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Kal÷dinių išpardavimų karštlig÷ 
 
Kal÷dos bei Naujieji metai – nuostabios švent÷s, susirenka šeima, bet, žinoma, kokios švent÷s be dovanų? Negali būti n÷ kalbos, kad per šias 

šventes negautume bent mielos smulkmen÷l÷s. Prasid÷jus Kal÷dų karštligei daugeliui pirk÷jų įsiskausta galvos ieškant dovanų, bet, pirmiausia 
dovanų ieškome ten, kur būna didesn÷s nuolaidos.  

Skersiniame skersgatvyje prasid÷jus išpardavimams smarkiai padaug÷jo burtininkų, tad dabar net voro jauniklis nesurastų sau vietos. Madam 
Malkin drabužių parduotuv÷ pasipild÷ nauja žiemos kolekcija goblinams, kuriai teikiama 25% nuolaida. „Stebuklingasis žv÷rynas“ taiko 75% 
nuolaidą stebuklingoms žiurk÷ms kartu su narveliu, bei 15% nuolaidą tritonų priežiūros rinkiniams. Dar viena vieta, kurioje nuolaidos tikrai n÷ra 
mažos, yra „Ailopso pel÷dų centras“, kuriame rudosios pašto pel÷dos kainuoja 50% pigiau nei įprastai. 

Daugelį labai nuliūdino mažos nuolaidos „Gražmenose ir Juoduliuose“, kur knygoms apie magijos panaudojimą puošti namams teikiama tik 
5% nuolaida, o knygoms apie šventinio stalo paruošimą - vos 3% nuolaida. Taip pat papiktino Firminių Kvidičo prekių parduotuv÷, kurioje 
nuolaidos taikomos tik Kritliams bei Kvidičo aprangai. Tačiau nuolaida net 80%. Visose Skersinio skersgatvio parduotuvių vitrinose šviečia 
užrašai skelbiantys apie mažesnes ar didesnes nuolaidas.  

Muštukų skersgatvyje taip pat vyrauja kal÷din÷ nuotaika. Beveik visose vitrinose pro voratinklius matyti viduje iškabintos nuvytusios egl÷s 
šakos, pusiau nuskelti žaisliukai, bei girliandos su blausiai šviečiančiomis juodomis lemput÷mis.  

Apsipirkus bei išalkus užsukite į „Kiaurąjį katilą“, kuris dabar siūlo naujais patiekalais papildytą meniu, bei šventiškai išpuoštus kambarius su 
10% nuolaidą šeimoms.  

Prasid÷s kal÷diniam bumui visi suskubo pirktis, tik b÷da, kad kai kurios parduotuv÷s, kaip antai „Magiškos Vizlių šunyb÷s“ pritrūksta prekių. 
Tačiau visi stengiasi išpildyti pirk÷jų troškimus. 

 
 
 

 
Kal÷dų dvasia radijo stotyje 

 

Pagaliau sulaukus didžiųjų metų švenčių sujuda ne tik žmon÷s, bet ir radijo 
stotys. Miestuose įsižiebus pirmosioms nykštukų girliandos, o namuose 
pasipuošus eglutes, norisi kal÷dinių dainų. Šiuo atveju jomis pasirūpino 
nauja specialiai Kal÷doms sukurta radijo stotis „Selestinos Kal÷dos“, 
kurioje grojamos tik garsiosios magijos pasaulio daininink÷s dainos. 
Atrodytų, kad labai gerai, jog tokių švenčių proga atsirado šventinis radijas. 
Tačiau vienas bet... Išklausę bent vieną Selestinos Kal÷dų giesmę visą 
savaitę nenustoji jos kartoti, o išklausiusi jų daugiau nei keturias ponia 
Kornmet atsidūr÷ Šv. Skuterio ligonin÷s kerų traumų skyriuje. Hileriai dar 
nerado būdo kaip ją išgydyti. „Selestinos Kal÷dos“ stoties įkūr÷jos 
Liuterencija ir Molvinija Relantes teigia, kad radijo stotis niekaip 
neužker÷ta, o šitaip žmones veikia nuostabusis Selestinos balsas.  
Paklaustos apie min÷tąjį atvejį su ponia Kornmet, atsisak÷ komentuoti ir 
išvar÷ žurnalistę Nelauktųjų svečių kerais. Netikintieji kal÷dine dvasia nori 
nenori ja patik÷s, įsijungę radiją ir pareikalavę „Selestinos Kal÷dų“ radijo 
stoties. Įsijunkite radiją ir pasinerkite į šventinį dainų maratoną. 

Sodo nykštukų sukilimas 
 
Maži sodo nykštukai, kuriuos dažniausiai išrenkate iš 

gyvatvorių ir g÷lynų, tvarkydami aplinką, suk÷l÷ streiką. 
Mums pavyko pakalbinti vieną iš jų –žinoma, dalyvaujant 
vert÷jui. “Nelabai suprantu, kokia iš to nauda, - kalb÷jo 
nykštukas, grauždamas bugienio lapą. – Vieni šaukia, kad 
nori pad÷ti Ministerijai, kiti nori prisid÷ti prie To, Kurio 
Nevalia Min÷ti.. Mano manymu, šitaip reiškiasi 
pavasarinių salotų trūkumas, žinote, šiais metais jos itin 
nekaip užder÷jo.” 

Sugraužęs bugienio lapą nykštukas grįžo pas savo 
giminaičius, ir po keleto valandų streikas baig÷si. Mums 
belieka padaryti išvadą, kad kartais sukilimai kyla d÷l 
nevykusio salotų derliaus….  

 
 

Mieli Didžiosios Britanijos gyventojai: burtininkai, raganos, goblinai, milžinai, namų elfai ir kitos būtyb÷s, 
Sveiki sulaukę 2008 metų. Džiaugiuosi, kad šiais sunkiais ir pavojingais laikais dar yra likusių gyvų, nepasidavusių 
blogiui ir stipriai besilaikančių žmonių. Pra÷ję metai visiems mums buvo sunkūs: kent÷me To, Kurio Nevalia Min÷ti, 
mums siųstas kančias, steng÷m÷s išlikti tvirti, ramūs ir išdidūs. Nereikia išbraukti šių metų iš atminties, nes šių 
blogybių d÷ka mūsų bendruomen÷ sustipr÷jo, tapo vieningesn÷, morališkai pasiruoš÷ kitiems panašiems įvykiams, 
jei kartais mums tektų juos išgyventi.  Tad linkiu, mielieji, geresnių, šiltesnių ir gražesnių 2008 metų. 
 

Su Naujais! 
Magijos Ministras Stenlis Bekeris 

 

 



Netik÷tas pokytis Londone 
 
Žmon÷s, šeštadienį iš÷ję pasivaikščioti iš savo namų Londone, buvo labai nustebę. O ir buvo d÷l ko – visas 

Londonas atrod÷ visiškai ne taip. „Iš÷jau iš draug÷s po arbat÷l÷s ir bandžiau pareiti namo, – susijaudinusi pasakojo 
Mer÷ Brait. – Ir įsivaizduokit, pasiklydau! Kažkokie nematyti namai, tiltas, išdygęs ten, kur jo tikrai nebuvo... Galų 
gale nusipirkau žem÷lapį, nes jau buvau praradusi viltį grįžti į savo mieląją Vilidž gatvę. Ir ką jūs manote, žem÷lapy 
jos nebuvo! Nebuvo ir kitų gatvių, vietoj Nacionalinio Operos ir Baleto teatro stov÷jo biblioteka...“ 

Po skubiai sukviestos specialiosios tarybos, kuriai teko rinktis Mančesteryje, nes Londone jos nariams niekaip 
nepavyko susitikti, buvo išsiaiškinti keli dalykai. Pirmasis – iš Paslapčių Departamento dingo vienintelis išlikęs Laiko 
Atsuktuvas. Antrasis – dingo jo saugotojas, tuo metu tur÷jęs bud÷ti Departamente. 

Po intensyvios paieškos jis buvo rastas aikšt÷je, kuri pagal naują žem÷lapį vadinosi M÷lynųjų Balandžių, o 
anksčiau ten augo miškas. Paaišk÷jo, kad saugotojas pasinaudojo Laiko Atsuktuvu, ir pateko į laikotarpį, kai dar tik 

buvo svarstomas Londono planas. „Aš tik nor÷jau pažiūr÷ti, - sak÷ jis. – Bet pro atidarytą langą ÷m÷ pūsti v÷jas ir nupūt÷ du galimus miesto 
modelius ant žem÷s, aš juos v÷l pad÷jau, bet, matyt, ne ta tvarka...“ Iš tiesų – vienas modelis buvo atmestas, o kitas – pad÷tas patvirtinimui.  

Norint atkurti senąją Londono architektūrą, į praeitį buvo išsiųsta panel÷ Hermiona Įkyr÷l÷, turinti patirties su Laiko Atsuktuvu. „Buvo taip 
įdomu, - greitakalbe b÷r÷ ji grįžusi, - įsivaizduokite, „Hogvartsas: Istorija“ buvo dar tik rašoma, aš būčiau tur÷jusi galimybę pabendrauti su jos 
autoriumi! Gaila, kad teko iš karto grįžti...” 

Pad÷jusi modelius taip, kaip jie tur÷jo būti, panel÷ Hermiona grįžo į mūsų laikus ir buvo sutikta džiūgaujančios minios, kurie v÷l tur÷jo savo 
Big Beno laikrodį ir kitus objektus, be kurių neįsivaizduojamas Londonas.  

 
 
Kal÷dų karštin÷ Kiauliasodyje 

 
Pra÷jusį savaitgalį kiekvienas, užklydęs į Kiauliasodį, buvo maloniai nustebintas šventinio šurmulio, užvaldžiusio burtininkų miestelį. 
 Šeštadienį apytiksliais duomenimis Kiauliasodyje apsilank÷ apie 5000 burtininkų ir raganų. Sekmadienį – šiek tiek mažiau. Vieni atvyko 

praleisti šventinio savaitgalio su šeima „Trijų šluotų“ smukl÷je, kuri šiais metais buvo itin prašmatniai papuošta, o kiti lakst÷ po parduotuves 
ieškodami dovanų Kal÷doms. Ir vieni, ir kiti nesuklydo savaitgalį apsilankę magiškame miestelyje. 

Abi miestelio smukl÷s – „Trys šluotos“ ir „Šerno galva“ – buvo perpildytos. Nors pastaroji irgi buvo papuošta šventiškai, žmon÷s mieliau 
rinkosi „Tris šluotas“ nepaisydami velionio Hogvartso direktoriaus Albo Dumbldoro brolio Aberforto pastangų kabinant girliandas, kal÷dinius 
bumbulus ir lemputes. „Trys šluotos“ buvo išpuoštos tikrai šventiškai. Kaip ir kiekvienais metais, smukl÷s kampe buvo dailiai „aprengta“ kal÷din÷ 
egl÷ su įvairiomis spalvomis žibančiom žvaigžd÷m. Smukl÷je nestigo ir amalo, kurio buvau labai daug, tačiau patyrusi šeiminink÷ madam 
Rosmerta patalpą šiuo augalu papuoš÷ labai skoningai. Ant kiekvieno stalo šeiminink÷ išd÷liojo po kal÷dinę žvakę  bei šventines servet÷les. O kam 
pavyko gauti staliuką vakare, gal÷jo pasijusti esą pasakoje, nes įžiebtos lemput÷s ant kal÷din÷s egl÷s bei žibintai ant sienų suk÷l÷ idilišką Kal÷dų 
nuotaiką. 

Tie, kurie aplank÷ Kiauliasodį ieškodami dovanų, nenusivyl÷ už÷ję į krautuv÷lę „Devyni medūs“. Čia buvo galima įsigyti ne tik įprastų 
saldainių, bet ir kal÷dinių skanumynų. Ypatingose lentynose buvo išd÷liotos lazdel÷s su migdolų įdaru, meduolin÷s Kal÷dų Senelių galvos su 
burnoje sprogin÷jančiu spanguoliniu saldainiu vietoje nosies, šokoladin÷s varl÷s su karameliniu užpilu, braškių sirupas su šokoladu ir kitokie 
skanumynai, nuo kurių pavadinimų pradeda raibti akys, o ką jau bekalb÷ti apie saldainių skonį. Ne vieno pirk÷jo akį trauk÷ skelbimų lentoje 
pakabintas pergamentas su pudingo konkurso taisykl÷mis. Pra÷jusios pro jį, raganos imdavo aptarin÷ti savo firminius receptus ir skubinosi gaminti 
pudingų (apie šį konkursą skaitykite 3 psl). 

Kitose parduotuv÷se taip pat buvo galima įsigyti kal÷dinių prekių. Kiauliasodžio pašte burtininkams buvo siūlomi šventiniai pašto rinkiniai, į 
kuriuos į÷jo kal÷dinis laiškų popierius, povo plunksna, auksinis bei sidabrinis rašalas bei bugienio šakel÷. Apkvait÷lis savo krautuv÷l÷je siūl÷ 
juokingų Kal÷dų Senelių skulptūr÷lių, kurios dar÷ neaišku ką. Sp÷jama, jog jos aplieja šokoladiniu sirupu tą, kuris pirmasis atidaro statul÷l÷s galvą. 
Taip pat čia buvo galima įsigyti kvapniųjų pykštukų, svaigiųjų plunksnų, ašarinių kaspinų, kvatoklių letenų ir kitokių prekių, kokių nerasi 
pavyzdžiui prieš Velykas. Pasak pono Apkvait÷lio, pavadinimai patys išduoda prekių paskirtį, tad nebuvo būtinyb÷s klijuoti jų aprašymus. 

Kiauliasodžio gatv÷se vietoj įprastų žibintų kab÷jo kal÷dinių varpelių formos apšvietimai, pakel÷se kur ne kur stov÷jo nuliptydi sniego seniai, 
graužiantys šluotą, ant stogų buvo papuoštos kal÷din÷s egl÷s, o namai išdabinti girliandomis, kurios sukūr÷ ypatingą nuotaiką. 

Miestelio seniūnas Semas Knigšotas sak÷, jog tokia atmosfera Kiauliasodyje būna tik per šv. Kal÷das, kai žmon÷s atvyksta su šeimomis ir 
m÷gaujasi gera nuotaika, bei pridūr÷, jog parduotuvių savininkai specialias prekes paruošia irgi tik kartą per metus, o neišparduotus likučius 
atiduoda labdarai. 



Naujametinio pokylio staigmenos 
 
Art÷jant Naujiesiems Metams, burtininkų bendruomen÷je kiekvienais metais būna keliami naujametiniai pokyliai. Vienas iš garsesnių yra 

aukštuomen÷s keliamas naujametinis pokylis, tai yra, į jį kvietimus gauna tik senos ir grynakrauj÷s šeimos. „Smagu pabūti su senais draugais ir 
gimin÷mis, - sak÷ mums kilmingas asmuo, nenor÷jęs atskleisti savo tapatyb÷s. - Aptariame, kaip pra÷jo metai, suplanuojame, ką veiksime kitais, 
nes dažnai mus sieja ne tik giminyst÷s, bet ir verslo santykiai“. 

Šiemet nutiko šis tas, kas suk÷l÷ visuomen÷s susidom÷jimą šiuo pokyliu. Drakas Smirdžius, Liucijaus Smirdžiaus sūnus, savaime suprantama, 
kvietimą į pokylį gavo, tačiau taip pat jis gavo ir teisę pasikviesti į jį dar ką nors. Kas bus jo išrinktoji? Pra÷jusią savaitę Drakas sak÷ mums, kad 
jau apsisprend÷. „Tai tikrai nuostabi mergina, aš labai tikiuosi, kad ji priims mano kvietimą, nes naujuosius metus nor÷čiau sutikti tik su ja." 

Ar tai bus Pens÷ Parkinson? O gal Hilda Blek? Ar Samanta Not? 
Visi taip manę buvo neteisūs, nes Drakas į pokylį pakviet÷ ne ką kitą, o...Hermioną Įkyr÷lę. 
„Iš kur jūs tai ištrauk÷te?“ - išraudusi klaus÷ panel÷ Hermiona mūsų korespondento, tačiau rankoje laikomas sugniaužtas žalios spalvos 

kvietimas su herbu ir už kampo dingstantis Drakas pad÷jo mums pasidaryti teisingas išvadas. 
Ar tai - naujos meil÷s pradžia? Ar Drakas iš tiesų taip pasikeit÷? Sekite kitus laikraščio numerius, ir paaišk÷s, ar ši istorija turi tęsinį... 
 
 

 
Feniksai ir rūpuž÷s 
 
Nenustebkite, jei šiemet sveikinimus jums atneš ne pel÷dos, o feniksai, rūpuž÷s ar...drakonai. „Vos negavau infarkto, kai atidariusi langą 

pamačiau Norvegijos Gūbriuotąjį, tiesiantį man siuntinį,“ - sak÷ Keit÷ Sanmils iš Jorkšyro. 
-Mes tiesiog pritrūkome pel÷dų, - teisinosi Ministerijos darbuotojas iš Siuntų Pristatymo Departamento. - Laiškų per šventes būna tiek daug, o 

juk pristatyti juos irgi reikia, tai kas belieka? Pasirinkome gana netradicinius būdus, bet laiškus juk pristat÷me, o tai ir buvo pagrindinis mūsų 
tikslas. 

Taigi, įsp÷jame ištikimus „Landžiosios Plunksnos“ skaitytojus - išgirdę beldimą į langą, pirmiausia pažiūr÷kite, kas jums atneš÷ laišką, kad 
nebūtų staigmenos, kai jį atidar÷ vietoj pel÷dos išvysite hipogrifą ar kalnų triušį... 

 

 
 
Kal÷dinių pudingų konkursas 
 
Prieš pat Kal÷das parduotuv÷s „Devyni medus“ savininkai paskelb÷ pudingų konkursą. Jame gal÷jo dalyvauti bet kas. Konkursas nebuvo toks 

populiarus, kaip tik÷tasi pradžioje.  
„Apgailestaujame d÷l mažo populiarumo, tačiau džiaugiam÷s tais devyniais dalyviais, kurie pasidalijo su mumis savo originaliais receptais. 

Buvo sunku nuspręsti, kas nugal÷jo, bet galiausiai pavyko išrinkti geriausią“, sak÷ parduotuv÷s savininkas. Geriausio pudingo vardą peln÷ Harkos 
Plenč šedevras. Ji konkursui pateik÷ savo firminį, neišvaizdų, tačiau daugybę magiškų savybių turintį pudingą. Žalios mas÷s pudingas niekuo 
neišsiskirtų, jei ne jo sugeb÷jimas linguoti į taktą pagal kal÷dinę muziką. Pudingas atrodo labai gyvybingas, mat ilgai neliestas pradeda jud÷ti po 
stalą, taip pat paliestas šakute jis net sudreba iš malonumo. Nuostabus obuolių, aviečių bei cinamono skonis suvilioja jau nuo pirmo kąsnelio. 
Paklausta apie pudingo receptą ponia Plenč tik šyptel÷jo: „Senas šeimos receptas“. Akivaizdu, kad nugal÷toja labai džiaugiasi laim÷jusi, kadangi 
jai prireik÷ raminančiojo eliksyro.  „Devyni medūs“ šiuo pudingu („Žaliąja euforija“) prad÷s prekiauti sausio m÷nesio pabaigoje. Jo kaina bus apie 
3 galeonus ir 5 knutus. Gamintojai tikisi, kad šis pudingas bus populiaresnis nei pats pudingo konkursas.  

 

 
 

Gyveno kartą buvęs Mirties Valgytojas. Jo lavono iki šiol niekas nerado. 
 

••• 
- Hileri, mano dantys pagelto...  
- Tokiu atveju jums tiks rudas apsiaustas! 

••• 
 
Mirties valgytojas, s÷dintis Azkabane, rašo artimiesiems:  
-Kiekvieną ryta keliuosi su Psichais!!! 

••• 
 

-Nesijaudinkite, - guodžia Skrimdžeras Sneipą, - ats÷d÷site iki gyvos galvos, o tada jau žiūr÷sim... 
 

••• 
 
Tamsią šaltą naktį, kai sunku ir negera, šiltai ir draugiškai šviečia Azkabano langai... 

 


