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Internetas 

 
 Keli paaugliukai burtininkai prisižaid÷. Vaikinai susidom÷jo Žiobarų prietaisu 
kompiuteriu ir kažkuo, vadinamu „internetu“. Jie sugalvojo pakvailioti ir paleisti „virusą“. Šiuo 
atveju „virusas“ n÷ra kokios ligos suk÷l÷jas. Žiobarų kompiuteriuose ir internatuose tai reiškia 
kažkokį dalyką, kuris ką nors sugadina.  

Taigi vaikinai sukūr÷ to viruso versiją burtininkų pasaulyje. Jie užbūr÷ vokus, kad juos 
atpl÷šus visi pastate esantys daiktais pasidengia kažkokia keista lipnia mase. tačiau tai ne 
pabaiga. Po to jis pasidalina į tokius pat penkis vokus ir keliauja pas kitas aukas. 
„Tai siaubinga! Tris dienas visokiais kerais šveičiau namus ir nebuvo jokio rezultato!“, šauk÷ 
pasipiktinusi ponia Matilda Sinister.  

Pasirodo, vienintelis būdas išvalyti tą masę yra paprasčiausios Žiobariškos priemon÷s. 
Bet kokia magija tik pablogina viską. Net panaudoti Šaukiamieji kerai privers jus prad÷ti nuo pat 
pradžios-viskas grįš į pradžią, kai dar niekas nebuvo išvalyta. Kol viskas neišvalyta, niekas 
pastate negali naudoti kerų. 

Per vaikinų apklausą paaišk÷jo, kad jie nor÷jo ne tik pajuokauti, bet ir atkreipti žmonių 
d÷mesį į netoleranciją Žiobarams. Šis jų pokštas gali jiems gerokai atsirūgti. Vaikinams gresia 
didel÷s baudos ir net kal÷jimas vos jiems sulaukus pilnametyst÷s.  

Įsp÷jame, jei gausite Magijos Ministerijos laišką, pažym÷tą septynkampe žvaigžde, 
neatpl÷škite jo, nes dar ilgai dirbsite Žiobariškus darbus. 

Saugumo sumetimais vaikinų pavard÷s neskelbiamos. 
 

Nauja Hermionos meil÷? 
 

Visuomen÷ pagaliau patik÷jo Hariu Poteriu, Berniuku, Kuris Išliko, tačiau ar galima 
pasitik÷ti jo draugais?  

Viena iš jo artimiausių draugų, Hermiona Įkyr÷l÷ vakar buvo pasteb÷ta kalbanti su 
Magijos Ministru Rufu Skrimdžeru. 

"Manau, ji nori susukti jam galvą, - sak÷ mums Zedas Baisinis. - Esu tuo tikras. Ar 
pamenate, ką apie ją raš÷ Rita Nepas÷da? Bet nerašykite šito straipsnio. Juk ir Nepas÷dos jau 
seniai nesimato, čia turbūt panel÷s Įkyr÷l÷s darbas..." - mūsų pašnekovas bailiai apsidair÷ ir 
atsisveikinęs dingo. 

Ar tikrai panel÷ Hermiona gal÷jo prisid÷ti prie didžiai gerbiamos "Magijos Žinių" 
žurnalist÷s pasitraukimo iš darbo? "Magijos Žinių" atstovai teig÷, kad Nepas÷da papraš÷ 
atostogų, nor÷dama išvykti pakeliauti. 

Ir ar tikrai Rufas Skrimdžeras yra naujasis Hermionos taikinys? 
Haris Poteris prad÷jo juoktis, išgirdęs klausimą, kuo ministras gal÷jo sužav÷ti panelę 

Įkyr÷lę ir pareikš÷, kad tai visiški paistalai . "Hermiona tiesiog nu÷jo į ministeriją už mane 
pareikšti, kad mes nenorime tur÷ti nieko bendro tol, kol Magijos Ministerija nesiims rimtų 
priemonių ir ims kontroliuoti pad÷tį šalyje" - sak÷ mums Haris. 

Ronis Vizlis komentuoti atsisak÷.  
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Nusiaubta Fenryro Pilkanugario rezidencija 
 

Praeitame numeryje raš÷me, jog vieną naktį Jorkšyro grafyst÷s smukl÷je buvo pasteb÷ta 
keista grup÷ žmonių, kuri prieš vidurnaktį vieningai pakilo ir paliko smuklę. Tąkart kalbintas 
Remas Lubinas teig÷, jog prieš šį įvykį buvo gavęs kvietimą į vilkolakių susitikimą, kuriame jis 
nusprend÷ nedalyvauti. 

Po nuodugnaus „Landžiosios plunksnos“ tyrimo paaišk÷jo, jog tą naktį buvo įsilaužta į 
Fenryro Pilkanugario vilą, esančią Jorkšyro grafyst÷je netoli min÷tos smukl÷s. Garsiojo 
vilkolakio tąkart viloje nebuvo, bet mums pavyko jį pakalbinti. Pilkanugaris nebuvo gavęs jokio 
kvietimo ir teig÷ negird÷jęs apie jokį vilolakių susirinkimą. Deja, apie savo bei vilkolakių 
bendruomen÷s santykius Pilkanugaris nenor÷jo kalb÷ti, tačiau burtininkų visuomen÷je sklando 
gandai, jog vilkolakiai stengiasi nebendrauti su Pilkanugariu, tad gali būti, jog į vilkolakių vado 
rezistenciją įsilauž÷ ir ją suniokojo vilkolakiai. Šį faktą pagrindžia ir tai, jog įvykio metu buvo 
pilnatis. 

Burtininkų bendruomen÷je šis įvykis reiškia dar vieną pasistūm÷jimą į priekį kovoje prieš 
Mirties Valgytojus, kuriuos remia Pilkanugaris. 

 
Sena meil÷ nerūdija... 

 
Šiais baisiais laikais, kai žmon÷s stengiasi nekišti nosies iš namų, nes bijo būti užpulti 

arba pagrobti, kartais pasitaiko ir negird÷tų dalykų. Kaip tik neseniai magijos pasaulį pasiek÷ 
keistas gandas, kuris liečia ir Harį Poterį, pagars÷jusį berniuką. 

Žmon÷s kalba, kad prieš kelias dienas Severas Sneipas, prieš metus d÷stęs Hogvartso 
burtų ir ker÷jimo mokykloje, buvo tardomas Magijos Ministerijoje. Jam buvo sugirdytas itin 
stiprus Tiesos eleksyras, ir S. Sneipas buvo priverstas išsipasakoti. Ministerijos darbuotojams jis 
papasakojo apie jo  sand÷rį su Gerbiamu Albu Dumbldoru, ryšius su Patys Žinote Kuo bei ... Lile 
Poter. Tardytojai nustebo išgirdę, jog S. Sneipas visada myl÷jo Hario Poterio mamą, ir tai, kad 
jis pasišvent÷ dirbti A. Dumbldorui.  

Mums pavyko pakalbinti ir Harį Poterį. Berniukas, į klausimą ar žino apie slaptą jo 
mamos gerb÷ją, atsak÷ teigiamai ir pridūr÷, jog nustebo pamatęs S. Sneipo gyn÷ją, kuris yra 
tokios pat formos kaip ir jo mamos. Matyt Hariui Poteriui ši tema skaudi, nes jis greit sugalvojo 
priežastį, kod÷l nebegali kalb÷ti. 

Matyt pasklidęs gandas gali būti tikrov÷, tačiau nebūkime visiškai tuo tikri - nežinia, kaip 
paveik÷ Hario Poterio psichiką spaudimas d÷l To, Kurio Nevalia Min÷ti. 

 
Rožin÷s suknel÷s - Ministerijos silpnyb÷? 

 
Vakar, kai visų d÷mesys buvo prikaustytas prie milžinų ir jų veiksmų, aukštas pareigas 

užimantis Magijos Ministerijos darbuotojas buvo pasteb÷tas firmin÷je drabužių parduotuv÷je 
netoli Kiauro Katilo. Užkalbintas mūsų korespondento Ministerijos darbuotojas sutriko ir band÷ 
sl÷pti už nugaros savo pirkinį, kuriuo nešinas ką tik iš÷jo iš parduotuv÷s.  

„Čia nauja indų pašluost÷ mano žmonai“, - greitai išpyl÷ jis, sugrūsdamas pirkinį į 
maišelį, o mūsų korespondentas sak÷ vitrinoje pasteb÷jęs lygiai tokios pat spalvos siaurutę rožinę 
suknelę su petneš÷l÷mis. 

Ar tai naujas būdas apsiginti nuo tamsiųjų j÷gų? Ar tiesiog...keistoka...ministro silpnyb÷? 
Kad ir kaip ten bebūtų, vis didesn÷ dalis mamiškosios visuomen÷s reiškia nepasitik÷jimą 
Ministerija, ir tai jau nebeatrodo keista...  
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Milžinai – pad÷j÷jai 
 

„Landžiosios Plunksnos“ redakciją pasiek÷ žinia, kad jau ne vienas Žiobaras ar 
burtininkas mat÷ milžinus keistai arti gyvenviečių. 

„Ryte pakabinau lauke skalbinius. Tada su vyru išvažiavom. Vakare grįžom ir jau nor÷jau 
eiti miegoti, kai prisiminiau kabančius lauke skalbinius. Taigi, nu÷jau jų nukabinti. Ir pamačiau... 
ak... jie buvo tokie dideli... Siaubas, nenoriu jų prisiminti“, pasakojo susijaudinusi Žiobar÷ 
Brunhilda Tompson, gyvenanti vienkiemyje,  kalnuotoje vietov÷je. 

Tiesa, ponios Brunhildos noras buvo išpildytas ir jai po apklausos pakeista atmintis. 
Tai ne vienintelis atvejis, kai milžinai pasteb÷ti keliaujantys. Šiaip jie to nedaro.  

Vienas patikimesnis liudytojas pasakojo, kad su šeima atostogavo kalnuose ir žem÷ ÷m÷ 
dreb÷ti. Jų šeima nepasimet÷ ir pasisl÷p÷ oloje. Neilgai trukus dreb÷jimas sustipr÷jo ir jie išvydo 
milžinus. 

„Jų buvo gan÷tinai nemažai. Manau, trisdešimt, nemažiau. Nesp÷jau suskaičiuoti. Tačiau 
gird÷jau kaip jie šūkavo „dumbldrrr, dumbldrrr“...“ kalb÷jo Ferdžis Krokfyldas, min÷tosios 
šeimos galva. 

Šie žodžiai privert÷ susimąstyti ne tik straipsnio autorę, bet ir visą redakciją. Ar tai 
reiškia, kad milžinai pad÷s mums kovoti su Tuo, Kurio Nevalia Min÷ti ir Mirties Valgytojais? 

 

Aiškiariagiai – zombiai 
 

 Regis Tas, Kurios Vardas Neminimas rado naują būdą, kaip kenkti padoriems 
burtininkams.  

Vakar Magijos Ministerijos atstovas, nor÷jęs išlikti nežinomas, patvirtino pastaruoju metu 
pasklidusius gandus, kad rinkoje pasirod÷ krištolo rutuliai, kurie neaiškios kilm÷s kerais užburia 
pirmąjį žmogų, kuris tik pabando įžvelgti jame ateitį. 

„Jau gavome daugyb÷s žmonių skundus. Nesp÷jame jų skaityti. Jau vienuolika 
aiškiaregių atsidūr÷ Šv. Skutelio ligonin÷je, nes į juos kreipęsi aukų giminaičiai pasteb÷jo keistą 
jų elgesį“, sak÷ informatorius. 

„Išband÷me ne vieną gydymo būdą, bes niekas nepadeda. Pirmoji teorija buvo ta, kad tai 
Valdymo užkeikimas, tačiau pradedame įtarti, kad klystame“, kalb÷jo Šv. Skutelio ligonin÷s 
atstovas 

Iki šiol neįmanoma nustatyti, kaip veikia naujieji Tamsos j÷gų „žaisliukai“, nes, užkeikęs 
pirmąjį burtininką, rutulys praranda savo galią. 

Burtininkų visuomen÷ sp÷ja, kad visa tai yra d÷l garsiosios pranašyst÷s apie Harį Poterį ir 
Tą, Kurio Nevalia Min÷ti. Kaip yra iš tiek niekas nežino. 
 

Ministerijoje gedulas 
 

Visa Magijos Ministerija ir burtininkų visuomen÷ gedi mirusio, Žudymo kerų pakirsto 
Ministro Skrimdžero. Trumpame pranešime spaudai žuvusio ministro pad÷j÷ja pareišk÷, kad jis 
buvo rastas negyvas prie savo namų. Virš namo skland÷ Tamsos Ženklas. 

Rufas Skrimdžeras, buvęs Aurorų štabo Magijos įstatymų priežiūros departamente 
viršininkas ministro postą gavo vos pernai, kai buvo atleistas Kornelijus Karamel÷. Jis yra 
trumpiausiai vadovavęs ministras visoje istorijoje. 

„Jis buvo geras ministras, vadovas ir žmogus“, šnirpšdamas nosį kalb÷jo vienas 
Ministerijos darbuotojas. 

Pasaulis buvo sukr÷stas šios šiurpios žinios. Kaip apsisaugoti jei net vienas geriausių 
Aurorų nesugeb÷jo to padaryti? 
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Dingusi mokin÷ 
 

Vakar Magiškosios Policijos atstovas oficialiai praneš÷ apie Hogvartso mokin÷ Lunos 
Geranor÷s dingimą. 

„Į mus kreip÷si Ksenofilijus Geranoris. Jis praneš÷ mums apie dingimą ir dabar mūsų 
policija jos ieško. Kol kas nerasta jokių jos p÷dsakų“, teigiama pranešime. 

Mums pavyko pakalbinti kolegą, „Priekabininko“ redaktorių ir savininką geranorį. 
-Kada pasteb÷jote, kad dukt÷ dingo? 

-Ji dingo ryte. Iš÷jo pas draugus ir negrįžo. Sužinojau, kad ji pas juos net nebuvo 
nu÷jusi... 

-Kaip manote, kas jai gal÷jo atsitikti? 

-Galiu tik įtarti... 
-O kokia versija būtų pagrindin÷? 

-Ją gal÷jo pagrobti. Mirties Valgytojai. 
-Kod÷l taip manote? 

-Nes aš visada atvirai palaikiau Dumbldorą ir Harį Poterį. Vien tai, kad „Priekabininke“ 
paskelbiau interviu su Hariu Poteriu, kuriame jis paskelb÷, kad Tas, Kurio Nevalia Min÷ti grįžo. 
Bijau, kad tai kerštas man. 

Po šių žodžių Ksenofilijus pravirko ir nebegal÷jo ištarti n÷ žodžio. Jo dukt÷, Varno Nago 
koledžo mokin÷, šiais mokslo metais tur÷tų mokytis šeštame kurse. Jos ieškoma visoje šalyje, 
tod÷l tikima, kad iki mokslo metų pradžios ji atsiras sveika ir gyva. 
 
 

 
Eina girtas Mirties Valgytojas per kapines ir laidydamas kerus į visas puses r÷kia: 
-Edave Kevarda! 
Jį pamato kitas Mirties Valgytojas ir sako: 
-Ką čia darai? Gi burtažodis ne toks. 
-Tai jei tu toks protingas esi, pasakyk, iš kur  tiek daug aplink lavonų. 

 
••• 

 
Magiškųjų gyvūnų pamoka. Mokytojas klausia: 
-Mokiniai, kaip prisišaukti testralį? 
Vienas berniukas drąsiai kilsteli ranką ir sako: 
-Atsistoti už medžio ir skleisti m÷sos garsus. 
 

••• 
 

- Hileri, man galva smarkiai sukasi... 
- Na, matau, matau. 
 
 

 


