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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:

Ankietyzacja
Teorie Spiskowe
Hogwart kilka lat wstecz
Wywiady
Legendy ze świata
Recenzowanie na zawołanie

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

Salem na gorąco
Przegląd Salem
Poznajemy Salemowiczów

Chcesz wiedzieć co Cię czeka? A
może wolisz zdobyć kilka
punktów lub obudzić w sobie
duszę kucharza? Obie opcje
odnajdziesz w tych artykułach:

Rozrywka
Horoskopy
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Salem na gorąco
Witajcie kochani w ostatnich ploteczkach tego roku.
Mamy nadzieję, że kolejna dawka najświeższych informacji z murów
Salem przyniesie wam sporo radości! Zapraszamy do czytania!

Uciekające udka kurczaka
Z niewiadomych nam przyczyn dyrektor
Chaz Riley zwolnił wszystkie skrzaty
pracujące w szkolnej kuchni sam biorąc
na
siebie
odpowiedzialność
za
przygotowywanie posiłków. Radzimy
wszystkim
uczniom
uważać
na
podejrzanie wyglądające lub pachnące
potrawy mogące być eksperymentami
dyrektora lub doprawione eliksirami
różnego rodzaju. Podobno jednej
uczennicy obiad uciekł z talerza i zaszył
się na szkolnym poddaszu!

Flopiara
Chyba każdy wie, że flopy są
największą grupą w Salem. Jednak
nie wszyscy znają największego
flopa na całej ziemi. Jest nim…
Annabeth Snow! Prawdopodobnie
kobieta ta ma więcej zdarzeń
flopiących niż każdy inny flop.
Podobno dzień bez przewrócenia
czegoś to dzień stracony!
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Salem na gorąco
Powstanie z grobu
Nasz wspaniały nauczyciel numerologii Ley Grenouille zmarł z powodu zobaczenia
wyników ostatniego sprawdzianu. Jednak
znamy sposób przywrócenia go do życia!
Podobno zapach świeżo zebranych
grzybów
wprowadza
go
w
stan
żywotności. Najlepiej i najszybciej działają
muchomorki lub piecorki!

Rozpędzona i szalona
Anonimowy informator powiedział nam, że
gryfonka Brooklynne Crowley jest szatanem
szós! Ale powietrznych. Dziewczyna mając w
swoim
posiadaniu
najnowszą
miotłę
sportową
przekracza
dopuszczalną
prędkość w powietrzu. Podobno nawet
można ją spotkać na szkolnych korytarzach,
gdy spóźniona na zajęcia mknie na swojej
miotle, przewracając po drodze gamoniów
(wcale nie są to Puchoni).
To tyle na dzisiaj! Dziękujemy za waszą cierpliwość i polecamy się na
przyszłość. Pozdrawiamy serdecznie.
Siostry plotkary
Noniś & Liliś <3
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Ankietyzacja
Witajcie kochani w kolejnym wydaniu ankiet!
Tym razem skupimy się na czymś, na co czeka się przez cały rok! Halloween jest już
bliżej niż dalej, dlatego też zapraszamy do czytania.

Na imprezie halloweenowej Salemowiczów musi być głośno, a więc czy jest
lepsze miejsce niż Wrzeszcząca Chata? Jedynym godnym konkurentem okazał się
Cmentarz w Little Hangleton dla bardziej… uduchowionych osób. Nikt zaś nie
odważył się wybrać Gniazda akromantul - czyżby ze strachu?

Lata szkolne mijają, a w rurach dalej pełza przerażający Gwenzyliszek.
Nieliczni śmiałkowie zapuszczający się do Lochów twierdzą, że to tam można
najłatwiej jego (ją) spotkać, a październikowymi wieczorami słychać z
podziemnych rur wężowe syki godowe. A może to jęki zmartwychwstałego
Chaza? Odważne i dociekliwe osoby wiedzą, gdzie powinny skierować swoje
kroki.
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Ankietyzacja

Czym byłoby Halloween bez pysznego jedzenia? Wolą zdecydowanej większości
ankietowanych to dyniowe paszteciki obowiązkowo muszą zagościć na
przerażających stołach. Znaleźli się również amatorzy Jadalnych Mrocznych
Znaków i marynowanego węgorza, zaś nikt nie wskazał słodkich alternatyw.

Zdecydowana większość głosów wskazała Halloween! Przerażające stroje,
upiorna muzyka i ten klimat niczym z dreszczowców. Chyba każdy z nas lubi
imprezę Halloweenową! Jednak można dostrzec kilka osób, które wybrały
imprezę u Prawie Bezgłowego Nicka. Czyżby ukrywali przed nami jakąś
tajemnicę?

|| SM SALEM || NUMER 35 || PAŹDZIERNIK 2021 ||

Ankietyzacja

Mumie i inne przerażające istoty są już przereklamowane. Przyszedł czas na…
kule le Fenta! Toczenie się po sali w rytm hitów Fatalnych Jędz - tak brzmi
przepis na idealną imprezkę! Dodatkowo królować będą czarne koty i kocice,
które z pewnością pokażą swoje pazurki. Kot Salem będzie mieć konkurencję!

Dziękujemy wam za udział w czytaniu waszych odpowiedzi w ankietach! Zachęcamy
do udziału w kolejnych wydaniach. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozderki, całuski,
Noniś&Kiaś

by Snow
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Przegląd Salem
Witajcie, drodzy salemowi czytelnicy! Po drugiej przerwie znowu
możecie przeczytać o tym, co się działo, a co nie działo w Salem
podczas tego roku. Jeśli przespałeś ostatnie 7 tygodni, pierwszy raz
trafiłeś do Salem, masz po prostu tragiczną pamięć i już nic nie
pamiętasz albo nad wyraz kochasz czytać, usiądź wygodnie i
przygotuj się na Przegląd Salem.
Co prawda rok nam już się kończy, ale nie wypada zaczynać od ogona
strony, więc cofnijmy się do 29 sierpnia, czyli Rozpoczęcia XV Roku
Szkolnego. Podczas tej uroczystości mieliście okazję poznać Grono
Pedagogiczne i Opiekunów Domów, dowiedzieć się podstawowych
rzeczy o szkole, a na koniec wziąć udział w kilku prostych zabawach.
Już następnego dnia odbyły się pierwsze lekcje, ale nie oszukujmy się nikt nie chce wspominać minionych zajęć. Na szczęście tego samego
dnia wystartowała i trwała przez kolejne pięć dni najbardziej
ustawiona zabawa w Salem - Opowieści spod Muchomora, zwana
potocznie “Grzybem”. Zwyciężczynią zabawy okazała się Brooklynne
Crowley, którą uprzejmie prosimy o podzielenie się sposobami
konserwacji jej Trzeciego Oka. Historie muchomorem pisane mają to
do siebie, że zawsze relacjonują najprawdziwszą prawdę, dlatego z
całego serca współczujemy dyrektorowi Rileyowi traumatycznych
przeżyć i wyrażamy głęboką nadzieję, że jego zegarek ma się świetnie i
działa jak nowy.
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Przegląd Salem
W tym samym tygodniu mogliście (musieliście) wziąć udział w
spotkaniach domów. Opiekunowie podczas nich wyjaśniają zasady
panujące w Salem, opowiadają o możliwości pełnienia dodatkowych
funkcji oraz przeprowadzają miłe integracje, dlatego warto na nie
chodzić. Jeśli jeszcze na żadnym spotkaniu domu nie byłeś, nadrób to
w przyszłym roku!
W pierwszy weekend roku szkolnego wkroczyliśmy w gorrrącym
stylu. Ognisko Integracyjne dostarczyło nam nie tylko kiełbasianych
i piankowych wrażeń, ale pozwoliło też się lepiej nawzajem poznać.
Nowo nabyte znajomości były zaś przydatne już następnego dnia,
kiedy to dwójka profesorów, Sophie Stevengard i Lian Hyde,
wyprowadzili nas na Wycieczkę do Zakazanego Lasu. Lepiej się gubić
w grupce niż samotnie, dlatego wszystkim niezintegrowanym
wycieczkowiczom wysyłamy spóźnione wyrazy spuczucia.
Jeśli myślicie, że po tak intensywnym weekendzie
spędzonym na świeżym powietrzu w poniedziałek
wszyscy mogli odetchnąć z ulgą i zabrać się do
pracy/nauki, jesteście w błędzie. Start
Gargulków sprawił, że wszyscy uczniowie
siedzieli jak na szpilkach od rana do wieczora w
oczekiwaniu na nieoczekiwany atak gargulkami
ze strony profesorów. Ci szczęściarze, którzy
popisali się niebywałym refleksem i uniknęli
bombardowania, mogli odwdzięczyć się danemu
nauczycielowi za wszystkie Trolle i prace
domowe zadane na przestrzeni dziejów.
Nieszczęśnicy, którzy zaspali lub unikali zbyt
wolno, zazwyczaj kończyli pomalowani na
okropne kolory.
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Przegląd Salem
Wszyscy aktywni uczestnicy zabawy podchodzili do niej naprawdę
serio. Aurora Menendez często dawała znać o swojej wrodzonej
agresji połączonej z nieustanną gotowością (która zapewne łączyła
się z bezsennością), obwieszczając to w ten sposób:
18:03:28 Aurora_Menendez Jest gotowa do walki *tutaj popisowy cios
bokserski*
Za to Nicolle Word wyspecjalizowała się w sprincie na krótkim
dystansie i często uciekała przed nieuchronnym ostrzałem. Zapewne
chowała się pod stołem nauczycielskim, w końcu pod niego rzadko
kto zagląda w poszukiwaniu uczniów.
Na polityczne wykorzystanie wojennego stanu nie trzeba było długo
czekać, albowiem już w środę wleciały pierwsze próby przekupstwa i
szantażu nawiązujące do ambicji uczestników zabawy, którzy dążyli
do zdobycia wspaniałego, złotego trofeum, czyli pucharu
Gargulków.
17:52:40 Gwen_Shepherd: zgłaszać się na dodatkowe funkcje
17:52:42 Gwen_Shepherd: hop hop
17:52:48 Gwen_Shepherd: dzisiaj rzucam i zadaję pytania tylko tym
17:52:52 Gwen_Shepherd: co się zgłosili na prefekta
Niektórym gargulkowa paranoja weszła odrobinę za mocno i każda
próba kontaktu inicjowana przez inną osobę spotykała się z
gwałtownym, wręcz panicznym unikiem.
[20:26:44] *Aurora_Menendez*: nawet nie wiesz jak bardzo [20:26:49]
*Kian_Maevi*: UNIK
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Przegląd Salem
W tym roku o dziwo obyło się bez zadziwiających kar w wykonaniu
uczniów i profesorów. Tym drugim tak bardzo tego brakowało, że
postanowili nagiąć trochę zasady gry i porzucać amunicją w siebie
nawzajem, a po każdym trafieniu dawali kary godne błędnej
odpowiedzi na pytanie.
20:54:44
Gwen_Shepherd:
[rzuca
gargulkiem w Kiana]
20:54:45 Gwen_Shepherd: 3
20:54:46 Gwen_Shepherd: 2
20:54:46 Gwen_Shepherd: 1
20:54:47 Gwen_Shepherd: 0
20:54:47 Kian_Maevi: UNIK
20:54:49 Gwen_Shepherd: HA
20:54:51 Lian_Hyde-leFent: PIĘKNIE
20:54:55 Kian_Maevi: kUUUR
20:54:58 Kian_Maevi: Tak blisko
20:54:59 Gwen_Shepherd: za karę musisz
pisać przy każdej wiadomości
20:55:02
_Nickolas_leFent:
<rzuca
gargulkiem w Kiana>
20:55:03 _Nickolas_leFent: 3
20:55:04 _Nickolas_leFent: 2
20:55:05 _Nickolas_leFent: 1
20:55:05 Kian_Maevi: UNIK
20:55:05
Gwen_Shepherd:
[podziwia
nieziemską urodę Gwen]
20:55:06 _Nickolas_leFent: 0
20:55:08 _Nickolas_leFent: o ty
20:55:09 _Nickolas_leFent: xD
20:55:09 Kian_Maevi: Hahaha
20:55:10 Gwen_Shepherd: proszę od teraz
20:55:20 Kian_Maevi: [podziwia nieziemską
urodę Gwen]
20:55:22
Gwen_Shepherd:
[rzuca
gargulkiem w Liana]

20:55:23 Gwen_Shepherd: 3
20:55:24 Gwen_Shepherd: 2
20:55:25 Gwen_Shepherd: 1
20:55:26 Gwen_Shepherd: 0
20:55:26 Lian_Hyde-leFent: Unik
20:55:29 Gwen_Shepherd: jejku, jestem
boska w to
20:55:30 Kian_Maevi: xDDDD [podziwia
nieziemską urodę Gwen]
20:55:33 Lian_Hyde-leFent: Jesteś
20:55:38 Gwen_Shepherd: Lian musi pisać
20:55:42 Lian_Hyde-leFent: Ale od ciebie
nigdy bym nie chciał się obronić
20:55:45 Lian_Hyde-leFent: lovely
20:55:46
Gwen_Shepherd:
[podziwia
idealną fryzurę Gwen]
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Przegląd Salem
Jeśli dołączymy do tego część o przekupstwie o szantażu, zobaczymy
pełen obraz wojowniczej postawy Gwendolyn Shepherd. Wniosek
nasuwa się jeden - podczas Gargulków lepiej nie niepokoić śpiącego
Gwenzyliszka.
Gdy tylko zabawa się skończyła i bitewny kurz opadł, byliśmy w
stanie podliczyć straty obu drużyn oraz wyłonić zwycięzcę batalii.
Okazała się nim ponownie Brooklynne Crowley, którą tym razem
prosimy o top dziesięć niezawodnych sposobów na polepszenie
refleksu. Najlepszym miotaczem została obwieszczona Wynonna
Perez, zaś wyrazy uznania za najwięcej trafień do celu powędrowały
do Nickolasa le Fenta.
Jeśli Gargulki się kończą, pora na tradycyjne wydarzenie Salem jakim
jest Sabat Czarownic. Podczas tego zgromadzenia poznaliśmy
tegorocznych prefektów domów: Cassidy Menendez, Chase’a
Sherwooda, Aricę Swan, Jezza Morgana, Aurorę Menendez, Victorię
Aranrhod oraz Amelię Parkinson, prefektów naczelnych:
Brooklynne Crowley i Charleene Aranrhod oraz gwardzistów Salem:
Julie Black, Madlen J. Brown-Spoon oraz Amilianę Cullen. Niestety
dalsze wydarzenia sprawiły, że Cassidy i Chase’a zastąpiła w tej
funkcji Nicolle Word a Slytherin pozostał bez prefekta, ale i tak
wszystkim jeszcze raz gratulujemy.
Podczas Sabatu wszyscy wyśmienicie się bawili podczas części
rozrywkowej prowadzonej przez Czarodzieja Panelowca oraz
Czarownicę Bazownicę. Podczas zabawy polegającej na dokańczaniu
rymów wyszło na jaw, że spora część naszej społeczności ma
niepokojące tendencje do kojarzenia wszystkiego z alkoholem. Z
troski o wątroby naszych czytelników adzimy Radzie rozważenie
założenia klubu AA.
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Przegląd Salem
Następnego dnia wszyscy chętni mieli okazję spojrzeć w zwierciadło
Ain Eingarp i poddać próbom swoje umiejętności czytania i pisania
wspak. Podziwiamy wszystkich, którym się to udaje, to naprawdę
niesamowita umiejętność. *Redaktor wraca do kminienia, co znaczy Ain
Eingarp.*
Dla tych, którzy uważali zabawy przy zwierciadle za zbyt mało
angażujące mózg, Chaz Riley wraz z Raven Cane przygotowali kolejną
edycję Zagadek Boursiera. Po 2 minutach w sali z zagadkami
temperatura powietrza wzrosła o 23 stopnie, a wilgotność o całe
10%. Powodem nie były zepsute kaloryfery, tylko parujące głowy
uczestników.
I tym sposobem doszliśmy do przełomowego momentu, jakim jest
wejście na scenę Zabaw Tygodniowych. Codziennie, od poniedziałku
do piątku, o godzinie 21 organizowana jest jedna zabawa: Król
Czotter Potter, Pączki Kowalskiego, Błyskawica lub Wyjec. Tym,
którzy dalej nie potrafią się do tego przyzwyczaić, przypominamy, że
nastawianie budzika na 20:59 nie jest niczym złym i gorąco do tego
zachęcamy.
W kolejną sobotę wszyscy poszukiwacze
przygód mogli poczuć ten dreszczyk emocji i
adrenalinę w Labiryncie Prób.
Samo
przetrwanie tej zabawy gwarantuje szacunek
MagiSurvivalistów do końca życia, gdyż
przeszkody, jakie można napotkać w labiryncie,
do łatwych i bezpiecznych nie należą.
Prawdopodobnie to tam straciliśmy jednego z
prefektów, ale Rada nie potwierdza naszych
domysłów.
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Przegląd Salem
19 września hucznie otwarty został sezon na olimpiady. Pierwszym
punktem programu był Dębnik Mądry - Międzyszkolna Olimpiada z
Zielarstwa. Wszyscy miłośnicy roślin mogli sprawdzić się z wiedzy
teoretycznej podczas dwóch etapów olimpiady, a ostatecznym
wygranym został nasz znany i lubiany Astronom - Kian Maevi.
Zwolennicy planszówek również nie mogli tego dnia narzekać.
Znane i lubiane Salemopoly powróciło i w tym roku, a tegorocznymi
zwycięzcami zostali Profesorowie.
Koniec trzeciego tygodnia przyniósł nam załamanie pogodowe. Nie,
nie pogodowe, a zaniedbaniowe. Podczas dwóch pierwszych
Rankingów Dragotów żaden nauczyciel nie zasłużył na powieszenie
go na “Ścianie Wstydu”, ale w trzecim chętnych wręcz nie
brakowało, a nawet zostało kilku na kolejne tygodnie. Na prośbę
naczelnej dragociary, Gwendolyn Shepherd, przekazujemy jej
wdzięczność zdobywcom zaniedbań, gdyż dawno nie miała tyle frajdy
przy robieniu rankingu.
We wtorek wystartowała Zygmuntówka.
Uczestnicy zabawy mogli obrzucać się
eliksirami
piękności…
a
nie,
inaczej.
Wystawiali jeden ze swoich czterech
eliksirów do walki z eliksirami pozostałych
graczy. Istotne w tej grze jest szczęście, bo
każdy eliksir zdobywa inną liczbę punktów w
zależności od wystawionych mikstur innych
osób. Po kilku dniach zmagań tegoroczną
szczęściarą okazała się Gwendolyn Shepherd.
Mamy jednak nadzieję, że powiedzenie “Kto ma
szczęście w Zygmuncie, ten nie ma w miłości”
nie okaże się prawdziwe.
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Przegląd Salem
Kolejny weekend był zbawieniem dla fanów sportu kontaktowego.
Bitwa z Trollem na pewno pozwoliła na ochłonięcie z
nagromadzonych negatywnych emocji. Zaś następnego dnia w pełni
zrelaksowani mogliście uczestniczyć w Wyzwaniach Rona Weasleya.
2 października przyszła pora na sezon olimpiad - ciąg dalszy. Zdania o
Szkolnej Olimpiadzie z Wróżbiarstwa “SOWie” były podzielone. Jedni
byli zdania, że była koszmarnie trudna, zaś drudzy, że dawno tak
przyjemnej olimpiady nie pisali. Nie wnikamy, za to gratulujemy
Annabeth Snow, która rozgromiła test i pozostałych uczestników w
pięknym stylu.
Kolejnego dnia szare komórki Salemian nie miały szans odpocząć, bo
przyszła kolej na Szkolną Olimpiadę z CM i OpCM “Lumos/Nox”.
Zwycięzca dalej nie został objawiony i czekamy na wyniki z
niecierpliwością!
Jeśli chodzi o wydarzenia, ten weekend oferował nam turniej
Galcożerców zorganizowany przez prefektów oraz Rajd Szlakiem
Remusa Lupina, którego autorką była stażystka OpCM, Mia Adams.
Cieszymy się, że nasi uczniowie również dbają o rozrywkę i nie
wszystko spoczywa na rękach zapracowanych profesorów.
Parę dni później wszyscy fani zupełnej przypadkowości i greckich tóg
mogli wziąć udział w pierwszym etapie Szkolnych Mistrzostw w
Morę. Walki były zacięte i prowadzone w wielkim stylu. Etapy I i II są
już za nami, nie zapomnijcie kibicować swoim faworytom w półfinale!
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Przegląd Salem
Kolejny weekend pełen był różnorodności. W sobotę musieliśmy
obronić zamku przed Śmierciożercami w Bitwie o Salem pod komendę
stażystki z OpCM - Belli McKinsley-Hargreeves, a już następnego
dnia relaksowaliśmy się podczas obstawiania zakładów
bukmacherskich na Wyścigach Skrzydlatych Koni.
Do Halloween jeszcze trochę czasu mamy, ale my już zaczęliśmy
poczyniać do nich przygotowania. W piątek pomogliśmy przystroić
Hogwart na Noc Duchów pod komendą stażystki z Transmutacji,
Anastazji Hargreeves, a w sobotę prefekt naczelne zorganizowały
nam przedwczesne Święto Duchów. Mamy nadzieję, że taki biforek
tylko wzmógł Wasz apetyt na Halloweenową noc.
Klimat mroczny i ponury z nami został do końca weekendu i w
niedzielę odwiedziły nas trzy wiedźmy, aby pomóc w organizacji
zabawy Kocioł Wiedźm. RIP wszyscy Ci, którzy wybrali Malodorę
przed ostatnią kolejką. My o 100 punktach już nawet nie ośmielamy
się myśleć.
Teraz pora na małe przypomnienie. 17 października o 23:59 zamknięte
zostaną zabawy Magiczna Hodowla oraz Portret Dyrektora. Na
warzenie eliksirów w Klubie Ślimaka i kompletowanie list zakupów
macie czas do 23 października, więc lepiej się streszczać!
Od dzisiaj wszyscy uczniowie mają możliwość obsmarowa…. ocenienia
pracy nauczycieli w Salem. Zachęcamy do pisania opinii, ponieważ
każda pomaga dyrekcji podjąć decyzję, komu najbardziej należy się
tytuł Najlepszego Nauczyciela. Po więcej informacji zajrzyjcie
[TUTAJ].
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Przegląd Salem
Wystartowała również Akcja Reklama. Jeśli chcecie pomóc
rozrosnąć się naszej społeczności, weźcie w niej udział, a Wasz
wysiłek na pewno zostanie sowicie nagrodzony. Więcej informacji
znajdziecie pod tym linkiem [TUTAJ].
Na dniach wleci również news o głosowaniu w plebiscycie Złotej
Czarownicy. Jeśli nie wiecie, na czym polega głosowanie, polecamy
zaznajomić się z tym linkiem [TUTAJ]. Gala Złotej Czarownicy
odbędzie się w sobotę 23 października o 19:00 w Wielkiej Sali Salem.
Następnego dnia w tym samym miejscu i o tej samej godzinie wspólnie
zakończymy XV Rok Szkolny. Jeśli jeszcze nie zakupiliście
odświętnych kiecek i garniaków, lećcie szybko na Pokątną, bo w
piątek kolejki będą się ciągnąć milami!
Jednak zanim te dwie imprezy nastąpią, będziecie musieli przebrnąć
przez sesję egzaminacyjną. Rozpiska terminów egzaminów z
poszczególnych przedmiotów widnieje na stronie [LINK]. Życzymy
Wam połamania pióra!
To już tyle na dzisiaj, drodzy czytelnicy. Korzystajcie z ostatnich dni
roku szkolnego, uczcie się pilnie, bądźcie zdrowi, życzymy Wam
smacznego śniadanka/obiadku/kolacji.

Gwenzyliszek
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Teorie Spiskowe
Grabarz szukany na cito!
Profesor Stevengard ostatnimi czasy pilnie poszukuje grabarza…
Mówi o tym na każdym, salemowym kroku! Bliźniocze nosy nie mogły
tego tak zostawić, ponieważ cmentarz szkolny i tak jest dosyć
pokaźnych rozmiarów, a żadnych nowych zgonów nie wykryto w
przestrzeni 1000 kuntów kwadratowych. Szukając wzdłuż i wszerz,
w końcu doszliśmy na jakikolwiek trop i sądzimy, że kwestią
należytej uwagi są również tajemnicze zniknięcia uczniów.
Zapewne, idąc korytarzami, nie raz, czy też nie dwa, natrafiliście na
najprawdziwsze, lecące kłębki siana, jakby poganiane wiatrem.
Możemy już na starcie zagwarantować, że to żadne przewiewy! Okna
na dziedzińcu nadal szczelnie zamykamy - nasza w tym głowa.
Przeraźliwa cisza niestety zbytnio odbija się echem o mury budynku.
Początkowo uważaliśmy, że to kwestia jakichś promocji w Miodowym
Królestwie lub na Pokątnej, gdzie wszyscy zbierają się tłumami,
poszukując czegoś do swoich kolekcji słodyczy lub kryształowych
kul. Atmosfera ta ciągnie się jednak do dnia dzisiejszego, ba!
Dodatkowo, powiększa się z zawrotną prędkością, jak
najprawdziwsza juańska czarna dziura. Nasze lupy nigdy nas nie
zawodzą, a Cael i Horacy nadal poszukują kolejnych dowodów na
większą przyczynę takich rzeczy…a dodatkowo, w pobliskim
śmietniku przed bramą, odnaleźliśmy najprawdziwszy wniosek o
przekazanie 1 procenta na cmentarz dla…Szopi, z niewielkim
dopiskiem, zahaczającym o hasło “dance macabre”. Czy mamy się bać?
Czy era dinoza…chemikaliów Arsena przeminęła na rzecz kursów
tańca śmierci i zabawy w kościanego Boba Budowniczego? Do tego
niestety nie mamy pewności, jednakże zauważyliśmy pewną
zależność…
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Teorie Spiskowe
Zapewne część z Was pamięta naszą ostatnią teorię dotyczącą minibliźniaków panny Perez oraz zaraźliwości tych przerażających, ale
zarazem fascynujących objawów! Jeśli nie, pokrótce przypomnimy:
ostatnimi czasy w Salem byliśmy świadkiem ponownej plagi klonów tym razem w wersji mini. Częściowo dowiedliśmy, że stoją one za
wieloma błędami w rankingach, przede wszystkim błyskotkowych.
Nie wykluczamy więc, że wirus mini-wersji przechodzi nie tyle co na
profesor Stevengard, która z pomocą kilku zaufanych wspólników z
meksykańskiej mafii i swoich małych kloników, powiększa swoje
środowisko naturalne, ale również na naszych…uczniów!
Po naszych badaniach możemy być pewni, że mini-wersje
nauczycielom nie szkodą, wręcz byśmy powiedzieli, że im pomagają.
Zaś przy młodych adeptach magii niestety nie mamy takiej pewności…
Więc radzilibyśmy zapisywać się na kurs dance macabre - może to
jeden ze sposobów, by uciec przed zaminiwersjowaniem? Radzimy
jednak zachować ostrożność oraz jeść dużo karpi - jak mówi znana
maksyma: Karpie Zjem (czy tam Carpe Diem.. *podrapali się po głowie*)!
Niech żyje królowa!
Co jak co, ale legenda o Gwenzyliszku stała się już… no, legendarna.
Chyba każdy chociaż trochę kojarzy Władczynię Rur i wcale nie jest
nią Aurora “Aruru/Rura” Menendez, którą podejrzewamy o chęci
zamachu stanu (czyżby imieniem chciała celowo zmylić fanów
Gwenzyliszka i przywłaszczyć sobie wszystkie zaszczyty???). No ale
nie o tym teraz mowa - nie możemy rozpraszać się innymi osobami
kiedy na celownik bliźnioczych teorii wchodzi nikt inny jak
Gwenzyliszek. Zanim jednak zaczniemy rozważania, trzeba
przypomnieć sobie czym, albo i kim, jest Gwenzyliszek. Został on
odkryty przez Bliźnioki podczas grania w Ravenlon - grę
organizowaną przez Yoongiego Cane i Sunnivę Sorensen.
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Teorie Spiskowe
Od tej pory mieszkał w rurach w ścianach Wieży Zachodniej i był
wychowywany przez profesora Hyde, karmiony czekoladkami z
galcami. Jak już raz pisaliśmy w 31 wydaniu szkolnej gazetki, ten
wonsz rurowy posiada Klasyfikację Bliźniokową XXXXXX, czyli 6
razy X - stworzenie to wymaga szczególnej uwagi i jednocześnie
ostrożności. Gwenzyliszek może być pociesznym stworzeniem, ale
nie warto go prowokować. Zwłaszcza teraz - kiedy dorósł.
Nie było do końca wiadomo jak będzie zachowywał się dorosły
Gwenzyliszek, ale Bliźniokom udało się poznać jego wielkie plany
oraz nowe źródła energii, którymi się żywi. Wkrótce będziemy
Gwenzyliszka nazywać Gwendolyn z rodu Shepherd, Pierwszą tego
imienia, Niestrudzoną, Królową Dragotów, Królową Prefektów i
pierwszych uczniów, Khaleesi Wielkiego Morza Rur, Wyzwolicielką
z Zaniedbań i Matką Stażystów. Dlaczego? To bardzo proste.
Gwenzyliszek ma ambitne plany ekspansji swojego terytorium,
zdobywanie nowych rur, by szkoła mogła się rozrastać, a sam
galcożerny gad rozszerzać wpływy. Ale no właśnie - czy tylko
galcożerny? Od kiedy Gwenzyliszek ma na celu wszystkich swoich
trzech oczek stworzenie nowego imperium, mamy wrażenie, że…
zmienił swoją dietę na nieco bardziej czerwoną. Ale nie, nie, nie jada
krwi, żywi się zaniedbaniami! Nie od dziś wiadomo, że dyrektor
Shepherd zajmuje się cotygodniowym podsumowaniem rankingiem
dragotów. Przez dwa tygodnie tego roku szkolnego była jednak…
dziwna cisza. Bardzo dziwna, jakby wszyscy nauczyciele gromadzili
zasoby, przygotowywali się do wojny, ataku? I oto w trzecim
tygodniu zaniedbania posypały się czerwonym ciężkim deszczem!
Bliźnioki naiwnie myślały, że Gwenzyliszek płacze, gdy je wpisuje,
ale… cóż… sam się przyznał, że jest wręcz przeciwnie!
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Teorie Spiskowe
Doszło nawet do tego, że groził ostatnio całej kadrze profesorskiej
zaniedbaniami jeśli pojawi się choć jedno okienko w planie. Czyżby
czekoladki z galcami były przeżytkiem starych czasów,
wspomnieniem dzieciństwa niczym Nutella? Nigdy chyba się nie
dowiemy, ale wszystkim nauczycielom, stażystom, prefektom,
redaktorom i innym współpracownikom Gwenzyliszka polecamy
ostrożność. Jeśli zabraknie pokarmu… co będzie z nami?
P.S. Jeśli gdy to czytacie, Bliźnioki nie są dostępne na chacie lub ŚMowym Facebooku, to znaczy, że dopadła nas zemsta Gwendolyn z rodu
Shepherd, Pierwszej tego imienia, Niestrudzonej, Królowej
Dragotów, Królowej Prefektów i pierwszych uczniów, Khaleesi
Wielkiego Morza Rur, Wyzwolicielki z Zaniedbań i Matki Stażystów.
Z
Trzymajcie za nas kciuki, kochamy Was. Bez odbioru, apip.
Śnieżna bliźnioka & syrenkowy bliźniok

Rycina Gwenzyliszka, wykonana przez Galla
Bliźnioka. Chociaż jakiś ślad po nas zostanie
dla przyszłych pokoleń. APIP
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Poznajcie społeczność Salem!
Szanowni czytelnicy, witamy w kolejnej odsłonie artykułu
zapoznającego Was z ciekawostkami z życia Salemiaków! Ponieważ
redaktor piszący artykuł okazał się wyjątkowo zapominalski i
artykuł tworzył w pośpiechu, to zabawa związana z zadawaniem
pytań subtelnie zmieniła swoją postać - ale nie martwcie się, nie
oznacza to, że informacje zawarte niżej są mniej ciekawsze!
Zapraszam do czytania!
Pierwszą ofiarą redaktora stała się Julie Black, gwardzistka i
uczennica Gryffindoru. Spośród trzech możliwych kategorii pytanie magiczne, życiowe i prywatne - wybrała dla siebie magiczne
właśnie! Usłyszymy jej odpowiedź.
Czy Julie Black uważa, że dom, do którego uczęszcza w Salem jest
zgodny z jej charakterem? Jaki byłby, gdyby decydowała potterowska
Tiara Przydziału?
Powiedzmy, że jest połowicznie, ponieważ mam cechy i Gryffindoru i
Slytherinu. Więc odpowiedź na pytanie, w którym z tych domów jestem,
zawsze wprowadza mi mętlik w głowie, ale w sumie myślę, że bliżej mi do
Slytherinu.
Czyli Julie to tak naprawdę Ślizgonka, chociaż Tiara Przydziału
miałaby podobny dylemat jak przy Harrym Potterze. Na usta ciśnie się
pytanie, dlaczego więc Julie zdecydowała się na Gryffindor, jednak
zgodnie z zasadą, trzymamy Was w niepewności i zmierzamy do
Sunnivy Sorensen, która również wyraziła ochotę odpowiedzenia na
magiczne pytanie.
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Poznajcie społeczność Salem!
Jakie zajęcia w Hogwarcie byłyby dla Sunnivy torturą? Na jakie
chodziłaby z największą chęcią?
Torturą to byłaby Historia Magii - kocham ten przedmiot, ale pytanie
jest o realia Hogwartu, a tam uczył Binns, u którego były mega nudy.
Najchętniej chodziłabym chyba na Transmutację, bo jest całkiem fajnie
przedstawiona.
Nie mamy wątpliwości, że historia magii w wykonaniu Nicolasa jest
nieporównywalnie bardziej interesująca, niż ta Cuthberta, o czym
świadczy chociażby szkolne kółko historyków. Zapraszamy Sunnivę
na te okazjonalne spotkania!
Kolejną upolowaną osobą była Nicolle Word, ponownie preferująca
pytanie magiczne (co ciekawe, w poprzedniej odsłonie artykułu
związanej z nominacjami, ta kategoria była najmniejpopularna).
Zobaczmy, jakie informacje nam zdradziła!
Gdyby Nicole urodziła się czarodziejką, byłaby z rodziny czystej
krwi, półkrwi a może mugolaczką?
Obstawiam na półkrwi, ponieważ jak tak patrzę na moją rodzinę, to spora
większość to zatwardziali mugole, więc przypuszczam że jakbym się
urodziła czarownicą, to też by tak było, a poza tym nie wierzę w czystość
krwi. Nie da się jej utrzymać w 100 procentach - "gdybyśmy się nie
mieszali, to byśmy już wyginęli". Pamiętacie, jakoś tak to szło.
W rzeczywistości to moja babcia miał predyspozycje takie
paranormalne! Na szczęście nie zdawała sobie z tego sprawy… jak jej
jakiś kwiatek nie przypasował, to można było na głowie stawać i tak do
miesiąca usechł/zgnił.

|| SM SALEM || NUMER 35 ||PAŹDZIERNIK 2021 ||

Poznajcie społeczność Salem!
Jak widać Nicolle miała zatrważające sekrety rodzinne do
opowiedzenia na łamach gazetki. Teraz nie będzie już tajemnicą, że
panienka
Word
pochodzi
z
rodziny
czarnoksiężników
specjalizujących się w zabijaniu roślin.
Ciekawe pytanie zaś zostało wylosowane (nie chciała wybierać
kategorii) dla Charleene Aranrhod:
Gdyby Charleene miała wybrać trzeciego prefekta naczelnego Salem,
to kto by nim został?
Nie ma takiej osoby. No co będę oszukiwać, jak tylko ja i Brook jesteśmy
aktywne.
Nie można prefekcinie naczelnej odmówić ani racji, ani skromności,
jednak z racji niewykorzystanego potencjału naszej respondentki,
otrzymała ona następne pytanie:
Który z profesorów Hogwartu powinien wstąpić do Salem, aby objąć
posadę nauczyciela w naszej szkole?
Severus Snape, zdecydowanie! Wybitny profesor, sarkastyczny i
mroczny. Od pierwszej części przykuł swoją uwagę, więc każdy go
obserwował. Postać lubiana przez większość fanów, oraz crush wielu
dziewczyn
*Krukonka sugestywnie unosi brwi*
Mimo iż był wymagający, to na pewno byłby jednym z tych lubianych
profesorów. Tutaj, w świecie magii, dużo osób nie przepada za Eliksirami,
choć zależy od tego jak są prowadzone, tak samo jak Obrona przed
Czarną Magią. Myślę, że mając lekcje z Severusem Snapem, aktywnych
byłoby więcej uczniów i Salem zyskałoby większą popularność! Poza tym,
no proszę cię! To Severus Snape!
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Poznajcie społeczność Salem!
Pani Aranrhod na pewno lubi igrać z ogniem, biorąc pod uwagę jak
złośliwym pedagogiem bywał Severus Snape. Redakcja śmie
podejrzewać, że jej odpowiedź może mieć związek z rzekomymi
fankami czarnowłosego eliksiroznawcy… ekhem… na co zaś trafił
Lian Hyde?
Który z radnych jest Twoim zdaniem najbardziej atrakcyjny?
(poważnie wylosował to pytanie!!!)
*Roześmiał się cicho, słysząc pytanie, aż musiał otrzeć z kącików oczu
drobne łezki, które się tam pojawiły.*
Och no nie wiem, nie wiem, jakże trudna zagadka! Muszę się nad tym
poważnie, okropnie poważnie zastanowić!
*Starał się zachować powagę, bawiąc się swoją obrączką w
“zamyśleniu”.*
Hm, hm, hm… Oczywiście, że Gwenzyliszek nam jaśnieje niczym galeony w
banku, a Bliźnioka jak śnieg w słońcu… Nie można zapominać też o
radnych Cane czy radnym Rileyu… Okropnie trudny wybór, chyba o nikim
nie zapomniałem, co?
*Zerknął rozbawiony na redaktora, licząc na paluszkach ile
dyrektorów już wymienił, ale w końcu pokręcił głową z czułym
uśmiechem.*
No dobrze, tak naprawdę moja odpowiedź pojawiła mi się w głowie już od
kiedy usłyszałem pytanie, nie trzeba być wróżbitą, żeby wiedzieć, kogo
bym wymienił.
*Puścił Ianowi oczko.*
Ale nie byłbym sobą, gdybym się trochę nie podroczył!
*Wyszczerzył ząbki, widząc już oczyma wyobraźni niezadowoloną minę
męża czytającego gazetkę.*
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Poznajcie społeczność Salem!
Moja odpowiedź to… Nickolas le Fent! Jest najwspanialszym, kochanym
mężem na świecie, no i co mogę powiedzieć… najprzystojniejszy Francuz
jakiego znam.
*Powachlował się dłonią.*
A o innych rzeczach to poopowiadam mu osobiście.
*Szepnął konspiracyjnie, kołysząc się na piętach z rękoma założonymi za
plecami i niewinną minką.*
Tym uroczym akcentem kończymy tę odsłonę “Poznajcie Społeczność
Salem”. Zapraszamy do przejrzenia reszty artykułów tego wydania i
śledzenia kolejnych gazetek!
Juan Maevito
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Hogwart kilka lat wstecz
Cześć i czołem Salemianie! Zapewne każdy z Was jest teraz zajęty wieloma
sprawami, o czym świadczą pustki w Wielkiej Sali Salem. Wiecie co jest
najlepszą metodą na odpoczynek i rozrywkę? Quidditch! Chociaż nawet
podczas gry nie zawsze wszystko idzie gładko. Pamiętacie pierwszy mecz
Quidditcha, podczas którego Harry Potter złapał złoty znicz? Ależ to były
emocje! Nie obeszło się bez podejrzanych sytuacji, jak np. ścigający
chłopaka tłuczek. Od razu można było wywnioskować, że jest on
zaczarowany. Cały mecz tak naprawdę mógł potoczyć się inaczej. W
pierwszej chwili, gdy Ron oraz Hermiona dostrzegli sabotaż tłuczka,
rudowłosy młodzieniec chciał uratować Harry’ego. W tym momencie
powstrzymała go panienka Granger, aczkolwiek co by się zadziało, gdyby
mimo wszystko Ron postanowił rzucić zaklęcie? Szybko przemieszczający
się czarodziej na miotle oraz manewrujący obok niego tłuczek to dość
trudne cele do trafienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaklęcie
trafiłoby w Pottera, co doprowadzić mogło do tragedii. Przypomnę także,
że różdżka Weasley’a była złamana, więc równie dobrze zaklęcie kolejny
raz mogło polecieć w niego samego. Niezależnie od sytuacji, komuś i tak
stałaby się krzywda. Jak dobrze, że niezawodna Hermiona powstrzymała
Rona przed zrobieniem głupoty. Podczas pogoni za złotym zniczem Harry
oraz Draco stoczyli emocjonujący wyścig dookoła trybun, a właściwie…
pod nimi. Po dłuższym czasie Malfoy stracił równowagę, a koniec jego
miotły zahaczył o jedną belkę, przez co chłopak dość spektakularnie
spadł z miotły. Nie był to delikatny, zgrabny upadek. Aż dziwne, że nic
poważniejszego mu się nie stało. Mimo wszystko Potter nie przerwał
gonitwy i dalej polował na znicza. Tłuczek nie dawał za wygraną i gdy
tylko Harry wyciągnął rękę w stronę złotego znicza, tłuczek z
niewyobrażalną prędkością uderzył go w rękę, łamiąc ją. Teraz
zastanówmy się, do czego mogłoby dojść, gdyby młodzieniec oberwał w
głowę?
Jestem prawie pewna, że skończyłby z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu,
który mógłby towarzyszyć mu już do końca życia lub zginąłby na miejscu.
Druga opcja wydaje się być bardziej prawdopodobna, mając na uwadze
prędkość tłuczka oraz siłę jego uderzenia. Finalnie Harry również spadł z
miotły i leżał na ziemi ze złamaną ręką.
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Hogwart kilka lat wstecz
Po raz kolejny z pomocą przyszła Hermiona, która skierowała różdżkę na
piłkę i głośno wypowiedziała zaklęcie Finite Incantatem, które ma za
zadanie niwelować efekty rzuconych wcześniej zaklęć. W ten sposób
znów ocaliła jednego ze swoich przyjaciół. Myślę, że każdemu w życiu
przydałaby się taka wybawicielka. A skoro o wybawicielach mowa…
Gilderoy Lockhart! Był jedną z pierwszych osób, które podbiegły do
Pottera, by sprawdzić jak się czuje i udzielić ewentualnej pomocy. Harry
nie był przekonany czy oddanie się w ręce Lockharta jest dobrym
pomysłem i próbował się wymigać. Niestety, profesor mimo wszystko uparł
się, że zna odpowiednie zaklęcie, które natychmiast sprawi, że chłopiec
przestanie odczuwać ból. Czy się udało? No pewnie! Zaklęcie Gilderoya
pomogło młodzieńcowi ze złamaną kością, gdyż… Całkowicie ją usunęło,
przez co jego ręka stała się bardzo giętka. Chyba nie na taki efekt liczył
poszkodowany… Potter odprowadzony został do skrzydła szpitalnego, w
którym otrzymał odpowiednią pomoc. Hodowanie nowej kości jest
procesem niesamowicie bolesnym oraz nieprzyjemnym, więc gdyby tylko
niemądry profesor zdecydował się odpuścić rzucanie losowego zaklęcia,
Madame Pomfrey miałaby ułatwione zadanie. Jednakże drodzy
czarodzieje, nie ma się o co martwić! Nasza nauczycielka Latania na
Miotle, Rosen Rogood wraz ze szkolnym Trenerem Quidditcha, profesor
Annabeth Wolfrose-Korfis odpowiednio przypilnują Was na boisku i z
pewnością nie dopuszczą, żeby jakakolwiek z sytuacji przedstawionych
wyżej miała miejsce w Salem.

Brooklynne Crowley
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[Wszyscy uczniowie Szkoły Magii Salem jak zwykle byli zajęci różnymi
ważnymi sprawami i każdy w pośpiechu przemieszczał się po zamku. Gryfonka
powoli traciła nadzieję na znalezienie kogoś z odrobiną wolnego czasu, aż
nagle natknęła się na wolno spacerującą osobę w szacie z niebieskimi
elementami. Był to nie kto inny jak Mia Adams! Dziewczyna w podskokach
podbiegła do niej i szturchnęła w ramię.]
Brook: Mia, cześć! Znajdziesz może Mia: Długo, no stosunkowo długo…
chwilę na krótki wywiad? [Zrobiła [Zamyśliła się na chwilę.] 1,5 roku.
uroczą minkę, chcąc na wszelki
wypadek zmiękczyć serce koleżanki.] Brook: Czyli można powiedzieć, że ze
szkołą
jesteś
już
doskonale
Mia: [Krukonka jak zwykle z głową w
obeznana! Pamiętasz może jak
chmurach, podskoczyła lekko na
dźwięk swojego imienia.] Oo, cześć. zaczęła się Twoja przygoda z Salem?
Taaak, chyba tak. [Uśmiechnęła się [Zerknęła na nią z zaciekawieniem.]
nieśmiało.]
Mia: [Na twarzy dziewczyny pojawił
Brook: Cudnie! [Chwyciła ją za się uśmiech, jednak po chwili można
nadgarstek i zaciągnęła na jedną z też było dostrzec odrobinę smutku.]
ławek w kącie korytarza, by mieć To był kwiecień 2020. Siedziałam na
choć trochę spokoju od tłumu
zdalnych zajęciach i przeglądając fb
głośnych uczniów.] Jak tam? Jak mija
otworzyła mi się strona SMiC
dzień?
Winsford. [Zrobiła krótką pauzę, bo
Mia: [Usiadła na ławce i oparła się wspomnienie Winsa wciąż było w niej
ostrożnie o ścianę.] W porządku. żywe.] I tak właśnie, ze strony
Chociaż zawsze może być lepiej. Winsford trafiłam na stronę Salem.
[Odparła cicho.]
Brook: Z tego co wiem, od lat jesteś
Brook: W takim razie oby było uczennicą
Ravenclawu.
Miałaś
lepiej. [Otworzyła notes na pustej
okazję być w innym domu? [Posłała
stronie i chwyciła pióro w dłoń.] Do
dziewczynie ciepły uśmiech.]
rzeczy! W Salem jesteś już… No
właśnie, ile?
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Mia: W Salem nie. Każdy rok szkolny Mia: [Minęła dłuższa chwila zanim
spędziłam w Ravenclawie.
dziewczyna zabrała głos.] Jeśli mam
być szczera, to… Ostatnie 2 lata
Brook: Czyli oddana Krukonka! szkolne gorzej niż w poprzednie.
[Puściła
oczko
dziewczynie
i [Przerwała, zastanawiając się czy
zachichotała pod nosem.] A nie powinna o tym mówić.] Nico? Jest
myślałaś, żeby spróbować swoich sił super opiekunem! Nawet jak go nie
wśród Gryfonów, Puchonów lub ma to czuję jego hm… Aurę w
Ślizgonów?
dormitorium. [Zachichotała cicho.]
Mia: Oczywiście, że myślałam. Przez
jakiś czas myślałam czy nie wrócić,
tak wrócić, bo kiedyś, jeden rok
szkolny byłam w Hufflepuffie. Przed
trwającym
obecnie
rokiem
zastanawiałam się, czy nie zmienić
barw na czerwone.

Brook: Czyli nawet jeśli fizycznie

Brook: I co Cię powstrzymało przed
zmianą?

przed Czarną Magią. Dlaczego

Mia: [Zaśmiała się pod nosem.] No cóż,
ludzie, Papa Smerf i… Wygodne
fotele przy kominku. [Po chwili
zastanowienia dodała.] W tym roku
prawie byłabym Gryfonką, gdyby nie
jakieś
moje
widzimisię,
że
postanowiłam
mieć
niebieski
certyfikat ukończenia stażu.
Brook: [Kiwnęła głową, śmiejąc się
cicho.]
Rozumiem,
niebieski
certyfikat na pewno będzie pięknie
wyglądać! Jak czujesz się wśród
Salemowych Krukonów? I jakim
opiekunem jest Nicolas Cane?

go nie ma, to duchem jest zawsze,
super!

[Szybko

zapisała

coś

w

notesie, stawiając przy tym dwa
wykrzykniki.] Staż! W tym roku
zdecydowałaś się na staż z Obrony
akurat ten przedmiot?
Mia: To bardzo proste, OpCM to
jeden
z
moich
ulubionych
magicznych przedmiotów.
Brook: Jak wiadomo, Bella również
została stażystką tego samego
przedmiotu. Jest między Wami jakaś
rywalizacja o lepsze wyniki, czy
raczej wspieracie się wzajemnie
lub całkowicie nie zwracacie na
siebie uwagi? [Uśmiechnęła się
lekko, zastanawiając się czy usłyszy
jakieś zaskakujące fakty.]
Mia: Hm… Przez większość czasu w
ogóle nie zawracałam sobie głowy.
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Skupiałam się na swoich zadaniach.
W ostatnim tygodniu trochę się
zmieniło i… Zaczęłyśmy więcej
rozmawiać o stażu, motywować,
podnosić na duchu.

zdecydowanie najważniejsze. A co
planujesz po ukończeniu stażu?
Rozpoczniesz kolejny, wrócisz
jako uczennica, czy może celujesz
w stanowisko nauczyciela?
Mia:

Brook: [Zanotowała każde słowo
wypowiedziane przez Krukonkę.] Jakie
masz odczucia jako stażystka?
Towarzyszy Ci chwilami stres lub
zauważasz jakieś trudności?
Mia: Określiłabym je jako mieszane.
Jest trudno, nie będę ukrywać.
Jestem z natury bardzo nieśmiała,
więc wszystkie wystąpienia, typu
organizacja wydarzenia, czy nawet
zwykła lekcja, to dla mnie duży
stres. Mam chwilę totalnego
załamania, ale mam też kilka osób,
które zawsze znają słowa wsparcia i
motywacji. [Przerwała na moment, po
czym dodała.] Oni zapewne wiedzą o
kim myślę. Równocześnie bardzo się
cieszę, że mam okazję robić taki staż,
bo nie ukrywam, że było to jednym z
moich
marzeń,
gdy
tylko
przeczytałam na stronie Salem o
takiej możliwości.
Brook: Bardzo dobrze, że masz przy
sobie ludzi, którzy Cię wspierają.

Nie

wiem

zdradzać

moje

zakończeniem

czy

powinnam

plany
roku…

stanowisko

przed
Ale

w

nauczyciela

zdecydowanie nie celuję. Także
Arsen, możesz czuć się spokojny.
[Zaśmiała się.]
Brook: Niech to w takim razie
pozostanie słodką tajemnicą. Jako
iż w Salem jesteś już długo, to
pewnie

miałaś

styczność

z

większością naszych nauczycieli.
Każdy

z

wyjątkowy
aktualnej

nich

ma

charakter.
kadry

odmienny,
Kogo

z

pedagogicznej

zdążyłaś polubić najbardziej?
Mia: Ojej, muszę to przemyśleć,
żeby sobie nie zaszkodzić przed
końcem roku. Nie no, żart
oczywiście. Nie mogę powiedzieć
tylko o jednym nauczycielu, bo
każdy jest wyjątkowy na swój
sposób. Ale jak już muszę kogoś
wymienić, to będzie to Arsen.
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Na jego lekcjach zawsze jest dużo klimatu, a moim zdaniem to właśnie on
jest jednym z najważniejszych czynników w szkołach magii. Poza tym,
zajęcia są zawsze przemyślane co do minuty. Annabeth Snow, za jej
zupełnie odmienne podejście do, co by nie mówić niełatwego przedmiotu. I
Nicolas, dzięki niemu polubiłam Historię Magii. W jego wykładach zawsze
można znaleźć coś… [Zawahała się.] Jakkolwiek to zabrzmi… Śmiesznego.
Brook: Chyba też nie potrafiłabym wybrać tylko jednej osoby. [Przewróciła
stronę w notesie.] Poza ciekawymi zajęciami, Salem oferuje masę
przeróżnych zabaw. Która z nich najbardziej przypadła Ci do gustu?
Mia: Salemopoly! Bardzo też lubię Króla Pottera.
Brook: [Uśmiechnęła się na myśl o Salemopoly, które jej zdaniem jest jedną z
najbardziej emocjonujących gier w szkole.] Zajęłam Ci już dużo czasu, więc
na sam koniec, czy chciałabyś przekazać coś naszym czytelnikom lub może
kogoś pozdrowisz?
Mia: Tak, pozdrawiam bliźnioki. Jesteście super i… Może trochę za
wcześnie, ale dzięki Wam za wszystko.
Brook: [Zapisała ostatnie słowa, po czym podniosła się z ławki i poprawiła
szatę.] Dziękuję Ci z całego serca za wywiad. Bardzo przyjemnie mi się z
Tobą rozmawiało!
Mia: [Też wstała.] Dziękuję również. [Uśmiechnęła się jeszcze raz i ruszyła
w swoją stronę.]
[Brooklynne odetchnęła z ulgą, gdyż wywiad przebiegł wręcz fantastycznie,
a rozmowa z Mią była czystą przyjemnością. Zadowolona z siebie pobiegła do
biblioteki, by w ciszy poskładać wszystkie nabazgrane notatki w piękną
całość.]
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Wywiad ze Świeżaczkiem
[Gryfonka jak zwykle o tej godzinie wybrała się na spacer po szkole. Lubiła
samotne przechadzki, na które zawsze zabierała tylko swój notes i pióro.
Kolejny już raz szukała osoby, którą mogłaby podpytać o kilka rzeczy do
szkolnej gazetki. Podczas wędrówki natknęła się na uchylone drzwi, za
którymi znajdowało się dormitorium Hufflepuffu. Delikatnie zapukała, po
czym zerknęła do środka. Na pierwszy rzut oka pomieszczenie wydało się być
puste, jednakże gdy zajrzała głębiej, zobaczyła wpatrującą się w nią Aricę
Swan, która siedziała na jednym z foteli. Nieśmiałym krokiem podeszła do
dziewczyny.]
Brook: Cześć! Wybacz, że zawracam
głowę o tej porze. [Uśmiechnęła się
zakłopotana do Puchonki, licząc na
to, że nie przeszkodziła jej jakoś
mocno.] Masz może chwilę, by
odpowiedzieć na kilka pytań?

Brook: [Uważnie wsłuchiwała się w
każde słowo Puchonki, notując
wszystkie
informacje.]
Czyli
świeżaczek! Ach, pamiętam jak sama
byłam nowa w szkole. Kiedy to było…
[Zamyśliła się.] Dawno! A jak oceniasz
atmosferę w Salem? Co Ci się u nas
Arica: [Dziewczyna wstała ze najbardziej podoba?
swojego miejsca i odwzajemniając
uśmiech, podeszła i przywitała się z Arica: Spodobały mi się najbardziej
dziewczyną.] Hejka, jasne!
tutejsze zabawy, jest ich wiele, a są
bardzo ciekawe i wciągające!
Brook: Fantastycznie! [Na jej [Jasnowłosa zamyśliła się przez
twarzy pojawił się szeroki uśmiech. chwilę, po czym kontynuowała.]
Podeszła
wraz
ze
swoją Jeżeli o atmosferę chodzi, to jest tu
rozmówczynią do najbliższej kanapy, bardzo miło, można fajnie spędzić
od razu otworzyła notes i szybko coś czas z innymi.
w nim nabazgrała.] Zacznijmy może
od początku Twojej przygody z Brook: Zgadzam się, atmosfera w
Salem. Jak i kiedy się zaczęła?
szkole jest jak najbardziej wspaniała!
[Posłała dziewczynie ciepły uśmiech i
Arica:
W Salem jestem od przerzuciła stronę w notesie.]
niedawna, właściwie to mój Zdecydowałaś
się
zapisać
do
pierwszy rok szkolny tutaj. Hufflepuffu. Skąd taka decyzja?
Trafiłam tu można powiedzieć, że
"przypadkiem".
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Arica:
Och,
to
oczywiste!
[Dziewczyna była gotowa na to
pytanie, dlatego od razu przeszła do
odpowiedzi.] Ogółem w Świecie
Magii od zawsze byłam w
Hufflepuffie, jakoś najbardziej mi
odpowiada i czuję się w nim
najlepiej. [Uśmiechnęła się ciepło,
przypominając sobie jej pierwszy raz
w tym domu.]

Wśród Puchonów czuję się super!
Jest miły klimat i bywa czasem
zabawnie. Annabeth za to nas
integruje i pomaga w niektórych
sprawach, za to ją uwielbiamy!

Brook: Puchonka z krwi i kości! A
tak
czysto
teoretycznie…
[Zmrużyła delikatnie oczka.] Gdyby
nie Hufflepuff, to jaki dom byś
wybrała?

Brook: Na taką odpowiedź właśnie
liczyłam. Panienka Snow ma
wielkie serducho i wierzę, że
zajmuje się Wami jak własnymi
dziećmi!
[Po
chwili
nieco
spoważniała i wlepiła wzrok w oczy
koleżanki.] W tym roku powierzono
Ci ważną funkcję, jaką jest prefekt
domu.
Spodziewałaś
się,
że
zostaniesz wybrana?

Arica: Tak szczerze... [Spojrzała na
ziemię z zamyślonym wyrazem
twarzy.] Kiedyś byłam Gryfonką,
ale to dawno temu. Dlatego wydaje
mi się, że byłby to Gryffindor, przy
okazji powspominałabym sobie
stare czasy, jak jeszcze nie
należałam do śm-u! [Zachichotała
cicho pod nosem.]

Arica: W sumie nie spodziewałam
się tego. Sądziłam, że zostanie
wybrany ktoś, kto dłużej jest w
Salem, ale widać, że mi zaufano,
więc bardzo mi z tego powodu
miło! [Dziewczyna nie potrafiła
ukryć uśmiechu na twarzy, więc
poprawiła się tylko na siedzeniu i
słuchała dalej.]

Brook: Jako Gryfonka stwierdzam,
iż jest to bardzo dobry wybór.
[Puściła jej oczko.] Ale! Zostańmy
przy ziemniaczkach, które jak
wiadomo są cudowne i pyszniutkie!
[Zaśmiała się cichutko.] Jak czujesz
się wśród Puchonów w Salem i jaką
opiekunką jest Annabeth Snow?

Brook:
Serdecznie
gratuluję
oczywiście! A jak się czujesz jako
prefekt?
Dostrzegasz
jakieś
trudności?

Arica:
[Słysząc kolejne słowa,
wyszczerzyła lekko ząbki.]

Arica:
Jako prefekt czuję się
świetnie! Jak wiadomo, każda
osoba z taką funkcją ma swoje
obowiązki, więc nutka trudności
jest, ale radzę sobie z tym idealnie.
Brook: Cieszę się bardzo w takim
razie.
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Odpowiednia
osoba
na
odpowiednim miejscu! [Odgarnęła
włosy i zrzuciła z siebie sweterek,
gdyż przez ogień rozpalony w
kominku zrobiło jej się nieco
gorąco.] Salem posiada szeroką
ofertę edukacyjną, więc na pewno
masz jakieś przedmioty, które
lubisz
ciut
bardziej
od
pozostałych. Zdradzisz nam które
najbardziej przypadły Ci do gustu?
Arica: [Odsłoniła kosmyk włosów z
twarzy i zastanowiła się nad
pytaniem.] Od zawsze lubiłam
Obronę przed Czarną Magią, to mój
ukochany przedmiot. Ale w Salem
najbardziej mi przypadła do gustu
Smokologia i Transmutacja, choć
myślałam, że niezbyt sobie z tymi
przedmiotami radzę, to tutaj mi
idzie bardzo dobrze!
Brook: Interesujące wybory. Choć
ogólnie sama nie bardzo się
niektórymi z tych przedmiotów
fascynuję, to przyznaję, że lekcje są
bardzo
przyjemne.
A
który
przedmiot najmniej do Ciebie
przemawia? [Uniosła delikatnie
brew, czekając z zaciekawieniem na
odpowiedź.]
Arica: Myślę, że Antyczne Runy. Nie
przypadły mi i troszkę ciężko mi je
zrozumieć, ale staram się jakoś to
opanować.

Oczywiście to nie przez profesora
lub coś w tym stylu, sam przedmiot
bywa dla mnie trudny! [Zrobiła
szeroki uśmiech.]
Brook: Rozumiem, Runy bywają
skomplikowane i czasami sama mam z
nimi problem, aczkolwiek mimo
wszystko
bardzo
lubię
ten
przedmiot. [Odwzajemniła uśmiech.]
Wspomniałaś na początku, że
spodobały Ci się tutejsze zabawy. Jak
wiadomo jest ich tu ogrom.
Posiadasz jakąś swoją ulubioną
zabawę lub może wydarzenie, które
najmilej wspominasz?
Arica: Zdecydowanie Opowieści spod
Muchomora! A to dlatego, że zawsze
lubiłam
kontynuować
jakąś
wymyśloną historię i sprawiało mi to
frajdę. [Zaczęła wspominać w głowie
czasy, gdy będąc dzieckiem wymyślała
własne historie.]
Brook: Muchomorek! [Zaświeciły jej
się oczka na wspomnienie o bajkach
opowiadanych przez Radę Szkoły.]
Wieczorki z grzybkiem są przemiłe!
[Zerknęła na zegarek, który miała na
nadgarstku i zorientowała się, że
zrobiło się późno.] Tak miło mi się z
Tobą rozmawiało, że straciłam
poczucie czasu! Czy jest coś, co
chciałabyś
przekazać
naszym
czytelnikom? A może chcesz kogoś
pozdrowić?
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Arica: [Zastanowiła się chwilkę.] W takim razie, z chęcią pozdrowię
wszystkich Puchonów. [Zaśmiała się cicho.] W każdym razie, dziękuję Ci
bardzo za rozmowę!
Brook: To ja Ci bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na wywiad. [Dziewczyna
podniosła się z kanapy i przytuliła Puchonkę na pożegnanie.] Do zobaczenia!
Arica: [Jasnowłosa odwzajemniła uścisk i pożegnała się z dziewczyną.] Do
zobaczenia!
[Młoda redaktorka zgarnęła swoje rzeczy i skierowała się w stronę wyjścia.
W drodze do swojego dormitorium czytała zebrane notatki ciesząc się, że
miała okazję dowiedzieć się czegoś więcej o Puchonce, którą wcześniej znała
tylko z widzenia.]
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Recenzowanie na zawołanie
Hi, Salemowicze!
Dzisiaj przychodzę do was z nieco krótszą recenzją niż ostatnio, a to
dlatego, że zbyt wiele słów może wam zaspoilerować, a tego bym nie
chciała! Ostatnio na topie jest jeden z najnowszych seriali, który na
tyle opanował internet, że ludzie powoli mają go dość. Jednak czy
słusznie? Nie! Ostatnio na topie jest jeden z najnowszych seriali,
który na tyle opanował internet, że ludzie powoli mają go dość.
Jednak czy słusznie? Nie!
Squid Game, serial twórców z korei, w którym celem jest
przetrwanie. W pierwszym odcinku poznajemy Gi-hun Seonga, który
zachęcony przez matkę, wybiera się, by kupić prezent swojej córce.
Nie udaje mu się to, bo jak zwykle wpada w hazardowy nałóg.
Spłukany i zawiedziony nieudanym dniem, udaje się do domu, jednak
po drodze spotyka tajemniczego mężczyznę, który proponuje mu
udział w grze, na pozór wyglądającej na prostą. Stawką w niej jest
mnóstwo wonów. Po długiej rozgrywce wygrywa, podobnie jak 455
innych osób, których łączy jedno - problemy finansowe. Ostatecznie
wszyscy zgadzają się na udział w grze, gdzie zabawy są łudząco
podobne do tych, w które każdy z nas grał w dzieciństwie. Stawką
jest coś więcej niż pieniądz, ale nawet to nie zniechęca ich do
udziału.
I tutaj się zatrzymam, żeby nie powiedzieć za wiele, bo to trzeba po
prostu zobaczyć. Przejdźmy jednak go aktora, który wciela się w
głównego bohatera. Jung-Jae Lee - 48 letni aktor, znany w korei z
kilku swoich debiutów. Jednak dla nas jest zupełnie obcy, co według
mnie jest jak najbardziej na plus, ponieważ oceniamy jego grę w tym
serialu, a nie przez pryzmat innych produkcji. Jung wcielił się w
swoją postać naprawdę dobrze, świetnie odgrywając każdą emocję
swojej postaci. Genialne i prawie bezbłędne odegranie roli, sprawia,
że chce się śledzić historię Gi-huna. Podobnie jak reszta aktorów,
którzy równie świetnie wcielili się w każdą postać.
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Recenzowanie na zawołanie
Oglądając serial widzowi towarzyszy wiele emocji. Ciekawość,
złość, irytacja i wzruszenie, a czasem nawet szok. To wszystko
sprawia, że serial staje się niezwykle wciągający.
Niepokojąca i zaskakująca atmosfera powoduje, że serial można
zdefiniować jednym słowem - fantastyczny. Z każdym odcinkiem
zachęca do poznania zakończenia i śledzenia historii bohaterów.
Kiedy skończyłam pierwszy sezon, od razu sprawdziłam, w jakim
czasie ma pojawić się drugi i niestety, albo i stety trzeba na niego
trochę poczekać. Śmiało jednak mogę stwierdzić, iż serial należy do
jednego z najlepszych seriali Netflixa. W momencie kiedy normalnie
nie przepadam za azjatyckimi serialami, tak ten wciągnął mnie na tyle
mocno, że z chęcią będę śledzić inne produkcje tamtejszych
twórców.
Przechodząc do kwestii “Czy polecam?” śmiało mogę powiedzieć, że
tak, bo Squid Game jest naprawdę wartym obejrzenia. Wciągający i
porywczy, słowa, które już same w sobie zachęcają do sięgnięcia za tą
produkcję. Przestroga jednak dla wrażliwych, bo w serialu
naprawdę dużo się dzieje. Słowem podsumowania, serial Squid Game
należy do tych, które zdecydowanie powinien znaleźć się na top
liście seriali Netflixa, bo jest to serial, który na pewno na to
zasługuje.
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Recenzowanie na zawołanie
Każdy z Nas zna Baśnie braci Grimm takie jak Czerwony Kapturek,
Trzy świnki, czy Jaś i Małgosia. A co byście powiedzieli gdyby te
opowiadania wcale nie były tak miłe i spokojne.
Właśnie w ten sposób wszystko przedstawia serial pt. “Grimm”.
Serial ten przedstawia perypetia detektywa Nicka Burckharta w
którego wcielił się David Giuntoli.
Nick wiódł wspaniałe i szczęśliwe życie u boku swojej ukochanej
Juliette, którą grała Bitsie Tulloch, którą planuje poślubić. Jego
świat staje do góry nogami kiedy zaczyna widzieć potwory
(wesenów). Umierająca ciotka Marie (Kate Burton) wyjawia mu
rodzinny sekret, czyli to że jego rodzina należy do pradawnego rodu
Grimmów czyli ludzi posiadających zdolności rozpoznawania
Wesenów, ukrywających się pośród zwykłych ludzi, a ich zadaniem
jest walka z nimi. Nick musi pogodzić nowe życie z swoją pracą w
policji, a także utrzymać w tajemnicy przed Juliettte i swoi
najlepszym przyacielem jak i partnerem w pracy.
Hawkiem
(Russell
Horsby).
Podczas jednej z swoich spraw
niespodziewanie
zyskuje
sprzymierzeńca Monro’a (Silas
Weir Mitchell), Blutbada, który
wprowadza
go
w
tajniki
nadprzyrodzonego życia.
Według mnie ten serial jest warty
obejrzenia, nawet jeśli ktoś kiedyś
nie lubił przekolorowanych baśni
to może polubi tę wersję. Ja
polubiłem i podczas seansu
świetnie się bawiłem.
Jezz Morgan
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Legendy ze świata
Legenda o rzece Tag
Wszystko sie dzieje w momencie gdy na kolejnego władcę imperium
rzymskiego ogłoszono urodzonego w hiszpanii Adriana. Przez
Puerta de Pompae triumfalnie przejeżdżały kwadryki na czele z
Flawiuszem. Był to młody centurion, który w wolnym czasie nauczał
jazdy konnej bogatsze dzieci patrycjuszy. Na właśnie jednej z takich
lekcji poznał Marcję. Cztery białe konie które w tej chwili
towarzyszyły Flawiuszowi miały być prezentem właśnie od niej..
Pewnego dnia Marcja obiecałą centurionowi swoja dozgonną miłość
jeśli ten wygra dla niej wyścig.. Na wydanej dzień wcześniej kolacji
Flawiusz zauważył wysłannika rzymu i Marcję mizdrzących się jak
dwa szczeniaki.
Centurion prawie wygrał wyścig ale zauważył na publiczności swoją
ukochaną właśnie z nim…...Stracił szybkość i przegrał.
W nocy po wyścigu Flawiusz załamany przegraną zawędrował na
most przecinający rzekę Tag. Przystanął na nim i wrzucił do rzeki
całą resztę monet na poczet przewozu przez Styks. Gdy miał już
skoczyć powstrzymała go jakaś niewidzialna siła. - starzec z długą
białą brodą był jego wybawicielem.. Jasno dał mu do zrozumienia, że
to co chciał uczynić byłoby oznaką tchórzostwa i nie rozwiązałoby
problemu. Flawiusz postanowił posłuchać starca choć to było
trudne. Starzec zaoferował mu nowe życie z dala od Toledum w
Emerita Augusta (Merida) oby ten zabliźnił rany.
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Rozrywka
Drodzy Salemowicze!
Pewnie każdemu czasem nudzi się po zajęciach czy w weekendy, więc
przychodzimy do Was z odrobiną rozrywki. Swoje odpowiedzi przesyłajcie
proszę na naszego maila: rozrywka.witchplease@gmail.com do dnia 21.10.
Udanego odpoczynku i wielu Wybitnych w dziennikach.

Prawie cały rok szkolny za nami. Więc czas zobaczyć jak
znacie Naszych Salemowych profesorów. Podam Wam po 3
skojarzenia a Wy będziecie musieli odgadnąć, który
profesor się pod nimi kryje.

SKOJARZENIA

Już niedługo egzaminy, na pewno smutne są teraz Wasze
miny. Właśnie teraz zobaczymy jak znacie historię Naszej
wspaniałej szkółki. Jak to mówimy na pączkach - czas na
IZBĘ!!!

IZBA
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Rozrywka
Nasze obie piękne redaktorki naczelne są wspaniałymi
(emerytowanymi czy nie) nauczycielkami - jedna
Wróżbiarstwa a druga Transmutacji. Przyszykowaliśmy
więc Wam anagramy z obu tych przedmiotów.

ANAGRAMY

Teraz czas na pobudzenie Waszej kreatywności. Zadankiem
dla Was będzie przypisanie do podanych profesorów ich
animagicznych form zwierzęcych. każdą odpowiedź proszę
o któtkie uzasadnienie.

PROFESOROWIE

Powodzenia!
Jezz
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Horoskop
Baran
Co jak co, ale Ty wiesz co to znaczy rozrywka! Nie znikaj
jednak po imprezie w dormitorium w tajemniczych
okolicznościach jak połowa uczniów - masz tu jeszcze wiele
do zrobienia.

Byk

Będzie tego! Musisz spróbować się przemóc i pokonać demony
prokrastynacji! Możesz nawet zobaczyć czy nie pomogą Ci w
tym psidwaki - podobno są wszystkożerne, a hazard związany z
wyścigami przynosi endorfiny.

Bliźnięta
Tym razem to Twoja kolej na bogactwo! Uważaj na Pana
Niuchacza bo będzie miał chrapkę na Twoje klejnoty zdecydowanie będziesz przodował w rankingu Błyskotek, a
także będziesz miał szczęście do zakładów w Gonitwie
Psidwaków.

Rak

Gorąca herbata pita przy kominku w dormitorium może pomóc
w ukojeniu nerwów. W końcu egzaminy już za pasem, dlatego
przydałaby się chwila na odpoczynek. Mniejsza ilość zmartwień
= dłuższe życie!

Lew
Wiemy, że zmienianie przyzwyczajeń może być ciężkie, ale
czasem dobrze jest otworzyć się na nowe - jak na przykład
wodniki kelpie w Portrecie Dyrektora.

Panna
W najbliższym czasie czeka Cię niespodzianka - i to pozytywna!
Miej oczy dookoła głowy, a profesor Maevi z pewnością chętnie
pożyczy Ci też teleskop, by poszukać tej jedynej gwiazdki z
nieba.
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Horoskop
Waga
Uważaj na flirciarskie zapoznania - najbliższy czas może
zgotować Ci parę nowych znajomości, jednak uważaj kto
dosiada się do Ciebie w ławce albo na wydarzeniach szkolnych.
Przypadkowo możesz wplątać się w niezbyt przyjemną sytuację.

Skorpion

Wiemy, że jesteś tak odważny niczym małe, wojownicze
druzgotki ale czasami lepiej przemilczeć pewne sprawy. W
niektórych sytuacjach lepiej nie powiedzieć niczego niż za
dużo, a widzimy burzowe chmury zbierające się nad Twoją
głową.

Strzelec
Zbliża się do nas rześka pogoda, zalecamy piesze wędrówki w
doborowym towarzystwie. Spacer na błoniach pomoże na
jesienną chandrę.

Koziorożec

Czasem dobrze jest być samodzielnym, ale nie jesteś skrzatem
domowym - nie musisz bać się prosić o pomoc w codziennych
obowiązkach!

Wodnik
Miodowe królestwo otwiera przed Tobą swoje podboje. Mała
czekoladka (lub pięć!) nie zaszkodzi, a z pewnością pomoże w
skupieniu się na ważnych sprawach podczas jesiennej aury

Ryby
Letnia pogoda dawno już minęła, a porywcze decyzje o
kąpielach w szkolnym jeziorze nie są najlepszym pomysłem.
Zalecamy zatrzymanie się na chwilę i posłuchanie szarych
komórek! Przydadzą się też na zbliżające się egzaminy...
Lian Hyde i Nickolas le Fent
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