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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:
Domy z innej strony
Zapomniane Osobistości

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

Salem na gorąco
Co w Salem piszczy?

Sucharki Kowalskiego

Kuchnia z odrobiną magii

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

Wywiad z nowicjuszem

Rozrywka

W cieplarni Rileya

Horoskop
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Co w Salem piszczy?
Cześć, czołem, piętą, łokciem!

Nasza święta trójca Slytherinu przybywa do was z nową dawką
ciekawostek! Jesteście na to gotowi? Nie? To zaczynamy!
Czy wiecie, że z Raven Winslow lepiej nie zadzierać? Ta Puchonka ma
mordercze zapędy! Nigdy nie wiadomo, kogo planuje dzisiaj zabić...
Nicolas Cane to Illuminati! Ma na twarzy 3 pieprzyki, które układają się w
idealny trójkąt… Pewnie czci też Latającego Potwora Spaghetti! A mówią, że
Krukoni nie są dziiiiwni...
Czy wiecie, że Aya Vermilion nasza naczelna pieczarka tak naprawdę sama je
pieczarki! Czy można to nazwać kanibalizmem?
Profesor Riley grozi uczniom, że zrobi z nich trucizny.
W Salem jest dużo gwiazd, ale największą jest Reed!
Uczennica Evelynn Sevine, uwielbia zapalać świeczki. Miejmy nadzieję że nie
skończy się to jak za czasów Średniowiecza...
Każdy wie, że w Salem jest jeden kot o imieniu - Salem. Jednak od pewnego
czasu w dormitorium ślizgonów mieszka gruby, bury kot, który szczególnie
upodobał sobie jedną ze Ślizgonek, za którą zawsze chodzi!
Raven Cane zawsze rozpoczyna dzień od porannej kapucziny!
Dyrektor Vallar ma problemy ze wzrokiem, bo zamiast “ślepym” twierdzi, że
lokal jest pod “świętym” wieprzem.
Podobno w nocy po korytarzach Salem, chodzą duchy uczniów, którzy
tragicznie zginęli podczas lekcji.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne ciekawostki! Pamiętajcie, zawsze możecie pisać nam na priv
ciekawe informacje na swój temat.

Kisski bąbelki!
Alex, Liliś i Noniś <3
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Domy z innej strony
Zapomniane Osobistości

Witamy was, kochani, w kolejnej odsłonie Domów z innej strony. Tak jak ostatnio,
dzisiaj także przedstawimy wam dwie nieco zapomniane i czasami pomijane
postacie. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie do ręki zimną lemoniadę (na te upały nie
ma innej rady!) i odprężcie się. Gotowi? To zapraszamy do lektury!
Poprzednim razem zaczynaliśmy od męskiej
postaci, więc teraz nastąpi zmiana i rozpoczniemy
od kobiety. Kto to będzie? Chciałybyśmy wam
przedstawić panią Astorię Malfoy. Jest to wybitna
czarownica czystej krwi, która od 1993 r.
uczęszczała do Hogwartu, a jej domem był Slytherin.
Poznajemy ją właściwie na samym końcu, bowiem
jest przedstawiona jako żona Dracona Malfoya, gdy
odprowadza z mężem swojego syna na pociąg do
Hogwartu. Ale może zaczniemy od początku?
Astoria miała szczęście w nieszczęściu, bowiem urodziła się w starej, zamożnej
rodzinie Greengrassów - czarodziejów, którzy szczycili się od wielu lat
nieskazitelną czystością krwi. Wychowywała się wspólnie ze swoją siostrą Dafne,
która była od niej starsza o dwa lata. Nie wiadomo, jaka była relacja Astorii
zarówno z siostrą, jak i rodzicami, ale prawdopodobnie były dość zażyłe. Rodzina
trzymała się razem i podzielała wspólne wartości (najpierw dotyczące
wywyższania ideału czystości krwi, a później tolerancji wobec wszystkich
czarodziejów). Astoria po zakończeniu wojny poznała i wyszła za mąż za Dracona
Malfoya. Para miała jednego syna, Scorpiusa. Wspólnie wychowywali swoje dziecko
w przekonaniu, że mugole nie są gorsi, z czym nie zgadzali się teściowie kobiety,
więc ich spotkania często przebiegały w napiętej atmosferze.
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Domy z innej strony
Zapomniane Osobistości

Wydawać by się mogło, że historia dziewczyny z
dobrego domu po tylu wojennych doświadczeniach w
końcu się ułożyła - założyła rodzinę, była szczęśliwa jednak nie do końca tak było... W rodzinie Astorii był
przodek, którego przeklęto - klątwa okazała się
dziedziczna i na jej skutek młoda, zaledwie 37-letnia
kobieta zmarła. Ta tragedia wstrząsnęła jej bliskimi,
a szczególnie Scorpiusem, który miał zaledwie 13 lat...
Jej historia pokazuje, że niezależnie od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, możemy
się zmienić, znaleźć szczęście i żyć według własnych przekonań, mimo trudności i
sprzeciwu innych osób. Bez wątpienia Astoria Greengrass-Malfoy jest osobą godną
naśladowania, która obala mit ślizgona-zaciekłego wroga mugoli.
Kolejną postacią, z którą chcielibyśmy was zapoznać, jest
nietuzinkowy i specyficzny Ksenofilius Lovegood, którego
niektórzy określają mianem “Ksenio”. Mężczyzna dał się poznać
jako ojciec Luny Lovegood oraz ekscentryczny redaktor
naczelny “Żonglera”. Jednak czy ktoś kiedyś zastanawiał się,
jaka jest jego historia? Jak wygląda druga strona medalu?
Ksenofilius urodził się w połowie XX w. w rodzinie czarodziejów, uczęszczał do
Hogwartu i prawdopodobnie Tiara Przydziału umieściła go w Ravenclawie, a
następnie wziął ślub Pandorą Lovegood, z którą doczekał się jednego dziecka - córki
Luny. Wiedli spokojne i szczęśliwe życie niedaleko wsi Ottery St. Catchpole,
przyjaźniąc się z Weasleyami. Wszystko odmieniła śmierć żony Ksenofiliusa, gdy ich
córka miała zaledwie 9 lat. Wszystkie obowiązki rodzicielskie spadły na jego barki.
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Domy z innej strony
Zapomniane Osobistości

Być może chcąc zająć czymś myśli, skupił się na
dziennikarskiej pracy, publikując na łamach magazynu
“Żongler” różne artykuły, np. o chrapaku krętorogim czy
gnębiwtryskach. Był wyśmiewany przez sporą część
magicznej społeczności, która uważała go za “poważnie
niezrównoważonego człowieka”, jednak on się tym nie
przejmował.
Dawał tym swojej córce przykład, że nieważne co się robi, to jeśli się w to
wierzy, to nikt nie jest w stanie nikomu przeszkodzić - żadne drwiny,
szykany czy szyderstwa. Ksenofilius Lovegood był nie tylko oryginalnym,
otwarcie wygłaszającym swoje teorie czarodziejem, ale także człowiekiem
wiary - on jedyny uwierzył Harry’emu Potterowi i publicznie wyraził swoje
wsparcie dla chłopaka.
Wykazywał się honorem, a przynajmniej w sytuacjach, w których nie zagrażało to życiu jego
ukochanej córki (śmierciożercy porwali Lunę za publikacje w “Żonglerze” o Potterze). Wierzył
także w istnienie Insygniów Śmierci i to właśnie od niego Golden Trio dowiedziało się o nich
wszystkiego. Ksenofilius ma na swoim koncie krótki pobyt w Azkabanie, do którego trafił za
wyrażanie zdania niezgodnego z ideami głoszonymi przez popleczników Lorda Voldemorta. Po
wojnie szczęśliwie udało mu się wrócić do wydawania gazety, odnalazł się także z Luną i wiedli
szczęśliwe życie. Wprawdzie córka w dorosłym życiu przestała powielać jego poglądy, ale on nadal
żył w swoim wyimaginowanym świecie. Czy czegoś może nas nauczyć Ksenio? Na pewno tego, by
nie ulegać presji grupy i mimo wszystko mieć swoje zdanie, na każdy temat. Jednak ważne jest
także to, by dbać o dobro swojej rodziny i wspierać się w każdym momencie życia.
Na tym zakończymy nasz artykuł o zapomnianych osobistościach z serii o przygodach Harry’ego
Pottera. Mamy nadzieję, że dużo wynieśliście z lektury powyższego tekstu i nie są to przecinki
albo kropki. Zachęcamy do wypatrywania kolejnego tekstu z serii, już w następnym wydaniu!

Lily Carter & Annabeth Snow
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Kuchnia z odrobiną magii
Zostajemy w słodkim klimacie, bo kto nie lubi słodyczy? Oczywiście, że każdy je
kocha. Dzisiaj zajmiemy się ciastem marchewkowym! Nie byle jakim, bo magicznym
ciastem marchewkowym, a dokładnie morderczym ciastem marchewkowym.
Ostatnio było o miłości to dzisiaj zajmiemy się zabijaniem. Znowu wykorzystamy
eliksir. Dokładnie będzie to Wywar żywej śmierci. Profesorze Riley liczę, że jest pan
ze mnie dumny, bo przekonuję uczniów do warzenia eliksirów!

MORDERCZE CIASTO MARCHEWKOWE

1,5 szklanki startej marchewki (ok. 3-4
marchewki)
1,5 szklanki mąki
4 jajka
1 szklanka oleju
1 szklanka cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 płaska łyżeczka sody
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka przyprawy do piernika (można
pominąć)
1 łyżka cukru wanilinowego
1 szklanka pokrojonych orzechów włoskich
(można pominąć)
pół łyżeczki soli
Flakonik Wywaru Żywej Śmierci.
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Kuchnia z odrobiną magii
Co musimy zrobić?
Marchewkę trzemy na tarce o drobnych oczkach. Orzechy włoskie
kroimy lub łamiemy na małe kawałki. Piekarnik nastawiamy na 180°C i
zabieramy się za ciacho. Jajka ubijamy mikserem z cukrem i cukrem
wanilinowym przez ok. 3 minuty. Zaczynamy powoli dolewać olej – ciasto
w trakcie mieszania wchłonie cały. Ciągle ubijając, stopniowo dodajemy
mąkę wymieszaną z solą, proszkiem i sodą. Ciasto powinno być gęste.
Dodajemy cynamon oraz ewentualnie przyprawę do piernika. Na końcu
wsypujemy odciśniętą marchewkę i orzechy, i mieszamy ostatni raz.
Formę (najlepiej tortownicę o śr. 26 cm, może być z kominem)
natłuszczamy lub wykładamy papierem do pieczenia. Wlewamy ciasto i
pieczemy je ok. 45-55 min. (najlepiej sprawdzać patyczkiem). Całość
nasączamy naszym eliksirem i zabawa się zaczyna.
Ciasto marchewkowe podajemy posypane cukrem pudrem lub
posmarowane polewą.

Tak o to powstało nasze mordercze ciasto marchewkowe. W ostatnim moim
artykule dowiedzieliście się, że przez żołądek do serca. Okazuje się jednak, że
przez żołądek do nagłego zgonu też pasuje. Dlatego pamiętajcie, że jedzenie
może Wam towarzyszyć zawsze. Szczególnie jeśli je kochacie, tak jak ja.

Alexandra Curtis
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Wywiad z nowicujszem
Kylie: *Młoda krukonka wygodnie rozsiadła
się w swoim fotelu. Zlustrowała swojego
gościa od stóp do głów po czym wyciągnęła
ze swojej torby pióro i ulubiony błękitny
notatnik.* Hejka, ja jestem Kylie, a dziś jest
ze mną nasz kolejny gość. Przedstawisz
się naszym czytelnikom ?

K: Bardzo się cieszę, że tu trafiłaś
*Dziewczyna również zaczęła się
uśmiechać.* Powiedz mi jak Ci się tu
podoba? Czujesz się tutaj dobrze?

V: Czuję się znakomicie, atmosfera jest
bardzo przyjemna. Chociaż jak mam być
szczera, przytłacza mnie czasem ogromna
Vera: Jasne! *odparła z szerokim
wiedza kolegów i koleżanek. Nieraz
uśmiechem* Nazywam się Vera Spellman i zachodzę w głowę, skąd oni znają
jestem z Gryffindoru.
odpowiedzi na te wszystkie trudne
pytania. Ale się nie zniechęcam, tylko
K: Cudownie, jesteś nowa w naszej szkole,
również staram się zapamiętywać jak
prawda ? Kiedy i jak dowiedziałaś się o niej ? najwięcej nowych rzeczy. I ciekawych
przede wszystkim!
V: Tak, swoją przygodę w Salem zaczęłam
dość niedawno i wciągnęłam się
K: Nie martw się z czasem będziesz znała
całkowicie! Na ile mi czas pozwala, staram odpowiedzi na coraz więcej pytań
się być tu jak najczęściej *Nie przestaje się *Krukonka uśmiechnęła się szeroko po czym
uśmiechać.* Od dawna byłam
przystąpiła do kolejnego pytania.* Zdążyłaś
zafascynowana szkołą magii, a gdy tylko już poznać jakieś ciekawe osoby?
znalazłam na facebooku ogłoszenie, że
mogę zapisać się do takiej szkoły - nie
V: *Podniesiona na duchu dziewczyna,
zwlekałam!
usadowiła się wygodniej na krześle.* Nie,
niestety z nikim nie zawarłam bliższej
znajomości.
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Wywiad z nowicujszem
K: Rozumiem, nie przejmuj się na pewno
jeszcze uda ci się poznać kogoś z kim
nawiążesz wspólną więź. A jak to wygląda
z przedmiotami? Masz jakiś ulubiony?
*Młoda redaktorka wyprostowała się, aby
wygodniej było jej pisać.*

V: Hmm *Spogląda w zamyśleniu w czubki
swoich butów.* Wydłużyłabym lekcje!
*Puszcza oczko do redaktorki.* Wszystko w
Salem jest rewelacyjne, a zaangażowanie
nauczycieli w organizowanie tych
wszystkich zabaw, wspaniałych lekcji
przerosło nawet moje oczekiwania.

V: Póki co, wciągnęło mnie Zielarstwo oraz
Opieka nad Magicznymi Stworzeniami.
K: Rozumiem, a co Ci się tu najbardziej
Uwielbiam jak na zajęciach jest dużo
podoba?
praktyki.
V: Chociaż jeszcze wiele mi brakuje, to
K: Doskonale Cię rozumiem *Dziewczyna podoba mi się to, że na lekcjach jest tak
zaśmiała się.* Zostałaś gryfonką ucieszył wysoki poziom nauczania. Można
Cię ten wybór? Było to dla ciebie
dowiedzieć się i nauczyć naprawdę wiele
zaskoczenie?
ciekawych rzeczy.
V: *Dziewczyna w uśmiechu pokazała
wszystkie zęby.* Ucieszyłam się, jeszcze
jak! Nie wyobrażam sobie być w innym
domu. Gryffindor od zawsze był moim
ulubionym.
K: To świetnie! *Dziewczyna powiedziała
zapisując coś w notatniku.* Gdybyś mogła
to zmieniłabyś coś w Salem? Czy może
zostawiłabyś wszystko tak jak jest?

K: To cudownie. Planujesz zostać z nami
na dłużej?
V: Jasne, jak najdłużej się da!
K: Wspaniale, to teraz zadam ci kilka pytań
związanych z serią Harry Potter, gotowa ?
V: Tak jest!
K: To zaczynamy. Ulubiona postać ?
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Wywiad z nowicujszem
V: Harry Potter oczywiście.
K: Dosyć klasycznie. Ulubiony
profesor z Hogwartu?
V: Chociaż przerażający, to
ulubiony - Severus Snape.
K: Zakon Feniksa czy
Śmierciożercy?
V: Zakon Feniksa zdecydowanie
K: Najlepsze zaklęcie?
V: *To pytanie wymagało chwili
zastanowienia.* Chyba
Alohomora, ciągle gubię klucze!
K: Gdybyś mogła to chciałabyś
zostać aurorem?

V: Oczywiście Hogwart, w szczególności Wielka Sala,
koniecznie z sufitem zamienionym w niebo,
lewitującymi świecami no i tymi wszystkimi
pysznościami na stołach!
K: Ah, pyszności na stołach *Rozmarzyła się
trochę.* Dobrze i ostatnie pytanie! *Odkaszlnęła
przestając myśleć o jedzeniu.* Chciałabyś kogoś
pozdrowić?
V: Tak, jeśli mogę, chciałabym pozdrowić panią profesor
Ellen Winslow, która była bardzo miła i pomocna dla
mnie, gdy zaczynałam na samiutkim początku. Można na
nią liczyć! *Gryfonka uśmiecha się na wspomnienie
psorki.* Chciałabym też pozdrowić Martynę Wolf z
Hufflepuffu, z którą tutaj przyszłam ale niestety się leni!
Więc, Martyna, jeśli to czytasz, to weź się w końcu w
garść! *Zerka w notatnik redaktorki, czy aby na pewno
zapisuje jej słowa.* No i oczywiście pozdrowienia dla
przemiłej pani redaktor Kylie. A co mi tam! Pozdrawiam
wszystkich czytelników Witch Please *Uśmiecha się
szeroko.*

V: Wiem, że Gryffindor zobowiązuje
ale chyba nie jestem aż tak odważna,
K: Pozdrawiamy! *Dziewczyna zaśmiała się.* Dziękuję za
wolałabym jakieś spokojniejsze
wywiad Vera!
zajęcie. *Mówi to dosyć niepewnie ale
całkowicie zgodnie z prawdą.*
V: Dziękuję również!
K: To zrozumiałe. Ulubione miejsce z
serii?

Kylie Nickolson
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Salem na Gorąco
Kochani Salemowicze!

Witajcie kochane kruszynki! Znowu się spotykamy. Zapraszamy was na kolejną dawkę
niesamowitych, wspaniałych i jedynych w swoim rodzaju plotek!

Gdzie jest moje łóżko?!
Ostatnio w Wielkiej Sali można było posłuchać
narzekań dyrektora Rileya. Okazało się, że nasz
kochany nauczyciel eliksirów nie wie gdzie śpi!
Wszyscy zastanawiamy się, co mogło być powodem
takiego błądzenia po szkolnym zamku. Być może
nasz dyrektorek śpi codziennie w innym łóżku? A
może pomylił pokoje z dyrektorem Boursierem?
Czekamy na dalszy rozwój zdarzeń!

Dziwne zapędy panny Snow

Podczas jednych zajęć mogliśmy być świadkiem
pewnego incydentu. Uczennica - Annabeth Snow
zaproponowała wszystkim… grupowe
rozbieranko! Jest to bardzo dziwna propozycja,
gdyż chyba nie chcemy widzieć nago, np.
prof. leFent? My byśmy nie ryzykowały!
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Salem na Gorąco
Zaniki pamięci

Reny Boursier to stary grzy… członek społeczności rasy
ludzkiej. Żyje już od ponad 600 lat (może więcej, ale nie
chce się przyznać). Jednak jego umysł nie jest już taki, gdy
miał z 200 lat. Lata młodzieńcze poszły w niepamięć! A
skutki można zauważyć na lekcji HM. Nasz kochany
profesor… zapomina dat! Jest to niedopuszczalne,
ponieważ sam przeżył wszystkie wydarzenia, o których
uczy na lekcjach. Trzeba mu dać jakieś pigułki. Ale nie
gwałtu!

Słodka jak cukierki, zabójcza jak…
Nasza ukochana i słodka Lilith Farley jest niesamowicie
słodka i urocza. Zawsze potrafi nas rozbawić swoim
poczuciem humoru i wesprzeć w trudnych chwilach.
Jednak czasami budzi się w niej krwiożercza bestia…
Tak, dokładnie! Jeśli ktoś zajdzie jej za skórę, to potrafi
gryźć niczym prawilny węgorz! W najgorszych
wypadkach obedrze ze skóry i rzuci w głąb Tartaru.
Ale łatwo ją przekupić czekoladą!

Siostry plotkary,
Noniś i Ellenka <3
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W cieplarni Rileya
Zastanawialiście się kiedyś jakie ciekawe rośliny znajdują się w szkolnych
Cieplarniach? Przecież nie do każdej, Wy uczniowie macie dostęp. Znajduje się
w nich wiele interesujących gatunków, które zachwycają wzrok, a niektóre
nawet podbiłyby Wasze kubki smakowe. Dziś przyjrzymy się jednej z takowych
roślin, którą bez wątpienia sami „wyhodowalibyście” w domu.
Niekażdy z Was pewnie wie, że poza Eliksirami oraz Zielarstwem moją pasją
jest również gotowanie, a i liznąłem nawet trochę cukiernictwa. Jeżeli po
przeczytaniu pierwszego akapitu myśleliście, że na serio będę rozwodził się nad
tym, jakie rośliny skrywają szkolne cieplarnie to jesteście w błędzie. Dziś
zaprezentuję Wam jak wykorzystać popularnie dostępne składniki i przemienić
je w smakowity deser.
Czego będziemy potrzebować? Poniżej prezentuję listę potrzebnych
składników:

250 g sera mascarpone
250 ml śmietany kremówki (36%)
2 łyżki cukru pudru
2 gorzkie czekolady (im większa zawartość kakaa tym lepiej)
ciastka oreo (dwie paczki)
plastikowe kubeczki
nożyk tapicerski
świeża mięta
ulubione sezonowe owoce
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W cieplarni Rileya
Pracę należy rozpocząć od roztopienia czekolady w kąpieli wodnej, jeżeli nie
macie pojęcia jak się za to zabrać zapytajcie swoją mamę. Gdy ten etap mamy
za sobą możemy z pomocą nożyka tapicerskiego naciąć delikatnie plastikowe
kubeczki w okolicy ¾ wysokości kierując się do góry. Jeżeli jesteście małymi
bombelkami poproście kogoś dorosłego o pomoc w tym kroku. Teraz przy
użyciu łyżeczki wlewamy czekoladę do naciętych kubeczków. Dość istotny jest
fakt, że należy ją dokładnie rozprowadzić po bokach kubka. Tak przygotowane
formy wkładamy do lodówki aby tam spokojnie stwardniały. Czas ten zależny
jest od wielu czynników, ale waha się między trzema, a czterema godzinami
chłodzenia. Ostatnio chłodziłem je całą noc i efekt był o wiele lepszy niż po 4
godzinach.

Gdy nasze doniczki wciąż się chłodzą możemy
zabrać się za przygotowanie “ziemi”, która
finalnie znajdzie się w naszych czekoladowych
doniczkach. Użyjemy do tego oczywiście ciastek
Oreo. Oddzielamy biały krem od czarnego
ciastka i go zjadamy, gdy rozdzielimy już
wszystkie ciasteczka to przekładamy je do
woreczka, wypuszczamy powietrze i szczelnie
wiążemy. Następnie z pomocą wałka bądź
tłuczka do mięsa kruszymy nasze ciastka jak
najdrobniej, aby uzyskać imitację czarnej ziemi.
Gdy ta czynność będzie już zakończona, możemy
przejść do ostatniego kroku.
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W cieplarni Rileya
Do metalowej bądź szklanej miski (dobrze jest ją schłodzić w lodówce przed
rozpoczęciem pracy) dodajemy 250 g sera mascarpone oraz 250 ml śmietany
36% - pamiętajcie aby te dwa produkty były dobrze schłodzone, bo inaczej nic z
tego nie będzie. Produkty mieszamy z pomocą miksera, gdy masa zacznie
gęstnieć dodajemy dwie łyżki cukru pudru i mieszamy dalej aż do otrzymania
jednolitej gęstej konsystencji. Do kremu dodajemy ulubione sezonowe owoce (ja
dodaję pokrojone na mniejsze kawałki truskawki oraz maliny) i delikatnie całość
mieszamy.
Wyciągamy nasze kubeczki z czekoladą z lodówki i oddzielamy plastik od
czekolady pojedynczymi pasami. Musimy być precyzyjni i szybki ponieważ
ciepło dłoni będzie rozpuszczać czekoladę. Gdy wyciągniecie już wszystkie
doniczki z kubeczków do środka dodajemy masę z sera mascarpone, następnie
wsypujemy do środka ziemię z ciastek Oreo, a całość dekorujemy listkami
świeżej mięty (pamiętaj, aby ją opłukać zimną wodą!
Tak właśnie stworzyliście swoje
pierwsze (a może już kolejne)
czekoladowe doniczki! Jeżeli znajdą się
chętni do wypróbowania tego przepisu to
koniecznie się podzielcie wrażeniami.
Jeżeli doczytałeś do tego momentu na
następnych zajęciach z Zielarstwa użyj
komendy w bocie !doniczka i zobacz co
się wydarzy.
Chaz Riley
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Sucharki Kowalskiego
Przybywam do was z kolejną porcją sucharów spod lady! Niektóre mogą
być nieco bardziej czerstwe...Możliwe, że leżą tam od ostatniego
wydania gazetki.
- Czego używają Śmierciożercy, by odświeżyć oddech?
- Dementosów.
-------------------------------------------------------------------------------------------- Jak nazywa się Ślizgonkę z dwoma szarymi komórkami?
- Ciężarna.
--------------------------------------------------------------------------------------------- Jak poznać, że ktoś jest czystej krwi?
- Nie martw się, szybko sam Cię o tym poinformuje.
--------------------------------------------------------------------------------------------Profesor Riley pyta Gryfonkę: - Proszę wymienić 5 roślin, które
omawialiśmy na wszystkich dotychczasowych zajęciach.
- Dwie mandragory i trzy trzepotki.
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Sucharki Kowalskiego
--------------------------------------------------------------------------------------------McGonagall zgubiła Albusa Dumbledore’a gdzieś w tłumie. W związku z
tym zawołała głośno:
- SLYTHERIN ZDOBYWA PUCHAR DOMÓW!
Na to nagle rozlega się donośny głos Albusa:
- DZIESIĘĆ TYSIĘCY PUNKTÓW DLA GRYFFINDORU!
- Ach, znalazłam go….
----------------------------------------------------------------------------------------------Ilu uczniów Hogwartu potrzeba do zmiany żarówki? Okazuje się, że 6.
1 Ślizgon, który stłucze starą
1 Gryfon jako ochotnik do wspięcia się na drabinę i wymianę żarówki
3 Puchonów, którzy trzymają drabinę
i….
1 Krukon, który przypomni, że mogą przecież użyć do tego magii.
----------------------------------------------------------------------------------------------- Dlaczego czarodziej nie boi się bagien?
- Bo moczary.
-------------------------------------------------------------------------------- Co czuje wypalony zawodowo czarodziej?
- Rozczarowanie…
Nicolas Cane
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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!
“Podczas mojej ostatniej przechadzki po szkolnym korytarzu napotkałem na nasze
przegadujące się dyrektorki. Zdarzyło się, że machały różdżkami, tworząc figury
geometryczne. Obok pojawiały się skomplikowane równania, a ja sam zaczynałem
czuć arbuzowy zapach spływającego po moim czole potu. Mój soczysty miąższ
obiegł nieprzyjemny dreszcz i wsunąłem się bardziej pod pozostałe owoce. Dyrektor
Cane twierdziła, że nie można zbudować wielokąta wypukłego, który miałby aż 16
przekątnych, co spotkało się z ogromnym oburzeniem na twarzy i zapałem na
udowodnienie swojej racji Dyrektor Brennan. Mistrzu Lockhartcie, rozwiąż ich spór,
bo nawet moje słodkości nie pomogły.”
Drogi Arbuziku!
Należy zacząć od pytania kto Cię ożywił i
dlaczego włóczysz się po zamku podglądając
mieszkańców zamku? Ten kto tego dokonał
powinien zawisnąć na żyrandolu, znam nawet
pewne małe istoty, które chętnie by się tym
zajęły. Wracają do sytuacji opisanej przez Ciebie,
pewnie każda z nich ma swoje racje, które w
łatwy sposób można udowodnić, proponowałbym
pewnego rodzaju konfrontację, gdzie obie Panie
przedstawiły by swoje racje i ostatecznie
okazałoby się, która z nich miała rację. Chociaż z
drugiej strony wolałbym w to nie ingerować, bo
nikt normalny się z koniem kopać nie będzie.
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Lockhart odpowiada
“Półtorej kury w ciągu półtora dnia znosi
półtora jaja. Ile jaj zniesie mi jedna kura
w ciągu trzech dni?”
Odpowiedź jest zaskakująco prosta!
Zdecydowanie za mało abym mógł zjeść
porządne śniadanie. :) Oczywiście
odpowiedź na Twoje pytanie, drogi
Kogucie to dwa. Kto jak nie Ty powinien
o tym wiedzieć najlepiej?
=================
“Jakim prawem tutaj wszedłeś?”
Prawem dżungli! Jestem tu dla moich fanów, którzy pragną kontaktu ze
mną! Jeżeli jesteś zainteresowany autografem lub pamiątkowym zdjęciem
ustaw się jak inni do kolejki.
=================
“Jak być w dwóch miejscach jednocześnie?”
Taką możliwość daje tylko i wyłącznie Zmieniacz Czasu, niestety jest to dość
problematyczny temat, a samo Ministerstwo Magii niechętnie wydaje zgody
na korzystanie z niego.
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Rozrywka
Drodzy Salemowicze!
Witajcie kochani w drugiej już Rozrywce! Mamy wielką nadzieję, że tym razem będziecie
bawić się jeszcze lepiej, bo przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawych zabaw. Dla
najszybszych przewidziane zostały bonusy! Rozwiązania konkursów przesyłajcie nam na
maila: rozrywka.witchplease@gmail.com - do 19.06 do 21 : 45! Do dzieła!

Pierwszym konkursem, są pewnie Wam już znane z dzieciństwa
memory! Tym razem, zważając na to, iż 5 czerwca, znany nam
wszystkim Ślizgon, Draco Malfoy, obchodzi swoje urodziny,
postanowiliśmy ukazać jego postać na kartach, które musicie
odkryć i dopasować do pary. Screeny wysyłajcie nam na maila.

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

Kolejny konkurs wkracza już bardziej w tematykę eliksirów.
A mianowicie Waszym zadaniem jest dopasowanie
składników do eliksirów, do których "należą". Tutaj również,
skończoną zabawę wysyłacie nam w formie screena.

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)
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Rozrywka
I przyszedł czas na ostatnią zabawę w tym wydaniu.
Tym razem czeka na Was mały teleturniej z wiedzy
salemowej oraz serii HP.
(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

Podsumowanie poprzednich konkursów
odnadziecie niebawem na stronie!

Życzymy miłej zabawy!
Rozrywkowe Salemowiczki
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Horoskop
Baran

Spędzisz weekend poza miastem, by uciec o zgiełku. Okaże
się, że rodziny z dzieciarniami wpadną na ten sam pomysł i
będą wszędzie; poczujesz się jak na zlocie purchląt.

Lew

Madkowy sąd najwyższy uzna cię winnym kupienia
świeżaka za gotówkę; wyrok - dożywocie.

Strzelec

Jeśli nadal zastanawiasz nad wyborem pomiędzy Brajanem a
krową, po spotkaniu z nieszczepionym bombelkiem nie będziesz
mieć już żadnych wątpliwości; co najwyżej wściekliznę.

Byk

Zlicytują cię - twoja firma zbankrutuje i będzie zmuszona
ogłosić upadłość po tym, jak NBP zmieni środek płatniczy
ze "złoty polski" na "uśmiech bombelka"

Panna

Otrzymasz od sądu pisemny nakaz ustępowania miejsca we wszystkich
kolejkach madkom z brajanami. [Na pocieszenie - te przed porodem się nie
liczą, bo może się okazać, że nie będą prawdziwymi madkami przez duże D].

Koziorożec

Twoje życie zacznie przypominać film. Nieopodal domu
wybudują ci plac zabaw; uwaga, purchlaki atakują przygotuj się, że to będzie horror. Możesz nie przeżyć.
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Horoskop
Rak

Ćwicz już teraz - nie jedz, nie śpij i nie sikaj przez 24
godziny. Chyba nie chcesz być w przyszłości zuą
madką/zuym tatełem dla swoich purchląt?

Skorpion

Masz szczęście - jedyne bąble jakie w
najbliższym czasie cię nawiedzą, będą
wynikiem poparzenia słonecznego.

Ryby

Jedyne bąbelki jakie tolerujesz to te w jacuzzi bądź szampanie?
Paramilitarna organizacja "Madka Force" pojmie cię i skaże na
sto lat ciężkich robót za bezdzietne lambadziarstwo.

Bliźnięta

Waga

Staniesz się pierwszą ofiarą nowego podatku
(500-) za nieposiadanie przynajmniej jednego
brajana. Nie licz na "wyrazy spuczucia"

Pozostawione pod twoją opieką purchlę dostanie zatrucia
pokarmowego. Zarówno walory zapachowe jak i oprawa
muzyczna będą pozostawały wiele do życzenia.

Wodnik

Jeśli pijasz wyłącznie ciepłą kapuczinę, twoje podanie
o pracę w firmie "madka 24/7" zostanie odrzucone.

Uchiha Yuzuki
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