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Fakty  Ministerstwo Magii  Ogłoszenia  Wywiady Quid ditch Dowcipy    
 

 
Kociołek usług magomedycznych  

 
 

Po ostatnich 
strajkach 
magomedyków ze 
szpitala św. 
Munga, magiczna 
słu Ŝba zdrowia 
znów znalazła si ę 
na pierwszych 
stronach gazet. 
Ministerstwo 
podało do 

wiadomo ści publicznej zawarto ść tzw. 
kociołka gwarantowanych usług 
magomedycznych. 
 
W związku z trudną sytuacją w magomedycynie 
Departament Usług Magomedycznych 
Ministerstwa postanowił ustalić tzw. kociołek 
gwarantowanych usług magomedycznych. 
Wobec trudności finansowych w kociołku 
znalazły się tylko podstawowe zabiegi i eliksiry. 
Za pozostałe trzeba będzie zapłacić. Pacjent nie 
poniesie więc kosztów leczenia, jeśli nie będzie 
wymagał specjalistycznego leczenia i 
szczególnie skomplikowanych zaklęć. 
 
Magomedycy są usatysfakcjonowani, tymczasem 
pacjenci protestują, zresztą nie bez powodu. Z 
leczniczych eliksirów znalazły się bowiem w 
darmowym kociołku tylko eliksir pieprzowy i 
Szkiele-Wzro, a z zabiegów magomedycznych 

tylko te, które są konieczne do złagodzenia bądź 
usunięcia skutków działania zaklęć 
niewybaczalnych. 
 
Komentatorzy przewidują, Ŝe wzrośnie liczba 
prób samoleczenia i czarnomagicznych praktyk 
lekarskich, co - jak uprzedzają - moŜe bardziej 
zaszkodzić niŜ pomóc. JuŜ teraz jak grzyby na 
deszczu wyrastają nielegalne hodowle 
leczniczych i trujących ziół w przydomowych 
ogródkach. 
 
Nie dalej jak wczoraj patrol aurorów odkrył pod 
Londynem nielegalną plantację mandragor. 
Aurorzy zostali wezwani przez sąsiadów, 
zaniepokojonych dobiegającymi z domu obok 
wrzaskami. "Byliśmy przekonani, Ŝe 
śmiercioŜercy torturują tam jakieś dzieci" - 
relacjonowali sąsiedzi. "My tylko przesadzaliśmy 
roślinki" – tłumaczyła się właścicielka hodowli. 
Plantację zlikwidowano. 
 
Właściciel księgarni Esy-Floresy oznajmił, Ŝe 
najlepiej sprzedającymi się ksiąŜkami w tym 
miesiącu okazały się "Eliksiry i zioła lecznicze" z 
popularnej serii "...dla wyjątkowo opornych" oraz 
"Eliksiry dla idiotów", obie autorstwa niejakiego 
prof. Perseusa Evansa. 
 
Fachowcy ostrzegają, Ŝe stosowanie mugolskich 
praktyk medycznych do leczenia obraŜeń 
powstałych na skutek czarnomagicznych zaklęć i 
uroków moŜe doprowadzić do powikłań, a nawet 
śmierci chorego.

 
 

Autor: Mugik 
 
 

Wycieczki do legend  
 
 

Ministerstwo Magii organizuje liczne 
wycieczki do wielu magicznych miejsc, w 
których ka Ŝdy znajdzie co ś dla siebie. 
 
Pełny grafik wszystkich wycieczek moŜna 
znaleść na plakatach porozwieszanych na Ul. 



Prorok Codzienny numer 5 2

Pokątnej, w Hogsmade, w szpitalu św. Munga lub 
w Ministerstwie Magii. Najtańsza wycieczka 
kosztuje 2500 galeonów (wycieczka do 
Hobbitonu zalecana dla tych którzy chcą się 
uspokoić), natomiast najdroŜsza 900000 

galeonów (Narnia, Gondor, Rohan, Isengard, 
Mordor, czyli kraje wielkich wojen i skarp dla 
historyków). 

Serdecznie zapraszamy.

 
 

Auror – Sauron 
 
 

Komputery w Departamencie Tajemnic  
 
 
Komputery w Departamencie Tajemnic - na 
taki nowoczesny i jak Ŝe mugolski pomysł 
wpadł jeden z niewymownych (którego 
nazwiska nie mo Ŝemy ujawni ć). Sprawa jest 
aŜ tak powa Ŝna, iŜ sam pan Minister Magii 
zgodził si ę udzieli ć krótkiego komentarza. 
 
"Zawsze uwaŜałem, Ŝe wprowadzanie 
mugolskich przedmiotów (którymi posługuje się 
nie uŜywając czarów) do świata czarodzieji, jest 
całkowicie zbyteczne, jednakŜe gdybyśmy trochę 
te "komputery" udoskonalili czarami mogły by 
nam się przydać do, np zapisywania 
przepowiedni. Chcemy bowiem uniknąć takiej 
sytuacji, jaka wyniknęła z wtargnięcia do 
ministerstwa śmiercioŜerców. Oczywiście po tej 
akcji Ministerstwo jest lepiej chronione, ale 
zawsze - taki komputer szybko się nie zbije" - 
komentuje  pan Rufus. Z nieoficjalnych źródeł 
wiemy Ŝe sprawa jest w toku i na razie za 
wprowadzeniem komputerów jest większość  
 

czarodziei... ChociaŜ jak dodał po chwili pan 
Minister "Kule nie znikną z Departamentu, ale 
przepowiednie zostaną dwa razy zapisane: w kuli 
i w komputerze"

 
 

Autor: lilly_evans  
 

 
Sklątki tylnowybuchowe Hagrida  
 
 
Ostatnio niektóre 
wiadomo ści były 
nieco drastyczne. 
Dlatego teraz 
przyszedł czas na 

coś milszego. A któ Ŝby inny mógł nam 
polepszy ć humory, jak nie Rubeus Hagrid? 
 
 - Nareszcie udało mi się wyhodować takie 
sklątki! Nie zabijają się. Co prawda są znacznie 
mniej interesujące, niŜ te poprzednie, ale mówi 
się trudno! 

Ta zadziwiająco dobra wiadomość cieszy 
wszystkich: 
 
- Niech on nam tylko kaŜe hodować te sklątki na 
zajęciach w następnym roku szkolnym! - grozi 
pewna uczennica, niestety nie chce ujawnić 
swojego nazwiska. 
 
Rubeus Hargrid najprawdopodobniej, tym 
odkryciem, przyczynił się do rozwoju nauki.

 
 

Autor: Rita 
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Smok arktyczny jednak istnieje  
 
Istnienie smoka o 
którym słyszeli śmy 
tylko w legendach 
zostało oficjalnie 
potwierdzone . 
 
Zapewne kaŜdy z 

czarodziejów słyszał legendę o smoku, który 
zamiast ognia posiada mroźny oddech, zdolny w 
kilka sekund zamrozić praktycznie wszystko. 
Wielu próbowało dowieść jego istnienia, ale 
udało się to dopiero grupie aurorów pracujących 
wśród mugoli jako polarnicy. Pierwsze 
podejrzenia pojawiły razem z odnalezieniem 
doliny wypełnionej kośćmi nieznanego gatunku 
smoka. Po około tygodniu od tego znaleziska 
odkyto równieŜ samego smoka. Co ciekawe, 

okazało się, Ŝe nie Ŝywi się on ludŜmi (jego 
naturalym porzywieniem są prawdopodobnie foki, 
niedzwiedzie polarne, ryby oraz inne zwierzęta). 
Pozwolił się zfotografować, a nawet przebadać. 
Aurorzy doszli do wniosku, Ŝe posiada bardzo 
grubą skórę (nawet jak na smoka) oraz moŜe 
przez jakiś czas oddychać pod wodą, poza tym 
jest zmiennocieplny. 
 
Jego wygląd jest przedstawiony na zdjęciu. 
Wiadomości o nim przebiegły z prędkością 
błyskawicy cały świat i zapewniły Arktykowi (bo 
tak nazwano przebadny okaz) wielką sławę. My 
równieŜ serdecznie zapraszamy na Arktykę aby 
"poznać" tego najmilszego ze wszystkich 
smoków.

 
 

Autor – Sauron 
 

Hagrid na ministra magicznych zwierz ąt!!!!!  
 
 
W związku z ostatnimi 
doniesieniami, naszych 
niestrudzonych 
korespondentów, dotyczących 
przełomowego odkrycia 
szanownego gajowego ze 
szkoły Magii i Czarodziejstwa 
Hogwart, a zarazem niezwykle 
zdolnego nauczyciela Opieki nad Magicznymi 
Stworzeniami, pana Rubeusa Hagrida, powstały 
wielce prawdopodobne plotki, jakoby w 

Ministerstwie Magii miał powstać ściśle 
tajny Wydział Niezwykle 
Niebezpiecznych Stworzeń 
Magicznych, a wspomniany pan Hagrid 
miałby zostać przewodniczącym 
owego wydziału!!! 
 
Doniesień tych, jak na razie, oficjalnie 

nie potwierdzono, jednak na bieŜąco będziemy 
informować Państwa o dalszym rozwoju 
wypadków. 

 
Autor: Lara 

 
Harry Potter napisze ksi ąŜkę! 

 
 
Redakcja Proroka z 
nieoficjalnych 
źródeł dowiedziała 
się, Ŝe Harry Potter 
napisze ksi ąŜkę. 

Światowa premiera zaplanowana jest na 21 
lipca, z biegiem czasu tłumaczenia pojawi ą 
się równie Ŝ w innych krajach.   
 
Harry Potter unika w tej sprawie jakichkolwiek 
komentarzy jednak chcący zachować 
anonimowość jego dwaj przyjaciele Ron i 
Hermiona wyjawiają – ksiąŜka będzie opowiadać, 
o naszych ostatnich wyprawach za horkruksami,  
 
 

 
walce z Voldemortem i o sekretach Albusa 
Dumbledore. Nie moŜemy juŜ nic więcej 
powiedzieć, ale zapewniam, Ŝe szykuje się 
czytelniczy hit! 
 
Największe wydawnictwa zacierają ręce – Nie 
nadąŜamy z produkcją - mówi anonimowy 
pracownik Bloombary – na papier zuŜyliśmy 
wszystkie nasze zapasy! 
 
KsiąŜka ukaŜe się 21 lipca na półkach księgarni 
całej Anglii. Chodzą słuchy, Ŝe 1/3 całego 
nakładu zamówili juŜ śmiercioŜercy – od zawsze 
marzyłem o karierze literackiego bohatera – 
mówi niejaki Lord V.       

Autor - GGgrzesiek 
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Sami - Wiecie- Kto ma brata bli źniaka!  
 
 
Jedno z pozoru błahe wydarzenie sprawiło, Ŝe 
połowa Anglii popadła w depresje! A 
wszystko zacz ęło si ę od relacji naszej 
czytelniczki, która zapewnia, Ŝe Sami – Wiecie 
- Kto ma brata bli źniaka! 
 
Bohaterka dzisiejszego artykułu pani Amanda, 
dla jej bezpieczeństwa zmuszeni jesteśmy nie 
ujawniać jej nazwiska na łamach popularnej 
gazety Fakt opisała historię, która z miejsca 
mrozi krew w Ŝyłach: 
 
- Wybrałam się z rana do ogródka – opowiada na 
łamach Faktu pani Amanda – aby podlać grządki. 
No to latam i latam se z tą konewką, kiedy 
przede mną wyrasta Voldemort, w t ej swojej 
czarnej szacie. Myślałam, Ŝe normalnie ze 
strachu zapadnę się podziemię. A on tak 
popatrzył, popatrzył na mnie i spytał czy 
zaproszę go na kawę. No to oczywiście 
zaprosiłam, z boku miał przecieŜ tą swoją 
róŜdŜkę. Wypiliśmy jeden, drugi kubek minęło z 
pół godziny i Voldemort jak nigdy nic mówi, Ŝe 
musi iść do pracy. Na poŜegnanie wręczył mi 
bukiet róŜ. Zaraz potem zadzwoniła do mnie 
koleŜanka, Ŝe 15 minut wcześniej doszło do 
masowych napaści w całej w Anglii. Mówią o tym 
w radiu. Za wszystkimi stoi Lord Voldemort.  
Proszę więc se wyobrazić, Ŝe tak sobie usiadłam 
i zaczęłam myśleć, Ŝe skoro Voldemort był cały 
czas u mnie, to przecieŜ nie mógł być w innym 

miejscu równocześnie. Głowiłam się i głowiłam i 
doszłam do jednego wniosku – ten Lord 
Voldemort musi mieć brata bliźniaka! Tłumaczy 
to ostatnie tysiące mordów, które przecieŜ trudno 
przypisać do jednego czarodzieja. 
 
Relacja naszej czytelniczki spotkała się z 
szerokim odzewem w całej Anglii. Do redakcji 
Faktu napłynęły setki listów przeraŜonych 
czarodziejów, którzy pytają co na to Harry 
Potter? Czy wieść, Ŝe nie będzie jednego lecz 
dwóch przeciwników nie sprawi, Ŝe chłopiec który 
przeŜył ucieknie? Czarodziejski świat nie moŜe 
znieść juŜ jednego Lorda Voldemorta. Co będzie 
jak przyjdzie nam walczyć z oboma 
jednocześnie?!

 
 

Autor: Gggrzesiek 
 

 
Wielki Be podbija Ameryk ę! 
 
 
Nie Potter, nie 
Vodemort lecz 
Dawid Beham 
trafił na ustach 
całej Ameryki. 
Działacze 
miejscowego 
klubu z Los 

Angeles robi ą wszystko aby sprowadzi ć do 
siebie Wielkiego Be! 
 
David Beham to ikona pop kultury, która bardziej 
niŜ trening ceni wizytę u dobrej kosmetyczki. 
Manicure, pedicure i to tego styliste. Cała Wielka 
Brytania kocha Be za jego wygląd, ubiór i sposób 
chodzenia. Nie liczy się przecieŜ postawa na 

boisku. Czy ktoś pamięta  złotego znicza, którego 
David nie złapał z odległości, jak wymierzyli 
specjaliści 6 centymetrów? Nie, przede 
wszystkim najwaŜniejsza jest marka Be, ciuchy 
Be i do tego najnowszy hit miotła Be z 
podręcznym zestawem kosmetycznym. 
 
Fala Be niedługo zaleje Amerykę. Przejście 
wielkiego Be do ekipy z Los Angeles to kwestia 
czasu. Miejscowi działacze obliczyli, Ŝe na 
samym sprowadzeniu Be zarobią miliony 
galeonów. O połowę podskoczy frekwencja na 
stadionach, a w brodę pluć będą sobie jedynie 
Hiszpanie z Realu Madryt. Wielki Be w wielkim 
stylu poŜegnał się z dawnym klubem spadając w 
ostatnim meczu z miotły! 

 
Autor: GGgrzesiek
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Potter si ę Ŝeni?!  
 
 
Świat magii obiegła szokuj ąca wiadomo ść. 
Chłopiec który prze Ŝył cudowny Wybraniec, 
jednym słowem Harry Potter si ę Ŝeni. 
Redakcja Hpnews postanowiła wysła ć  
naszą wścibsk ą korespondentk ę Ritę Skeeter 
aby ta wybadała kto b ędzie t ą nieszcz ęśliw ą 
kandydatk ą! 
 
 
- Dzień Dobry, mieli śmy ju Ŝ okazję kiedy ś 
rozmawia ć... 
 
-Ach to Ty stara krowo. Pamiętam, 
obsmarowałaś mój rzekomy romans z Hermioną. 
 
- Nie przesadzajmy mój drogi. Po prostu 
ubarwiłam nieco fakty.. 
 
- Tak samo jak w tym ostatnim tekście o 
romansie Flicha ze Snapem... 
 
- Moje teksty zawsze były przykładem 
dziennikarskiej rzetelno ści. Ale wracaj ąc na 
właściwie tory... 
 
- Pani jak zwykle jest taka poetycka... 
 
- Nie przeszkadzaj. Słyszałe ś ostatnie plotki ? 
 
- śe Voldemort wychodzi się Ŝeni... 
 
- Nie, nie. Pytam si ę teraz o Ciebie. Chodz ą 
słuchy, Ŝe masz dziewczyn ę... 
 
- I... 
 
- Podobno bierzecie ślub.. 
 
- Tak i co z tego.... 
 
- No to jak ona ma na imi ę? 
 
- Narzeczona Voldemorta? 
 
 
- Nie Twoja dziewczyna...  

- Zaraz, niech sobie przypomnę... 
 
- Mamy czas, a wi ęc... 
 
- Pierwsza litera na A. 
 
- Ala, Alicja, Angelina... 
 
- Nie jakoś inaczej. Adavda.... 
 
- Och widz ę, Ŝe oryginalne imi ę, a nazwisko...  
 
- Zaraz, zaraz muszę pomyśleć, chyba na K.... 
 
- MoŜe Kowalska?  
 
- Nie tak z poetycka, chyba Kedavra. Czy mam 
powtórzyć 
 
- Nie, wybacz ale musz ę juŜ kończyć. Dziękuje 
za wywiad! 

 
Autor: Gggrzesiek 

 
Wywiad z Gilderoy'em!  

 
 
Po ukazaniu si ę ksi ąŜki tego znakomitego 
czarodzieja, udało mi si ę go odnale źć i 
przeprowadzi ć wywiad na temat powie ści i 
jego ostatniej podró Ŝy. 

Rita (R): Witam pana. Czy mógłby pan 
opowiedzie ć czytelnikom o pracy nad swoj ą 
ksi ąŜką? 
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Gilderoy Lockhart (GL): 
Oczywiście! Praca nad ksiąŜka 
jest fantastycznym przeŜyciem. Z 
jednej strony troszeczkę 
męcząca, ale jakie za to jest 
wynagrodzenie. 
 
R: Czy odnosz ę poprawne 
wraŜenie, Ŝe mówi pan o 
galeonach? 
 
GL: A skądŜe! Mam na myśli 
moich wiernych fanów. Pewna 
czarownica pisze do mnie 
codziennie. Wspaniale jest znać 
takich ludzi. 
 
R: Lubi pan swoj ą popularno ść, 
prawda? 
 
GL: Zapracowałem na nią bardzo cięŜko. Jakbym 
miał nie lubić? 
 
R: Kiedy b ędziesz podpisywał swoje ksi ąŜki i 
gdzie? 
 
GL: Jak zwykle w Londynie na ulicy Pokątnej w 
Esach i Floresach. Prawdopodobnie w przyszłą 
niedzielę około godziny dziesiątej.  

 
R: A teraz pytania dotycz ące 
twoich podró Ŝy. Czy to 
prawda, Ŝe w tej ksi ąŜce, "Ja 
i moje podró Ŝe", znajduje si ę 
dokładny opis Yeti 
mieszkaj ącego w Afryce, 
który miał si ę znaleźć w 
innej, twojej ksi ąŜce? 
 
GL: Tak, znajduje się, 
Niektórzy twierdzą, Ŝe 
zmyśliłem tą historię, ale czy ja 
mógłbym zmyślić historię, albo 
przypisać kogoś innego 
przygodę sobie? Nie, ja 
czegoś takiego nie robię! 
 

R: Tak, oczywi ście, ty nie mógłby ś tak 
post ąpić. Niestety czas szybko płynie, wi ęc 
musz ę juŜ się poŜegnać. Dziękuję za ciekawy 
wywiad. Do zobaczenia znowu.  
 
GL: Mam nadzieję, Ŝe zobaczymy się juŜ, kiedy 
będę podpisywał ksiąŜki. 

Autor: Rita 
 

Nowa ksi ąŜka! 
 

 
Nasz wybitny 
podró Ŝnik i 
naukowiec, 
Gilderoy 

Lockhart wydał now ą ksi ąŜkę! MoŜna ją juŜ 
znaleźć na półkach ka Ŝdej ksi ęgarni! 

Zapowiada się kolejny bestseller autorstwa tego 
wszechstronnie utalentowanego czarodzieja. Jak 
brzmi tytuł? "Ja i moje podróŜe". O czym 
opowiada? Opowiada o najciekawszych i nie 
opisanych podróŜach Gilderoya.

 
Autor: Rita 

 
Koniec roku szkolnego w Hogwarcie  

 
W dniu dzisiejszym zako ńczył si ę kolejny rok 
szkolny w Szkole Magii i Czarodziejstwa 
Hogwart. Wszyscy uczniowie s ą juŜ po 
egzaminach ko ńcowych, doczekali si ę w 
końcu upragnionych wakacji.  
 
Teraz tylko kilka tygodni oczekiwania na wyniki... 
i 2 miesiące słodkiej wolności! MłodzieŜ jak i 
pedagodzy zasłuŜyli na odpoczynek. Kończący 
się rok szkolny był jednym z najbardziej 
burzliwych w całej historii Hogwartu. 
A wszystko przez profesor Umbridge i jej 
reformy! Do najbardziej absurdalnych naleŜy 

zapewne wprowadzenie 
mundurków dla zwierząt 
jak i zmiany w kanonie 
lektur. 
 
Zobaczymy, co nasza 
"kochana" pani 
Umbridge wymyśli 
przez wakacje, które jak 
donoszą nasi korespondenci, spędzi na wyspach 
kanaryjskich z tajemniczym nieznajomym? 
Uczniowie juŜ się boja 1 września.

Autor: Ligia 
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Gandalf Biały w Hogsmeade  
 
 
Znany na 
cały świat 
czarodziej i 
podró Ŝnik 
Gandalf 
powa Ŝnie 
rozwa Ŝa 
przyjazd do 
Hogsmeade.  
 
Pan Gandalf 
jest znany z 
częstych 
wypraw po 
odległym 
Śródziemiu, 
jednak po raz 

pierwszy opuści swój piękny kraj. Czarodziej 
zgodził się odpowiedzieć nam na kilka pytań: 
 
- Czy jest jaki ś konkretny powód pa ńskiego 
przyjazdu do Hogsmade? 
 
- Obiło mi się o uszy, Ŝe macie tam olbrzymi 
problem z niejakim Sami-Wiecie-Kim. W 
bibliotekach elfów dowiedziałem się Ŝe moŜe 
równieŜ nam przyspoŜyć wielu kłopotów. 
Pomyślałem, Ŝe moja władza nad ogniem moŜe 
się przydać. 

- Więc to sprawa słu Ŝbowa? 
 
- Niezupełnie. Gdy to wszystko się skończy 
chętnie napiłbym się kremowego piwa. A kto wie, 
moŜe nawet otworzę piekarnię lembasów. 
 
- Jest pan u nas do ść popularny. Czy nie boi 
się pan fanów?  
 
- Proszę pana. W porownanu z balrogiem, orkami 
i nazgulami. Fani to dla mnie Ŝaden problem, w 
końcu władam Płomieniem Amoru. 
 
- Istnieje plotka, Ŝe zamierza pan kandydowa ć 
na dyrektora Hogwartu. Czy to prawda?  
 
- Absolutnie nie. Mój przyjaciel Albus, był świetny 
na tym stanowisku i na pewno nie bez powodu 
zrobił panią McGonagall swoim zastępcą. 
 
- Dziękuje panu za rozmow ę. 
 
- I ja dziękuję. 
 
Pozostaje nam więc tylko czekać na tego 
wspaniałego czarodzieja i przygotowywać 
pergaminy i pióra na autografy. 
 

Autor - Paweł 
 

Protest skrzatów domowych w Hogwarcie?  
 
  
Skrzaty pracuj ące w 
Hogwarcie cichutko zbieraj ą 
szeregi, by powiedzie ć  
światu o swoim sprzeciwie. 
Niedawno niewyobra Ŝalne, 
aby te stworzenia 
sprzeciwiły s   ię woli swoich 
panów. Teraz, kiedy nie ma 
Albusa Dumbledora 
wszystko zaczyna wrze ć. 
 
Kto pobudził ten głos oporu? 
Podobno Zgredek. A kto go 
podburzył? Podobno Harry 
Potter. 
- O tak, sir. Harry Potter 
przyczynił się do wolności 
Zgredka, sir. Ale Zgredek juŜ 
wcześniej myślał o niej. 

Na pytanie, kto podburzył 
wszystkie skrzaty, MróŜka 
odpowiada: 
- To ta Granger, sir zrobiła tak. 
NiewyobraŜalne... Ja swojego 
pana nie opuściłam. O nie, MróŜka 
nigdy. 
Zdregek szybko dopowiedział: 
- Stowarzyszenie W.E.S.Z. wiele 
się przyczyniło, sir. 
 
Skrzaty domowe są mocno 
podburzone. Kto za to odpowie? 
 
- Ta przeklęta Granger! Jasne, Ŝe 
to ona je zbuntowała. 
Niewydarzone kreatury! - 
komentuje pani Dolores, ale nie 
wie, Ŝe ją słyszymy.

 
 

Autor: Rita 
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Walka z piwem kremowym!  
 
 
Kolejny dekret 
Ministerstwa Magii. Od 
dzisiaj wszyscy 
czarodzieje którzy w 
miejscach publicznych 
pojawi ą się z piwem 
kremowym trafi ą na 5 
godzin do Azkabanu! 
 
W ostatnich tygodni  ach 

Ministerstwo rozpoczęło wielką kampanię na 
rzecz propagowania trzeźwości. Dwa tysiące 
pięćset czternasty dekret ma być głównym  
 
 
 

 
punktem walki z szerzącym się ostatnio 
alkoholizmem. 
 
 
Kremowe piwo zostanie w znacznej części 
wycofane ze sklepowych półek, zaś wszyscy 
czarodzieje którzy zapragną konsumpcji w 
miejscu publicznym muszą liczyć się liczyć z 
powaŜnymi konsekwencjami. 
 
Dekretem nie zostały objęte inne alkohole 
pokroju wino skrzatów i whisky Madame 
Rosmery. Chodzą słuchy, Ŝe za namową samego 
Ministra, który od lata gustuje w mocnych 
trunkach.

 
 

Autor: GGgrzesiek  
Cała prawda o Snapie!  

 
 
 
Po dłu Ŝsze przerwie pełna sił i nieko ńczącego 
się temperamentu nasza specjalna 
korespondentka Rita Skeeter powraca aby 
przeprowadzi ć kolejny przełomowy wywiad. 
Severus Snape. Kim jest? Śmiercio Ŝercą, czy 
prawym czarodziejem? Dowiecie si ę tylko u 
nas czytaj ąc kulisy ekskluzywnej rozmowy!   
 
-Dobry wieczór Panie Severusie( ze wzgl ędu 
na bezpiecze ństwo Snape wybrał wieczorow ą 
porę) Czy zgodzisz si ę zamieni ć słówko?  
 
-Jedno, dwa proszę bardzo. Adavra..... 
 
-Przepraszam, chodziło mi o dłu Ŝszą 
rozmow ę.... 
 
-A skoro o rozmowę to inna sprawa, myślałam Ŝe 
jesteś od tych z ministerstwa. Nie mogę 
uwierzyć, Ŝe wysłali za mną list gończy... 
 
-Skoro jeste ś poszukiwanym morderc ą.... 
 
-Jakim tam mordercą! 
 
-Czyli zabiłe ś ,czy nie zabiłe ś Albusa 
Dumbledore? 
 
-A Ty tak od razu z grubej rury. Myślałem, Ŝe 
porozmawiamy na początek o kwiatkach. 
 
-O fiołek! Czyli zabiłe ś! 
 

-Właśnie, Ŝe nie zabiłem! To był głupi pomysł 
niejakiej Rowling. 
 
-Rozumiem, Ŝe mówimy o jakim ś 
śmiercio Ŝercy? 
 
-Nie, nie, nie, Rowling nie jest Ŝadnym 
śmiercioŜercą. To mugolka która spisuje coś na 
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kształt biografii Pottera i uznała, Ŝe potrzeba nam 
troszkę więcej dramatyczności.... 
 
-Aby zwi ększyć poczytno ść?!  
 
....a najlepszym chwytem była śmierć najbliŜszej 
Potterowi postaci. 
 
-Czyli zabiłe ś?! 
 
-Nie! Śmierć Dumbledora była upozorowana. 
Proszę napisać to duŜymi literami on Ŝyje, i 
powróci we właściwym momencie. 
 
-Wielki come back  
 

-Tak, śmiercioŜercom z wraŜenia pospadają 
maski. Tylko w międzyczasie wynikły duŜe 
komplikacje. Opowieści Pottera okazały się na 
tyle przekonywujące, Ŝe teraz wszyscy uwaŜają 
mnie za mordercę. Niby Rowling tłumaczy, Ŝe to 
tylko przejściowe, ale na wszelkie wypadek 
wykupiłem sobie polisę... 
 
-Współczuje, naprawd ę współczuje drogi 
Severusie. Ale tak mi ędzy nami, mało kto wie, 
Ŝe jestem dobr ą aktork ą. Znalazłaby si ę w tej 
biografii jaka ś rola? 
 
-Oczywiście. JK Rowling w finale planuje 
podwójne morderstwo. MoŜesz zagrać jak 
znajdziesz odwagę. 
 

Autor: GGgrzesiek 
 

Ogloszenia! 
 

 
Czarodzieja, czarownic ę 
poznam!  
 
Nieziemsko przystojny, 
piekielnie zdolny, a 
inteligencją przewyŜszający 

wielu uznanych i doświadczonych przedstawicieli 
świata czarodziejskiego, jeden z bardziej znac  
zących pracowników Ministerstwa Magii, 
charakteryzujący się niezwykle rzadko spotykaną 
skromnością, pozna zjawiskowo piękną, 
bajecznie bogatą, niekoniecznie mądrą, 
przedstawicielkę płci przeciwnej, która będzie w 
stanie znieść wszystkie jego zalety oraz 
dotrzyma mu towarzystwa przez resztę dni na 
tym nędznym padole, nękanym przez 
nawiedzonego czarodzieja i jego bezmózgą 
bandę sługusów w maskach. 
 
Potencjalna kandydatka powinna być ślepo 
oddana Ministrowi Magii, a takŜe bezwzględnie 
posłuszna mnie, jako przyszłemu małŜonkowi. 
 

Autor: Lara 
 
Medalion sprzedam  
 
Sprzedam po okazyjnej cenie 
zabytkowy medalion z 

ciekawym ornamentem. 
Znaleziony w opuszczonym domu. Zawartość 
medalionu nieznana. Pytać na Nokturnie o 
Mundungusa.                   

 Autor: Mugik  

Strój halloweenowy 
sprzedam  
  
Oryginaln ą maskę na 
Halloween wraz z peleryn ą 
sprzedam po okazyjnej 
cenie . 

 
Strój jak nowy, załoŜony dosłownie kilka razy. Dla 
zainteresowanych tatuaŜ gratis. 

 
Autor: Mugik 

 
Sprzedam eliksir - tanio!  
 
Sprzedam eliksir Ŝywej śmierci 
za jedyne 99,99 galeonów. 
Jeśli u Ŝyjecie go wobec 
Harr'ego Pottera dorzuc ę 
drug ą butelk ę. 

 
Chętni niech zgłoszą się do mojej asystentki 
Pansy. Zgłaszać się moŜna w kaŜdą środę i 
piątek między 21.00 a 4.00 rano. Pansy będzie 
na was czekać w Dziurawym Kotle. (Zapasy 
eliksiru ograniczone) 
 

Draco Malfoy 
 

Autor: lilly_evans 
 
Piękno ść młodzie ńca pozna ! 
 
Nieziemska piękność pozna 
zaskakującego młodzieńca. 
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NiezamęŜna, otwarta i przewidująca przyszłość 
kobieta chętna poznać czarującego i 
zaskakującego młodzieńca. 
 
MęŜczyzna musi mieć juŜ skończoną szkołę. Mile 
widziany wróŜbita z prawdziwym wewnętrznym 
okiem. 
- Wygląd nie ma znaczenia, liczy się wnętrze - 
mówi zainteresowana. 
 
Chętni muszą pytać o pannę Sybillę Trelawney. 
 
Sybilla Trelawney 
 

Autor: Rita 
 
Ślizgon pozna zielark ę 
 
Wysportowany , elokwentny, 
przystojny blondyn z Domu 
WęŜa, najlepszy przyjaciel 
mieszkańców Gryffindoru, 
miłośnik Puchonów, pozna 

dojrzałą i doświadczoną kobietę, która uwolni go 
od niepoŜądanego towarzystwa natrętnej 
Ślizgonki o inicjałach P.P. 

 
Ps. Kochana profesor Sprout!!!. Wielbię panią, 
kaŜdy dzień jest dla mnie niezapomnianym 
przeŜyciem, gdy choć przez chwilę mogę oglądać 
Twe cudne oblicze, tak zalotnie przybrudzone 
ziemią ze szklarni. Zajęcia z pańską osobą to 
najwspanialszy dar, jaki podarował mi los. 
Zielarstwo to mój ulubiony przedmiot, zawsze 
wciśnięty między śmiercionośne rośliny, a 
olbrzymie donice, marzę o choćby przelotnym 
spojrzeniu z Pani strony, o najmniejszym słowie 
pochwały.... 
 
To dzięki Pani poznałem mojego najlepszego 
przyjaciela, Neville`a Longbottoma, który 
podziela moje zamiłowanie do wszelakiej flory. 
Ach, najmilsza, proszę daj mi choć cień nadziei, 
będę na Ciebie wytrwale czekał, w czasie 
jutrzejszego wypadu do Hogsmeade, w 
gospodzie „Pod Świńskim Łbem”. 
 
Oddany na zawsze 
 
D.M. 
 

Autor: Lara 
 

Dowcip na zawolanie 
 

 
W nocy wraca 
poturbowany Dudley 
do domu i od progu 
krzyczy: 
- Mamo, mamo, 
napadła mnie banda 
chuliganów!!! 
Petunia zbladła i 
zaczęła lamentować: 

- Łobuzy jedne!! Skrzywdzili mojego malutkiego 
syneczka, juŜ ja im pokaŜę!!! 
Dudley wypiął się dumnie i mówi: 
Nie martw się, poradziłem sobie.  Jednego tak 
kopnąłem, ze aŜ mu kredki z plecaka wypadły! 

Lara 
 
Przybiega Harry do 
Hermiony i krzyczy: 
- Hermiona, znasz 
jakieś zaklęcie, Ŝeby 
wyczarować 
benzynę?! Znasz??? 
- Znam. A co jest? Pali 
się? 

- Tak, gabinet Umbridge! Ale trochę jakby 
przygasa...             Lara  

 
Profesor Sprout sprawdza prace domowe 
piątoklasistom. Woła Rona: 
- Panie Weasley, proszę przeczytać nam swoje 
wypracowanie. 
- Nie mam, 
pomagałem 
pierwszoroczniakom 
odrabiać zadanie i nie 
miałem potem czasu. 
- Trudno, dostajesz 
nędzny. 
A ty Potter, masz 
pracę? 
- Nie mam, pani profesor, bo musiałem pomagać 
panu dyrektorowi, a potem nie miałem czasu. 
Pani Sprout się zdenerwowała, zaczęła krzyczeć: 
- Siadaj, nędzny!! Gryfoni co się z wami dzieje? 
Będę musiała porozmawiać z opiekunem domu. 
Minus 10 punktów. Sprawdźmy teraz Slytherin. 
MoŜe.. 
- Malfoy, napisałeś wypracowanie? 
- A gdzie tam! Mieliśmy wczoraj z kumplami z 
siódmej klasy balangę! 
Na to nauczycielka: 
- Ty mnie tu swoimi kumplami nie strasz! Siadaj, 
zadowalający.         Lara  
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- Czym róŜni się Dudley od szczura 
laboratoryjnego? 
-Szczur jest ssakiem inteligentnym 
Lara 
 
Harry zostaje zaproszony na kolację przez Pansy 
Parkinson. Harry się trochę dziwi, ale jednak 
przychodzi. Spotykają się w pustej Wielkiej sali. 
Pansy go wita i daje mu kurczaka. Ten z  

obawy ,Ŝe jedzenie jest zatrute, daje kotu Pansy 
pod stołem trochę kurczaka. Ten pada trupem. 
Wtedy Harry wstaje, rzuca crucio 5 razy i 
wychodzi biegiem. Po niesamowitym wyjściu 
Harrego kot wstaje i mówi: 
- Yes, nareszcie pozbył się tej starej i wstrętnej 
wiedźmy! 

Domino_Piotr
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