Fakty Ministerstwo Magii Ogłoszenia Wywiady Quidditch Dowcipy
Profesor Sprout ujawnia talenty muzyczne
Jak się
okazało ,
hogwartowska
nauczycielka
zielarstwa , nie
tylko zna się
na wszelkich
magicznych
roślinach . Ma
teŜ róŜne
ukryte talenty .
O tejŜe sprawie
opowiedzieli
nam nauczyciele z Hogwartu.
- Kiedy wracałam od Hagrida, z którym
omawialiśmy sprawy jego przedmiotu usłyszałam
dziwny odgłos jakby ktoś rąbał drzewo . Ten

odgłos dochodził z cieplarni , więc udałam się w
tamtym kierunku i w cieplarni ujrzałam Pomone
grającą na jakimś dziwnym kiju , nie wiem co to
mogło być - opowiada profesor McGonagall.
- A ja se widziałem jak ona grała na jakichś takich
złotych talerzach z garnkami , ale takimi
dziwnymi . Te garnki miały chyba takie dziwne
pokrywki . - mówi Rubeus Hagrid
- Tak naprawdę . Ja zobaczyłem jak kiedyś grała
na flecie . - wypowiada się profesor Flitwick
- Na czyim flecie ?!
- Hagridzie , proszę cię bez takich skojarzeń .
- No dobra , dobra ja se tylko trochę Ŝartowałem .
Sama zainteresowana mówi :
- Minerva widziała jak gram na gitarze , a Rubeus
widział perkusje . No wprawdzie to są mugolskie
przedmioty , ale naprawdę świetne . Nigdy nie
interesowałam się mugolami , ale te ich
instrumenty są niezwykłe
Autor: BellatrixLestrange

Z zeszytów Ślizgonów
W Londynie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków.
Piąty dyrektor Hogwartu umarł na zapalenie skrzeli.
Wilkołaki zaliczamy do zwierząt zębatych.
Pierwszy dekret edukacyjny składał się z trzech części: pierwszej,
drugiej i trzeciej.
Do produkcji pergaminu gorszego dodaje się ścierki.
Autor - izula

Widziano śmiercioŜercę z...
Pewna anonimowa kobieta
widziała śmiercioŜercę
Travers’a w dość nietypowej
sytuacji. Nikt nie spodziewał
się, Ŝe wśród śmiercioŜerców
moŜliwe jest coś takiego.
„Było późno! Szłam ulicą do
domu. Patrzę, a zza rogu

Prorok Codzienny

wchodzi Travers! Od razu
poznałam jego twarz tyle razy
widzianą w Proroku. Nie był
ubrany w ciemną szatę
śmiercioŜercy, co mnie bardzo
zdziwiło. Był ubrany w dŜinsowe
spodnie i marynarkę. Miał
równieŜ damski kapelusz.
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Wyglądał, co najmniej śmiesznie no, ale to nic w
porównaniu z... nie mogłam po prostu
uwierzyć...przetarłam oczy, ale on nadal niósł to
na ramieniu! Na miłość boską! On miał przy sobie

CZERWONĄ TOREBKĘ!” Chyba wszyscy
wiemy, co to moŜe oznaczać. Pytanie: czy wie o
tym sam Voldemort!?
Autor: izula

Wiadomość z ostatniej chwili: Sami-Wiecie-Kto zatańczy!
To juŜ przechodzi wszelkie pojęcie. Sami Wiecie - Kto przyjął propozycję tańca w 54.
edycji angielskiego Tańca z Gwiazdami.
Mugole są zachwyceni tym "Śmiesznym
panem, co ma ryjek jak po kilku operacjach".
Co SWK chce osiągnąć? Czy jest chory
psychicznie? Czytajcie dalej!
Aurorzy nie zdołają uchwycić czarnoksięŜnika,
poniewaŜ nie chcą ryzykować wtargnięcia na
antenę, a sam Voldemort (brr), jak to mówią
"Znika jak zaczarowany!"
Co Sami - Wiecie - Kto chce osiągnąć?
-Chce udowodnić, Ŝe prędzej nasze tyłki
transmutują się w motyle, niŜ go złapiemy twierdzi Minister Magii. - I ma rację. Mój juŜ zrobił
się kolorowy.
-Po prostu chce
nauczyć się
tańczyć - uwaŜa
właściciel
Magicznych
Dowcipów
Weasleyów,
George. - Nic

dziwnego, jego postura moŜe się równać ze
zdechłym gargulcem.
Sam uczestnik nie udzielił na ten temat wywiadu
mugolskiej prasie. Nie schodzi mimo to z
pierwszych stron gazet. "Pan V. i Penelope Cruz
- czyŜby romans?", "Wielki rozmiar gaci V. nowa moda?" - głoszą nagłówki. Mało Wam
sensacji? Usiądźcie wygodnie i załóŜcie ciepłe
skarpety. Sami - Wiecie - Kto jest faworytem
turnieju! Jego partnerka, Ginewra Longpupps
twierdzi, Ŝe "Jest wielkim dŜentelmenem, chociaŜ
z kieszeni szlafroka ciągle wylatują mu robaki."
Będziemy informować Państwa na bieŜąco o
wynikach show. Pierwszy odcinek juŜ wkrótce.
Autor: Serena

Człowiek- Roślina
Znany czarodziej
wegetarianinGerard Newerly
został pierwszym
człowiekiemrośliną! Jak do
tego doszło?
Gerard Newerly
od maleńkiego był
Ŝywiony tylko i
wyłącznie
roślinami. Jego
usta nigdy nie tknęły czegoś innego niŜ
rośliny, a Ŝe roślin magicznych jest od
zatrzęsienia miał w czym wybierać!

Prorok Codzienny
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Newerly, 36-letni męŜczyzna to degustator roślinszacuje się Ŝe miał okazje skonsumować około
trzydzieści sześć tysięcy róŜnych gatunków.
Zastanawiające jest do dziś jak organizm tego
męŜczyzny dostosował się do roślin... OtóŜ
Newerly moŜe jeść trujące okazy, które
normalnie powaliły by na ziemie dorosłego
człowieka! Nawet najlepsi specjaliści ze Szpitala
św. Munga nie mogli wytłumaczyć tego dziwnego
zjawiska!
Najdziwniejsze jest jednak to, w co przemienia
się Gerard Newerly. OtóŜ męŜczyzna stał się
całkowicie nieziemski nawet jak na czarodzieja!
Jego skóra przybrała zielony kolor, włosy zostały
zastąpione trawą z której wyrastają kwiaty.
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Jednym słowem Newerly przemienia się w
roślinę.

na obserwacji. Jedyne, co lekarze mogą
stwierdzić to, Ŝe ciało Newerlego nawet w środku
nie przypomina juŜ organizmu ludzkiego!

Nadal jednak zachowuje cechy ludzkie. Obecnie
Gerard Newerly przybywa w Szpitalu św. Munga
Autor: patryk1905

Atak rozszalałych gumochłonów!!!
-Toć te dupki mało co ni łodgryzły mi nóg! opowiada z przejęciem Urlich von Strasse.
Emerytowany dziadek mróz spokojnie
wyrywał chwasty, kiedy poczuł na sobie
czyjeś ząbki. Pytanie: Jak to się stało, skoro
gumochłony nie mają zębów?
-Ja tam Panie ni wim. MoŜe miały sztuczne
szczęki? Ale na pewno mi się nie przywidziało,

bo wczoraj zakupiłem nowe okulary. Tylko za trzy
sykle! - zadaje retoryczne pytanie pan Urlich.
Do tragedii doszło w ogródku staruszka w
nienanoszalnej części Berlina. Czy gumochłony
mogły się zmutować? Śledztwo jest w toku. Na
razie jedynymi dowodami jest skisła sałata w
ogródku, ranki na owłosionej nodze czarodzieja i
jego pies - Kartofelek.
Autor: Serena

Sami-Wiecie-Kto na wczasach

Jeszcze niedawno wszyscy
sądzili, Ŝe czarnoksięŜnicy
są w "pracy" przez całą
dobę. Okazuje się, Ŝe wcale
tak nie jest! Nasza wierna
czytelniczka, Demelza
Robins twierdzi, iŜ SamiWiecie-Kto przebywał w tym
samym londyńskim hotelu
co ona!

słychać było wyraźnie jedno
zdanie! To brzmiało jakoś tak
"Voldziu, Voldziu, ty figlarzu!!"

-To było niesamowite! Byłam
w hotelowym pokoju, jak
zwykle na urlopie, oddawałam
się kąpieli w wywarze ze
skrzeloziela w towarzystwie... No niewaŜne w
czyim. Było bardzo miło, w radiu właśnie leciała
moja ulubiona piosenka. AleŜ ta Celestyna ma
głos... A o czym to ja mówiłam? JuŜ wiem! I
właśnie wtedy usłyszałam dobiegające zza
ściany dziwne odgłosy. Na początku nie mogłam
wyodrębnić słów z tego hałasu. Ale potem

Niewiarygodne? Ale w istocie, tak
mogło być! To był mugolski hotel,
ale z zeznań recepcjonistki wiemy,
Ŝe ktoś odpowiadający rysopisowi
pojawił się tam wtedy.
-Taak, był tu ktoś taki. Taki łysy.
Cery to on nie miał za zdrowej i
wyglądał jakby był po liftingu. Jak
zapytałam go o adres kliniki to
tylko warknął i pokazał mi jakiś
tatuaŜ w kształcie baranka czy
czegoś takiego... I powiedział Ŝe mnie poczęstuje
Avarką... Avindą... coś takiego. Nie wiem co to za
ciastko, ale to miłe, prawda?
Jak widać, kaŜdemu potrzebny jest odpoczynek,
nawet złym czarnoksięŜnikom...
Autor: DAB

Kolejna rewizja domu Malfoy’ów
Po ucieczce Lucjusza
Malfoy’a z Azkabanu
Ministerstwo
postanowiło znowu
przeszukać jego dom.
Czarodziejska policja
miała nadzieję znaleźć
coś, co pomogłoby

Prorok Codzienny
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odnaleźć kryjówkę śmiercioŜerców,
tymczasem...
Ministerstwo przyjrzało się wszystkim
przedmiotom wyglądającym na niebezpieczne
bądź wiele warte. Oto, czego się dowiedzieli:
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1. Zasuszona ręka, jak mówiono ręka Glorii, jest
wykonana z mugolskiego plastiku.
2. Pościele nie są zrobione ze skóry smoka, ale z
sylikonu.
3. Rękojeść noŜa, która wyglądała jak ludzka
kość jest tak naprawdę kością ghula. Resztę
szkieletu znaleźliśmy w garnku na stole.
4. Złoty pojemnik na papier toaletowy tak
naprawdę nie był złoty a pomalowany Ŝółtą farbą
uzyskaną przez wyciskanie czyraków. Co więcej:
papieru toaletowego nigdzie nie mogliśmy
znaleźć.

5. Odkryliśmy, Ŝe lustro w salonie z kości
słoniowej pokazuje nas tak jak chcielibyśmy
wyglądać. Nic dziwnego, Ŝe Malfoy’owie byli tacy
dumni ze swojego wyglądu. Pewnie umrą z
obrzydzenia jak ktoś pokaŜe im normalne lustro.
Inne zbadane rzeczy są ściśle tajne, ale
zdradzimy wam jeszcze jeden fakt. Na
większości przedmiotów w tym domu znajduje się
firmowy znak BIEDRONKI!
Jak widać bogactwo Malfoy’ów to tylko pozory.

Autor: izula

śaglowiec Dumstrangu zatopiony!!!
Magiczny śaglowiec był
ozdobą, chlubą oraz znakiem
rozpoznawczym Instytutu
Dumstrangu.

zatonięcia statku. Ze względu iŜ
Dumstrang strzeŜe połoŜenie
swojej szkoły nie podano miejsca
zatonięcia śaglowca. Według
naocznych świadków coś
wciągnęło śaglowiec pod wodę ,by
po chwili wyrzucić w powietrze
szczątki statku.

śaglowiec liczył sobie ponad
osiemset lat-uŜywany był tylko
w waŜnych okolicznościach
oraz wydarzeniach. Ostatni raz
został uŜyty na Turnieju
Trójmagicznym-gdzie uczniowie
wraz z ich uczestnikiem
Wiktorem Krumem przypłynęli
do Hogwartu, organizatora
Turnieju

Grono nauczycieli Instytutu
Dumstrangu zapowiedziało
odbudowanie Magicznego
śaglowca. Do tego czasu szkoła
zakupiła komplet 100 ogrzewanych
pontonów, w tym jeden w wersji
luksusowej z barkiem i parasolem
przeciwsłonecznym dla Wiktora.

Na razie badane są okoliczności

Autor: patryk1905

Deszcz jajek
W polskim
mieście,
Warszawa,
wydarzyła się
rzecz niezwykła
( przynajmniej
dla mugoli )
otóŜ zaczął
padać deszcz
jajek .
" To się stało jak poszedłem z psem na spacer ,
dokładnie o 18:25 . Wyszedłem z domu i nagle
poczułem , Ŝe coś okropnego spływa mi po
głowie . Pomyślałem , Ŝe to sprawka ptaków , to
nie byłby pierwszy raz . Ale spojrzałem w górę i

Prorok Codzienny
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zobaczyłem , Ŝe lecą na mnie jajka! " - opowiada
pan Jerzy Bąbel
"Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam , Ŝe coś
spada z dachu i zorientowałam się , Ŝe to jajka .
Pomyślałam , Ŝe to te łobuzy spod "czwórki"
siedzą na dachu i rzucają jajkami . Lecz juŜ po
chwili wszędzie było widać latające jajka . "
relacjonuje pani Halina Rurska
" To było niesamowite . Pierwszy raz widziałem
coś takiego . Istne gradobicie , a raczej jajkobicie " - włącza się do rozmowy pan Leszek
Wagon
Są to tylko niektóre z zeznań mugolskiej
ludności. Owy deszcz jajek wystąpił na pewno .
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Ministerstwo ma pełne ręce roboty, oczywiście
przesłuchanym mugolom została zmodyfikowana
pamięć .
Pan Percy Weasley powiedział nam: "Jestem
prawie pewny , Ŝe to dzieło śmiercioŜerców .
MoŜliwe , Ŝe ci mugole nie chcieli kupic ich
słodyczy . "
"Weasly! Nie wypowiadaj się jeśli nie znasz
sprawy. Wszystko jest w porządku. Nie ma się o
co martwic .To pewnie jakiś głupi czarodziej,
który pomyślał, Ŝe coś takiego jest śmieszne .
Złapiemy durnia. A mugolom zawsze moŜna coś
wmówić . " - rzekł duch pani Umbridge

"Ja nie znam sprawy! To pani, o źle się
wyraziłem z tą panią , to ty nic nie wiesz. Proszę
nie podwaŜać mojego zdania !" - zdenerwował
się pan Weasley
"Jak śmiesz ! Tak mówić do starszej osoby i na
dodatek kobiety! - odpowiedział duch Dolores
Umbridge
(I w tym momencie wywiązała się zaŜarta kłótnia,
której nie przytoczymy , aby nie popsuć reputacji
samych zainteresowanych )

Autor: BellatrixLestrange

Esy&Floresy doszczętnie spalone!
Najbardziej znana księgarnia Esy&Floresy
mieszcząca się na ulicy Pokątnej została
doszczętnie spalona!
Do zdarzenia doszło w poniedziałek o świciewłaściciel księgarni pan John O’Nell usłyszał
dziwne głosy dobiegające z księgarni,
pospiesznie ubrał się i zszedł na dół, gdzie
mieściła się jego księgarnia!
Niestety reszta potoczyła się tak szybko Ŝe pan
O’Nell mało co pamięta.
Według jego zeznań po wejściu do księgarni
zobaczył dwie zakapturzone postacie - Nagle
wszystko stanęło w ogniu, nawet nie zdąŜyłem
zobaczyć jak uciekają- opowiada pan O’Nell.
Mogło być jeszcze gorzej-płomienie opętały całą
księgarnie!
śycie panu O’Nell uratowały dwie kobiety ze
sklepu Madam Malkin: Szaty na wszystkie

okazje-które widziały całe zdarzenie. Jedna z
kobiet zeznała, Ŝe rozpoznała zakapturzoną
twarz napastnika -według niej był to Lucjusz
Malfoy! Ministerstwo nadal ustala toŜsamość jego
wspólnika.
Pan John O’Nell przebywa teraz w Szpitalu św.
Munga z licznymi oparzeniami. Ministerstwo
Magii obiecało pomóc odbudować księgarnie
Esy&Floresy.
Autor: patryk1905

Dywany coraz popularniejsze!
DuŜe, małe, wygodne,
wyścigowe, rodzinne to tylko
niektóre rodzaje dywanów
latających!

Ŝe jeszcze pięć lat temu miotłami latało
86% czarodziei, a dywanami tylko 14%.
DuŜa w tym zasługa azjatyckich firm, które
dbają o komfort, a zarazem
bezpieczeństwo.

Ostatnie badania wskazują Ŝe
coraz więcej czarodziei na świecie
woli magiczne dywany niŜ
standardową miotłę!

Azjatyckie firmy zajmujące się tworzeniem
dywanów latających twierdzą Ŝe za 10 lat
dywany wyprą miotły na stałe!

Na świecie 64% czarodziei uŜywa
mioteł a 36% dywany latające. To
duŜy postęp! Biorąc pod uwagę,

Innego są jednak zdania największe
europejskie firmy produkujące miotływedług nich dywany nigdy nie wyprzedzą

Prorok Codzienny
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mioteł!!

ewentualnie moŜemy zdecydować co bardziej
wolimy!!!

No cóŜ zostaje nam tylko czekać i patrzeć jak
miotły konkurują z latającymi dywanamiAutor: patryk1905

Tanie podróbki Eliksiru Miłości!
Ministerstwo Magii pragnie ostrzec
wszystkich czarodziejów przed kupnem
Eliksiru Miłości bowiem rynek magiczny
zalała jego nędzna imitacja!
,,Jeszcze nie wiadomo kto za tym
stoi, ale podejrzewa się rosyjskich
czarodziejów" - mówi Korneliusz
Knot który osobiście zajął się tą
cuchnącą sprawą.
Eliksir Miłości, który od kilku
miesięcy cieszy się nieprzeciętnym
poŜądaniem czarodziei uchodzi za jeden z
najdroŜszych eliksirów-nic więc dziwnego w tym,
Ŝe czarodzieje połakomili się na o wiele tańszy
produkt.
Szybko jednak czarodzieje którzy dali się nabrać
na ten trik zrozumieli iŜ rzekomy Eliksir Miłości to

nieudolna próba podróbki prawdziwego Eliksiru
Miłości! Natychmiast zaczęto domagać się
zwrotu pieniędzy!
Niestety nie wszyscy mieli tyle
szczęścia-ów eliksir nosi za sobą
skutki uboczne. Jedna z młodych
czarownic opowiada-: Gdy podałam
mojemu przyszłemu chłopakowi piwo
kremowe z kilkoma kroplami Eliksiru
Miłości, nagle zaczął się marszczyć tak
jakby miał 80 lat, jego włosy posiwiały,
zaczął się ślinić i trząść....
Wszystko na to wskazuje, Ŝe nędzna podróbka
prawdziwego Eliksiru Miłości działa przeciwnieszpeci czarodziei oraz odpycha ich od siebie!
Dlatego to zaleca się wszelką ostroŜność przy
podobnych zakupach.

Autor: patryk1905

Knot brał łapówki!
Według Zgredka Korneliusz Knot-były minister
magii przyjmował łapówki od Lucjusza Malfoya poszukiwanego śmiercioŜercy! - Sam widziałem
jak pan Lucjusz Malfoy wręczał sporą sumę
Knotowi - mówi skrzat domowy.
Według Zgredka Knot był częstym gościem w
domu państwa Malfoyów - za łapówki Lucjusz
Malfoy znał największe tajemnice Ministerstwa
Magii!!!
Korneliusz Knot odpiera zarzuty twierdząc, Ŝe
nigdy nie miało miejsca coś takiego zapowiedział równieŜ, Ŝe wytoczy Zgredkowi
sprawę sądową o oszczerstwa.
Do niecodziennej sytuacji doszło w
Ministerstwie Magii- skrzat domowy
nazywany Zgredek wniósł sprawę sądową
przeciwko… Korneliuszowi Knotowi!

Prorok Codzienny
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Tymczasem Knot będzie musiał tłumaczyć się
przed samym Wizengamotem. Jeśli potwierdzą
się słowa Zgredka to Knotowi grozi nawet 30 lat
Azkabanu.
Autor: patryk1905
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Minister Magii zwariował ?
Minister Magii uwaŜa , Ŝe widział Czarnego
Pana w jego biurze .
- "Widziałem go, widziałem! To był on! Ja
widziałe ! Miał róŜowe buty na szpilkach,
fioletową pelerynę w białe groszki, okulary
przeciwsłoneczne, na głowie zimową czapkę i
smarował się kremem do opalania . Ja nie
kłamię! Widziałem go! "- to wypowiedz pana
Rufusa Scrimgeoura , którą udało się nam
usłyszeć w Szpitalu Św. Munga
Z relacji asystentki pana Ministra, Dolores
Umbridge dowiedzieliśmy się, Ŝe kiedy chciała
porozmawiać z Ministrem on zaczął mamrotać ,
Ŝe widział Tego Którego Imienia Nie Wolno
Wymawiać .
- Opisał go tak dziwacznie (tu przytoczyła słowa
Ministra), a później Rufus powiedział, Ŝe Sami Wiecie - Kto zaprosił go do wspólnego opalania
się - wyznaje pani Dolores
Społeczeństwo jest zbulwersowane. Pracownicy
Ministerstwa uwaŜaj, Ŝe pan Scrimgeour
zwariował
- Ja osobiście uwaŜam, Ŝe pan Minister po prostu
napił się za duŜo trunków, ma ich dość duŜo w
swoim biurze i pewnie próbował sobie zrobić
drink, ale mu się to nie udało - powiedział
anonimowy pracownik Ministerstwa
- On jest stuknięty. KaŜdy to wie, Ŝe jak był mały
to uderzył się w głowę - wypowiedziała się na ten
temat jedna z czarownic (jak nam powiedziała
była jego dobrą znajomą).
- Mi się wydaje, Ŝe ktoś mu dolał jakiś eliksir. Ale
wiesz moŜe w końcu mianują mnie na Ministra mówi pani Dolores
Umbrigde nie
wiedząc, Ŝe ją
słyszymy.

Jak państwo wiedzą Minister dopiero co wyszedł
ze szpitala a teraz juŜ musiał tam wrócić.
Śledztwo się toczy. Nie wiadomo czy naprawdę
ktoś taki był w gabinecie pana Rufusa
Scrimgeoura i czy był to Sami - Wiecie-Kto .
Magomedycy jak na razie nie chcą się
wypowiadać na temat stanu zdrowia Ministra. Do
ustalenia pozostaje takŜe sprawa, kto będzie
tymczasowo pełnił urząd Ministra Magii. Miejmy
nadzieję, Ŝe Minister szybko powróci do zdrowia.
- Ja tam zawsze mówiłam, Ŝe to idiota! Usłyszeliśmy wypowiedź jakiejś czarownicy.
Autor: BellatrixLestrange

Kara za antyreklamę
Jak juŜ was
informowaliśmy do
sprzedaŜy weszła
nowa powieść "Ja i
moje podróŜe". Jej
autor wytoczył
proces dwóm szesnastolatkom. Za co?
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Chłopcy napisali na ścianie księgarni Esy i
Floresy:
Zapałki – 3 knuty
Benzyna – 10 galeonów
Widok płonącej ksiąŜki "Ja i moje podróŜe" –
bezcenne!
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PoniewaŜ nie była to konstruktywna krytyka,
bądź zła recenzja, a celowe zniesławienie owej
ksiąŜki chłopcy zostali skazani na 30 godzin prac
społecznych. Ich zadaniem jest wyczyścić nocniki
w Szpitalu Świętego Munga bez uŜycia magii
oraz zmycie napisu ze ściany.

„Nie będę tolerował takiego zachowania. Nie
rozumiem jak moja ksiąŜka moŜe się nie
podobać. Za to powinno się wtrącać ludzi do
Azkabanu!” – powiedział Lockhart nadal
przekonany o świetności swojej powieści.
Autor: izula

Wywiad z profesorem Flitwickiem
Hogwarcki profesor Filius Flitwick
postanowił zwierzyć się na temat jego
rzekomego romansu w Hogwarcie (ale czy
na pewno takiego rzekomego ?) .
Rozmawiała z nim oczywiście nasza
niezawodna korespondentka Rita Skeeter .
Rita udała się w tym celu do Hogwartu . Profesor
Flitwick zaprosił ją do swojego gabinetu, który
według jego kolegów wyglądał nienaturalnie. Ale
nie będziemy się tym zajmowac tylko
przejdziemy do właściwego tematu .
Flitwick (F): Och ! Rita, jesteś wreszcie! Siadaj,
siadaj .
Rita (R) : Tak, tak dziękuję. Czy moŜemy
zaczynać?
F: Za chwileczkę. (W tym momencie profesor
pozasłaniał okna)
R: Czy juŜ moŜna?
F: Jeszcze nie. (Rozpalił ogień w kominku)
R: Filiusie, długo jeszcze ?
F: Czy napijesz się czegoś Rito?
R: Eee. Nie dziękuję . Wiesz wolałabym juŜ
zacząć .
F: No dobrze , ale ja się chętnie napiję .
R: Tak oczywiście . Pierwsze pytanie . Z kim
miałeś romans , o którym chciałeś mi
opowiedzieć ?
F:A ty tak od razu przechodzisz do sedna.
Moglibyśmy najpierw zjeść razem kolacje, albo
porozmawiać lub ...
R: Profesorze, prosiłabym, Ŝeby pan mówił na
temat .
F: Jak nie chcesz to moŜemy się przejść po
błoniach, a jak nie to ...
R:PANIE FLITWICK, PROSZĘ NATYCHMIAST
PRZESTAĆ !
F: Tak , tak , albo ...
R: Panie Flitwick, myślałam, Ŝe chce pan
opowiedzieć o swoim romansie.
F: No to teŜ, ale moŜe trochę później. Ale wiesz...
R: CISZA! TO JA TU DECYDUJ ! PROSZĘ
OPOWIADAC O ROMANSIE, ALBO
WYCHODZĘ!
F: Dobrze juŜ dobrze. (tu następuje odgłos
siorbania napoju)
R: A więc z kim miał pan ten romans ?
F: Hmmm... Nie jestem pewny, było ciemno .
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R: Eee. Ale jest pan pewny, Ŝe to był romans
?
F: Romans? Jaki tam romans, dotknąłem
zaledwie odkrytej części .
R: Proszę pana. Proszę bez takich
szczegółów .
F: Jakie tam szczegóły, mówię przecieŜ, Ŝe tylko
dotknąłem ...
R: NASTĘPNE PYTANIE. Mówi pan, Ŝe nie jest
pewny kto to był, ale kogo pan podejrzewa ?
F: Sądząc po kształcie ciała i rodzaju metalu z
jakiego ją wykonano...
R: Metalu? Czy chodzi panu o pas cno? (dla
bezpieczeństwa młodych czytelników)
F: ALEś NIE. SKĄDśE ZNOWU!
R: Więc?
F :No bo na co to, skoro się stoi cały dzień i noc
i...
R: Ale jak to?
F :Bo po co jej pas jeśli ogóle się nie rusza .
R: Nie rozumiem. Proszę opisać dokładnie co
się wtedy wydarzyło .
F: Jakiś czas temu szedłem w nocy do łazienki, a
nie wziąłem róŜdŜki, wiec nic nie widziałem i
nagle wpadłem na ...
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R: Na pańską koleŜankę z grona
pedagogicznego.
F: Właśnie nie, to musiał być ...
R: Pański kolega?
F: NIE! Raczej zbroja.

R:ZBROJA?!
F: Tak, teraz jak sobie przypominam to na pewno
była zbroja, bo usłyszałem taki metaliczny
odgłos, kiedy na nią wpadłem .
R: Eee. W takim razie to ja juŜ muszę lecieć.
Do widzenia
F: A kolacja! Poczekaj, Rito!
R: Zapytaj swoją zbroję. MoŜe się zgodzi !
Autor: BellatrixLestrange

Prawdziwe (niemoralne) Ŝycie Hermiony cz. 1

Ministerstwo Magii jest w szoku. Znaleziono tajemne zapiski z
pamiętnika uczennicy Hogwartu, niejakiej Loli Custam. Pochodzą
sprzed dwóch lat i powodują, Ŝe niejeden trzeźwy ma ochotę upić
się byle czym, chociaŜby naparem z rumianku. WraŜliwców
proszę o nie czytanie dalszej części tego niemoralnego artykułu.
15 sierpnia
Od czego
zacząć... Byłam ostatnio na melanŜu u Hermiony.
Bez jajów!!! Nie wierzycie?! Powaga! To
wydarzyło się w te wakacje... Hermiona sprosiła
do swojej stodoły na wsi pół Hogwartu, jakby
miała się czym chwalić... Dzieliliśmy parkiet z
warchlakami i inną chlewną trzodą – świnie
tańczyły lepiej od nas... To pewnie przez te
końskie muchy...
Przy korycie z ruskim spirytem spotkałam
Harry’ego Pottera... Był odwalony w garnsa jakby
się wybierał na premierę siódmej części przygód
jego i jego wesołej gromadki... Ale wyglądał
ładnie... Trochę gejowato, ale nie czepiajmy się
szczegółów!!! Zagadałam do niego:
- Siema Edek, czy jak ty się tam zwałeś??? –
spojrzał na mnie poŜądliwie, jak na posolonego
buraka. AŜ dostałam gęsiej skórki na dziąsłach!!!
Odpowiedział mi na migi (pomigał trochę) bo
języka w gębie zapomniał i zczaiłam się, Ŝe
chciał mi powiedzieć ,,To ja, Harry, główny
bohater!!! Lecisz na to?” – przynajmniej miałam
nadzieję, Ŝe to chciał oznajmić... Ale jak
wiadomo, nadzieja matką głupich i
niedorobionych... Pełna radości odpowiedziałam:
- Nazywam się Lola. Koniec reklamy, przejdźmy
do opowiadania. Co sądzisz o Hermionie? O tej,
co rysuje zębami parkiet? – Harry się zaśmiał i
dostał czkawki.
- Kuek? – czknął... – sorry, Ŝe nie mogę wam
wiernie odtworzyć tego dźwięku... I wtem
pojawiła się Hermiona, zostawiając za sobą
długą rysę na parkiecie. BoŜe, wyglądała jak
strach na wróble i w dodatku, jakby komuś na
niego zabrakło siana.
- Ładnie dziś wyglądasz Hermiono –
powiedziałam – zawsze potrafiłam dobrze
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kłamać! Hermiona rozpromieniła się i wyglądała
jeszcze gorzej – jak płonący strach na wróble w
za duŜych majtasach...
- Oj weźta mnie nie zawstydzajta! – spaliła
buraka i podrapała się po nosie.
- BoŜe, co z ciebie za wieśniara!!!
- Magiczna wieśniara... – odrzekła Hermiona nie
czając o co mi chodziło...
Do dialogu przyłączył się Harry:
- Kuek!!! Kuek, kuek, kuek!!! – niewiele z tego
zrozumiałam, ale odrzekłam:
- Zgadzam się z tobą w zupełności!
Wtem na dzikiej świni wjechał jakiś rudy blokers z
łańcuchem na szyi.
- Hermi, idziemy na snop siana przyciąć
komara!!! – Hermiona ucieszyła ryja, zagwizdała
na palcach, przez bramę stodoły jak wichura
wtargnęła brudna świnia. Hermiona ze swoim
Rudym Księciem wsiadła na nią, walnęła
ostrogami i....poszli!!! Ino się za nimi kurzyło! AŜ
mi oczy zapyliło. Zostałam z Harrym sam na
sam, no, nie licząc stada wściekłych świń
pląsających po ,,parkiecie”. Harry’emu przeszła
czkawka i znalazł swój język w paszy dla krów i
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zagadał:
- Ale ta Hermiona dziwna... Z takim obwiesiem
jak Rudy Ron się prowadzać... Nie rozumiem
tego... – a ja odpowiedziałam:
- No sam widzisz w jakiej ruderze mieszka... A
Rudy Ron ma kasę, to leci laska na niego... Och
ta współczesna młodzieŜ... – po tych słowach
odbiło mi się tak głośno, Ŝe świnie dały dyla!!!
Teraz juŜ naprawdę zostaliśmy sam na sam... i o
to mi chodziło!!! Zamrugałam do niego zalotnie.
Harry z opuszczoną szczęką wpatrywał się w
okno ( czyli dziurę w dachu ), więc i ja spojrzałam
w tamtą stronę. Widok był gorszy niŜ moje

koszmary, gdy mama gasi światło... Ujrzałam
profesora Snape’a obściskującego się na jednej
miotle z Nevillem Longbottonem!!! Szepłam
cicho:
- Pedofilu... – Harry podłapał fazę i skandował:
- Pe-do-fi-lu! Pe-do-fi-lu! – gdy Snape to usłyszał
zarzucił jakimś zaklęciem i zostało po nich tylko
ubranie ( jak się później dowiedziałam wylądowali
jak ich Pan Bóg stworzył w gabinecie profesora
Dumbledore’a ). Ale był ubaw!!! Cała szkoła o
tym trybiła. Więc jak sami widzicie impreza była
udana, nawet udało mi się podwędzić bańkę
mleka ( bo niczego wartościowszego nie było).
Autor: Serena

Wielki zjazd w Hogwarcie!
Absolwenci
Szkoły Magii i
Czarodziejstwa
Hogwart będą
mogli spotkać się
ponownie w tych
starych murach!
OtóŜ z dniem 20
sierpnia 2007 roku
odbędzie się największe w historii spotkanie
wszystkich Ŝyjących byłych uczniów Hogwartu!
Specjalnie na

tą okazję z Azkabanu zostaną wypuszczeni
więźniowie.
Uroczystość odwiedzą tak znane osobowości jak:
- Lord Voldemort,
- ŚmiercioŜercy,
- Gilderoy Lockhart!
Nie bójcie się to tylko część zaproszonych
wybitnych czarodziejów! Zatem, czy stroje
wyjściowe są juŜ zakupione?

Autor: Rita

MruŜka uratowana

MruŜka
skrzatka
pracująca w
Hogwarcie
została dziś
uratowana od
utonięcia .
- To się stało
jak profesor
McGonagall
przyszła, aby
mi wypłacić
moją pensję, tak naprawdę to niezbyt była
zachwycona, ale się zgodziła. MruŜka to
zobaczyła i zaczęła się dziwnie patrzeć na panią
profesor, więc ona (pani McGonagall) zapytała
MruŜkę czy jej teŜ ma zapłacić. A wtedy MruŜka
szybko wybiegła z

kuchni do łazienki i skoczyła do muszli - opisuje
zdarzenie skrzat o imieniu Zgredek.
- Wiem, Ŝe skrzaty nie chcą zapłaty i źle na to
reagują, ale nie wiedziałam, Ŝe ona moŜe zrobić
coś takiego . - Ŝali się pani profesor
Na szczęście skrzatce nic się nie stało, poniewaŜ
została szybko wyciągnięta, a raczej jej głowa
która się zaklinowała .
- MruŜka jest trochę oszołomiona, ale nic jej nie
będzie - zapewnia szkolna pielęgniarka
- Och, jak dobrze Ŝe ją uratowali. To na pewno
dla niej szok, poniewaŜ nigdy nie dostawała
zapłaty i uwaŜa, Ŝe to złe. Więc uwaŜam trzeba
jej jakoś pomóc. Muszę popracować nad
W.E.S.Z. - wypowiada się Hermiona Granger
Nam pozostaje mieć nadzieję, Ŝe nie dojdzie
więcej w Hogwarcie do takich prób
samobójczych.
Autor: BellatrixLestrange
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Fabryka cukierków otwarta!
Zgredek postanawia
załoŜyć własną
fabrykę cukierkówniespodzianek. PrzecieŜ święta
BoŜego Narodzenia
bez tych cukierków
nie były by takie
ciekawe... - tak
komentuje Zgredek
swoją nagłą decyzje o
odejściu z Hogwartu.
Wszystkim jest Ŝal, Ŝe Zgredek odchodzi ze
szkoły, ale przecieŜ on teraz będzie mógł
"rozkręcić własny interes". Jednak
zastanawiające jest jak Zgredek chce to zrobić.Miewał juŜ szalone pomysły, ale ten? - dziwi się
prof.McGonagal. Postanowiliśmy rozwiać
wątpliwości i przeprowadzić ze skrzatem wywiad:
Ja: Dzień dobry Zgredku. Widzę Ŝe się
pakujesz... Kiedy zamierzasz opuścić
Hogwart? Nie jest Ci Ŝal Ŝe zostawiasz tutaj
swoich skrzacich przyjaciół?

Z:Dzień dobry. Zgredek wie Ŝe będzie trochę
tęsknić za Hogwartem, ale teraz gdy nie ma
prof.Dumbledor'a Zgredek nie musi tutaj juŜ być.
Zgredek wyjeŜdŜa za parę dni.
Ja: Skąd Zgredku weźmiesz na tę fabrykę
pieniędzy? PrzecieŜ to kosztowne?
Z: Harry Potter powiedział Ŝe pomoŜe Zgredkowi,
a Zgredek ma zostawione troche pieniędzy. Pan
minister gdy się dowiedział o Zgredka pomyśle
powiedział, Ŝe jeśli Zgredek zgodzi się
zatrudnić do pracy teŜ czarodziei, to pan minister
da Zgredkowie duŜo pieniędzy. Pan minister
mówi Ŝe Zgredek moŜe zmniejszyć bezrobocie.
Ja: Zgredku a kto Ci pomoŜe zbudować tą
fabrykę i gdzie ona będzie się znajdować?
Z: Zgredek będzie budował fabrykę razem z prof.
Snape'm. Prof Snape nie kazał nikomu o tym
mówić, ale to pewnie dlatego Ŝe bardzo lubi
święta i cukierki, i nie chce się do tego przyznać.
Na ulicy Pokątnej mam juŜ lokal.
Ja: Zgredku Ŝyczę więc Ŝeby twoja fabryka
była jedną z najlepszych!
Autor: lilly_evans

Zaginęła sklątka tylnowybuchowa!
Uwaga! W okolicach
Nottingham zaginęła sklątka
tylnowybuchowa. Jest to
bardzo niebezpieczne
stworzenie! Wszystkich, którzy
zauwaŜą jakieś ślady (np.
dymiące krzaki, poparzeni
mugole) niezwłocznie prosimy
o kontakt.
Więcej o zaginięciu tego
stworzenia dowiedzieliśmy się od
właściciela:
„Prowadziłem ją na spacer, na
smyczy. Przystanęliśmy obok
budki z lodami. Dlaczego? Och,
Dolores bardzo lubi lody,
zwłaszcza malinowe! No i jak ja kupowałem te
lody to ona podpaliła smycz i uciekła! Jak to,
jakim cudem? A Panu to nigdy pies ze smyczy
nie uciekł?!
Ona jest bardzo łagodna, lubi dzieci i w ogóle.
Bardzo proszę o pomoc w odnalezieniu jej! Boję

się, Ŝe moŜe umrzeć z tęsknoty i
strachu! PomóŜcie!”
Staruszek widocznie bardzo zŜył
się ze swoją sklątką, dlatego
postanowiliśmy nie
wyprowadzać go z błędu i nie
mówić, Ŝe sklątka bez niego
świetnie się bawi, albowiem:
- podpaliła drewnianego toi-toia,
w którym właśnie ktoś załatwiał
swoje potrzeby fizjologiczne
- wtargnęła na stacje benzynową
( nie będziemy rozpisywać się
na ten temat)
- wystraszyła grupkę staruszków
z laskami
- zjadła czekoladowy pomnik
premiera (wie, co dobre)
- i poparzyła wielu mugoli
Niech ta historia przestrzega przed czarodziejami
zakochanymi w swoich pupilach!
Autor: izula
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Luna Lovegood wychodzi za mąŜ?
Luna Lovegood postanowiła wziąć ślub . Kto
jest jej przyszłym małŜonkiem ? Kiedy to
nastąpi ? Tego i nie tylko dowiadywała się
korespondentka proroka .
K: Skąd ta nagła decyzja?
L: No cóŜ serce nie sługa . Po prostu zakochałam
się .
K: Ale dlaczego w tak młodym wieku
wychodzisz za mąŜ ?
L: Bo boję się , Ŝe on moŜe nie poŜyć zbyt długo .
K: "W to nie wątpi, jeśli będzie musiał zbyt
długo przebywać w twoim towarzystwie". A
więc juŜ postanowione ?
L: Tak , tak. Postanowiłam, Ŝe go wezmę .
K: Kogo?
L :Słucham ?
K: Kogo weźmiesz ?
L: Nie kogo tylko c . Chcę wziąć ślub .
K: Aha. To proszę mnie nie wprowadzać w
błąd . A kiedy to nastąpi ?
L: Termin nie jest dokładnie znany . Ale
postaramy się to zrobić jak najszybciej.
K: Co zrobić?!
L: No jak to co?
K: Proszę bez takich tutaj .
L: Ale jakich?
K: A WIĘC NASTĘPNE PYTANIE! Jak to się
stało ?
L: Ach. Podczas wakacji, zobaczyłam go pośród
innych i zakochałam się od pierwszego
wejrzenia.
K: A co on na to ?
L: Bardzo się ucieszył .
K :"Musiał się chyba uderzyć w głowę" . A jak
się nazywa ten ... ee... szczęśliwiec ?
L: Jeszcze nie wymyśliłam mu imienia .
K: Hmmm... A moŜe nam chociaŜ powiesz kim
on jest ?

L: Ale jak to kim ?
K: Czarodziejem, mugolem, charłakiem ...
L: AleŜ skąd ! No co teŜ pani !
K: Eee ... Domowym skrzatem, goblinem ...
L: W Ŝadnym wypadku!
K: A więc?
L: To chrapak krętorogi.
K: CO?!
L: No wie pani , trzeba sobie dobierać partnerów
o podobnej urodzie .
K:A ... tak tak. To Ŝyczę ...ee... UDANEGO
związku.
L: Dziękuje bardzo. Jeśli tylko pani zechce
proszę przyjść na ślub .
K:O tak na pewno. Do widzenia .

Autor: BellatrixLestrange

Nowa miotła
Nasza redakcja dowiedziała się o produkcji
całkiem nowej miotły .
"Miotła ta będzie mogła słuŜyć do róŜnych celów.
Miotła ta będzie w kształcie... kaczki. Na razie
nazywamy ją Kaczy-lot. Nawet witki będą
ułoŜone na kształt kaczego kupra. Dodatkowo
wbudujemy skrzydła jak u kaczki, dzięki czemu
będzie moŜna jeszcze szybciej się na niej
wznosić. Miotła ta będzie bardzo wygodna i
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bezpieczna. A takŜe będzie mogła osiągnąć
szybkość do 240km/h, szybciej chyba juŜ się nie
da. I jeszcze wbudujemy kacze nogi co zapewni
bezpieczne lądowanie. Na tejŜe miotle będą
mogły spokojnie latać cztery osoby,
przewidujemy takŜe wersje jedno, dwu i

trzyosobowe, a dla rodzin z małymi dziecmi
zamontujemy dziecięce foteliki." - pochwalił się
naszemu reporterowi producent miotły, który nie
chciał jak na razie podać nazwiska.
A my mamy nadzieję na szybką produkcję tej
miotły i na umiarkowaną cenę
Autor: BellatrixLestrange

Sprzedam obraz, tanio
Sprzedam portret Albus'a Dumbledor'a za
jedyne 999 galeonów i 99 sykli. Jedyna taka
okazja na zakupienie oryginalnego portretu
tego wielkiego czarodzieja. Nie kradziony.
Chętnych Kotła 0 18.00 w sobotę.

Portret jest w pozłacanej oprawie. Rozmiary:
1m50cm * 1m. Pasuje do kaŜdego
pomieszczenia. Przedstawia Albusa
Dumbledor'a. Kto go nie chce mieć w domu??
Autor: lilly_evans
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