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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
Suchary Kowalskiego

Spałeś przez trzy
tygodnie? Nic straconego!
Najgorętsze plotki i
podsumowanie czekają.
Szukaj w:

Salem na gorąco

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

Rozrywka
Horoskop
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Salem Na Gorąco
Witajcie Kochani!

Zapraszamy do przeczytania najświeższych ploteczek wprost spod
choinki! Mamy nadzieję, że nie udławicie się karpiem podczas ich
czytania <3

Nielegalne mandarynki
Zauważyłyśmy ostatnio nielegalny handel
mandarynkami i to nie takimi zwykłymi! Owoce te
były wypełnione... łajnobombami! Widziałyśmy jak
puchon Wiktor Brown razem z krukonką
Bereniką Clearwater, sprzedają je niczego
nieświadomej Manon Modine. Radzimy uważać i
nie kupować od nich mandarynek!

Patatajaj reniferku!
Otrzymałyśmy ostatnio informację od
pewnego ucznia, że profesor Brennan w
stajni trzyma renifery. Tak, renifery
zamiast koni! Może Salem odwiedził
Mikołaj i renifery mają darmowy nocleg?
Zostaje jeszcze jedno pytanie. Co się stało
z końmi Reed Brennan? Czyżby mieszkały w
gabinecie profesorki…?
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Salem Na Gorąco
Trzask w dubkę wlazł
Podczas wkładania prezentów pod tegoroczną
choinkę
dyrektor Cane postanowił
obdarować najbliższych (czyt. Krukonów)
przepięknym prezentem własnej roboty.
Podobno spędził cały miesiąc na dzierganiu
wełnianych majtek dla swoich podopiecznych.
Jednak nie są one normalne! Mają na sobie
napis ,,TRZASK”. Teraz dosłownie TRZASK
rozpali ich tyłeczki!

Pierogi na rogi

Ślizgoni i część nauczycieli wzięła się w
tym roku za tworzenie pierogów.
Prawdopodobnie są one oparte na
rodzinnej recepturze, w której to do
ciasta dodaje się odrobinę arszeniku do
smaku. Ponoć zabija to smak Cykuty i
Śluzu Gumochłona w farszu. Te trafią na
wigilijny stół dyrektora Boursiera!
Natomiast reszta społeczności Salem
dostanie pyszne pierogunie z kapustą i
grzybami, serem, jagodami i mięsem
węgorza. Bon apetit!

To by było na tyle. Życzymy Wam radosnych i spokojnych
Świąt oraz Szczęśliwego nie-pijanego Nowego Roku! <3

Siski Mikołajki,
Noniś i Liliś <3
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Wywiad
Iriella Araverl, Slytherin
*Redaktorka siedziała wygodnie w
swoim fotelu, popijając lawendową
herbatkę,
gdy
zobaczyła
wchodzącą Iriellę, wstała szybko i
przytuliła ją na powitanie. Po
zajęciu miejsc podsunęła jej talerz
pełen dyniowych pasztecików.*
Lychye River: Witaj, Iriello!
Dołączyłaś do naszej szkolnej
społeczności w tym roku, a już po
pierwszej aktualizacji rankingu
dragotów byłaś na pierwszym
miejscu! Zazdroszczę twojemu
patronowi. *zaśmiała się pod
nosem*
Iriella Araverl: Witaj także! Haha,
sama nie wiem, jak to się stało, że
jestem na szczycie, ale zgodzę się,
moja patronka ma prawo być ze
mnie dumna!.
L.R.: Przechodząc do wywiadu,
zastanawia mnie, jak powstało
twoje magiczne imię i nazwisko?
Czy było to dziełem przypadku, czy
może kryje się za nim jakaś głębsza
historia?

I.A.: Jeśli chodzi o moje imię,
inspiracją była jedna z postaci z
gry League of Legends, a
konkretnie
Irelia.
Trochę
poprzestawiałam literki i wyszła
Iriella! Co do nazwiska, po prostu
użyłam jakiegoś generatora, bo
totalnie nie miałam pomysłu.
L.R.: Czyli nawet jakaś mała
historia się za nim kryje. Zdradź
nam, z kim zaprzyjaźniłaś się
najpierw, kto pierwszy wyciągnął
do ciebie pomocną dłoń podczas
twoich pierwszych dni w szkole?
I.A.: Hmm, pierwszą osobą, z którą
pisałam nieco dłużej, była właśnie
Natalie Dawids, która z tego też
powodu została moją patronką.
Oczywiście wspaniała Rada Salem
również pomogła mi wejść w
Świat Magii. Jeśli chodzi o
przyjaźnie, to póki co najlepiej
dogaduje się z resztą Slizgonów,
no i Nonną, która, jakby nie
patrzeć,
też
kiedyś
była
Ślizgonką.
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Wywiad
Iriella Araverl, Slytherin
L.R.:
Jako nowa osoba masz
stosunkowo świeże spojrzenie na
całą
szkołę.
Czy
mogłabyś
powiedzieć, co ci się absolutnie nie
podoba, co być wyrzuciła lub
zmieniła?

L.R.: Zbliżają się święta, co czuć już
na każdym kroku. Jak u Ciebie z
przygotowaniami
do
Bożego
Narodzenia?

I.A.: Bardzo dobrze! Zaczęłam już
szykować
prezenty
dla
I.A.: Cóż, prawdę mówiąc, bardzo najbliższych i już od października
ciężko wskazać mi coś co bym słucham świątecznych piosenek.
"wyrzuciła" lub "zmieniła", bo szkoła Oprócz tego biorę udział w
funkcjonuje
naprawdę
dobrze. szkolnych jasełkach. Dodatkowo
Salem
jest
pięknie
Jedyna rzecz, którą mogłabym strona
zmienić to zachowanie niektórych przyozdobiona w świątecznym
osób, szczególnie z jednego domu, klimacie. Wszystkie te małe rzeczy
które często przeszkadza w lekcjach sprawiają, że nie mogę się już
i pokazuje brak szacunku dla doczekać Bożego Narodzenia!
nauczycieli i innych uczniów.
L.R.: Czy masz jakieś konkretne
L.R.: Skoro trochę ponarzekałyśmy, plany na resztę grudnia, robisz coś
powiedzmy o czymś pozytywnym. świątecznego, czy może stawiasz
Który z nauczycieli i przedmiotów na chwilę?

zdobył twoje serce?

I.A.: Hmm, w przyszły weekend jadę
I.A.: Oooh, tak samo jak w przypadku z moją rodzinką na jarmark
wad, ciężko jest wskazać przedmiot, świąteczny i będę tam cały
ale tym razem dlatego że jest tyle weekend, nie mogę się już tego
wspaniałych! Póki co najbardziej moje doczekać! Jeśli chodzi o Salem,
serce skradły lekcje Wróżbiarstwa, dalej zamierzam być jak najbardziej
Numerologii i Zaklęć, ale wszystkie aktywna.
są świetne!
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Wywiad
Iriella Araverl, Slytherin
I.A.: Jak już jestem na szczycie listy,
to chcę utrzymać ten tytuł co
najmniej przez jakiś czas.
L.R.: Rozumiem Cię doskonale, na
swoje dragoty trzeba pracować cały
czas! Na sam koniec chciałabym
wiedzieć, skąd dowiedziałaś się o
Salem? Każdy w końcu pragnie znać
najlepsze sposoby na reklamę!
I.A.: O Salem dowiedziałam się z
reklamy na facebooku. Właściwie to
było tak, że te reklamy po prostu nie
chciały zniknąć, były totalnie
wszędzie. No więc stwierdziłam, że
skoro to jest takie popularne, to
czemu by nie spróbować?
L.R.: Dobrze wiedzieć! Jestem bardzo
wdzięczna tym reklamom, bo dzięki
nim Salem zyskało bardzo miłą i
aktywną uczennicę! Dziękuję ci za tę
miłą rozmowę i mam nadzieję, że
przeprowadzimy więcej podobnych
niebawem!
I.A.: Dziękuję i wzajemnie!

|| SM SALEM || NUMER 13 || GRUDZIEŃ 2019 ||

Wywiad
ze starym wyjadaczem
Wiktor Brown: *Wszedł zasapany do
wieży zachodniej i zobaczył siedzącą
na wygodnych poduszkach Gwen.
Uśmiechnął się do niej i usiadł na
jednej z nich.* Dobry wieczór,
szanowna Gwen!
Gwendolyn Shepherd: *Uśmiechnęła
się ciepło do Wiktora i odstawiła
filiżankę z herbatą na stoliczek, na
którym po drugiej stronie parujący
napój czekający już na gościa.* Witaj,
Wiktorze. Częstuj się! *Wskazała na
herbatę i sięgnęła po notatnik oraz
pióro.*
W.B: *Wziął do ręki filiżankę z
herbatą i napił się jej troszeczkę, po
czym postawił ją z powrotem na
stoliku.* To było mi potrzebne po
długim dniu nic nie robienia!
*Spojrzał
na
prowadzącą
w
oczekiwaniu na rozwój wydarzeń.*
G.S.: *Zaśmiała się cicho i zerknęła do
swoich notatek.* Na początek może
przedstaw się na wypadek, gdyby ktoś
Cię tutaj jeszcze nie znał. *Spojrzała
porozumiewawczo na chłopaka i
przyłożyła pióro do kartki.*

W.B.: Ah, no tak! Nazywam się
Wiktor Brown i jestem dumnym
Puchonem!
*Wyprostował
się
dumnie.*
G.S.: *Zapisała szybko odpowiedź,
lekko uśmiechając się przy słowie
“dumnym”.* No właśnie. Od początku
swojej
kariery
uczniowskiej
należałeś
do
domu
Helgi
Hufflepuff. Dlaczego akurat go
wybrałeś i co sprawiło, że
pozostałeś
mu
wierny?
*Z
ciekawością
popatrzyła
na
Puchona.*
W.B.: Kiedy poznałem tą szkołę, to
miałem zapisać się do Ravenclawu,
ale nikogo tu nie znałem, oprócz
mojej przyjaciółki, która należała
do Hufflepuffu, więc zapisałem się
do niego. Dziwna historia, ale
prawdziwa. Po prostu się bałem was
wszystkich! *Zarumienił się i upił
troszeczkę
herbatki.*
Później
zaaklimatyzowałem
się
w
Hufflepuffie, ojczyźnie ziemniaka!
Poczułem się tam jak w domu, a
ziemniaczani bracia zaufali mi na
tyle, że zostałem nawet 2 razy pod
rząd prefektem domu, więc nie
mogłem ich pozostawić!
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Wywiad
ze starym wyjadaczem
W.B.: W tym okresie Hufflepuff miał
"kryzys uczniowski", jeśli mogę tak to
nazwać. Było tylko kilku aktywnych
puchonów, co nie dawało wielu
punktów dla tego domu. W tej grupce
byłem i ja, trwałem i zdobywałem
punkciki. *Zaczął się cichutko śmiać i
spojrzał z powrotem na Gwen.*
G.S.: Jak powiedziałeś, byłeś już dwa
razy
prefektem
domu,
potem
prefektem naczelnym, a teraz robisz
staż nauczycielski z Numerologii.
Masz na przyszłość inne ambitne
plany,
czy
to
wszystko,
co
zamierzałeś
tutaj
osiągnąć?
*Skupiona skrobała po papierze,
zerkając od czasu do czasu na
rozmówcę.*
W.B.: *Wziął głęboki wdech i zaczął
mówić.*
Aktualnie,
jak
już
wspomniałaś,
robię
staż
z
Numerologii, po którym zamierzam
ubiegać się o stanowisko nauczyciela
tego przedmiotu. To jest jedyna
rzecz, jaką mam zamiar osiągnąć.
Jestem zbyt leniwym ziemniaczkiem.
G.S.: *Pokręciła ze śmiechem głową
na to wyznanie.* W takim razie
trzymam kciuki za zdany staż i
przyjęcie Cię na posadę!

Pozostańmy jeszcze chwilę w temacie
nauki. Jaki przedmiot podbił Twoje
serce, a jaki przyprawia Cię o
koszmary?
W.B.: Moje serce początkowo podbiła
astronomia, a koszmary miałem po
eliksirach. W ogóle nie mogłem
zrozumieć, jaki składnik kiedy dodać
do kociołka, później jednak zacząłem
lubić eliksiry i WYCZERPUJĄCE
zadania profesora Rileya. Ale
wróćmy do ulubionych przedmiotów.
Jak już mówiłem astronomia była
moją miłością, jednak później właśnie
zmieniło się to na rzecz numerologii
i to też uczyniło mnie stażystą z tego
przedmiotu. Pamiętam jeszcze jak w
III roku szkolnym chodziliśmy na
wycieczki
z
profesor
Rythel
*Rozmarzył
się
i
po
chwili
wydmuchał zakatarzony nos.*
G.S.: *Wyczarowała na stoliku
pudełko
trzywarstwowych
chusteczek i współczująco spojrzała
na ucznia.* O tak, wycieczki na
Numerkach były fantastyczne! Jak
wszyscy wiedzą, Salem to nie tylko
nauka, ale też zabawa. Które zabawy
najbardziej lubisz, a które trochę
mniej?
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Wywiad
ze starym wyjadaczem
W.B.:
*Widząc
całe
pudełko
chusteczek, Wiktor uśmiechnął się
szeroko i kolejny raz napił się powoli
tracącej ciepło herbatki* Właśnie,
Salem bawi i uczy! Bez żadnych
wątpliwości mogę stwierdzić że moją
ulubioną zabawą w Salem jest Król
Potter, a znienawidzoną Błyskawica.
W ogóle nie rozumiem, co się w niej
dzieje, więc unikam jej dalekim łukiem.
G.S.: Szybkie paluszki nie są jak widać
Twoją mocną stroną. *Zaśmiała się
wesoło.* Było już o przyszłości i
teraźniejszości, to pora na powrót do
przeszłości. Jak wspominasz swoje
początki w Świecie Magii?
W.B.: Moje początki w Świecie Magii
były bardzo skromne, a wszystko
zaczęło się właśnie w Salem. Prawie z
nikim nie rozmawiałem i unikałem
wszystkiego. Mało pamiętam z tego
okresu, więc nie mam, co tutaj
rozwijać. *Uśmiechnął się nerwowo.*
G.S.:
*Zanotowała
wszystko
starannie.* Ostatnie pytanie. Czym
właściwie jest dla Ciebie Salem?
Rozrywką, sposobem na oderwanie się
od problemów, droga do spełnienia
marzeń, a może czymś zupełnie innym?

W.B.: *Słysząc to pytanie, Wiktor
wyciągnął z kieszeni swojej szaty
ziemniaka i przytulił go do siebie.*
Salem przede wszystkim jest dla mnie
właśnie sposobem na oderwanie się od
problemów. Gdy jest mi smutno, gdy
nie wiem, co ze sobą zrobić, ruszam do
wielkiej sali, ponieważ wiem, że tam są
ludzie którzy chętnie ze mną
porozmawiają. Salem to życie. Tutaj
nawiązałem przyjaźnie i poznałem
wspaniałe osoby. *Wydmuchał kolejny
raz nos i popatrzył swoimi zmęczonymi
oczami na Gwen.*
G.S.: Ja też ze spokojną głową mogę tu
przyjść i wyzbyć się wszystkich
problemów, więc Cię doskonale
rozumiem. *Uśmiechnęła się ciepło do
Ziemniaczka.* Dziękuję Ci za wywiad, a
teraz leć już odpoczywać! Dobranoc!
W.B.: Również dziękuje i dobranoc, sen
to jedyna prawilna dziedzina sportu,
którą uprawiam! *Szybciutko wstał z
poduszki
i
wyszedł
z
Wieży
Zachodniej.*
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Sucharki Kowalskiego
Moja piekarnia nigdy nie ma wolnego, tym bardziej w
święta! Znalazłem jednak czas pomiędzy lukrowaniem
pierniczków i pączusiów i przychodzę do Was z porcją
sucharków.
W wigilię mugol jedzie furmanką, a obok biegnie pies.
Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! mówi koń.
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop.
- Ja też! - mówi pies.
----------------------------------------------------------------------- Który z reniferów Mikołaja jest najmniej lubiany?
- Rud(y)olf!
----------------------------------------------------------------------- Kto powtarza ciągle: “Oh oh oh!” ?
- Mikołaj chodzący tyłem.
----------------------------------------------------------------------- Dlaczego Mikołaj jest tak dobry w karate?
- Bo ma czarny pas!
----------------------------------------------------------------------- Jakiego wykonawcę pomocnicy św. Mikołaja, elfy,
słuchają najchętniej?
- Elfisa!

|| SM SALEM || NUMER 13 || GRUDZIEŃ 2019 ||

Sucharki Kowalskiego
- Co elfy wstawiają na Instagrama?
- (s)Elfies!
----------------------------------------------------------------------- Dlaczego choinki są tak kiepskie w szyciu?
- Bo ciągle gubią igły!
----------------------------------------------------------------------- Co spotkało mężczyznę, który ukradł Kalendarz
Adwentowy?
- Dostał 24 dni!
----------------------------------------------------------------------- Gdzie Mikołaj śpi podczas wakacji?
- W Ho-Ho-Ho-Hotelu.
----------------------------------------------------------------------A jeśli chcecie poderwać kogoś i niekoniecznie macie w
pobliżu jemiołę lub boicie się nargli oto kilka tekstów na
podryw, które w połączeniu z moimi pączusiami
wypełnionymi miłością mogą zdziałać cuda!
Nie powinnaś siedzieć na szczycie choinki, Aniele?
Chcesz poznać małego pomocnika Mikołaja?
Mogę zrobić Ci zdjęcie? Chcę załączyć je do listu do
Mikołaja, żeby wiedział dokładnie, czego chcę.
Bądźmy w tym roku niegrzeczni i oszczędźmy Mikołajowi
roboty!
Mam dla Ciebie coś specjalnego w swoim worku!
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Sucharki Kowalskiego
Tak, to jest cukrowa laska w mojej kieszeni, ale też
cieszę się że Cię widzę!

Świątecznie
pozdrawiam,
Jacob Kowalski
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Rozrywka

Ho Ho Ho, drogie Salemiaczki!
Dziś przybywamy do Was z porcją świątecznej rozrywki! Bombki, światełka,
prezenty, a wszystko to otoczone zapachem mandarynek i wypieków. Mamy
nadzieję, że i Was dopadł już świąteczny nastrój, a jeśli nie, to na pewno o to
zadbamy.
Przed Wami 4 konkursy, dzięki którym możecie zdobyć punkty dla swoich domów
oraz dragoty dla siebie. Wystarczy że wyślecie rozwiązanie dowolnej zabawy
(lub - najlepiej - wszystkich!) na nasz redakcyjny adres rozrywki:
rozrywka.witchplease@gmail.com do kolejnego wydania Witch Please!

Waszym pierwszym zadaniem jest rozwiązanie 10
anagramów! Za każde możecie zdobyć 2 punkty, więc do
zgarnięcia jest 20 punktów, dodatkowo bonus dla
najszybszych osób. Spieszcie się więc! Accio Anagramy!

1. IGLIWIA
2. KRASTEPIK
3. FLE
4. MIZNE GONIE
5. KISANO
6. ŁOPATKE
7. LEGKO-GLOME
8. OD PSOZY PIGOHYRFY
9. WITBA AN NIŚEŻKI
10. ŹOBE ANZORDEINE
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Rozrywka
A teraz przed Wami coś idealnego na nudny, zimowy
wieczór. Kiedy już nie będziecie mieli na nic siły,
przejedzeni świątecznym jedzonkiem, my zapewnimy wam
rozrywkę! Oto wasze ukochane...Puzzle! Znajdziecie je
TUTAJ.

Zapewne już czujecie ten świąteczny klimat, drodzy
Czarodzieje! Śnieżek już za oknem prószy, świąteczne ozdoby
przygotowane do udekorowania, w tle leci klimatyczna
muzyka, a grube, wełniane swetry są już gotowe do
założenia i czego chcieć więcej?
Niestety nie wszystkich stać na takie przyjemności,
ponieważ otrzymaliśmy sowę z prośbą od samego Zgredka,
abyśmy mogli użyczyć mu jednej czapki na zimę. Jednakże nie
możemy tak po prostu stać bezczynnie i postanowiliśmy
stworzyć specjalną akcję, aby umilić skrzatowi Święta
Bożego Narodzenia.
Zabawa polega na ubraniu Zgredka w świąteczne odzienie
przy pomocy jakiegokolwiek programu graficznego. Link do
Zgredka znajdziecie TUTAJ
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Rozrywka
Co to by były za Święta bez śpiewania kolęd? Oczywiście
wszystko stracone!
Jednakże zapewniam Was, drodzy Czytelnicy, że tegoroczne
Boże Narodzenie pod dachem naszej wspaniałej szkoły będą
bardzo wyjątkowe!
Waszym zadaniem jest, aby przerobić jakąkolwiek popularną
polską kolędę na coś magicznego, w wersji prawdziwego
salemowicza. Wszystko jest dozwolone! Możecie w nich
zamieścić cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, począwszy od
magicznych stworzeń, przedmiotów szkolnych, a nawet
osoby powiązane z Salem!
Najważniejsze, abyście Wy sami mieli z tego fun. Śpiewana
kolęda może być zabawna, ale pamiętajcie, aby nie urażała
drugiej osoby. Wszystko ma swoje granice!
A więc sięgnijcie po pióra i sprawcie, żeby ta szkoła
śpiewająco ożyła!

Życzmy Wam wybornej zabawy a także WESOŁYCH
I HARRYCH ŚWIĄT!
Załoga Rozrywki Witch Please.
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Horoskop
Baran

Nadchodzące Święta nie
obędą się od ran kłutych i
obuchowych - choinka nie
będzie chciała
współpracować i
kilkukrotnie się na ciebie
obali.

Strzelec

Przekonasz się jak
niebezpieczne potrafią być
Święta; ość stająca w gardle,
zakrztuszenie uszkiem z
barszczu - to tylko niektóre z
przygód jakie cię czekają.

Panna

Przegapisz kilka ważnych
momentów, przez co podczas
wieczerzy będziesz raczyć
rodzinę zakalcami zamiast
ciast.

"Spod choinki wyciągnąłem
niespodzianek całą kupę,
Cztery swetry, gacie z wełny, aż się
robi ciepło w..." pupę
Wesołych Świąt, życzy Uchiha Yuzuki L.

Lew
Zostaniesz zaprzęgnięty
do zagrania w jasełkach.
I 'zaprzęgnięty' jest tu nie
bez kozery, bo przypadnie
ci rola osła.

Byk
Dziadek Mróz spłata ci
figiel i wyłożysz się na
oblodzonym chodniku, a
twoje dopiero co
zakupione bombki
przerobią się na brokat.

Koziorożec
Uważasz, że kolędy w
aranżacji disco to kiepski
pomysł? Kolędnicy, którzy
cię napadną będą innego
zdania. I jeszcze za to
zapłacisz.
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Horoskop
Rak

Pod twoją nieuwagę ktoś
wpuści kota do twojego
mieszkania. Nie muszę chyba
mówić, co się stanie z
choinką?

Skorpion
Zmęczony ciężkimi
przygotowaniami do
wieczerzy, przyśniesz i
przegapisz pierwszą
gwiazdkę. A jak
powszechnie wiadomo,
druga to nie to samo i się
nie liczy.

Ryby
Uważaj, by nikt nie wziął cię
za wigilijnego karpia, bo te
Święta mogą być twoimi
ostatnimi.

Bliźnięta

Waga
Zaplączesz się w choinkowy
łańcuch i tylko cud uratuje cię
przed powieszeniem się na nim.

Włączysz Kevina, zapalisz
lampki na choince i...
spięcie wysadzi korki,
więc resztę tego
magicznego wieczoru
spędzisz przy świeczkach.

Wodnik

Święty Mikołaj pomyli cię z
jakimś ekstremalnie
niegrzecznym purchlęciem i
zamiast prezentu dostaniesz
rózgę.

Yuzuki L. Uchiha
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