy nadzieję, że seria
wam się podobała. Zapraszamy do czytaaaaania!

Adrenalina, adrenalinka! Wspaniały wiatr we włosach, kiedy nurkujemy
po złotą piłeczkę. Oczywiście presja drużyny i kibiców jest ogromna, ale
zdobycie 150 punktów i (często) wygrana naszej drużyny - bezcenne!
Szukający to najlepsza pozycja w Quidditchu, bez dwóch zdań!

Urok maskotek i urok kobiety to dwie najsilniejsze bronie! Oczywiście
kibice powinni kibicować zawodnikom, ale oczko może zawisnąć na naszej
ulubionej pani sędzi! Kobieta na miotle, to jest to!
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Ankietyzacja

I wszyscy razem: WIKTOR KRUM, ROBI BUM! Nie wyobrażaliśmy sobie innej
osoby na tym miejscu! Dziwimy się, kto wpisał Shaulę, może jakiś
wielbiciel? Puchonka ma miotłę w ręce tylko wtedy, gdy sprząta! Na
drugim miejscu znajduje się Charlie Weasley, który był jednym z
najlepszych szukających w Hogwarcie!

Zbliżająca się wielkimi krokami sesja egzaminacyjna mogła wymóc tylko
jedną odpowiedź. Droga Dyrekcjo, proszę poważnie rozważyć zmiany w
regulaminie nagród przewidzianych za zwycięstwo w szkolnych
rozgrywkach quidditcha. O ile te jeszcze kiedyś się odbędą.
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Ankietyzacja

Wojownicy z Woollongong niezmiennie na czele. O popularności tej
drużyny w Salem można by napisać książkę, a i tak nie wyjaśniłaby do końca
tego tajemniczego fenomenu. Pewne jest jedno - organizacja wycieczki do
Australii cieszyłaby się olbrzymim zainteresowaniem.

Hmm… jeżeli wciąż macie problemy z opanowaniem zwisu leniwca, to chyba
ewidentnie przysnęliście na zajęciach z latania na miotle. Wstyd i hańba.
Profesor Hooch nie będzie z Was dumna. W tajemnicy możemy zdradzić
Wam, iż w piątkowe wieczory boisko świeci pustkami, To idealna szansa na
naukę tego szalenie przydatnego manewru.
Dziękujemy wam za wspólnie spędzony rok z ankietami. Oczekujcie kolejnych,
aby móc je wypełnić!
Pozdrowionka
Nona&Lysio
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Przegląd Salem
Witajcie Salemianie w ostatnim wydaniu gazetki w tym roku
szkolnym. Za nami przerwa świąteczna i huczny sylwester. Pora
jednak wrócić do codziennych zajęć, w końcu już za moment czekają
nas egzaminy końcoworoczne i uroczyste zakończenie XI roku
szkolnego, który odbędzie się 17 stycznia. Radzę powoli szykować
swoje kreacje na rozdanie dyplomów i świadectw.

Jeśli śledzicie uważnie stronę Salem na pewno nie umknęły wam
terminy podsumowań gier z panelu ucznia a dla zapominalskich
informuję, śpieszcie się wydawać swoje galeony gdyż czas na
zrealizowanie list zakupów mija 16 stycznia.
Pamiętajcie również, że zakończenie roku
to czas rozdawania tytułów w plebiscycie
“Złota Czarownica”. Jeśli zależy wam na
zwyciężeniu w którejś z kategorii i
czujecie, że to właśnie wy zasłużyliście na
statuetkę to pora zacząć kupować głosy!
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Przegląd Salem
Sama Gala rozdania nagród “Złotej Czarownicy” odbędzie się 16
stycznia. Więcej informacji na temat plebiscytu znajdziecie [TUTAJ].
Wróćmy na moment do egzaminów końcowych. Potrwają one od 11.01
do 14.01. Jeśli w któryś z dni nie będziecie mogli być obecni na
egzaminie pamiętajcie by zgłosić się do nauczyciela. Na pewno
pozwoli wam nadrobić egzamin. Czas na nadrobienie wszystkich
zaległości jest do 15 stycznia.
Nie zapomnijcie również o kursach
dodatkowych prowadzonych poprzez
panel ucznia. Prof. Arsen McGreen
przypomina
o
zaliczeniu
testów
dostępnych pod każdą z lekcji [LINK]. Czas
na wykonanie wszystkich testów mija 13.01
o północy.
Profesorzy Charles i Rosemary Hamilton
mają dla was nowe Kryptologiczne tematy
oraz Zadanie zaliczeniowe. Więcej na jego
temat znajdziecie [TUTAJ]. Swoje prace
możecie przesyłać do 12 stycznia.

Pora na podsumowanie minionych
wydarzeń
i
zabaw.
Coroczna
rozgrywka Galcożerców po raz
kolejny wzbudziła ducha rywalizacji.
Uczniowie i nauczyciele zacięcie
walczyli o wygraną.
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Przegląd Salem
Czas na odwieczne pytanie. Czy dyrektorowi Rileyowi udało się
zdobyć pierwsze miejsce na podium? Niestety nie. Zwycięstwo
podkradł mu już znany galcożerca - Jason “Frosta” Frostern. Nasz
niespełniony dyrektor uplasował się na drugim miejscu. Po raz
kolejny. Czy to już tradycja?
Idąc tropem zwycięzców pora na
przedstawienie
tegorocznych
mistrzów zagadek. Pogromcą
Księżycowych widziadeł okazała
się nasza wróżkowa profesor,
Gwendolyn Shepherd. Natomiast
Mistrzem
zagadek
Boursiera
została ponownie Wynonna Perez.
Gratulacje dla obu pań, które
znakomicie poradziły sobie z
arcytrudnymi zagadkami, które
wielu osobom spędzały sen z
powiek.
Wraz z końcem roku rozpoczyna się turniej pojedynków. Jeśli
zgłosiliście się do udziału pamiętajcie by rozegrać wszystkie
pojedynki do 12 stycznia. W zeszłym roku mistrzem pojedynków
została Samanta Clarsson, komu w tym roku uda się przejąć tytuł? O
tym przekonamy się już 17 stycznia.
Z dniem 11 stycznia rusza również Zygmuntówka czyli walka na
eliksiry. Niech nie odstrasza was ta skomplikowana nazwa, gdyż
sama zabawa jest rozbudowaną wersją gry “kamień, papier, nożyce”.
Więcej informacji znajdziecie [TUTAJ].
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Przegląd Salem
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.
Jason Frostern informuje: Proszę o zgłoszenie się natychmiastowe
złodzieja słodyczy. Były one ukryte w lesie i miały służyć w celach
dydaktycznych - złodzieju, znajdę Cię.
Pilnie poszukuję posiadacza susła! Zguba
znajduje się w ślizgońskim dormitorium i
ciągle stara się mnie rozśmieszyć, co mu
wychodzi akurat za każdym razem.
Właściciela zapraszam po odbiór do Emily
Parkinson.
Jeśli macie ochotę podzielić się swoimi muzycznymi gustami i znaleźć
swoich wykonawców oraz utwory w Salemowej liście przebojów
pilnujcie Hitów Salem oraz Przeglądu Muzycznego. [LINK]
Zapraszam również do rozwiązywania zabaw z działu “Rozrywka”
który znajdziecie na końcu każdego wydania “Witch Please”.
To by było na tyle w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Salem. Dziękuję wam
za ten pełen wrażeń rok szkolny, widzimy się już w kolejnym!
Pozdrawiam,
AWK
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Witajcie muzykomaniacy w nowym roku kalendarzowym. Mam
nadzieję, że wśród waszych postanowień noworocznych znalazło się
odkrycie paru muzycznych perełek.Sylwester za nami jednak to nie
koniec hucznych imprez, w końcu już za parę dni czeka nas
zakończenie XI roku szkolnego w Salem. Na tę okazję przyda się wam
parę imprezowych utworów.
Zanim jednak przejdziemy do skocznych rytmów musimy przejrzeć
najnowsze dzieła, które przetarły muzyczny ślad w 2021r. Mimo, że
minął zaledwie tydzień nowego roku, na scenie muzycznej zaroiło
się od nowych propozycji.
Do naszej listy kategorii Przeglądu
Muzycznego dodajemy 6 propozycję Nowości.
W
każdym
kolejnym
przeglądzie będę przedstawiać wam
najświeższy muzyczny kawałek.

Na początek przedstawiam wam stary,
nowy Klasyk od David Guetta i Kid
Cudi czyli Memories w nowej,
zremiksowanej wersji. Oryginalny
utwór powstał w 2010r. Podbijał on
listy przebojów i przede wszystkim
klubowe parkiety. Po dziesięciu
latach przyszła pora na odświeżenie
utworu. Jeśli jesteście fanami muzyki
klubowej na pewno polubicie ten
kawałek.
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Która wersja wam bardziej przypada do gustu, oryginalna czy
zremiksowana? Link do utworu znajdziecie [TUTAJ].
Pora na kolejnego muzyka, do którego
wzdychało tysiące jak nie miliony
nastolatek. Jeśli znacie takie utwory
jak “What Makes You Beautiful” czy
“Story of my Life” na pewno wiecie o
kim mowa. 7 stycznia kolejny singiel
wypuścił Zayn Malik - jeden z
wokalistów boysbandu One Direction.
Jeśli nie byliście fanami zespołu, nie
zrażajcie się.
Utwór “Vibez” będący zapowiedzią nowej płyty “Nobody is Listening”
odkrywa przed nami alternatywne brzmienia, które przeważają nad
popowymi nutami. [LINK DO UTWORU]
Zachęcam was również do przesłuchania pozostałych utworów
artysty np. “Better” [LINK DO UTWORU] lub “Flames” [Link do
utworu].
Zayn od dawna zaskakuje swoich fanów ciągle wypuszczając nowe
single w niespodziewanych momentach. Czym zaskoczy nas kolejnym
razem?
Koniec nowości na dziś, czas przenieść się do naszego drugiego
głównego tematu czyli hitów na imprezowy wieczór. W końcu jak tu
świętować bez muzyki?
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Nikt nie zaprzeczy, że wszelkie remixy
spisują się znakomicie na parkiecie.
Dlatego w fazie zapętlone zaczniemy od
utworu “Taki Taki” autorstwa DJ Snake,
z gościnnym udziałem Seleny Gomez,
Ozuny i Cardi B.
Przedstawiam wam remix tego utworu,
który rozbudzi was taneczne rytmy
[LINK DO UTWORU] Jeśli jesteście
fanami
spokojniejszego
brzmienia
możecie pozostać przy oryginalnej
wersji piosenki. [LINK DO UTWORU]

Tanecznym krokiem przechodzimy do Swalla
Jasona Derulo z udziałem Dolla $ign i Nicki
Minaj, która odpowiada za rapową część
utworu. Ten już trzyletni singiel wciąż nie
schodzi z imprezowych playlist [LINK DO
UTWORU].

Pora na chwilę przerwy od skocznych rytmów. Nikt nie chce dostać
zawału na parkiecie od zbytnich podskoków. Kolejną piosenkę na
spokojnie będziecie mogli przesiedzieć na sofie i pobujać się wolno w
jej rytm. Z kolei każda zakochana para przeżyje niezapomniane
chwile.
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Pamiętajcie by zaprosić swoją partnerkę/partnera do tańca przy
“Perfect” Ed Sheerana [LINK DO UTWORU].
Dla fanów klasycznych utworów na wolny taniec przygotowałam
“All of Me” autorstwa i wykonania John’a Legend. Ta poruszająca
ballada skruszy serca najbardziej zatwardziałych partnerów.
W naszym zestawieniu brakuje nam jeszcze piosenki na świętowanie
zwycięstwa. Wszystkie te puchary i dyplomy wymagają podniosłej
obstawy. Tutaj nie mogło zabraknąć klasyka nad klasyki czyli “We are
the Champions” zespołu Queen. [LINK DO UTWORU]
Słuchając tej piosenki pamiętajcie, że każdy z was jest zwycięzcą! Nie
ważne czy wasze osiągnięcie jest małe czy duże, każde liczy się tak
samo.

POLECAJKI
Już na sam koniec przedstawiam wam anonimowo polecone utwory.
Shawn Mendes - Higher [LINK DO
UTWORU] Utwór z najnowszej
płyty Shawna Mendesa
Corpse - E-girls are ruining my
life [LINK DO UTWORU] Nuta w
stylu harcore punk z udziałem
rapera Savage Ga$p
Adam Lambert - Whataya Want
from Me [LINK DO UTWORU] Czyli
piosenka autorstwa Wampira
poprzedniej dekady
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Green Day - Boulevard Of Broken Dreams [LINK DO UTWORU]
Kolejny klasyk lat 80, w klimacie punk rocka
margiela
przepraszam
[LINK
DO
UTWORU]
[przegląd_muzyczny.exe przestał działać]
Mam nadzieję, że każdy z was znalazł coś dla siebie wśród polecajek,
zachęcam was do pozostawiania kolejnych rekomendacji, które
pojawią się w następnych wydaniach “Witch Please” [KLIK]. Tym
akcentem żegnam się z wami w dzisiejszym przeglądzie.
Wasza muzykoholiczka,
Wilczaróża

|| SM SALEM || NUMER 28 || STYCZEŃ 2021 ||

Co Salem w duszy gra?
Tym razem w zamku panowała nieustanna cisza. Wiele uczniów
wyjechała do swoich rodzin na Boże Narodzenie, a niektórzy
błądzili po zamku w poszukiwaniu przygód. Ślizgoni zaś swój wolny
czas w święta spędzali w dormitorium. Tam bowiem nigdy nie
panowała cisza, a wręcz odwrotnie. Bez przerwy można było słyszeć
dumania do Slytherinowego alvaro, Alexandra de Lavore ze strony
opiekunki, Annabeth Wolfrose-Korfis, krzyki z powodu nieudolnego
rozpalenia kominku przez Emily Parkinson oraz żalącą się na nawał
prac domowych z wróżbiarstwa Lili Chemberlman. Mimo tego,
wszyscy trwali w ciągłej nudzie. W końcu zirytowana już Emily,
uniosła się z kolan i ciężko westchnęła.
- Nie wytrzymam! Ten kominek jest po prostu zepsuty. - Przewróciła
oczami padając ze zmęczenia na dywan i rozkładając się na nim jak
wielka płaszczka.
- Pograjmy w coś. Może Cię to odstresuje. - Odezwał się donośny,
niski głos. Annabeth od razu go rozpoznała i wyrwała się z
drewnianego krzesła, podchodząc do mężczyzny.
-Świetny pomysł! Może w jakieś kalambury? - Odparła profesorka.
-Nie. - Słysząc ten pomysł prefekt Slytherinu, Juliet Greengrass,
stanowczo odmówiła, kiedy w momencie jego wypowiedzenia
przeszła przez próg wejściowych drzwi. Zamknęła je, po czym sama
rzuciła pomysłem. - A może, by tak butelka?
-Nudaa… - Lili wyjęła nos z książek, będąc nieco bardziej
zainteresowana wyborem rozrywki na dzisiejszy wieczór niż
czytaniem z kart. - Ja osobiście gdzieś bym poszła. - Nastała cisza.
Wszyscy nie chcieli przyznać, że pomysł był całkiem dobry. Niemniej
jednak wygrzewanie się na kanapach w zielonych swetrach
przyciągało bardziej. Ciszę przerwała Emily, która uniosła plecy z
szorstkiego dywanu.
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Co Salem w duszy gra?
-To nie jest zły pomysł… Ale gdzie?
-Może… - Wtrąciła Asteria zza wspólnej lodówki stojącej na końcu
dormitorium.
-Absolutnie nie.
-Nawet nie wiesz co chcę powiedzieć, Ann... -Przewróciła oczami.
-Doskonale wiem. Od początku roku śnisz o spacerze w zakazanym
lesie. Jednakże na jedyny spacer, na który mogę pozwolić to dookoła
zamku.
Asteria zaraz po słowach opiekunki głośno westchnęła z nutą
irytacji i udała się w stronę drzwi, gdzie postawiony był wieszak, z
którego zabrała kurtkę. Po pewnym czasie, każdy obecny w
dormitorium zaczął się powoli przygotowywać do wyjścia.
Szmaragdowe płaszcze, srebrne czapki i czarne szaliki. Aż ciężko
było ich od siebie odróżnić. Wszyscy zeszli na dół aż znaleźli się na
dziedzińcu. Widocznie nie spodziewali się takiego mrozu jaki ich
zastał, sądząc po ich trzęsących się dłoniach i zgrzytających zębach.
Na to jedynie Alexander parsknął śmiechem, gdyż jako jedyny
preferował bardziej zaparzenie herbaty i wylegiwanie się bez
koszulki na kanapie, bo wiedział, że Annabeth go wtedy rozgrzeje.
Szedł jednak przed siebie z opiekunką na czele aż każdy z osobna
usłyszał głośny śmiech. Bardzo niski, jakby niewyraźny, a przede
wszystkich cichy z oddali.
-Co to było? - Wypowiedziała ze zmartwieniem Lili, odwracając się do
reszty grupy.
-To pewnie jedno z uczniów próbuje się z nami podroczyć… A jeśli
zaczepi profesorkę TO MU SIĘ TO UPIECZE… -Odparła Annabeth,
kierując ostatnie słowa do tajemniczej osoby. Swoim spokojnym
głosem zdołała uspokoić brygadę, idąc dalej, podziwiając uroki
natury. Nie trwało to wcale tak długo, gdyż po chwili znów
usłyszeli śmiech.
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Co Salem w duszy gra?
Nieco mściwy tym razem i coraz bliżej ich. Rozejrzeli się dookoła,
lecz w dalszym ciągu nie mogli dostrzec śmiejącej się osoby.
-Ann..? -Odezwała się z lekkim przerażeniem, ale także z ekscytacją w
głosie Asteria.
-Tak?
-Ten śmiech… -Popatrzyła się przed siebie i wyciągnęła dłoń w tę
stronę. - On dochodzi z zakazanego lasu. - Dziewczyna opuściła
dłoń, nie mogąc oderwać oczu od wielkich drzew.
Na to opiekunka jedynie przewróciła oczami i stanowczo pokręciła
przecząco głową. Mimo to, Asteria nie miała zamiaru wałęsać się w
kółko i w kółko. Kiedy Annabeth była w swoim świecie obserwowania
natury i wszystkiego co się rusza, Asteria podeszła do Emily i Lili
idące razem w parze.
-Chyba nie macie zamiaru krążyć przez ten cały czas wokół zamku?
-Co masz na myśli? - Emily uniosła z zaciekawieniem prawą brew ku
górze.
-Dowiedzieć się kto i w jakim celu non stop się śmieje. Nie ciekawi
was to? - Obie dziewczyny zdecydowanie nudziły się podczas tego
spaceru więc jednocześnie jej przytaknęły. Kiedy cała grupa skręciła
w lewą stronę, dziewczyny migiem ruszyły przed siebie, aż znalazły
się między drzewami. Wręcz natychmiast usłyszały śmiech, którego
wcześniej nieco się obawiały. Emily stanowczym krokiem zaczęła się
odsuwać do tyłu, rozglądając się nerwowo dookoła.
-Dziewczyny… To nie był dobry pomysł. Lepiej stąd uciekajmy. -Już nie
ma odwrotu, Em. Skapną się, że uciekliśmy. -Przewróciła oczami Lili i
pociągnęła koleżankę za dłoń, kierując się w głąb lasu. Razem w
trójkę, nasłuchiwały się szelestom liści, które przewalają się po
cichu, po różnych krokach w lesie.
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Co Salem w duszy gra?
W końcu po dość długim spacerze w kółko, dziewczyny zauważyły
cień zza pnia potężnego drzewa. Najodważniejsza z nich - Asteria
Hunter, krzyknęła, by przywołać do nich zagadkowy cień.
-Już się nie ukryjesz. Wychodź!
-Jesteśmy we trzy, a ty w pojedynkę. Poddaj się nicponiu! Wykrzyknęła poetycko Lili zaraz po odważnej wypowiedzi Asterii.
Po chwili zrobiło się cicho. Mogło się nawet wydawać, że otoczyła
ich brudna mgła, a w powietrzu czuć było niebezpieczeństwo. Cień,
który pojawił się naprzeciw nich, zaczął podejrzanie się poruszać, aż
w końcu zniknął, a na jego miejscu pojawiła się osoba. Każda ze
ślizgonek zamarła, kiedy rozszyfrowały, kto stał za śmiechami.
-Do-dobry wieczór, dyrektorze…? - Ostatnie słowo Emily
powiedziała z delikatną niepewnością, gdyż profesor wydawał się
bardzo rozweselony. Niemal powstrzymywał śmiech, patrząc jakby
proszącym wzrokiem w stronę uczennic.
-Po-hahahah-Po-pomóżcie..!!! - Powiedział już zmęczony śmiechem
Nickolas le Fent. Dziewczyny tylko spojrzały się na siebie, nieco
przestraszone, że jednak upiecze im się za pobyt w zakazanym lesie,
ale jednak jeszcze bardziej za brak pomocy dyrektorowi. Lili wyjęła
więc prędko różdżkę z szaty, celując ją na wprost dyrektora, a
następnie
wykonując
wszystkie
etapy
rzucania
zaklęć,
wypowiedziała głośno zaklęcie przeciwne. Profesor le Fent w końcu
z ulgą odetchnął i popatrzył się miło na dziewczyny.
-Dziękuję… Przegrałem pojedynek z Nicolasem… Głupi rzucił na mnie
zaklęcie rozweselające.
-Nie ma problemu… -Mruknęła Lili, mając nadzieję, że za miły gest ze
strony dziewczyny, zapomną o wszystko i po prostu wrócą do zamku.
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Co Salem w duszy gra?
Jednak kiedy Asteria pożegnała profesora i we trójkę skierowały się
w stronę wyjścia z lasu, wybrzmiał głośny, niski głos zza ich pleców.
-Nie tak szybko… Macie zakaz wchodzenia do zakazanego lasu. Czego
tu szukałyście?
-Przygód! -Wycedziła Emily z radością wypisaną na twarzy.
Na to tylko Asteria zbliżyła dłoń do swojego czoła, będąc załamana
odpowiedzią koleżanki.
-Wracamy. Nie będę rozprawiał się z wami w tym groźnym miejscu… Po słowach Nickolasa dziewczyny zamilkły i z powrotem zaczęły iść
w stronę wyjścia razem z dyrektorem. Kiedy drzewa powoli
zmniejszały swoją gęstość, ślizgonki zauważyły stojącą między nimi
opiekunkę Slytherinu.
-Oj…
-Oj. - Odrzekła Annabeth, spoglądając na Nickolasa. Wolała jednak
nie wdawać się w kolejną kłótnię z nim dzisiejszego dnia. Zamilka
więc, ciągnąc dziewczyny za ręce prosto do dormitorium.
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Hogwart kilka lat wstecz
Witajcie czarodzieje i czarownice! Mam nadzieję, że zarówno Święta
jak i Sylwester dobrze Wam minęły oraz jesteście cali i zdrowi. Cóż,
Harry po swoich pierwszych Świętach ledwo uszedł z życiem. Nie
bądźcie jak Harry. Wszystko zaczęło się od kamienia filozoficznego,
który wprowadził niezły zamęt u Naszego młodzieńca. Myślę, że
każdy z Was pamięta, jaką drogę przebył Potter wraz z przyjaciółmi,
by ostatecznie zawalczyć w komnacie z Profesorem Quirrellem.
I pomyśleć, że my w jego wieku bawiliśmy się w
budowanie fortec z krzeseł i kocyków lub
płakaliśmy po oberwaniu piłką. Wracając,
przybliżmy sobie sam finał walki o kamień.
Harry Potter, pierwszy rok nauki, nie tak
dawno dowiedział się o istnieniu magii, nie zna
żadnych pomocnych w danej sytuacji zaklęć, a
mimo wszystko pokonał Quirrella.
Jak to możliwe? Myślę, że ten chłopiec ma więcej szczęścia, niż ja
będę mieć przez całe życie. Początkowo Lord Voldemort próbował
przekonać młodego Pottera do oddania kamienia. Wmawiał mu, że
mogą przywrócić życie Lily i Jamesa Potterów, rodziców Harrego. Te
słowa zdecydowanie wywołały u chłopca poruszenie i chwilowe
zawahanie, jednak ten nie dał się oszukać. Odrzucił propozycję,
nazywając jednocześnie Voldemorta kłamcą. Punkt dla Harrego!
Niestety słowa te nie spodobały się sami wiecie komu i rozkazał
Quirrellowi zabić Pottera.
Profesor momentalnie przystąpił do ataku, lecz coś poszło nie tak.
Gdy chłopiec dotknął nauczyciela próbując się bronić, nastąpiła
dziwna reakcja, której mężczyźni nie przewidzieli. Pod wpływem
dotyku Harrego, ciało przeciwnika zaczęło się rozpadać. Zarówno
Quirrell jak i Potter nie mieli pojęcia co to za rodzaj czarów i
dlaczego tak się dzieje.
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Hogwart kilka lat wstecz
Chłopiec pokonał Profesora w mgnieniu oka, lecz niestety stracił
przytomność. Obudził się w skrzydle szpitalnym, w którym odwiedził
go Dyrektor, Albus Dumbledore. To właśnie on wyjaśnił Harremu,
dlaczego Profesor Quirrell nie mógł znieść dotyku chłopca. Matka
oddała za niego życie. Czyn ten stworzył barierę, która jest
silniejsza niż cokolwiek innego. Miłość to zdecydowanie jeden z
potężniejszych czarów. Wszystko skończyło się dobrze, wszyscy
ostatecznie przeżyli. No, prawie. Tak czy siak, Harry wyszedł z tego
w jednym kawałku, lecz co by się stało, gdyby zgodził się na
propozycję Lorda Voldemorta? Co gdyby głęboka tęsknota przejęła
władzę nad myślami Pottera i chciałby spróbować przywrócić życie
rodzicom?

Wróćmy myślami do tej niewielkiej komnaty z lustrem. Harry, będący
tylko dzieckiem zerka w lustro i widzi w nim matkę i ojca, których
praktycznie nie pamięta, gdyż zginęli, gdy chłopiec był
niemowlakiem. Jego umysł ogarniają różne myśli, zadaje sobie pytania
jacy oni są, jaki mają śmiech, co sprawiało im przyjemność… Po
policzku spływa mu łza, po chwili kolejna. Brak mamy i taty zaczął
boleć go jeszcze bardziej niż kiedykolwiek.
Patrząc na uśmiechnięte twarze rodziców Harry podchodzi do
Profesora Quirrella wręczając mu kamień. Cicho szlochając prosi, by
Lord Voldemort dotrzymał swej obietnicy i przywrócił im życie.
Niestety, chłopiec przekonał się, że ludzie źli pozostają złymi na
dobre. Voldemort zaśmiał się, po czym przemówił do Harrego: Ty
głupcze, na przywrócenie życia zmarłym nie ma żadnych czarów.
Najpotężniejsi magowie nie są w stanie tego dokonać. Lecz nie martw
się, już niedługo dołączysz do swoich rodziców.
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Hogwart kilka lat wstecz
Powiedziawszy to, Profesor Quirrell wraz z Czarnym Panem zniknęli
w gęstym dymie, który znikąd pojawił się w komnacie. Harry
wiedział, że uczynił coś potwornego i lada moment nastąpią mroczne
czasy. To był ten moment, w którym Lord Voldemort miałby szansę
odrodzić się, żyć wiecznie i zgładzić wszystkich stojących mu na
drodze.

A Waszym zdaniem co stałoby się, gdyby Harry oddał kamień
Voldemortowi?Jak myślicie, co zrobilibyście na miejscu Pottera? Niby
odpowiedź jest prosta, lecz czy dziecięca naiwność i pustka nie
odegrałyby większej roli w tej sytuacji?
Czy Waszym zdaniem miłość jest w stanie przezwyciężyć wszystko?
Koniecznie dajcie znać, jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi!
Tymczasem pora wrócić do Naszych codziennych spraw, więc życzę
wszystkim miłej i owocnej nauki do zbliżających się egzaminów.
Trzymam za Was mocno kciuki. Tulaski!

Victoria Crowley
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Czarorecenzja
czyli dawna magia w XXI wieku

Nie dało się ukryć, że zbliżający się czas egzaminów wszystkich
uczniów przyprawiał o ból głowy i niemiłosiernie stresował. Tak
było również i w przypadku Liana - choć wspomniany chłopak starał
się to dobrze ukrywać! - i pewnie dlatego Nickolas uznał, że
brunetowi przyda się nieco rozrywki. Szarowłosy padł tyłkiem na
kanapę obok zawalonego prawie po sufit pergaminami Hyde’a.
- Hej! Mam coś, co choć na chwilę oderwie cię od tej męczarni. - Nie
przejmując się zbytnio posłanym w jego stronę niezadowolonym
spojrzeniem, ręką zgarnął notatki ze stolika na ziemię, by rozłożyć
tam sławetną księgę czarów. - Patrz! Znalazłem czar na “Na pewno
zdany egzamin.” - Wyszczerzył się do niego rozbawiony. - Na pewno
przyda się tobie oraz naszym czytelnikom.
Chłopak uniósł wzrok znad pergaminu, czy też zrobiłby to gdyby
pewien oczywiście bardzo przypadkowy ktoś nie zwalił mu
wszystkich papierów na ziemię.- Byłem w trakcie pisania eseju, a ty mi
przynosisz… to coś - skomentował tylko niezbyt zadowolony, ale w
końcu westchnął i poddając się, oparł się wygodniej o kanapę. - Co
tam masz?
- Uuuu, groźny. Czyli mogę być pewny, że jesteś całkiem pochłonięty
oraz oddany swojej pracy. Cudownie! To sprawia, że z większą ochotą
ci poprzeszkadzam. No zerknij chociaż.
“Na pewno zdany egzamin - woda ze skalnego źródła dla studentów”.
- Nicko, nie sprawdzałem, ale jestem pewny, że chyba nie chcę pić
skalnego źródła, tylko po prostu się nauczyć czego trzeba przewrócił oczami.
- Ciii, patrz, sam ci przeczytam. - Odchrząknął cicho i poprawił sobie
książkę na stoliku, po chwili zaczął nieco rozbawionym tonem:
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Czarorecenzja
czyli dawna magia w XXI wieku

“Potęga skały może nam też pomóc podczas robienia czegoś, co wymaga
dużej koncentracji. Jej magiczny wpływ na pole energii był
wykorzystywany we wszelkiego rodzaju obrzędach i zaklęciach. Ten
cud Matki Natury wpływa na życie tych, którzy ją posiadają, tworząc
stan stałej harmonii; to coś w rodzaju tarczy ochronnej.”
Brunet spojrzał tylko z powątpiewaniem na Nicko, ale w końcu
prychnął z drobnym uśmiechem i oparł brodę na dłoni, zaczynając
słuchać tej wspaniałej przypowiastki.- No tak, dlatego zawsze na
randkę trzeba przynieść partnerowi czekoladki, kwiaty lub kamień. I
wszystko jasne! - skomentował, nie mogąc się powstrzymać.
Uśmiechnął się nieco szerzej pod nosem, gdy chłopak złapał jednak
bakcyla tej nowej zabawy.- Ja chętnie przyniosę kamień, odpowiada ci
kwarc różowy? Podobno podsyca starą miłość i rozpala nowe
namiętności. - Zerknął na niego kątem oka. - Ale poczekaj, bo to
jeszcze nie wszystko! Jeszcze został kawałek tekstu.
- Niech ci będzie, przyjmę ten dar - zaśmiał się, dając mu jednak
kontynuować opowieść.
- Ej, w sumie wiesz, że pingwiny też dają sobie kamienie, by się sobie
oświadczyć? - parsknął śmiechem, próbując go jakoś powstrzymać, by
móc dalej czytać.
- Czyli wcześniej byłeś fanem rozgwiazd, a teraz pingwinów, wiemy
kogo naśladujesz - dodał niewinnym tonem. - A myślałem, że z ciebie
wilk lub nietoperz.
- Hmm, masz rację. Jak widać świat zwierząt jest mi bliski. A może lew?
- Puścił mu oczko i wrócił do czytania:
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Czarorecenzja
czyli dawna magia w XXI wieku

“Już od wieków kryształy i drogie kamienie były używane do
oczyszczania i harmonizowania atmosfery i osób naładowanych
negatywną energią, jak również do leczenia chorób i do aktywizacji
czakr.”
- Cóż.. Jeszcze nie wiem jaką czakrę dzisiaj aktywizujemy, ale z
pewnością może być z tym sporo zabawy, nie sądzisz? Sprawdźmy czego
potrzebujemy. - Położył palec na liście i wymieniał kolejne składniki.

Co ci jest potrzebne:
woda źródlana
kamień - akwamaryna
cytryn lub brazylijski topaz
biały kwarc
mocna nitka
haki bez gwintów i młotek

- Planujemy czyjeś morderstwo? - spojrzał niepewnie na wypisane w
książce przedmioty. - Wiesz, haki, młotek, jakoś mi to nie pasuje do
aktywizowania czakr, wręcz przeciwnie. Ale czytaj dalej, może się
dowiemy o co chodzi.
- Może zbudujesz mi nową trumnę? Odstresuje cię to a ja będę miał
nowe miejsce do spania, może ojciec ma rację? Tradycje to ważna
rzecz. - Podrapał się po policzku, przewracając stronę w książce.
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Czarorecenzja
czyli dawna magia w XXI wieku

- Nie wiem, drewna w spisie nie widzę - prychnął rozbawiony. - Ale
jak przyniesiesz mi kwarcu różowego za każdym razem jak się widzimy
to wiesz, może coś skleję skoro tak go lubisz.
- Zawsze chciałem mieć “łóżko” z klejnotów, byłbym prawie taką
Królewną Śnieżką, prawda? Nie wiem tylko gdzie znajdziesz 7
krasnoludków. - Puścił mu oczko. - Dobra, sprawdźmy faktycznie, jak
wygląda ten nasz czar.
- Blady jesteś w sam raz - skomentował z uśmiechem, tykając go
palcem w policzek, ale nie przeszkadzał mu więcej, by Nicko mógł
czytać dalej.
“Aby w pomieszczeniu powstała odpowiednia atmosfera, kilkakrotnie
owiń nitką kawałek białego kwarcu. Zwiąż nitkę na supełek, by się
upewnić, że się nie odwinie. Zostaw jeszcze z pół metra luźnej nitki, by ją
potem móc przywiązać pod sufitem.”
- Nie chcę cię martwić, ale to brzmi jakbyś miał się wieszać zamiast
zdawać jakikolwiek egzamin. - Zmarszczył lekko nos w ten swój
specyficzny sposób.
- Mówiłem, że to czar na morderstwo, ale nie chciałeś mi wierzyć.
Potem taki wysoki Nickolas chodzi po domu i ma siniaki na czole zachichotał. - Zaufaj mojej intuicji!
- Bo zaufałem tytułowi, podtytułowi oraz wspomnianemu zdanemu
egzaminowi. - Przewrócił oczyma z uśmiechem. - Ha, wróżbita wierzy
tylko jednej intuicji: swojej własnej. No to sprawdźmy czy faktycznie
muszę cię powiesić. - Wrócił do tekstu.
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Czarorecenzja
czyli dawna magia w XXI wieku

“Chodzi o to, aby kwarc wisiał pośrodku pokoju i w ten sposób wywierał
wpływ na otoczenie. Jeśli pokój jest słoneczny, możesz kamień ustawić
tak, żeby przez kilka godzin naładował się energią słońca. Następnie
włóż pozostałe kamienie do drewnianego naczynia ze źródlaną wodą.”
- Patrz, a mówiłeś że nie masz żadnego drewna na moją trumnę! A tu
jeszcze jakaś ekskluzywna wersją aka łóżko wodne. Zawsze
uspokajało mnie to rytmiczne bujanie fal. - Zaczął się z nim bujać na
kanapie.
- Bo nie kazali przygotować drewnianej miseczki! - napuszył policzki,
ale nie mógł się długo gniewać kiedy szarowłosy zaczął się tak
wygłupiać. - No już, dowiedzmy się o co chodzi z tym moczeniem
kamieni.
“Akwamaryna jest jednym z najbardziej mistycznych kamieni. W tym
wypadku chcesz wykorzystać jej potężny wpływ dla poprawienia
koncentracji danej osoby. Z kolei cytryn pobudza aktywność
intelektualną i wspomaga podejmowanie dobrych, szybkich decyzji. Ich
połączenie daje znakomity rezultat przy przygotowaniu naparu dla
studentów uczących się do egzaminu. Pozwól, aby kamienie przez całą
noc przekazywały wodzie swoje pozytywne wibracje. Następnego dnia
wypij parę łyków tej mikstury. Jeśli chcesz powtarzać obrzęd przez kilka
kolejnych dni, powinieneś trzymać kamienie w gruboziarnistej soli
przez resztę doby.”

- W soli… - Aż się skrzywił gdy wyobraził sobie jak musiałaby
smakować potem woda, w której na pewno byłoby czuć taką sól. Aż
musiał napić się nieco herbaty stojącej na stole.
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Czarorecenzja
czyli dawna magia w XXI wieku

- Wiesz już na czym zrobię ci rano tego twojego Earl Greya, ciekawe
czy wyplujesz to taką fontanną po kuchni. Jeśli będziemy mieli
szczęście to zobaczymy wtedy tęcze! - Zamknął książkę i zaczął
chichotać. - Spróbuję ci przygotować dzisiaj takie “magiczne
kamienie”, zobaczymy czy choć trochę pomogą.
- Nawet się nie waż dodawać mi soli do herbaty, bo pożegnasz się z
ekspresem do kawy - powiedział morderczym tonem. Chyba w tym
momencie rozwiązała się tajemnica zbliżających się książkowych
zabójstw.
- … Przepraszam bardzo, ale po pierwsze: ten ekspres ma imię! Po
drugie: zostaw Awizo w spokoju, bo też ma uczucia i powiemy sobie
papa, jak Teletubisie, panie Hyde. - Pacnął go bardzo delikatnie
książką w czubek głowy, podnosząc się z kanapy. - To jesteśmy
umówieni. Pyszne śniadanie + słona herbata z akwamarynem,
cytrynem i kwarcem raz!
- A ja ci powtarzam, żebyś herbatkę to szanował, panie le Fent burknął, krzyżując ręce na torsie urażony. - Jak zamordujesz mnie za
ekspres, mój duch będzie ci psuł kawę przez całą wieczność.

~ Ostatecznie nie otrzymaliśmy informacji czy państwo Hyde-le Fent
oraz ich sprzęty przeżyli śniadanie następnego poranka. Przez
względy bezpieczeństwa prosimy nie wypróbowywać czaru w domu. ~
Pozdrawiamy,
Redakcja

|| SM SALEM || NUMER 28 || STYCZEŃ 2021 ||

Sposoby na...
Dzisiaj w artykule sposoby na przedstawię Ci naprawdę fajne rzeczy,
które mogą Ci się przydać. Ponieważ jest sezon zimowy, dużo jemy,
siedzimy w domu no i mniej się ruszamy, nasza cera się psuje. Pojawiają
się zabarwienia i nie jest taka ładna, jak była na przykład latem.
Przedstawię Ci teraz 5 sposobów na to jak zadbać o swoją cerę w
sezonie zimowym:
1. Nie używaj za dużo kosmetyków, pamiętaj, że mogą one wysuszać
skórę, a to nie jest dla niej dobre. Jeśli musisz użyć większej
ilości kosmetyków, pamiętaj by użyć kremów nawilżających w
niedużej ilości (nie możemy przecież jej zbytnio nawilżyć, to
również niedobre, wszystko musi być umiarkowane).
2. Staraj się wprowadzić w swoje życie więcej ruchu, to zawsze w
jakiś sposób wpłynie na naszą skórę. No i pozytywnie na nasz
organizm.
3. Mimo że niektóre jedzenie jest naprawdę, naprawdę pyszne, może
nieświadomie szkodzić naszej skórze. W niektórych produktach
znajdują się tłuszcze, które nie są zdrowe. Szkodzą nie tylko
naszej cerze, ale też naszej sylwetce. Gdy zażyjemy porcję takiego
tłuszczu, możemy spodziewać się na naszej skórze przebarwień.
4. Zabaw się trochę pielęgnacją, używaj maseczek na przykład
wieczorem. Jest to też dobry sposób na relaks.
5. Spróbuj niektórych koktajli. Smakują przepysznie, ale też dobrze
działają na naszą skórę.
Więc jak już mowa o koktajlach, no to nie byłabym sobą, gdybym nie
dała dwóch sposobów na domowe koktajle. Są to naprawdę proste
przepisy (potrzebny blender, więc jeśli masz poniżej 12/13 lat, to
poproś rodzica, nie rób samemu!).
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Sposoby na...
Koktajl bananowo - kawowy

1. Zaparz kawę expresso (niedużo tyle ile potrzebujesz dosłownie
dla smaku).
2. W blenderze zmiksuj banana, dodając mleko (zimne mleko, 1
szklanka) do uzyskania gładkiej konsystencji.
3. Do tego dodaj zaparzoną kawę i, jeśli chcesz, parę kostek lodu
4. I gotowe!

Koktajl z chili

1. Przygotuj sok z 4 mandarynek i nalej go do blendera.
2. Dodaj 1 i 1/3 szklanki pokrojonego w kostki ananasa z puszki.
3. Dodaj łyżeczkę miodu.
4. Dodaj sok z limonki lub cytryny.
5. Dodaj szczyptę soli.
6. Dodaj chili.
7. Zmiksuj wszystko w Blenderze
8. Jeśli chcesz, posyp wierzch koktajlu szczyptą chilli.
9. Gotowe!

Lili
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Potterowe ciekawostki
Ciekawostki o J.K.Rowling
Choć J.K. Rowling miała problemy ze znalezieniem wydawcy, to
powołujące się na nią firmy typu vanity press przemilczają, iż
pisarka wydała swoją twórczość w zwyczajnym wydawnictwie,
udało jej się to dzięki zatrudnieniu agenta. Nazywał się on
Christopher Little i został zatrudniony, bo Rowling spodobało
się brzmienie jego nazwiska.
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.
Zysk z części książek pisarka przeznaczyła na cele charytatywne.
Dokładniej były to: „Baśnie Barda Beedle’a”, „Fantastyczne
zwierzęta i jak je znaleźć” oraz „Quidditch przez wieki”.
Wszystkie te książki wydała pod pseudonimami. Autorem „Baśni…”
miał być oczywiście bard Beedle, zaś przetłumaczone ze
starożytnych runów miały zostać przez Hermionę Granger, jako
autora przedmowy podano Albusa Dumbledore’a. Kennilworthy
Whisp miał napisać „Quidditch…”, zaś Newt Scamander –
„Fantastyczne zwierzęta…”. Wszystkie te książki zostały
wymienione w siedmioksiągu o Harrym Potterze, a Scamander
został bohaterem nowej serii autorstwa Rowling. Pierwszy film
opowiadający o nim także nosi tytuł „Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć” i był on początkiem pentalogii. Na cele charytatywne
przekazane zostały także zyski z króciutkiego opowiadania
„Prequel Harry’ego Pottera” oraz „Wołania kukułki” – to
ostatnie nie było planowane, bo pisarka nie spodziewała się
bestselleru.
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Potterowe ciekawostki
Pierwsza część, czyli “Harry Potter i Kamień Filozoficzny”
ukazała się w Wielkiej Brytanii pod różnymi tytułami: “Harry
Potter and the Philosopher’s Stone” oraz “Harry Potter and the
Sorcerer’s Stone”.
Quidditch – ukochany sport czarodziejów – już od pierwszego
tomu rozpalał wyobraźnię wszystkich miłośników Harry’ego
Pottera. Wizja latania na miotle nad boiskiem i gonienia złotego
znicza wywoływała tak duże emocje, że ta pierwotnie fikcyjna
gra na dobre zagościła w naszym świecie. Turnieje mugolskiego
quidditcha rozgrywane są na całym świecie, a zawodnicy biegają
po boisku z miotłami trzymanymi między nogami. Istnieje również
Polska Liga Quidditcha, która obecnie zrzesza około 8 zespołów!
Joanne
Rowling,
jako
dziecko,
nie
należała
do
najpopularniejszych w klasie, nie kolegowała się z
dziewczynkami i bawiła się tylko z chłopakami, była też prymuską,
a jej ulubione zwierzę to wydra.
J.K. Rowling ma około 165 cm wzrostu.
Hogwart to rzecz jasna nie jedyne miejsce, gdzie kształci się
młodych czarodziejów. W serii poznaliśmy jeszcze dwie inne francuską Akademię Magii Beauxbatons i bułgarski Instytut
Magii Durmstrang. Magicznych szkół jest jednak aż jedenaście i
tak, jest również amerykańska, a nawet japońska.
Tiara Przydziału, decydująca do którego z czterech domów trafi
konkretny uczeń, nigdy się nie myliła i (prawie) nigdy nie miała
wątpliwości. Jednym z nielicznych przypadków, które sprawiły
jej trudność był Harry. Jak się jednak okazało - nie on jeden.
Autorka książek wyjawiła swojego czasu, że innymi
"problematycznymi" osobami byli Minerwa McGonagall (Tiara nie
mogła się zdecydować między Gryffindorem, a Ravenclawem) i
Peter Pettigrew (Gryffindor czy Slytherin).

|| SM SALEM || NUMER 28 || STYCZEŃ 2021 ||

Potterowe ciekawostki
Ciekawostki o postaciach z "Harry'ego Pottera"
Hermione Granger
Imię Hermiony pochodzi ze sztuki Williama Szekspira pt. Zimowa
opowieść. J.K. Rowling z rozmysłem wybrała to imię. Twierdziła,
że z racji tego, że jest mało popularne, żadna dziewczynka nie
będzie wyśmiewana z powodu imienia.
Książkowa Hermiona posiadała w dzieciństwie duże, przednie
zęby. Podczas kręcenia filmów tego nie wykorzystano, ponieważ
Emma nigdy nie miała zbyt wielkiego uzębienia.
Jedna z usuniętych scen ukazywała Emmę z dużymi, sztucznymi
zębami, jednakże odpuszczono w późniejszych częściach ich
dodawanie, ponieważ noszenie ich sprawiało Emmie trudność.
W pierwszym filmie podkreślono książkową burzę włosów
dziewczyny, jednak kolejne części ukazywały ją z coraz bardziej
gładkimi włosami.
J. K. Rowling we wczesnych planach chciała dać Hermionie
mugolską siostrę.

Harry Potter
Harry i Ginny mieli taki sam znak zodiaku: Lwa, który był również
znakiem ich domu – Gryffindoru. J. K. Rowling i Daniel Radcliffe
mieli taki sam znak zodiaku.
Pierwszymi przyjaciółmi Harry’ego byli Rubeus Hagrid i Ronald
Weasley.
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Potterowe ciekawostki
W całej serii Harry zwrócił się do Draco po imieniu tylko
dwukrotnie: pierwszy raz, gdy byli na pierwszym roku w
Zakazanym Lesie; po raz drugi gdy mówił Voldemortowi, że to
właśnie Draco jest prawdziwym panem Czarnej Różdżki, a nie
Snape.
Harry Potter stał się inspiracją dla czarodziejskiego rockowego
zespołu Harry and the Potters.
Filmowy Harry miał niebieskie oczy, a nie tak jak książkowy
zielone. Było to spowodowane alergią Daniela na szkła
kontaktowe.

Ron Weasley
Ron jest jedną z nielicznych postaci, która powstała zanim
J.K.Rowling zaczęła pisać serię i której nazwisko nigdy nie
zostało zmienione.
Autorka w jednym z wywiadów wyznała, że Ron to osoba często
przeklinająca, jednak ze względu na głównych adresatów książek
(dzieci) zrezygnowała z tej cechy charakteru młodego Weasleya.
Ron Weasley jest spokrewniony z Draco Malfoy’em przez swoją
babcię, która należała do rodu Blacków i pochodzącą z tego
samego rodu Narcyzę Malfoy, żonę Lucjusza i matkę Draco.
W filmie Harry Potter i Insygnia Śmierci, Ron nie jest zachwycony
wyborem mugolskiej kawiarni i wypicia kawy, co może wskazywać,
że młody Weasley nie lubi lub też nie zna smaku kawy. Jest to
prawdopodobne, ze względu na niewielki kontakt Rona z
mugolami i ich zwyczajami.
W Harrym Potterze i Insygniach Śmierci, Ron był zszokowany, że
zarówno Harry, jak i Hermiona nie znali Baśni Barda Beedle’a, a
czarownica przypomniała mu, że zarówno ona, jak i Harry
wychowywali się na mugolskich bajkach dla dzieci.
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Poetycki kącik
Droga do jasności
Stań raz, na ulicy, w domu, w tłumie.
Weź głęboki oddech, myśląc tylko o sobie.
Zapomnij o wszystkich smutkach, rozpaczach, żalach i zaniedbaniach.
Weź głęboki oddech, myśląc tylko o sobie.
Rozpraszające myśli nie dawaj jako przeszkodę
Skup się uważnie na wskazywanej Ci drodze
Gdy ją odkryjesz, zobaczysz piękne, jasne promienie odbijające się od wody.
Weź głęboki oddech, myśląc tylko o sobie.
Promienie oświecą twoje ciało, pokażą Ci co naprawdę skrywają.
A w tedy ujrzysz swoją Drogę do jasności.

Szczęście
Trudnym pojęciem jest szczęście, może nawet nie do określenia.
Szczęście jest przy nas, a czasem go nie ma.
Jest jak osoba która raz przychodzi, a raz odchodzi.
Może gdzieś mieszka? Może szczęście jest osobą, duchem?… nawiedzającym
nasze życie.
Przychodzi, a jak mu się u nas spodoba, zostaje na dłużej.
A może szczęście to los nigdy odkryty i nam nieznany?

Wspomnienia
Te piękne chwile , które w naszych głowach zostaną.
Nigdy ich nie zapomnimy lecz czasem znikają.
Trzeba je więc pielęgnować by dla przyszłych pokoleń zachować.

Przyjaciele
Pojawiają się w naszym życiu jak tęcza na niebie, by rozjaśnić nam gorsze
dni,
Są dla nas oparciem jak nikt,
Czasem zastępują nam rodzinę, której nie mamy
I naprawdę zostają na zawsze.
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Rozrywka
Witajcie, Czarodzieje!
Jak zawsze, przychodzimy do was z kolejną porcją rozrywki! W tym
wydaniu czekają na was konkursy dotyczące naszych szkolnych domów!
Tradycyjnie przypominamy, że rozwiązania kierujecie na naszą sowę rozrywka.witchplease@gmail.com do dnia 15.01 godz. 23:59.

Pierwszym zadaniem, które na was czeka jest rozszyfrowanie poniższych
anagramów z absolwentami Gryffindoru naszej szkoły. Jeżeli
potrzebujecie podpowiedzi zachęcamy do zerknięcia w izbę pamięci.

ANAGRAMY

Kolejnym dla was wyzwaniem jest napisanie wierszyka o
Slytherinie. Jedyną zasadą, o którą was prosimy jest zawarcie w nim
następujących słów: wąż, zielony, medalion, ambicja. Mamy
nadzieję, że wasza kreatywność nas nie zawiedzie!

Ostatnią już zabawą, którą dla was przygotowałyśmy są puchońskokrukońskie puzzle! Prosimy o dodatkowe wykonanie zrzutu ekranu i
przesłanie ich rozwiązania w mailu z pozostałymi konkursami!

PUZZLE
Pozdrawiamy,
Louisa&Rosen
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Horoskop
Baran
No i mamy to - 2021! Nowy rok, nowy Ty! Tylko proszę, może w
pierwszym kwartale odpuść sobie wszelkie prace wymagające
skupienia. Przede wszystkim eliksiry mogą mieć opłakane
skutki.

Byk
Miiiiłooość rooośnieee woookóóół naaas.. w tę.. zawieruchę i
śnieg i.. Bądźmy szczerzy: to może być początkowo trudna relacja,
jednak nikt nie da Ci tyle uczucia co ta osoba.

Bliźnięta
Wyjątkowo efektywny początek roku, brawo Ty! Praktycznie
wszystko czego się dotkniesz, przemienia się w złoto - projekty,
zadania domowe, zlecona praca. Uważaj tylko, by Twojej złotej
passy nie przerwał podstępny Pan Niuchacz.

Rak
Chociaż pogoda nie zachęca, warto udać się na krótki spacer po
lesie; chwila osamotnienia dobrze Ci zrobi oraz pozwoli uporać się
z trudnościami, które ostatnio cię męczą. No.. albo osamotnienie,
albo spotkane centaury.

Lew
Egzaminy zbliżają się wielkimi krokami, przydałoby się zabrać za
naukę. Tak, nawet jeśli jesteś nauczycielem - w końcu test sam się
nie napisze, na brodę Merlina!

Panna
Już niebawem Twoje marzenie się spełni. Możesz przygotować się na
oblewanie sukcesu kupując szampana (albo soczek winogronowy
jeśli wiek jeszcze nie ten ;)). Wszyscy wróżbici Salem zwiastują Ci
pomyślność.
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Horoskop
Waga
Czas na znalezienie nowego hobby, rozwój osobisty będzie dla
Ciebie bardzo ważny w tym roku. Pamiętaj, by w 2021 przede
wszystkim postawić na siebie oraz własne szczęście i zadowolenie
- da to wspaniałe efekty w późniejszych latach.

Skorpion
A gdyby tak nieco popracować nad złością w tym roku? W końcu
szkodzi piękności, a Ty masz czym się pochwalić. Zadbaj o swoje
otoczenie, doradzamy zainteresowanie się Zielarstwem - kwiaty
ukoją twój burzliwy temperament.

Strzelec
Co powiesz na zainteresowanie się Lataniem na Miotle? Podmuch
wiatru we włosach, wszelkie robaki w ustach sprawią, że od
przyszłego roku szkolnego poczujesz się jak nowo narodzona
osoba!

Koziorożec
Przed tobą trudne decyzje oraz nowe wyzwania, rok 2021 nawet
przez chwilę się nie zatrzyma podsuwając Ci coraz to trudniejsze
wybory. W okolicach marca czeka Cię niespodzianka.

Wodnik
Chodzą słuchy, że syrenki zrobiły się ostatnio całkiem popularne
w Salem. Piękne, o anielskim głosie… ale nie daj się oszukać, nigdy
nie wiadomo czy taka syrenka nie będzie chciała cię ściągnąć w
głębiny. I zjeść.

Ryby

Uważaj na osoby, które będą się kryły za “dobrymi poradami”, tak
naprawdę mają złe intencje. Początek roku nieco burzliwy, jednak
z biegiem dni wszystko wróci do stabilności. Oczekuj od sowy
wesołej nowiny.
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