Ekspresowy dodatek z ostatniej chwili!

Fakty, Ministerstwo Magii, Plotki, Wywiady, Quidditch, Ciekawostki
Atak na Hogwart!
Wczoraj w późnych godzinach
wieczornych doszło do ataku
śmiercioŜerców na Szkołę Magii i
Czarodziejs twa Hogwart .

- dyrektor Minerwa McGonagall
- woŜny Argus Filch
- bibliotekarka Mariette Pince
-Pani Norris (kotka Filcha)
-sowy
-duchy

Sprawcami są:
-Severus Snape
-Draco i Narcyza Malfoy
-Bellatrix Lestrange
-Alecto i Amycus Carrow
Ze śmiercioŜercami walczyli:

W wyniku ataku zawaliła się
wieŜa astronomiczna którą
dyrekcja Hogwartu zamierza odbudować.
Ostatecznie przegrali śmiecioŜercy. Narazie nie
wiadomo dlaczego śmiecioŜercy napadli właśnie
na Hogwart.

Autor – Domino_Piotr

Magomedycy strajkują!
Nasi szanowni
uzdrowiciele nie groŜą,
juŜ wszczęli strajk! Ich
Ŝądania są proste.
Większe pensje.

podzielone. Pacjenci buntują się. Zdrowi
czarodzieje mówią, Ŝe słusznie walczą o swoje.
Lecz, czy teraz kiedy wiadomo, Ŝe Sami - Wiecie
- Kto powrócił społeczność powinna się
zjednoczyć? Taka była sugestia nieŜyjącego juŜ
dyrektora Hogwartu, Albusa Dumbledor'a

Mugoloznawcy uwaŜają, Ŝe magomedycy biorą
przykład z polskich lekarzy. Opinie są
Autor: Rita

Nauczyciele Ŝądają wcześniejszych emerytur
Nauczyciele ze Szkoły Magii i
Czarodziejstwa Hogwart
podpisali petycje. Dotyczy ona
wcześniejszych emerytur i
wyŜszej płacy.
Podobno ma być to ciąg dalszy
wcześniej opisanego na naszej
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gazecie strajku. Urzędnicy z
Ministerstwa Magii są róŜnego zdania.
Jedni uwaŜają, Ŝe nauczyciele mają
rację, inni są przeciwni.
- Nie moŜemy spełnić Ŝądań
pedagogów. Brak wystarczających
środków - wypowiada się Percy
Weasley.
Inny pracownik jest za pomocą dla nauczycieli.
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- Oczywiście, Ŝe naleŜy spełnić ich oczekiwania.
Teraz praca wymaga od nich tyle poświęcenia.
Jestem ojcem jednej z uczennic i wiem, Ŝe
nauczyciele słuŜą dzieciom pomocą i umieją
zapanować nad sytuacją.

Minister Magii mówi:
- Nie mogli zorientować się, Ŝe dzieje się coś
złego przed śmiercią Albusa? Teraz Ŝądają
jeszcze wyŜszych płac i wcześniejszych
emerytur!
Autor - Rita

Śmierc wilkołaka
Wczoraj wieczorem znaleziono
martwego śmiecioŜerce Fennira
Greybacha. Jak donosi Ronald
Weasley, Fennira zabił Harry
Potter.

okazało tylko srebro działa na wilkołaki.
Wtedy zaklęcie pełnego poraŜenia ciała
przestało działać, bo ten który go rzucił
juŜ nie Ŝył.”

Oto jego zeznania: „szliśmy sobie z
Harry`m po lesie, gdy nagle zza
drzewa wyskoczył Greybach i rzucił
na mnie „Petrifikus Totalus”. Byłem
z walki wyłączony ale Harry go rozbroił i rzucił
„Avada Kedavra”. Niestety nie działa to wilkołaki.
Więc Harry uŜył zaklęcia Sekrentoump (zaklęcie
srebrnej szabli) i to pomogło, bowiem jak się

Jednocześnie dokonano nowego
odkrycia. Jak się zabije wilkołaka, to
zwalnia się z wilkołactwa wszystkie
osoby, które dany wilkołak ugryzł.
Minister Magii juŜ się zastanawia, jakiej
klasy Order Merlina dać Harry`emu. Jedno jest
pewne: Potter dostanie Order Merlina pierwszej
klasy albo drugiej.

Autor: Domino_Piotr

Mundungus złapał Dracona Malfoya!!!
Po wielu próbach szukania
Mundugusa, nie
odnaleziono go, bo sam
zwrócił się do władz,
twierdząc, iŜ złapał
Dracona Malfoya.
"Pan Fletcher przybył do
ministerstwa o trzeciej rano
twierdząc, Ŝe złapał śmiercioŜercę" - opowiada
nam pan Knot "Wszystkich nas to ogromnie
poruszyło, ale takŜe zdziwiło - Po co szukany od
dawna męŜczyzna sam się ujawnia? Twierdził,
Ŝe tym śmiercioŜercą jest sam syn Lucjusza i nie
powiem to było bardzo przekonujące. Poszliśmy
za nim i patrzymy a w głównym holu stoi sam

Draco Malfoy" - nasz były minister zajął się
chisterycznym śmiechem i nic więcej nam nie
powiedział. Nikt mu się jednak nie dziwił,
poniewaŜ (jak się później okazało )śmiercioŜerca
to był tylko efekt eliksiru wielosokowego, który
zaŜyła Pansy Parkinson.
"Chciałam znów być blisko niego. Mojego
kochanego Dracusia" - tłumaczy się pani
Parkinson. Nie wiadomo co się z nią stanie. Na
razie jest przesłuchiwana w ministerstwie magii.
Pan Fletcher został oczywiście oczyszczony ze
wszystkich zarzutów, bo sam zgłosił się do
ministerstwa i zdąŜył wyjść zanim okazało się, Ŝe
"Draco" to Pansy.

Autor: lilly_evans

Patrole rozpoczęte!
Aby zwiększyć
bezpieczeństwo
czarodziejów i ich
rodzin. Rozpoczęto
patrole czaro-policji.
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Po wielu petycjach wysyłanych do ministerstwa w
celu wzmoŜenia środków ostroŜności i
bezpieczeństwa czarodziei, wreszcie prośby
zostały wysłuchane. Od środy przyszłego
tygodnia - przez cały miesiąc - będą się odbywać
kursy magicznej policji. Będą oni patrolować ulice
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narazie tylko w Londynie, jednak ma to się
niebawem zmienić, poniewaŜ jest wielu
chętnych do spełniania takich funkcji.

- po chwili jednak dodaje - "Mam nadzieję, Ŝe nikt
się o tym nie dowie, więc opublikujcie ten wywiad
tylko w jednej gazecie".

"Ostatnio na listę zgłosiło się 10 nowych
ochotników niestety byli to sami śmiercioŜercy" jak mówi Percy Weasley - "Następnych dwóch
teŜ nie mogliśmy przyjąć bo okazali się trollami..."

Biedny Percy myślał, Ŝe naszej gazety nikt nie
czyta, a przecieŜ chyba tak nie jest?

Autor: lilly_evans

Dolores Umbridge przed sądem?
Przeszłość wraca do pani
Dolores. Przed piątym rokiem
nauki Harrego Pottera
zaatakowali dementorzy. Teraz
brudy zostały wyciągnięte
przed sąd.
Zapomniana historia, a jakŜe
uciąŜliwa. Pani Dolores Umbridge została

publicznie oskarŜona przez pana Harrego
Pottera. Podobno w czasie wakacji przed
piątym rokiem nauki w Hogwarcie
zaatakowali go dementorzy. Przyczyną
ataku miał być wyraźny rozkaz ze strony
szanownej Dolores Umbridge. Teraz
pomyłka z przeszłości dopadła wysoko
postawioną urzędniczkę.
Autor: Rita

Nowy wynalazek Weasley`ów.
Niedawno Fred i George
wynaleźli odkurzuch. PoniŜszy
schemat pozwoli wam zrozumieć
co to jest:
Odkurz(acz) + (d)uch = odkurzuch.

Fred i George oznajmili Ŝe ten właśnie
wynalazek został wynaleziony
specjalnie dla Harre`go Pottera Ŝeby
wygonić denerwującą Dolores. Dyrekcja
Hogwartu zapowiedziała Ŝe kupi
odkurzuch by wygonić duchy ze szkoły.
Autor: Domino_Piotr

Duch Umbridge nawiedza mugolskie ulice!
Ostatnio duch Dolores Umbridge
zaczął nawiedzać mugolską ulice Privet
Drive. Mugole, którzy ją widzieli
natychmiast wezwali egzorcystów.
Jedynie pani Arabella Figg, która jest
charłakiem, zachowała trzeźwość umysłu i
powiadomiła Ministerstwo Magii. Świętej Pamięci
Dolores Umbridge zeznała, Ŝe szukała Harry`go
.

Pottera, bowiem „chyba” był
on jednym z jej
zamachowców. Harry
Potter zaprzecza Ŝe jest w
to zamieszany.-Zrobił bym
to ale na szczęście ktoś to
zrobił za minie-powiedział nam dzisiaj Harry

Autor: Domino_Piotr

Atak na Percy`ego Weasley`a!
Wczoraj rano Percy
Weasly, podczas
wizyty w domu
rodziców został
zakatowany z
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uŜyciem zaklęcia Odeto – zaklęcie obrzucania
pomidorami. Zaatakowali go :
-Fred, George, Ron i Ginny Wesleyowie, Harry
Potter, Hermiona Granger.
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Wesley próbował zablokować zaklęcia, ale jeden
pomidor złamał mu róŜdŜkę. Po czterech
minutach do walki przyłączyli się teŜ Charlie i Bill

Wesleyowie. Percy’ego znaleziono
nieprzytomnego w lesie.
Jego Ŝyciu nie zagraŜa niebezpieczeństwo
(szkoda).

Autor: Domino_Piotr

Reforma oświaty zatwierdzona!
W czasie
rywalizacji między
panem
Weasleyem, a
panią Umbridge
powstały dwa
niezmiernie
ciekawe projekty.
Jeden dotyczący
kociołków
wykonany przez
Percego, a drugi o oświacie napisany przez
Dolores Umbridge.

Ostatnio Minister Magii oświadczył, Ŝe projekt
dotyczący oświaty wejdzie w Ŝycie i tym samym
ulepszy juŜ istniejący.
Od nowego roku szkolnego uczniowie Hogwartu
będą musieli przestrzegać bardziej
rygorystycznych zasad w swojej szkole. Projekt
nie został jeszcze opublikowany. Dzieło Percego
zostanie rozpatrzone i ewentualnie w razie
potrzeby poprawione

Autor: Rita

Dolores Umbridge powraca!
NieodŜałowanej pamięci pani
Umbridge wraca do intensywnej
pracy. Przypomnijmy. Duch wyŜej
wymienionej postaci starał się o
swoją przedśmiertną posadę. W
końcu ją zdobył!

dostał tej posady ze względu na swój
nadmierny zapał do pracy. Oficjalne, Ŝe jest
za młody. Minister Magii za to wypowiada
się następująco:

Minister Magii, bezpośredni
zwierzchnik pani Dolores, podjął decyzję. Dolores
Umbride wraca na swoje poprzednie stanowisko!
Nieoficjalnie mówi się, Ŝe Percy Weasley nie

- Posadę otrzymała pani Dolores Umbridge,
poniewaŜ miała ją przed swoją śmiercią,
jest starsza od swojego konkurenta i
zgodziła odejść z niej w czasie, kiedy Percy
będzie mógł ją zastąpić.

Autor: Rita

Pozbawiają imunitetów!
Ostatnie przestępstwa
popełnione przez
urzędników
Ministerstwa Magii
skłaniają do refleksji.
CzyŜby wyŜej
postawiona osobistość
była poza prawem?
Głośno stało się o immunitetach jakiś czas temu,
kiedy Ministerstwo Magii potwierdziło informację
o powrocie Sami - Wiecie - Kogo. Magiczna
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społeczność domagała się dymisji Korneliusza
Knota. Ustąpił on ze stanowiska. Jednak
niektórzy poszli dalej i domagają się uchylenia
immunitetów waŜniejszym osobom, na wypadek
popełnienia przestępstwa. WaŜne osobistości są
przeciwko temu zacnemu pomysłowi. Za to
zwykli czarodzieje popierają go. CzyŜby nie było
juŜ w Ministerstwie Magii przykładnego
pracownika? Na to pytanie starał się
odpowiedzieć Percy Weasley, lecz zasypany ich
gradem... zaniemógł.
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Coraz mniej śmiecioŜerców!
W związku z pilnowaniem
więźniów w azkabanie
przez wampirów oraz duŜą
agresje aurorów znacznie
spadła liczba
śmiecioŜerców w Anglii i w
Europie.

Na początku maja pisaliśmy Ŝe działalność
śmiecioŜerców przeniosła się za granice.
Wówczas było wtedy na całym świecie kilka set
śmiecioŜerców. Teraz zostało zaledwie
kilkanaście. Aurorzy rozpoczęli ich poszukiwania
chociaŜ są marne szanse na całkowite
wytopienie śmiecoŜerstwa

.
Autor: Domino_Piotr

Kociołki - Percy Weasley
W rywalizacji miedzy Dolores Umbridge a
Percym Weasleyem coraz bardziej zgrzyta.
KaŜdy z nich chce przejść na wolne
stanowisko. Oto przed wami świeŜutki
wywiad z Percym Weasleyem.
Rita(R) - Witaj, czy moŜesz powiedzieć mi, co
uwaŜasz o zaistniałej
sytuacji? Czy masz
zamiar kandydować na to
stanowisko?
Percy Weasley(PC) Oczywiście. I proszę
zwracać się do mnie
:"proszę pana". Co myślę o
tej sytuacji? No cóŜ jest to
dla mnie nie mała okazja.
R - No, tak to oczywiste. Jak się czujesz po
śmierci tej wybitnej kobiety?
PC - Nie czuję się za dobrze. Ostatnio wiele
pracuje nad moim projektem. Chcę, by był
perfekcyjny. Tematem są dna kociołków. Aha i
proszę Cię ponownie, mów mi: "proszę pana".

R - Oczywiście. Przepraszam, zapomniałam.
Jeśli się nie mylę juŜ Pan napisał kiedyś na
ten temat prace. Czy mam rację?
PC - Tak, napisałem. Ale poniewaŜ było wiele
uchybień w niej postanowiłem ją ulepszyć. Np.
kaŜdy kociołek będzie musiał mieć atest i
gwarancję przynajmniej na 1 rok.
R - To fascynujące. Jak wiele
w Tobie zapału do pracy! A
teraz zapytam się o Twoje
stosunki rodzinne. Czy to
prawda, Ŝe złośliwi bracia
przezywali Cię od "prefekta
nadętego"?
PC - Moje stosunki z rodziną to
moja sprawa. Nie pamiętam, aby
mnie tak przezywali. Zawsze mnie lubili. Byłem
małym spójnikiem w tej rodzinie.
R - No, tak myślałam. Serdecznie dziękuje za
poświęcony mi czas.

Autor: Rita

Nowe pojazdy Hogwart Exspresu
Dyrekcja Hogwart
Exspres
oświadczyła Ŝe
zamierza kupić na
miejsce starych
lokomotyw
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parowych lokomotywy elektryczne (które nie
potrzebują mugolskiego prądu) takie jak na
rysunku obok.
Producentem tych maszyn będzie polska firma
"pafawag".Lokomotywy te będą mogły jeździć z
prędkością 160km/h. Zostaną one dostarczone
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na początku czerwca. Uczniowie są bardzo

zadowoleni Ŝe będą szypciej dojeŜdzać do domu.
Autor: Domino_Piotr

Reforma oświaty
Duch niedawno zmarłej
Dolores Umbridge złoŜył
właśnie na ręce Ministra
Magii projekt nowego
systemu nauczania.

jednak nadzieje, Ŝe nasze władze
zaakceptują mój projekt i wprowadzą go w
Ŝycie.
Z pogłosek krąŜących po całym gmachu
Ministerstwa moŜna dowiedzieć się, Ŝe
przygotowany projekt ma ok. 1000 stron i
zawiera polecane ksiąŜki do nauczania
poszczególnych przedmiotów.
W sprawie niedawno opuszczonego stanowiska
przez Panią Dolores Minister nie chce się
wypowiadać. Podobno ma porównać ostatnio
przygotowane projekty przez Pana Weasleya i
Panią Umbridge

Z nieoficjalnych źródeł
dowiedziałam się, Ŝe będzie duŜo nowych ustaw.
Pani Umbridge po wyjściu z gabinetu Ministra
powiedziała:
- Jestem zadowolona ze swojego projektu. Nie
wiem, czy będę mogła liczyć na moje
przedśmiertne stanowisko z powrotem. Mam

Autor: Rita
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