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Witch, please
W tym numerze:
Lubisz czytać? Kręcą Cię
opowiadania lub zwyczajnie
kochasz literki? Wszystko to - a
nawet więcej - znajdziesz
w tych artykułach:

Teorie Spiskowe
Wywiady
Kuchnia Wuja Momente
Magiczne Przepisy
Historie nawiedzonych domów
Lockhart odpowiada
Legendy ze świata
Kącik Zielarza
Nauczyciele od A do Z
Galeria Sztuki
Recenzowanie na zawołanie
Liga Pęcherzy pod lupą

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

Salem na gorąco
Poznajemy Salemowiczów

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

Rozrywka
Horoskopy
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Salem na gorąco
Witajcie kochani w kolejnym roku, tym razem wakacyjnym!
Mamy nadzieję, że miło spędzony czas na łonie natury (lub innym) zachęci
was do przeczytania najnowszych ploteczek. Zapraszamy!

Wścieklizna, czy inne choroby?
Ostatnio
uczennica
Slytherinu
Hermiona Granger zaczęła warczeć na
poszczególnych nauczycieli w trakcie
ich lekcji. Zupełnie jak rasowy wilk!
Do tegoż zajęcia dołączył również
Kian Maevi. Czyżby w Slytherinie były
wilkołaki? Kto pierwszy został
zarażony? A może był to Kian w trakcie
swoich nocnych spacerów podczas
których podziwiał gwiazdy?

Wielkie zaloty
W
zamku
można
zauważyć
chodzącego w obłokach dyrektora
Rileya, który próbuje poderwać
każdą istotę płci męskiej. Jednak czy
jego zaloty będą udane? Od
dłuższego czasu szata wyjściowa
Chaza wisi nieużywana i kurzy się w
szafie… Tak jak jego serce.
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Salem na gorąco
Produkcja nielegalnych pączków
Czy zastanawialiście się, dlaczego na
lekcjach jest tak mało Puchonów?
Odpowiedź znajdziecie właśnie tutaj!
Uczniowie Hufflepuffu wraz z ich
opiekunką - Annabeth Snow otworzyli…
nielegalną
produkcję
nielegalnych
pączków! Podobno chcą otrzymywać
dodatkowe punkty za te wyroby, a dzięki
temu uzyskać puchar domów! Mamy
nadzieję, że ktoś ich złapie.

Imprezowy szał
Głośne basy oraz inne muzyczne
wygibasy dochodzą z dormitorium
Ravenclawu w późnych porach
oraz w nocy. Dowiedziałyśmy się,
iż jest to sprawka Sophie
Stevengard!
Ponoć
młoda
Krukonka zamiast nauki skupia się
tylko i wyłącznie na tworzeniu
zabawy dla niej oraz dla krążków
parmezanu. Niesłychane!
To tyle na dzisiaj. Dziękujemy wam za dotrwanie do końca i widzimy się w
kolejnym wydaniu!
Siostry plotkary
Noniś & Liliś <3
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Poznajcie społeczność Salem!
Chociaż okazji do integracji jest wiele, niekoniecznie wiemy o sobie
wszystko. Być może nie mieliście jeszcze okazji porozmawiać, być
może rozmawialiście – ale za krótko...
a ciekawość męczy Was i
męczy! Z odsieczą przychodzi szkolna gazetka „Witch, please”, której
meksykański redaktor zapoczątkował zabawę – odpowiedz na
wyselekcjonowane pytanie (zdradź nam swoje sekrety!) i podaj dalej.
Co z tego eksperymentu wynikło? Czy dowiemy się czegoś nowego?
Sprawdźcie sami!
Pierwszą osobą, do której skierowano pytanie nie mógł być nikt inny
niż Chaz Riley. Nasz szanowny dyrektor, chociaż bardzo
zapracowany, znajduje czas na codziennie pogaduszki w Wielkiej
Sali, więc nie było wyzwaniem zdobycie od niego soczystej
odpowiedzi.
Jak wyglądałby "idealny dzień” w wyobrażeniach Chaza Rileya?
Mój idealny dzień to na pewno dzień słoneczny. Nie za dużo stopni na
termometrze! Mógłby rozpocząć się śniadaniem do łóżka, lecz nie będę
protestował, jeżeli to ja będę musiał stać w kuchni. Na pewno nie
chciałbym go spędzać samemu, zawsze z kimś dzielić czas i radosne
chwile. Czy to na spacerze, zakupach czy zwykłym opalaniu się w
ogrodzie. Dopełnieniem mojego idealnego dnia byłby wieczór z kolacją
przy świecach i dobrym winie, ewentualnie z pizzą na kolanach przed
Netflixem!
Pan dyrektor najwyraźniej nie ma wysokich wymagań, a jego fantazje
opierają się na zwykłym chilloucie. Redakcja „Witch, please” mocno
trzyma kciuki, aby Chaz szybko znalazł ochotnika do spełnienia tych
marzeń – póki można się opalać w ogrodzie! Być może będzie to
Sophie Stevengard, która została nominowana przez Chaza do
odpowiedzi na kolejne pytanie...
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Poznajcie społeczność Salem!
Gdzie Sophie Stevengard najchętniej spędziłaby w tym roku wakacje?
Najchętniej wakacje w tym, a nawet w każdym roku, spędziłabym w
Stanach Zjednoczonych. To najpiękniejsze miejsce jakie kiedykolwiek
udało mi się odwiedzić, pobiło na głowę mój ukochany kraj w Europie.
Magia znajduje się tam na wyciągnięcie ręki (chociaż trochę droga ta
„ręka”, ale warto!). Kupując bilet do Universal Orlando Resort miałam
okazję odwiedzić aż trzy miejsca związane z tym co wszyscy tutaj lubimy
najbardziej - czyli Hogwart, Hogsmeade i Ulicę Pokątną. Uwierzcie mi,
zdjęcie przy ogromnym zamku robi wrażenie i jest najwspanialszą
pamiątką, chociaż jeszcze lepsze są wspomnienia! Miałam okazję
przejechać się kolejką do najodleglejszych skrytek Banku Gringotta,
razem z Hagridem sunąć przez zakazany las, czy wejść do wszystkich
sklepów i poczuć się dokładnie tak jak było to opisane w książkowym
świecie. Dlatego moi drodzy! Szybko kupować bilety na Florydę
(koniecznie wykąpać się w 50 razy cieplejszym niż Morze Bałtyckie
oceanie) i udać się w miejsce, którego nie zapewni Wam żaden inny kraj!
Mnie Sophie przekonała, nie wiem jak Was? Trzeba tylko zacząć
zbierać na tę „drogą rękę”... a tymczasem dowiedzmy się, co tam
słychać w kuchni Adeline Flores!
Jak wygląda ulubiony posiłek Adeline Flores?
Hmm, ciężko powiedzieć. Na pewno coś na słodko, jakieś naleśniki ze
świeżymi owocami, bitą śmietaną i odrobiną tartej, gorzkiej czekolady.
Do tego dobra kawa mrożona i posiłek idealny!
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Poznajcie społeczność Salem!
Krótko, zwięźle i na temat! Adeline najwyraźniej ma słabość do
słodkości, ale wie, kiedy należy przełamać ją odrobiną goryczy.
Teraz czekamy, aż Chaz przeczyta ten artykuł
i określi, czy menu
Adeline nadaje się na „śniadanie do łóżka” i być może powstanie z
tego jakiś deal! Aczkolwiek prawdopodobnie Adeline wolałaby
zaserwować naleśniki nominowanej przez nią Hazel Ambarelli!
Jaką książkę poleciłaby czytelnikom „Witch, please” Hazel Ambarella?
Uważam, że godną polecenia - oczywiście nie licząc serii o Harry’m
Potterze - jest seria „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy”. Pierwsza
książka, czyli “Złodziej pioruna” wprowadza nas do całej historii
Percy’ego i jego znajomych. Dzięki niej możemy zaciekawić się całą serią,
która z pewnością przybliży nam mitologię grecką.
Powszechnie wiadomo, że wśród Salemowiczów jest wielu
pasjonatów mitologii greckiej, więc propozycja od Hazel może
okazać się strzałem w 10! Natomiast co wyjawi nam Nora
Aranfggfhfghgfh Aranrhod?
Jaka postać z serii „Harry’ego Pottera” zostałaby przyjacielem Nory
Aranrhod?
Ron Weasley oczywiście. Wiele osób za nim nie przepada, a dla mnie jest
to ulubiona postać w całej serii! W pewnych momentach widziałam w
nim siebie, bo też zdarza mi się być głupkowatą. Przede wszystkim był
wierny rodzinie i przyjaciołom, co mnie najbardziej w nim urzekło. A to,
że czasem nie grzeszył mądrością, to tylko mały pikuś.
Myślicie, że Hazel jest takim Ronem Weasleyem dla Nory? A może
raczej bliżej im do Hermiony Granger i razem zaczytują się w
mitologii greckiej? Być może dowiemy się
w kolejnym artykule, a
tymczasem przed Państwem kolejny dyrektor... Nickolas le Fent!
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Poznajcie społeczność Salem!
W jakim uniwersum innym niż „Harry Potter” chciałby żyć Nickolas le Fent?
Hmm... [rozmówca zamyśla się] No dobra! Bardzo chciałbym żyć w
świecie z książek Anne Bishop - "Trylogia Czarnych Kamieni" oraz dalsze
części "Czarne Kamienie" po prostu - tak się nazywała seria. Czemu
akurat ten świat? Ponieważ nadal jest tam sporo magii, jednak panuje
tam zupełnie inny i ciekawszy podział władzy. Dzierżą ją głównie
kobiety, a mężczyźni są w sumie ich największą pomocą - choć oczywiście
nie zawsze. Nadal jest to świat brutalny, pełen magii, ale niesamowicie
podoba mi się jak ciekawie i inaczej zostało to zagospodarowane.
Właśnie można jej użyć oraz ma się jej tyle ile otrzyma się jej z Kamienia
Urodzenia, który został właśnie nadany. Jako wróżbita oczywiście
kocham wszystkie kamienie. [rozmówca rumieni się] Dlatego uważam, że
jest to bardzo ciekawe założenie.
Czyżby Nickolas dobrowolnie przeniósł się do świata, gdzie musiałby
oddać kobietom swoją dyrektorską władzę i pełnić jedynie funkcję
pomocniczą? A może tak już jest, a Radą Szkoły tak naprawdę trzęsie
żeńskie trio? Kolejna tajemnica! Miejmy nadzieję, że odpowiedź Liana
Hyde’a skieruje nasze myśli na inne tory!
Jaką karierę Lian Hyde widziałby dla siebie w potterowskim świecie magii?
Oh my... W sumie to często o tym myślałem, więc trafiłeś w punkt, na
pewno nie chcesz chodzić na Wróżbiarstwo? No ale do rzeczy! Myślę, że
skierowałbym się do Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów,
jednaaaaak nie do Biura Aurorów, co mogłoby być pewnie najbardziej
popularne. Raczej Wizengamot. Okropne sztywniackie, w sam raz dla
mojego wewnętrznego Anglika... [rozmówca śmieje się] A tak
całkowicie poważnie, to będzie krótkie wytłumaczenie - po prostu
interesuje mnie prawo mugolskie i czarodziejskie, więc to wydaje się
najlepszym wyborem!
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Poznajcie społeczność Salem!
Czyli jednak Lian nie chciałby poświęcić swojego życia wróżeniu! A
może chce efektywnie wykorzystać swoje kompetencje i planowałby
wspomagać swoje wyroki wróżeniem z fusów? Kto wie, może jest to
pomysł i należy od przyszłych prawników wymagać Wybitnego
z
wróżbiarskich OWTMów? Jedno jest pewne – bez wątpienia Lian
przewidział, że Annabeth Snow podzieli się z nami ciekawą
odpowiedzią i stąd wynikała jego nominacja.
A jaka postać z serii "Harry'ego Pottera" zostałaby przyjacielem
Annabeth Snow?
Hmm... myślę, że Luna Lovegood lub Newton Skamander. Należę do
dosyć... wyróżniających się osób, momentami uważanych za dziwną, więc
z Luną znalazłabym wspólny język. Dodatkowo, fakt jej zainteresowania
magicznymi stworzeniami to również coś - za co ją uwielbiam...
[rozmówczyni rozmarzyła się] Dodatkowo, jak na Krukona przystało,
jest inteligentna, a ja bardzo lubię rozmawiać z takimi osobami. Myślę,
że ona też.
Jeśli chodzi o Newtona, mam do niego wielką słabość. Wrażliwy...
empatyczny. Też taka jestem! Momentami czułam naprawdę dużą więź
między nami, mimo, że to bohater fikcyjny. Dodatkowo, wspólne
podróże! Uwielbiam zwiedzać, podróżować, poznawać okoliczną faunę i
florę - Newt też.
Chociaż Pani dyrektor została narażona na flopiarstwo redaktora i
dostała takie samo pytanie jak Nora (nie, to nie było planowane), to
dowiedzieliśmy się, że w Ann są dwa wilki – jeden jest ziemniaczanym
Newtonem, ale drugi, niemal równie zażarty, czuje więź z
Ravenclawem! Ciekawe, ciekawe... czy równie ciekawe jak odpowiedź
Gwendolyn Shepherd? Przekonajmy się!
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Poznajcie społeczność Salem!
Jakie magiczne stworzenie przygarnęłaby Gwen Shepherd jako swojego
pupila? Jakie nosiłby imię?
Dobra, zaskoczenia może nie będzie, ale co tam! Najchętniej
przygarnęłabym Demimoza (szok i niedowierzanie!). Nie szczególnie
chodzi tutaj o zdolność jasnowidzenia, lecz czuję więź z tymi
stworzeniami. Są nieśmiałe, bystre, no i mają cudne włosy...
[rozmówczyni wyraźnie się zachwyca]
Kto by pomyślał, że dyrektorka jest taka powierzchowna? Chłopcy (i
dziewczęta), pamiętajcie, na Tajemnice Głębin tylko z idealnie
ułożonymi i odżywionymi włosami! Co prawda Pani dyrektor nie
zdradziła nam imienia dla swojego demimozka, ale zakładamy, że to
po prostu jeszcze do ustalenia i czekamy cierpliwie na jej proroczą
wizję...
(Dopisek od redakcji: Imię dla pupila Gwendolyn Shepherd nie jest
tajemnicą. "Jak demimoz to tylko Theo" - mówi zapominalska
zainteresowana - "inne kombinacje nie wchodzą w grę!")
To już koniec bliskich spotkań z Salemowiczami w tym wydaniu
gazetki! Zapraszam do kolejnego numeru, a wtedy dowiemy się czegoś
o Nicolasie Cane’u, który został nominowany ostatnią wolą słynnej
Gwenzyliszki.
Juan Maevito
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Teorie Spiskowe
Chemia...jak makiem zasiał
Może to już zachodzić nudą, że nasze spiskowe oczy i nosy wypatrują
kolejnych poszlak w znanych i kochanych przez uczniów (i
profesorów) Gargulkach, jednakże to okres tak obfity w
poszczególne aspekty śledztw, że nie mogliśmy tego przepuścić
płazem! Wynika to też z tego, że..było to niezwykle brutalne i nasze
przypuszczenia z poprzednich wydań niestety lub stety się
sprawdzają, ponieważ nasz drogi profesor McGreen (znany również
jako mistrz wszelakich śledztw w świecie magii), pokazał po raz
kolejny swoje zębiska i asy w rękawie. Chemia szumi mu w głowie
bardziej, niż co niektórym alkohol, a to dlatego, że brutalnie wciela
ją w spokojne życie naszej szkoły. W przeszłości mówiliśmy, iż
zakładanie przez niego nicków najróżniejszych nieprzyjemnych
związków chemicznych ma połączenie w chęci zdetronizowania
naszej placówki, jednakże sądziliśmy, że to tylko nasze herbatkowe
omamy! Otóż nie. Pewnie co niektórzy zauważyli na początku roku
szkolnego naprawdę pokaźną sumę osób, jednak tak szybko się ona
pojawiła, jak doszczętnie wykruszyła. Można by to argumentować
wakacjami i chęcią odpoczynku, ale ta odpowiedź byłaby po prostu
za...prosta. Bliźnioki wyniuchały, że Arsen zaczął wcielać swój plan
w życie, zaczynając od Małego Sabotażu. Najpierw pozamieniał
niektórych uczniów w chemiczne substancje, zaś później (prawie jak
bombę), skierował je w stronę tych nowo przybyłych. Dramaturgia,
po prostu dramaturgia na naszych oczach! Można by było na tym
zakończyć nasze wnioski i spiskowe doniesienie, ale...skądś te
związki chemiczne nadal muszą się tworzyć. Ulegają one przecież
najróżniejszym rodzajom rozpadu, związanymi z promieniowaniem,
więc niemożliwym jest, by wszystkie tak długo przetrwały po ich
wykorzystaniu (chyba, że mamy do czynienia z takimi, które “niszczą
się” przez dłuuugie lata, ale raczej one nie służą nagłym planom trzeba im pomóc).
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Teorie Spiskowe
Może pewne jednostki zostały przetransportowane do jakiegoś
laboratorium chemicznego by McGreen? Czyżby to świadczyło o
niewoli? No cóż, pozostaje nam deptać mu po piętach, by wykazać jego
następny krok.

Gwenzyliszek na wakacjach
Nie da się ukryć, Gwenzyliszek skradł serca wszystkich członków
społeczności Salem. Powołany do życia przez Bliźnioki, wykarmiony
czekoladkami z galcami przez Liana Hyde’a, mógł zostać wypuszczony
w świat na poszukiwanie nowych terenów, czyli… nowych rur. Nic
dziwnego, że radnej Gwendolyn Shepherd tak mało ostatnio w
szkole. Myślelibyśmy, że to wakacje, że to odpoczynek, zasłużone
wylegiwanie na plaży, ale… nic bardziej mylnego! Bliźnioki
dowiedziały się, że tak naprawdę za naszymi plecami odbywa się
ogromna, ciężka praca. Okazuje się bowiem, że w życiu każdego liszka
następuje okres samorozwoju kiedy musi poszerzyć swoje terytorium.
Lochy Salem nie są już wystarczające, dlatego też musimy wybaczyć
radnej Shepherd te nieobecności! Z pewnością nowe rury przyniosą
jej dużo szczęścia i wróci do szkoły pełna energii, by wlepiać
nauczycielom zaniedbania, a także kształcić stażystów, pilnować
prefektów i gonić redaktorów do pisania artykułów (kochamy cię,
Gwen). A kto to wie, może nowe rury będą mogły dołączyć do
tutejszej, szkolnej kolekcji? Z pewnością przyczyni się do poszerzenia
salemowych horyzontów, w końcu więcej miejsca równa się większej
liczbie miejsc na zajęcia czy rozrywkę. Nic się nie dzieje bez
przyczyny, dlatego będziemy oczekiwać nowości i niespodzianek w
przyszłym roku szkolnym. (Pamiętajcie jednak, by w czasie
nieobecności Gwenzyliszka uzupełnić zapasy czekoladek z galcami,
na pewno się Wam przydadzą.)

|| SM SALEM || NUMER 33 || LIPIEC 2021 ||

Teorie Spiskowe
Salemowa… Atlantyda?
Są wakacje, to jasne, wszyscy pragniemy ochłody i miłej kąpieli. Ale…
ostatnio Salemianie coś polubili baseniki. Pierwszy egzemplarz w tym
sezonie otrzymał lisek Aphelios i bardzo prawdopodobnym jest, że w
ten sposób zaczął efekt domina. Niewinnie pluskający się w wodzie
futrzak nie spodziewał się, że moda na baseniki może przerodzić się w
coś większego… Cóż, Salem nawet przecież posiada od kilku lat
Syrenkowego Bliźnioka, co nawet nie jest już tajemnicą. Wróćmy
jednak do naszego śledztwa. Pierwszy był Aphelios, potem
prowadzące Tajemnic Głębin kazały nam się pluskać w jeziorach,
następnie Salemopoly wrzuciło do basenika nawet i trzy drużyny na
raz! Innym razem, basen nagle pojawił się w Wielkiej Sali, a młoda
Gryfonka, Coolkid Potter, często chodzi tam na plażę. Co więc stało
się z naszą szkołą? Czy zamek również chce mieć trochę odpoczynku i
czasu wolnego, a może ten tajemniczy basen jest jak Pokój Życzeń,
który pojawia się w najbardziej odpowiednim momencie? Czy też to
syrenkowy urok przywołał niezwykły mityczny cud szkolnej
architektury? A może nasza szkoła przemienia się w najprawdziwszą
latino-włoską Wenecję? Szykujcie więc łódki, moi drodzy. Od tego
roku rozpoczynamy żeglugę. Co jak co, ale trzeba się temu dokładniej
przyjrzeć. Nigdy bowiem nie wiadomo gdzie i kiedy pojawi się kolejna
pluskawka. Może nawet wyskoczy pod naszymi nogami?
Śnieżna Bliźnioka & Syrenkowy Bliźniok
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Lockhart odpowiada
*Przeglądałeś strony nowej szkolnej gazetki, aż dotarłeś do
momentu gdzie mężczyzna z piękną, bujną blond czupryną wdzięczył
się sam do siebie. Gdy Cię zauważył, poprawił swoją liliową szatę
czarodzieja i nisko się skłonił, prezentując swoje nienaganne zęby.*
“Co zrobić, gdy mój niewolnik się mnie nie słucha, ignoruje wydawane
polecenia i brutalnie kopie?”
Droga Kiziu-Miziu, Twój problem jest naprawdę palący! Gorąco
polecam zwiększenie liczby nakładanych kar oraz zwiększenie liczby
batowania. 5 batów za każde nieposłuszeństwo. Dodatkowo możesz
stosować również inne kary, takie jak głodzenie niewolnika,
zamykanie w klatce lub co Ci tam jeszcze na myśl przyjdzie.

"Czy spotkałeś kiedyś śmierciotulę? Jeśli tak, to jak sobie z nią
poradziłeś?”
Gdyby tak się stało na pewno przeczytała byś o tym w jednej z moich
wielu książek. Na szczęście jak na razie nie miałem przyjemności
spotkać się ze śmierciotulą!

“Lekcje odbywają się na chacie tak? Czy można na nich zdobywać oceny? ”
Tak Złociutka, lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku na
czacie. Kwestia ocen pozostaje indywidualna dla każdego z
przedmiotów, to profesorowie decydują, ale raczej na pewno można
zdobywać oceny na zajęciach.
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Lockhart odpowiada
“Boje się, że nie znajdę w szkole żadnych koleżanek. Co robić? Co jeśli
dziewczyny z mojego dormitorium i współplemieńcy z mojego domu mnie
znienawidzą? Pomóż mi Lockharcie i powiedz co mam robić!”
Przede wszystkim bądź sobą. Nie udawaj kogoś kim nie jesteś.
Pierwsze dobre wrażenie zawsze pozytywnie wpływa na relacje z
innymi. Uśmiechaj się i rozmawiaj z rówieśnikami, a wszytko potoczy
się dobrze. Tego Ci życzę!

“Kiedy węgiel wreszcie trafi na ulicę pokątną i na listy zakupów? Jest mi
potrzebny do obrony cukrowych syrenek!”
Mam nadzieję, że nigdy! Żaden węgiel nie może wyprzeć moich
twórczości z Pokątnej. Proszę poprosić o jakieś odnawialne źródła
energii, a nie ten archaiczny węgiel tylko! Cukrowe syrenki poradzą
sobie bez wungla.

G. Lockhart
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Wywiad ze Świeżaczkiem
Victoria
Arcenao:
*Victoria
siedziała
na
kocu,
który
przygotowała godzinę wcześniej.
Na kocyku można było zauważyć
koszyk
smakołyków
słońce
wkradało się do sali i oświetlało
salę. Gdy dziewczyna zauważyła,
że drzwi się otwierają wstała i
przywitała się z chłopakiem
wchodzącym do pokoju.* Hej
Leopold! *Gryfonka szeroko się
uśmiechnęła i wskazała ręką na
koc aby Gryfon na nim usiadł.*
Leopold Mug: Witaj Victorio.
*Chłopak odwzajemnił uśmiech i
lekko skinął głową. Było to na
swój sposób zabawne w swojej
pokraczności. Poldek nie wiedział
czy ma się zachować oficjalnie czy
przyjacielsko w stosunku do
swojej, bądź co bądź koleżanki z
domu, ale obecnie redaktorki
przeprowadzającej z nim wywiad.
Usiadł na wskazanym mu miejscu,
tylko kątem oka zerkając na koszyk
ze smakołykami.*
VA: *Dziewczyna usiadła na kocu i
wyjęła z torby notes na, którym
miała
pytania
do
chłopaka.
Popatrzyła na niego i zadała
pierwsze pytania* Jak się dzisiaj
czujesz? *Zadała pytanie szeroko
się uśmiechając*

LM: Czuję się całkiem nieźle.
Atmosfera tego miejsca dobrze na
mnie wpływa. Wiadomo, zajęć w
szkole jest całkiem sporo...
*Zamyślił się przypominając sobie o
zadaniach
domowych
i
ćwiczeniach, które jeszcze na
niego czekają.* Ale to, dziwnym
sposobem, nie generuje stresu.
Powiedziałbym, że nawet kiedy
trzeba biec za grupą, będąc gdzieś
na wycieczce, to jest przyjemność.
Nigdy
przedtem
szkoła
nie
wywoływała u mnie takiego
podekscytowania.
VA: *Gryfonka uśmiechnęła się i
zadała kolejne pytanie* Jesteś
tutaj nowy więc jak dowiedziałeś
się o Salem? *Po zadaniu pytania
poprawiła kosmyk włosów.*
LM: Mam 11 lat, to moja pora na
rozpoczęcie nauki w szkole dla
czarodziejów! *Wyprostował się
dumnie i klasnął w dłonie.*
Przyleciała sowa w postaci
mugolskiego
internetu,
przekazała mi list w formie
memicznego obrazka i oto jestem.
Tylko przetransportowałem się za
pomocą proszka Fiuu, podobnie jak
reszta. Podróż pociągiem w
pogodę, która nas ostatnio
nawiedza, byłaby nader uciążliwa.
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Wywiad ze Świeżaczkiem
VA: Bardzo się cieszymy, że do nas
trafiłeś! *Spojrzała na swój notes i
skierowała następnie pytanie do
Gryfona* Jak Ci się tutaj podoba?
*Zaciekawiona Vic spojrzała na Leo
oczekując odpowiedzi.*
LM: Nie na wszystko byłem
przygotowany, ale myślę, że już się
w szkole odnalazłem. Jestem
zauroczony
formą
przeprowadzania
zajęć.
Są
dynamiczne,
ciekawe
i
klimatyczne.
Dają
możliwość
wpisania siebie w historie, które
się na nich toczą. Przynajmniej ja
ostatecznie
się
do
niej
przekonałem właśnie z tego
powodu. *Pokiwał głową, jakby
chciał dodatkowo potwierdzić
swoje słowa.*
VA: Tak zgadzam się z tobą lekcje w
Salem są cudowne! *Victoria
odetchnęła i zadała kolejne
pytanie*
Zostałeś
gwardzistą
czego Ci bardzo gratuluję, Czy ta
odpowiedzialna funkcja sprawia Ci
jakieś problemy?
LM: Gwardzistą jestem od bardzo
niedawna, więc nie wiem czy
jeszcze czegoś nie zepsuję do końca
roku. *Zaśmiał się na rozluźnienie,
bo to były całkiem poważne obawy
w jego całkiem niepoważnym
umyśle.*

LM: Zdaje sobie sprawę, że chęci
czy ambicja to czasem za mało,
mimo to dobrowolnie dodałem
sobie obowiązków. Może jest to
pokłosie tego, jak dobrze się w
szkole czuję i chęci dania czegoś w
zamian. Jeśli w przyszłości pojawią
się problemy, proszę o pomoc. Póki
co staram się jak tylko potrafię.
VA: Jaki jest twój ulubiony
przedmiot? *Dziewczyna zadała
pytanie oczekując odpowiedzi
Gryfona*
LM: Mam dwa ulubione kursy,
które diametralnie się od siebie
różnią. Pierwszym z nich jest
Analityka Transmutacji. Bardzo
lubię ścisłe zagadnienia, zasady
działania, reguły, obliczenia.
Wszystko ma swoje miejsce i nie ma
możliwości, by znalazło się w
innym. Drugi kurs to Tajemnice
Głębin. Pełny klimat, do tego w
bardzo szybkim tempie - nie ma
czasu na zastanowienie, po
prostu… płynie się z prądem! To
bardzo pobudza wyobraźnię i
kreatywność.
VA: Ja też uwielbiam te lekcje!
*Dziewczyna
uśmiechnęła
się
szeroko i zadała kolejne pytanie.*
Jak Ci się podoba w Gryffindorze?
*Po zadaniu pytania Victoria
przekręciła kartkę notesu na
następną stronę.*
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Wywiad ze Świeżaczkiem
LM: Nie mogę powiedzieć, że nie podoba, prawda? *Przyjrzał się Victorii
wnikliwie, ale zaraz się uśmiechnął od ucha do ucha.* Żartuję. Wydaje mi
się, że trafiłem do najodpowiedniejszego domu na początek swojej
przygody. Gdy zapisywałem się do szkoły zastanawiałem się czy dobrze
robię i czy się odnajdę w nieznanym mi środowisku. To był w zasadzie
szalony impuls, którego konsekwencji nie byłem w stanie przewidzieć. Ale
już pierwszego dnia, podczas rozpoczęcia, zostałem przyjęty w
dormitorium z życzliwością, zupełnie jakbym był stałym bywalcem. To mi
dodało odwagi. Wszyscy gryfoni, razem z naszym opiekunem Nickolasem
le Fentem na czele, to wspaniali ludzie.
VA: Zgadzam się z Tobą nasz domek jest bardzo przyjazny i jak wiesz, dużo
się tam dzieje! Masz jakieś zainteresowania? *Zaciekawiona Gryfonka
spojrzała na Leo.*
LM: Szczerze mówiąc to chyba nie mam konkretnych. *Rozłożył ręce a
następnie oparł je o kolana.* To może czynić mnie dość nudnym, ale nie
chcę teraz przekolorowywać. Oczywiście lubię wykonywać różne
czynności, jednak nie mogę ich nazwać swoimi pasjami. Może ujmę to
inaczej. Interesuję się danymi zagadnieniami gdy stanowią jakiś cel, który
chciałbym osiągnąć, bo wydał mi się ciekawy. Nie ogranicza się to do
jednej dziedziny czy jednego tematu. Dziś są to kajaki, jutro może rower.
Fantastyka, science fiction. Kino nieme, seriale lat 90.. Życie jest bardzo
krótkie. Wychodzę z założenia, że nic nie jest na stałe.
VA: Bardzo dziękuję Ci za ten wywiad. To już były wszystkie pytania.
*Uśmiechnęła się i rzuciła notes obok siebie* Teraz możemy zacząć jeść
wszystkie smakołyki.*Victoria szybko wzięła miskę i z uśmiechem na
twarzy podała ją Leo.*
LM: Dziękuję. Miło mi się z Tobą rozmawiało. *Uradowany sięgnął do
koszyka ze smakołykami.*
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Liga Pęcherzy pod lupą
Mniej więcej rok temu byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia!
Bowiem odbyły się pierwsze w historii naszej szkoły Mistrzostwa
Salem w Swivenhodge. Rok później również mamy okazję śledzić
rozgrywki podczas II Mistrzostw Salem w Swivenhodge. Ponownie
pieczę nad Ligą ma najsłynniejsza w szkole ciuchcia - Agnieszka
Anderson. Jednak zanim przejdziemy do tegorocznych rozgrywek,
przypomnę tym, których w progach naszej szkoły jeszcze nie było, jak
to wyglądało rok temu.
Rok temu powstały aż cztery drużyny: Rosołowi Frajerzy (Kapitan
Samanta Clarsson), Pipki Rosiaka (Kapitan Rosen Rogood), Fluffy
Burritos (Kapitan Lian Hyde) oraz Dorime Ameno (Kapitan Camryn
Fitz).
Jak zawsze podczas szkolnych aktywności dużo się działo! A dla
przypomnienia i wprowadzenia małej nostalgii oto kilka przykładów
ze zeszłorocznej Ligi.
Widok przelewającego się Rosołu oraz pieśń Dorime Ameno,
zdecydowanie dodawały uroku całej rozgrywce.
Agnieszka_Anderson: przejscie
Diana_Backquite: [przelewa się]
Sam_Clarsson: [przelewa się]
SkyAlexa_Potter: [przelewa się]
Bella_McKinsley: *przelewa się*
Agnieszka_Anderson: przejscie
Alain_Merleau-Ponty: dorime ameno ameno
Cama: dorime ameno amenoo
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Liga Pęcherzy pod lupą
Zawodnicy gotowi do rozgrywki wsiedli prędko na swoje miotły. No
niektórzy nie tylko mioteł w tym meczu dosiadali.
Aurell_Coral: [wchodzi na miotle.]
Cama: [wchodzi na Agę]
Louisa.Veress: [wsiada na twoja stara trzy000]
Przejścia drużyny Fluffy Burritos były bardzo efektowne!
AnnabethSnow: *Przefluffyburritosowuje się*
wyniki na koniec Mistrzostw były następujące:
1. Pipki Rosiaka - 3 w, 0 p, 21 punktów
2. Rosołowy Frajerzy - 2 w, 1 p, 17 punktów
3. Fluffy Burritos - 1 w, 2 p, 15 punktów
4. Dorime Ameno - 0 w, 3 p, 12 punktów
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Liga Pęcherzy pod lupą
W tym roku powstały 3 drużyny: drużyna 1. - Flopy (Kapitan Kian
Maevi), drużyna 2. (Kapitan Annabeth Snow) i drużyna 3. (Kapitan
Annabeth Wolfrose-Korfis).
A z racji tego, iż żaden mecz się jeszcze nie odbył, postanowiłam
przeprowadzić wywiady i podpytać, jakie emocje towarzyszą
uczestnikom nadchodzącej Ligi.

Wywiad z Chazem Rileyem
Rosen Rogood: [Redaktorka zaprosiła swojego gościa do wagonu
restauracyjnego i wskazała dłonią jeden z foteli. Wyciągnęła notatnik i
samopiszące pióro.] Witaj Chaz! Coś do picia?
Chaz Riley: [Rozejrzał się uważnie po wagonie restauracyjnym, a gdy
zauważył Rosen z uśmiechem na ustach skierował swe kroki do niej, zajął
wskazane miejsce i wypalił.] Może szklaneczkę czegoś mocniejszego?
R.R.: [Redaktorka momentalnie odwzajemniła uśmiech a po pstryknięciu
palcami obok nich pojawiła się taca z dwiema szklankami płynu.] Proszę
się częstować! [Wzięła szybkiego łyka ze swojej szklanki i odchrząknęła
lekko.] Liga Pęcherzy zbliża się wielkimi krokami! Są to już drugie
Mistrzostwa w Swivenhodge. W pierwszych nie miałeś okazji brać
udziału, prawda?
C.R.: [Wziął szklankę do rąk i delikatnie zwilżył usta.] Wyborna!
[Odstawił szklankę na tacę i wyprostował się w fotelu.] Oh, tak. To
szczególne wydarzenie i jestem rad, że ma ono miejsce właśnie w
Salem. Niestety, ale w zeszłym roku nie miałem okazji połączyć pracy
radnego
z
aktywnym
udziałem
w
różnych
szkolnych
przedsięwzięciach, w tym wspomnianej już lidze.
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Liga Pęcherzy pod lupą
R.R.: Cieszymy się więc, że w tym roku się to udało. A skoro jest to Twój
pierwszy raz, opowiedz, jakie emocje Ci towarzyszą. Stresujesz się, czy
jednak nie możesz się już doczekać lotu tyłem na miotle?
C.R.: [Wziął szklaneczkę z trunkiem do rąk i upił odrobinę.] Jest lekkie
zdenerwowanie to na pewno. Trafiła mi się cudowna drużyna i nie
chciałbym ich zawieść. Każdej grze zespołowej towarzyszą emocje i każdy
też popełnia błędy. Mam nadzieję, że uda mi się trzymać nerwy na wodzy i
wraz z drużyną sięgnąć po trofeum Mistrzostw. Lot tyłem na miotle…
[zaśmiał się i napił się ze szklanki.] nigdy nie widziałem niczego bardziej
przezabawnego, jest to ciekawe doświadczenie.
R.R.: Takie rzeczy tylko u nas! A wracając jeszcze do drużyny. Macie bardzo
interesującą nazwę. Czy ma ona jakąś szczególną historię, którą możesz się
podzielić? I czy macie już może jakieś taktyki na te Mistrzostwa?
C.R.: Nazwa zapewne jest intrygująca dla tych, którzy nie znają pełnej
historii jej powstania. Trzeba zaznaczyć, że bycie flopem to styl życia, tego
nie można nabyć, z tym się trzeba urodzić. Patrząc po zawodnikach mojej
drużyny wydaje mi się, że dobraliśmy się idealnie. Nikt tak bardzo “nie
flopił” na treningach jak my! [Zaśmiał się nerwowo i opuścił wzrok na chwilę.]
Nie, taktyk żadnych jeszcze nie mamy, jak na razie skupiamy się na kolorze,
który fiolet bardziej przypomina kolor bakłażana.
R.R.: [Zaśmiała się i sięgnęła ponownie po szklankę upijając z niej mały łyk.] Nic
tylko życzyć powodzenia Tobie, Twojej drużynie i pozostałym zawodnikom.
Czy jest jeszcze coś, czym chciałbyś się podzielić z naszymi czytelnikami? O
coś może nie zapytałam.
C.R.: [Uśmiechnął się i lekko skłonił głowę w formie podziękowania, upijając
również mały łyk ze szklanki.] Chciałbym zaapelować o to, aby pić wodę, dużo
wody. Nawadniajcie się kochani, bo upały nas wykończą.
R.R.: Dziękuję Ci więc za ten wywiad!
C.R.: I ja dziękuję za miłą rozmowę.
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Liga Pęcherzy pod lupą
Wywiad z Lianem Hyde
Rosen rogood: *Redaktorka zaprowadziła kolejnego gościa do wagonu. Obok
foteli stały już przygotowane wcześniej filiżanki herbaty.* Dobry wieczór,
Lian! Proszę, częstuj się. *Wskazała dłonią na filiżankę*
Lian Hyde: *Młody brunet w okularach uśmiechnął się ciepło do Redaktorki.*
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie! *Odparł, uśmiechając się jeszcze
szerzej kiedy zobaczył jego ukochany napój. Usiadł na fotelu przygotowanym
dla niego i wziął filiżankę w dłoń, nie mogąc się powstrzymać.*
R.R.: Poprosiłam się dzisiaj, by pomówić o zbliżającej się Lidze Pęcherzy.
Drugie już Mistrzostwa w Swivenhodge ale emocje mam nadzieję nie
mniejsze!
L.H.: Och, zdecydowanie nie, Pęcherzyki zawsze wzbudzają dużo emocji.
*Roześmiał się cichutko.* Pominę już oczopląs, który też im towarzyszy, ale
to tylko drobny efekt uboczny, który można dla Swivenhodge znieść.
R.R.: *Zaśmiała się lekko i wzięła małego łyka napoju* Byłam po drugiej stronie
ten gry i uwierz, oczopląs mam wrażenie, że jest jeszcze większy! Jednak
wróćmy do Ligi. Mówisz o dużej ilości emocji. Jednak jakie z nich
przeważają? Zdenerwowanie, ekscytacja?
L.H.: *Zastanowił się przez chwilę, upijając łyk herbatki.* Zdenerwowanie…
myślę, że to zawsze w pewnym sensie występuje, zwłaszcza kiedy jest się
początkującym graczem. Pęcherzyki wyglądają na trochę skomplikowane,
tyle komend się przewija i to tak szybko! *Pokręcił głową, odkładając
filiżankę na talerzyk.* Ale mam wrażenie, że im dłużej się gra, tym bardziej to
zdenerwowanie zaczyna ustępować właśnie podekscytowaniu. Ile razy
krzyczeliśmy na chacie do naszej Ciuchci Anderson, że kochamy
Swivenhodge, hm? *Spojrzał znacząco na Redaktorkę, nieco rozbawiony.*
Owszem, każdy zawsze boi się sflopić, chociaż mam wrażenie, że ostatnio
nawet i to ustąpiło, a chcemy po prostu cieszyć się grą.

|| SM SALEM || NUMER 33 || LIPIEC 2021 ||

Liga Pęcherzy pod lupą
R.R.: Ależ w której grze miotlarskiej mało się dzieje! *Uśmiechnęła się
szeroko do gościa* To prawda, że obawiamy się nowego jednak jak sam dobrze
zauważyłeś, najważniejsza jest radość z rozgrywki! *Pochyliła się lekko do
przodu* Nie można jednak tego powiedzieć o roli sędziego. Wyzwanie nie
małe. *Odchrząknęła i wyprostowała się.* Mecze już niedługo! Drużyny
poznały swoich kapitanów, nazwy, kolory… Co możesz nam powiedzieć o
swojej drużynie? Kapitanem jest Annabeth Snow znana jako Snołik bądź…
Twój bliźniok! Dwa bliźnioki w jednej drużynie! To może być coś!
L.H.: Oj tak, sędziowie to dopiero mają zadanie… Zawsze podziwiałem, że Aga,
a później i ty potrafiłyście wszystko wyłapać. *Pokiwał zaraz głową z
szerokim uśmiechem.* To chyba jak tradycja z poprzedniej Ligi, również
byliśmy razem z Bliźnioką w jednej drużynie. No i kto wie, może nam się
uruchomi bliźniocza siła. *Zachichotał.* Myślę też, że cała nasza drużyna
będzie zgrana i mam nadzieję, że pójdzie nam jak najlepiej. Ważne, żeby się
dobrze bawić, ale to już mówiłem, lubię się powtarzać. *Podrapał się po
policzku zakłopotany.*
R.R.: Ależ oczywiście! Pamiętajmy o dobrej zabawie. *Uśmiechnęła się do
gościa i sięgnęła po filiżankę upijając z niej łyka napoju. Zniżyła delikatnie głos
i rzekła.* Jakieś przemyślenia na tegoroczne rozgrywki? Taktyka jak
zwyciężyć?
L.H.: Myślę, że Flopy mogą nas zaskoczyć i wcale nie flopić jak wskazuje ich
nazwa. *Puścił oczko Redaktorce.* Staram się nie korzystać z wróżbicich
przywilejów za bardzo i nie zaglądać w wyniki. *Zrobił niewinną minę,
poprawiając zsuwające się z nosa okulary.* Ale jestem pewny, że trzeba dobrze
wyćwiczyć oczy, autozamianę, refleks i modlić się, żeby połączenie
internetowe nie zawiodło. Niestety różne rzeczy się zdarzają. *Westchnął
cicho.* Same rozgrywki jednak…mam nadzieję, że nie będą bardzo
agresywne, nie chcemy potem stracić gracza, bo dostał zagubionym
pęcherzem, prawda? Ekhm… jakkolwiek to brzmi.
R.R.: Racja, cała "Liga Pechęrzy" jak na to potocznie mówimy, może brzmieć
dla osób trzecich dość… Interesująco! Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś
nam powiedzieć?
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Liga Pęcherzy pod lupą
L.H.: Pijcie dużo herbatki, działa dobrze na pęcherz. *Prychnął cicho.* No,
a tak mniej sucharząc… Pewnie się znowu powtórzę. *Uśmiechnął się nieco.*
Najważniejsze, żeby pamiętać, że zawsze da się odwrócić los i mimo że
wygrana to coś wspaniałego, to przegrana też nie jest wyrokiem
absolutnym! No i życzę wszystkim powodzenia!
R.R.: Oczywiście. Życzymy każdemu zawodnikowi powodzenia. Dziękuję Ci za
ten wywiad i miły wieczór z herbatą! *Wstała powoli i uśmiechnęła się
szeroko*
L.H.: Również dziękuję, zwłaszcza za herbatkę. *Zaśmiał się i wstał z miejsca,
by móc pożegnać się z Redaktorką i wrócić do zamku.*

Wywiad z Jezabellem Morganem
Rosen Rogood: *Młoda redaktorka z uśmiechem powitała kolejnego gościa.
Poprowadziła go na fotel w wagonie restauracyjnym.* Cześć, Jezz! Jak się
masz?
Jezabell Morgan: Witaj Rosen. Troszkę zmęczony, nie łatwo jest połączyć
prefektowanie z innymi obowiązkami.
R.R.: Prawda! Bycie prefektem to nie lada wyzwanie! Jednak zaprosiłam Cię
dzisiaj, by porozmawiać o II Mistrzostwach Salem w Swivenhodge,
potocznie nazywanych Ligą Pęcherzy. Nie tylko nie brałeś udziału w
pierwszych mistrzostwach ale i pierwszy raz będziesz grał w Pęcherzyki,
prawda? Wobec tego jakie emocje u Ciebie przeważają? Drużyna z pewnością
pomoże Ci w treningach i oswojenie się z grą.
J.M.: Może to i mój pierwszy raz, ale kocham wyzwania, lubię poznawać coś
nowego. Tak jak jeże nocą wędrują w nieznane, by odkrywać, tak samo ja
postanowiłem z Pęcherzami. Raz kozie śmierć, a może się uda i wygramy. Z
tego co widziałem mam w drużynie ludzi, których bardzo polubiłem.
R.R.: Ah, zgrana drużyna to połowa, albo i większa część sukcesu! Skoro to
Twój debiut to jestem również ciekawa, co sądzisz o całych tych
Mistrzostwach. Czy spotkałeś się już z Ligą tego rodzaju?
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Liga Pęcherzy pod lupą
J.M.: Rok temu jak usłyszałem o
mistrzostwach to byłem bardzo
zaskoczony i zastanawiałem się: "O co
chodzi?", ponieważ dopiero w Salem
poznałem, że coś takiego jest. Wiadomo
słyszało się o tej dyscyplinie ale żadna
szkoła nie odważyła się na mistrzostwa
w nią.
R.R.: Można więc stwierdzić, że
wyczekiwałeś
powtórki
tego
wydarzenia? Myślę, że to dobry znak, iż
ktoś usłyszawszy o Mistrzostwach rok
temu z chęcią czekał na kolejne, by móc
wziąć w nich udział.
J.M.: Czy dobry znak? Okaże się podczas
meczu. Mam nadzieje, że chociaż
pęcherze wypróżniają, bo jak któryś z
graczy nas czymś obleje przy pęknięciu
pęcherza to będzie smród.
R.R.: No tak. *Zaśmiała się lekko i
odchrząknęła* Mówiłeś, że polubiłeś
swoją drużynę. Czy jest więc coś, co
Twoim zdaniem wyróżnia wasz zespół i
coś, czym możecie pokonać pozostałych
zawodników?

R.R.: No dobrze. A gdybyś miał zachęcić
osoby, które tak jak Ty nie grały jeszcze
w Swivenhodge, bo nie są pewne
swoich umiejętności, bądź po prostu
nie są przekonane do tego, to co byś im
powiedział?
J.M.: Warto wziąć udział dla samej
frajdy. Na świecie istnieją dwa uda:
albo się uda albo nie uda. Nie warto się
stresować,
bo
stres
zawsze
przeszkadza. Najlepiej pooddychać
sobie przed meczem i podejść do niego
na spokojnie. Przecież nikt nikogo nie
zje. *Zamyślił się* Chyba nie zje?
R.R.: Najważniejsza jak zawsze jest
dobra zabawa, i to wciąż powtarzamy!
Niektórych stres sparaliżuje, innych
pobudzi do działania, więc mimo
wszystko nie wolno się go bać!
*Zaśmiała się na ostatnie słowa
gościa.* Miejmy nadzieję! Dobre
jedzonko przed meczem, by mieć siły
latać i grać! *Zerknęła na pióro, czy
aby na pewno wszystko jest zapisane i
przeszła do ostatniego pytania.* No
dobrze. Na koniec standardowo
zapytam. Czy jest jeszcze coś, co byś
chciał przekazać pozostałym graczom i
czytelnikom? O coś może nie zapytałam.
To czas dla Ciebie.

J.M.: Może i cała moja drużyna to
Flopiki, ale cicha woda brzegi rwie. Po
gargulkach mamy bardzo zręczne
paluszki, nawet moje jeżowe łapki są
szybsze niż ludzie myślą. * Zamachał J.M.: Jeśli taki przeciętny Jeż jak ja może
łapkami na potwierdzenie.*
latać na miotle i grać czy to w
Pęcherze czy to w Quidditch to
R.R.: *Uśmiechnęła się szeroko i każdemu się uda. Wystarczy tylko
wyprostowała w swoim fotelu.*
podejść do wszystkiego na spokojnie.

|| SM SALEM || NUMER 33 || LIPIEC 2021 ||

Salem Kian
odMaevi
A do Z...
Salem od A do Z to seria artykułów, która opisuje najbardziej znane i
popularne osoby w naszej szkole. W każdym artykule odkryjemy karty
innej osoby. Jesteście ciekawi? Zapraszam serdecznie do lektury. Na
pierwszy ogień - jedyny i niepowtarzalny Kian Maevi.
jak Ambitny oraz Atrakcyjny - ambicja w Świecie Magii to twór,
który niestety na przestrzeni lat zanika. Więc tym bardziej
docenia się osoby, które tę ambicję w sobie mają. Kianowi jej
odmówić nie można. Jest bardzo dobrym profesorem, który
wkłada wiele pracy w nauczanie przyszłych pokoleń młodych
czarodziejów, jak i sam w obecnej chwili jako uczeń pokazuje się z
najlepszej storny. Niech ta ambicja towarzyszy Ci jak najdłużej,
nawet jak opuścisz mury Salem. Nie można mu też odmówić tej
drugiej cechy, od samych początków w Salem wzbudził
zainteresowanie kobiecej części społeczności i nie tylko. Można
by rzec, że w Salem powstał kult uwielbienia Kiana i ja się z tym
absolutnie zgadzam, sam chętnie się do tego przyłącze. Lecz czy
ktokolwiek ma szanse u tak atrakcyjnej persony? Wątpię.
jak Bystry - młody i jasny umysł to nie jedyna jego zaleta, ponoć
posiada ich znacznie więcej. Szybkie i trafne riposty, błyszczenie
na zajęciach śmiało utwierdza nas w przekonaniu, że bystrość
temu Panu nie jest obca!
jak Ciekawy - zdecydowanie Kian jest bardzo ciekawą osobą,
którą chce się lepiej poznać. Na pierwszy rzut oka, może się
wydawać, że nic ciekawego nie skrywa, jednak gdy bardziej
zagłębiacie się w jego osobę dostrzegacie fakt, że ma wiele
ciekawych stron, których nie pokazuje na co dzień.
jak Dowcipny - duże pokłady humoru w tak małym ciele? Pewnie,
że tak! Kto nie zna Kiana i jego poczucia humoru niech żałuje.
Cięty dowcip, czasami balansujący na granicy dobrego smaku to
jego znak firmowy.
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Salem Kian
odMaevi
A do Z...
jak Ekstrawertyk - to chyba idealne słowo do opisania bohatera
tego artykułu. Istna dusza towarzystwa, która nas zachęca do
rozmowy i interakcji z nim. Kian nie lubi nudy i sprawi, że
milczący czat przemieni się w żywą konwersację.
jak Fancourt - Ci państwo zdecydowanie mają ze sobą coś
wspólnego i je to miłość do Astronomii. Dzięki wynalazkowi tej
Pani, Pan Maevi może dziś męczyć uczniów badaniem faz księżyca.
Ah, dodatkowo nie piszę tego specjalnie, aby wymigać się od
dostawy nowych lunaskopów, których Pan Maevi domaga się od
szkoły!
jak Gotowość - albo mi się tylko wydaje albo Kian jest gotowy do
poświęceń i pracy. Raczej nie odmawia gdy o coś się go poprosi. W
miarę swoich możliwości, zawsze jest w pełnej gotowości.
jak Herbata - każdy lubi herbatę, mam nadzieję, że Kian też, bo jak
nie to będzie musiał polubić.
jak Innowacyjność - Oh, Pan Maevi zdecydowanie wprowadził
powiew świeżości do kanonu nauczania Astronomii. To wszystko
dzięki jego innowacyjnym metodą nauczania oraz zaciekawienia
przedmiotem uczniów.
jak Jedzenie - nieodłączny kompan Kiana, tak jak i innych ludzi,
ale on i jedzenie to dwie bratnie dusze!
jak Kian - to oczywiste, mógłbym umieścić tu również jego realne
imię, które również zaczyna się na K, ale nie będę przesadzał!
jak Lian - syrenkowy brat w -ianowości. <3
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Salem Kian
odMaevi
A do Z...
jak Medycyna - czyli kierunek, który nasz Kian studiuje. Co
skłoniło go do chęci pomocy innym? Jaki kierunek przyszłości
obierze Kian? Obecnie nikt tego nie wie, łącznie z nim samym.
jak Nonna - słaby punkt Kiana, jego oczko w głowie, które w
każdej wolnej chwili chce wielbić. Czy w Salem niedługo zabiją
kościelne dzwony obwieszczające nowe małżeństwo? Oby nie.
jak Otwartość - nie można mu odmówić otwartości na całą
społeczność. Jego podejście do ludzi jest wręcz niespotykane.
Całkiem miło, że istnieje ktoś kto chce znać wszystkich, ze
wszystkimi się przyjaźnić i rozmawiać.
jak Pracowitość - tytan pracy, Kian rzetelnie wykonuje swoje
obowiązki jako profesor, i teraz jako prefekt naczelny z ramienia
Slytherinu. Kian wie, że ciężka praca popłaca, nigdzie się nie
śpieszy, powoli dąży do celu, który sobie postawił.
jak Rozsądek - Kian nie działa pochopnie, każda jego decyzja jest
dogłębnie przeanalizowana. Nie straszna mu presja czasu, wie, że
pośpiech jest złym doradcą.
jak Slytherin - Ślizgon z dużą dozą cech Krukona, jednak nie
przeszkadza mu to błyszczeć na Ślizgońskich salonach, na
których radzi sobie wręcz wyśmienicie!
jak Tata (daddy) - nie jedna osoba w Salem dałaby się pokroić za
możliwość zwracania się do Kiana per daddy. Mylę się? Chętnych
do zapisów zapraszam na mój e-mail!
jak Uroczy - dlaczego akurat uroczy, ponieważ jest mały, a
wszystko co jest małe jest urocze! Tak Panie, Wy również. <3
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Salem Kian
odMaevi
A do Z...
jak Winner - obecnie Kian pokazuje, że jeżeli chcesz to możesz
wygrać wszystko i nic nie stanie Ci na przeszkodzie! <win>
jak Zabawa - czy Kian do wszystkiego co dzieje się na czacie
podchodzi zupełnie poważnie czy jednak traktuje to wszystko
jako zabawę? Moim skromnym zdaniem to zależy od złożoności
sprawy. Na pewno w pierwszej kolejności traktuje to jako
zabawę, bo po to właśnie tu przyszedł, ale czy zabawa nie może
być również poważna?
To wszystko na dziś! Chętnie wysłucham Waszych propozycji o kim
chcielibyście przeczytać w następnym numerze. Dajcie znać i
oczekujcie następnej odsłony Salem od A do Z!

Chaz riley

|| SM SALEM || NUMER 33 || LIPIEC 2021 ||

Kuchnia Wuja Momente
Kolejny rok, kolejne przepisy! Dzisiaj zaprezentuję Wam coś
szybkiego, co wymaga małego nakładu waszej pracy oraz jest
przekąską niskobudżetową!
Rozbudziłem Waszą ciekawość? No ja myślę, dziś zaprezentuję Wam
pyszne chipsy z chwastów, tak, dobrze widzicie - chwastów! Jeżeli
jesteście zainteresowani, to koniecznie sprawdźcie czego
potrzebujecie i jak to wszystko ze sobą zgrabnie połączyć.
Składniki:
2 garście liści mniszka i pokrzywy
2 łyżki oliwy
sól (1/3 łyżeczki)
płatki chilli (1/3 łyżeczki)
czosnek w proszku (1 łyżeczka)
Sposób przygotowania:
1. Umyj dokładnie liście mniszka i pokrzywy a następnie je osusz z
nadmiaru wody. (Porada: liście pokrzywy możesz najpierw zalać
na krótko wrzątkiem, wtedy stracą one swoje właściwości
parzące!)
2. Do średniej wielkości miski wlej oliwę, dodaj przyprawy i
wymieszaj.
3. Następnie przełóż do miski z przyprawami liście i dokładnie
„wymasuj”, by każdy liść był dobrze doprawiony :)
4. Rozłóż liście równomiernie na blachę. Pamiętaj, że zbyt duża
ilość liści na jednej blaszce może spowodować, że chipsy nie będą
idealnie chrupkie… Jeśli liście nie mieszczą się na jednej blaszce
weź drugą.
5. Włóż blachę do nagrzanego do 140 stopni piekarnika. Po 10-15
minutach chipsy powinny być już odpowiednio chrupkie.
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Kuchnia Wuja Momente
I Wasza super przekąska jest gotowa, śmiało możecie zabrać ją do
łóżka i rozkoszować się smakiem oglądając ulubiony program czy
serail w TV. ;)

LINK DO PRZEPISU
~Wuja Momente
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Magiczne przepisy
Piwo Kremowe
magiczna receptura (500 ml):
1/2 szklanki brązowego cukru
2 łyżki cukru pudru
2 łyżki masła
2 łyżeczki esencji waniliowej
200 ml kremówki 30%
300 ml wody gazowanej
Przygotowanie:
W rondlu umieszczamy cztery łyżki śmietany kremówki i
podgrzewamy na małym ogniu. W tym czasie resztę śmietany ubijamy
na sztywno, pod koniec ubijania dodajemy cukier puder. Całość
wstawiamy do lodówki.
Do kremówki w rondelku dodajemy brązowy cukier, podgrzewamy i
mieszamy aż do rozpuszczenia. Następnie dodajemy masło i esencję
waniliową. Wszystko dokładnie mieszamy aż do połączenia się
składników. Na koniec wlewamy wodę gazowaną i szybko mieszamy,
aby cukier się nie skrystalizował. Gotowy napój przelewamy do kufli,
a na wierzch wykładamy ubitą wcześniej śmietanę.
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Magiczne przepisy
Kawa Dyniowa
magiczna receptura (2 porcje):
1 gwiazdka anyżu
2 laski cynamonu
2 plasterki świeżego cynamonu
3 ziarna kardamonu
2 łyżki ekstraktu waniliowego
4 filiżanki espresso lub ok 100 ml kawy
5-6 łyżek syropu klonowego (mniej więcej, do smaku)
8-10 goździków
80 g puree z pieczonej dyni (około 4 łyżek)
160 ml śmietany kremówki
240 ml pełnego mleka
Przygotowanie:
Śmietanę kremówkę ubijamy na sztywno i
wstawiamy
do
lodówki
na
czas
przygotowywania kawy. Zaparzamy 4 filiżanki
espresso lub ok 100 ml mocnej kawy. Do
rondelka przelewamy mleko i podgrzewamy
całość na małym ogniu z przyprawami przez
około 5 minut, aby aromat przypraw pozostał w
napoju. Uważamy, aby nie przypalić mleka. Po
upływie wyznaczonego czasu, odcedzamy
mleko z przypraw, przelewamy do wysokiego
naczynia, dodajemy ekstrakt, syrop, pure z dyni
oraz kawę Całość blendujemy na gładką masę i
przelewamy do szklanek. Dekorujemy kawę
dyniową bitą śmietaną, posypujemy cynamonem
lub świeżo startą gałką muszkatołową oraz
syropem klonowym.
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Magiczne przepisy
Babeczki z eliksirem słodkiego snu
magiczna receptura:
0,5 szklanki mleka (100 ml)
1 duża łyżka kakao
1 łyżeczka ekstraktu
waniliowego
100 ml śmietany kremówki
125 g masła
150 g cukru
2 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia
250 g mąki
50 g kandyzowanych wiśni lub
czereśni
60 g mlecznej czekolady
ok. 60 do 100 ml soku z wiśni
szczypta soli do ubijania jajek

Przygotowanie:
Na małym ogniu rozpuszczamy w garnku masło z cukrem. Przez cały czas
mieszamy, aby nic się nie przypaliło. Następnie dodajemy mleko, kakao, ekstrakt
i łączymy składniki. Nie doprowadzamy jednak mieszaniny do wrzenia.
Zdejmujemy garnek z ognia i studzimy. W innym naczyniu oddzielamy żółtka i
białka. Białka ubijamy na sztywną pianę z dodatkiem szczypty soli. 50 gram
czekolady siekamy na małe kawałeczki, przy czym zostawiamy jeden pasek do
dekoracji babeczek. Do przestudzonych płynnych składników dodajemy
przesianą mąkę, żółtka, proszek do pieczenia, ubite białka jaja i kawałki
czekolady. Całość dokładnie mieszamy.
Masa będzie dość gęsta. Wykładamy ciasto
do wyłożonych papilotkami foremek i
delikatnie wyrównujemy masę łyżeczką.
Pieczemy w rozgrzanym do 180 stopni
piekarniku przez około 20-25 minut.
Śmietanę ubijamy. Pasek czekolady trzemy
na tarce. Kiedy babeczki nieco ostygną,
nakłuwam je w kilku miejscach i nasączamy
sokiem wiśniowym. Dekorujemy ich
wierzch
bitą
śmietaną,
wiórkami
czekoladowymi oraz kandyzowaną wiśnią
lub czereśnią. Babeczki przechowujemy w
lodówce.

|| SM SALEM || NUMER 33 || LIPIEC 2021 ||

Recenzowanie na zawołanie
Hi, Salemowicze!
W dzisiejszym artykule przedstawię wam film z 2021 r. “Gdy sen nie
nadchodzi”. Amerykański thriller science fiction wyreżyserowany
przez Marka Raso.
Popularnym w tym roku “tematem”
wielu filmów jest postapokaliptyczny
świat i Awake, bo tak nazywa się w
oryginale, jest jednym z nich. Niestety
bądź stety problemem nie są obcy, czy
nagłe zjawiska astronomiczne, a
zwykła
utrata
zmysłu
przez
człowieka.
Główna bohaterka, Jill, grana przez
Ginę Rodriguez, być może znaną
niektórym z was z serialu “Jane The
Virgin”, to mama dwójki dzieci,
pracownica
Uniwersytetu
na
stanowisku ochrony, zamieszana w
handel lekami, obiekt naszych oczu
przez cały film.
Ale przejdźmy do samego filmu. Poznajemy Jill, która zabiera swoje
dzieci, mieszkające u babci, na przejażdżkę i nagle cała elektryczność
wysiada. Po pierwszych chwilach myślimy obcy, jednak oglądając
dalej dowiadujemy się, że tak naprawdę nie wiadomo co jest
przyczyną braku elektryczności, a największym problemem jest
utrata zmysłu, a mianowicie utrata snu. Nikt nie może zasnąć.
Zamykają oczy, lecz sen nie nadchodzi. Sięgają po leki, wciąż brak
snu, a jedyne co ich czeka to śmierć z wyczerpania. Jak się okazuje, są
osoby, które mogą zasnąć i jedną z tych osób jest córka głównej
bohaterki, która być może jest rozwiązaniem do wszystkiego. Jill i jej
dzieci muszą uciekać.
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Recenzowanie na zawołanie
Po obejrzeniu filmu jestem w stanie powiedzieć, że to ten, który
oglądało mi się dobrze, ale nie należy do tych, które mnie porwały
czy jakkolwiek zaciekawiły, a może byłam zbyt zajęta pisaniem w
między czasie notatek na jego temat, więc nawet nie skupiłam się na
nim dogłębnie, wiem, że raczej nie obejrzałabym go drugi raz. Z
reguły filmy takie jak te, sprawiają, że nie mogę oderwać wzroku,
jednak to, że Awake jest kolejnym filmem z tego gatunku sprawia, że
człowiek może się znudzić. Co jeśli są osoby, które nie oglądały
podobnych filmów? Wtedy ten film może być dla was ciekawy,
porywczy i wciągający, albo po prostu tak nudny, że zaśniecie w
połowie. "Gdy sen nie nadchodzi", to film, który ma całkowicie
przewidywalny plan wydarzeń. (W tym miejscu powinnam napisać
krótki spis wydarzeń, jednak wiem, że po wielu recenzjach ludzie po
prostu odpuszczają oglądanie, a chciałabym, aby każdy z was wyrobił
na jego temat własne opinie, a dlaczego dowiecie się pod sam koniec
artykułu!)
Gra aktorska pozostawia wiele do życzenia. Po Ginie Rodriguez, w
której zakochałam się w “Jane The Virgin” spodziewałam się dużo
więcej, a w tym filmie zdecydowanie mnie zawiodła. Poza tym po
zdobywczyni Złotego Globu spodziewamy się genialnej gry
aktorskiej, tak w tym przypadku możemy się zastanawiać za co tak
właściwie dostała nagrodę. Reszta aktorów? W większości nie mieli
za wiele czasu na pokazanie czegokolwiek, choć gdyby byli częściej,
film mógłby być dużo lepszy. Przyszli, zagrali, zgarnęli kasę, resztą
martwcie się producenci.
Przejdźmy do kwestii “Czy polecam film?” I tak i nie.
Dla osób, które lubią gatunek science fiction, nie mają dużych
wymagań w stosunku do filmu, albo po prostu chcą zabić czas, jak
najbardziej polecam, bo może jest to film, który was wciągnie i nie
będziecie żałować decyzji o obejrzeniu go.

|| SM SALEM || NUMER 33 || LIPIEC 2021 ||

Recenzowanie na zawołanie
Dla osób, które są wrażliwe na widok krwi, przemocy, czy widoku
wnętrzności, zdecydowanie odradzam obejrzenie filmu, bo tego jest
w nim dość sporo.
Film "Gdy sen nie nadchodzi" znajdował się na liście
najpopularniejszych materiałów w Polsce, czy słusznie? Odpowiedź
jest jedna: nie.
Jeśli uważacie, że Netflix jest mistrzem w robieniu słabych
produkcji, to ten film jest jednym z dowodów na to, że tak właśnie
jest.
Amatorska Recenzentka,
Nora Aranrhod
Zanim jednak przejdziecie do innych artykułów, to chciałabym, aby
osoby, które obejrzą film do wyjścia następnego numeru Witch
Please, przesłały na moją sowę (ambarellanora@gmail.com) swoją
własną, krótką opinię na jego temat, a ja umieszczę ją w swoim
kolejnym artykule jako całkowite podsumowanie filmu!
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Legendy ze świata
Wyspa Lalek
Na południu miasta Meksyk leży mała, opuszczona wyspa Isla de Las
Munecas. Na drzewach tam rosnących wiszą setki starych,
zniszczonych lalek. Według legend wszystko zaczęło się w czasach
kiedy wyspę zamieszkiwał jej właściciel Julian Barrera. Pewnego
dnia Julian usłyszał wydobywające się z pobliskiego kanału
przeraźliwe krzyki małego dziecka. Kilka dni później Barrera
zauważył unoszącą się na wodach kanału lalkę, którą wyjął.

Julian wierząc w ducha małej dziewczynki zaczął zbierać przeróżne
lalki i wieszać je na drzewach.Z czasem miejsce to przyciągnęło dużą
liczbę odwiedzających, którzy przynieśli do Don Julián więcej lalek dla
ich ochrony W 2001 roku odnaleziono na wyspie martwe ciało Juliana,
co najdziwniejsze w tym samym miejscu 50 lat wcześniej zmarła mała
dziewczynka.
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Legendy ze świata
Po dziś dzień chodzą pogłoski, że lalki obserwują każdy ruch
odwiedzających a niektóre otwierają nawet swoje oczy.

La llorona
Legenda o La Lloronie pochodzi z
Meksyku i ma wiele wersji.
Najstarsza z nich pochodzi z
mitologii Azteków. Najbardziej
rozpowszechniona jest wersja
historii opowiadającej o Indiance,
która miała parę nieślubnych
dzieci.
Według legendy znalazł się mężczyzna, który urzeczony jej urodą,
zakochał się w niej i obiecał, że się z nią ożeni oraz stanie się ojcem
dla jej dzieci. Niedoszły mąż nie stanął jednak na wysokości zadania i
pewnego dnia zniknął z życia kobiety. Kiedy dziewczyna zrozumiała,
że kochanek opuścił ją na zawsze, wpadła we wściekłość i postradała
zmysły. Utopiła swoje dzieci w pobliskiej rzece. Gdy zdała sobie
sprawę ze swojego czynu, popełniła samobójstwo, ale jej dusza nigdy
nie zaznała spokoju.
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Legendy ze świata
W innej wersji legendy La Llorona, to Leonor Uceda - kobieta zakochana
w przystojnym Pablo de Morelosie, który w dowód miłości kazał
kochance zamordować męża i dzieci. Kobieta wykonała polecenie, lecz
przerażony jej czynem kochanek uciekł w nieznane. Leonor oszalała z
rozpaczy i od tego czasu szuka swoich martwych dzieci w rzece.

Wenezuelczycy natomiast, opowiadają swoją wersję historii La Llorona.
Płaczka została zdradzona przez męża, który utrzymywał stosunki
seksualne z jej własną matką. Zdradzona podwójnie kobieta,
postanowiła się zemścić. Podpaliła dom matki u której akurat przebywał
niewierny mąż. Nie spodziewała się jednak, że w środku znajdują się
również jej własne dzieci. Kiedy usłyszała ich krzyki, było za późno na
ratunek. Od tamtej pory podpalaczka błąka się płacząc za utraconym
życiem.
Jessica Winters & Jezabell Morgan
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Nawiedzone domy
Z racji że mamy wakacje postanowiłam wam przedstawić kilka
nawiedzonych budynków w naszej ojczyźnie które na pewno warto by
odwiedzić byle nie w nocy

Dom przy Tulipanowej w Aninie
Anin, ul. Tulipanowa - równoległa
droga do ruchliwej dojazdówki
Bronisława Czecha. Wydawałoby się
więc, że to miejsce, w którym o
jakiekolwiek mroczne historie raczej
trudno. To jednak tylko pozory.
Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że jest
inaczej... W głębi lasu, jakieś kilkaset
metrów od zabudowań, na tyłach tzw.
Górki Delmacha stoi dom (a właściwie
ruina, która po nim została). Pobudza
wyobraźnię mieszkańców od wielu lat. Kiedy pytaliśmy błądząc po
okolicy o to miejsce - wiele osób pytało o cel wycieczki: "duchów się
wam zachciało", " lepiej tam nie wchodzić"... Dlaczego? Niewiele osób
chce mówić. Wśród mieszkańców krążą jednak opowieści.
Najpopularniejsza z nich mówi, że dom powstał w latach 80-90.
Mieszkała tam szczęśliwa rodzina z dwójką dzieci. Niestety ich ojciec
zaczął popadać w długi, nie potrafił poradzić sobie z problemami, aż w
końcu oszalał. Zamordował żonę i dzieci, a sam zniknął. Trzy ciała
znaleziono powieszone w piwnicy. Od tamtej pory przy Tulipanowej 12
nikt nie mieszkał. Posiadłość popadła w ruinę. Ci, którzy nocą
odwiedzają miejsce zbrodni twierdzą, że dom jest nawiedzony - duchy
matki i dzieci wciąż są tam obecne.
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Nawiedzone domy
Stara Cerkiew w Chróścinie
Na granicy województw: łódzkiego i
opolskiego, przy krawędzi lasu w
odległości jednego kilometra od
Chróściskiego pałacu znajduje się
niszczejąca cerkiew pod wezwaniem
Św. Jerzego zwycięzcy. Przez wiele
lat była niszczona przez okoliczną
młodzież szukającą za dnia rozrywek.
W nocy natomiast mało kto
zapuszczał się w jej okolice,
mianowicie dlatego że wiążą się z nią
dość przykre historie, które trzymają
ludzi na dystans.
Od początku lat pięćdziesiątych w jej wnętrzu trzymano zwłoki
zmarłych którzy dokonywali żywotu w przekształconym na dom
starości niedalekim pałacu. Śmiertelność w ośrodku była niezwykle
wysoka, a ludzie zarzucali jej personelowi celowe uśmiercanie osób
pozbawionych rodziny oraz tych niedołężnych. Pod posadzką cerkwi
znajdowały się również zwłoki właścicieli pałacu, które zostały
ekshumowane na początku lat dziewięćdziesiątych po tym jak płyty
krypty zostały rozbite przez wioskowych poszukiwaczy skarbów. Za
cerkwią znajdował się mały cmentarzyk na którym pochowana została
służba oraz wierni. Pierwszą osobą pochowaną na cmentarzu był syn
posiadaczy zamku który prawdopodobnie utopił się podczas zabawy na
okolicznych bagnach. To właśnie z nim wiążę się historia nawiedzenia
tego miejsca. Wszystko zaczęło się po ekshumacji zwłok jego rodziców,
bądź też wcześniej co mogło zostać nie zauważone.
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Nawiedzone domy
Jeśli wierzyć podaniom gdy wybierzemy się wczesnym wieczorem w
okolice wspomnianego budynku a raczej małego cmentarzyka
ulokowanego zaraz za nim, mamy szanse spotkać chłopca w stroju z
epoki, podobno stoi on nieruchomo i patrzy w stronę okien cerkwi,
pewien amator fotografii który miał okazję zobaczyć ów chłopca
powiedział później że bawił się on w okolicach drzew i nie wzbudzał
żadnych podejrzeń następnie podszedł do niego i wypytywał o swoich
rodziców, gdyż nie był w stanie ich odnaleźć. Mężczyzna nie był w
stanie mu pomóc bo odebrał słowa chłopca jako żart, wtedy popatrzył
on smutno i rozpłynął się w powietrzu. Większość ludzi nie miała
okazji zamienić z chłopcem słowa, był on widywany jedynie przez parę
sekund po czym zwyczajnie znikał.
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Kącik Zielarza
Pomarańcza
Pomarańcze to owoce, których
właściwości lecznicze i wartości
odżywcze jako pierwsi docenili
mieszańcy południowych Chin,
skąd pochodzi. W Europie jej
prozdrowotne działanie jest
znane dopiero od XVI w.
Słodkawo Kwaśne owoce są
spożywane na surowo, wyciska się
z nich sok pomarańczowy lub
wykorzystuje się je na przetwory.
Ze skórki owoców, kwiatów i młodych pędów otrzymuje się olejki
eteryczne. Kandyzowana skórka pomarańczowa jest używana się w
ciastkarstwie i cukiernictwie. Dostarczają dużo witamin z grupy B (w
tym kwas foliowy) korzystnych dla skóry i nerwów oraz cennego potasu,
od którego zależy prawidłowe ciśnienie krwi i rytm serca. Zawierają
substancje
blokujące
pierwszą
fazę
powstania
komórek
nowotworowych i związki o działaniu przeciwbakteryjnym.
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Galeria Salemowej Sztuki
Pewien Ziemniaczany Jeżyk mały,
miał plan doskonały,
rzucił zaklęcie prastare
dodał artefaktów parę,
i stworzył portal do świata innego,
przez większość znanego, bo pokemonowego.
Przyprowadził do Salem stworki małe,
które zrobiły dla Salemian deserki wspaniałe.
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Galeria Salemowej Sztuki
W całym Salem wielkie zamieszanie,
Ktoś w dobrej wierze,
Chciał na posiłek smaczne danie,
I zaczarował kilka zwierzątek w hamburgerze.
Mamy biedroneczkę lub żółwika,
Motyleczka czy króliczka,
Z każdej twarzy smutek znika,
Czy to sprawka jest Jeżyczka?
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Rozrywka
Drodzy Salemowicze!
Pewnie wielu z Was kąpie się ze swoimi kaczuszkami w morzu lub wspina
się dzielnie po górach, jednakże przychodzimy do Was z kolejną dawką
rozrywki i zabawy! Przecież każde wakacje powinny zawierać ich zalążek,
prawda? Swoje odpowiedzi przesyłajcie proszę na naszego maila:
rozrywka.witchplease@gmail.com do dnia 4 sierpnia. Udanego
odpoczynku!

Aby umilić Wam wakacje i jednocześnie umożliwić kontakt
z najprawdziwszym, magicznym kinem, przygotowaliśmy
dla Was seans kilku scenek, związanych z naszymi
kursami. Nic trudnego! Zabawcie się więc w zgaduj
zgadula, co w scence hula - rozpoznajcie dany kurs oraz
dopiszcie profesora, który go prowadzi lub prowadził.

KURSY

10 mugolskich haseł związanych z latem i wakacjami
zostało zaszyfrowane z pomocą prostego szyfru Cezara.
Każdą literę wyrazu zamieniono na jej poprzedniczkę w
alfabecie (brak polskich liter np. "ą").

HASŁA
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Rozrywka
Jakie kursy wakacyjne mogliby prowadzić wybrani przez
nas bohaterowie z naszej sagi i na czym by każdy z nich
polegał? To bardzo dobre pytanie i mamy nadzieję, że na nie
odpowiecie! Liczymy na kreatywność i różnorodność.

POSTACIE

Sprawdźcie swoją wiedzę o Salem! Przed Tobą 5 anagramów
imion botów-pomocników z zajęć w tym wakacyjnym roku
szkolnych. Rozwiąż je, a następnie dopisz nazwę
odpowiedniego kursu oraz imię i nazwisko prowadzącego,
jak i salę, w której zajęcia się odbywają.

IMIONA

Powodzenia!
Snowik & Yoongi
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Horoskop
Baran
Wakacje to czas odpoczynku! Odpuść trochę obowiązków,
dobrze ci to zrobi. Możesz czasem zapomnieć o Klubie Ślimaka.

Byk
Uwaga! Ośmiorniczka Teofilia ma bardzo lepkie macki i może
skraść ci serce! Zalecamy szczególną ostrożność na lekcjach
Tajemnic Głębin.

Bliźnięta
Zostałeś ugodzony strzałą amora! A może.. Miłosnym
gargulkiem? W każdym razie wyczekuj słodkiego olśnienia w
postaci niebieskookiej istoty. <shy>

Rak
Z pewnością musisz sobie pozwolić na więcej przyjemności.
Pączuszki Kowalskiego są dobrym zalążkiem rozpieszczania
samego siebie!

Lew
Jesteś zakręcony niczym Pusia biegająca za własnym ogonem?
Może to znak, żeby poprosić kogoś o pomoc w kłopotach.

Panna
Halo, czy jest na sali magomedyk? Nie ignoruj złego
samopoczucia, kto wie czy jakieś mugolskie ziółka Ci nie
zaszkodziły.

|| SM SALEM || NUMER 32 || MAJ 2021 ||

Horoskop
Waga
Malutkie osiągnięcia czasami są najtrudniejsze do zdobycia.
Czasami jest to 60 na naklejkę, czasami zjedzenie pożywnego
śniadania. Pamiętaj więc o swoim zdrowiu oraz obowiązkach!
Podziękujesz sobie w przyszłości.

Skorpion

Twoje życie miłosne aktualnie jest w rozsypce, uważaj bo za
chwilę będziesz kolejną sprawą dla Magicznego CSI.
Niektórym osobom czasami warto pozwolić odejść.

Strzelec
Ten czas będzie dla Ciebie bardzo przyjemny - może nie będzie
zbyt obfity w szalone wydarzenia, ale hej! Czasami potrzeba
białych pól w naszym życiu, niczym na planszy w Salemopoly!

Koziorożec

Jeśli czujesz się jak ryba wyjęta z wody, to znaczy, że przydałoby
się o siebie zadbać! Zawsze można pomyśleć o śnie, to zawsze
działa.

Wodnik
Uśmiecha się do Ciebie fortuna! Wszystko Ci wychodzi, nawet
za pociągnięcie kołatki dostajesz 20 galców! Wykorzystaj
szczęśliwą passę i zrób to czego ostatnio się obawiasz - na
pewno wypali, to doskonały moment.

Ryby

Masz ochotę pochlapać się w baseniku z liskiem Apheliosem?
Śmiało! Ale pamiętaj, że wtedy może cię co nieco ominąć...
Lian Hyde i Nickolas le Fent
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