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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:

Wywody
czarodzieja Stanisława

Nie do końca wiesz co się
ostatnio działo? A może
wolisz soczyste ploteczki?
Zajrzyj tutaj:

Salem na gorąco
Przegląd Salem

Domy z innej strony
Lockhart odpowiada
Teorie Spiskowe

Opowiadanie:
Hodowca ptaków

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

Rozrywka
Horoskop
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Przegląd Salem
Zakończenie pierwszego roku szkolnego zbliża się do nas gigantycznymi
krokami. Już od dzisiaj zaczęliśmy sesję egzaminacyjną, która zweryfikuje
ilość świadectw na koniec roku. Mamy nadzieję, że na dzisiejszej Historii
Magii, OnMSie czy Czarnej Magii poszło Wam dobrze! Trzymalibyśmy
kciuki, gdyby nie fakt, że są potrzebne do pisania artykułów! Szczegółową
rozpiskę na pozostałe dni znajdziecie tutaj - klik! Śmiało możecie także
sprawdzić to w Panie Niuchaczu. Życzymy połamania piór!
Przed (nie)wyczekiwanymi egzaminami bawiliśmy się wyśmienicie!
Pamiętacie Bal Walentynkowy? Może bardziej w pamięć zapadły Wam
romantyczne kartki Walentynkowe? Nic dziwnego, takie wybuchy miłości
nie były widziany w Salem od... no własnie! Jeszcze nigdy! Cieszymy się, że
pałacie do siebie miłością - nawet tą platoniczną. Gdyby ktoś był ciekaw
kartek lub zgubił swoją, może je wszystkie znaleźć o tutaj - klik!

Doszły do nas także wyniki dwóch Międzyszkolnych Olimpiad - tej z
numerków oraz tej z Astronomii. Serdecznie gratulujemy wszystkim
chętnym. Prefekci ostatnimi czasy także nie próżnowali!
Po serii konkursów w których można było zdobyć dość sporą ilość
punktów, zaprosili nas na wydarzenie o dumnej nazwie Galcożercy!
Skutecznie sprawdzili Waszą wiedzę na temat szkoły,
uniwersum Harry`ego Pottera oraz przedmiotów.
Szczęśliwcy którzy dostali się na podium, zgarnęli

piękne puchary! Wszystkie wyniki zabaw można podejrzeć tu - klik! Coś nam
się wydaje, że to nie pierwsze takie wydarzenie w tej szkole! Dajcie znać, czy
się Wam podobało.
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Przegląd Salem
Korzystając z okazji, że to wydanie Witch, please jest wydaniem ostatnim
w tym roku, chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować. Za wsparcie,
poświęcony czas na czytanie i cierpliwość! Mamy nadzieję, że po tak
udanym starcie będziecie czytać nas jeszcze chętniej. Bo to dzięki Wam czytelnikom, chce nam się pisać po nocach śmieszne artykuły czy wybierać
z pośród miliona czcionek tą jedyną.

Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy kogoś na tyle, że
spotkamy się w szerszym gronie na spotkaniu redakcji
w przyszłym roku szkolnym. Kto wie? Niezbadane są
ścieżki artystów. Pamiętajcie, nasz mail zawsze
otwarty jest na ciekawe propozycje

Przypominamy także o dwóch plebiscytach które ruszyły dnia dzisiejszego.
Ten wybierający Najlepszego Nauczyciela wyłoni perełkę z grona
pedagogicznego. Tutaj - klik - znajdziecie szczegółowy opis a tutaj - klik!
Niezwykle emocjonującym jest plebiscyt Złota Czarownica, obdarowuje on
bowiem społeczność szkolną ciekawymi tytułami - Plotkarza, Gwiazdę czy
Leniwca roku. Przemyślcie swoje głosy, możecie tylko raz wypełnić arkusz!
Znajdziecie go tutaj - klik! Jeśli macie chwilę czasu to tutaj - klik - można
zapoznać się z opisami poszczególnych kategorii.

Głosowanie na oba plebiscyty kończy się w piątek (23.02) kolejno o
godzinie 23:59 oraz o 21:00.

Raven Cane
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Domy z innej strony
Witajcie Salemianie!
Niestety lub stety, rok szkolny się kończy, a z tym i nasza seria artykułów. Mamy wielką
nadzieję, że miło się Wam czytało nasze teksty i że będziecie pamiętać o ukrytych
wartościach w nich zawartych, na przykład dotyczących tego, że nie można słuchać tego, co
ktoś mówi o kimś, tylko samemu szukać prawdy i że nie można trzymać się schematów.
Życzymy miłego czytania oraz tego, abyście zdali egzaminy celująco!

Dzisiaj bierzemy pod lupę aż dwa domy, a są to: Gryffindor oraz Ravenclaw. Od powstania
serii J.K. Rowling, pt. “Harry Potter” powstało o nich wiele mitów, które chcemy obalić.
Zapytaliśmy więc znowu kilka osób z Salem, co o nich sądzą oraz czy zgadzają się z
pogłoskami, które powstały na ich temat.

Najpierw poznajmy pogłoski, dotyczące Gryfonów! Uważa się, że są oni bardzo odważni i
uwielbiają ryzykować w różnych sytuacjach, najczęściej to oni siedzą na dywaniku u
dyrektora. Są oni według niektórych lekkomyślni i najpierw działają, a potem myślą. Wolą od
razu przechodzić do czynów, zanim obmyślić plan działania. W serii zostali oni ukazani też
jako tacy, co stale kłócą się z reprezentantami domu Węża. To są, naszym zdaniem,
najczęstsze mity dotyczące właśnie osób z domu Godryka Gryffindora. Poznajmy więc
zdanie innych na ich temat:
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Domy z innej strony
“Mhm, zdecydowanie, głównie objawia się to w serii o Harrym Potterze, ale na początku roku
szkolnego również można zobaczyć małe kłótnie między domami.”

“ Są odważni i kiedy
trzeba zawalczą o swoje”

“Bzdura. Konflikty zwykle wynikały ze
strony Ślizgonów, którzy szukali zaczepki,
ale ogólnie nie nazwałabym ich relacji
kłótliwymi”

“W życiu, Gryfoni starają się
wszystko przemyśleć i dają
radę.”

“Ależ oczywiście, że nie! Najpierw
myślą o korzyściach i sławie dla siebie,
potem decydują, czy warto działać”

Teraz przyjrzyjmy się Krukonom. Chodzą pogłoski, że są oni nad wyraz przemądrzali i
uważają się za najmądrzejszych. Stale się uczą i uważają naukę za coś najważniejszego na
świecie, stale konkurują ze sobą o to, aby być najlepszym, nie są zbyt kontaktowi, nigdy nie
wychodzą z dormitorium i są samotnikami. O Kruczkach mówi się też, że nie umieją grać w
Quidditcha i nie nadają się do tego sportu. Spójrzmy więc, co wybrane osoby sądzą o tych
niezbyt miłych plotkach na ich temat:
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Domy z innej strony
“Czy ja wiem, Krukoni są mądrzy, ale
nigdy nie wykorzystywali tej wiedzy
przeciw komuś, raczej starają się
pielęgnować ją w sobie.”

“Oj nie, Krukoni bardzo dobrze radzą
sobie z przeróżnymi rozrywkami i na
pewno nie spędzają całego swojego czasu
na naukę! Poza tym są dość inteligentni,
nie potrzebują tryliona godzin nad
książkami, żeby się czegoś nauczyć”

“To że ich nie widać nie znaczy, że ich
nie ma i ciągle się uczą. Ta nauka to
tylko taki przejściowy punkt, głównie
wolą spędzać czas z wszystkimi“

“Nie udało im się stworzyć drużyny, ale
potrafią grać, na zajęciach LnM nie
raz można było ich zobaczyć jak
wywijają na miotłach.”

Oprócz ankiety, tak jak wcześniej, przeprowadziliśmy krótkie wywiady. Zapytaliśmy
przede wszystkim o to, co sądzą o Krukonach i Gryfonach w Salem, czy uważają, że są
oni podobni do tych, którzy pojawili się na kartach dobrze znanej nam serii o
czarodzieju w okularkach i z blizną w kształcie błyskawicy. Każda z osób, która
odpowiadała na to pytanie, sformułowała to inaczej, jednakże jakiś sposób podobnie,
to oznacza, że wszyscy zapytani odpowiedzieli, iż każdy uczeń jest inny i łączy ze
sobą także cechy stereotypowe, czyli te przedstawione w serii. Jak to powiedziała
jedna z osób:
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Domy z innej strony
“Nie każdy Krukon błyszczy inteligencją i nie każdy
Gryfon skoczy za przyjacielem z Wieży Astronomicznej”.

Inna z zapytanych osób odpowiedziała w taki sposób:
“Zapisując się do jakiejkolwiek szkoły magii (w tym Salem) wybieramy dom
który nam się najbardziej przypodobał czytając albo oglądając Harry'ego
Potter'a lub po prostu idziemy do jakiegoś domu bo są tam osoby, które lubimy”.
Wnioskując, można stwierdzić, iż są osoby, które łączą cechy
kilku domów i po prostu wybierają ten, w których czują się
najlepiej, tak samo jest z Krukonami i Gryfonami, nie każdy
Kruczek musi być mądry czy kreatywny, i nie każdy Gryfon
musi być odważny oraz sprawiedliwy.
Kolejne pytanie, zadane grupce osób, dotyczyło zwierzaków,
które “stoją na czele” tych domów. Zapytaliśmy o to, czy pasują
one do nich i czy odzwierciedlają ich cechy. Większość osób
odpowiedziała, że zostały one dokładnie przemyślane przez
autorkę oraz łączą się ze swoim domem, jednakże jedna z osób,
odpowiedziała, iż orzeł (symbol Ravenclawu) zamieniłaby na
sowę, ze względu na to, że symbolizuje ona mądrość, czyli jedną
z cech tego domu. Reasumując, zdania są podzielone, co jest
normalne, bo poglądy ludzi kolosalnie się różnią.
Na koniec, jeszcze raz chciałyśmy podziękować za czytanie naszych artykułów i mamy nadzieję,
że przypadły Wam one do gustu i czegoś Was nauczyły.

Do zobaczenia,
Fantastyczne Redaktorki
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Salem na Gorąco
Kochani Salemowicze!
Mocno trzymajcie się Waszych foteli, bo przyszedł czas na
najnowsze ploteczki z naszej kochanej szkółki.

Romanse-banse!

Pierwsze (lub nie) miłości, romanse, flirty to nieodłączny
element społeczności szkolnej. Zawsze były, są i będą. Czasami
dziwnie się na nie patrzy, gdy występują między uczennicami a
nauczycielami, ale też się już do tego się przyzwyczailiśmy. Już
to nie wzbudza sensacji. Chyba że wspomniany nauczyciel ma
żonę! O tak, nie przewidzieliście się!
Jakiś czas temu Puchonka - Cathy Crowley - otwarcie na lekcji zaproponowała
profesorowi Cane romans! Ku zdziwieniu wszystkich nauczyciel przystał na to.
Jesteśmy ciekawe, co na to powie jego żona, Raven? A może już o tym wie i jej to
nie przeszkadza? Wtedy to byłby dopiero szok!

Łaskotki

Nasza społeczność się zastanawiała, czy konie mają
łaskotki. Z tym problemem przybyli do dyrektor
Brennan, co nikogo nie powinno dziwić, w końcu jest
naszą naczelną Koniarą! Tylko ona może nam
udzielić wyczerpującej odpowiedzi w tym temacie.
Dowiedzieliśmy się, że owszem. Konie mają łaskotki.
ŚM bawi i uczy! Wtedy jednak pojawiło się nowe
pytanie… Czy naczelna Koniara gilgocze swoje
koniki? Nasze źródła mówią, że i owszem!!
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Salem na Gorąco
Ostry dyrektor

Myślimy, że każdy był świadkiem różnych
dziwnych wypowiedzi dyrektora Rileya.
Niektóre mogły się wydawać nawet dosyć
nieodpowiednie, zważywszy na jego
stanowisko. Mamy jednak wrażenie, że
dyrektor nic sobie z tego nie robi.
Nie raz zwraca się do swoich podwładnych w sposób, jak określił jeden z nich, ostry.
Zastanawiamy się, z czego to może wynikać? Może dyrektor je za dużo kebabów z
ostrym sosem albo chili con carne? Nauczyciel sam twierdzi, że wcale nie jest ostry.
My jednak chyba musimy się z nim nie zgodzić...

Herbatka z wkładką

Profesor Cane zaczyna sobie coraz bardziej
hulać! Najpierw dowiadujemy się o jego romansie
z uczennicą, a potem nasze źródła powiadają, że
na konsultacjach z uczniami nauczyciel podaje
herbatkę z prądem! Oczywiście, nie mówimy o
prawdziwym prądzie, a alkoholu! Tak, rozpija on
biednych uczniów.

Czy będziemy z jego powodu musieli założyć Klub Anonimowych Alkoholików? Miejmy
nadzieję, że nie. Uważamy, że profesor bardzo lubi wykorzystywać fakt, że jego żona
jest w Radzie Szkoły i nawet nie próbuje zbytnio ukrywać swoich ekscesów!
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Salem na Gorąco
Maseczkowy szał!
Każdy lubi wyglądać dobrze.
W końcu kto nie lubi czuć się
pięknie? Jednakże to często
wymaga od nas poświęcenia i
dbania o siebie. W końcu nic
nie bierze się znikąd, czyż nie?
Wydawałoby się, że tylko kobiety zawracają sobie głowę takimi rzeczami
jak maseczki do twarzy. Okazuje się, że jednak nie! Ostatnio profesor le
Fent przyznał, że on również je stosuje! I to nie takie zwyczajne, a
cynamonowe! Jesteśmy ciekawe, czy zdarza mu się je podjadać. Pewnie
tak.

To już koniec ploteczek! Jeśli macie jakieś ciekawe
logi/informacje to piszcie do nas!

Siostry plotkary,
Noniś i Ellenka <3
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Teorie Spiskowe
Błyskotki Niuchacza

Czasem, gdy przesiaduje się długo w Wielkiej
Sali, można być świadkiem zamieszania.
Niuchacz, maskotka Salem, rzuca się w pogoń
za jakąś błyskotką, którą przyuważył gdzieś na
podłodze. Czarodzieje o najlepszym refleksie
podejmują się wyzwania złapania jej przed
stworzeniem. Niekiedy jednak i wielki miłośnik
skarbów się myli, a złapany kamień okazuje się
niczym innym jak bezwartościową bryłką
węgla. Skąd jednak rozsypane te
kosztowności? Czy pochodzą one od Rady
Szkoły? Czy może rozsypane zostały przez
kogoś innego?
Niedługo koniec I Roku Szkolnego. Ranking zostanie najpewniej wyzerowany, co
oznacza, że kosztowności zostaną przekazane najpewniej do Rady Szkoły. Czy to
więc nie jest wykorzystanie Salemowiczów do pozyskiwania środków finansowych,
które będą przekazane, miejmy nadzieję, na szkołę? Ten cel nie byłby wszakże taki
zły. Może by został przeznaczony na pozbycie się plagi Niuchaczy
przeszkadzających salę albo lepszą ochronę przed ich wybrykami. Jednakże co w
przypadku, gdy to do kieszeni Dyrektorów zawędrują błyskotki? Skąd możemy mieć
pewność, że nie powędrują do skarbca profesor Tinney albo skrytki profesora
Boursiera? Może zasilą one konto gazetki profesor Cane? Albo zakupione zostaną
szczególnie rzadkie i drogie składniki potrzebne do eliksirów profesora Rileya? Czy
może to w końcu do stajni profesor Brennan zostaną sprowadzone wszelakie
odmiany magicznych nieparzystokopytnych? A może niebudząca podejrzeń profesor
Modine zgarnie pulę?
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Teorie Spiskowe
Możliwe też, że ma to na celu złudne poczucie bogactwa panującego w murach
przybytku. Chodźcie do Salem, gdzie szmaragdy i diamenty walają się po podłodze!
Dość chwytliwy slogan reklamowy z tego by był. Więc istnieje szansa, że to ze środków
przeznaczonych na marketing. W końcu nasza szkoła jest poniekąd nowa. Więc każdy
rozgłos będzie mile widziany. Czy więc to Rada Szkoły co jakiś czas “przypadkiem”
upuszcza to szafir, to perłę? Przecież na koniec roku zbiorą je ponownie.
Lecz możliwe, że to nie Rada Szkoły za tym stoi.
Może należą one do nierozważnych czarodziejów,
którzy później odkryli dziurę w kieszeni swojej
szaty. Nie sposób jednak ustalić prawdziwego
właściciela błyskotki. Każdy może przekonywać,
że to właśnie jemu/jej upadła właśnie sztabka
złota. Chętnych właścicieli byłoby więcej niż
sztabki. Tutaj więc sprawdza się powiedzenie kto pierwszy, ten lepszy. A za gapiostwo się płaci.
W tym przypadku - dość drogo.
Nieuwaga jednakże może skutkować nie tylko utratą błyskotki. Niuchacz bowiem lubi
podkradać niektóre fanty uczniom i nie tylko. Nie zawsze wprawdzie są to kosztowne
rzeczy. Nie raz przytrafiła się dziurawa skarpetka czy wyżuta guma. Niektóre rzeczy
są bardziej użyteczne, jak mapa szkoły czy kalendarz. A nawet i takie skarby, jak worki
dragotów czy różdżki.
Czyżby to był pomysł profesor Modine, która tak dużą wagę przykłada do ciągłej
gotowości uczniów na niespodziewany atak? Czyżby jakieś zagrożenie czyha za rogiem
na Salemczyków? Czy profesor Modine wie o tym więcej, niż z nami się dzieli? Czy to dla
dobra społeczności? A może motywy są kompletnie inne? Ile jeszcze sekretów skrywa
Rada Szkoły? Jedno jest pewne - czujność wskazana. W każdej sytuacji.
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Hodowca ptaków
Ten dzień był bardzo ciepły, a przynajmniej na taki się zapowiadał. Ptaki
rozśpiewywały się wesoło, zaś wschodzące słońce oświetlało ciepłymi promieniami
twarze dwóch kobiet, siedzących w aucie i pędzących przed siebie. Marietta
westchnęła cicho, gdy pojazd podskoczył, a ona mało co nie przedarła na pół strony
książki trzymanej w dłoniach. Osobiście wolała podróże za pomocą proszka Fiuu,
jednak jej matka uparła się na „mugolski sposób komunikacji”, Merlin wie dlaczego.
Pomimo tego, że sposób dotarcia był raczej… mało ciekawy, sam ich cel był
niesamowicie ciekawy – kierowały się do Lexington, gdzie znajdował się jedyny w
Stanach hodowca świegotników. Powód także był niczego sobie, bowiem pan
Nickolson posiadał jaja tych ptaków. Jej matka miała je obejrzeć. Marietta była
niezwykle ciekawa nie tyle tego, co samych świergotników. W jej długim, nastoletnim
życiu nie miała okazji nigdy zobaczyć żadnego, dlatego była niezwykle radosna. Ale to
tylko w środku. Na zewnątrz była całkowicie załamana stanem dróg w
Massachusetts.
Po kolejnych piętnastu minutach cierpienie dziewczyny dobiegło końca. Znaczy się,
dotarły na miejsce. Zatrzymały się przed ogromnym, szarawym domem. Mari
upchnęła książkę na dno torby i wysiadła z auta, rozglądając się. Okolica wyglądała
całkiem przyjemnie. Poczekała chwilę na swoją rodzicielkę, aby następnie razem z nią
podejść do drzwi wejściowych. Kobieta jeszcze poprawiła swoją marynarkę, po czym
zapukała trzy razy.
Przed nimi pojawił się mężczyzna, z który na oko mógł mieć czterdzieści lat - jego
twarz znaczyły liczne zmarszczki powstały w skutek zbyt długich i szerokich
uśmiechów. Nastolatka uśmiechnęła się mimowolnie. Pan Nickolson powitał je
radośnie, ściskając mocno dłonie, po czym zaprosił do środka.
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Hodowca ptaków
- Kawy, herbaty? Może czegoś innego? – zapytał, zamykając za nimi drzwi. Matka
odwróciła się w jego stronę, następnie kręcąc głową. No tak, najpierw praca, nawet
jeśli Marietta z chęcią napiłaby się ciepłej, świeżo parzonej kawy.
- Może później! – odpowiedziała rodzicielka dziewczyny, spoglądając ukradkiem na
córkę. Dobrze ją znała, wiedziała, że twierdząca odpowiedź aż ciśnie się na jej usta.
Mężczyzna tylko kiwnął głową i wskazał dłonią przed siebie. Kobiety ruszyły przodem,
trafiając na… kolejne drzwi. Te jednak prowadziły do ogromnej woliery, która aż
zaparła im dech w piersiach. Znajdowały się tam różnego rodzaje drzew, kwiatów,
jednak najbardziej niesamowite były różnego rodzaju ptaki latające nad ich głowami.
Nietrudno było wypatrzeć cytrynowożółtego świergotnika, który smacznie drzemał
sobie nad swoim gniazdem, w którym znajdowały się trzy jaja. Matka Marietty od
razu ruszyła w jego stronę, za nią pan Nickolson. Dziewczyna jednak nadal była w
szoku. Powolnym krokiem ruszyła przed siebie, zatrzymując się przy feniksie. Powoli
pogłaskała jego pióra. Na żywo był zdecydowanie piękniejszy, niż w tych wszystkich
opowieściach. Ptak trącił dziobem jej dłoń. Chyba mu się podobało.
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Hodowca ptaków
- Mari, idziemy na chwilę na zewnątrz – oznajmiła jej rodzicielka, która tym razem
dreptała za właścicielem woliery, trzymając w dłoniach jedno jajo. Pewnie wracała się
do auta po swój sprzęt, aby je obejrzeć. Dziewczyna tylko kiwnęła głową i przeszła
kawałek dalej, zatrzymując się przy niewielkim ptaszku. Jednak gdy tylko Marietta
stanęła obok ten poderwał się z gałęzi. No cóż.
Wtem jej uszu dobiegł coraz głośniej rozbrzmiewający śpiew. Czarownica zamarła. O
nie, tylko nie to. Powoli odwróciła się w stronę świergotnika, który był całkiem
rozbudzony, biorąc pod uwagę to, że jeszcze przed chwilą spał. Wyciągnęła zza paska
różdżkę, a śpiew coraz bardziej dźwięczał w jej uszach i zdecydowanie nie był
przyjemny.
- Jak to szło… Na brodę Merlina! – westchnęła głośno. Denerwowanie na nic się nie
zda. Zamknęła oczy i, starając się odciąć od hałasu, oczyściła myśli. Dopiero wtedy w
jej umyśle pojawiła się inkantacja zaklęcia. Marietta skupiła się na ptaku siedzącym
przed nią, po czym otworzyła oczy i wskazała jego dziób końcem różdżki. – Silencio.
Śpiew umilkł, a dziewczyna poczuła, jak jej mięśnie się rozluźniają. Nie potrafiła
działać pod presją. Wetknęła różdżkę powrotem za pasek, dłonią głaszcząc
świergotnika po piórach.
Chwilę później do woliery ponownie weszła jej matka, niosąc jajo. Spojrzała na córkę i
zmarszczyła brwi.
- Coś tutaj działo? – zapytała podejrzliwie, podchodząc do niej.
- Nie, było zupełnie cicho.

Sophie Mellark Poe
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Wywody
czarodzeja Stanisława
Dzień jak każdy inny w życiu czarodzieja Stanisława. Ot, przeciętna pogoda. Ot, przeciętna
temperatura. Za oknem przeciętne twarze przeciętnych sąsiadów, którzy zajmowali się
swoimi przeciętnymi sprawami. Przeciętność goniła przeciętność, aż tu nagle poruszenie…
jeden człowiek prześcigający się z drugim. Okrzyki i ożywione rozmowy dobiegły uszu
czarodzieja Stanisława. Co tam się w dole działo?
Ach. Osiedlowa celebrytka. Wielka aktorka wróciła na weekend do domu. Cóż to, już ją wyrzucili
z tej wspaniałej… tej, telewizji?
Parsknął pod nosem nasz czarodziej Stanisław. Nic go tak nie irytowało, jak idole i idolki. Po
co im ta sława? By karmić ego? Bez sensu. Bez celu. Bez polotu. A wielbiciele od nich nie
lepsi
Co to kogo interesuje… że ta z tym, a tamten z tamtą. Że jakiś skandal, że jakieś zgorszenie. Co
to za moda, żeby innym w życie zaglądać. Ja wiem! Bo sami nie mają nic lepszego do roboty.
Własne ich życie nie zadowala, więc szukają sensacji. I pieniędzy! Bo niby dlaczego są ci cali… no
jak im tam, pizzaracji. Nie, paparazzi. Żeby zdjęcie zrobić i sprzedać. Za parę groszy biegają,
przez płoty przełażą, skradają się i prawo łamią. Dla ujęcia, które żaden szanujący się człowiek
nigdzie by nie umieścił. Chociaż nie, teraz już nie biegają. Teraz te maszyny latają i filmy kręcą.
No głupie to wszystko. Te całe showbiznesy. Te łóżkowe konszachty dla roli i sławy.
Pokiwał czarodziej i sam sobie rację przyznał. Okno zamknął i poszedł do kuchni. Po drodze
w lustrze się przejrzał. Nic mu nie brakowało - jak pomyślał. Rzadszy ten włos, ale jak jest to
wspaniały. Trochę garbaty nos, ale to nic nie szkodzi. Figura… jak modela! Trochę zwisa tu i
tam, ale wszystko przykrywa wrodzony urok. O nim by mogli w tych pismach pisać. I jego
zdjęcia pokazywać. Jakby się pławił w luksusie... to każdego dnia szampana by pił. Wszyscy
czarodzieje świata by mu zazdrościli. Mugole też.
Tak, to by było coś. A nie ci wszyscy idole i idolki… nic nie warci. Nie to co Stanisław, prawda?
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Demistyfikacja grona
Ellen Winslow
Czy wymyślała Pani kiedyś własne runy?
Odp. Nie, potrzeba do tego wielkiej wyobraźni i dużych pokładów energii. Mimo posiadanej
pierwszej cechy, to niestety istniejące już runy (magnetyczne!) regularnie ode mnie pobierają
energię. Takie moje uzależnienie.
Amaretta Tinney
Który suchar od PASU ORIONA najbardziej się Pani podobał?
Odp.
- Jak nazywa się Księżyc z cyny?
- Cynamoon
Pozdrawiam autorkę - Lily Carter-Stewart!
Reed Brennan
Która jest godzina?
Odp. 21:37
Chaz Riley
Czy warzył Pan kiedyś Eliksir Wielosokowy? Jeśli tak, to czy pił go Pan? Jeśli Pan pił, to w kogo
się Pan przemienił?
Odp. Oczywiście, że tak. Pierwszy raz udało mi się uwarzyć pełnowartościowy Eliksir
Wielosokowy podczas egzaminu w szkole, zdradzę również, że udało mi się go trochę podebrać
do osobnej fiolki. Tak, piłem ten eliksir. Pierwszy raz zamieniłem się w Amarettę Tinney, a
następnym razem w Reny’ego Boursiera - swojego celu nie zdradzę.
Reny Boursier
Ile ma Pan lat?
Odp. Ponad 669 ~ Dyrektor Boursier wstydzi się swojego wieku ~ przyp. red. ~
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Demistyfikacja grona
Agnieszka Anderson
Czy Lokomotywa Tomek jest Pani największym idolem?
Odp. Oh, ależ to byłoby próżne! Przecież to ja jestem lokomotywą Tomkiem! Tak naprawdę
moim idolem jest Sebastian Wątroba i marzy mi się rola w W11.
Luitta Rythel
Czy zapisuje Pani daty śmierci zamordowanych przez siebie uczniów?
Odp. Naprawdę sądzicie, że zabijam w jakikolwiek dzień? Wolę wszystko zaplanować,
odpowiednia data jest tu kluczowa. Wówczas już nie muszę zapisywać żadnych dat, bo łatwiej
jest je zapamiętać.
Manon Modine
Co jest Pani ulubionym narzędziem do zabijania uczniów (poza różdżką)?
Odp. Ja nie jestem typem nauczyciela, który lubi zabijać uczniów, ja wolę ich uczyć jak nie zostać
zabitym. Chociaż znając niektórych talenty to mogliby się zabić nawet na lekcji w
niekontrolowanych warunkach. Myślę, że po prostu prowadzenie zajęć jest odpowiedzią na to
pytanie.
Laura Sloth
Czy zmieniała Pani kiedyś coś w swoim wyglądzie?
Odp. Próbowałam… ale z marnym skutkiem.
Raven Cane
Czy ma Pani jakieś zwłoki w piwnicy?
Odp. Owszem. Średnio raz na tydzień próbuję podnieść się po wypitych winach.
Abasdarhon Cane
Jaki jest Pana ulubiony cytat z zajęć?
Odp. Nieprzerwanie rozbawia mnie fragment klimatu, który napisała Kate Watson na
drugich zajęciach: “*worek robi swistu swistu i sie powieksza*”.
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Rozrywka
Drodzy Salemowicze!

W tym wydaniu przychodzę do Was z pierwszą dawką konkursów. To świetna okazja na
zarobienie dodatkowych punktów dla swojego domu. Pięć najszybszych osób może liczyć na
bonus. Odpowiedzi wysyłacie na naszą sowę - wplease.rozrywka@gmail.com - do soboty
(23.02) do godziny 18:00! Do dzieła!

Pierwsze Wasze zadanie to proste anagramy. Musicie po
prostu rozszyfrować z nich nazwy miejsc z serii o
Harrym Potterze.

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

Drugi konkurs to inicjały osób z Salem. Są tam nie tylko
profesorzy, ale również uczniowie. Czasami do przykładu
mogą być dwie odpowiedzi poprawne!

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

Ambrozja Green
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Lockhart odpowiada
Przedstawiam Wam pytania na które potrzebowaliście odpowiedzi!
Pamiętajcie, zawsze chętnie Was wysłucham i doradzę - całkiem za
darmo. Kolejne możecie zadawać pod tym linkiem - klik!
“Czy parabole tańczą?”
Ależ oczywiście, że parabole tańczą,
tańczą, tańczą, tańczą, tańczą,
tańczą, tańczą parabole.
=================
“Czy nadal Pana ulubionym kolorem
jest liliowy?”
Oczywiście, że tak. Ten kolor idealnie
podkreśla moją blond fryzurę oraz
szczery i szeroki uśmiech.
=================
“Co zrobić, aby włosy zawsze się idealnie układały?”
Moją tajemnicą idealnie ułożonych włosów jest woda z cukrem. Nic tak
dobrze nie trzyma włosów jak ta mieszanka. Zdecydowanie polecam!
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Lockhart odpowiada
=================
“Czy zebra jest biała w czarne pasy
czy czarna w białe pasy”?
Ciężkie pytanie. Powołam się na
moją intuicję, która jeszcze nigdy
mnie nie zawiodła i stwierdzę, że
zebra jest biała i posiada czarne
pasy.
=================
“Jak należy jeść popcorn?”
Popcorn należy jeść powoli. Przecież reklamy w kinach są tak , że
zanim się skończą połowy popcornu już nie ma.
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Horoskop
Baran

Nie goń za sukcesem; on
przyspiesza, gdy tylko cię
widzi.

Lew

Nie przejmuj się pękniętym
sercem; zawsze mogło być
gorzej - mógł pęknąć ekran w
smartphonie.

Strzelec

Ogień zapłonie, ale tylko w gardle;
sezon na anginy właśnie się
rozpoczyna.

Byk

Ekwilibrystyka i kaskaderka nie są dla
ciebie - odpuść w najbliższym czasie
sporty, bo możesz się połamać.

Panna

Uważaj, co i komu mówisz,
bo twoja reputacja może lec
w gruzach.

Koziorożec

Bardzo pracowity okres - nie
będziesz mieć czasu ani jeść,
ani spać, ani sikać.
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Horoskop
Rak

Wypadki chodzą po ludziach.
Komornik też. Uważaj i na
pierwsze, i na drugie.

Skorpion

Będziesz podejrzewany o uczestnictwo w
tajnych wiecach jednej z mniej popularnych
partii politycznych. Uważaj na służby specjalne
- mogą zacząć się tobą interesować.

Ryby

Stres, nerwy i złe wieści w
sprawie, na której najbardziej ci
zależało.

Bliźnięta

Aktualny koniec problemów, to jedynie
chwila ciszy przed prawdziwą burzą.

Waga
Unikaj samotnych mężczyzn - jeden z
nich będzie chciał cię poślubić.

Wodnik

Kłamstwa i oszustwa bolą najbardziej, gdy
padają ze strony, z której się ich nie
spodziewasz. Ostrożnie dobieraj przyjaciół.
Uchiha Yuzuki
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