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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
Wywiady

Teorie Spiskowe
Opowiadanie:
Nocna eskapada

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
Ostatnimi czasy w szkole można było zabawić się w detektywa i
znaleźć złodzieja czekolady. Okazał się nim - jak można było się
domyślać - Niuchacz! Nie oszczędził ani kostki czy kawałka
lśniącego sreberka. Zastanawiamy się czy aby nie porwał dla
błyskotkowego okupu Jacoba Kowalskiego. Ten nie był widziany
ze swoimi pączkami już od dłuższego czasu. Mamy nadzieję, że to
tylko chwilowy zastój w produkcji i nasz ulubiony cukiernik
odwiedzi uczniów podczas zbliżającej się wielkimi krokami sesji
egzaminacyjnej.
Pogoń za ocenami i punktami trwa, zatem uczniowie chętnie wzięli udział w
dwóch Międzyszkolnych Olimpiadach - z Opieki nad Magicznymi
Stworzeniami oraz z Numerologii. Mamy nadzieję, że nie pomyliliście jeża ze
szpiczakiem ani nie zrobiliście błędu przy obliczaniu Wibracji Życia
Wewnętrznego i przyniesiecie chlubę naszej placówce. Wyniki poznamy już
wkrótce!
Aby nie zatracić się w nauce i zbieraniu ocen, Rada Szkoły przygotowała coś
specjalnego na nadchodzące święto zakochanych czy jak kto woli, na
Walentynki! Uważnie sprawdzajcie stronę albowiem już niedługo pojawią się
pierwsze konkursy związane z tym świętem. Zachęcamy także do
regularnego brania udziałiu w konkursach organizowanych przez prefektów
- to idealna okazja do tego aby zarobić trochę darmowych punktów do
szkolnego rankingu!

|| SM SALEM || NUMER 2 || LUTY 2019 ||

Przegląd Salem
Pomimo małych zawirowań w sferze sportowej, w niedziele odbył się
mecz Quidditcha. Drużyny Gryffindoru oraz Hufflepuffu wzbiły się
na swoich miotłach w powietrze i zawalczyły o zwycięstwo. Świeża
drużyna gryfonek świetnie dawała sobie radę z doświadczonymi
zawodnikami z ziemniaczanej strony. Mecz zakończył się wygraną
drużyny w żółtych szatach.

[21:04:00] Reed_Brennan: NA BOISKU POJAWIA SIĘ ZŁOTY
ZNICZ!
[21:04:01] H_Catrine_Sevill: CATRINE SEVILL Z HUFFLEPUFU
LAPIE ZLOTY ZNICZ
[21:04:01] G_Anais_Felton: ANAIS FELTON Z GRYFFINDORU
LAPIE ZLOTY ZNICZ
[21:04:36] Sathza:

320:490

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i liczymy na to, że
liga w przyszłym roku obrodzi w emocjonujące mecze!

Raven Cane
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Domy z innej strony
Hejeczka nasi drodzy czytelnicy!
To znowu my, fantastyczne redaktorki! Witamy ponownie w cyklu artykułów “Domy z innej
strony”. Padło dzisiaj na Slytherin - jeden z najbardziej ambitnych i przebiegłych domów oraz
czasami można było słyszeć, że właśnie z niego wywodzi się najwięcej jednostek zła. Ciekawe
czy inni się z tym zgadzają, zobaczmy!

Od bardzo dawna się mówi, że Slytherin to nic innego jak dom pełen śmierciożerców,
zwolenników Czarnego Pana i jest przepełniony złem, które daje o sobie znać na różne
sposoby. Powstało pełno mitów i stwierdziliśmy, że w końcu pora obalić większość z nich,
dlatego zapytaliśmy kilka osób z Salem, co o nich sądzą oraz czy się z nimi zgadzają by
przekonać się jaka jest rzeczywistość.
Po pierwsze, uważa się, że Ślizgoni są niemili i obrażają wszystkich na każdym kroku. Po
drugie, twierdzi się, że najlepiej znają się na Czarnej Magii i często ją wykorzystują. Następna
rzecz, jaką się słyszy jest taka, że myślą tylko o sobie, nie mają w swoim poważaniu tego co
czują inni. Mówi się także, że mieszkańcy tego domu są przepełnieni złem i zawsze staną po
stronie Czarnego Pana oraz obchodzi ich jedynie czystość krwi, nie pozwalają sobie na
przyjaźnienie się z kimś o innym statusie krwi niż ten, który mają oni sami. Jak wiadomo też to chyba jedna z najbardziej popularnych i słyszanych rzeczy - u Ślizgonów nigdy nie brakuje
paprotek, są nieodłączną częścią Slytherinu. Są to najczęściej spotykane informacje na temat
mieszkańców domu i pewnie wiele innych się tworzy na bieżąco, może kiedyś przyjdzie nam je
poznać. Jednak tak jak wspomniałyśmy na początku, poznałyśmy zdanie różnych osób i oto są
rezultaty:
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Domy z innej strony
,,Owszem, czasami ślizgoni mogą pokazać swoją złą stronę, ale większość to bardzo uprzejme
osoby, które z chęcią pomogą. Są czasem bardziej wyniośli, jednak nie obrażają innych cały
czas, bynajmniej nie celowo.’’

,,To wszystko zależy od osoby - jedna będzie
pałała miłością do Czarnej Magii, zaś druga
będzie miała do niej wstręt. Jest wielu
ślizgonów, którzy po skończeniu szkoły
zajmują się innymi rzeczami niż
czarnoksięstwo.’’
,,Ślizgoni to bardzo czułe osóbki,
zdecydowanie nie powinniśmy mówić,
że niczym się nie przejmują. Każdy
człowiek ma w sobie choć trochę
empatii, więc uważam, że to mit nad
mitami!’’

,,Każdy ma w sobie cząstkę zła, nie tylko
Ślizgoni, a to kto staje po stronie Czarnego
Pana jest kwestią własnego wyboru, a nie
przynależności. Dużo osób jest potulnych
jak baranek.’’

,,Ponoć to dzięki nim mają tyle
punktów. Każde danie i tym
podobne rzeczy są z paprotkami.
To chyba ich znak szczególny.
Slytherin i paprotki są zielone, a
przyda im się trochę roślinek w
lochach!’’

,,Czysta krew jest super, ale mugolaki też są ok. Szczególnie w sosie własnym, a o przyjaźni
decydują sami. Może i w świecie Harry'ego Pottera Ślizgoni zostali tak przedstawieni, ale ci
z Salem są cudowni i nie patrzą na czystość krwi.’’
Oprócz ankiety, przeprowadziliśmy też kilka wywiadów z uczniami jak i nauczycielami
Salem, w których wyrażali swoje zdanie, ale też ukazywali swój punkt widzenia na wiele
spraw. Wiele osób miało podobne zdanie, na przykład na pytanie dotyczące tego, czy Ślizgoni
z Salem różnią się od tych przedstawionych w serii ‘’Harry Potter’’. Uważali oni, że zostali
przedstawieni negatywnie. Większość jednak odpowiedziała, iż mają także wspólne cechy,
na przykład ambicję czy też spryt. Na zadane pytanie, dotyczące dotyczące tego, czy
symbol przedstawiony na herbie, czyli wąż, do nich pasuje, odpowiedzieli różnie. Jedna osoba
odpowiedziała, że owszem. Zargumentowała to w ten sposób, iż tak jak on, są sprytni i
przebiegli.
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Domy z innej strony
Inna osoba podzieliła się z nami bardzo ciekawym porównaniem, a mianowicie dotyczącym
wzorków, które widnieją na wężu. Powiedziała, że im jest on wyraźniejszy, tym to stworzenie jest
bardziej jadowite. Tak samo jest ze Ślizgonami, im bardziej są zapaleni do czegoś, tym są bardziej
niebezpieczni i z większą zaciętością walczą o swoje. Znalazły się osoby, które uważały, że nie
pasuje im ten gad, co uzasadniali tym, iż jest to trochę porównanie schematyczne, ponieważ wąż
kojarzy się ze złem, na przykład szatanem. Poprosiliśmy nawet o to, aby opiekunka Ślizgonów z
Salem wyraziła swoje zdanie. Temat węży ujęła tak:

“Ojejku, bardzo trudne pytanie. Jako że sama jestem
Ślizgonką, to nie wyobrażam sobie innego zwierzęcia
jako symbol tego domu. Uważam, że jak najbardziej
pasuje. Mimo że jak mówiłam, nasi Ślizgoni są całkiem
mile nastawieni, to myślę, że tak czy siak są dosyć
trudni w obyciu. Szczególnie dla opiekunów tego
domu. Pamiętajmy, że są to często ludzie o bardzo
mocnych charakterach. A każdy wie, jak może się to
kończyć, gdy tacy ludzie spotykają się w jednym
miejscu.”

Tak też, więc przedstawia się nasze dochodzenie na temat tego, co inni sądzą o Ślizgonach.
Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, nie należy oceniać ludzi pochopnie, trzeba
najpierw ich poznać, aby stwierdzić, jacy są. Charaktery są różne, więc nie można wrzucać
wszystkich do jednego wora. Dziękujemy za przeczytanie artykułu i widzimy się w
kolejnym!

Do zobaczenia,
Fantastyczne Redaktorki
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Salem na Gorąco
Witamy was w kolejnym wydaniu ploteczek! Bez zbędnych
wstępów - zaczynajmy!

Człowiek-chomik
Eksperymenty na ludziach są podobno nielegalne, ale jak
to w praktyce bywa, to możemy sami zobaczyć.
Chociażby w naszej Wielkiej Sali, gdzie można spotkać
człowieka-chomika, znaną jako Lilith O’Brian. Ostatnio
mogliśmy być świadkami wypychania buzi żelkami przez
tę Ślizgonkę. Sama się porównała do tego gryzonia. Może
rzeczywiście jest coś na rzeczy?

Ale tutaj śmierdzi!
Ostatnio dyrektor Brennan zapytana na lekcji,
czy zna Remusa Lupina, przejęzyczyła się i
zamiast powiedzieć, że urodziła się po jego
śmierci, powiedziała “śmierdzi”. Ale czy na pewno
się przejęzyczyła? Może to jednak jakaś ukryta
wiadomość? Naszą odpowiedzią na nią jest, że jak
coś (albo ktoś) śmierdzi, to najlepiej umyć!
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Salem na Gorąco
Wejście smoka
Prof. Cane (ale odpowiednik męski) ma
nadzwyczajne umiejętności! Nie dość, że potrafił
uwieść i ustatkować naszą Raven, to również ma
zamontowany czujnik swojego imienia! Wie
doskonale, gdy ktoś o nim wspomina i pojawia się
dosłownie znikąd. Tylko pozazdrościć!

[17:52:55] Wynonna_Perez: !note Abasdarhon_Cane
wysłałam!
[17:53:02] ** przychodzi Abasdarhon_Cane...

Znany lodziarz w Salem

Nasza szkoła słynie z różnych cudownych osób, które swoim
talentem zaskakują każdego. Potrafią pomóc i pocieszyć
drugiego człowieka nawet w najtrudniejszych chwilach!
Ostatnio dyr Riley ujawnił nam sekret - prof. Nickolas
LeFent będzie robił lody! Ale za pieniądze… Mamy nadzieję,
że będą chociaż dobre!
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Salem na Gorąco
Drugi Paulo Coelho
Na zajęciach z numerologii, prof.
Rythel zabłysnęła nie tylko
swoim intelektem (hehe), ale
także nowym cytatem, który
prawdopodobnie oświecił
większość uczniów w tamtej
sali.

Być może nasza profesorka stanie się kolejnym cytatodawcą? Może
wyruszy w świat, aby przekazywać innym prawdy o życiu? Tego nie
wiadomo!

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

Siostry plotkary,
Noniś i Ellenka <3
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Wywiad
Nicolas Pierce, Ravenclaw
Abasdarhon Cane: Nicolas, w szkole przeważają
uczennice, Ty reprezentujesz skromne grono
uczniów. Dysproporcja jest widoczna i wiem, że
wiąże się z kilkoma plusami i minusami. Ciekawi
mnie jak się z tym czujesz. Odpowiada Ci
towarzystwo tak wielu kobiet?

Myślę, że mimo wszystko nie jestem
ekstrawertykiem ani gadułą, nie nazwałbym siebie
też duszą towarzystwa. Może czasami zdarza mi
się zwracać na siebie uwagę, rzucę jakimś wątpliwej
jakości żartem czy popiszę się czarnym humorem,
ale tak naprawdę trzymam się wciąż nieco na
Nicolas Pierce: Tak, nie da się nie zauważyć
uboczu. Nie zawieram zbyt wielu znajomości,
dominacji żeńskiej strony. Ciężko mi przedstawić skupiam się głównie na nauce.
plusy i minusy takiej sytuacji, bo szczerze
powiedziawszy nie zwracam na to większej
A.C.: Jesteś dość aktywny na portalu
uwagi. Jeśli z kimś dobrze mi się rozmawia, to nie społecznościowym. Dzielisz się różnymi utworami.
ma znaczenia to, czy jest to dziewczyna czy
Trudno mi jednak określić Twój gust muzyczny, a
chłopak. Aczkolwiek jeśli już wprowadzamy takie odnoszę wrażenie, że muzyka odgrywa ważną rolę
rozróżnienie, to mogę powiedzieć tylko tyle, że w Twoim życiu. Jak to jest?
zadbam o to, żeby Salem nie stało się szkołą w
której brylują tylko panie i będę dumnie
N.P.: O tak, to prawda, muzyka pozwala mi wyrazić
reprezentował męską część grona
siebie. Ja sam nie mogę jednoznacznie określić
uczniowskiego.
swojego gustu… Słucham głównie tego, co zawiera w
sobie duży ładunek emocjonalny, czasami jest to
A.C.: Zdążyłem zauważyć, że jesteś
muzyka bardziej ambitna, z tekstem przepełnionym
elokwentnym i dość rozgadanym człowiekiem.
ukrytą symboliką a czasami jest to po prostu coś
Widać to nie tylko na przykładach pisanych przez przy czym mogę nie myśleć i cieszyć się tym co
Ciebie klimatów, ale i podczas luźnych rozmów w słucham. Dopowiem jeszcze, że ten portal
sali głównej szkoły. Opisałbyś siebie jako
społecznościowy ma dla mnie dodatkową funkcję ekstrawertyka, duszę towarzystwa? Czy ta
czuję się, jakbym bez rozmów z pewnymi osobami
ekspresyjność jest wynikiem medium i
mógł mimo wszystko dać im poznać siebie, przez to
komunikacji tekstowej, która, bądź co bądź, wiele co lubię, czym się interesuję, nawet jeśli na co dzień
ułatwia?
nie rozmawiamy czy nie mamy kontaktu. Wbrew
pozorom z takich wpisów czy utworów którymi się
N.P.: To bardzo miłe, zwłaszcza jeśli chodzi o
dzielę wiele można o mnie wyczytać.
klimaty, dziękuję.
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Wywiad
Nicolas Pierce, Ravenclaw
A.C.: Salem. Taka magiczna szkoła gdzieś na
końcu Internetu. Jak się tutaj znalazłeś?
N.P.: To pytanie którego chyba najbardziej się
obawiałem… Dlaczego? A no bo tak naprawdę
znalazłem się tu przez… irytację reklamami, które
co chwilę widziałem na pewnym portalu.
Pomyślałem sobie "Matko, co chwilę widzę te
obrazki, co to za spam?" Ale mimo wszystko od
zawsze Świat Magii był mi bliski sercu, więc
stwierdziłem, że spróbuję. Teraz mogę
powiedzieć że był to bardzo dobry wybór i jestem
wdzięczny komuś, kto tak bardzo zaangażował
Ale mam nadzieję, że nigdy nie usłyszymy, jak to pan
się w akcję reklamującą Salem.
Pierce zniszczył salę od eliksirów, ponieważ źle
sporządzony przez niego wywar eksplodował.
A.C.: Mogę wypowiadać się wyłącznie z
perspektywy Zielarstwa, a ta perspektywa mówi
"średnia 6.0". Z innych przedmiotów radzisz sobie A.C.: Widzisz siebie w roli ucznia w przyszłym roku?
Jak daleko sięgają Twoje plany względem Świata
równie dobrze? Masz swoich faworytów w
Magii? Dobrze byłoby wiedzieć, jeśli mamy przed
zakresie nauk magicznych?
sobą przyszłego dyrektora lub inną, poważną
personę. Ba! Może aspirujesz do zostania pierwszym
N.P.: Bardzo cieszy mnie ta perspektywa i
postaram się, żeby taka pozostała. Jeśli chodzi o prezydentem.
inne przedmioty… Powiem tak: nie jest najgorzej.
Zdarzyło mi się wprawdzie jedno ''N'', którego do N.P.: Jak najbardziej, wręcz już nie mogę się
doczekać kolejnego roku. Moje plany sięgają na razie
dziś nie mogę przeboleć, ale ogółem staram się
zaliczenia wszystkich potrzebnych etapów edukacji
nie schodzić poniżej ''W''. Tak już mam, że
wszystko za co się zabieram staram się robić jak i chciałbym zostać stażystą a w końcu nauczycielem
najlepiej, jestem perfekcjonistą..A jeśli mówimy o - najchętniej Wróżbiarstwa, bo odkryłem w sobie
moich faworytach, to należy do nich oczywiście naprawdę wielką pasję do tej dziedziny. Jestem
Zielarstwo, Wróżbiarstwo i Eliksiry, chociaż co do ambitny, więc czemu nie - nie wykluczam też jeszcze
poważniejszych zadań w bardziej odległej
tego ostatniego podchodzę z lekką rezerwą ze
przyszłości.
względu na moje roztargnienie…
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Wywiad
Aya Vermilion, Hufflepuff
Abasdarhon Cane: Aya należysz do
najaktywniejszych uczniów Salem. Zajmujesz
czwarte miejsce w rankingu dragotów — jest to
stan z ostatniego tygodnia. Po niedzielnej
aktualizacji nie wykluczam Twojego awansu na
miejsce trzecie. Zastanawia mnie czy wynik jest
dla Ciebie celem samym w sobie czy też
osiągnięciem, które może ale nie musi się
pojawić? A może to wszystko kwestia
przypadku?
Aya Vermilion: Bycie na czwartym miejscu w
rankingu dragotów to na pewno nie jest kwestia
przypadku, jednak nie jest też tak, że to
planowałam od samego początku. Właściwie, to
nie skupiałam się zbytnio na tym, aż do momentu,
gdy pojawiłam się wysoko w rankingu. Wtedy
stwierdziłam, że skoro mi tak już dobrze idzie, to
lepiej teraz nie przestawać dotychczasowych
działań i nie zacząć spadać niżej. Mam nadzieję,
że może znajdę się wyżej w rankingu, ale jak nie,
to nic wielkiego się nie stanie. Byle nie spaść w
dół, najlepiej to trzymać się w miejscu, w jakim
się właśnie jest.
A.C.: Pełnisz rolę prefekta domu, spoczywa na
Tobie duża odpowiedzialność. Jak się czujesz na
tym stanowisku? Nie nadużywasz władzy,
prawda?
A.V.: To prawda, że stanowisko prefekta domu
to duża odpowiedzialność, ale radzę sobie.

Właściwie nie jestem sama i to nie jest tak
ciężkie zadanie jak myślałam na początku.
Hufflepuff jest bardzo zmobilizowany i wszyscy
wspierają się oraz popędzają nawzajem na
każdym kroku. Panuje między nami wielka
zgodność, robimy wszystko by wypaść jak
najlepiej. Czasami oczywiście trzeba ich
przysłowiowo kopnąć w cztery litery, by zabrali
się do roboty i przestali leniuchować, jednak
zazwyczaj sami wiedzą co robić. Jeszcze nie
zdarzyło mi się nadużywać władzy, nie miałam ku
temu okazji i oby tak zostało.
A.C.: Pojawiały się już pytania o to jak uczniowie
natrafili na szkołę oraz jak czuli się wkraczając
w nowe środowisko. Wydawać by się mogło, że
Ty odnalazłaś się bardzo szybko. Dlatego
ciekawi mnie czy Salem sprostało Twoim
wyobrażeniom. Zawiodłaś się na którymś
etapie? Czy coś budziło lub wciąż budzi Twoje
wątpliwości? A może wszystko jest tak, jak się
tego spodziewałaś?
A.V.: Wydaje mi się, że na początku nowych szkół
każdy ma obawy. Czy na pewno sobie poradzi?
Czy znajdzie znajomych? Do Salem nie miałam
żadnych oczekiwań, stwierdziłam, że dopasuje
się do tego co szkoła zaprezentuje i wcale nie
żałuję dołączenia tutaj. Nie zawiodłam się na
razie i myślę, że tak pozostanie aż do samego
końca.Jest tutaj wiele atrakcji, konkursów,
wydarzeń. Zanim się człowiek obejrzy, pojawia
się już coś nowego.
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Wywiad
Aya Vermilion, Hufflepuff
Nie ma tutaj czasu na nudę. Zajęcia są bardzo
ciekawe i uczestniczę w nich z wielką
przyjemnością. Na niektórych z mniejszą, a
niektórych z większą, to chyba normalne.
Szkoła bardzo mi się podoba i na pewno
pozostanę w niej na długo.
A.C.: Często występujesz jako "Aja", zamiast
"Aya"? To zwyczajna, fonetyczna gra słów czy
kryje się za tym głębsza historia?
A.V.: Bardzo często słyszę od znajomych "Aja"
zamiast "Aya" i tak jakoś się już przyjęło, że dużo
osób tak do mnie mówi. Raczej nie ma za tym
głębszej historii. Chociaż dużo osób inaczej pisze
moje imię, na własne sposoby. Na przykład
"Ajajaj". Podsumowując, ktoś to zaczął,
pociągnęło się dalej i tak już została "Aja".
A.C.: Poza Światem Magii dzieje się masa
różnych rzeczy. Począwszy od obowiązków
mniejszych i większych, po sposoby spędzania
czasu wolnego. Masz hobby, które wykracza
poza ramy magicznego uniwersum? Śpiewasz,
grasz, a może piszesz?
A.V.: Tak, naturalnie. Jak chyba większość ludzi
na tej planecie mam wiele różnych hobby i
każdego prawie dnia znajduję nowe.
Jednak takimi moimi głównymi pasjami jest
pisarstwo, dla którego poświęcam się
naprawdę mocno oraz jeszcze należę do Kółka
Teatralnego.

Uwielbiam występować na scenie i mimo, że jest
przy tym wiele stresu oraz strachu, to jednak
wciąż jest to dobre doświadczenie. Do tego przy
przygotowaniach do spektaklu jest wiele
śmiechów i pozytywnej energii.
A.C.: Wywiady mają na celu przybliżyć sylwetki
uczniów całej społeczności szkolnej. Na
zakończenie chciałbym jednak trochę namieszać.
Zamiast opisać siebie proszę zdradź czego z całą
pewnością byś o sobie nie powiedziała.
A.V.: Hm, czego bym o sobie nie powiedziała?
Bardzo często mówię coś bez zastanowienia i
potem wychodzą jakieś zabawne zdania.
Przyjaciele mówią, że jestem dzika, moje
przemyślenia, a zwłaszcza te w nocy są takie, że
nikt by nie wpadł na nie i na to o czym się aktualnie
wypowiadam, czasami nawet nie mają sensu.
Mówię bez ładu i składu. Z tego powodu powstało
wiele zabawnych sytuacji, może kiedyś je opowiem.
Myślę, że chyba nigdy nie powiedziałabym, że nie
lubię odpuszczać i zawsze dążę do zwycięstwa, ale
jak się nie uda, to się nie poddaje.
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Teorie Spiskowe
Skąd te “szkodniki”?
Zdarza się, że w domu zalęgną się nam nieproszeni goście. Niektórzy z nich bywają
bardziej pożyteczni, więc im pozwalamy zostać. Inni zaś wręcz przeciwnie, więc
mobilizujemy siły, aby wykurzyć je, raz a porządnie. Zdania mogą więc być różne, czy
korzyści z posiadania paru, nie aż tak szkodzących, szkodników są warte przymknięcia
oczu na ich obecność. Jednak w obu przypadkach, jedno jest pewne. Co za dużo, to
niezdrowo. Pytanie, które Wam się najpewniej teraz w głowie pojawiło, to dokąd
prowadzi mój wywód? Odpowiedź jest prosta, jeśli aktywnie uczestniczycie w życiu
szkolnym i zauważyliście to, co wręcz rzuca się w oczy na prawie każdym kroku Niuchacze.
Już widzę, jak część z Was unosi brwi. Przecież
Niuchacz, strażnik i zarazem pupilek Wielkiej Sali, jest
zbyt uroczy, by być szkodnikiem. Fakt faktem,
czasem coś komuś ukradnie, czy też spojrzy łakomie
na jakąś błyskotkę, ale by od razu go nazywać go
szkodnikiem, to zbyt dużo. Lecz nie o niego mi chodzi.
A przynajmniej nie jego samego.
Niuchaczy jest pełno w zamku. Nawet jeśli, jedynym, którego widzieliście to Niuchacz w
Wielkiej Sali. Gdzie się nie pojawią, coś się dzieje. Niektórzy machną na nie ręką.
Wprawdzie to słodkie, niegroźne stworzonka. Osobiście jednak doradzam ostrożność.
Przypomnieć należy tutaj o chaosie na zajęciach i jego sprawach. Wściekłe Niuchacze.
Wpadają jak burza, zakłócając bieg lekcji, a uczniowie oraz profesorowie, starają się ich
wyrzucić z sali. Na szczęście nie jest to zbyt częste zjawisko, inaczej ciężko by było
przeprowadzić zajęcia w spokoju. Przyznać też trzeba, że to nietypowy rodzaj
szkodnika. Co innego Gnomy, Chochliki, Chrobotki, nawet Poltergeist nie byłby
szokujący. Ale Niuchacze? Nikt dokładnie nie wie, skąd się wzięły.
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Teorie Spiskowe
Może były w tym zamku przed nami, a Rada Szkoły stwierdziła, że nie będą zbyt dużym
utrapieniem, więc machnęła na nie ręką. Może ktoś je do zamku sprowadził, po założeniu
Salem, aby wprowadzać chaos i zamieszanie na zajęciach. By sprawdzić, czy uczniowie
są zawsze gotowi na niespodziewany atak, niczym atak czarnoksiężnika. O tyle
dobrego, że najgorsze, co Niuchacz może zrobić to ukraść jakąś błyskotkę, którą da się
odzyskać, jeśli właścicielowi na niej mocno zależy. Z czarnoksiężnikiem nie sądzę, by
było tak łatwo. A tak, ćwiczony jest refleks i czujność. Więc może to nie byłoby nic złego
Lecz wtedy pojawia się jeszcze jeden niesforny
na dłuższą metę.
Niuchacz. Wiedzą o nim członkowie społeczności,
którzy w zeszłą niedzielę połączyli siły przy
rozwiązywaniu nietypowej zagadki, która
niejednemu zmroziła krew w żyłach. W tym
przypadku, ofiarą nie padły błyskotki, lecz coś o
wiele ważniejszego. Był to cały zapas czekolady. Nic
dziwnego więc, że do sprawy czarodzieje podeszli
poważnie i wytropili dość szybko złodzieja, który w
najlepsze drzemał sobie w swojej norce.
Najpewniej pomylił sreberko czekolady za typową błyskotkę. Choć niektórzy się zgodzą,
że dość cenny to łup. Pytanie jednak się pojawia, co by to było, gdyby ta sytuacja
wydarzyła się podczas tygodnia egzaminów, kiedy dla wielu czekolada jest niezbędnym
elementem do nauki oraz przetrwania. Już przecież na początku, przed wyruszeniem na
trop, społeczność szkolna była coraz bardziej zdenerwowana. Dodajmy do tego stres
związany z końcem roku i już nieszczęścia gotowe. Wspólne oskarżanie się o kradzież,
drażliwość, brak koncentracji. Już taki Niewinny wybryk Niuchacza nie jest aż tak słodki
i niewinny.
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Nocna eskapada
Ten wieczór dla odmiany Marietta postanowiła spędzić z siostrą, a przynajmniej taki
był zamiar. Skończyło się jak zwykle. Starsza z dziewcząt nuciła cicho pod nosem,
kiwając głową w rytm, przez co, tym razem czerwone, włosy spięte w kitkę
podrygiwały to w jedną, to w drugą stronę. Robiła babeczki z super-tajnym
składnikiem, który tak naprawdę wcale nie był taki super i taki tajny. Mowa
oczywiście o karmelizowanych orzechach. W połączeniu z czekoladą tworzyły
wprost niebiańskie połączenie. Młodsza zaś siedziała w salonie, bawiąc się z dopiero
co przygarniętym psidwakiem wesoło merdającym podwójnym ogonkiem. Podobało
mu się w nowym domu, ale co tu dużo mówić – lepiej trafić nie mógł.
Matka dziewcząt wkroczyła do kuchni dumnym krokiem, a na jej ustach gościł szeroki
uśmiech. Obiecała sobie w duszy, że nie zdradzi córkom tajemnicy, choć sama myśl o
tym powodowała wszechogarniającą ją radość. Mianowicie jej mąż miał wrócić do
domu. Co prawda nie na długo, ale lepszy rydz niż nic, cieszmy się z tego, co jest nam
dane i tak dalej.
Kobieta zaczepnie pociągnęła Mariettę za włosy, chcąc zwrócić na nią swoją uwagę.
W pierwszej chwili czarownica była zaskoczona, jednak gdy zauważyła swoją
rodzicielkę i na jej usta wpłynął uśmiech. Właśnie tak działała jej mama.
Już miała coś powiedzieć, kiedy drzwi od werandy otworzyły się z hukiem, uderzając o
ścianę. Mari o mało co nie wypuściła z rąk dopiero co zapełnionej foremki,
podskakując na sam dźwięk. A jeśli dodacie do tego głośne szczekanie psidwaka,
zapewne też będziecie się dziwić, jakim cudem nasza bohaterka nie dostała zawału.
Prawdę mówiąc, sama tego nie wiedziała. Nawet Rae, czyli młodsza siostra Marietty,
zerwała się ze swojego miejsca.
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Nocna eskapada
Jednak największe zaskoczenie wywołała osoba, która stanęła w drzwiach. Był to
ojciec dziewczyn. Na jego twarzy gościło zmartwienie, symbolizowane przez
zmarszczone brwi oraz głęboką bruzdę między nimi. Choć córki chciały rzucić się w
jego ramiona, nie ruszyły się z miejsca. Coś im zdecydowanie nie pasowało.
- Idziemy w teren – powiedział tylko, zaraz znikając za rogiem. To co działo się
następnie, było bardzo szybkie. Kobiety w pośpiechu ubrały płaszcze i pochwyciły
różdżki, wychodząc na dwór, gdzie powoli zapadał zmierzch. Mężczyzna czekał na
nie z czarną skórzaną torbą w dłoniach. Gdy tylko zobaczył żonę na czele, kiwnął
głową, następnie odwracając się w stronę lasu, gdzie ruszył żwawym krokiem.
Marietta wysunęła swoją ukochaną głogową różdżkę przed siebie, delikatnie kreśląc
nią pionową linię i mrucząc pod nosem „Lumos”. Przyśpieszyła, zrównując krok z
ojcem i oświetlając im drogę.
- Dzieje się coś złego skarbie. Las niemal całkiem
opustoszał, trudno znaleźć jakiekolwiek magiczne
zwierze. Gdy wracałem do domu spotkałem
jednorożca. Nie dał mi się do siebie zbliżyć,
dlatego czym prędzej poszedłem po Was… - ojciec
przerwał, zatrzymując się tuż obok polany. Z ust
Marietty wyrwało się ciche oh, kiedy zauważyła
stworzenie, o którym wspominał jej opiekun.
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Nocna eskapada
Powolnym krokiem zbliżyła się do jednorożca. Miał srebrną sierść, więc nie mógł mieć
więcej niż siedem lat, zaś na środku jego łba… Wtedy zrozumiała, co tak bardzo
zaniepokoiło jej ojca. Stworzeniu zdążył wyrosnąć róg, jednak był złamany w połowie.
Zmarszczyła brwi, delikatnie kładąc dłoń na jego grzbiecie. Choć zwierzę wyglądało
na przerażone, nie uciekło przed dotykiem dziewczyny.
Mówiła cichym tonem do jednorożca, starając się go uspokoić, kiedy matka go badała.
Na szczęście oprócz złamanego rogu, nie było mu nic poważnego. Jednak jakim
cudem taki maluch znajdował się tutaj sam? Gdzie był jego opiekun?
To samo pytanie postawili sobie rodzice Marietty i Rae. Szeptali między sobą
gorączkowo, podczas gdy dziewczyny wymieniły się zaniepokojonymi spojrzeniami.
Obydwie myślały o tym samym.
Coś złego zbliżało się do Salem, jednak co to było? Albo… kto?

Sophie Mellark Poe
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Wywody
czarodzeja Stanisława
Po co ludziom tyle nowych rzeczy? Co chwilę kupują sobie inny ciuszek. A to bluzka w
nieodpowiednim kolorze i trzeba następną. A to kurtka powinna mieć frędzle a nie ma. Buty
takie, siakie, owakie. Kwiatuszki, paseczki, kropeczki. Cuda na kiju i kij w… gdzieś. Za modą
gonią zupełnie bez sensu. A w szafach miejsca brakuje. Chociaż to, to jeszcze nic. Sprzęty
nowe! Kociołek ładniejszy, co się błyszczy i mieni. Miotła pędząca niczym strzała, jakby od
prędkości zależał status społeczny. Różdżka jedno zadrapanie - no nową trzeba! Taką
bardziej… dizajnerską, szałową. Jeszcze jakby sama zaklęcia rzucała to byłby ideał. A po co to
komu. Zły ma kociołek? Eliksiru w nim nie uwarzy? A miotła to w locie staje, żeby była
potrzebna nowa? Rozrzutność wszędzie i konsumpcjonizm. Głupota. Czysta głupota
kierowana reklamami i modą. “Bo o tym się pisało, trzeba mieć.” “Bo sąsiad ma takie i sobie
chwali, a przecież nie mogę być gorszy od sąsiada.” “Tylko 2 galeony i 16 sykli, okazja jak stąd
na Księżyc!” I tak się nakręca ta spirala wyzysku. Tylko żeby galeony zarabiać i je wydawać.
Wydawać i wydawać. Więcej i więcej. Więcej niż się zarobiło. Więcej niż jest na świecie. Ludzie,
gdyby tylko mogli, wykupili by wszystko razem ze sobą nawzajem. Wystarczy jedno słowo, że
teraz jest to na topie. I tworzą się hałdy niepotrzebnych rzeczy. I jest tego coraz więcej.
Więcej rzeczy i mniej ludzi.
Tak sobie dumał ten nasz Stanisław i pluł w brodę na marność tego świata. Drapał się po
głowie, szyją kręcił, aż w końcu okno otworzył bo pora na pocztę przyszła. Sowa
przyleciała, pakunek odstawiła, skrzydła rozłożyła i odleciała. Czarodziej Stanisław
otworzył przesyłkę i poczerwieniał na twarzy ze szczęścia.
Są! Są nareszcie! Wspaniałe kapcie, które zawsze ustawią się obok właściciela. Dość z
szukaniem! Dość z łażeniem! I jakież one wspaniałe, różnokolorowe! Sąsiad takich nie ma.
Sąsiadka również nie. Teraz to on będzie wiódł prym w modzie kapciowej. Ha!
Szczęśliwy czarodziej od razu wypróbował zakup. A stare kapcie odłożył na bok. Tydzień
zaledwie miały, tak samo za panem chodziły. Lecz szare były. I stare. I zupełnie nie w
modzie.
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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 pojawienia
się następnego numeru gazetki. Do dzieła!

Pierwszy konkurs dotyczy Quidditcha, otóż musicie
rozpoznać drużynę na podstawie krótkiego opisu szaty
oraz dopisać jednego gracza.

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

W drugim zadaniu musicie po prostu uzupełnić luki
dotyczące magicznych przedmiotów

(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!
“Co zrobić gdy ktoś planuje sie z tobą
ożenić a ty tego nie chcesz? (to nie moja
sytuacja lecz bohaterki mojego
opowiadania)”
Niech Twoja bohaterka dokładnie rozważy
każde “za i przeciw”, może dojrzy w tym
jakieś dobre strony, które będą płynęły z
tego małżeństwa. Gdyby jednak wciąż nie
była do niego przekonana niech robi czegoś
wbrew sobie i daruje sobie związek. Taki
ślub to przecież zobowiązania na całe życie
“dopóki śmierć was nie rozłączy”. Liczę na
to, że Twoja bohaterka podejmie
odpowiednie kroki, które je uszczęśliwią.
=================
“Jak można sprawdzić czy dana osoba jest animagiem?”
Polecam w pierwszej kolejności przejrzeć zarejestrowanych animagów, jeżeli ta
osoba będzie w nim widnieć będziesz mieć stuprocentową pewność, że ta osoba
jest Animagiem. W przypadku gdy jest ona animagiem nielegalnie nie ma sposobu
aby to sprawdzić. Polecam szczerą rozmowę i ciche wypytanie podejrzanego.
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Lockhart odpowiada
=================
“dokont nocom tupta jeż?”
Lepiej zapytać “dokont nocom nie tupta?” W pierwszej kolejności upewnij się, że to na
pewno jeż, a nie Szpiczak. Ja wiem “dokont on tupta”, lecz pozostawię nutę niepewności.
Polecam poczekać na nową książkę mojego autorstwa “Dokont nocom tupta jeż?”
availabe on iTunes.
=================
“Jakiej farby do włosów pan używa?”
Ostatnimi czasy zaprzestałem używać farb do włosów z uwagi na to że strasznie już
je wymęczyłem i obciążyłem. Na chwilę obecną regularnie odwiedzam mury Szkoły
Magii Salem i ze składziku Radnego Rileya podbieram jego zapasy Eliksiru
Zmieniającego Kolor Włosów, szczerze polecam… Eliksir polecam, nie podkradanie.
=================
“Mam problem z osobami z mojego domu. Odnoszę wrażenie, że mnie nie lubią i nie
akceptują. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić, bo przez ich zachowanie nie umiem się
przełamać i na nich otworzyć, zacząć być sobą. Co radzisz?”
Każdy z nas potrzebuje czasu na to aby przyzwyczaić się do pewnych rzeczy, miejsc
czy osób, z którymi przyszło nam dzielić wspólną przestrzeń. Ja na przykład długo nie
mogłem się zaadaptować w św. Mungu, lecz po pewnym czasie przyszło to do mnie
samo. Bądź wobec nich szczera i otwarta, udawaj, że śmieszą Cię ich żarty i inne
docinki (z czasem zauważysz, że one naprawdę Cię śmieszą). Rozmawiaj o
problemach i tym co Cię męczy, zawsze możesz również udać się do opiekuna swojego
domu i jemu zwierzyć się ze swoich bolączek. Patrz przed siebie, bądź sobą i nie staraj
się zmieniać aby dopasować się do grupy.
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Horoskop
Baran

Ogrzej się, póki ogień płonie Gdy
już wszystkie mosty się za tobą
spalą, nie będzie ciepło.

Strzelec

Bezsenne noce, koszmary i
rozpacz – przywitaj nowych
przyjaciół, którzy umilą ci
wieczory.

Panna

To, co do tej pory osiągnęłaś legnie
w gruzach i będziesz zaczynać
wszystko od nowa.

Lew

Dysharmonia i awantury;
będziesz zmuszony robić
dobrą minę do złej gry.

Byk

Uparte podążanie błędną
drogą sprawi, że korzystna
okazja przejdzie ci koło
nosa.

Koziorożec

Zuchwałość i nadgorliwość
to słabi doradcy; egzamin –
oblany, projekt – odrzucony.
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Horoskop
Rak
Zbilansowana dieta nic nie da – i
tak przytyjesz.

Skorpion

Twoje kłamstwo zostanie
zdemaskowane. Nic nie
uchroni cię przed
konsekwencjami.

Ryby

Chłodne, racjonalne myślenie
nigdy nie było twoją mocną
stroną. Tym razem nie obejdzie
się bez skandalu.

Bliźnięta
Samotne Walentynki?
Przyzwyczajaj się.

Waga
Skąpstwo ci nie popłaci. A karma
wraca, więc lepiej pilnuj portfela.

Wodnik
Kup zapas leków, bo zimowa depresja
dopadnie cię szybciej, niż się
spodziewasz.

Uchiha Yuzuki
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