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Fakty, Ministerstwo Magii, Plotki, Wywiady, Quiddit ch, Ciekawostki  

 
Najnowsze doniesienia z ostatniej chwili – strona 1 2, 13!

    

Globalne ocieplenie grozi czarodziejom!  
 

 
Angielscy metorolomagowie 
donosz ą o niepokoj ącym ostatnio 
ocieplaniu klimatu. Wedle 
najnowszych bada ń średnia 
temperatur na wyspach w 
kwietniu była wy Ŝsza o 5 stopni 
aniŜeli w ostatnich latach. 
 
Rekordowy pod względem temperatur był juŜ 
marzec, kiedy na niebie ukazały się pierwsze 
wiosenne czarownice. Później wraz z kaŜdym 
dniem mogliśmy zaobserwować wzrost 
sprzedaŜy przy budkach z piwem i wózkach z 
napojami chłodzącymi. 
 
- Z tego co widzę największym zainteresowaniem 
cieszy się piwo kremowe – mówi dla naszej 
gazety właściciel przydroŜnego baru Antoni 
Nietrzeźwy – jeśli tak dalej pójdzie na początku 
wakacji nie będzie juŜ ani jednej butelki. Ale nie 
ma co się martwić, dla naszych klientów 
przygotujemy gratisowo wodę. 
 
Brak napojów nie kończy listy problemów, które 
wiąŜą się z globalnym ocieplaniem. 

Wedle najbardziej pesymistycznych 
prognoz za 10 lat pod względem 
temperatur przegonimy Afrykę, a kiedy 
nadejdzie rok 2020 cała Anglia znajdzie 
się pod wodą – topniejące śniegi i lody z 
Antarktydy doprowadzą do poniesienia 
poziomu mórz – mówi dla naszej gazety 
specjalistka ze stacji badawczej na 

Atlantyku - a co się z tym wiąŜe wyspiarsko 
połoŜonym państwom grozi zatopienie. Podobnie 
będzie ze znaczną częścią Europy. 
 
Rozprawiając o globalnym ociepleniu, naleŜy 
sobie zadać pytanie skąd się bierze. Odrzućmy 
na bok mało wiarygodne mugolskie teorie o duŜej 
emisji nieczystości do atmosfery. Wedle ustaleń 
naszej specjalnie powołanej ekipy śledczej 
podstawowym winnym są ŚmiercioŜercy. Nie 
moŜna wykluczyć, Ŝe mówimy tu o jawnym 
sabotaŜu – Lord Voldemorta znany jest przecieŜ 
ze skutecznego podgrzewania atmosfery. W grę 
wchodzi teŜ silne zaklęcie palące, które mogło 
doprowadzić do wzrostu temperatur.

 Autor GGgrzesiek

Aurorzy na tropie Snape'a!
  
 

- Specjalnie 
powołana siatka 
Aurorów wpadła na 
trop poszukiwanego 
przest ępcy 
Severusa Snape’a  – 
poinformowało 
dzisiaj Ministerstwo 
Magii. Wiadomo ju Ŝ 
gdzie si ę ukrywał. 

 
 

 
 Wedle nieformalnych ustaleń mieszkał niedaleko 
Londynu w niewielkiej wiosce.  
 
Miejsce pobytu pana Severusa zdradziły 
nagminnie wysyłane sowy, na które zwrócił 
uwagę jeden z okolicznych wieśniaków. Niestety 
wiele wskazuje, Ŝe sam zainteresowany 
przebywa juŜ daleko poza granicami Anglii i 
poszukuje nowej kryjówki. 

Autor - GGgrzesiek 
 



Prorok Codzienny Hpnews.pl 2

Z mioteł przesiedli si ę na samochody  
 
 
Mugolska policja w mijaj ący 
weekend zatrzymała 20 
nietrze źwych czarodziejów, 
którzy z mioteł przesiedli si ę 
na samochody. Wi ększo ść z 
nich pytana o prawo jazdy, 
pokazywała karty lotu. 
Spraw ą bada mugolska 
prokuratura . 
 
Magiczni piraci wpadali zazwyczaj na rutynowych 
kontrolach. W bagaŜniku jednego z nich 
policjanci znaleźli nawet miotłę. Ministerstwo  

 
 

 
odmawia komentarzy w tej sprawie, ale z 
nieformalnych źródeł wiadomo, Ŝe planują 
ściśle tajną akcję – celem działań, będzie 
około 50 policjantów, którzy brali udział w 
kontrolach. - Specjalna brygada 
zmodyfikuje im pamięć i zastąpi 
wspomnieniami z Hawajów, Wysp FidŜi i 
Karaibów – mówi chcący zachować 

anonimowość pracownik ministerstwa. 
 

Autor GGgrzesiek

 
 

Harry Potter rezygnuje z nauki w Hogwarcie!  
 
 

Chłopiec, który prze Ŝył 
Harry Potter zapowiedział, 
Ŝe nie pojawi si ę 1 
września w Hogwracie – 
Nie wróc ę tu nawet wtedy 
kiedy, otworz ą szkoł ę. 
Myślałem o powrocie do 
Doliny Godricka - 

obwie ścił tu Ŝ po zako ńczeniu roku szkolnego .  
 
Jego decyzje, potwierdza dwójka najbliŜszych 
przyjaciół Ron i Hermiona – rozmawialiśmy z nim 
telefonicznie i juŜ jest ustalone, Ŝe tuŜ po ślubie 

Billa wyruszamy w długą podróŜ . Jaka to będzie 
tego nie wiemy? Przypomnijmy, Ŝe przed Harry’m 
Potterem ciągle jeszcze ostatni rok nauki w 
Hogwarcie – Jeśli się nie pojawi w szkole zostanie 
skreślony z listy uczniów – grozi Minister Magii.  
 
Ministerstwo bardzo się obawia jak rezygnacja 
Harry’ego wpłynie na pozostałych rówieśników. 
Wiele wskazuje, Ŝe od najbliŜszego roku Hogwart 
będzie świecił pustkami, poniewaŜ coraz więcej 
czarodziei zapowiada, Ŝe zrezygnuje z dalszej 
nauki.

. 
 

Autor - GGgrzesiek 
Kumulacja w Mago Lotku!  

 
 
Na najbli Ŝszy tydzie ń magiczna 
kolektura - Mago Lotek, zapowiada 
wielk ą kumulacj ę. Do wygrania 
nawet 5 milionów galeonów! 
 
Wystarczy jedynie, Ŝe wytypuje się 
sześć odpowiednio dobranych liczb. 
Jak obliczyli nasi redakcyjni 
matematycy szanse są bardzo duŜe. 
 
Swój udział w najbliŜszym losowaniu 
zapowiedziało juŜ kilka znanych osobistości – nie  
 
 
 

 
 

dalej jak dwa dni temu gościliśmy u 
siebie Sami Wiecie Kogo – mówi 
właściciel londyńskiej kolektury.  
 
Hazardowymi emocjami nie 
pogardził równieŜ sam Minister 
Magii, profesor Mc Gonagall, a 
nawet przebywający aktualnie w 
Azkabanie Lucjusz Malfoy – swój 
kupon podesłał nam przez sowę – 

dodają pracownicy kolektury – liczy, Ŝe jak trafi 
szóstkę, to wyjdzie na wolność dzięki wysokiej 
kaucji. Obawiam się jednak, Ŝe Dementorzy nie 
przyjmą jego złota.  

 
 

Autor - GGgrzesiek
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Na dwóch miotłach dookoła świata.  
 
 
MałŜeństwo czarodziejów z Wielkiej 
Brytanii ma zamiar wyruszy ć na lotnicz ą 
wypraw ę dookoła świata. Jack i Emily 
Edrisi chc ą w ten sposób promowa ć pokój 
w świecie czarodziejów.  
 
W kaŜdym mieście, które zamieszkują tylko 
czarodzieje, zaplanowali zasadzić drzewko 
pokoju. Na wyprawę przygotowywali się przez 
2 lata. PodróŜ sfinansowali z własnych 
pieniędzy. Zamierzają zabrać tylko parę 
potrzebnych rzeczy. Pomiędzy mapami, 
namiotami i śpiworami, znajdą się min. księgi z 
zaklęciami. 
 
 
 

 
 
Wyprawa wydaje się dopięta 
na ostatni guzik, jednak Emily 
nie ukrywa, Ŝe trochę się 
obawia:: 
 
- Jack wyliczył, Ŝe w jeden 
dzień mozemy wydać 
maksymalnie tylko jednego 
galeona. Na czarodziejski 
hotel nam nie starczy - mówi 
specjalnie dla naszej gazety. 

 
Para czarodziejów przed wyjazdem nawiązuje 
znajomości w innych krajach, na wszelki 
wypadek. 
 

                                                                 
Autor - Rita

 
Zakochane ministerstwo. 

 

Z najnowszych doniesie ń wynika, Ŝe na 
teren ministerstwa wniesiono silny
eliksir miłosny! Nasza reporterka, która 
miała akurat przeprowadzi ć wywiad z 
jedn ą z aurorek, (prosiła o 
niepodawanie nazwiska) zastała j ą na 
obściskiwaniu si ę z innym aurorem: 
znanym jako Szalonooki Moddy . 
 
Na jednym romansie się nie zakończyło. 
W całym ministerstwie pełno było od 
zakochanych par. Zamiast samolocików, 
latających pomiędzy piętrami, moŜna było 
zobaczyć istne walentynki w kształcie serc.  
 
To jednak nie koniec, nasza reporterka chcąc się 
czegoś więcej dowiedzieć o tym zamieszaniu 

zapukała do biura Korneliusza 
Knota. Była chyba to jednak 
nienajlepsza decyzja bo zastała 
byłego ministra próbującego 
wręczyć piękną malutką sukienkę 
SKRZATU DOMOWEMU. 
PrzeraŜona skrzatka wybiegła, 
gdy tylko zostały uchylone drzwi. 
 

Ludźmi z ministerstwa aktualnie zajmują się 
magomedycy, nikt jednak nie potrafi wyjaśnić jak 
ten eliksir został wniesiony do ministerstwa... 
 

Autor - lilly_evans 

 
 

Kto za śpiewa hymn na Mistrzostwach Europy w Quidditchu?  
 
 
 Jak informuj ą zaufane źródła jest 
kilka kandydatek. Jedn ą z nich jest 
znana polska woklalistka Halina 
Górska. 
 
Jej jak zacne konkurentki to: 

 
- Dota 
- Maryla Ródkowsa, 
- Beata Kozidraka, 
- Anna Dąb, 
- Kaja Paschap, 
- Kasia Cerkwia. 
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Chodzą słuchy, Ŝe Celestyna Warbeck teŜ stara 
się o to. Jest ona słynną angielską wokalistką. 
 
 
 

 
Ukraina nie podała jeszcze kandydatek lub 
kandydatów. Wszystko jednak wskazuje na to, Ŝe 
bój bedzie naprawde zacięty. 
 

Autor – Rita 

 
Dla najbardziej wymagaj ących klientów  

 
 

 Z myślą o najbardziej 
wymagaj ących klientach 
Hogsmeade uruchomiło 
ekskluzywny salon masa Ŝu. 
W szerokiej ofercie 
znajdziemy przede 
wszystkim wygod ę, niskie 
ceny i co najwa Ŝniejsze 
profesjonaln ą obsług ę. 
 
 
 
 

 
 
- Godzina w salonie kosztuje jedynie 50 
galeonów. To najtańsza na rynku oferta – 
zapewnia właściciel tej szacownej placówki – A 
jakie mamy efekty. Połowa naszych klientów to 
wysoko postawione osobistości. Lord 
Voldemort przychodzi w kaŜdą niedzielę, a i 
nawet sam Minister Magii pojawiał się 
parokrotnie. 
 

 
Autor - GGgrzesiek

Animag zabójca powstrzymany 
 

 
Po brawurowej akcji 
specjalna Brygada 
Uderzeniowa 
Ministerstwa Magii 
udaremniła zamach 
na wysoko 
postawionego 
konsula Bułgarii, 
który ze specjalną 
wizytą przyjechał w 
czwartek do Londynu. 
 

 Niedoszłym zamachowcem, okazał się nie 
zarejestrowany animag Paul Black, który pod 
postacią kota próbował zamordować przybyłego 
z wizytą konsula. 
 
O jego planach specjalna ekipa śledcza 
Ministerstwa Magii dowiedziała się z zeznań 
przebywającego w Azkabanie Lucjusza Malfoya. 
Dzięki współpracy pan Malfoy juŜ za 50 lat 
wyjdzie na wolność

. 
Autor - Grzesiek 

 
Lecisz? Włacz światła ! 

 
 

 
 Ministerstwo Magii z my ślą o 
bezpiecze ństwie wszystkich 
czarodziei znowelizowało kodeks 
lotniczy i od najbli Ŝszego miesi ąca 
wprowadziło obowi ązek posiadania 
świateł w ka Ŝdym poje ździe, który 
na co najmniej metr unosi si ę nad 
ziemią. 
 
Kontrowersyjna decyzja, z załoŜenia 
mająca zwiększyć bezpieczeństwo na 

niebie spotkała się z ostrym protestem 
ze strony posiadaczy mioteł: 
 
- Od 2 lat mam Nimbusa 2001. Niech 
szacowny minister mi wytłumaczy, 
gdzie mam sobie zainstalować światła. 
Na głowie?! – irytuje się podniebny 
kierowca Ron Weasley. 
 
Z prośbą o radę, zapytaliśmy 
światowego konstruktora mioteł – czy 
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moŜliwie jest zainstalowanie na Nimbusach 
świateł? 
 
- Z technicznego punktu widzenia zamontować to 
sobie moŜna i słonia. Problem pojawi się jedynie 

... przy lataniu. Miotła straci zwrotność. Nie 
gwarantujemy, Ŝe będzie równie bezpieczna. Ale 
skoro Ministerstwo uwaŜa, Ŝe światła są 
niezbędna trzeba się dostosować. Zastrzegam 
jedynie, Ŝe liczba wypadków wzrośnie..

 
 

Autor - GGgrzesiek
 

Wywiad z Percy'm Weasley'em  
 
 
Specjalnie dla czytelników Proroka 
Codziennego nasza korespondentka Rita 
Skeeter przeprowadziła wywiad z lew ą ręką 
lubianego i kochanego Ministra Magii Percy’m 
Weasley’em. 
 
- Dobry wieczór – pani Rita naszego 
rozmówc ę postanowiła odwiedzi ć wieczorow ą 
porą – Aby nie owija ć w bawełn ę, przejd ę do 
sedna rzeczy. To prawda, Ŝe jest pan wielkim 
dupkiem ? 
 
- Przepraszam, ale po pierwsze nie pozwolę 
sobie uŜywać tak obraźliwego 
słownictwa przy mojej 
obecności, a po drugie kto pani 
nagadał takie bzdury? 
 
- Wiele, wiele osób tak o panu 
mówi. Pan Potter, Ron 
Weasley, Alastor Moody, 
Lupin, Tonks, pa ńscy bracia. 
Czy mam wymienia ć dalej?  
 
- Nie, nie juŜ wystarczy. 
Naprawdę, nie mogę uwierzyć 
jak mogła dotrzeć pani do tych 
informacji... 
 
- Wystarczy popyta ć. Czyli mam rozumie ć, Ŝe 
jesteś no tym..., 
 
- Mówiłem, aby nie wypowiadać tego słowa 
 
- Tak, tak przepraszam, a wi ęc jakby to uj ąć, 
bardziej na poziomie - osob ą pozbawion ą 

zasad, która dla kariery gotowa jest si ę 
wyrzec własnego ojca?  
 
- I znowu pani przesadza. Kto pani powiedział, Ŝe 
się wyrzekłem Artura?! 
 
- Sam zainteresowany, panie Percy...  
 
- Cicho, ja tu mówię! On mi po prostu zazdrości. 
Proszę, niech to w tej chwili pani zapisze. DuŜymi 
literami. Mój ojciec, przez całe Ŝycie nic nie 
osiągnął i teraz odczuwa zawiść. śe w ciągu kilku 
miesięcy awansowałem na doradcę samego 

ministra. Artur oczernia mnie z zazdrości! 
 
- Oczywi ście panie Percy. Nasi 
czytelnicy na pewno to zrozumiej ą. 
Biedna ofiara, której wyrzekali si ę 
nawet rodzice. Ale przechodz ąc do 
kolejnego pytania. Sk ąd się wzięło 
przezwisko Watherby. To jaki ś 
pseudonim artystyczny.  
 
- Mój dawny szef, pan Barty miał słabą 
pamięć do imion. Przepraszam, ale 
musimy skończyć ten wywiad. Nie mam 
czasu, na takie nudne rozmowy.... 

 
- Czy chce pan jeszcze co ś powiedzie ć na 
poŜegnanie. 
 
- Tak, nie ufajcie Potterowi, to zdrajca. Miał 
pomóc ministerstwu, a wystawił nas do wiatru...! 
 
- Do widzenia panie Percy  

 
 Autor – GGgrzesiek 

 
Czarodzieje i czarownice uciekaj ą z Anglii!  

 
 
Szkoła Hogwart pilnie poszukuje kandydatów 
na nauczycieli, bibliotekarzy, medyków a 
nawet wo źnych – dowiedziała si ę nasza 
redakcja. Zaskakuj ąca sytuacja braków 
kadrowych wi ąŜe się z niepokoj ącym 
trendem, wyje ŜdŜania rodaków za granic ę. 

Coraz więcej czarodziejów i czarownic wieku 
bliŜej nie określonego decyduje się na pracę, 
daleko poza granicami kraju. Kuszą ich przede 
wszystkim wysokie zarobki, ale równieŜ 
moŜliwość poznania nowych kultur i zawiązania 
znajomości: 
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- Od 20 lat pracuje w Hogwarcie, za nędzne 100 
galenów. Kilka tygodni temu powiedziałam dość, 
mam swoją cenę i od następnego roku jadę do 
Stanów – mówi dla naszej gazety 
szkolna bibliotekarka Madame 
Pince - Wyjadę i zostawię tę bandę 
bachorów. W Irlandii proponują mi 
dwukrotnie wyŜszą pensję – wtóruje 
z kolei zabójczo przystojny woźny 
Argus Flich. 
 
Podobnych, cytowanych wyŜej 
przypadków w ostatnim czasie w 
całej Anglii mamy wiele min. 
wiadomo juŜ Ŝe do Afryki na dobrze 
płatne plantacje bananów wybiera się profesor 
Sprout, nauczyciel wróŜbiarstwa woźny Flitwick 
planuje juŜ sobie karierę przy produkcji serialu o 
Królewnie ŚnieŜce w Hollywood. 
 
WyjeŜdŜają wszyscy. Niektórzy jak nasi 
bohaterowie robią to otwarcie, inni przykładem 
Albusa Dumbledore imają się najbardziej bardziej  

 
wyrafinowanych metod – np. upozorowania 
własnego morderstwa. 
 

- Rozmawiałem z Albusem kilka tygodni 
temu i w tajemnicy wyznał mi, Ŝe dostał 
dobrze płatny kontrakt w Szwajcarii. 
Tamtejsze banki zaoferowały mu 
ekskluzywną posadę łamacza szyfrów. 
Czy mógłby odrzucić podobną 
propozycję? – zastanawia się nasz 
rozmówca, Artur Weasley. 
 
Problemu masowych migracji poza 
granice kraju nie widzi natomiast 
ministerstwo – Wjadą to wyjadą – 

ironizuje nasz Minister Magii – a za kilka lat jak 
im się znudzi wrócą – A co z wolnymi posadami, 
w szkole Hogwart brakuje nauczycieli, 
medyków...? – Spokojna głowa mój drogi. 
Wszystko juŜ mamy dogadane. W ich miejsce 
sprowadzimy obcokrajowców. Właśnie się 
dowiedziałem, Ŝe do Londynu leci transport 200 
Polaków. Kilku na pewno wyślemy do Hogwartu.

 
 Autor - GGgrzesiek 

  
 

Doniesienia z Euro 2012  
 
 
Kolejne doniesienia w sprawie organizacji 
Mistrzostw Świata w Quidditchu w 2012 w 
Polsce i Ukrainie.  
 
OtóŜ Węgrzy i Chorwaci, którzy chcieli wspólnie 
organizować te mistrzostwa, lecz ich nie dostali 
Ŝądają od komisji odszkodowania w wysokości 2  
 
 

 
milionów galeonów!! Członkowie zarządu byli 
oburzeni takim obrotem sprawy. 
 
Jeszcze nigdy się nie zdarzyło Ŝeby jakiś kraj, 
któremu nie przyznano organizacji Ŝądał 
odszkodowania. Kilku członków zarządu musiano 
przewieść do szpitala, gdyŜ na wieść o 
roszczeniach Węgrów i Chorwatów naduŜyli za 
bardzo whisky

. 
 

Autor - Dementor19 
 

Horacy Slughorn zauwa Ŝony!  
 
 
H.Slughorn znany ze 
swoich mo Ŝliwo ści 
zamieniania si ę w ró Ŝne 
przedmioty, został 
zauwaŜony przez pewn ą 
mugolk ę: Arabele 
Cross.  
 
Czarodziej ten 30.04 przebywał akurat w domu 
pani Arabeli myśląc, Ŝe ta wyjechała na tydzień 
do swojej kuzynki. Na nieszczęście pani Cross 
wróciła wcześniej i zaskoczona zastała dom w 
rozsypce. "Weszłam przez wyłamane drzwi i 

postanowiła poszukać telefonu, aby zadzwonić 
na policję." - opowiadała jednemu z naszych 
reporterów - ''Byłam tak zmęczona, Ŝe 
postanowiłam usiąść na fotelu, który jak 
stwierdziłam, zaczął się poruszać" – 
 
Tyle udało się nam wyciągnąć za nim szybko 
działająca brygada uderzeniowa nie musiała 
zmodyfikować jej pamięć. Niestety przedtem 
zainteresowana złoŜyła zeznania policji, która 
uznała ją za obłąkaną, gdyŜ dom stał cały i nic 
nie zginęło. 
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Pani Arabela obecnie przebywa w mugolskim 
szpitalu dla ludzi psychicznie chorych, a 
H.Slughorn został wezwany przed Wizengamot. 
Swoje ujawnienie Slughorn tłumaczy: "Myślałem, 
Ŝe to śmiercioŜercy, a gdy się okazało Ŝe to tylko 

pani Cross chciałem jakoś to wszystko naprawić, 
niestety juŜ mnie zobaczyła". Wszyscy czekamy 
na wynik rozprawy, która odbędzie się 2.05 w sali 
nr.9 w ministerstwie.

 
 

Autor - illy_evans 
 

Niesłuszne podejrzenia!  
 
 
Dnia 15IV2007 odwieziono 
do szpitala św. Munga 
mugola Harisona Finnigna 
z objawami ci ęŜkiego 
ataku śmiechu .  
 
Jego syn był w czasie ataku 
w Hogwarcie, a Ŝona 

(czarownica) na zakupach, więc z braku 

świadków myśleliśmy Ŝe zaatakowali go 
śmiecioŜercy. 
 
Jak się później okazało przyczyną śmiechu był 
mugolski serial: „Świat według Kiepskich”. 
Delikwent obejrzał tego dnia dwa odcinki. 
 

Autor - Piotr Domino

 
 
 

Nowi Stra Ŝnicy Azkabanu!  
 
 
 
Minister Magii Rufus 
Scrimgeour o świadczył 
wczoraj, Ŝe Azkabanu 
będą od dzi ś pilnowa ć 
wampiry.  
 
W przypadku próby 
ucieczki więźnia lub 
ucieczki i schwytania 
oskarŜony umrze rzucony na poŜarcie 
wampirowi. Dodatkowo wampirom będzie moŜna 
znęcać się nad więźniami. 

 
 
Ten artykuł spotkał się z wieloma 
komentarzami np. "To się moŜe 
obrócić przeciw Ministerstwu. 
Wystarczy spojrzeć, co się moŜe stać z 
Lucjuszem Malfoyem, Waldenem 
McNairem, Augustusem Rokwoodem i 
wieloma innymi","To dyskryminacja. 
Natychmiast uwolnijcie mojego ojca." 

 
Autor - Piotr Domino

 
 

 
 

Rozporz ądzenie Ministra!  
 
 

Minister Magii Rufus 
Scrimgeour wydał 
rozporz ądzenie 
nakazuj ące aurorom 
zabijać 
śmiecio Ŝerców od 
razu przy schwytaniu .  

 

Ten komunikat spotkał się z sprzeciwem wielu 
śmiecioŜerców. 
Jeden z nich, chcący zachować anonimowość 
mówi: 
 
- To paranoja. Gdyby mój ojciec Lucjusz uciekł z 
Azkabanu, nie znalazł by się w domu tylko w 
grobie.

. 
Autor - Piotr Domino 
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Wywiad z Ministrem Magii  
 
 
Nasza specjalna korespon”d ętka” Monika 
Ólejnik w całym magicznym świecie słynie ze 
swojej rzadko kiedy spotykanej rzetelno ści i 
nie ukrywajmy ponad przeci ętnej inteligencji. 
Wykorzystuj ąc takt, urok i wdzi ęk osobisty 
pani Monika specjalnie dla czytelników 
Proroka przeprowadziła ekskluzywny wywiad 
z Ministrem Magii. Trzymaj ąc si ę więc mocno 
krzeseł, poniewa Ŝ pytania które za chwil ą 
padn ą przekuły nie jeden balon nad ętej 
osobowo ści! 
 
Dzień Dobry panie Rufusie. Czy zgodzisz si ę 
odpowiedzie ć na kilka milutkich pyta ń? 
 
- Panie Ministrze jeśli pozwolisz. Na Ty to 
rozmawiać sobie mogę z Ŝoną. 
 
- No, tak, tak, bardzo przepraszam. A wi ęc 
drogi Rufusie co tam słycha ć w szerokim 
świecie? Słyszałam, Ŝe planujesz poda ć się 
do dymisji?  
 
- Prędzej Voldemort mi na biurku wyrośnie niŜ, 
oddam swoją posadę. 
 
- To da si ę załatwi ć... 
 
- Słucham?! 
 
- A nic, nic drogi Rufusie, przepraszam eeeee 
bliski dymisji ministrze. W ostatnich 
miesi ącach gło śno było o zamordowaniu 
Albusa Dumbledore. Czy Ministerstwo Magii 
nie poczuwa si ę do winy? Nie do pomy ślenia 
jest, aby w szkole Hogwart hasali 
niebezpieczni śmiercio Ŝercy!  
 
- Ministerstwo Magii nie odpowiada za bałagan 
jaki panował w Hogwarcie za rządów 
Dumbledore. Na szczęście w najbliŜszym dniach 
wszystko się zmieni. Dolores Umbridge raz na 
zawsze zaprowadzi porządek... 
 
- Mówi pan o tej nauczycielce, której 
uczniowie podrzucili do gabinetu niuchacza. 
Nie uwa Ŝasz, Ŝe jej osoba w kr ęgach 
pedagogicznych cieszy si ę mocno 
ograniczonym zaufaniem. W ostatnim 
programie Ewy Drzazgi, „Rozmowy w tłoku” 
Harry Potter wyznał, Ŝe to nikt inny jak 
Dolores pokroiła mu r ękę Ŝywcem! 

- Droga Moniko, tyle szumu o jeden niewinny 
tutau Ŝ. Na zachodzie wzorki – „Nie b ędę 
wypisywał kłamstw” ciesz ą się olbrzymi ą 
popularno ścią. 
 
- Skoro popularne, to niech pan sobie zrobi 
taki na czole! 
 
- Przepraszam pani Moniko, ale mieliśmy 
rozmawiać na moim poziomie! 
 
- Ach tak zapomniałam. To ja si ę zaraz 
poło Ŝę... 
 
- Słucham?! 
 
- No taki niewinny Ŝarcik, mo Ŝe zaparzyć 
ziółka panie ministrze? Doskonale działaj ą na 
zszarpane nerwy, ale przechodz ąc do 
kolejnego pytania... 
 
- Mam nadzieję, Ŝe ostatniego... 
 
- Oczywi ście, jeszcze tylko czterdzie ści. Czy 
to prawda, Ŝe jesteś wampirem?!  
 
- Domniemam, Ŝe znasz pana Lovegooda. 
 
- Tak, naczelny śonglera to mój bliski 
przyjaciel. Pomógł mi kiedy wyleciałam z 
„TVyNó ”. 
 
- Nie dziwię się... 
 
- To jak? Jeste ś, czy nie jeste ś wampirem? 
 
- Nie jestem i nie utrzymuje Ŝadnych kontaktów z 
wampirami. A jeśli mimo wszystko mi nie 
wierzysz przeprowadź z którymś wywiad... 
 
- Ach tak rozumiem. To mo Ŝe lepiej zmie ńmy 
temat. Lubisz czosnek? 
 
- To jakiś Ŝart? 
 
- Słyszałam, Ŝe Artur Weasley gromadzi w 
swoim gabinecie drewniane kołki. Nie czujesz 
się zagro Ŝony?!  
 
- W tej chwili proszę opuścić mój gabinet, 
Matyldo wezwij Artura!

 Autor - GGgrzesiek 
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Polska organizatorem Mistrzostw Europy w Quidditchu

 
 

 

 
 

Prorok Codzienny jako pierwszy dowiedział 
się kto b ędzie organizował Mistrzostwa świata 
w Quidditchu w 2012r. i mamy wspaniała 
wiadomo ść. Organizatorami s ą POLSKA i 
UKRAINA !!!!! 
 
Cała Europa zamarła w oczekiwaniu na wynik 
głosowania i w końcu o godzinie 10:37 czasu 
Cardiff (w tym mieście w Walii odbywało się 
głosowanie) Prezes zarządu Pan Michel Platyna 
wyjął kopertę przy której otwieraniu z wysiłku 
robił minę jakby zobaczył dementora ale w końcu 
się udało i Polsko-UkraiQńska delegacja zaczęła 
skakać z radości, a z róŜdŜek poleciały w 
powietrze narodowe barwy obu państw. 
 
 
 

Wieczorem w obu krajach odbyła się wielka feta. 
Oczywiście nie obyło się bez przykrych 
incydentów. Pijani działacze włoskiej federacji 
Quidditcha wszczęli bójkę z działaczami polskimi 
oraz zdemontowali miotły działaczy ukraińskich. 
Włosi nie powinni się dziwić Ŝe nie dostali 
mistrzostw gdyŜ nawaleni kibice latają nago po 
stadionach rzucając w siebie krzesełkami 
miotłami i nawzajem miotając w siebie zaklęciami 
(niektórzy uŜywali nawet niewybaczalnych. ) 
 
Ale nie moŜna spoczywać na laurach i trzeba się 
brać do pracy. Prorok będzie na bieŜąco 
informował o wszystkim co dzieje się w sprawie 
organizacji mistrzostw. 
 

Autor - Dementor19

Charłak czarodziejem.
 

 
Woźny Hogwartu pan 
Argus Filch jako 
jedyny przeszedł test 
charłaków- 
Wmigurok . 
 

Chcąc pomoc bibliotekarce pani Prince w 
rozpaleniu ognia w kominku, prawdopodobnie 
przez przypadek podpalił bibliotekę. Po 
ugaszeniu poŜaru znaleziono pana Filcha 
nieprzytomnego z mugolską ksiąŜką dla dzieci 
„Jak Wojtek został straŜakiem”.

 
Autor - Autor - Domino Piotr 

  
Zamach na Dolores  

 
 
Wczoraj w późnych godzinach 
popołudniowych doszło do 
zamachu na starszego 
podsekretarza ministra, panią 
Dolores Umbnage, sprawcy są 
nieznani. Na miejscu zbrodni 
znaleziono krawaty Gryfindoru, 
Heffelpuffu, Rawenclawu, 
odznakę prefekta Gryfindoru i napis na ścianie 
„Zemsta jest Słodka”. 
 

Za pomoc w schwytaniu sprawców 
Ministerstwo wyznaczyło nagrodę w 
wysokości 100 galeonów, 16 synkli i 20 
knutów. 
 
Obecnie ofiara przebywa w szpitalu św. 
Munga na wydziale klątw, z obawami 
cięŜkiego poranienia noŜem. 

 
Według doniesień Hermiony Granger to zaklęcie 
wymyślił śmiecioŜerca Severus Snape

 
Autor - Domino Piotr 

 
Severus Snape proboszczem?!  

 
Nasz korespondent z 
głębokiego terenu 
doniósł, iŜ 
prawdopodobnie 
wpadł na trop 

poszukiwanego listem gończym mordercy 
dyrektora Hogwartu, Severusa Snape'a. 
Według niepotwierdzonych jeszcze informacji 
Snape był widziany w mugolskiej wiosce 
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Pająkowo na wschodzie Europy, gdzie miał się 
podawać za wikarego tejŜe parafii. 
 
Ksiądz S. Półkrwi, zwany teŜ ojcem 
Sewerynem zasłynął w okolicy ze 
spektakularnych akcji palenia portretów 

Harry'ego Pottera i wygłaszania płomiennych 
kazań na temat szkodliwości jego osoby dla 
młodego pokolenia. Ministerstwo 
zapowiedziało, Ŝe sprawdzi te informacje i w 
razie ich potwierdzenia wyśle grupę pościgową

. 
Autor: Mugik 

 
Ministerstwo Magii ujawnia nazwiska tajnych agentów  Sami - Wiecie – Kogo  

 
 
W atmosferze skandalu Ministerstwo Magii 
ujawniło nazwiska tajnych agentów, Tego 
którego imienia na łamach prasy i gazety Fakt 
zwykło si ę nie wymawia ć. Jak donosz ą 
nieoficjalne źródła na obejmuj ącej ponad 50 
nazwisk li ście znalazło si ę wiele znanych w 
świecie magii osobisto ści. 
 
Jedną z nich jest niewątpliwie 
Severus Snape , wedle najnowszych 
doniesień bliski współpracownik Sami 
- Wiecie – Kogo, a jeszcze niedawno 
nauczyciel eliksirów w szkole Magii i 
Czarodziejstwa Hogwart: 
 
-Dotarliśmy do materiałów, które świadczą iŜ pan 
Snape był bardzo blisko powiązany z siłami zła – 
mówi anonimowy pracownik Ministerstwa – To są 
jakieś pomówienia – ripostuje z kolei znany i 
ceniony w świecie magii czarodziej Lucjusz 
Malfoy ( aktualnie przebywa w Azkabanie, przyp. 

redakcja) – Za jego uczciwość ręczę dobrym 
imieniem – dodaje, nie wiedząc Ŝe kilka godzin 
później równieŜ jego nazwisko przeciekło do 
prasy. 
 
Wedle najnowszych doniesień pan Lucjusz 

Malfoy przekazywał Sami – Wiecie – 
Komu ściśle tajne informacje, na temat 
działań Ministerstwa Magii. 
Nieoficjalnie mówi się równieŜ, Ŝe w 
ciągle nieujawnionej kartotece 
ŚmiercioŜerców figuruje pokaźnych 
rozmiarów teczka, z wszystkimi 
misjami Lucjusza. 

 
W najbliŜszym czasie Ministerstwo Magii poprosi 
Sami – Wiecie Kogo o przekazanie teczek 
tajnych agentów, tak aby świat czarodziejski 
poznał, kto współpracował z siłami zła.

 
Autor - GGgrzesiek

 
 

 
 

Nowy program - Jak oni rycz ą 
 
 
Nie lada gratk ę dla swoich 
słuchaczy szykuje 
magiczna rozgło śnia 
radiowa – „Ró Ŝowy 
gło śnik”. Na przełomie 
kwietnia i maja rusz y super 
wystrzałowy program „Jak 
oni rycz ą”, w którym znani i 
lubiani czarodzieje 
prezentowa ć będą swoje 
wokalne talenty. 
 
Pośród wielu cenionych gwiazd usłyszymy takie 
osobistości jak wystrzałowy duet - woźny 

Hogwartu Argus Flich i tamtejsza 
bibliotekarka, jedynego nieŜyjącego              
obecnie ducha bez głowy Nicka i człowieka 
o wielu twarzach, zdrajcę na wynajęcie 
Severusa Snape'a. Swój udział 
zapowiedział równieŜ niejaki Lord 
Voldemort, wielki koneser czarnej muzyki, 
który zaprezentuje słuchaczom swój 
popisowy numer Adavda Kedavra! 
 
Program poprowadzi znany z wielu 
magicznych teleturniejów Krzysztof Irys i 

tegoroczna laureatka Tańca z Czarownicami 
Katarzyna Cichosza.. 

Autor  - GGgrzesiek 
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Z  ostatniej chwili!Z  ostatniej chwili!Z  ostatniej chwili!Z  ostatniej chwili!    

    

     

Nowa oferta sieci Fiuu
  

 Właściciele najwi ększej i jedynej w Wielkiej 
Brytanii sieci kominkowej Fiuu zapowiedzieli 
wprowadzenie od 1 czerwca br. nowej oferty 
pod nazw ą Fiuustrada. Szerokokominkowa 
sieć ma nie tylko przyspieszy ć transport osób 
i rzeczy oraz poprawi ć jako ść połączeń w 
komunikacji, ale równie Ŝ umo Ŝliwi ć 
przenoszenie 
wielkogabarytowych przesyłek. 
 
Nowy pakiet ma równieŜ 
eliminować niedoskonałości 
starego systemu. „Zdarzały się 
przypadki trafienia w 
nieodpowiednie miejsce tylko z 
powodu wady wymowy albo teŜ 
docierania do miejsca 
przeznaczenia partiami z powodu jąkania się. 
Nasz system automatycznie, tzn. magicznie 
rozpoznaje głos uŜytkownika i eliminuje 
najbardziej typowe błędy i wady wymowy, w tym 
seplenienie. Ma wbudowany obszerny słownik 
nazw własnych w 78 najpopularniejszych 
dialektach uŜywanych w Wielkiej Brytanii” – 
oznajmił dyrektor brytyjskiej sieci kominkowej, 
J.R. Osmalony. - "Wszystko po to, by w 
niedalekiej przyszłości ułatwić korzystanie z sieci 
nawet kilkulatkom, którzy dziś mają dość 
ograniczony dostęp do sieci." 
 
Dodatkowym atutem nowej usługi ma być system 
zabezpieczenia przed przechwyceniem, tzw. 
Firewall. „Zamontowanie dodatkowej ściany 
ognia w kominkach nowej generacji jest w naszej 
dobie konieczne. W ostatnim czasie mieliśmy 
mnóstwo przypadków podsłuchu, a nawet 
włamań do domów poprzez podłączone do sieci 
fiuu kominki. Teraz to się zmieni” – zapewnia 
szef Fiuustrady. 
 

Wszystko dobrze, ale ile to będzie kosztowało? – 
to pytanie zadaje sobie mnóstwo czarodziejów. 
„Wbrew pozorom nowa usługa nie będzie duŜo 
droŜsza od obecnej. Jesteśmy wprawdzie 
monopolistą na rynku usług sieciowych w 
Wielkiej Brytanii, ale nie zamierzamy tego 
wykorzystywać. Przez najbliŜszy miesiąc nasi 

pracownicy będą bezpłatnie 
poszerzać kominki wszystkim 
dotychczas zarejestrowanym 
uŜytkownikom sieci.” 
 
Pełna oferta –szerokokominkowy 
fiuunet z firewallem w dowolnie 
wybranym kolorze ognia i transferem 
512 Mgramów/miesiąc ma 
kosztować 1 galeona miesięcznie 

przez pierwsze pół roku i 3 przez kolejne. 
 
Co na to biuro sowiej poczty? „Nie jesteśmy 
zaniepokojeni. Oferta Fiuustrady nie stanowi dla 
nas konkurencji. Na pewno odciąŜy to trochę 
nasze przemęczone sowy i dzięki temu równieŜ 
jakość naszych usług ulegnie poprawie.” 
 
Zadowoleni są równieŜ właściciele sklepów. 
„PowaŜnie rozwaŜamy otwarcie sklepu 
fiuunetowego” – oświadczyli zapytani przez nas 
panowie Fred i George Weasleyowie, 
prowadzący dobrze prosperujący sklep na ulicy 
Pokątnej. – „Zwłaszcza przy obecnej stawce 
czynszów na Pokątnej. No i dzięki temu nasze 
genialne produkty dotrą do większej liczby 
klientów.” 
 
Rzecznik banku Gringotta zaprzeczył jednakŜe, 
jakoby bank miał w planach uruchomienie 
dostępu do prywatnych krypt i jakichkolwiek 
operacji finansowych przez sieć fiuu. 

 
Autor Mugik 

Mundurków ci ąg dalszy  
 
 
 Według nowego 
rozporz ądzenia 
Ministerstwa Magicznej 
Edukacji obowi ązek 
noszenia mundurków 
szkolnych na terenie 
Hogwartu obejmie 

równie Ŝ osobiste zwierz ątka uczniów. Szaty 
dla swoich ulubionych kotów, ropuch i 
gryzoni mo Ŝna zamawia ć u Madame Malkin .  
  
„To nie do pomyślenia, Ŝeby w szkole hasały 
niezidentyfikowane zwierzaki” – oświadczyła 
pełnomocnik Ministerstwa, pani Dolores  
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Umbridge. Takie rozwiązanie utrudni teŜ wejście 
na teren szkoły obcych animagów, którzy w ten 
sposób będą łatwiej rozpoznawalni. Tym samym 
zwiększy się bezpieczeństwo uczniów.  
 
„W pełni popieram ten pomysł” – entuzjazmuje 

 się woźny Hogwartu, pan Argus Filch. – „Pani 
Norris bardzo się podoba nowy uniform woźnej. 
Mam nadzieję, Ŝe ta banda, chciałem powiedzieć 
uczniowie będą traktowali ją z większym niŜ 
dotąd szacunkiem.

 
Autor - Mugik 

 
Szokuj ące zdjęcia Harry’ego Pottera  

 
 
Opini ę publiczn ą 
zaszokowały 
ostatnio zdj ęcia 
Harry’ego Pottera, 

opublikowane w czasopi śmie dla nastoletnich 
czarodziejów i czarownic „Bravo Witch”. 
Zdjęcia przedstawiaj ą Harry’ego Pottera, 
galopuj ącego na jednoro Ŝcu. Nie byłoby w 
tym nic bulwersuj ącego, gdyby nie fakt, Ŝe 
pan Potter jest na nich całkiem nagi .  
 
W przeprowadzonym po publikacji szokujących 
zdjęć sondaŜu wśród dorosłych czarownic na 
pytanie: „Czy pozwoliłabyś umówić się swojej 
córce na randkę z Harrym Potterem?” 90% 
respondentek odpowiedziało: „To wykluczone”. 
Natomiast na pytanie „Czy sama umówiłabyś się 

z Harrym Potterem na randkę?” 78% zapytanych 
kobiet odpowiedziało twierdząco.  
 
Tymczasem sam Harry Potter, czy teŜ, jak się go 
ostatnio nazywa, JuŜ-Nie-Chłopiec-Który-PrzeŜył, 
odmówił komentarza na temat zdjęć. Redakcja 
„Bravo Witch” została wręcz zawalona 
korespondencją od czytelników. PrzewaŜały 
prośby o dodruk numeru czasopisma, którego 
cały nakład został wysprzedany na pniu, ale 
znalazły się teŜ wśród nich oryginalne 
propozycje, jak ta, którą cytujemy za pismem: 
„Nie wiem, co widzicie w tym Potterze. Dla 
porównania przesyłam moje zdjęcie. Chętnie 
wezmę udział w podobnej sesji zdjęciowej. 
Niestety nie mogę podać swojego adresu, gdyŜ 
się ukrywam”, pisze czytelnik podpisujący się 
inicjałami D.M.

 
Autor - Mugik 

 
Odkrycie magohistoryczne! 

 
 
Wczoraj magohistorycy 
odkryli wmieszanie si ę 
czarodziejów do historii 
polski. Okazuje si ę Ŝe 
król polski Henryk II 
Pobo Ŝny zgin ął od 
zaklęcia Avada Kedavra . 
 

 
 
Jego zabójca szybko wbił mu włócznie w serce, 
Ŝeby jego towarzysze nie zabili go za uprawianie 
magii . Tym czarnoksięŜnikiem był niejaki Tatas 
Mungo. Narazie nie ustalono dlaczego Mungo 
zabił tak waŜną osobe. Magohistorycy oznajmili 
Ŝe dalej będą badać takie przypadki

. 
 

Autor - Domino Piotr 
 

"52. Konkurs Piosenki Czarowizji 2007 " 
 

 
O zwyci ęstwo w 52. Konkursie Piosenki Czarowizji 2007, któr y 
odb ędzie si ę w Helsinkach, zabiega ć będą reprezentanci 42 
europejskich krajów . 
 
Przedstawiciele Finlandii - tegorocznego gospodarza - mają 
zagwarantowane miejsce w Wielkim Finale Czarowizji. 
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Poza nimi znajdą się tam czterej członkowie EBU (European Broadcasting Union) z Niemiec, 
Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii oraz dziewięciu członków EBU z krajów notowanych najwyŜej 
podczas ubiegłorocznego, 51. Konkursu.
 
Półfinał Konkursu odbędzie się 10 maja, a finał Konkursu Piosenki Czarowizji - 12 maja. Koncerty 
transmitować będzie Program 1 TVM (Telewizja Magiczna). 
 
Polskę w konkursie Czarowizji reprezentować będzie zespół "De DŜet Zet" 
 
Autor - Harry_14 
 

 
Finał ta ńca z czarownicami  

 
 
W minion ą niedziel ę odbył si ę finał 
Czarodziejskiego ta ńca. Emocji było co, nie 
miara. Trzeba przypomnie ć, Ŝe do ostatniej 
rundy dostali si ę : Iwan Komarek z partnerk ą, 
Blank ą Winiary, oraz Krzysztof Tymiec z 
Kamil ą Hamak .  
 
Obydwie pary na początek 
zatańczyły po jednym tańcu 
latynoamerykańskim. Widzowie 
obejrzeli hiszpańskie paso-double 
i Brazylijką sambę. Oceny 
sędziów były wysokie, ale tylko 
Tymiec osiągnął notę marzeń. 
Wszyscy sędziowie wystrzelili ze 
swoich róŜdŜek piękne 10. Druga 
runda była bardziej wyrównana, Iwan i Krzysztof 
tańczyli tango, argentyński taniej standardowy. 
JednakŜe po tych dwóch bitwach Komar tracił do 
Tymca całe 3 punkty! Szanowne jury było 
szczególnie łaskawe i sypało pochwałami, czyŜby 
mieli  w tym jakiś cel? 
 
Ostatnia runda… Taniec dowolny, cóŜ za 
emocje! Pan Krzysztof z Kamilą hamak pokazali 

tradycyjny taniec, chociaŜ z mniej tradycyjna 
muzie. Za to Iwan… o tu wyszła jego rosyjska 
krew! Najpierw ogniste paso-double, później 
gorąca rumba, a na koniec disco, do jednego z 
jego największych przebojów „ Niebieskie oczy”. 
Publiczność szalała! Na parkiet posypały się 
przeróŜne niespodzianki. 

Nadeszła długo oczekiwana chwila. 
Po 10 tygodniach zmagań, dowiemy 
się, kto wygrał 100. jubileuszową 
decyzję. Jak zwykle prowadzący 
trzymali w napięci… Wielu 
niewytrzymało napięcia, z róŜdŜek 
posypywały się kolorowe iskry… W 
końcu usłyszeliśmy nazwiska 
zwycięzców. „ Kryształową czarę 

otrzymują… Krzysztof i Kamila!!!” 
  
Nie wiem jakim cudem… jako specjalista w tej 
dziedzinie z wieloletnim staŜem śmiem twierdzić, 
Ŝe ktoś tu się pomylił… CzyŜby ktoś zmienił 
wyniki? CzyŜby to sprawa Lorda Voldemorda??
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