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Pirmoji Hario Poterio biografija 
 

Garsusis biografas Eldredas Vorplis nuo šiol galės pasigirti savo naujuoju darbu, kuris jau 
dabar muša rekordus. Eldredas Vorplis tapo pirmuoju žmogumi, parašiusiu garsiojo Hario 
Poterio biografiją. Šiuo metu naujasis rašytojo darbas yra iškopęs į populiarumo viršūnę.  
„Esu labai patenkintas tokiu didelius dėmesiu. Jau seniai žinojau, kad ši biografija bus 
populiariausia iš mano parašytų“, sakė  knygos autorius. 
„Landžiosios plunksnos“ žurnalistai bandė pasikalbėti su  pačiu Hariu Poteriu, tačiau nepavyko. 
Sužinojome tik tai, kad Haris Poteris nedavė sutikimo biografijai ir gal net nėra ja patenkintas. 
Knyga „Haris Poteris-berniukas, kuris liko gyvas“ buvo parašyta remiantis knygomis apie Tą, 
Kurio Vardas Neminimas, senais straipsniais, Hogvartso mokinių ir kitų, jaunąjį burtininką 
pažinojusių žmonių, interviu, keletu Poterio laiškų, kurie neaišku kaip atsidūrė pas knygos 
autorių. 

Jei Haris Poteris pareikštų nepasitenkinimą, Vorpliui grėstų nemaža piniginė bauda ir 
Azkabanas iki keturių mėnesių. Taip pat garsioji knyga būtų išimta iš prekybos. 

 
 

Vilkolakių sukilimas 
 

Užvakar Magijos Ministeriją pasiekė žinia, jog Jorkšyro grafystėje dedasi neramumai. 
„Landžiosios plunksnos“ korespondentė Seli Tenks nuvyko į įvykio vietą sužinoti daugiau. 
Vėlai vakare Jorkšyro smuklėje susirinko daugybė žmonių,  kad smuklės savininkas Teris Bekas 
net ėmė svarstyti, ar užteks visiems vietos. „Atrodė, kad visi vienas kitą pažįsta. Jaučiausi 
nejaukiai, tarsi būčiau svetimas savo paties smuklėje“, sakė T. Bekas. Ir jis papasakojo, kaip 
likus dvidešimčiai minučių iki vidurnakčio (o tą naktį buvo pilnatis), visi žmonės pakilo ir išėjo 
laukan. „Keistas susibūrimas, tada pagalvojau. Ir nesupratau, kas tai galėtų būti. Tik nupurtė 
drebulys, kai pagalvojau, kad tik jie nebūtų Mirties Valgytojai“, toliau pasakojo smuklės 
savininkas.  

Gyvenvietėje sutikti žmonės pasakojo, kad naktį girdėjo keistus garsus, tarsi vilkai 
staugtų. „Tačiau neatrodė, kad tai būtų vilkai. Mano sūnus Tiblisas yra Animagas, galintis 
pasiversti į vilką, tad žinau, kaip jie staugia“, sakė ponia, nenorėjusi skelbti savo pavardės. Taip 
ir būtume nieko nepešę, jei nebūtume sutikę Remo Lubino, Jorkšyre lankiusio draugą. Buvęs 
Fenikso Brolijos narys papasakojo, kad prieš mėnesį gavo laišką, kviečiantį į Vilkolakių 
susirinkimą. „Nuvykau į tą susirinkimą ir ten sužinojau, kad vilkolakiai vienijasi ir ruošiasi 
sukilimui. Tačiau aš nesusidomėjau“, pasakojo R. Lubinas. Matyt tą naktį ir buvo tas vilkolakių 
sukilimas. Jo pasekmės nebuvo labai žiaurios burtininkams. Buvo įsilaužta į namą, kuriame 
gyveno vilkolakių vadas Fenryras Pilkanugaris ir jį išniekino. Matyt vilkolakiai ieškojo Fenryro 
Pilkanugario, tačiau jo tuo metu nebuvo namie. 

Nepavyko pakalbinti nei vieno vilkolakio, dalyvavusio sukilime, tad jei dar ką nors 
sužinosim, nedelsiant parašysime. 

 
 



 
2 

 

Paslaptingi dingimai 
 

„Landžiosios plunksnos“ redakciją pasiekė žinia, kad paslaptingai dingo naujoji 
Hogvartso burtų ir kerėjimo mokyklos direktorė Arwen Undomiel, Švilpynės koledžo vadovė 
Daidze Amial ir Klastūnyno prefektė, penktakursė Lurida Revendž. Mūsų reporterė nuvyko 
sužinoti daugiau. 

Atvykusią žurnalistę pasitiko Yavanna Kementari, kuri dabar atsakinga už tvarką 
burtininkų mokykloje.  

„Nežinau, kad nutiko. Jos tiesiog dingo, prapuolė. Nepavyksta su jomis susisiekti. 
Nerandame nei direktorės, nei Amial, nei panelės Revendž“,-kalbėjo Kementari.  
Mokiniai, mokytojai ir mokyklos personalas pasimetę ir įbauginti-juk bet kuriuo metu gali dingti 
dar kas nors, o juk neaišku, ar dingusiosios dar gyvos. 

Niekas nežino, kur dabar yra Undomiel, Amial ir Revendž ir ar jos kartu. Mokinių 
nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė. Štai trys pagrindinės mokinių iškeltos teorijos: 
„Ta Revendž man visada atrodė kažkokia nesveika. Nenustebčiau jei paaiškėtų, kad ji prisidėjo 
prie direktorės ir mūsų vadovės dingimo. Revendž nepraleisdavo progos pasipešti, o ir esu 
girdėjusi, kad jos tėvai (Melis ir Heitas Revendž. Red. past.) yra Mirties Valgytojai. Manote, tai 
sutapimas?“-karštai dėstė savo nuomonę Švilpynės koledžo prefektė, penktakursė Lauren 
Malign. 

„Lurida buvo viena pirmųjų mano draugių, kai pradėjau mokytis Hogvartso. Deja, mūsų 
draugystė atšalo, kai buvau perkelta į Varno Nagą. Man be galo skaudu, kad ji dingo, tikiuosi, jai 
viskas gerai. Manau, Lauren klysta, Lurida negalėjo to padaryti, ji nėra tokia jau bloga“, gynė 
klastuolę varniukė Elisa Mirror. 

„Varno Nago koledže sklando gandas, kad jos visos trys išvyko į tarptautinį burtininkų 
pasitarimą dėl keistų įvykių mūsų mokykloje. Vykstant pasitarimui ten apsilankė Mirties 
Valgytojai ir visus pagrobė arba nužudė. Mokykloje vyksta baisūs dalykai, mokytojai ir prefektai 
beveik nebesusitvarko su jaunėliais. Tiesiog nežinau, kaip mokykla atsilaikys be jų. Direktorė ir 
Švilpynės vadovė juk yra autoritetai, o Revendž mažiukai bijo ir klauso“, sakė Monila Laures. 
Ministerija vis dar nieko nekomentuoja. Ji tik paskyrė kelis aurorus dingusiųjų paieškoms ir 
sustiprino mokyklos apsaugą.  

Kol kas daugiau jokių žinių nėra. Tikimės, kad kitame numeryje jau galėsime pranešti ką 
nors naują apie šiuos dingimus. 
 

Patys Žinote Kas siekia užvaldyti Hogvartsą? 
 

Hogvartso burtų ir kerėjimo mokyklai atėjo turbūt sunkiausi laikai per visą ilgą ir 
garbingą jos gyvavimo istoriją.  

Dar visai neseniai burtininkų pasaulis išgyveno baisią netektį – Hogvartso direktoriaus 
Albo Dumbldoro nužudymą. Deja, gana greitai tragedija gali pasikartoti – dingo nauja Hogvartso 
direktorė Arwen Undomiel. Nežinia, ji dar gyva ar jau nebe. 

„Realiausia teorija ta, kad Undomiel pagrobė Mirties Valgytojai. Peršasi išvada, kad Tas, 
Kurio Nevalia Minėti siekia sunaikinti Hogvartso, nes dingo dar ir Švilpynės vadovė Daidze 
Amial“, kalbėjo savas žmogus ministerijoje.  

Padėtis darosi nebevaldoma, tačiau ministras Skrimdžeras situacijos nekomentuoja. Ar 
gali būti, kad jį valdo tamsieji burtininkai? 
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Nauja mada 
 

Rupūžės jau senokai išėjo iš mados tarp gyvūnų augintojų. Katės irgi prarado savo 
populiarumą, jas išstūmė pelėdos. Tačiau ir pastarųjų, rodos, laukia panašus likimas. Burtininkų 
širdis šturmuoja naujieji augintiniai-vorai paukštėdos. Žmonės kreipėsi į mus pagalbos, norėdami 
sužinoti šį tą daugiau apie juos. 

Šie maži mieli voriukai(be burtų užauga iki suaugusio žmogaus delno dydžio)yra 
nuodingi, todėl nereikėtų leisti su jais žaisti savo vaikams. Jie yra tropikų gyventojai, todėl jiems 
reikalinga drėgmė ir temperatūra iki 30 laipsnių pagal Celsijų, 15 laipsnių jiems-šalta.  
Paukštėdos – klestinti ir gana plačiai paplitusi vorų grupė. Patelės deda kiaušinius, iš kurių kelių 
savaičių laikotarpyje išsirita nuo 50 iki 3000 jauniklių. Šie mažieji padarėliai yra plėšrūnai-
kanibalai. Paukštėdos turi aštuonias akis, bet jų regėjimas yra labai prastas. Taip pat vorai negirdi 
ir nejaučia skonio. Jų jutimo organai yra ant kojų. Vorai jaučia judesių ir garso skleidžiamus 
virpesius.  

Dauguma rūšių naudoja neįprastą gynybą. Tai trumpi plaukeliai, kurie dengia jų pilvelį ir 
kojas. Kai voras susierzina, pradeda trinti kojas į pilvelį paskleisdamas alergizuojančius 
plaukelius į savo priešininką. Dėl šios priežasties voras gali nuplikti. Kai kurios rūšys dažniau 
mėto plaukelius, kitos-iškart puola. 
Vorai dažnai būna gan sėslūs medžiotojai, gali kantriai laukti slėptuvėje, plyšyje ar medžio 
kamiene kol auka pati prieis. Jie klajoja tiktai poravimosi metu. 

Voratinkliai turi keletą paskirčių: 
1.Slėptuvės padengimas 
2.Grobio apsukimas tinklu kol pradeda veikti nuodai. 
3.Tinklo klojimas tam, kad voras galėtų juo judėti. (Jie seka savo tinklu grįždami į savo 
slėptuvę.) 

 Neskubėkite ardyti voratinklių-galite pakenkti augintiniui. 
Prieš perkant šį įstabų gyvūną reikėtų susimąstyti-ar tikrai sugebėsiu juo rūpintis? 
 

 
Nauji vėjai Hogvartso padangėje 

 
Po paslaptingo Hogvartso direktorės, Švilpynės vadovės ir Klastūnyno mokinės dingimo 

iš Hogvartso pilyje tvyro sumaištis. „Norėčiau, kad jas kuo greičiau surastų, - mūsų 
korespondentui sakė Yavanna Kementari, šiuo metu atsakinga už tvarką Hogvartse. – Kai kurių 
mokinių neįmanoma suvaldyti... „  

Bet užteks apie tai. Atsirado versija, kur galėjo dingti Klastūnyno mokinė, Lurida 
Revendž. Mūsų specialusis korespondentas vakar šnekėjo su žmogumi, nepanorusiu atskleisti 
savo vardo. „Mačiau panelę Revendž su tokiu tipu, - greitakalbe pasakojo jis. – Jūs nepatikėsite. 
Tačiau iš to, ką mačiau, regis, panelė Revendž rengiasi vedyboms...“ 
Mūsų korespondentas juokėsi visą kelią iki redakcijos, o po to surimtėjęs paaiškino, kad 
pašnekovas labai rimtai pagrindė savo nuomonę. Tai kas gi tas išrinktasis, sutramdęs Luridą 
Revendž? Pasak mūsų informatoriaus, tai... Eldredas Vorulis!  

Ar niūrioje Hogvartso padangėje greitai skambės vestuvių melodija?... 
Redakcija neprisiima atsaomybės už pateiktos informacijos teisingumą. Informatorius 

taip pat teigė, jog Tamsos Valdovas per kvidičo čempionatą palaiko Airijos komandą, ir niekada 
nepraleidžia nei vienų rungtynių, bet apie šios ir anksčiau minėtos versijos teisingumą leisime 
spręsti jums. 

O kol kas telieka spėlioti, kur dingo Hogvartso personalas...  



 
4 

 

 
 

-Hileri, mane kamuoja nemiga. 
-Ar bandėte skaičiuoti didžkirmius? 
-Nepadeda. 
-Na, tai tegul kiekviens didžkirmis papasakoja jums savo biografiją. 
 

••• 
-Kodėl Žiobarai naktį bulves sodina?  
-Kad kolorado vabalas nematytų. 

••• 
 

-Poteri, kodėl atlikai ne visus namų darbus? -klausia Makgonagal.  
-Tai, kad gelbėjau pasaulį... 

••• 
 
“Vėl konservai”, - pagalvojo Pūkėlis, pamatęs ateinantį Filčą su ponia Noris. 

••• 
Treloni klientei:  
- Matau nelaimę! Jūsų vyrui gresia nalaimė. Greitai jūs tapsite našle!  
- Žinau! Geriau pasakykite, ar mane išteisins? 

••• 
 
Čarlis ateina pas Fler tėvą:  
- Aš pažadėjau, kad atnešiu slibino galvą. Štai ji.  
Fler tėvas, visai nesutrikęs:  
- Aš pažadėjau tau dukros ranką. Štai ji. 

••• 
 
- Mama, man jau 14 metų, galima aš imsiu nešioti liemenėlę?  
- Gal geriau nereikia, Roni? 

••• 
 

-Hileri, man atrodo, kai aš kalbu niekas manęs negirdi.  
Hileris:  
-Laba diena. Kuo galėčiau jums padėti? 

••• 
 
 
Išėjo Psichai iš Azkabano-kaliniai lengviau atsikvėpė. Ministerija naujuoju kalėjimo prižiūrėtoju 
paskyrė Harį Poterį. Kaliniai paskelbė streiką-jie reikalauja grąžinti Psichus. 
 


