Hileriai streikuoja?
Neseniai „Landžiosios Plunksnos“ redakcija gavo pranešimą iš
besiskundžiančio burtininko, kuris teig÷, kad jau kelios dienos hileriai Šv.
Skutelio ligonin÷je streikuoja. Nor÷dami išsiaiškinti tai tiesa ar ne, mūsų
žurnalistai nuvyko į ligoninę ir buvo apstulbinti. Laukiamasis buvo tiesiog
prigrūstas magiškai sužalotų raganų ir burtininkų. Pabandę nusigauti iki
budinčiosios hiler÷s radome tik magiškai išburtus žodžius: STREIKAS. Daugiau
nieko. Paband÷me susisiekti su Šv. Skutelio ligonin÷s administracija, tačiau į
mūsų pel÷das niekas neatsak÷, d÷l susitikimo netur÷jome jokių vilčių. Kadangi
negal÷jome pakalbinti atsakingas pareigas užimančių asmenų, susisiek÷me su
hileriu, kuris nenor÷jo atskleisti nei savo vardo, nei pavard÷s. Min÷tasis asmuo
teig÷, kad streikas prasid÷jo d÷l ligoninę užplūdusių žmonių. Prasid÷jo tarsi
epidemija - burtininkai ir raganos iš visos šalies tiesiog plūsta į Šv. Skutelio
ligoninę su keisčiausiais negalavimais, kurie dažniausiai būna sukelti d÷l jų pačių
kalt÷s. Kai burtininkų ir raganų su arbatinukais vietoj galvos, ausimis su sparnais,
šluotomis vietoje rankų pasiek÷ absurdiškai didelį skaičių (500 per dvi – tris
dienas), hileriai tiesiog neteko kantryb÷s. „Hileriai netur÷davo laisvo laiko.
Dirbdavo viršvalandžius, už kuriuos jiems niekas nemok÷davo. Taigi buvo nuspręsta kelti streiką. Tai įvyko tarsi savaime. O dabar hileriams jau
siūloma grįžti į darbą. Taip pat siūlomi atlyginimų pak÷limai. Tai, žinoma, kiekvieno hilerio apsisprendimo laisv÷; kiek žinau, keli hileriai sugrįžo į
savo darbo vietas susigundę pasiūlytu atlyginimu. Tačiau šiuo streiku mes norime pažym÷ti tai, kad magijos pasaulio žmon÷s pasidar÷ labai neatsakingi
ir švaistosi kerais į kairę ir į dešinę, o hileriams tenka taisyti pas÷kmes,“ - kalb÷jo min÷tasis hileris. „Landžiosios Plunksnos“ korespondentei pavyko
pakalb÷ti su vienu burtininku, iš kurio nosies šnervių nesustodamos augo morkos. Min÷tasis burtininkas, Entonis Kreivarankis iš Londono, skund÷si,
kad morkos iš nosies auga taip greitai, kad jo žmona nesp÷ja jų naikinti burtų pagalba. „Jei hileriai ir toliau streikuos, nežinau, ką teks daryti toliau.“
Tačiau paklaustas, kokiais kerais užsiaugino sau morkas šnerv÷se, Entonis pab÷go.
Kiek tęsis streikas, niekas nežino, tačiau labai tikimasi, kad jis baigsis kuo greičiau, mat tie keli hileriai, kurie grįžo į savo darbo vietą,
nesp÷ja atker÷ti visų susižeidusiųjų. Jei tik atsiras naujų žinių, „Landžioji Plunksna“ jums tai praneš pirmoji.

Haris Poteris: laisvas ar jau supančiotas?

Vandenių skundas

Šįryt redakciją pasiek÷ intriguojantis anoniminis laiškas. Jo turinys taip
sudomino darbuotojus, kad net šiuo metu vyksta lažybos: tiesa rašoma laiške
ar ne. Kol kas „ne“ yra surinkęs daugiau balsų. Bet dabar ne apie tai.
Tikriausiai visi sp÷liojate, kas rašoma paslaptingame laiške. Ilgiau sp÷lioti
nebeteks-štai jums žymusis laiškas:

Antradienio naktį Hogvartso teritorijoje pasirod÷ keisti
siluetai. Neatpažintos būtyb÷s atkeliavo iš Kiauliasodžio,
tačiau miestelio krautuv÷lių savininkai teig÷ nieko keisto tą
naktį nepasteb÷ję. Įvykį matęs Hogvartso ūkvedys Argas
Filčas sak÷, jog jam at÷jūnai nesuk÷l÷ jokios neigiams
nuojautos, tad jis nenumat÷ blogų jų ketinimų.
Antradienį Magijos Ministerijos darbuotojai gavo
oficialų vandenių valdov÷s raštą, kuriame skund÷si, jog dar
niekada su jų gyvenamaja vieta nebuvo taip žiauriai pasielgta.
Jos teigimu, antradienio naktį apie antrą valandą nepažįstami
žmon÷s pasirod÷ prie ežero kranto ir supyl÷ keletą galonų
nuodingų medžiagų. Manoma, kad tai gal÷jo būti kažkoks
skystis, kurį Žiobarai naudoja savo prietaisams, kuriuos jie
vadina automobiliais, priversti važiuoti. Viską mat÷ paviršiuje
buvę vandeniai, kurie netruko pranešti apie įvykį valdovei. Ši
sak÷, kad akimirksniu ežero vanduo persimain÷, vandeniams
prad÷jo trūkti deguonies. Kai kuriuos vandenius išb÷r÷
didžiuliais spuogais, tad būti vandenyje tapo nepakenčiama.
Vandenių valdov÷ yra įsiutusi, tad neatsako už savo veiksmus.
Ministerijos darbuotojai mano, jog ežerą gal÷jo užteršti
Mirties Valgytojai, nor÷dami eliminuoti vandenius,
palaikiusius Dumbldorą. Nežinia, kada bus išvalytas ežeras,
nes tai mok÷jo tinkamai atlikti tik žinomiausias Hogvartso
direktorius.

Nuostabiosios „Landžiosios Plunksnos“ kūr÷jai,
Perku kiekvieną Jūsų laikraščio numerį ir negaliu nuo jo atsipl÷šti, kol
nebaigiu skaityti. Su malonumu „praryju“ visus straipsnius bei anekdotus.
Belieka Jus tik pagirti.
Neseniai nutiko toks įdomus dalykas, kad nusprendžiau, jog Jums tur÷tų
jis sudominti. Tod÷l ir rašau šį laišką.
Visai neseniai buvau pakviesta su vyru į dukter÷čios vestuves. Jaunikio
nebuvau mačiusi, tačiau buvau tikra, kad gražuol÷ šviesiaplauk÷ mano
giminait÷ išsirinko jos vertą vaikiną. Bet nenuklystam nuo temos...
Nuvykom į min÷tąsias vestuves. Pasisveikinom su giminaičiais, su
dukter÷čia... Ir tada pamačiau jį, jaunikį. Tai buvo ne kas kitas kaip Haris
Poteris! Negal÷jau patik÷ti savo akimis, kurios niekada nemeluoja! Mane
ištiko šokas! Iškart po ceremonijos išvykau oru namo, nes buvau pernelyg
šokiruota.
Šiuo metu mano dukter÷čia su Hariu Poteriu išvyko į povestuvinę
kelionę. Medaus m÷nesį jie leidžia Karibuose. Tačiau tikiuosi, kad
pasibaigus medaus m÷nesiui Haris Poteris grįš gelb÷ti pasaulio.
Tuo ir baig÷si šis laiškas. Ar tikrai Harį Poterį supančiojo
šviesiaplauk÷s žavesio pančiai? Ar jis šiuo metu lepinasi Karibų saule?
Tik÷ti ar netik÷ti-štai kur klausimas.
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Milžinų mados

Podiumai, ryškios šviesos, gražūs
drabužiai... Turbūt vien d÷l to gyvena
maneken÷s. Matyt kiekvienas žmogus
žino jų figūros standartą: 90-60-90. Taigi,
ką pagalvotum÷te apie dizainerę,
kuriančią... milžin÷ms? Taip,
nesuklydote, milžin÷ms.

Tiesa, kol kas kolekcija susilauk÷ ne
milžinų, o žiniasklaidos d÷mesio. Kiuran
prasitar÷, kad dar negavo n÷ vieno
užsakymo. Tačiau moteris viliasi, kad
pel÷dos su užsakymais greitu laiku ims
skristi pas ją.
Dar keistoji kolekcija susilauk÷
dizainerių pašaipų.
„Ta moterišk÷ išprot÷jo. Kam
milžinams gražūs rūbais, jei jie gyvena
urvuose ir miega ant žem÷s? Jie nevalyvi!
Tai tikras medžiagos gadinimas ir laiko
gaišimas. Deborai ne visi namie“, sak÷
vienas jos kolegų.
Dar neaišku, koks likimas laukia
šios rūbų kolekcijos. Belieka tik pridurti,
kad pristatymo metu nei ant podiumo, nei
tarp žiūrovų nebuvo matyti n÷ vieno
milžino.

Ekstravagantiškoji dizainer÷ Debora
Kiuran pra÷jusią savaitę Paryžiuje
vykusiame naujų kolekcijų pristatyme
šokiravo kolegas, kurie vienas kito
klausin÷jo: kam to reikia? Mes
paklaus÷me pačios dizainer÷s.
„Žmon÷s yra tokie savanaudžiai. Jie
įsivaizduoja, kad viskas yra jų ir ko nors
naujo reikia tik jiems. Tačiau jie klysta.
Kol buvau jauna, dažnai su
ekspedicijomis vykavau į kalnus ir
prad÷jau suprasti milžinus. Pra÷jusiais
mestais man kilo id÷ja apie liniją
milžin÷ms. Iš karto kibau į darbą, tačiau
jis užsitęs÷, nes siūti rūbams reikia
daugyb÷s medžiagos. O ir šiaip aš m÷gstu
siūti be magijos, tod÷l tai dar labiau
apsunkina darbą. Bet džiaugiuosi baigusi
kolekciją. Tikiuosi, ji sulauks
pasisekimo.“

Hermioną užpuola Magijos Ministras
Šios savait÷s pirmadienį gavome naują
žinią: Geriausią Hario Poterio draugę
Hermioną užpuol÷ pats Magijos Ministras!
Visas magijos pasaulis buvo sukr÷stas,
išgirdęs šią baisią žinią. Hermiona buvo
užpulta vidury nakties, kai Magijos Ministras
vieš÷jo Hogvartse. Kai mergina ramiai
miegojo Grifų Gūžtos miegamąjame,
Ministras vos nenužud÷ mokin÷s. Dauguma
mokinių sp÷lioja, kad Ministrą aps÷do Tas,
Kurio Nevalia Min÷ti, nes joks sveiko proto
žmogus negal÷tų šitaip pasielgti. „Vos sp÷jau
pramerkti akis nuo garsaus švokštimo man į
veidą, pamačiau prieš jas lazdelę ir
paklaikusias raudonas akis. Jis žiūr÷jo į
mane ir laik÷ nutaikęs lazdelę. Išsigandau,

negal÷jau pajud÷ti. Tesugeb÷jau išleisti tylų
„Gelb÷kit“ ir staiga puoliau ant jo. Ministras
nuvirto ir aš išb÷gau pagalbos. Vis dar
negaliu patik÷ti, jog tai buvo pats Magijos
Minitras“- teig÷ panel÷ Įkyr÷l÷. Mergina,
negalinti atsigauti po patirtos traumos
nebuvo sužeista, tačiau tai paveik÷ jos protą.
Kolkas daugiau nieko negalinti komentuoti
mokin÷ atsiduoda sp÷liojimams, kas gal÷jo
nutikti. Pati A. Undomiel negali patik÷ti tuo,
kad įvyko. „Kai Hermiona pasibeld÷ į mano
miegamojo duris, išsigandau, sakau tiesą. Ji
buvo uždususi, vos kv÷pavo. Nesugeb÷jo
pasakyti nei žodžio, tik didel÷s nuo išgąsčio
jos akys skelb÷ „Sekite paskui mane“. Aš
taip ir padariau. Greitai buvau Grifų Gūžtoje,

kur merginų miegamajame vis dar gul÷jo
Magijos Ministras. Jis pabudęs nieko
neprisimin÷, tod÷l aš sp÷ju, kad tai buvo
Tamsos Valdovo darbas, tačiau teigti dar
nieko negalime, tai tik sp÷lion÷s“- svarst÷
mokyklos direktor÷. Nor÷jome apklausti ir
patį Magijos Ministrą, tačiau Šv. Skutelio
ligonin÷s darbuotojos neleido mums pasiekti
ligonio, sak÷, kad dabar jis sunkios būkl÷s.
Vis dar tiriama, kas aps÷do Magijos
Ministrą, taigi kolkas Magijos Ministerija
nedirba pilnu režimu. Kaip visada, tikim÷s,
kad viskas susitvarkys ir linkime Ministrui
stipryb÷s, o Hermionai- sekm÷s.

Naujas lazdelių gamintojas
Nuo praeito sekmadienio magijos
pasaulyje atsirado šiokių tokių naujovių.
Kadangi ponas Olivanderis dingęs, Londone
žmon÷s negali gauti burtų lazdelių. Tiksliau,
negal÷jo. Dabar netoli „Žaliojo Drakono“
įsikūr÷ pono Damekio lazdelių parduotuv÷.
„Atkeliavau iš labai toli, išgirdęs, kad jums
trūksta burtų lazdelių tiek÷jo, - su švelniu
akcentu sak÷ ponas Damekis mūsų
specialiajam korespondentui. – Verslas klesti,

nors prad÷jau visai neseniai, akivaizdu, kad
žmon÷ms tikrai reikia burtų lazdelių.“
Paklaustas, kur išmoko daryti burtų lazdeles,
ponas Damekis paslaptingai šypsosi. „Tegul tai
lieka paslaptis. Kiekvienas burtų lazdelių
gamintojas turi savo metodiką, o manišk÷ yra
tikrai nepaprasta.“
Ir ji, patik÷kite, tikrai yra nepaprasta. Mat visi
ištarti burtažodžiai suveikia priešingai.. Ištark
„Accio knyga“, ir ji nul÷ks po lova, ištark

2

„Aguamenti“, ir visas netoli buvęs ežeras
atsiduris tavo burtų lazdel÷je, o „Evanesco“
geriau n÷ nebandyti, nes gali išnykti pats, arba
atidanginti iš bala žino kur bala žino ką.
„Man visai patinka, - sak÷ Edas Tolmeris. – Jau
įpratau, o be to, dvikovose šis atvirkštinis
veikimas kartais būna ypač naudingas. Mano
draugai nežino, koks burtažodis prišaukia
Psichus, o man tereikia ištarti „Expecto
Patronum“...

Pasipriešinimas Tamsiosioms J÷goms auga arba Kod÷l gatv÷s keičia spalvą?
Kaip visi gerai žinote, To, Kurio Nevalia Min÷ti pasek÷jai naudoja Tamsos ženklą – kaukolę, iš kurios rangosi gyvat÷. Tikrai šiurpu, tačiau
kažkur pogrindyje, regis, yra bandoma sukurti dar vieną ženklą, kurį naudotų Patys Žinote Ko priešininkai.
Viskas vyksta slaptai, tačiau mūsų korespondentui pavyko surinkti šiek tiek informacijos. „Tai bus Hario Poterio veidas, o fone matysis
raudonos ir auksin÷s kibirkštys, - sak÷ jis. – Šį ženklą bus galima pamatyti ten, kur saugu būti, taip pat, kur bus įveikti Patys Žinote Ko
priešininkai. Tiesa, burtažodis dar tobulinamas, nes kol kas yra šalutinių poveikių.“ Čia mūsų korespondentas atsisak÷ tęsti, paaiškindamas, kad
daugiau atskleisti jam uždraud÷ žmon÷s, tiesiogiai susiję su šių kerų kūrimu, tačiau turime įtarimų, kad su šių kerų šalutiniu poveikiu ryšį turi
vakar raudona ir auksine spalva nusidažiusios Vest Sendo ir Edžerlio gatv÷s.
Ką gi, tai yra nedaug, norint sustabdyti Patys Žinote Ką, tačiau viena maža smulkmen÷l÷ prie kitos, ir nesp÷site n÷ mirktel÷ti, kaip burtininkų
pasaulis švęs pergalę...
O kol kas redakcija prašo skaitytojų nebesiųsti daugiau skundų d÷l neįprastų gatvių spalvų. Tai tik į gera!

Atleistas hileris P. Smitas
Trečiadienį į šv. Skutelio ligoninę buvo atvežtas Magijos Ministerijos darbuotojas Kevinas Bekeris. Manoma, kad jį užpuol÷ įpykdyti milžinai.
Netyčin÷s magijos panaudojimo skyriaus darbuotoją gydyti bei prižiūr÷ti buvo paskirtas hileris Piteris Smitas. Šis jaunas ligonin÷s naujokas
labai apsidžiaug÷ gavęs naują pacientą ir dar labiau nudžiugo sužinojęs, jog jis – Ministerijos darbuotojas. P. Smitas nusprend÷ nukent÷jusio
sužalojimus gydyti naujoviškai – kaip paaišk÷jo, jis buvo iš Prancūzijos gavęs meteliso (vaistinis augalas spygliuotais lapais, red. past.) lapų
nuoviro, kuris tur÷jo akimirksniu užtraukti žaizdas, likusias įkandus milžinams. Tačiau geras noras ir liko noru, nes kitą dieną, po to, kai buvo
panaudotas nuoviras, K. Bekeris buvo rastas negyvas savo lovoje. P. Smitas teig÷, jog ryte at÷jęs perrišti pacientui žaizdų, rado jį praverta burna ir
įsitempusiu kūnu. At÷ję vyresnieji hileriai padar÷ išvadą, kad meteliso nuoviras nebuvo tinkamai paruoštas – buvo likę lapų spygliukai, kurie yra
nuodingi.
Šv. Skutelio ligonin÷s valdžia nusprend÷ atleisti neatsakingą darbuotoją teigdami, jog P. Smitas nebuvo pasitaręs su vyresniais kolegomis d÷l
itin reto nuoviro vartojimo. Vyr. hileris Semuelis Getas paaiškino, kad kiekvieną nuovirą, eliksyrą ar tepalą prieš naudojimą reikia ištirti, ko
nepadar÷ atleistas hileris.
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Mįslingas įstatymo pakeitimas
Vakar Magijos Ministerija nusprend÷ pakeisti vieną iš seniausiai gyvavusių įstatymų
nenaudoti magijos prie Žiobarų. Už šį pakeitimą atsakingas Įstatymų departamento ved÷jas
Kenas Dimplas, kurį, kaip pirmiausia buvo manoma, valdymo kerais buvo užker÷ję Mirties
Valgytojai.
Kiek labiau pasidom÷jusi, „Landžiosios plunksnos“ žurnalist÷ sužinojo, kad Crucio
užkeikimas šį kartą nebuvo naudojamas, mat K. Dimplas elg÷si įprastai, nebuvo jokių
užkeikimo požymių. Kiti Ministerijos darbuotojai steb÷josi, jog min÷tas įstatymų departamento
ved÷jas į darbą atskrido labai brangiu Saudo Arabijoje gamintu skraidančiu kilimu
Prieš keletą dienų jis skund÷si, jog jam neužtenka algos sūnaus mokyklos reikmenims
pirkti. Tai kaip jis gal÷jo nusipirkti tokį brangų kilimą? – steb÷josi K. Dimplo bendradarbis.,
Peršasi mintis, jog departamento vadovas buvo papirktas retu kilimu, kad pakeistų
įstatymą. Kam Tai gal÷jo būti naudinga dar nežinoma, tačiau sp÷jama, jog prie to gal÷jo
prisid÷ti ir Patys Žinote, Kas.

Sneipas ir jo norai
Šiandien į Lazdžiosios Plunksnos studijos langą snapeliu beld÷si nediduk÷ balta pel÷da. Atidarę langą pa÷m÷me laišką ir iškart ÷m÷m÷s jo.
Magijos Ministerija mums praneš÷, kad Profesorius Severas Sneipas vis dar gviešiasi Apsigynimo Nuo Juodosios Magijos profesoriaus vietos.
Aišku mes iš karto grieb÷m÷s šio reikalo- pabandem÷ pasikalb÷ti su pačiu Severu Sneipu. Nuodus ir Vaistus d÷stantis profesorius buvo atviras. Vos
į÷ję vidun grieb÷me jautį už ragų:
- Laba diena, profesoriau. Gird÷jome, kad jūs vis dar norite d÷styti Apsigynimą Nuo Juodosios Magijos, ar tai tiesa?
- Taip, tai tiesa,- pripažino vyriškis.
- Bet kod÷l gi Jums taip svarbi ši vieta?- teiravom÷s toliau, juk reikia išpešti viską, iki paskutinio siūlelio.
- Taip, ši vieta man yra svarbi, ir ne šiaip sau. Aš esu visiškai pasirengęs šiam darbui ir manau, kad geresnių už mane- n÷ra.
Mes apstulbome. Negi Sneipas šitaip savimi pasitiki? Negi jam n÷ nesukirba širdis šitaip kalbant?
- Aha, mes suprantame visą šį norą, juk tiesa, kad ši vieta yra užkeikta, bet... Ar nemanote, kad... Kad direktor÷ nenori Jums patik÷ti šios
vietos?
Mes neberadome žodžių. Profesorius patyl÷jęs grieb÷si veiksmo. Atsistojęs pak÷l÷ lazdelę. Mes begalo išsigandome, negi jis ruošiasi mus
pulti?
- Oi, profesoriau, nereikia. Mes tiesiog teiraujam÷s.
- Taip, jūs teiraujat÷s tik d÷lto, kad paskui gal÷tum÷te visiems paskleisti mano mintis. Ačiū, nereikia. O dabar- dinkite iš čia, įsakau!
Kadangi su tokiu spyriotis neverta, mes atsargiai palikome profesorių vieną, nusprendę, kad dabar jam reikia pails÷ti, o viską pranešę Magijos
Ministerijai paliekame šią istoriją tik trumpam. Brangieji, mes Jums pažadame, kad Jūs dar išgirsite kuo baig÷si visas šitas Severo Sneipo
„antpuolis“.

Apsauginiai eliksyrai ne visada saugo
„Landžiosios plunksnos“ redakciją pasiek÷ žinia, jog burtininkų visuomen÷je sparčiai populiar÷ja Silistros Mek knyga
„Paprasti apsauginiai eliksyrai“. Burtininkai šią naują knygą taip pam÷go, kad „Gražmenos ir juoduliai“ nesp÷ja vežti
papildomų egzempliorių – knygos nuo lentynų tirpste tirpsta. Įdomu, kas įtakoja tokį knygos populiarumą?
Mūsų žurnalistei Lijai Parker pavyko pakalbinti knygyne sutiktą pirk÷ją, kuri pirko jau antrą egzempliorių.
- Man ši knyga labai patiko, daug iš jos sužinojau. Parodžiau ją kaimynei – ji taip pat akimirksniu pam÷go ją, tad teko savo atiduoti.
Dabar perku sau – kaip aš be šios nuostabios knygos? – klausiamai atsak÷ kalbinta ragana.
„Landžioji plunksna“ nusprend÷ pasidom÷ti, kuo burtininkų visuomenę traukia knyga palyginus neįmantriu
pavadinimu. Iš pirmo žvilgsnio tai 0 paprasta receptų knyga, mokanti sutaisyti paprastus eliksyrus, kurie, pasak autor÷s,
apsaugo nuo Mirties Valgytojų bei Patys Žinote, Ko. Šie eliksyrai tur÷tų veikti kaip Fidelijaus kerai, kurie yra labai
sud÷tingi, kad juos gal÷tų naudoti paprasti burtininkai. Taip pat yra keletas eliksyrų, kuriuos išg÷rus tampi nematomu arba
gali keliauti oru. Žinoma, kas nenor÷tų vien eliksyrų pagalba gauti rezultatą, pasiekiamą tik su stipria magija? Tad
nekeista, kad šią knygą pam÷go burtininkai, turintys draugų ar giminaičių Nevert÷lių.
Tačiau ši knyga n÷ra tokia nuostabi, kaip atrodo. Jos šalutiniai poveikiai yra labai rimti: prad÷jus skaityti šią knygą,
sunku nuo jos atsitraukti. Ima kilti mintys, jog ši knyga yra svarbiausia pasaulyje, ir pamirštami tokie dalykai kaip šeima, draygai, gyvenimas. Be
to, išg÷rus eliksyrų, pagamintų pagal šią knygą, pasijuntama blogai, atsiveria didžiul÷s votys, radeda kr÷sti drebulys, prasid÷ję traukuliai būna
nepakenčiami.
Ministerija sp÷ja, jog šią knygą gal÷jo išleisti kažkas iš Mirties Valgytojų, nor÷dami palengvinti To, Kurio Nevalia Min÷ti, dalią, nes min÷tos
autor÷s niekas nebuvo gird÷ję, tad gali būti, jog tai – išgalvota pavard÷. Tad Ministerija įsp÷ja nepirkti šių knygų, o trokštant gauti papildomos
apsaugos, apsilankyti Vizlių krautuv÷l÷je ir nusipirkti Skydinę kepurę ar kitą jų siūlomą prekę.
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Haris Poteris sučiuptas su trolių gauja
Praeito šeštadienio naktį, 3.24 val. Ministerijos darbuotojai sučiupo jau seniai ieškomą trolių
gaują, pasivadinusią - „TOR“ (ką tai reiškia dar neišsiaiškinome). Tačiau su ja, kartu buvo
pagautas įžymusis Haris Poteris kaip jų pagalbininkas. „Landžiosios Plunksnos“ reporterei pavyko
paimti interviu iš vieno magijos ministerijos darbuotojo, kuris pirmasis atvyko į įvykio vietą:
-Jau seniai ši gauja gąsdina vietinius Srenisvilio miestelio vaikus, tačiau mums vis neišeidavo
jų susekti. Šiandien at÷jo, taip ilgai laukta-triumfo naktis! Tačiau mums pavyko sučiupti ne tik
„TOR“, bet ir visiems žinomą Harį Poterį, - ministerijos darbuotojas parod÷ į šalia jo stovintį
vaikiną.
Haris buvo visai susitaršęs, o jo plaukai tikriausiai buvo neplauti beveik m÷nesį. Akimirką jis
primin÷ jaunąjį Severą Sneipą. Didįjį herojų, kadaise susikovusį su Patys Žinote Kuo, buvo tikrai
sunku atpažinti.
-Kaip jūs išsiaiškinote, jog tai Haris, juk jį taip sunku atpažinti?
-Jau nuo pat su÷mimo, berniokas tvirtino esąs garsusis Haris Poteris, kad mes negalime su
juo taip pasielgti! Žinoma mes juo nepatik÷jome ir tik nusijuok÷me. Jau seniai nusikalt÷liai bando išsisukti apsimetę Poteriu.
-Tačiau, negi jis jums neparod÷ rando?
-O, taip. Tačiau juk šių dienų jaunimas jau seniai pjausto savo kūną. Lengva, nors ir skausminga išsipjaustyti tokį randą. O be to, juk per
paskutinį 20-metį labai padaug÷jo meta.
Kai berniūkštis nenustojo tvirtinęs, mes paprasčiausiai panaudojome tiesos dujas. Visi ten buvę, nustebome kai berniukas vis dar r÷k÷ „Aš
Haris Poteris! Paleiskit mane!“. Vis d÷l to, nusikaltimas padarytas, o nusikalt÷liai turi būti nubausti.
-Tačiau, malon÷kite pasakyti, kaip čia atsirado, Haris?
-Tiksliai to nežinome, visa tai išsiaiškinsime teisme, kuris įvyks kitą pirmadienį.
Mielieji skaitytojai, tikim÷s, kad pamaloninome Jus šiomis visiškai šviežiomis naujienomis, tačiau vis dar lieka neatsakytų klausimų... Kokia
bausm÷ laukia Poterio ir kas jį paskatino taip pasielgti? Apie visa tai Jus būtinai informuosime kitame „Landžiosios Plunksnos“ numeryje.

„Na ir prisig÷r÷m mes vakar“ - mąst÷ Haris Poteris, čiuptuv÷liais kasydamasis galvą.
•••
- Ar žinai už ką tau parašiau T?-klausia Makgonagal Ronio.
- Na, štai, profesore, paraš÷te T ir pati nežinote už ką.
•••
Prancūzų restorane burtininkui padav÷jas atneš÷ gražiai patiektą varlę. Bakstel÷jo jis lazdele kelis kartus ją ir ta pavirto gražia
mergele.
Tačiau, kad ir kiek jis v÷liau bebaksnojo, į varlę ji nebeatvirto... teko valgyti taip...
•••

Susitiko gatv÷je du Mirties Valgytojai. Vienas klausia kito:
-Kur tu eini?
-Į Azkabaną.
-Tu ką, išprot÷jai?
-Ne, tiesiog noriu savaitgalį praleisti su savo šeima.
•••
Kai Dumbldoras sužinojo, kad Drakas tapo Mirties Valgytoju, mir÷ iš pavydo.
•••

Vienoje TV laidoje :
- Ar jūs prieš daugybę metų palikote vaiką Vaikų prieglaudoje ir mir÷te?
- Taaiip ...
- Labas, mama.
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HORIZONTALIAI:
1.
2.
3.
4.
5.

Krivių berniuko vardas
Miško sargo Hagrido voro vardas
Dalykas, kurį d÷sto prof. Flitvikas
Hogvartso direktoriaus pavaduotojos pavard÷
Didel÷ gyvat÷, galinti bet ką nužudyti
žvilgsniu
6. Sirijaus Bleko pravard÷
7. Vilkolakis, priklausantis Fenikso Brolijai
8. „Magijos žinių“ korespondent÷s vardas
9. Burtažodis, išjungiantis šviesą lazdel÷s gale
10. Žymiausio auroro vardas
11. Laiškas, savo turinį išr÷kiantis balsu
12. Švilpyn÷s atstovas Burtų Trikov÷s turnyre
(vardas)
13. Didelis šuo, mirties simbolis
14. Grifų Gūžtos kapitonas Hario Poterio
pirmame kurse
15. 9 ¾ .....
16. Kvidičo pozicija

VERTIKALIAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Trigalvio šuns vardas
Galiūnas ...
Merop÷s t÷vo vardas
Burtininkas, galintis pasiversti į gyvūną
Filčo kat÷s vardas
Vienos iš Patil dvynukių vardas
Bilo Vizlio sužad÷tin÷s vardas
Piniginis vienetas vertas 17 siklių
Vizlių sūnus, dirbantis Ministerijoje
Burtažodis keliui pasišviesti
Vizlių sūnus, dirbantis Gringotse
Drako pavard÷
Hogvartso miško sargas
Hario Poterio išskirtinis išvaizdos bruožas
Dumbldoro vardas
Hogvartso direktorius Tomo Ridlio laikais
Magiškas gyvūnas, gyvenantis vandenyje
Bulgarijos kvidičo gaudytojas

