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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:

Wywiady
Książkowe Salemole
Recenzje
Sucharki Kowalskiego
Chwile z opętaniem
Galeria Salemowej Sztuki
Kącik Kulinarny
Zapomniane święta
Kącik Magizoologiczny

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

Salem na gorąco
Ankietyzacja
Przegląd Salem

A może wolisz zdobyć kilka
punktów? Czeka na ciebie
świeżutki dział rozrywkowy:

Rozrywka
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Salem na gorąco
Witajcie kochani w kolejnym roku!
Kolejny rok, kolejne miłosne westchnienia, plotki oraz rozczarowania
ocenami. My to wszystko zbieramy, aby uprzykrzyć wasze życie (albo
wzbogacić w pikantne njusy). Czytajcie i piszcie dalej swoje floopiarskie
wiadomości, abyśmy mogły z nich czerpać! Zapraszamy do pierwszych w
tym roku ploteczek!

Miłosne igraszki jak jaja traszki
Nasza piękna i wspaniała szkoła, przyjazna dla
każdego. Zadbane błonia na których lekcje Opieki
nad Magicznymi Stworzeniami odbywają się minimum
raz w tygodniu. Mimo wszystko mnóstwo stworzeń o
które profesor Galvin dba wymagają dużo uwagi. Ale
czy nie więcej niż obiekty westchnień? Częste
znikanie profesora Rafaela jest dość zagadkowe,
jednak nie dla nas! Czyżby na błoniach było ciekawiej
po lekcjach niż na nich? Podobno westchnienia
Rafaela zostały zignorowane przez profesor Galvin
która
zamiast
Rafaela
wybrała…Magiczne
Stworzenia o których wygląd może zadbać.

Wąsomancja
Przemilutki opiekun prefektów oraz organizator wielu eventów - Lian
Hyde le Fent, swoją salę lekcyjną kocha ponad wszystko. Niestety
podobno jedna z naszych uczennic przyłapała profesora…nie na
oczyszczaniu kuli kryształowej, tylko na bieganiu za kogutem. Nie
byłoby nic dziwnego gdyby nie fakt, że szukał odpowiedzi na to kiedy
wyrośnie mu wąs… Czyżby nasz dyrektor chciał być poważnym
profesorkiem ze zrzędliwym głosem? Tego dowiemy się jak wyrośnie mu
wąs.

|| SM SALEM || NUMER 39 || MAJ 2022 ||

Salem na gorąco

Okłady z węgla
Węgiel na Pokątną! Tego domagają się wszyscy już od 18 lat istnienia
Salem. Dzisiaj poznaliśmy prawdę o znikającym kruszcu… Dyrektor
Rogood wieczorami wchodzi do wanny wypełnionej węglem! Ponoć
takie okłady z czarnego złota (bo na inne złoto jej nie stać)
sprawiają, że znikają wszelkie zarazki, a tych jest pełno na boisku.
Może niektórzy powinni pójść jej śladem? A może ktoś się zlituje i
weźmie jej zapasy na Pokątną?

Znikający uczniowie
Od kilku dni zanotowałyśmy wzrost
zniknięć wśród uczniów. Jednym z nich
jest Ślizgonka - Adeline Flores.
Prawdopodobnie zniknęła, by wraz z Lily
Hopper otworzyć nielegalną hodowlę
kopru. Ponoć karmią nim grzeczne
pieski, aby były jeszcze grzeczniejsze!
Czy jest to możliwe? Trzeba zapytać
wybitnych znawców, jednak psidwaki na
błoniach nie siusiają już na buty
uczniów… Więc może to pomogło?
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Salem na gorąco
W sumie żadna nowość
Kian Maevi zdradza swoją żonę - Charleene Ambarellę. Chyba już to
nikogo nie zdziwi, że nasz kochany dyrektor podbija wszelkie serca,
nawet te… które już dawno nie biją. Podobno to sprawiło, iż zapałał
on miłością do OpCM i naucza teraz tego przedmiotu. Legendy mówią,
że chciał przejąć cmentarzysko! CIEKAWE DO CZEGO…

Dziękujemy wam za przeczytanie naszych ploteczek! Mamy nadzieję, że
bawiliście się świetnie i nie macie nam nic za złe. Jeśli macie, to plotki te
pisał Rafael Weden. Kisski, pozderki.

Mojry plotkary,
Noniś, Liliś&Alexa

|| SM SALEM || NUMER 39 || MAJ 2022 ||

Ankietyzacja
Witajcie kochani w kolejnej ankiecie!
Tematem była majówka, a aż 19 osób z chęcią uzupełniło nasze dzieło.
Zapraszamy do analizy waszych odpowiedzi!

Zdecydowana większość wybrała książkę/film! Mam nadzieję, że wasz seansik
minął bardzo przyjemnie i spędziliście ten czas bez żadnych zmartwień. Wiele
głosów padło również na wyjazd w super miejsce, więc niezależnie od tego co
wybraliście, liczy się tylko to, abyście byli superkowo wypoczęci i szczęśliwi!

Jak widać mamy remis! Obie opcje są bardzo kuszące i obie z nich mają 31,6%
głosów. Nasi ankietowani zdecydowanie mieli ciężki wybór, ale czy jedno
wyklucza drugie? Przecież łóżko Kiana prawdopodobnie znajduje się w
domu! Chyba, że woli spać pod gołym niebem.
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Ankietyzacja

Czy koperek pasuje do kiełbasy? Ankietowani twierdzą, że tak! Lily
Hopper z chęcią rzuci się na smaczną kiełbaskę z grilla, a zaraz za nią
pobiegną: Abigail oraz Nereida! Najwidoczniej nasze prefektki
potrzebują wiele węglowodanów albo innych anów (...ianów?)
podczas ciężkiej służby!

Lody są najlepsze o każdej porze dnia i nocy. Nikt nie powie inaczej,
bo tak widać w naszej ankiecie! Aż 36% ankietowanych wybrało lody.
Na drugim miejscu uplasowała się cieplutka kiełbaska z grilla.
Podium zamyka karkóweczka, bo czymże byłby grill bez mięsa? Jak
wiadomo, cała trójca pasuje do siebie, więc jedźcie, jedźcie moi mili!
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Ankietyzacja

Królowa jest tylko jedna, a raczej król. Keczup panuje na stołówkach
i talerzach większości Salemian. I BARDZO DOBRZE! Jest to najlepszy
dodatek do wszystkiego. No chyba, że jesteście zwyrodnialcami i
jecie ryż z keczupem. Wtedy na STOOOOOS!

Od wieków wiadomo, że Pan Niuchacz jest najlepszym śpiewakiem w
Salem. Jego duet z panną Shepherd się zakończył, jednak solowa
kariera w blond (!) peruce jest zdecydowanie lepsza. Powiew
świeżości przyniósł w Salem najnowszy krążek Niuchacza: Jak się
bawić, to się bawić, galce ukraść, diaxy spalić. Miejmy nadzieję, że jego
kariera będzie wspaniała, a społeczność nie pożałuje postawienia na
niego w tejże ankiecie.
Wasze ankieciary
Noniś&lexa
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Przegląd Salem
Witajcie, Salemianie! Wiecie, że za nami już 6 tygodni intensywnej
nauki? Ciężko uwierzyć, że tak szybko ten czas leci! Mamy nadzieję, że
świetnie spędziliście pierwszą połowę roku szkolnego i równie
aktywnie uczestniczyć będziecie w drugiej. Pora trochę podsumować
wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w naszej szkole,
zwłaszcza w przeciągu pierwszych czterech tygodni.
10 kwietnia o godzinie 19:00 odbyło się oficjalne rozpoczęcie XVIII
roku szkolnego. Do Rady Szkoły dołączyła nauczycielka Latania na
Miotle - Rosen Rogood. W zeszłym roku pożegnaliśmy kilkoro
naszych ukochanych Profesorów, a w zastępstwie pojawiły się nowe
duszyczki. Opiekę nad Magicznymi Stworzeniami przejęła
fantastyczna Ziya Galvin, na Astronomię wskoczył genialny Rafael
Weden, natomiast nauczania nas Eliksirów podjął się wyśmienity
Jason Frostern. To oczywiście nie koniec zmian, ponieważ dwójka
nauczycieli
zrezygnowała
ze
swoich
dotychczasowych
przedmiotów, by zacząć swoją przygodę z czymś nieco innym. Arsen
McGreen zdecydował się uczyć Transmutacji, a Obronę przed Czarną
Magią wziął na siebie Kian Maevi. Niestety, Czarna Magia odeszła
wraz z Profesor Stevengard, gdyż w naszej szkole nikt nie podjął się
nauczania tego przedmiotu.
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Przegląd Salem
Cóż byśmy zrobili bez wspaniałych opiekunów domów?
Prawdopodobnie mielibyśmy większy luz przed 22… Ekhm, tak. W
zeszłym roku pożegnaliśmy aż trzech opiekunów: Missy Mikaelson,
Sophie Stevengard oraz Annabeth Wolfrose-Korfis. Przesyłamy im
wszystkim masę przytulasów! Opiekunką Gryffindoru pozostała
Rosen Rogood, Hufflepuff przygarnął Xavier Anderson, Ravenclaw
doczekał się powrotu Nicolasa Cane’a, natomiast Slytherin jest pod
opieką Wynonny Perez.

11 kwietnia ruszyły Opowieści spod
Muchomora,
czyli
wieczorne
opowiadanie bajek przez Radę Szkoły.
Zadaniem uczniów oraz nauczycieli jest
wytypowanie poprawnego zakończenia,
a osoba, która zdobędzie najwięcej
punktów ma szansę na zdobycie
pamiątkowej statuetki. Tegoroczną
zwyciężczynią okazała się Wynonna
Perez, której gratulujemy genialnej
intuicji!

W pierwszym tygodniu opiekunowie organizowali spotkania domów,
na których opowiadali uczniom o szkole, omawiali dostępne funkcje
oraz odpowiadali na wszelkie pytania i integrowali się ze swoimi
podopiecznymi. Była to świetna okazja, by lepiej się poznać, a także
miło rozpocząć rok szkolny.
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Przegląd Salem
16 kwietnia mieliśmy okazję wziąć udział w Integracji z Jajem, która
miała na celu zbliżyć do siebie społeczność Salem. Idealna okazja, by
poznać osoby spoza swojego domu oraz dowiedzieć się czegoś więcej
o nauczycielach. Podczas całego wydarzenia panowała Wielkanocna
atmosfera, dzięki czemu mogliśmy poczuć się jak na wspólnych
Świętach.

18 kwietnia rozpoczął się koszmar każdego ucznia
- Gargulki. Nauczyciele ponownie nie mieli litości
i atakowali bezbronnych uczniów w najmniej
spodziewanych momentach. Nie mogło zabraknąć
również kar w postaci chemicznych nicków, czy
kilometrowych wierszy, które miały na celu
zafundować danemu Profesorowi cukrzycę.
Tegoroczne podium zostało opanowane przez
Slytherin! Pierwsze miejsce zdobyła Doris Shey,
na drugie wskoczyła Alexa Marpher, natomiast
trzecie należy do Abigail Edevane. Serdeczne
gratulacje dla wszystkich uczestników, a
szczególnie dla naszych zwyciężczyń!
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Przegląd Salem
23 kwietnia odbył się Sabat Czarownic, podczas którego
dowiedzieliśmy się, którzy uczniowie pełnić będą poszczególne
funkcje, a także świetnie bawiliśmy się na przygotowanych przez
Dyrekcję zabawach. Nie mogło zabraknąć genialnych kostiumów!
Prefektami Naczelnymi zostały Mrtvna
Sulivan oraz Lexa Smith. Ogromne
gratulacje! Odznaki Prefektów Domu
otrzymali w tym roku: Iness Parcival, Lily
Hopper, Gabrielle Simpson, Nereida Wengs,
Jezz Morgan, Mia Blythe, Abigail Edevane
oraz Alexa Marpher. Również wielkie
gratulacje! Nie możemy zapomnieć także o
Gwardii. Tegorocznymi reklamami zajmują
się: Lily Malfoy, Nemezja Walvery, Ambrozja
Green, Nina Verner, Miranda Nox,
Brooklynne Crowley, Doris Shey i Walkilia
Kain. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki
i życzymy powodzenia!

24 kwietnia wzięliśmy udział w Wyzwaniach Rona Weasleya, podczas
których mogliśmy pobawić się specjalną kolekcją kart postaci z
Harry’ego Pottera oraz Fantastycznych Stworzeń, która stworzona
została przez rudzielca. Zabawa była jak zwykle przednia! Nasi
goście spisali się na medal.
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Przegląd Salem
25 kwietnia rozpoczęły się zabawy tygodniowe, za którymi wszyscy z
pewnością ogromnie tęsknili. W poniedziałki oraz piątki możemy
sprawdzić swoją wiedzę przedmiotową podczas Króla Pottera. We
wtorki oraz czwartki Jacob zaprasza na przepyszne Pączki
Kowalskiego. Środa należy do (nie)zacinającej się Błyskawicy oraz
Wyjca!
Lubicie bawić się Eliksirami? Jeśli tak, to z pewnością przypadła Wam
do gustu Zygmuntówka, która odbyła się 27 kwietnia. Jej
organizatorką i koordynatorką była Wynonna Perez, która dbała o
bezpieczeństwo każdego zawodnika. Tegorocznym mistrzem została
cudowna Lily Hopper, która jednym punktem pokonała Brooklynne
Crowley. To była zawzięta rywalizacja. Czyżby dziewczyny
zdecydowały się na rewanż w przyszłym roku?
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Przegląd Salem
Jak często macie okazję ścigać się na skrzydlatych koniach?
Obstawiam, że niezbyt często. 30 kwietnia Salemowicze otrzymali
taką możliwość! Pierwszy wyścig zwyciężyła Brooklynne Crowley
wraz ze swoim Testralem. Zwycięzcą drugiego wyścigu został Lian
Hyde, który dosiadł Graniana. Trzeci wyścig zwyciężyła Ambrozja
Green, która również wylosowała Graniana. Gratulujemy udanego
wyścigu oraz dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział!

Jak wiadomo, Salem jest miejscem, w którym nie da się nudzić.
Wiele atrakcji za nami, a jeszcze więcej dopiero się pojawi.
Zachęcamy do czynnego udziału w życiu szkoły, by na pewno nic
Was nie ominęło! Do zobaczenia!
Brooklynne Crowley
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Wywiad ze Świeżaczkiem
Lili Hopper: [Młoda czarownica
weszła do kawiarni i spostrzegła
swoją koleżankę, z którą miała
dzisiaj przeprowadzić wywiad do
szkolnej gazetki. Podeszła do
stolika, przywitała się, postawiła
dwie wody na stoliku i usiadła
naprzeciw Ślizgonki. Dziewczyna
przygotowała samonotujące się
pióro i spojrzała z uśmiechem na
koleżankę] Hej Alexa! Miło mi, że
zgodziłaś się na wywiad do szkolnej
gazetki. Nie przedłużając, zadaję od
razu pierwsze pytanie! Skąd
dowiedziałaś się o naszej szkole?
Alexa Marpher: [Alexa odgarnęła na
bok pasmo swych włosów i usiadła
wygodnie w fotelu na przeciwko Lily
Hopper] Hej Lily! To ja dziękuję, że o
mnie pomyślałaś. Dzień jak co
dzień, siedziałam sobie słuchając
muzyki. W mojej głowie zrodził się
pomysł dołączenia do jakiejś
magicznej szkoły. Przeglądnęłam
więc Facebooka gdzie trafiłam na
posty właśnie o Salem. Lekko
zaskoczona ilością osób piszących
o niej, postanowiłam zerknąć jak
to
wszystko
tam
wygląda.
Przeglądnęłam
wszystko
na
stronie i nie czekając ani chwili
dłużej zapisałam się tak więc
dołaczenie do społeczności Salem
mogę zawdzięczyć postom na
Facebooku. [Zaśmiała się i wzięła łyk
wody stojącej tuż przed nią.]
LH: Cieszymy się więc, że internet
obecnie ma takie możliwości i
mogłaś do nas trafić! [Uśmiechnęła
się radośnie do młodej czarownicy i
upijając łyk napoju w szklance,
delikatnie kiwnęła głową i zadała
kolejne
pytanko,
które
ją
nurtowało.]

Czy jesteś w tym domu, w którym
chciałaś być? Czy poszło coś nie po
Twojej myśli?
AM: [Młoda dziewczyna poprawiła
się na siedzeniu, okazując gotowość
do
dalszych
odpowiedzi.]
Generalnie nie ukrywam, że
czasami wahałam się nad tym w
jakim domu powinnam być, jednak
po przyjściu do Slytherinu
poczułam, że jestem na swoim
miejscu. Podpowiedziałam Tiarze,
żeby umieściła mnie właśnie tam i
jak widać moje prośby zostały
wysłuchane dzięki czemu mogę
kroczyć
po
szkolnych
korytarzach
w
ślizgońskich
barwach. [Spojrzała na swoją
wypracowaną szatę z przebitkami
zieleni oraz herbem domu na swym
boku.]
LH: [Dziewczyna sięgnęła po wodę i
sprawdziła czy pióro notuje
poprawnie odpowiedzi i pytania.]
Czy masz już ulubiony przedmiot i
nauczyciela? Jeśli tak, to kto to?
AM: Przychodząc tutaj do szkoły
nie znałam praktycznie nikogo
dlatego postanowiłam dać czas
każdemu
z
nauczycieli
aby
przekonać
się
do
nich.
Zdecydowanie mogę przyznać, że
nie
wszystkie
przedmioty
przypadły mi do gustu jednak w
mojej głowie jest wyjątkowa
trójca
Wróżbiarstwo,
Numerologia oraz Obrona przed
Czarną Magią. Tak samo uwielbiam
profesorów którzy prowadzą te
przedmioty.
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Wywiad ze Świeżaczkiem
Mam tutaj na myśli Liana Hyde'a,
Karola Piccifues oraz Kiana Maevi.
U profesora Maevi’ego lekcje są
prowadzone w luźnej atmosferze
którą można porównać do zwykłej
dyskusji. Na Wróżbiarstwie mamy
dużo
ciekawych
wycieczek
natomiast profesor Karol dzięki
swojemu
spokojowi
potrafi
zapanować nad wszystkimi i
dokładnie studiuje z nami dany
temat mimo iż nie zawsze jest
prosty. Jeśli miałabym wybrać
jeden ulubiony przedmiot - nie
umiałabym się zdecydować.
LH: Czy jest ktoś z nauczycieli, kto
Ciebie przeraża? Jeśli się nie boisz,
to proszę o dane i powód!
[dziewczyna zaśmiała się, widząc
przerażenie w oczach swojej
rozmówczyni]
AM: [Z lekkim przerażeniem w oczach
wzięła łyk wody i zaczęła opowiadać
dalej.] Mówiąc szczerze, mimo
wszystko
jest
to
profesor
McGreen. Sam przedmiot którego
uczy jest diabelsko ciężki, a
niestety profesor dodaje jeszcze
więcej postrachu w Wielkiej Sali,
jak i na lekcjach, dlatego mimo
wszystko staram się ich unikać.
Nie wiem dlaczego profesor
próbuje być taki groźny, ale
niestety zbyt dobrze mu to
wychodzi. Podczas gargulków
wyjątkowo kosił wszystkich i zero
litości dla kogokolwiek. Aż strach
się bać!

Czy jesteś w tym domu, w którym
chciałaś być? Czy poszło coś nie po
Twojej myśli?
AM: [Młoda dziewczyna poprawiła
się na siedzeniu, okazując gotowość
do
dalszych
odpowiedzi.]
Generalnie nie ukrywam, że
czasami wahałam się nad tym w
jakim domu powinnam być, jednak
po przyjściu do Slytherinu
poczułam, że jestem na swoim
miejscu. Podpowiedziałam Tiarze,
żeby umieściła mnie właśnie tam i
jak widać moje prośby zostały
wysłuchane dzięki czemu mogę
kroczyć
po
szkolnych
korytarzach
w
ślizgońskich
barwach. [Spojrzała na swoją
wypracowaną szatę z przebitkami
zieleni oraz herbem domu na swym
boku.]
LH: [Dziewczyna sięgnęła po wodę i
sprawdziła czy pióro notuje
poprawnie odpowiedzi i pytania.]
Czy masz już ulubiony przedmiot i
nauczyciela? Jeśli tak, to kto to?
AM: Przychodząc tutaj do szkoły
nie znałam praktycznie nikogo
dlatego postanowiłam dać czas
każdemu
z
nauczycieli
aby
przekonać
się
do
nich.
Zdecydowanie mogę przyznać, że
nie
wszystkie
przedmioty
przypadły mi do gustu jednak w
mojej głowie jest wyjątkowa
trójca
Wróżbiarstwo,
Numerologia oraz Obrona przed
Czarną Magią.
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Wywiad ze Świeżaczkiem
Tak samo uwielbiam profesorów
którzy prowadzą te przedmioty
czyli Lian Hyde, Karol Piccifues
oraz Kian Maevi. Na ich lekcjach
czuję się jak w niebie, nie dość, że
przedmioty same w sobie są
wyjątkowe to jeszcze sposób w jaki
profesorowie przekazują wiedzę
jest
ciekawy.
U
profesora
Maevi’ego lekcje są prowadzone w
luźnej atmosferze którą można
porównać do zwykłej dyskusji. Na
Wróżbiarstwie
mamy
dużo
ciekawych wycieczek natomiast
profesor Karol dzięki swojemu
spokojowi potrafi zapanować nad
wszystkimi i dokładnie studiuje z
nami dany temat mimo iż nie
zawsze jest prosty. Jeśli miałabym
wybrać jeden ulubiony przedmiot nie umiałabym się zdecydować.
LH: Czy jest ktoś z nauczycieli, kto
Ciebie przeraża? Jeśli się nie boisz,
to proszę o dane i powód!
[dziewczyna zaśmiała się, widząc
przerażenie w oczach swojej
rozmówczyni]
AM: [Z lekkim przerażeniem w
oczach wzięła łyk wody i zaczęła
opowiadać dalej.] Mówiąc szczerze,
mimo wszystko jest to profesor
McGreen. Sam przedmiot którego
uczy jest diabelsko ciężki, a
niestety profesor dodaje jeszcze
więcej postrachu w Wielkiej Sali,
jak i na lekcjach, dlatego mimo
wszystko staram się ich unikać.

Nie wiem dlaczego profesor
próbuje być taki groźny, ale
niestety zbyt dobrze mu to
wychodzi. Podczas gargulków
wyjątkowo kosił wszystkich i zero
litości dla kogokolwiek. Aż strach
się bać!
LH: [Westchnęła cichutko.] Oj tak,
pytania podczas gargulków… Mam
dla Ciebie przedostatnie pytanie!
Jak się czujesz w społeczności
naszej szkoły?
AM: Zdecydowanie czuję się tutaj
wspaniale. Wiem, że jeśli będę
miała problem z czymkolwiek to
jest tutaj stos osób które mogą mi
pomóc. Wielka Sala jest miejscem
gdzie zawsze rozkręca się jakaś
rozmowa przy której można
pośmiać się czy też pożartować.
Dzięki codziennej dawce rozrywki
mogę się bardziej integrować z
innymi co daje mi poczucie
przynależności do społeczności
Salem. Atmosfera w tej szkole jest
bajeczna,
wszyscy
nawzajem
możemy sobie pomagać więc czego
chcieć więcej!
LH: Dobrnęłyśmy do końca
wywiadu! Czy chciałabyś coś
powiedzieć
osobom,
które
zastanawiają się czy dołączyć do
naszej społeczności?
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AM: Zdecydowanie pragnę im przekazać aby nie bali się tutaj przyjść.
Zapisujcie się od razu, nie obawiajcie się, że nie dacie sobie rady bądź się
nie odnajdziecie. Jest tutaj grono przewspaniałych osób które pomogą
Wam się odnaleźć w Salem i oprowadzą Was po zamku. Zachęcam Was do
brania udziału w zabawach bo dzięki temu poznacie dużo osób i spędzicie
miło czas. Czekamy na Was!
LH: Dziękuję Ci bardzo za wywiad i do zobaczenia na lekcjach! [Lily wstała
i podała rękę dziewczynie]
AM: Ja również dziękuję za wywiad, do zobaczenia! [Alexa uścisnęła dłoń i
wyszła z kawiarni].

[Lily jednak została jeszcze w kawiarni, czekając na jeszcze jednego “świeżaczka”.
Spojrzała na zegarek, spóźniał się. Lekko westchnęła i upiła łyk swojej wody. Po 10
minutach spostrzegła chłopaka w drzwiach i wstała, uśmiechając się do niego].
LH: Spóźniłeś się, ale cieszę się, że jesteś! Siadaj, trochę porozmawiamy! Od
razu pierwsze pytanie, Skąd dowiedziałeś się o naszej szkole? [dziewczyna
zaśmiała się i usiadła na swój fotel.]
Henry Tremblay: Hej, przepraszam i dziękuję za zaproszenie! [usiadł na fotelu
naprzeciw dziewczyny] O szkole wiedziałem już wcześniej, lecz doszedłem do
niej ze względu na swoją miłość, Rozalie Morgan ówcześnie.
LH: Czy jesteś w tym domu, w którym chciałeś być?
HT: [chłopak uśmiechnął się lekko] Na samym początku chciałem iść Slytherinu,
lecz uważam że wybór Ravenclaw było najlepszym co mogłem zrobić. Są tam
osoby które wspierają się i okazują sobie wzajemny szacunek co jest dobre dla
dalszego rozwoju tego domu.
LH: [dziewczyna uśmiechnęła się.] Tak, myślę, że są to rzeczy ważne, co
swobodnego życia w dormitoriach. Kolejne pytanie, Czy masz już ulubiony
przedmiot i nauczyciela? Jeśli tak, to kto to?
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HT: [poprawił się na fotelu] Ahh
moim ulubionym przedmiotem...
[chłopak zamyślił się na chwile]
Myślę że jest nim Astronomia lub
Transmutacja. Ze względu na
przedmiot uważam że nim dla mnie
jest Arsen McGreen.
LH: [dziewczyna zaśmiała się.]
Kolejne pytanie, jestem ciekawa
odpowiedzi na nie! Czy jest ktoś z
nauczycieli, kto Ciebie przeraża?
Jeśli się nie boisz, to prosimy z
czytelnikami o dane.
HT: [zaśmiał się słysząc następne
pytanie] Nie, a bynajmniej tak myślę
że nikogo takiego nie ma. Ale
pewnie z czasem może ktoś taki
być! Brr, lepiej będę uważny na
lekcjach.
LH: Przedostatnie pytanie! Jak się
czujesz w społeczności naszej
szkoły?
HT: [poprawił się na fotelu i lekko
stukał w swój podłokietnik, słysząc
pytanie i zamyślił się nad
odpowiedzią] A no, czuje się bardzo
dobrze, jest tutaj przyjaźnie,
każdy stara się pomagać jak
potrafi. Wszyscy są tutaj jedna
ogromna rodzina.
LH: Super, i ostatnie pytanie. Czy
chciałbyś coś powiedzieć osobom,
które zastanawiają się czy
dołączyć do naszej społeczności?

HT: [uśmiechnął się wesoło] Myślę
że zawsze warto spróbować
czegoś nowego, tutaj każdy
pomaga sobie więc nie musisz bać
się że sobie nie poradzisz.
LH: Dziękuję Ci bardzo za
poświęcony czas! Do zobaczenia!
[dziewczyna
ponownie
wstała,
uścisnęła dłoń chłopaka i zaczęła
się zbierać do wyjścia]
HT: Ja również dziękuję. [chłopak
uścisnął jej dłoń i wyszedł z
kawiarni.]
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Abigail
Edevane:
[Ślizgonka
siedziała sobie wygodnie w fotelu,
który specjalnie na tę okazję
pojawił się w szkolnej zbrojowni.
Naprzeciwko czarnowłosej stał
drugi fotel - duży i błękitny.
Dziewczyna z uwagą czytała coś co
zapisane było na kartach notatnika,
który trzymała na kolanach. Po
paru minutach siedzenia w ciszy
Abigail usłyszała czyjeś kroki.
Momentalnie podniosła głowę i
zobaczyła swojego dzisiejszego
gościa - dyrektora Liana Hyde’a.]
Dzień dobry Profesorze! [Pisnęła
radośnie, wskazując mężczyźnie
fotel.] Może coś do picia? [Tym
razem wskazała na niewielki
stoliczek obok, na którymy dwie
filiżanki, cukier oraz spodek.]
Herbatka! Czarna z lawendą, nie
byłam tylko pewna czy słodzisz,
więc w razie czego cukier masz
tutaj.

Lian Hyde: Ach, dzień dobry,
dzień dobry. *Uśmiechnął się
ciepło do Redaktorki, słysząc tak
radosne powitanie. Poprawił
nieco marynarkę, rozpinając jej
guzik
zanim
przysiadł
z
wdzięcznością na niebieskim
fotelu. Miło było na chwilę
odpocząć po zapracowanym dniu,
ale… aż uniósł brew, nieco
rozbawiony,
kiedy
zobaczył
poczęstunek na stoliku.* Och?
Nie sądziłem, że już na początku
spotkam dwie ulubione rzeczy kolor niebieski i herbatę.
*Zaśmiał się cichutko, ale z
wdzięcznością przyjął ciepły
napój. Uniósł naczynie bliżej nosa,
by poczuć aromat płynu i aż
westchnął rozmarzony, kiedy
delikatny zapach lawendy do
niego dotarł. Cudowne…* Chyba
masz doskonałe Trzecie Oko.
*Puścił oczko uczennicy.*
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A.E: [Podniosła swoją filiżankę
ukazując
podobiznę
Dolores
Umbridge wymalowaną na jednej z
porcelanowych ścianek.] Aj tak,
tak, Trzecie Oko - niezawodne! A
skoro
już
jesteśmy
przy
napojach… Jedną z pierwszych
rzeczy, która przychodzi mi na
myśl po zobaczeniu filiżanki jest
tasseomancja. A tasseomancja
jest techniką wróżbiarską. No i
tutaj pojawia mi się pierwsze
pytanie… [Przerwała na chwilę,
aby zapisać coś w notatniku. Nie
była
zbyt
dużą
fanką
samopiszących piór - zawsze
robiły jakieś dziwne błędy, a
dziewczyna była zbyt leniwa na
późniejsze
poprawianie
ich.
Dlatego właśnie wolała wszystko
zapisywać samodzielnie.]
Jak
to
się
stało,
że
zainteresowałeś
się
Wróżbiarstwem? Może wiąże się
z tym jakaś dłuższa historia?
[Podniosła wzrok znad notatnika
i spojrzała prosto na Liana.]

L.H: Wróżbiarstwo… Zawsze
było czymś bliskim jeśli chodzi o
mój pobyt w Świecie Magii.
*Uśmiechnął
się
delikatnie,
zamyślając się na chwilę kiedy
wyraźnie
ogarnęły
go
wspomnienia.*
Mój
mąż,
Nickolas,
jest
wspaniałym
wróżbitą i to dzięki niemu
zacząłem zwracać uwagę na ten
przedmiot kiedy zawędrowałem
do Salem na mój pierwszy,
uczniowski rok. A potem
przyczyniła się do tego również
moja nauczycielka i mentorka,
Gwendolyn
Shepherd.
To
właśnie
pod
jej
okiem
ukończyłem staż nauczycielski…
Ach, ale powiem szczerze, byłem
też
bardzo
blisko
powędrowania na Historię
Magii. *Zaśmiał się.* Jednak
Gwen była pierwsza, by mnie
zaciągnąć na staż. Och no, może
“zaciągnąć” to złe słowo. Sam
się z chęcią pchałem. *Pokręcił
głową rozbawiony.* Później
otrzymałem od Rady propozycję
nauczania… I tak oto przejąłem
pałeczkę salemowego wróżbity.
*Rozłożył dłonie na boki.*
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A.E:
Historia
Magii?
[Ze
zdziwieniem
spojrzała
na
Profesora.] Cieszę się, że trafiłeś
na tak wspaniałych ludzi, którzy
zarazili Cię pasją do tej
niesamowitej sztuki jaką jest
Wróżbiarstwo! [Pokiwała głową z
uznaniem i prędko zapisała
otrzymaną odpowiedź.] A masz
może jakąś swoją ulubioną
technikę
wróżbiarską?
Ja
przykładowo
bardzo
lubię
wróżenie z chmurek - jest takie
relaksujące… A do tego bardzo
miłe, bo można sobie leżeć na
kocyku i po prostu patrzeć w
niebo, coś pięknego! [Upiła łyk
swojej herbatki.]
L.H: Och tak, a żeby to jedną…
*Uśmiechnął się zadowolony.*
Wróżbiarstwo jest wspaniałą,
różnorodną sztuką i wierzę, że
każdy może znaleźć w niej coś dla
siebie… coś, co go ujmie. Szkoda, że
wiele osób uważa Wróżbiarstwo
za
coś
trudnego
lub
niedostępnego.
*Westchnął
ponuro, jednak zaraz odchrząknął
zakłopotany.* Wybacz, zbaczam z
tematu. *Pokręcił głową i poprawił
okulary, które zsunęły mu się z
nosa.* Więc… Moja ulubiona
technika… *Zamyślił się, zerkając
na herbatę w swojej filiżance.*

Pewnie wiele osób oczekiwałoby,
żebym
powiedział,
że
to
tasseomancja. Och i owszem,
bardzo lubię tę technikę. Ale
zdradzę, że pociągają mnie
kryształy. Mowa tu więc o
krystalomancji,
ale
niekoniecznie o kryształowej
kuli. Raczej o wróżeniu z
kryształu urodzenia czy z
rozkładów kryształów. Do tego
każdy kryształ ma swoje osobiste
znaczenia
i
właściwości…
Zdecydowanie mnie coś w nich
urzekło.
A.E: [Odwróciła na chwilę wzrok i
uśmiechnęła się pod nosem.
Ślizgonka sama łapała czasem
momenty,
w
których
w
Wróżbiarstwo wydawało jej się
czymś najcięższym na świecie.]
Kryształy brzmią naprawdę
ciekawie!
Szczególnie,
że
zazwyczaj kiedy wspomina się o
krystalomancji to na myśl
przychodzi kryształowa kula.
[Odłożyła filiżankę na stoliczek i
powróciła do zapisywania każdego
słowa profesora.] Jak wiemy od 16
roku szkolnego pełnisz także
funkcję Radnego Salem!
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Może chciałbyś nam tutaj zdradzić jakieś Salemowe sekrety…? [Puściła mu
oczko.] Nie no, żartuję. Sekrety niech pozostaną sekretami! Ja chciałam
się spytać jak podoba Ci się posada dyrektora? Załóżmy, że znów stajesz
przed wyborem - być Radnym czy nie być? Czy podjąłbyś taką samą decyzję?
L.H: Salemowe sekrety? Ha, mogę jeden zdradzić. Na przykład taki, że w
naszych lochach czasem jeszcze ukrywa się specjalny gatunek
Bazyliszka, który bardzo lubi czekoladki zmieszane z galeonami. *Zrobił
niewinną minę, upijając łyk herbaty i zostawiając Redaktorkę z tymi
rewelacjami.* Jednak jeśli chodzi o Twoje pytanie… Szczerze mówiąc, bycie
Radnym było moim małym marzeniem. Owszem, wymaga to sporej pracy, nie
zawsze jest cukierkowo, bo świat nie jest czarno-biały. *Wzruszył
ramionami.* Ale mimo to… Jestem z Salem bardzo mocno związany i
poczucie, że mogę nieco bardziej zaangażować się w życie właśnie tej
szkoły jest niesamowicie wynagradzające. Zwłaszcza opiekowanie się
Prefektami, to chyba mój ulubiony “obowiązek”, którego… nie traktuję
wcale jak obowiązek. Wręcz jest to dla mnie przyjemność i bardzo by mi
tego brakowało. *Uśmiechnął się szeroko.*
A.E: Bazyliszek, czekoladki, galeony,
Lochy, sprawdź… [Mruknęła sama do siebie,
zapisując coś na marginesie notatnika. Po
chwili oderwała się od pergaminu, a na
wspomnienie o prefektach Ślizgonka
zasalutowała i zaśmiała się cicho.] Myślę, że
wielu z nas także interesują twoje
początki w Świecie Magii oraz w samym
Salem. [Delikatnie podniosła filiżankę i
dopiła resztę jej zawartości. Po chwili
odłożyła ją na spodek i zerknęła kątem oka do
notatnika.] Salem jest twoją pierwszą
szkołą, a może dołączyłeś do ŚM o wiele
wcześniej?
Jakie
uczucia,
emocje
towarzyszyły Ci na początku? Masz może
jakieś “rady” czy “wskazówki” dla
wszystkich
nowych
osób
w
tym
niesamowitym świecie?
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L.H: Och tak, Salem to moja
pierwsza szkoła, jestem tutaj od
ósmego
roku
szkolnego.
I
jednocześnie ta szkoła jest jedyną,
którą faktycznie skończyłem czy
byłem w niej dłużej niż dwa
tygodnie… *Podrapał się po policzku
z niepewną miną. Nadal było mu
czasem wstyd za nieukończenie
pozostałych.* A właśnie tutaj
udało mi się pełnić funkcję
prefekta domu czy prefekta
naczelnego, zdać zarówno z
tytułem Arcymistrza Salem, jak i
certyfikatem ukończenia stażu.
*Pokręcił głową rozbawiony.* Życie
lubi nam układać naprawdę różne
scenariusze, bo… jeśli mam być
szczery, na początku byłem
przerażony i uciekałem z chatu, bo
było tam zdecydowanie za dużo
ludzi. Panikowałem wręcz jak ktoś
się do mnie odezwał, nadal
pamiętam jak siedziałem jak
spetryfikowany przed laptopem.
*Roześmiał się.* A teraz to ja
podobno
jestem
straszny…
naprawdę nie wiem dlaczego.
*Ułożył usta w teatralną, smutną
podkówkę i westchnął żałośnie.*
Jednak… Tak naprawdę radą, jaką
mogę dać, jest to, by być po prostu
sobą.

Tak, ten magiczny świat może być
specyficzny, może mieć swoje
wzloty i upadki, ale poznaje się
tutaj niesamowite osoby i uczy
fascynujących rzeczy. Salem jest
też o tyle ciekawe, że można
chodzić na trzy przedmioty, by
zdać, więc dla osób z mniejszą
ilością czasu jest to idealne
rozwiązanie.
Więc…
warto
próbować i nie zrażać się
potknięciami.
A.E:
tak,
tak,
tylko
trzy
przedmioty do zdania… Raj dla
niezbyt
pracowitej
duszy!
[Czarnowłosa przewróciła kartkę w
notatniku i dokończyła zapisywać
słowa
dyrektora.]
Powolutku
zbliżamy się już do końca.
Interesujesz się jakimiś innymi
dziedzinami
magii,
niż
wróżbiarstwo? Może hodujesz
jakieś
egzotyczne
roślinki,
warzysz eliksiry albo zwiedzasz
świat w poszukiwaniu demonów
wodnych? [Na wspomnienie o
demonach
wodnych,
Edevane
uśmiechnęła się - była ogromną
fanką japońskich Wodników Kappa.
Niby porywa dzieci, ale jest dobrze
wychowany i zawsze się odkłoni. A
do tego lubi grać w szachy.]
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L.H: Wróżbiarstwo zdecydowanie jest dziedziną, która mnie najbardziej
fascynuje. Zarówno ze względu na to, że ja jej nauczam, ale i osobiście
mocno pokochałem. Jednak…Ha, będę okropnym nudziarzem, jeśli powiem,
że lubię też prawo magiczne? *Spojrzał na Redaktorkę znad filiżanki
herbaty, którą znowu podniósł do swoich ust, by upić z niej łyk.* Pewnie
jakbym żył w świecie Harry’ego Pottera, to skierowałbym swoje kroki do
Ministerstwa Magii i Wizengamotu. Oczywiście nie jako oskarżony, tego bym
wolał uniknąć. *Prychnął cicho, rozbawiony.*
A.E: Nudziarzem? Skąd! Prawo magiczne jest naprawdę interesujące.
Jakbym nie pałała taką miłością do niebezpiecznych, czarnomagicznych
stworzeń i zjawisk to może też zainteresowałabym się nim trochę
bardziej? [Abigail zamyśliła się, a następnie podniosła z ziemi swoją torbę i
zaczęła przeszukiwać jej środek w poszukiwaniu… czegoś. Po chwili
gorączkowego przerzucania podręczników znalazła to czego szukała - kopię
jakiegoś dyplomu. Podniosła nagrodę przed siebie w taki sposób, aby Lian
mógł rozpoznać dobrze znany sobie tytuł.] Pozwoliłam sobie trochę
przejrzeć Izbę Pamięci, w której znalazłam pewną bardzo ciekawą
informację. O ile dobrze liczę - a nie obiecuję, że tak jest, bo jedyne
liczenie, które mi wychodzi to liczenie na siebie - to aż 4 razy otrzymałeś
tytuł najlepszego nauczyciela! Myślę, że w murach naszej szkoły jest
wiele osób, które też chciałyby kiedyś rozpocząć swoją profesorką
karierę. Zdradziłbyś nam swój przepis na bycie profesorem-idealnym?
[Abigail uśmiechnęła się zachęcająco, czuła, że ta informacja może być bardzo
przydatna w przyszłości. W międzyczasie odłożyła też dyplom do torby, co by
mogła zacząć notować słowa dyrektora.]
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L.H: *Spojrzał zaskoczony na trzymaną przez dziewczynę kartkę i wręcz
zarumienił się delikatnie kiedy uświadomił sobie, co to za dyplom.* To… ja…
znaczy… tak. *Odchrząknął cicho, zawstydzony.* Pierwszy raz zdobyłem tę
nagrodę w 9 roku szkolnym, kiedy tak naprawdę dopiero co zacząłem swoją
nauczycielską przygodę, wówczas na kursie wakacyjnym z mitologii. A
potem już było to jako profesor Wróżbiarstwa. *Uśmiechnął się, nieco już
pewniejszy.* Chociaż nie nazwałbym się profesorem idealnym, nie
przesadzajmy. Mamy w Salem wielu wspaniałych pedagogów. *Uniósł dłonie
w obronnym geście.* Ja tak naprawdę… Staram się jak najlepiej przykładać do
swojego przedmiotu, zarażać swoją pasją i jednocześnie pamiętać, że Świat
Magii to Świat Magii. To nie jest druga szkoła, to zabawa, nawet jeśli
nazywa się szkołą.
Wróżbiarstwo jest dość problematycznym przedmiotem, bo, tak jak
mówiłem, wiele osób uważa je za coś nudnego lub trudnego i
niedostępnego… A mimo to, próbuję pokazywać, że nie jest takie złe, jak je
malują. Ale! Oprócz samego nauczania, bycie nauczycielem to też opieka nad
społecznością szkolną czy angażowanie się w życie Salem. Wiele czynników
jest brane pod uwagę, gdy chodzi o Plebiscyt Najlepszego Nauczyciela zajęcia, organizowanie wydarzeń, zabaw, również opinie uczniów.
Dlatego… ciężko dać jedną, konkretną recepturę.
A.E Przyda się na kiedyś! [Rzuciła z entuzjazmem, zapisując przy okazji
odpowiedź Profesora.] Dobrnęliśmy do końca! Mam nadzieję, że Cię tutaj nie
zanudziłam. [Zaśmiała się nerwowo, schowała notatnik do torby i wstała z
fotela.] Bardzo dziękuję za rozmowę! Świetnie się bawiłam, mam nadzieję, że
jeszcze kiedyś uda nam się to powtórzyć. Do zobaczenia!
L.H: Och nie, wcale! Było mi bardzo miło, a herbatka była doskonale
zaparzona, doceniam to jako herbaciarz. *Uśmiechnął się ciepło do
Redaktorki, pozwalając sobie dobić jeszcze ciepły płyn zanim wstał ze swojego
miejsca, by się pożegnać.* Dziękuję za zaproszenie!

Abigail Edevane
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Książkowe Salemole
Zostawiłaś mi tylko przeszłość..a może coś więcej?
Są pewne książki w naszym życiu, które czytamy dla czystej rozrywki,
by móc chociaż raz znaleźć się w innym świecie, wolnym od
problemów wielkiego świata. Trafiamy jednak również na te,
których celem i późniejszym skutkiem jest coś innego, prawda?
Spodziewamy się soczystego romansu albo “dramatu” rodem z Szansy
na sukces, jednak przewijając ostatnie strony stwierdzamy, że tak
naprawdę już nasz mały, umysłowy światek nie będzie taki sam. Czy
zostawia to za nami przeszłość, a może jednak rysuje nową
przyszłość?
“Zostawiłeś mi tylko przeszłość”..już
sam tytuł jednej z książek Adama
Silvery przywodzi nam na myśl smętny
romans,
zakończony
dramatem
bohaterów. Cóż jednak bardziej
mylnego! Owszem, historia opowiada o
chłopcu, który w dzieciństwie poznaje
człowieka, który staje się dla niego
tym małym promyczkiem zwanym
miłością jego życia. Związani są ze sobą
nicią nierozerwalną - mogłoby się
wydawać.
Zagorzali fani popkultury - od Gwiezdnych Wojen do Harry’ego
Pottera. Griffin jednak, posiada również swój własny świat. Świat,
który z punktu widzenia szarego człowieczka może nie być do końca
zrozumiały, ponieważ składa się z liczb parzystych, niepewności
względem otoczenia, a nawet uporczywego drapania się po wierzchu
dłoni.
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Książkowe Salemole
W psychologii zwiemy to zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi!
Wieloświat i to, że bardzo mocno przywiązał się do swojego
przyjaciela i miłości życia - Theo - sprawił, że gdy przyszło zmierzyć
się z niewyobrażalnym bólem i pogodzeniem się z rzeczami, które są
(prędzej czy później) nieuniknione, stało się to jak wejście na Mount
Everest w samych skarpetkach. Czy przeszłość jednak jest czymś
wiecznym, a może światem, który ostatecznie przemija, zostawiając
miejsce na nowe wspomnienia?
Myślę, że odpowiedź na to pytanie nasunie się Wam sama w momencie,
gdy sięgniecie po tę pozycję! Możecie być jednak pewni, że oprócz
pewnych psychologicznych zależności i zachowań, uśmiejecie się do
łez - szczególnie przy rozdziałach ze wspomnieniami. Bohaterowie są
barwni i sympatyczni, a ich poczucie humoru mieszało się z nostalgią i
melancholią tych poważnych tematów dotyczących przemijania i
straty w naprawdę mistrzowski sposób.

Czytelniczka Snow

Jako fani filmów i seriali też będziecie
usatysfakcjonowani,
ponieważ
wielokrotnie banan pojawiał się na mojej
twarzy, gdy pewne fragmenty książki
wspominały o rzeczach, które znałam!
Dodatkowo,
jeśli
jesteście
fanek
Kalifornii oraz Nowego Yorku, zapewne
odnajdziecie się w tym słonecznym, jak i w
przypadku drugiego miejsca - deszczowym i
zaśnieżonym mieście. Szukajcie między
wierszami tego, co jest Wam bliskie - a
znajdziecie cząstkę samego siebie - tak jak
robił to Griffin.
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Salemowe polecajki
Trzy kroki od siebie
Niesamowicie
poruszający
serce
film,
opowiadający
o
osobach
chorych
na
mukowiscydoze. Ukazuje ich życie codzienne
jednocześnie uświadamiając ludzi jaką wojnę
toczą każdego dnia z tą chorobą. Dwójka
głównych bohaterów zakochuje się w sobie
jednak nie mogą mieć kontaktu bliższego niż
odległość tych kilku kroków. Dziewczyna
czeka na transplantację płuc aby żyć dłużej.
Razem przeżywają dużo przygód, a zakończenie
jest przepiękne jak i przykre. Aby dowiedzieć się
o ich dalszych losach już dzisiaj obejrzyjcie ten
film!

Moja przyjaciółka Anne Frank
Film ten opisuje piękną przyjaźń ponad wszystko.
Główne
bohaterki
znajdujące
się
w
niesamowicie cięzkiej sytuacji - w czasie II wojny
światowej wiodą beztroskie życie. Niestety losy
potoczyły się inaczej niż by chciały ponieważ
Anne trafila do obozu koncentracyjnego.
Piękna historia rwąca serce na drobne kawałki i
prowadząca do płaczu. Polecam ten film
każdemu - młodemu i starszemu. Pomoże on
wyobrazić sobie cierpienie ludzi w obozach i
ukazać ich rzeczywistość…A co z Anne i jej
przyjaciółką? Tego dowiecie się po obejrzeniu
filmu!
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Salemowe polecajki
"Opowiem o tobie gwiazdom" - Edyta Prusinowska
Ostatnia pozycja którą Wam polecimy to właśnie “Opowiem o tobie
gwiazdom” autorstwa Edyty Prusinowskiej. Książka jest zdecydowanie
dla fanów romantycznych książek. Opowiada o Astrid która po śmierci
siostry pragnie opuścić rodzinne miasto. Gdy kończy liceum wraz z
przyjacielem zostawia wszystkie wspomnienia i wyrusza w podróż po
nowe życie. Zabierają ze sobą nowo poznanego kolegę, dzięki któremu
tak naprawdę udaje się to zrealizować. Wspólnie spędzony czas,
obfitujący w wydarzenia zbliżające do siebie Astrid, Jaja i Plutona,
prowadzi w nowe miejsce ich relacji. Ta książka to opowieść o
determinacji młodych ludzi, którzy mimo wielu przeciwności losu i
doświadczeń życiowych pragną odnaleźć
szczęście.
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Salemowe polecajki
"Magiczne Drzewo" (seria) - Andrzej Maleszka
Jeśli uwielbiacie klimat magii, nie możecie przejść obojętnie obok tej
książki! Głównymi bohaterami są nastolatkowie, którzy w każdym
tomie muszą zmierzyć się z falą magii. Nie zawsze historia jest
kolorowa, jednak koniec jest zawsze pozytywny! Każda z książek opiera
się na tytułowym drzewie, niepozornym… z którego zostały zrobione,
meble. Dzięki tej serii, będziecie mogli po raz kolejny przenieść się z
bohaterami w nieco inny świat pełen magii i niespodziewanych
zagadek. Książka idealnie dopełni wieczór zamieniając go w
niesamowitą przygodę w nieznane!
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Salemowe polecajki
"Uściski" - Aurelia Blancard
Książka Aurelii Blancard pt. "Uściski", jest książką dla osób
interesujących się tematyką tajemnic oraz zagadek. Książka jest
napisana niezwykle przyjemnie i w trakcie czytania nie jest nudna.
Opowiada o Lidii, która jest tłumaczką i mieszka we Francji. Nagle
otrzymuje pewne zlecenie z policji ponieważ ma przetłumaczyć list
znaleziony u dziewczyny która popełniła samobójstwo. Treść listu
wzbudza w niej podejrzenia, i niezwykle ją rusza. W jej głowie rodzi się
mnóstwo pytań, czy to może jakiś sygnał, a może jednak szyfr.Kobieta
wplątuje się w ciąg dziwnych zdarzeń i odkrywa mroczne i niepokojące
sekrety z życia zmarłej dziewczyny. W mieście zaczynają ginąć kobiety:
samotne, nieznające języka, mieszkające z dala od rodziny co kobieta
próbuje wyjaśnić i dążyć do prawdy… Więcej dowiecie się czytając tą
niesamowicie trzymającą w napięciu książkę.
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Demoniczny zawrót głowy
Nawiedzona wioska
Dzisiaj wraz z Warrenami przeniesiemy się do nieistniejącej już
wioski Dudleytown. Jej pozostałości znajdują się w pobliżu Cornwall
w Connecticut. Zanim zapoznamy was z samym Dudleytown. Na
początku XVI wieku w Anglii żył poseł do króla Henryka VII, oraz
przewodniczący Rady Królewskiej Edmund Dudley. Chociaż miał
duży majątek, jego chciwość była bezgraniczna. Sprzeniewierzył
środki z królewskiego skarbca za co ścięto mu głowę. Stało się to 18
sierpnia 1510 r. Tuż po jego śmierci reszta jego klanu przeniosła się do
Nowego Świata, a przewodził im Thomas Dudley, który był zastępcą
gubernatora Kompanii Zatoki Massachusetts, która była
prawdziwym źródłem władzy politycznej kolonistów. Thomas
Dudley nienawidził kwakrów. Na jego polecenie członkowie tej
sekty byli oskarżani o najrozmaitsze zbrodnie i straceni tak
pospiesznie, że nawet ich wrogowie byli zaniepokojeni. Powiada się,
że jeden z ludzi skazanych przez Thomasa na śmierć, rzucił nie tylko
na zastępcę gubernatora, ale i na całe Dudleytown, przeklinając je
na zawsze.
Rok po tym jak Dudley pełnił funkcję gubernatora znaleziono go
zaszlachtowanego w miejscu, które później nazwano Dudleytown.
Wkrótce po tym incydencie czterej bratankowie Thomasa,odkryli
dziką przestrzeń, To właśnie tam w 1632 r założyli Dudleytown. I
niemal natychmiast wszystko zaczęło się psuć:
Kiedy Generał Herman Swift wyjechał by doradzać Georgowi
Washingtonowi, to żonę generała trafił piorun, w wyniku czego
zginęła. Wkrótce potem generał Swift postradał zmysły i został
odizolowany od społeczeństwa. Rok po roku mężczyźni, kobiety i
dzieci z Dudleytown umierali w tajemniczy sposób - tonęli, płonęli,
byli rozszarpywani, truci, duszeni czy tłuczeni pałką. Niegdyś
kwitnące miasto było teraz miastem duchów.
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Demoniczny zawrót głowy
Została w nim tylko jedna rodzina. Niejaki Brophy drwił z pomysłu,
że to miejsce jest nawiedzone i zadeklarował chęć pozostania. Potem
na jesień zmarła jego żona. Następnie zniknęły dzieci, a jego dom
spalił się aż do gołej ziemi. Pewnej deszczowej nocy Brophy wtoczył
się do zajazdu sąsiednim mieście bełkocząc coś o potworach z
rozszczepionymi kopytami. Był ostatnim mieszkańcem Dudleytown,
Gdy on wyjechał , nie został już nikt.
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Zapomniane święta
Jare gody
Święto Jarych Godów jest to święto słowiańskie przypadające na 20
marca. Jest to kilkudniowy cykl obrzędowy, który jest związany z
żegnaniem zimy a witaniem wiosny.
Część rytuałów pomimo
chrześcijaństwa nadal znajduje się w naszej kulturze. Część z nich
mamy do czynienia w czasie świąt wielkanocy a część związanych z
witaniem wiosny. Zarówno święto Jarych godów jak i Szczodrych
godów (obchodzone zimą) są najważniejszymi świętami pogańskimi.
Związane są z odnową, nadejściem nowego roku i cyklu
wegetacyjnego.
Jak obchodzono to święto? Najsłynniejszą tradycją która jest obecna
do dzisiaj jest topienie marzanny. Obrzęd ten jak pewnie wiecie
polega na podpaleniu kukły, która symbolizuje boginie Marzanne,
która jest patronką zimy, śmierci i zaświatów a następnie wrzucenie
jej do wody.
W czasie tego święta ludzie udawali się również na groby swoich
bliskich gdzie zostawili jadło oraz napoje. W ten sposób chcieli
uhonorować swoich bliskich
Obchodzone również inne znane święte czyli Śmigus i Dyngus który
to był rytuałem oczyszczenia. Wierzono również że panna która nie
została oblana wodą zostanie starą panną
Jak więc widzicie sporo jeszcze jest w naszej kulturze tradycji od
naszych przodków i warto jest wiedzieć skąd się one wywodzą. Mam
więc nadzieję że chociaż trochę was zaciekawiłam i że przybliżyłam
wam to święto które wciąż jest wśród nas.
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Magiczny kącik kucharski
Jak już prawdopodobnie wiecie, lato zaczyna dawać się we znaki. Z tej okazji,
przygotowałam dla was dwa ekstremalnie proste przepisy, które wykonacie w
mniej niż godzinę! Będą one idealne na piknik ze znajomymi lub zwykły seans
waszych ulubionych seriali! Gwarantuję, że się nie zawiedziecie!

KARMELOWY DESER ORZECHOWY Z PUDDINGIEM
Czas wykonania: ok. 20 minut
Przygotowanie

1 paczka puddingu na
smaku
o
zimno
karmelowym
300 ml mleka

Rozgnieć orzechy na małe kawałeczki.
Dokładnie rozkrusz 20 herbatników.

100 g orzechów
500 g czekolady

24 sztuki herbatników

Do wysokiego naczynia wlej 300 ml
schłodzonego mleka i wstyp do niego
paczkę puddingu.
Wymieszaj, za pomocą miksera, mleko z
puddingiem przez około minutę.
Do gotowej masy wstyp rozgniecione
orzechy i porządnie wymieszaj.

Nałóż masę do szklanek lub
pucharków, przekładając ją
rozkruszonymi
herbatnikami.
Resztę ciastek wykorzystaj do
dekoracji.

Smacznego!
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Magiczny kącik kucharski
Ciasteczka pistacjowe z białą czekoladą
Czas wykonania: ok. 45 minut
Przygotowanie

,
100 g prażonych
solonych pistacji
mąki
g
100

migdałowej
150 g cukru pudru
60 g mąki pszennej
j
10 g mąki ziemniaczane

2 łyżeczki matchy
l
2 białe jajka rozmiaru
50 g białej czekolady
24 sztuki herbatników

Łączymy suche składniki. Pistacje
miksujemy blenderem na mąkę i łączymy
w misce z mąką migdałową, cukrem
pudrem, mąką pszenną i ziemniaczaną
oraz herbatą matcha i dokładnie
mieszamy.
Wyrabiamy ciasto. Dodajemy białka jaj i
wszystko mieszamy rękami tak długo,
aż uzyskamy masę o konsystencji
marcepanu. Do tego dodajemy drobno
posiekaną białą czekoladę i ponownie
mieszamy, aż ciasto połączy się z
czekoladą.

Formujemy ciasteczka. Ciasto formujemy w gruby wałek, z którego
odcinamy równe kawałki Każdy kawałek ciasta formujemy w kulkę,
którą następnie spłaszczamy. Ciastka układamy na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia, zachowując między nimi równe odstępy. Z
wierzchu obsypujemy ciasteczka cukrem pudrem.
Pieczemy ciasteczka. Pieczemy je przez około 20 minut w piekarniku
rozgrzanym do 180 stopni. W trakcie pieczenia obserwujemy ciasteczka,
a jeśli zaczną się za szybko rumienić, należy zmniejszyć temperaturę.
Upieczone ciasteczka odkładamy do ostudzenia i posypujemy pistacjami.

Smacznego!
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Kącik magizoologiczny
Jeden kot — dwa oblicza
Większości osób na widok kotka rośnie serce i nie myślą wtedy o
niczym innym, jak tylko by go „pomiziać” i usłyszeć to rozkoszne
mruczenie. Jednak nie wszystkie koty są cudowne — w świecie
magicznych stworzeń istnieje kotopodobne stworzenie, które choć
może wśród mugoli udawać zwykłego kota, o tyle wśród
czarodziejów znane jest pod inną nazwą. Mowa tutaj o matagocie.
Brzmi znajomo? Powinno, jeśli ktoś oglądał „Fantastyczne
Zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”.
Matagot to magiczne stworzenie, które skrywa w sobie dwa oblicza:
przyjazne, które towarzyszy mu w znacznej większości czasu oraz
wrogie, które prezentuje w niektórych sytuacjach. By rozwiać
wątpliwości, oba oblicza są kocie — to nie jest Fiona, która za dnia
jest piękną księżniczką, a w nocy ogrzycą.
W pierwszym przypadku matagot
wygląda jak... kot. Zwykły kot,
którego kojarzymy z naszych
podwórek.
Od
przeciętnych
Mruczków odróżnia je to, że mają
neonowoniebieskie oczy, są prawie
bezwłose (nie licząc 2-3 mm sierści)
oraz zawsze są czarne. Są to
stworzenia bardzo dumne i
samowystarczalne, odznacza je
nadzwyczajna
bystrość
i
ciekawość nowych rzeczy, co też
przekłada się na ich zamiłowanie
do ruchu.
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Kącik magizoologiczny
Wymagają też od właściciela poświęcania mu dużo uwagi, co też
przekłada się na ich wyjątkowe przywiązanie — nie odstępują
czarodzieja na krok, stale mu towarzyszą, są wobec niego lojalne i
bronią go przed zagrożeniami. Potrzebują ciągłego zajęcia, inaczej
stają się kapryśne. I bardzo lubią jeść. Tak więc w skrócie można
powiedzieć, że matagot w przyjaznej odsłonie to typowy kot. Nie
licząc kilku drobnych szczegółów.
Swoje drugie, bardziej wrogie oblicze matagot pokazuje w sytuacji,
gdy wyczuje zagrożenie, jest zły lub zostanie zaatakowany. Wówczas
z uroczego kotka staje się demonicznym, dzikim kotem-łowcą. Znika
jego delikatne futerko, rośnie niemalże dwukrotnie, jego smukłe i
silne ciało pokrywa jedynie lśniąca, czarna skóra, a łapy wieńczą
duże, ostre szpony. Zmianie ulegają również jego oczy, które
zwiększają swój rozmiar i stają się jednolite, utrzymując nadal tę
samą barwę co normalnie.

W tej formie matagot jest napastnikiem niemalże nie do pokonania —
jest szybki, zwinny, niestrudzony. Przy tym warto wspomnieć o tym,
że matagoty to stworzenia odporne na magię, czyli wszystkie użyte
w ich stronę czary wykorzystują do przemian i np. multiplikują się.
Tak że atakując jednego matagota, trzeba liczyć się z tym, że możemy
mieć do czynienia niedługo z trzema kotami.
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Kącik magizoologiczny
I to takimi, które są połączone jednym umysłem, więc szanse ich
ofiary automatycznie maleją i jest mniejsze prawdopodobieństwo
wyjścia z tego bez szwanku.
Podsumowując, matagot to naprawdę oddane stworzenie, które ma
wiele wspólnego z mugolskim kotem. Dobrze jest mieć go po swojej
stronie, gdy zrobi się niebezpiecznie. I należy pamiętać o
odpowiednim karmieniu go, bo pamiętajcie, że przez żołądek do serca
— ta zasada też się tu sprawdza!
Tekst opracowany w oparciu o podręcznik Kazbiela Thundershouta.

Ziya Galvin
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Sucharki Kowalskiego
*Nereida po jakże przypadkowo
czołowym zderzeniu głową z Kianem
powróciła do szkoły z częściowym
zanikiem pamięci. Pierwszą ofiarą jej
pytań był lekko zjechany Xavier:
- O hej Xavier…czemu wy gadacie o
jakimś Potterze który ponoć miał
ginąć? Czemu on taki los miał?
- Bo był Horry
Niedoświadczona puchonka krzyczy
na
lekcji
eliksirów
podczas
warzenia eliksiru wielosokowego:
- PAAANIE FROSTEERN!!!!
- Słucham, co się dzieje Nereidko?
- Mucha tu wleciała, jak mam ją
wyciągnąć?
- Czy mam Ci dać Trolla?
- Podziękuję, jego palce są za duże
żeby wyciągnąć tą muchę.
- Tylko spróbujcie użyć zaklęcia
niewybaczalnego to zobaczycie…
*Powiedział Kian lekko marszcząc
brwi*
-Avada Kedavra! *Wypowiedziała
Dragonia nie wyczuwając ironii
profesora*
*Ptak
na
ramieniu
profesora
momentalnie opadł na ziemię razem z
profesorem*

Tu spoczywa
Kian
Juan
Maevito i jego
ptak
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Sucharki Kowalskiego
Chaz przechadzał się po swym pięknym
ogródku szkolnym o który tak dokładnie dbał.
Zauważył Rafaela który stał w miejscu ze
wzrokiem skierowanym na piękne kwiaty
Chaza. Mężczyzna był zadowolony że ktoś
docenił jego prace, po czym Rafael odwrócił
się na pięcie i zauważył Chaza:
-Rafaelu, jestem szczęśliwy że spodobały ci się
moje nowe kwiaty - zasadziłem je pod
szczególną ochroną bo jeśli jakiekolwiek
stworzenia profesor Galvin by się tutaj
załatwiły to byłoby już po nich…
*Speszony Raf uśmiechnął się poprawiając pasek
od spodni i zniknął między kolejnymi krzewami.*

ewna niezwykle rozgadana uczennica Nereida, podczas lekcji Astronomii wyjątkowo
siedziała cicho. Jej cisza spowodowana była
kartkówką, na którą uczennica niestety nie
nauczyła się. Kiedy pod koniec lekcji profesor
Rafael zerknął w jej pusty pergamin, złapał się
za głowę i zaczął zastanawiać jak to się stało,
że uczennica dostała się do tej szkoły.
Stwierdził, że puchonka nie zasługuje nawet na
Trolla, dlatego też zamiast oceny, na
pergaminie dziewczyny pojawił się czerwony
napis “bezmózg”.
Nereida spojrzała na to i powiedziała pewnym
głosem:
-Piękny podpis profesorze! Ale gdzie moja
ocena?
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Sucharki Kowalskiego
*Nereida wbiega do Wielkiej Sali
podskakując
i
wręcz
promieniując
pozytywna energią.*
-W końcu dostanę to czego pragnę i
potrzebuję!
*Wszyscy tam obecni zapytali z ulgą i
nadzieją.* - mózg?
-Nie! W z Historii Magii… *Powiedziała, po
czym
obrażona
wyszła
trzaskając
drzwiami.*

*W Wielkiej Sali toczyła się właśnie
niezwykle ważna rozmowa o dinozaurach,
kiedy to Coolkid zadał nagle pewne pytanie…
*
-Jaki jest wasz ulubiony dinozaur?
*Ambrozja i Nereida spojrzały po sobie, po
czym powiedziały zgodnie.*
-Arsen!
Kian rozmawia z Lianem.
-Marzę o tym, żeby w końcu przestać pić.
-To czemu nie przestaniesz?
-Bo czymże jest życie bez marzeń.

|| SM SALEM || NUMER 39 || MAJ 2022 ||

Galeria Salemowej Sztuki
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Rozrywka
Witajcie kochani
Aby umilić wam czekanie na wakacje, przychodzimy do was z kolejną
porcją rozrywki. Swoje odpowiedzi wyślijcie n maila:
rozrywka.witchplease@gmail.com do 2 czerwca. Życzymy wam miłej
zabawy i udanego dnia.

Przed wami znajduje się miszmasz haseł związanych z wiosną. Waszym
zadaniem jest znalezienie 15 haseł związanych z wiosną i wysłanie do nas
ss zrobionej wykreślanki

Wykreślanka

Jak pewnie wiecie, okres wiosenno-letni jest pełen fascynujących
zwyczajów. Nie wiemy jak wam ale ten okres kojarzy się nam z topieniem
marzanny. Waszym zadaniem jest narysowanie dowolną techniką własnej
kukiełki!

Przed wami znajduje się to co lubimy najbardziej czyli puzzelki. Waszym
zadaniem jest ich ułożenie i wysłanie do nas ułożonego obrazka
Ps. Mamy nadzieję że wybrany przez nas obrazek z rekompensuje trud ich
ułożenia

Puzzle
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Rozrywka
Magiczne stworzenia są wśród nas! Budzą się w tym okresie albo są już
aktywne od długiego czasu. Pomożecie nam je rozpoznać dzięki
skojarzeniom?

Skojarzenia
Jezz&Roza&Ziya
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