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Haris Poteris uždarytas Azkabane? 

 
„Šiandien ryte 

bandžiau išlaikyti 
Perkėlimo kerų egzaminą, ir 
netyčia atsidūriau visai prie 
Azkabano. Nepatikėsi, ką 
ten pamačiau už grotų. Harį 
Poterį! Rašau jums, tikiuosi, 
kad išsiaiškinsite,“ – tokį 
laiškelį gavome šį rytą ir 
mūsų specialieji 
korespondentai išvažiavo 
aiškintis padėties. 

Nuvykus į Azkabaną ten 
tvyrojo nekokia nuotaika. Kaliniai, 
pajutę naujienas, besikeičiančią 
valdžią, tamsos jėgų siautimą, 
buvo labai neramūs. Kai 
susitikome su kalėjimo viršininku, 
jis atrodė sutrikęs. „Matote, - po 
ilgų įtikinėjimų duoti interviu 
pagaliau prabilo jis. – Čia toks 
suktas reikalas. Gal jūs 
pakalbėkite su Auroru, kuris jį 
sugavo“.  

Auroras pasirodė esąs daug 
šnekesnis. „Pirmadienį, kelios 
minutės po vidurnakčio, pajutau 

kažką negero. Žinote, aš Auroras, 
per tiek metų išsiugdžiau 
gebėjimą jausti tamsiąsias jėgas. 
Šokau iš lovos, ir kaimynų sode 
sugavau burtininką, kuris 
valdymo kerais buvo ką tik 
užkeikęs mano kaimynus ir norėjo 
jiems kažką įsakyti. Aš, aišku, jį 
nuginklavau ir atgabenau į 
Azkabaną. Bet bėda ta, kad kai 
išėjau kartu su juo į gatvę, kur 
švietė žibintai, pamačiau, kad tai 
– Haris Poteris! Aišku, buvo 
panaudotas Multisulčių eliksyras. 
Ir šis faktas taip pat paaiškina tai, 
kodėl mano kaimynai taip lengvai 
jį įsileido. Hariu žmonės pasitiki. 
Regis, tamsioji pusė tai jau 
pastebėjo“, - baigė Auroras. 
Po kiek laiko Multisulčių 
eliksyras baigėsi, ir galima buvo 
nustatyti, kas yra tas burtininkas.  

Tačiau nerimas nedingsta 
– jei negali pasitikėti net 
Berniuku, Kuris Išliko, kuo gali 
pasitikėti?..
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Grėsmė redakcijai 
 

Iškilo grėsmė ne tik paprastiems 
žmonėms bei valdžios pareigūnams, bet 
ir informacijos skleidėjams, tai yra 
laikraščio „Landžioji plunksna“ 
redakcijai. Pirmojo numerio kopijos, 
matyt, pasiekė ir Tamsiąją pusę. 
Nors laikraštį galima gauti tik 
užsisakius, ir bet kam jis nesiunčiamas, 
vieną ar net kelias jo kopijas neaiškiu 
būdu gavo ir Mirties Valgytojai, Patys 
Žinote Ko pakalikai. Matyt jie 
nusprendė, jog burtininkai neturi žinoti, 
kas dedasi Magijos pasaulyje, tad 
nusprendė likviduoti „Landžiosios 
plunksnos redakciją“, kaip tai padarė su 
„Magijos Žiniomis“ (žr. straipsnį 
„Kenčia ir informatyvioji visuomenė“).  

Kaip rašoma minėtame 
straipsnyje, „Landžiosios plunksnos“ 
redakcijos pastatas buvo gerai 
apsaugotas, tad redakcijos darbuotojai 
laiku sužinojo apie artėjančius Mirties 
Valgytojus.  

Redakcijos patalpoje buvo 
įmontuoti davikliai, pradedantys 
mirksėti, jei netoliese yra To, Kurio 
nevalia Minėti pasekėjų. Tą vakarą, kai 
šie bandė pulti redakcijos pastatą, viduje 
buvę darbuotojai pastebėjo, jog staiga 
ėmė ryškiai šviesti ir greitai mirksėti 
Mirties Valgytojų veidrodis, aparatas, 
rodantis, jog arti yra Mirties Valgytojų. 
Kuo arčiau jie ėjo, tuo ryškesnė šviesa 
buvo. Redakcija nusprendė nelaukti, kol 
pasirodys nekviesti svečiai. Jie stvėrė 
visus reikalingus daiktus - straipsnius, 
spausdinimo mašinėles, popierių, 
svarbius adresus - ir išnyko iš patalpos 
pasinaudoję tam reikalui paruoštomis 
nešyklėmis. 

Po šio įvykio redakcijos patalpų 
adresas nėra skelbiamas, jos yra gerai 
apsaugotos, tad manome, jog šis įvykis 
nebepasikartos. 

 
Ministro liga 

 
Trečiadienio rytą burtininkų 

pasauly suintrigavo paslaptinga Magijos 
ministro Skrimdžero liga. Ministras jau 
nuo pirmadienio nesilanko Magijos 
Ministerijoje ir nesirodo viešumoje. Jis 
tik pranešė, kad serga ir trumpam 
pasiima atostogas. Dar tiksliai nežinoma, 
kad atsitiko, manoma, kad net 
Ministerijos darbuotojai nieko nežino 
apie šią keistą ligą. Tačiau jau pasigirdo 
keletas nuomonių. 

„Man atrodo, kad ministrą 
užpuolė vilkolakis. Juk jis pasiėmė 
atostogas būtent per pilnatį. Argi tai ne 
keista?“-mąsto Londone gyvenanti 
Florija Galvotė. 

„Tikriausiai jis pervargo. Juk jis 
toks tinginys. Nepaliginsi su didžiuoju 
Dumbldoru, kuris tikrai negailėtų savo 
laiko ir sveikatos, kad tik apgintų mus 
nuo To, Kurio Nevalia Minėti. 
Skrimdžeras yra bailys ir tiek“-
nepatikėjo ministro liga Augusta 
Nevėkšlienė. 

Iki šiol spėliojama, kas nutiko 
ministrui: jis serga? apsimeta? jį valdo 
juodieji magai? 

Magijos ministerijos darbuotojai 
savo viršininko ligos nekomentuoja, bet, 
kai tik išsiaiškinsime naujus faktus, 
iškart pranešime. 
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Kaip apsiginti nuo juodosios magijos? 
 

Šiais neramiais laikais, kai net 
žodžio laisvė netenka savo ankstesnio 
neliečiamumo (žr. „Grėsmė redakcijai“), 
visi mąsto, kaip apsiginti nuo juodosios 
magijos. Tam yra daug būdų – vieni 
tobulina savo kerėjimo gabumus, kiti 
pasikliauna amuletų ir įvairių 
apsaugančių priemonių pardavėjais 
(tiesa, šis variantas kartais gali pakenkti, 
o ne padėti, kaip jau buvo ne kartą – 
pardavėjai kartaisi tiesiog pasinaudoja 
pirkėjų naivumu), kai kurie buriasi į 
brolijas ir sąjungas...Tačiau žmonės vis 
tiek įbauginti. 

Šiandien „Landžioji Plunksna“ 
išdidžiai praneša žinią, kurios dar niekas 
nepaskelbė – Šokoladinių Kerų Sąjunga 
atskleidžia kelias savo paslaptis. Tiems, 
kurie nežino, padėsime susivokti, kodėl 
ši žinia tokia svarbi: Šokoladinių Kerų 
Sąjunga nuo seno susibūrusi į uždarą 
ratą, jai priklauso senųjų giminių, 
garsėjusių kerais, atstovai. Ir tie kerai ne 
bet kokie – Šokoladinių Kerų Sąjunga 
nuo seno gamindavo įvairius skanėstus, 
kurie ne tik pasižymėdavo išskirtiniu 
skoniu, bet ir magiškomis savybėmis. Jų 
paslaptys buvo labai kruopščiai 
saugomos, tačiau šiandien jie nusprendė 
pasidalinti keliomis su mumis, kad 
atsilaikyti prie juodąją magiją būtų 
lengviau.  

„Nusprendėme papasakoti 
žmonėms apie Šokoladinės Svajos kerus, 
- sakė mūsų korespondentui Šokoladinių 
Kerų Brolijos atstovas, nenorėjęs 
atskleisti savo pavardės. – Pirmiausia...- 
jis paslaptingai nutilo ir apsidairė aplink. 
– Pirmiausia reikia paimti patį geriausią 
katilą, puoštą...Ne, bet palaukit, jūs tokio 
neturėsite, ar ne? Na nesvarbu, 

pateiksime supaprastintą kerų variantą... 
Paimkite patį geriausią savo katilą, ar 
puodą, ir sutrupinkite jame juodojo 
šokolado plytelę. Kitame katile įpilkite 
keletą puodelių pieno – gerai būtų 
vienaragio, ir dar...- mūsų 
korespondentas krenštelėjo, ir Brolijos 
narys susivokė. – Taip taip, sakiau, 
supaprastintas variantas. Įtariu, 
vienaragio pieno jūs neturite? Na, ką 
padarysi. Taigi, į kitą katilą įpilkite 
keletą puodelių pieno ir pakaitinkite, 
labai labai atsargiai, TIK JOKIU BŪDU 
NEUŽVIRINKITE! Tada ant ugnies 
užkelkite katilą su šokoladu ir pilkite į jį 
šiltą pieną, visą laiką maišydami. 
Maišymas yra labai svarbus… Pamenu, 
vieną kartą Herbertas Nedkelmanas 
pamiršto maišyti, ir…- Brolijos narys 
surauk antakius. – Nerašykite šito, tai 
Brolijos paslaptis. Taigi, toliau, 
maišykite masę, bet vėlgi, neleiskite jai 
užvirti. Maišykite, maišykite, 
maišykite… Geriausiai maišosi 
aštuoniukėmis, žinote? Tada įberite 
cinamono, vanilės… Keletas 
burtažodžių, ir Šokoladinės Svajos Kerai 
baigti, - pašnekovas linktelėjo ir nutilo.” 
Taigi siūlome dar vieną būdą apsiginti 
nuo juodosios magijos. Redakcija 
atsiprašo, kad nebetęs straipsnio, bet 
dabar biure sklando šokolado svajos, ir 
visi korespondentai kelia sumaištį – “kas 
paėmė mano šokoladą?”, “čia ne 
cinamonas, čia kartieji pipirai, žiūrėk, ką 
darai!”, “o ką tu ten rašai, eik greit čia, 
neliks laisvo katilo!” 

Taigi atleiskite, straipsnio 
autorius išeina praktiškai išbandyti 
Šokoladinių Kerų Brolijos nurodymų. 
Skanaus ;)  
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Kenčia ir informatyvioji visuomenė 
 

Kadangi Patys Žinote Kas grįžo, 
magijos pasaulį užvaldė panika. Įvairias 
įstaigas bei institucijas bandė užgrobti 
Mirties Valgytojai. Dauguma spėjo 
pabėgti ir saugiai pasislėpti. Tačiau 
„Magijos žinių“ laikraščio redakcijai 
nepasisekė. Mirties Valgytojai užėmė 
redakcijos pastatą, bet darbuotojams vos 
vos pavyko pasprukti. Dėl šio įvykio 
anksčiau buvęs garsiausias burtininkų 
laikraštis turėjo būti uždarytas ir daugiau 
numerių niekas neišleido. 

Po kurio laiko keletas žmonių 
apsvarstė esamą situaciją ir nusprendė, 
jog burtininkai negali neturėti laikraščio, 
nes apie įvykius daugiau nebuvo kaip 
sužinoti. Tad tie žmonės nusprendė 
įkurti naują laikraštį. Pirmiausia 
pasirūpino redakcijos apsauga ir pradėjo 
ruošti pirmąjį laikraštį. Tad vakar vakarą 
jau buvo paleistas naujas laikraštis 
pavadinimu „Landžioji plunksna“. 
Tikimasi, jog naujasis laikraštis bus toks 
pat populiarus kaip ir „Magijos žinios“. 

 
Hogvartso ežere - paslaptingas gyvūnas 

 
„Landžiosios plunksnos“ 

redakciją pasiekė žinia, jog prieš kelias 
dienas Hogvartso burtų ir kerėjimo 
mokyklos ežere siautėjo paslaptingas 
gyvūnas. Mums pavyko pakalbinti kelis 
mokinius ir mokytojus, susijusius su 
įvykiu. 

Kaip pasakojo mokyklos 
direktorė Arwen Undomiel, antradienio 
rytą buvo užpulti keli Hogvartso 
mokiniai. Pirmoji buvo užpulta 
penktakursė Lauren Malign, Švilpynės 
prefektė. Ji patyrė traumą prie ežero, tad 
ligi šiol yra gydoma Hogvartso 
ligoninėje. Paklausta apie paslaptingą 
padarą, ji atsakė mananti, jog ten gyvena 
tamsios, piktos dvasios. 

Vėliau buvo užpulta Varno Nago 
prefektė Elisa Mirror. Mergaitę, atrodo, 
buvo užvaldęs ežere tūnantis padaras, 
tad jai taip pat teko pagulėti ligoninėje. 
Tiesa, neilgai. Ji mane jog ten gyvena 
paslaptingas ir protingas padaras. 
Padaras nepaliko ramybėje ir dviejų 
Hogvartso mokytojų - Eragono Safyrinio 

bei Yavannos Kementari. Kerėjimo 
mokytojas bandė ieškoti knygose 
informacijos ir taip išsiaiškinti, kas 
gyvena ežere. Jo nuomone, ten gyveno 
senovėje užmigdytas žvėris, turėjęs 
milžinišką galią ir išsilaisvinęs 
pasinaudojęs savo protinėmis galiomis. 
Jam teko kelis kartus su juo susidurti, 
tačiau nei E. Safyriniui, nei gyvūnui 
nieko blogo nenutiko. 

Kiek vėliau paaiškėjo, kad iš 
Oksfordo gyvūnų priežiūros centro 
pabėgo gyvūnas keistu pavadinimu, 
kurio mums nepavyko sužinoti. Ir kitą 
dieną gyvūną išsivežė Oksfordo gyvūnų 
centro atstovas maloniai atsiprašęs už 
sukeltus nemalonumus. 

Po šio keisto įvykio visi 
nukentėję jaučiasi skirtingai. Vieni 
pakeitė požiūri į paslaptingus dalykus ir 
stengiasi išvengti nuotykių, kiti pradėjo 
atsargiau žiūrėti į nepažįstamus dalykus, 
o trečius sudomino padarai, atsparūs 
magijai. 
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Avarijos padariniai 
 

Paaiškėjo keletas detalių tyrime 
dėl Reaktyvinio autobuso avarijos. 
Burtininkų pamėgtas autobusas visai 
neseniai patyrė avariją, kurios metu žuvo 
septyni keleiviai, vairuotojas ir 
konduktorius Stefanas Meredas, pakeitęs 
Steną Šalitakį, kuris buvo sulaikytas, 
apkaltinus jį įtartina veikla.  
Magijos ministerijos Magiškojo 
transporto skyrius išplatino pranešimą, 
kuriame teigiama, kad avarija įvyko dėl 
techninių bėdų-kažkodėl nustojo veikti 
kerai, leidžiantys autobusui laisvai judėti 
žeme.  

„Žmonių matyti juodi dūmai 
atsirado išsivadėjus kerams. Dar 
nežinome, kodėl taip nutiko. 
Aiškinamės, tačiau kol kas rezultatų 
nėra“,-sakė vakar kalbintas pareigūnas, 

nenorėjęs prisistatyti. Žmonių šis 
pareiškimas nenuramino.  

„Ši tragedija privertė burtininkus 
ieškoti kitų keliavimo būdų. Šiuo metu 
net nelegalios Nešyklės yra 
populiaresnės nei mūsų naujasis 
Reaktyvinis autobusas. Žmonės bijo!“, 
nepatenkintas kalbėjo Magiškojo 
transporto skyriaus vadovas Endžinas 
Motoras.  

Šiuo metu yra skaičiuojami 
nuostoliai sukelti avarijos. Į juos įeina 
žalos atlyginimai avarijos aukų 
artimiesiems, senojo autobuso 
rekonstrukcija. Taip pat įskaičiuojamas 
smukęs populiarumas: seniau per dieną 
per šimtą galeonų uždirbdavęs autobusas 
šiuo metu vos surenka dešimt galeonų. 
Žmonės bijo ir niekas nežino, kada grįš 
Reaktyvinio autobuso populiarumas. 

 
Mokytojai Hogvartse 

 
Šiais metais daug Hogvartso 

mokytojų išėjo iš pareigų, tad teko 
ieškoti naujų. Kerėjimo nuo šių metų 
mokys Eragonas Safyrinis, pats tik prieš 
kelis metus baigęs Hogvartsą, tad 
mokiniai tikisi, kad jis bus geras 
mokytojas ir rūpinsis mokiniais.  

Herbologiją dėstys Yavanna 
Kementari. Ji taip pat tik pirmus metus 
dėstys šį dalyką. Mūsų korenspondentui 
ji sakė, kad tikisi, jog pamokos bus 
įdomios ne tik jai, bet ir mokiniams. 
Transfigūracijos mokys Di-Hermė 
Užsispyrėlė. Transfigūracija - labai 
svarbus dalykas, tad šios mokytojos 
parinkimas buvo tikrai tinkamas 
sprendimas. Apie žvaigždes - 
astronomiją - mokys Lure Jewel, 
Klastūnyno vadovė. Magijos istoriją 
dėstys Kotryna Įkyrėlė. Su ja mokiniai 

taip pat dar nespėjo susipažinti, bet keli 
kalbinti sakė, kad tikisi, jog pamokios 
bus daug įdomesnės, nei būdavo 
anksčiau, ir ne tokios nuobodžios. 

Hogvartse šiuo metu vyrauja 
šventinė nuotaika - prasidedantys 
mokslų metai pakiliai nuteikia visus. 
Mokytojai skuba ruošti pamokų, 
mokiniai skuba į Didžiąją salę puotauti... 
Hogvartse vis dar trūksta Nuodų ir 
Vaistų, Apsigynimo nuo Juodosios 
Magijos, Magiškųjų Gyvūnų Priežiūros 
mokytojų, bet direktorė sakė, kad dar 
nesurado idealių kandidatų, ir kol kas šių 
dalykų pamokų nebus tol, kol neatsiras 
mokytojų. 

O dabar žengte marš į Didžiąją 
salę susipažinti su klasės draugais ir 
išklausyti Kepurės dainos 
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Pavojus paštu 
 

Atrodo, Patys Žinote Kieno 
pasekėjai sugalvojo, kaip lengvai pas 
save prisivilioti reikiamus asmenis. Jie 
atrado būdą, kaip kur kas lengviau 
priversti žmones atvykti pas juos. Ir 
genialiausia tai, kad jiems net nereikia 
Valdymo kerų, žmonės patys pas juos 
atsiranda. 

Neseniai magijos ministerijoje 
buvo kilęs skandalas - be žinios iš 
darbovietės pradingo du vidutinio rango 
pareigūnai. Tąkart magiškoji policija 
nesnaudė. Kitą dieną buvo išsiaiškinta, 
jog toks pat likimas ištiko ir keletą 
Gringotso banko bei šv. Skutelio 
ligoninės darbuotojų. Buvo skubiai 
imtasi veiksmų.  

Apklausus pranykusiųjų 
darbuotojų kolegas paaiškėjo, kad prieš 
nelaimę buvo gauti keli laiškai, kurie, 
kaip manoma, ir tapo šių keistų 
pradingimų kaltininkais. „Jie buvo be 
jokio atgalinio adreso ir, kai Tedas, 
vienas dingusių darbuotojų, paėmė vieną 
jų į rankas, kaip mat išnyko kartu su visu 
laišku“, pasakojo Enrikas Delipsas, 

magiškųjų traumų skyriaus vadovas. 
Manoma, jog keistieji laiškai iš tikrųjų 
yra nešyklės, kurias palietus patenkama į 
Mirties Valgytojų, To, Kurio Nevalia 
Minėti šalininkų, nustatytą vietą. Tiksliai 
nežinoma, kur yra toji vieta, bet dėl 
vieno dalyko esame tikri – iš ten dar 
niekas negrįžo. Šiuo metu tebevykdoma 
paieška, tačiau, kaip mums maloniai 
paaiškino nepanorėjęs prisistatyti 
Magijos ministerijos darbuotojas, tyrimo 
detalės kol kas neskelbiamos dėl visiems 
puikiai suprantamų priežasčių. Kai kurie 
burtininkai piktinasi, kad į tyrimą 
neįtrauktas nė vienas auroras, bet tokie 
skundai nesulaukia didelio Magijos 
ministerijos darbuotojų dėmesio, 
kadangi, kaip žinome, Aurorų 
Departamentas darbuotojai šiuo metu 
darbo stygiumi nesiskundžia.  

Magijos ministerija įspėja: gavę 
keistos išvaizdos laiškus, jokiu būdu jų 
nelieskite, o išbandykite Tikrinamaisiais 
kerais. Pastebėję ką nors įtartino kuo 
skubiau informuokite Magijos 
ministeriją. 

 
 
 
 
 
 
 



 
7 

 

Tarptautinė padėtis prasta
  

Po antradienį įvykusio incidento 
Hogvartso Burtų ir kerėjimo mokykloje 
(žr. „Hogvartso ežere - paslaptingas 
gyvūnas“) „Landžioji plunksna“ 
nusprendė išsiaiškinti, kodėl Hogvartso 
direktorė Arwen  Undomiel nesikreipė į 
Magijos Ministeriją ir neprašė padėti. 
Nuvykęs į minėtąją mokyklą, mūsų 
korespondentas iš direktorės sužinojo tik 
tiek, kad jų santykiai su Ministerija nėra 
tokie, kokių jai norėtųsi, ir kol jie 
nepagerės, Hogvartsas Ministerijos 
pagalbos neprašys. 

Kur kas kalbesni buvo 
Ministerijos atstovai. Mums pavyko 
pakalbinti kelis žmones, kurie kažką 
žinojo apie Hogvartso ir Ministerijos 
santykius. 

Bobo Grifitso, Magiškųjų 
žaidimų departamento atstovo žiniomis, 
tie santykiai pašlijo po praeitų metų  
tarpmokyklinio kvidičo čempionato, 
vykusio Hogvartse. Kaip jis pasakojo, 
tąkart įvyko incidentas tarp Hogvartso 
bei Durmštrango mokinių. Durmštrango 
puolėjai itin pažeidė taisykles mėtydami 
Kritlį kur papuola bei įtikinėjo savo 
komandos narius aršiai pulti Hogvartso 
žaidėjus. Pastarieji bandė atsikirsti, tad 
sukėlė riaušes rungtynių metu. „Ir ne bet 
kur! O pačiame danguje, gal dviejų 
kilometrų aukštyje!“, pasakojo B. 
Grifitsas. Nelaimių nepavyko išvengti. 
Buvo sunkiai sužeisti trys Durmštrango 
žaidėjai bei Hogvartso rinktinės 
gaudytojas. Juos visus teko vežti į Šv. 
Skutelio ligoninę. Čempionatas turėjo 
būti nutrauktas, nes svečių komandos 
pareiškė nedalyvausiančios dėl 

netinkamos apsaugos. Verta paminėti, 
jog čempionatas buto tik ką prasidėjęs. 
Bobas Grifitsas daugiau nieko nežinojo, 
nes jį domino tik situacija iš kvidičo 
pusės, tai mūsų korespondentas turėjo 
ieškoti ko nors, kas žino tiksliau.  

Pavyko sutikti Larisę Kepl, 
Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus 
vadovę, kuri suteikė mums daugiau 
informacijos apie Hogvartso bei 
Ministerijos ryšius. Pasak jos, 
Ministerija po minėto kvidičo 
čempionato nusigręžė nuo Hogvartso, 
nes Hogvartsas sugriovė gerus 
Didžiosios Britanijos ir kitų šalių 
(Bulgarijos, Prancūzijos ir kt.) 
tarpusavio ryšius. „Nutrūko prekyba tarp 
šių šalių, sumažėjo turistų skaičius 
Didžiojoje Britanijoje, pasikeitė požiūris 
į mūsų šalį. Šis reikalas palietė net 
Žiobarus!“, sakė Larisė Kepl ir pridūrė, 
jog dar nežino, kaip šitą situaciją reikėtų 
pagerinti. Pasak skyriaus vadovės, buvo 
bandymų gerinti ryšius su kitų šalių 
Ministerijomis pasitelkiant Harį Poterį, 
tačiau tai buvo nevykęs sprendimas. 
„Nežinau, kas tai pasiūlė, tačiau jam 
vieta Šv. Skutelio ligoninėje, o ne 
ministerijoje“, pasibaisėjo Larisė Kepl. 
Galima spėti, jog bandymas deryboms 
panaudoti Berniuką, Kuris Išliko baigėsi  
nesėkmingai. Tarptautinio 
bendradarbiavimo skyriaus vadovė 
pasakojo, jog užsienio šalys pasmerkė šį  
Didžiosios Britanijos žingsnį ir šį 
bandymą pavadino beviltišku. 

Nežinia, kas gali pakeisti 
užsienio valstybių požiūrį į Didžiąją 
Britaniją, bet aišku, kad Hogvartso 
padėtis šioje situacijoje nepavydėtina.

 


