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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:

Kuchnia Wujaszka
Momente

Jesteś głodny ciekawostek?
A może wolisz soczyste
ploteczki? Kręcą Cię wykresy?
Zajrzyj tutaj:

Salem na gorąco

Lockhart odpowiada!
Sucharki Kowalskiego

Historyczne Histerie

Chcesz wiedzieć co Cię czeka?
Kochasz zdobywać punkty?
Zajrzyj tutaj:

Rozrywka
Horoskop
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Salem na Gorąco
Witajcie kochane potworki!

Wracamy do was z kolejną porcją niesamowitych i megapotworzastych ploteczek!
Niestety są to już ostatnie w tym roku, jednak nie płaczcie, wrócimy do was w
przyszłym! Dynie w dłonie i zapraszamy do czytania.

Żelkowe mózgi

Nasz opustoszały Hufflepuff postanowił w tym roku
zabawić się zawartością żołądków innych uczniów i
nauczycieli. Okazało się, że Manon i Wiktor rozrzucili po
Wielkiej Sali mózgi! Biedny Volt na ich widok
zwymiotował wprost na buty prof. McGreena… Jednak
po wstępnych oględzinach okazało się, że były to tylko
żelkowe móżdżki o smaku wiśni. Heheszkowaniu nie było
końca!

Latające gumochłony
Wszyscy wiedzą, że ulubionym pupilkiem prof. Assassin
jest nietoperek o zacnym imieniu, którego nie
pamiętamy. Kochana Cyzia zapragnęła mieć większą
kolekcję tych jakże pięknych stworzonek! Ukradła więc z
hodowli prof. Annabeth 50 (!) gumochłonów, przyczepiła
im papierowe, nietoperze skrzydełka i rzuciła na nie
zaklęcie lewitujące! Jeśli chcecie to zobaczyć na własne
oczy, zapraszamy do komnaty pojedynków! Uważajcie
tylko na śluz.

|| SM SALEM || NUMER 12 || LISTOPAD 2019 ||

Salem na Gorąco
Sok dyniowy jest we krwi

Piź…październik jest miesiącem zadumy i
wspominania zmarłych. Jednak też czasem, kiedy
przygotowujemy się do Halloween. Nicolle, nasza
kochana Gryfonka, przygotowuje się do tego święta
już od sierpnia. Codziennie pije 3 litry soku dyniowego.
Świadkowie twierdzą, że w jej żyłach płynie sok
zamiast krwi! W imieniu wampirów uważamy to za
niesprawiedliwe, bo sokiem się nie najemy!

Pączki z gałką oczną
Wszyscy kochamy pączku, pączunie, pączusiunie. Dlatego też
wybieramy się do Kowalskiego po te pyszności. Jednak
podczas Halloween pewna Ślizgonka, Lychye River,
postanowiła poczęstować KAŻDĄ osobę w naszej szkole
pączkiem. Oczywiście własnoręcznie wykonanym. Do ich
przyrządzenia użyła gałek węgorzy. Są one nie tylko
wspaniałym ozdobnikiem, ale także dodają niesamowitego
smaku. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji spróbować tego raju
na ziemi, zapraszamy do kontaktu z Lych!

To już koniec, nie ma już nic oprócz podziękowań za czytanie naszych cudów i
wspieranie tejże twórczości. Widzimy się za rok! Albo wieczorem…

Cukierek albo psiukus!

Kościo-Nonna i Mumio-Siska-Inkognitka
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Kuchnia Wujaszka
Momente
Cześć i czołem - kluski z rosołem! Nie, nie… Nie przychodzę do Was z
przepisem na kluski czy inne pyzy bądź pampuchy. Dziś kuchnia Wuja
serwuje coś mega creepy, coś idealnego na ten spooky okres, coś co
idealnie wpasuje się w klimat Salem oraz magicznego świata
wykreowanego przez J.K. Rowling. Jesteście gotowi poznać przespis na
“Paluszki Wiedźmy”? Zapraszam do lektury.
Cóż będziemy potrzebować do przygotowania tych słodkich potworności?
Lista składników poniżej:
225 g masła, zimnego i posiekanego
3/4 szklanki cukru pudru
1 jajko
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
1 łyżeczka ekstraktu z migdałów
2 i 2/3 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki soli
3/4 szklanki obranych migdałów
Znacie już składniki, teraz zapoznajmy się z całym procesem
przygotowawczym, dam sobie palca uciąć, że to nic trudnego i każdy
rozgarnięty adept magii sobie z tym poradzi. Zatem czas brać się do
pracy.
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Kuchnia Wujaszka
Momente
Wszystkie składniki na ciastka szybko posiekać i zagnieść na jednolitą masę
(można również wyrobić w malakserze, chociaż gorąco polecam ugniatanie). Z
ciasta formujemy kulę, którą lekko musimy spłaszczyć, następnie zawijamy
nasze ciasto w folię spożywczą i odkładamy do lodówki na 30 minut aby
odpoczęło, bo przecież bardzo się zmęczyło tym ugniataniem.
W ciągu tych 30 minut oczekiwania możemy również odpocząć bądź zabrać się
za obieranie migdałów, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej. Chyba że byliście na
tyle sprytni i kupiliście już obrane. Po 30 minutach wyciągamy nasze ciasto z
lodówki i zaczynamy formować z niego palce (niech będą trochę cieńsze niż
wasze palce - podczas pieczenia urosną.), na końcu ciastkowego palca
wciskamy migdał (może być przecięty na pół, by paznokcie były cieńsze). Gdy
palce mają już swoje paznokcie, przyszła pora na odciśnięcie w nich
charakterystycznych kresek, które każdy z nas posiada na palcach. Aby
ciastka nie straciły swojego kształtu bądź nie rozwalały się na blaszy podczas
pieczenia należy je wstawić na chwilę do lodówki (np. podczas oczekiwania na
rozgrzanie piekarnika). Piec około 10 minut w temperaturze 200ºC. Wyjąć,
wystudzić na kratce. Gdy przełożycie ciastka na talerz, możecie je udekorować
sosem malinowym/truskawkowym czy innym koloru czerwonego, który będzie
imitował krew. Pamiętajcie im starszniejsze paluchy tym lepiej!

Smacznego,
Wuja Momente!

|| SM SALEM || NUMER 12 || LISTOPAD 2019 ||

Historyczna Histeria
Witajcie, moi drodzy, w nowej serii artykułów zatytułowanej ‘’Histeryczna
Histeria’’. Jak się zapewne domyślacie, artykuły te będą poświęcone Historii
Magii, a dokładniej wydarzeniom oraz postaciom które miały znaczący wpływ
na dzieje czarodziejskiego świata. Przeanalizujemy dokładnie każde możliwe
zjawisko, a na koniec postawimy wnioski lub być może znajdziemy ‘’drugie dno’’
danej sprawy...Kto wie. Zapraszam Was więc w fascynującą podróż dziejów
magii. Pozostając około klimatu Halloween zajmiemy się dziś...Goblinami. A
dokładniej historią ich sytuacji społecznej oraz Buntami Goblinów.
Zacznijmy może od poznania głównych bohaterów dzisiejszych opowieści goblinów. Zapewne wielu z was wie już, co to za istoty, ale uściślijmy. Są to
człekokształtne stworzenia, mierzą zwyczajowo około 122 cm i...Nie
ukrywajmy, nie należą do najbardziej urodziwych. Są jednak niesamowicie
inteligentne i sprytne, a przy tym honorowe. Trzeba przy nich uważać na
słowa - wielu czarodziejów okazywało wobec nich swój brak szacunku i nie
skończyło się to dla nich dobrze. Ponadto gobliny są wybitnymi znawcami
metalurgii, mistrzami tworzenia elementów uzbrojenia czy też broni. Zajmują
się także wybijaniem monet, który są w powszechnym obiegu wśród
czarodziejów - czyli knutów, sykli i galeonów. Problematyczną kwestią jest tu
jednak fakt, że gobliny inaczej rozumieją własność - według nich to wytwórca
jest prawowitym właścicielem danego przedmiotu, a nie kupujący.

|| SM SALEM || NUMER 12 || LISTOPAD 2019 ||

Historyczna Histeria
Jako rasa, gobliny zawsze pozostawały w cieniu ludzi - czarodziejów.
Dodatkowo ich relacje były napięte, choć to mało powiedziane. Umówmy się
jednak, że obie te grupy nigdy nie pałały do siebie przyjaźnią. Wiele wydarzeń
wpłynęło na to, że gobliny postanowiły wszcząć serię buntów, a wśród nich
wymienić można między innymi:
Rzekomą kradzież miecza goblinom, której dokonał Godryk Gryffindor zarzut ten wysunął król goblinów, Ragnuk I,
ściganie oraz uwięzienie Ulga Uległego - oszusta, który handlował złotem
leprokonusów, czyli takim które znika po kilku godiznach,
brak członków Wizengamotu, którzy reprezentowali by społeczność
goblinów,
dekret Ministerstwa Magii z 1631 roku, który zabraniał posiadania i
używania różdżek istotom magicznym innym niż czarodzieje - a to
oznaczało także gobliny,
próby zniewolenia goblinów tak, jak zniewolono domowe skrzaty
oraz próby kontrolowania przez czarodziejów Banku Gringotta.
Szczególnie bolesne dla goblinów było właśnie prawo do używania różdżek i
stanowiło jeden z głównych postulatów wysuwanych przez przywódców
buntów.
Najbardziej nagłośnione bunty miały miejsce w XVII oraz XVIII wieku, chociaż
po dziś dzień małe grupy goblinów co jakiś czas buntują się i strajkują przeciwko
dyskryminacji, jakiej doświadczają ze strony ludzi.
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Historyczna Histeria
Oczywiście teraz bunty te odbywają się w tajemnicy i w ukryciu przed Ministerstwem
Magii - kiedyś miały jednak dość krwawy przebieg, jak na przykład bunt w Hogsmeade w
1612 roku. Co ciekawe, za kwaterę główną buntowników posłużył wtedy słynny pub “Trzy
Miotły”.
Kolejny słynny bunt nastąpił w 1752 roku. W związku z nim do dymisji podał się ówczesny
minister magii, Albert Boot, który po prostu nie radził sobie z tą sytuacją oraz
rebeliantami. Nie lepiej w tej roli sprawdził się jego następca - Basil Flack. Ten
mężczyzna na swoim stanowisku przetrwał...dwa miesiące. Perspektywa zbuntowanych
goblinów, którzy na sprzymierzeńców dobrali sobie grupę wilkołaków skutecznie wybiła
mu z głowy wszelkie wizje ratowania sytuacji i po prostu się wycofał. Sytuacja uspokoiła
się na szczęście gdy przyszły rządy kolejnego ministra magii - Hesphaestusa Gore.
Człowiek ten skutecznie zahamował kilka buntów wznieconych przez gobliny. Co
ciekawe, był to także jeden z pierwszych aurorów i niewątpliwie posiadał ogromne
zdolności magiczne, był jednak także dobrym strategiem. Warto także zapamiętać, że
odnowił on oraz wzmocnił więzienie w Azkabanie.
Jak więc widzicie, gobliny chętnie zabierały się do walki o swoje prawa. Myślę, że to dobry
czas aby zastanowić się co tak naprawdę stanowiło podstawę ich niezadowolenia. Czy był
to konflikt interesów? A może nieporozumienia które powstawały przez
międzygatunkowe różnice chociażby takie jak inne rozumienie prawa własności? Możliwe
też, że gobliny miały ogromny żal do społeczności ludzi-czarodziei o brak możliwości
posiadania i używania różdżek. Są to kwestie sporne, które do dziś budzą kontrowersje i
pozostają nierozwiązane. Kto wie, może przyjdzie nam jeszcze doczekać czasów, w
których Ministerstwo Magii wysunie propozycje, które pozwolą obu rasom żyć w zgodzie,
tak żeby nikt nie czuł się pominięty.

Zostawiam Was na razie z tymi przemyśleniami i do zobaczenia w kolejnym
Nicolas Cane
wydaniu ‘’Historycznej Histerii’’!
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Straszne
Sucharki Kowalskiego
Jak nazywa się święto ludzi, którzy lubią przebierać się w dziwne stroje,
malować sobie twarze i domagają się od wszystkich słodyczy?
Dzień kobiet.
-----------------------------------------------------------------------------------------Dlaczego spośród wszystkich narzędzi i przyrządów, tylko miarka
została wpuszczona na Noc Duchów?
Bo miarka się przebrała.
-----------------------------------------------------------------------------------------Dlaczego szkielety są tak spokojne?
Bo nikt nie zajdzie im za skórę.
-----------------------------------------------------------------------------------------Gdzie duchy wybierają się na wakacje?
Na Mali-buuu!
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Straszne
Sucharki Kowalskiego
--------------------------------------------------------------------------------------------Producent tego produktu go nie chce, kupujący go nie używa, a
użytkownik nigdy nie widział i nie zobaczy tego przedmiotu. Co to?
Trumna.
--------------------------------------------------------------------------------------------Jak nazywa się garaż czarownicy?
Składzik na miotły.
----------------------------------------------------------------------------------------------Dlaczego cmentarze są aż tak popularne?
Niektórzy wręcz się zabijają, żeby tam być..
----------------------------------------------------------------------------------------------Dlaczego duchy to słabi kłamcy?
Bo można je łatwo przejrzeć na wylot.
----------------------------------------------------------------------------------------------Jaka jest ulubiona roślina duszków?
BamBUs!

Nico
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Lockhart odpowiada
“Jak przefarbować włosy?”
Droga Kate! Sposobów na farbowanie
włosów jest mnóstwo. Pierwszym
lepszym z brzegu jest koloryzacja
domowa (choć nie polecam, jeżeli nie
wiemy jak dokonać jej poprawnie),
kolejnym jest udanie się do specjalisty i
dokonanie zabiegu w salonie. Ostatnim
sposobem jest odwiedzenie składziku z
eliksirami, w którym profesor Riley
trzyma niemały zapas Eliksiru
Zmieniającego Kolor Włosów.

““Co umie pan z OPCM?”
Co potrafię z OpCM? Nie chwaląc się powiem skromnie wszystko. Nie myśli Panienka, że te liczne zjawy i potwory
pokonałem na swój piękny uśmiech i blond loki? Cała moja wiedza
na temat tej dziedziny została przelana na papier, zachęcam
gorąco do sięgnięcia po jakiś egzemplarz mojej książki, a
wszystkiego się panienka dowie.
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Lockhart odpowiada
“Czy da się zmienić dom? Obecnie jestem w
Ravenclowe, a chciałabym Slytherin, czy to
możliwe, oczywiście uszanuję decyzję, jeśli się
nie da.”
Droga Veronico, oczywiście, że istnieje
możliwość zmiany domu. Takową prośbę
musisz wystosować do swojego opiekuna domu.
Równocześnie musisz uzyskać zgodę opiekuna
domu, do którego chcesz się przenieść, a na
samym końcu całe przenosiny musi przyklepać
Rada Szkoły. Takowe wnioski wnosi się
maksymalnie do 3 tygodnia nauki.
“Jak można być w Gwardii Salem i gdzie to pisze”
Aby stać się członkiem Gwardii Salem należy
zgłosić swoją kandydaturę do swojego opiekuna
domu podczas pierwszego zebrania, na którym
omawiane są dodatkowe funkcje, które mogą
obejmować uczniowie. Jeżeli zapisałeś się do
szkoły później, musisz zgłosić się bezpośrednio do
opiekuna Gwardii, informacje o tym kto jest jej
opiekunem są podane na stronie szkoły.

“Jak zostać nauczycielem i gdzie to pisze?”
Aby zostać nauczycielem potrzeba czegoś więcej
niż same chęci. Dobry nauczyciel to taki z
wyrobionym warsztatem oraz sporym
doświadczeniem. Niepisaną zasadą jest fakt, że
osoba, która chce zostać nauczycielem powinna
ukończyć jakąś szkołę magii w pełnym jej wymiarze.
Kolejnym plusem jest posiadanie sporej wiedzy na
temat przedmiotu, którego chce się nauczać.
Polecam zdobycie wiedzy i doświadczenia, a
następnie staranie się o posadę.

“Jak wejść na chat pokoju wspólnego?”
Wszystkie informacje dotyczące tego jak funkcjonuje czat oraz jak się nim
posługiwać, znajdziesz w szkolnym poradniku. Zapraszam serdecznie do lektury.
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Rozrywka
Drodzy Salemowicze!

Rozwiązania wszystkich konkursów wysyłajcie na adres:
rozrywka.witchplease@gmail.com do 8.11 do północy.
Nie zapomnijcie przy tym podpisać się imieniem, nazwiskiem oraz domem!! Do dzieła!

Na początek czeka was misja specjalna z cyklu “Przygody Pana
Niuchacza’’. Tym razem, nasz biedny Niuchacz wyczuł swoim
noskiem dynię, którą bardzo lubi chrupać.. ale nie wie jak do niej
dojść! Pomóż mu znaleźć drogę i wyślij nam screena.

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

A teraz czas na krzyżówkę dotyczącą Nocy Duchów w
Hogwarcie oraz wydarzeń z nią związanych. Sprawdźcie,
na ile dobrze znacie ich przebieg!

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)
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Rozrywka
Waszym następnym zadanie będzie znalezienie 12
różnic pomiędzy obrazkami. Zaznaczcie je lub wypiszcie
i ślijcie szybko na naszego maila, bo czeka was ostatnie
zadanie!
(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

A to zadanie to... ozdobienie własnej dyni!
Ale nie martwcie się, nie musicie od razu biec
po nóż. Wystarczy, że klikniecie poniższy link
a potem ozdobicie dynię w dowolny sposób w
jakimś programie graficznym. Każdą pracę
docenimy i nagrodzimy!
(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

Życzymy strasznie dobrej zabawy,
Nico & Nicko
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Horoskop
Baran

Zabraknie ci cukierków i zasłużysz na psikus.
Halloweenową noc spędzisz na Izbie Przyjęć z głową
zaklinowaną w dyni.

Lew

Podczas imprezy kostiumowej wdasz się w bójkę i staniesz się
legendą jako pierwszy w historii szczerbaty wampir.

Strzelec

Nawet jeśli to Halloween lepiej nie strój sobie żartów z
lokalnych gangów, bo sztuczna krew bardzo szybko stanie się
prawdziwą.

Byk

Świąteczne dekoracje mogą budzić niepokój, ale gdy
krwiożerczy pająk wpadnie ci do drinka, zaliczysz
metaforyczny zawał.

Panna

Nie musisz szykować specjalnego kostiumu na imprezę.Osoba,
która ci się podoba i tak zaszczyci cię komplementem, mówiąc,
że zawsze wyglądasz jakbyś wracał/a z Halloween.

Koziorożec

Dostaniesz propozycję pracy. Bladość twoich lic zachwyci
właściciela Domu Strachów, więc jeśli tylko zechcesz, rola
jednego spośród straszydeł będzie twoja.
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Horoskop
Rak

Przeżyjesz prawdziwą Noc Strachów po tym, jak idąc na
imprezę wpadniesz do studzienki, z której ukradziono właz.
Towarzystwa na pewno ci nie zabraknie - szczurów oczywiście.

Skorpion

Czeka cię mały kostiumowy fail. Robiąc przebranie za bardzo
skoncentrujesz się na warstwie zapachowej, co w przypadku
obiektu gnijącego nie będzie najszczęśliwszym pomysłem.

Ryby

Nietoperze, to urocze stworzonka. Przekonasz się jednak, co to
prawdziwa groza, gdy jeden z nich wleci ci pod ubranie.

Bliźnięta

Waga

Ktoś na przyjęciu będzie miał identyczne
przebranie jak twoje. Kłamstwo, że jest zrobione
własnoręcznie zostanie zdemaskowane.

Umrzesz, po tym jak po pijaku pomyślisz butelki i kolejną Krwawą
Marry przyrządzisz sobie z tabasco zamiast soku pomidorowego.

Wodnik

Myśląc o srebrnych obrączkach wyobrażasz sobie zapewne
coś bardziej romantycznego niż kajdanki. Niestety, nawet w
Halloween policja będzie wyczulona na trupy w bagażniku.
Noc na komisariacie cię nie ominie.
Yuzuki L. Uchiha
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