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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:

Suchary Kowalskiego
Ankietyzacja
Przygody kuchenne

Lubisz trochę poczytać
czyichś przemyśleń? Albo
chcesz wiedzieć, jakie
zdanie mają członkowie
Rady na dany temat?
Koniecznie sprawdź tutaj:

Dookoła
Wielkanocnych
tradycji
Jak przetrwać
Wielkanoc?
Poradnik dla
introwertyka
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Witch, please
W tym numerze:
Masz ochotę na trochę
luźniejszy format? Spokojnie
to też znajdziesz w tym
numerze!
Artykuły w innej formie
odnajdziesz w tych
artykułach:

Salem na gorąco
Loża Szyderców
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Salem na Gorąco
Witajcie, kochani
w świątecznym wydaniu ploteczek! Zapraszamy do lektury.

Króliczek!
Pewna osoba powiedziała nam ostatnio, że gdy
odwiedzała gabinet Dyrektora Rileya zauważyła
ogromny
kostium
białego
króliczka
wielkanocnego! Czyżby nasz dyrektor w tym
roku zamierzał się przebrać, by chować pisanki
na Salemowych błoniach? Tego dowiemy się już
w niedzielę!

Dziwne jajka
Opiekunka
Slytherinu,
Annabeth
Wolfrose-Korfis, zdradziła nam tajemnicę
o jej pomyśle. Postanowiła oderwać się od
tradycji i zamiast kurzych jaj postanowiła
dać szkolnym skrzatom jajka żmijoptaków!
Oj jutrzejsza uczta będzie wspaniała,
zwłaszcza gdy maluchy się wyklują!

Słodziaczki w Salem
W kilku miejscach w szkole, takich jak
dziedziniec, cieplarnia i lochy można
spotkać
niespodziewanych
gości.
Króliki i małe kaczuszki biegają
swobodnie po korytarzach i placach.
Tylko uważajcie, żeby nie zrobić im
przypadkiem krzywdy!
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Salem na Gorąco
Show me your...
Dyrektor Boursier już od kilku dni chodzi
po zamku i krzyczy: ,,Zobaczcie moje jajka!”.
Biedne Puchonki wystraszyły się i od kilku
dni nie wychodzą z dormitorium… Ale…
nasz kochany dyrektor chciał się tylko
pochwalić swoimi pięknymi pisankami!
Ponoć pomalował tyle jajek, ile ma lat.
Zapasów starczy do przyszłych świąt!

Prrr, szalona!
Zamek jest już udekorowany w różne
ozdóbki. Prof. Brennan zamiast zrobić
wycinki
w
kształcie
zajączków
i
kurczaczków, nasza profesorka wycięła
100 podobizn koników. Ponoć każdy z nich
jest innej maści!

ŻYCZYMY WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT! SIEDŹCIE W
DOMACH I PODSYŁAJCIE NAM PLOTECZKI!

SIOSTRY PLOTKARY,
NONIŚ I LILIŚ <3
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Ankietyzacja
Witajcie kochani na kolejnym podsumowaniu ankiet. Tym razem
dotyczyła ona okresu świątecznego. Dostaliśmy aż 34
odpowiedzi! Bardzo nas to cieszy. Zapraszamy do czytania!

Na Wielkanocnym stole będzie bardzo dużo pisanek w kropeczki.
Jest to bardzo dobra taktyka, gdyż nikt nie zauważy naszego
braku zdolności artystycznych!

Wszystko jest przepyszne, jednak aż 11 osób wybrało jajeczka!
Najwidoczniej ich patronusem są jajka na miękko. Na drugiej
pozycji uplasowała się sałatka jarzynowa. Podobno jest ona
królową wśród sałatek, jednak nie potwierdzamy tego!
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Ankietyzacja

Jedzenie zawsze jest najlepszą rzeczą na świecie, niech każdy o
tym pamięta! Dlatego też najlepszą zabawą świąteczną jest
jedzenie pyszniutkiego serniczka. Pamiętajcie, że najlepszy jest z
rodzynkami!

Dla prawie 40% ankietowanych najważniejszym symbolem
świątecznym jest zajączek! Na drugim miejscu mamy baranka.
Najwidoczniej nasza społeczność uwielbia zwierzaczki, dlatego
też na nie głosuje! Podobno dyrekcja szkoły ma się przebrać za
symbol z największą ilością głosów, dlatego też jutro zobaczymy
dużo zajączków! :3
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Ankietyzacja

Najwidoczniej większość osób przeANALizowała naszą ostatnią
ankietę. Na światło dzienne wyszła prawda o zamkniętym
Nickolasie. Całe salem łączy się biednym dyrektorem i wysyła mu
pisanki! <3 Jajek nigdy za dużo, hihihi.

No według nas nie będzie tam NORMALNYCH jajek…
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Ankietyzacja

Najpiękniejsze jajka tylko z najpiękniejszą dyrektorką! Jesteśmy
ciekawi efektów, gdyż może to być nasz nowy chwyt reklamowy tylko w Salem zjesz planetę na śniadanko!

Skaczący Niuchacz?! Już i tak podskakuje po świecidełka. Jednak
młody Puchon w roli króliczka… Brzmi to zachęcająco!
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Ankietyzacja

Biedna prof. Brennan! Niech lepiej uważa na tych podstępnych
mężczyzn… Tak samo panienka Snow! Na 90% ta dwójka będzie w
poniedziałek najbardziej mokra!

Dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkich
Wesołych Świąt!

Pozdrowionka
Nonna&Lysio
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Jak przetrwać Wielkanoc?
Poradnik dla introwertyka
Z czym kojarzy się nam Wielkanoc? Każdy z Was na pewno
wymieniłby jajka, pisanki, kiełbasę, zajączka, koszyczki, baranki,
kurczaczki i inne smakowite kąski, ale nie można zapomnieć o
rzeczy najważniejszej. Święta te zazwyczaj spędzamy z rodziną. I
nie, nie mam tu na myśli rodziców i rodzeństwa, bo ten fakt
jeszcze nie jest najgorszy. Chodzi mi o te wszystkie ciotki, wujki,
dziadki, kuzysie i tych wszystkich, co to niby są w naszej
rodzinie, a widzimy ich raz na kilka lat. Część z Was powie:
spotkanie rodzinne? Super, nie mogę się doczekać! Ale reszta na
samą myśl o takim zbiorowisku ma ochotę zamknąć się w piwnicy i
przez miesiąc nie wychodzić. Oczywiście w tym roku jesteśmy
uratowani od takiego scenariusza, ale w następnym znowu
wdepniemy w to bagno.
Co więc trzeba zrobić, aby nie musieć zacieśniać rodzinnych
relacji? Oto kilka krótkich wskazówek, które pozwolą Wam
osiągnąć pełnię szczęścia na Wielkanoc.
1. Spróbuj zostać w domu.
Dostałeś zaproszenie od rodziny? Powiedz, że złapałeś smoczą
ospę i uzdrowiciel kazał ci zostać w domu. Och, chcą Cię
odwiedzić, żeby sprawić Ci przyjemność? Musisz niestety
odmówić, w końcu nie chciałbyś ich zarazić na święta.
2.Zaprzyjaźnij się z kanapą.
Pierwszy fortel nie wyszedł, a może jesteś bombelkiem i musiałeś
posłuchać się rodziców? Szczerze współczuję!
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Jak przetrwać Wielkanoc?
Poradnik dla introwertyka
Szczerze współczuję! Jednak co ci stoi na przeszkodzie, aby po
zjedzonym posiłku udać się na tapczan i wymigując się okropną
migreną, rzucić na samego siebie Muffliato, zamknąć oczy i
udawać, że jesteś w swoim pokoju całkowicie sam?
3.Zapasy, zapasy, zapasy!
A co, jeśli nie dostaliście nigdzie zaproszenia, tylko to twoja
rodzina organizuje Wielkanoc? Mogłoby się wydawać, że całego
dnia wśród rodziny nie unikniesz, ale również na to mam radę!
Wystarczy, że odpowiednio wcześniej rzucisz na jakieś pudełko
zaklęcie zmniejszająco-zwiększające i schowasz do niego
długoterminowe zapasy. Po odpowiedniej wymówce (objawy
smoczej ospy) nawet kilka dni możesz nie wychodzić z pokoju!
4.Jak nie zapasy, to sprzątanie.
Może się wydawać, że to najgorszy pomysł na świecie, ale nie!
Zaoferuj się, że pozmywasz po wszystkich naczynia. Zjesz
śniadanie, obiad i kolację w "doborowym" towarzystwie, a między
posiłkami zaszyjesz się w kuchni, sam na sam z naczyniami, gąbką i
detergentem. Profesor Perez na pewno się ucieszy, kiedy zamiast
szorować wszystko rękami użyjecie zaklęcia Myj! Czyż to nie
brzmi zachęcająco?
Mam nadzieję, że teraz każdy z was spędzi święta tak, jak lubi.
Najedzcie się słodkości, odpocznijcie od tego, od czego chcecie
odpocząć i magazynujcie siły na kolejny rok szkolny w Salem!

Mokrego jajka i smacznego
dyngusa!
Gwendolyn Shepherd
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Loża Szyderców
Śmieszki z egzaminów, lekcji, zabaw

Nicolas Cane: A z istotami magicznymi już można. Tylko jeszcze nie
wiem co…
Gwendolyn Shepherd: Jak to mówią, nie ważne co, tylko z kim!
Reny Boursier: zabraniało gromadzić się w grupach większych niż
3 osoby magiczne, zabraniało dotykania, patrzenia, plucia i
gryzienia.... już wtedy wiedzieli co się święci!
Vildan Vallar: Tak to głębokie, że ja nawet nie.
Chaz Riley: No zabraniało, czego nie rozumiecie nie magiczni?

N.C.: Kochani, oto nowy rozdział Historii Magii. Ministerstwo
Magii padło, usunął je Kingsley Shacklebolt.
G.S.: Czyli co, panuje bezprawie i możemy robić co chcemy? *Idzie
podłożyć jakiemuś mugolowi gumochłona pod poduszkę.*
R.B.: tego się nie spodziewałem
V.V.: I jak tu nie być rasistą? A jak mówili, że za rządów czarnego
będzie koniec świata, to się śmiali…
C.R.: To coś w stylu, zmień mi ten e-mail w FTP albo usunę Salem?
Nowa historia ŚM: Reny się rozsypał, Salem usunęła Koniara.
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Loża Szyderców

N.C.: Przejawiłeś magiczne zdolności w wieku 3 lat, a nie na
początku życia? No i bang, nie jesteś czystej krwi.
G.S.: Mnie bardziej martwi to uznanie. Zaraz zacznie się
hejtowanie połowy szkoły, no bo nie zasługuje na uznanie!
*Panikuje.*
R.B.: uznanie razem z satysfakcją są cenną walutą w ŚM
V.V.: Podobają mi się te definicje, proponuję stworzyć
encyklopedię na ich podstawie.
C.R.: Czyli to wszystko opiera się na tym, z czym lub kim się
utożsamiam? Fajno!

N.C.: To jest jedno z moich ulubionych zdań ze wszystkich
egzaminów. Zgadzam się w 100%!
V.V.: Uuu, taka mowa nienawiści bije z tej wypowiedzi (nie z jednej,
tylko z kilku).
G.S.: A ja to rozumiem tak, że jeden horkruks to jeszcze mieści się
w granicach normy i się z tym nie zgadzam!
R.B.: niby prawda, a jednak głupota
C.R.: Oh, jak można być aż tak naiwnym i myśleć, że nikt normalny
nie stworzy horkruksa? Daleko szukać nie trzeba, sam Reny ma
kilka!
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Loża Szyderców

N.C.: Naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie zostałem Przyjaznym
Nauczycielem Roku. <chlip>
G.S.: Za mało entuzjazmu włożyłeś w powiedzenie o tym, że się nie
gniewasz. Gdzie wykrzyknik, serduszka i zapewnienie, że dalej
może brać ciasteczka z Twoich tajnych zapasów?
RB: ja się gniewam
V.V.: Za dawnych czasów to by pewnie za okno wyleciała… [Ociera
łezkę wzruszenia.]
C.R.: A kto to taki potulny? Uczniów trzeba krótko trzymać, u mnie
by już biegała dookoła cieplarni z kociołkiem na plecach.

N.C.: Nasi uczniowie są przekochani, nie? <3 P.S. udało się mnie
roześmiać.
G.S.: Uroczy! <oww>
V.V.: W “Księciu Półkrwi” umiera Dumbledore, a w ostatniej części
Voldemort. #spoileralert
C.R.: Cieszę się, że mojego materiału nie da się aż tak bezpośrednio
zaspoilerować, bo nigdy nie wiadomo o co zapytam.
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Loża Szyderców
N.C.: A ciekawe co tam profesor Riley robi podczas eliksirów.
G.S.: Mam nadzieję, że nie kolejnych czarnoksiężników, co nie
umieją kochać.
V.V.: Profesor Riley jak machnie chochlą to nie wiadomo, co tam
powstanie.
C.R.: Ostatnio jak zamieszałem w kociołku to do teraz macie
kwarantannę, a to nie wszystko co jest zaplanowane dla Was na
ten rok.

G.S.: Nie wiedziałam, że już w mitologii znany był ten serial
komediowy.
N.C.: No jasne, a augurzy w przerwach między wróżbami oglądali
Allo Allo. Dziń dybry!
R.B. A Lord Voldemort to tak naprawdę Brian.
C.R.: A Vildan była wróżbitką na salonach Sulejmana
Wspaniałego.
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Loża Szyderców
G.S.: Ciekawe teorie, nie powiem…
N.C.: Właściwie to by się zgadzało, mój mąż jest dość stary..
Nickolas le Fent: SŁUCHAM?!
C.R.: Chciałbym to zrozumieć, lecz przy którymś podejściu jednak
z tego rezygnuję.

N.C.: Proste? Proste.
R.B: prawdziwe, bo nie
G.S.: Rada nie istnieje już od dawna, a ludzie dalej jej nie
przestrzegają…
V.V.: Wypraszam sobie, Rada Salem wciąż istnieje i nawet
podołała.
C.R.: Była popsuta, to padła. Po co drążyć temat i zanudzać młode
głowy?

G.S.: Jakby ktoś zastanawiał się, czy kilkanaście ognisk w małej
wieży nie łamie zasad BHP: łamie, ale kogo by to interesowało?
N.lF.: Przypomnę, że w tej wieży krojono nawet człowieka - jestem
świadkiem. :)
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Loża Szyderców
G.S: Chyba nie tylko świadkiem…
V.V.: Gwendolyn Shepherd - bogini ogniska… wieżowego?
N.C.: W tej wieży działy się takie rzeczy, że ogniska to pikuś...
C.R.: Ja mam nadzieję, że ewentualne straty zostaną pokryte z
własnej kieszeni? Ubezpieczyciel nam tego nie ogarnie!

V.V.: Nikt nie nauczył tej młodzieży szacunku do starszych, jestem
absolutnie oburzona.
G.S.: Reny, czy uczniowie czują się do Ciebie uprzedzeni, kiedy
poznają Twój wiek?
RB: Mam nadzieję, że czują się onieśmieleni. :)
C.R.: Niejeden z nich chciałbym się tak sypać z gracją jak Reny, a co
do kobiety z cytatu to nie jest rozsądnym narażać ją na taki stres
podczas spotkania z uczniami.

G.S.: Czemu niespodzianka zawsze się kojarzy uczniom z
kartkówką :/
V.V.: Szopi to masochistka, co w tym dziwnego?
N.C.: Może myślą, że jak powiedzą o kartkówce, to już nie będzie
niespodziewana i pani profesor będzie musiała wymyślic nową
niespodziankę.
C.R.: Kartkówka to najlepsza niespodzianka jaką można
zaserwować uczniom.
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Dookoła świątecznych
tradycji
Świąteczne tradycje towarzyszą nam od pokoleń, dlatego ważne
jest to, abyśmy o nich nie zapominali. Wielkanocne mazurki,
święconka czy śmingus dyngus to typowe polskie zwyczaje. A jakie
są w innych krajach? Jak świat obchodzi naszą Wielkanoc?
USA
Święta Wielkanocne w USA trwają tylko jeden dzień, w niedzielę.
Nie mają święconek ani dzielenia się jajkiem, ale wierzą, że jajko
ugotowane w Wielki Piątek, a zjedzone w Wielką Niedzielę,
przyniesie szczęście rodzinie.
Ich popularnym zwyczajem, uwielbianym przez dzieci jest
"szukanie skarbów" czy ukrytych czekoladowych jajek w domu lub
ogrodzie, a także zawody w toczeniu jajek. Świąteczne posiłki są
spożywane w restauracjach, ale Amerykanie nie zapominają o
dekorowaniu swoich domów. Symbolem, który kojarzą ze
świętami, jest królik oraz czczenie pogańskiej bogini Ester. W
amerykańską tradycję wpisały się parady. Najsłynniejsza z nich to
Ester Parade, która odbywa się w Nowym Jorku.
Anglia
Z okazji świąt Anglicy mają cztery dni wolnego. Czas ten
wykorzystują na zakupy czy wyjazd za miasto. Na wyjazdy
przygotowuje się ogromne kosze z przysmakami.
Tradycją jest rozdawanie przez królową pensów. W Wielki Piątek
królowa brytyjska obdarowuje ludzi specjalnie na tę okazję
wybitnymi monetami. W niedzielny poranek dzieci raczone są
dużą ilością czekoladowych jajek, często z różnym nadzieniem.
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Dookoła świątecznych
tradycji
Tak samo jak w Ameryce, tak na wyspach do tradycji należą
zawody w toczeniu jajek czyli tak zwane Egg Rolling. Turyści
mogą w te dni oglądać występy kapel ludowych.
Czechy
Czechy są krajem, w którym przeważa ateizm,więc ciężko jest tu
mówić o jakichkolwiek tradycjach religijnych. Wielkanoc
obchodzona jest jako pierwszy dzień wiosny i z tym dniem wiąże
się kilka zwyczajów, a mianowicie w Wielkim Tygodniu wielki jest
tylko piątek, kolejne dni mają swoje kolory. Poniedziałek jest
niebieski, czwartek zielony, a sobota biała. Pisanki w Czechach
są robione za pomocą różnych technik. Zwyczajem panującym w
większości domów są donice ze zbożem lub pszenicą. W tradycję
wpisują się również ciasta w kształcie baranków tzw "Judasze",
czyli ciastka drożdżowe z miodem.W poniedziałek nie ma
śmingusa dyngusa, za to mężczyźni symbolicznie biją kobiety
wierzbowymi witkami, a w zamian dostają pisanki lub coś do
jedzenia.
Włochy
Wielka Niedziela we Włoszech obchodzona jest w gronie
rodzinnym, gdzie najważniejszy jest rodzinny obiad. Jako że
Włosi zwracają szczególną uwagę na posiłki, świąteczny obiad
obfituje w wymyślne dania z jagnięciny, baraniny, przystawki czy
Wielkanocną Colombę, czyli placek, który po złożeniu
przypomina lecącego ptaka. Symbolem świąt jest baranek.Włosi
nie przywiązują wagi ani do ozdabiania jajek ani święconki, czyli
podobna sytuacja jak w USA.
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Dookoła świątecznych
tradycji
Po niedzieli obfitującej w spotkania rodzinne i delektowanie się
przysmakami wyruszają za miasto na pikniki lub trochę dalsze
podróże. Jak widać tradycje we Włoszech mają dużo wspólnego z
tymi z USA i Anglii.
Niemcy i Austria
Święta w Niemczech to przede wszystkim symbol świątecznego
zająca, który pozostawia prezenty.
Poszukiwanie ukrytych prezentów w postaci czekoladowych
jajek, słodyczy, drobiazgów stanowi świetną zabawę nie tylko
dla dzieci, ale i dla dorosłych.
Ponadto dekoruje się domy w świąteczne drzewka, na których
wiesza się kolorowe jajka. Mniej popularny, ale wciąż
praktykowany jest zwyczaj palenia ognisk i zbierania się przy
nich w celu pożegnania zimy, a przywitania wiosny.
W Austrii z kolei warto zwrócić uwagę na świąteczne menu. Tam
na wielkanocnych stołach pojawiają się naleśniki, ciasteczka
anyżowe oraz delikatna legumina z sosem truskawkowym.
Podsumowując, tradycje w krajach powyżej znacznie różnią się
od naszych polskich, ale mają dużo ze sobą związanego. Na
przykład tradycje we Włoszech są związane z tradycjami w USA i
Anglii, czy USA z Anglią. Pamiętajmy, że każde tradycje czy
zwyczaje na całym świecie są przepiękne i bardzo interesujące,
dlatego warto o nich wiedzieć.

Emily Rose
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Wielkanocne Suchary
Kowalskiego
Chaz na śniadaniu wielkanocnym
mówi do Gwen:
-Gwen, w twoim żurku pływa mucha!
-Spokojnie, ona dużo nie wypije!

Kiedy mugolscy strażacy mają najmniej pracy?
- w lany poniedziałek.

Arsen
wchodzi
do
dormitorium
Gryffindoru i ku jego zdziwieniu pokój
wspólny wygląda schludnie.
-Co wam się stało? Ktoś was zaczarował?
-My po prostu czujemy magię świąt!

Przed świętami wielkanocnymi Reed odwiedzając Wynonnę
wręczyła jej wielkanocną pisankę. Gdy Wynonna wzięła ją w
ręce, pisanka wybuchła i wybiła jej wszystkie zęby.
Reed patrzy na Nonkę i mówi:
- Co tak gębę otworzyłaś? Nigdy nie widziałaś kinderniespodzianki?
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Wielkanocne Suchary
Kowalskiego
W Wielkanoc Annabeth wchodzi na błonie i
mówi do Renyfera:
-Czerwononosy, wiesz co?
-Nie wiem. Mówię tylko w Wigilię.
Profesor Anderson na lekcji pyta się czarodziei :
-Co najczęściej jecie na Wielkanoc?
Rękę podnosi Annabeth i mówi:
-Ja zawsze jem babkę z jajami.

Jak udaje się Lysowi pomalować tyle pisanek?
- Wynajmuje elfy Świętego Mikołaja poza sezonem.

- Jak złapać Nicolasa?
- Ukryć się w krzakach i hałasować jak
marchewka.

Jacob Kowalski
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Kuchenne zmagania
Cześć!
Jako że zbliża się Wielkanoc, uznałam, że warto byłoby podzielić
się z Wami jednym z moich ulubionych przepisów - mianowicie
chodzi mi o KOKOSANKI. Jeżeli nie macie dużo czasu i wielu
składników, ten przepis może wam się spodobać.
Składniki:
4 jajka
40 dag wiórków kokosowych
25 dag cukru (jeżeli to dla was za dużo, spokojnie możecie dać 12,5
dag. Wychodzą równie dobrze, a konsystencja ciasta się nie
zmienia)
szczypta soli (mówiłam, że mało składników?)
Najpierw rozdziel białka od żółtek (oczywiście jajka umyj- nie samą
wodą! <Aguamenti?> ). Do rozdzielania możesz użyć czarów,
chociaż ja preferuję przy gotowaniu mugolskie metody. Do białek
dodaj szczyptę soli i ubij je na sztywną pianę. Następnie do żółtek
dodaj cukier (stopniowo, nie wszystko na raz) i miksuj je, aż
powstanie złotawa masa. Do masy z żółtek wsyp wszystkie wiórki
i wymieszaj ręką (masa jest na tyle zwięzła, że nie ma sensu mieszać
jej łyżką). Gdy wymieszasz wiórki z żółtkami, dodaj do nich pianę i
dalej mieszaj.
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Kuchenne zmagania
Umyj ręce (teraz to szczególnie ważne), i wyłóż blachę papierem do
pieczenia. Nastaw piekarnik na 180˚. Niech się nagrzewa. W tym
czasie z masy kokosowej formuj małe kuleczki i układaj je na
blasze w odstępach (rosną). Jeżeli nie chcecie brudzić sobie rąk
podczas lepienia, proponuję użyć tej sztuczki: weź dwie łyżki, na
jedną nabierz masy, drugą zaś nałóż na łyżkę z masą i poruszaj nią
tak, aby masa na łyżce się troszkę zbiła. Następnie zbierz masę z
brzegów łyżki i wytrząchnij ją na blachę. Brzmi skomplikowanie,
ale wcale tak nie jest :)
Gdy już wszystkie ciasteczka znajdą się na swoich miejscach,
wstaw je do piekarnika na 15-20 minut. Gdy wystygną, są gotowe
do jedzenia.
Smacznego i Wesołych Świąt! (Tylko uważajcie, żeby niuchacze nie
ukradły wam ciasteczek- złoty kolor może je zmylić! ;)

Hanna Snape
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