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Huncwoci!

 

To naprawdę wyjątkowy moment. Jesteśmy świadkami i 

jednocześnie twórcami narodzin przewodniego głosu 

młodych czarodziejów i czarownic. Głosu, który w wielkim 

świecie przez wielu jest niesłyszany i ignorowany. Kto jak 

nie młodociani adepci magii będą budować przyszłość? 

Huncowci to nie naiwni marzyciele. To marzyciele pełną 

gębą, ale zupełnie świadomi swoich  zalet, wad i misji, jaka 

przed nimi stoi. Oddaje w Wasze ręce coś, co mam nadzieję 

będzie dla Was prawdziwym kompendium otaczającego 

świata. Bez obaw, tak poważni tutaj nie będziemy. 

Zwyczajnie wstęp musi być odrobinę dystyngowany. 

W praktyce będziemy huncwocili ile wlezie.  

Ot, w końcu prorok dla pryków, żongler dla bzików, a 

Huncwot dla Ciebie.     

 

Pozdrawiam 

 

 

 

 

 

Redaktor Naczelny 
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Dwadzieścia jeden lat temu pożegnaliśmy jedną z 

najznakomitszych osobistości świata magii. Osobistości jakiej 

nie spotykano od przynajmniej wieku. Ikoną czarodziejów 

został jeszcze za życia. Choć  zrzeszał zarówno oddanych 

wielbicieli, jak i zagorzałych przeciwników, to jedno było 

pewne - wobec Albusa Dumbledore’a nie sposób było przejść 

obojętnie. Choć każdy w głowie ma jego rewolucyjne 

wynalazki (chociażby dwanaście zastosowań smoczej krwi) a 

przed oczyma znamienną srebrna brodę, to tylko nieliczni 

mogą pochlubić się tym, że poznali go osobiście. W kolejną 

rocznicę śmierci Albusa Dumbledore’a docieram do jego 

bliskich i pytam o to, jaki był, kiedy schodził z politycznego 

świecznika i chował się w swoim gabinecie, jakim był 

uczniem w czasach szkolnych i co wspólnego miał  z autorką 

ckliwych romansów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hildegarda van der Smith 

Założycielka Klubu Aksamitnych Różdżek 

 

- Och, tak! Albus, Albus… – zaczyna 

rozmarzonym głosem starsza kobieta ubrana 

w staromodną szatę w kolorze brudnego złota 

a w jej oczach pojawiają się ledwo 

dostrzegalne iskierki – mało brakowało a 

wytatuowałbym sobie to imię – wypala a mnie 

odbiera mowę już na początku.  Po chwili, 

dostrzegając mój niemy wyraz twarz,  zanosi 

się skrzypiącym chichotem. -  Kiedy przybyłam 

do Hogwartu Albus był już w czwartej klasie. 

Jak na taką smarkulę, to szybko zaczęły się 

moje miłosne podboje, niech skonam – kręci 

głową z dezaprobatą, ale z wyraźnym 

uśmieszkiem na twarzy - Pamiętam bardzo 

wyraźnie dzień, kiedy go zobaczyłam po raz 

pierwszy. Wielka Sala, wigilijne śniadanie i on. 

Ze swoim zabójczym uśmiechem oraz 

kasztanowymi włosami od których odbijało się 

poranne światło.  I to właśnie wtedy coś mnie 

trafiło… Dokładnie słoik z konfiturą. 

 

 W tym momencie unoszę brwi do góry ze 

zdziwienia i spoglądam pytająco na moją 

rozmówczynię. Ot, w tym wieku demencja jest 

czymś powszednim, więc powinienem być 

przygotowany na gubienie wątków. Jednak 

Pani Hildegarda zanosi się ponownie 

śmiechem. 

 

- Spadł mi na głowę słoik z konfiturą, którego 

21. Rocznica śmierci 
Albusa Dumbledore’a 
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jakaś nędzna sowa nie była w stanie unieść! 

Roztrzaskał się w drobny mak i ostatnią scenę 

jaką zapamiętałam przed omdleniem, to 

sunący ku mnie Albus. 

Z trudem i ja powstrzymuje śmiech wywołany 

obrazem wytworzonym w mojej wyobraźni. 

Nie mogąc się jednak powstrzymać wtrącam – 

Brzmi jak początek miłosnej przygody z 

popularnych kilka dekad temu romansideł Zoji 

Upojnej.  

 

- Oj, kochany… To ja zainspirowałam Zoję. 

Chodziłyśmy do tej samej klasy! Pamiętasz 

główną bohaterkę Luizę z „Ognistego flirtu w 

rezerwacie smoków”?   

 

-  A jakże, nie sposób jej zapomnieć - 

odpowiadam szczerze a usta śmieją mi się 

półgębkiem. 

 

 - A  scenę, kiedy Luizie podczas wyznawania 

miłości Apolinaremu, roztrzaskuje się na 

głowie smocze jajo?  

 

Teraz moje zdumienie sięgnęło zenitu. Takiego 

obrotu rozmowy nigdy  bym się nie 

spodziewał. Nie wiedząc co powiedzieć, 

rozdziawiam usta. Pani Hildegarda tylko kiwa 

głową w stylu „Tak właśnie było” i opowiada 

mi historię powstania jednej z 

popularniejszych, choć nieco szmirowatej, 

powieści. 

 

- Ale wracając… – próbuję z 

powrotem sprowadzić rozmowę 

na wcześniejsze tory, jednocześnie 

starając się pohamować chęć 

wybuchnięcia śmiechem – Właśnie, 

właśnie – dziarsko zgadza się ze 

mną staruszka i powraca do 

swojego rozmarzonego wyrazu 

twarzy. 

 

Przez kolejny kwadrans słucham 

zakończenia felernej historii ze 

słoikiem pełnego truskawkowych powideł. 

Jedenastoletnia Hildegarda ostatecznie trafiła 

do skrzydła szpitalnego, gdzie spędziła dwie 

doby, podczas których doglądał ją, przejęty nie 

na żarty, młodziutki  Dumbledore. Od tamtego 

czasu, ku niewątpliwej radości dziewczyny, 

nawiązała się miedzy nimi żywa nić 

koleżeństwa. – Wszystkie koleżanki mi 

zazdrościły, kiedy mówił mi zwykłe „Cześć” 

idąc korytarzem – dodaje z wyraźnie 

dostrzegalną dumą w głosie – Tak, Albusa w 

szkole znali wszyscy.  Głównie dzięki 

niezwykłym umiejętnościom. Nauczyciele 

patrzyli na niego ze zdumieniem. Choć wydaje 

mi się, że on sam nie do końca zdawał sobie 

sprawę z tego wszystkiego. Był zbyt skromny i 

cichy. Tak czy siak, mnie tam najbardziej 

urzekły jego oczy – skwitowała Pani Smith 

odrobinę rumieniąc się 

 

Jednak pomimo, że w nastolatce buzowały 

miłosne wibracje względem przystojnego 

gryfona, to do końca jego pobytu w szkole nie 

odważyła się ujawnić swoich uczuć, co 

przyjmuję z wielkim zaskoczeniem i smutkiem. 

Postanawiam jednak drążyć na koniec. 

 

- Czego się Pani obawiała? Czy już wtedy 

przejawiał skłonności… 

 

- On był nieuchwytny – wpada mi w słowo 

Pani Hildegarda – Dużo czasu 

spędzałam śledz… obserwując go. 

Chodził na wszystkie możliwe 

dodatkowe zajęcia organizowane w 

szkole – wzdycha – Od koła 

eliksirów , po klub szycia sweterków 

dla  sierot… 

 

Minerva McGonagall  

dyrektor Hogwartu 

 

- O, jesteś 
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Minervę McGonagall zastaję w gabniecie, 

który niegdyś należał do Dumbledore’a. Siedzi 

za potężnym biurkiem i coś zawzięcie skrobie 

na pożółkłym pergaminie. Zachodzące słońce 

delikatnie wpada przez okiennice i rzuca cień 

na błyskawicznie poruszające się w jej ręku 

pióro. Kiedy podchodzę bliżej, pani profesor 

nie odrywając wzroku od kartki, wskazuje mi 

tylko wolną dłonią na puste krzesło stojące na 

przeciw. Siadając rzucam ukradkowe 

spojrzenia na wiszące wokół nas portrety. 

Przez kilka chwil w gabinecie słychać jedynie 

skrobanie. 

  

- Myślałam, że chcesz o coś zapytać – 

przypomina o sobie dyrektorka, po czym 

odkłada swoje gęsie pióro ze złotą końcówką i 

wbije we mnie swój wzrok – Nie mam za dużo 

czasu.  

 

Biorę głęboki wdech i… 

 

- No już dobrze, dobrze. Kto by pomyślał, że 

się będziesz się jeszcze stresował rozmową ze 

swoją  leciwą nauczycielką – twarz 

zdecydowane jej łagodnieje.  Jednym 

zamaszystym ruchem różdżki wyczarowuje 

nam dwie szklanki z sokiem dyniowym – Ale 

pamiętaj, że zgodziłam się na to spotkanie 

tylko ze względu na Ciebie. Propozycji z 

proroka codziennego mam już dość. Co rok to 

samo. – dodaje cierpko  -Ty Gamoniowaty 

nigdy nie byłeś. Chociaż do orła z transmutacji 

też Ci było daleko – rzuca mi spojrzenie spod 

okularów, lecz na jej twarzy pojawia się 

niezmiernie rzadkie zjawisko - uśmiech – Więc 

mam nadzieje, że będzie do rzeczy. 

 

Na wspomnienie dawnych lekcji nieco się 

rozluźniam. To samo chyba poczuła 

McGonagall.   

 

- Albus był jedną wielką łamigłówką. Nigdy nie 

było wiadomo co mu przyjdzie do głowy –robi 

pauzę i uśmiecha się najwyraźniej na jakieś 

wspomnienie – Był jednak jeden dzień w roku, 

kiedy dokładnie wiedziałam czego mogę się 

spodziewać. Był to dzień moich urodzin. 

Zawsze gdy budziłam się o brzasku, na moim 

kawowym stoliku czekała już na mnie, jeszcze 

ciepła, kajmakowa tarta z orzechami włoskimi. 

Obok zawsze była koperta. 

 

- Co zazwyczaj w niej było? – moja 

ciekawskość bierze górę.  

 

W tej samej chwili profesor McGonagall rzuca 

w moją stronę twarde spojrzenie. Przez 

moment mam wrażenie jakby w jej głowie 

rozgrywała się zagorzała batalia pt. „Rozbroić 

go za to wścibstwo czy nie?”.  Jednak jej 

napięta twarz się rozluźnia. Zwycięstwo. 

 

- Koperta skrywała najbardziej frymuśne 

życzenia, jakie miałam okazję dostawać. Miały 

postać rymowanek.  Na brodę Merlina. Rymy 

się nigdy nie powtarzały, więc nie mogę sobie 

nawet wyobrazić ile czasu poświęcał na 

wymyślanie ich. 

 

- Czy pamięta Pani profesor i może przytoczyć 

jakiś wierszyk?  Jestem pewien, że nasi 

czytelnicy byliby skłonni oddać swoje kolekcje 

kart czarodziejów z czekoladowych żab, aby 

móc poznać jeden z nich.   

 

Przez chwilę świdrujemy się wzrokiem. Słyszę 

ostentacyjne westchnięcie i po chwili pani 

profesor gwałtowanie sięga po różdżkę. 

Doigrałem się. I nie łudzę się – będzie bolało.  

Zamiast jednak okropnego huku wywołanego 

zwaleniem mnie z krzesła, do moich uszu 

dochodzi tyko ciche syknięcie.  W dłoniach 

czarownicy pojawia się mały zwitek 

pergaminu.  Z wbitym we mnie wzrokiem, 

odwija rulonik. Następnie tempem 

topniejącego lodowca przenosi go, aby 

odczytać zapis. Odchrząka znacząco i recytuje: 

 

- Urwis, psotnik, hultajska dusza, ta ich słodka 



 
5 

niespodzianka to uczta dla śródbrzusza. W 

dniu tak znaczącym, dla wielu smutnym, lecz 

nie dla hipogryfa, wręczam Ci order, medal, 

puchar – dla szkolnego szeryfa. Sekrety, 

berety, małe szczuroszczety, dołączam Ci 

najdroższa, roboty własnej, buraczkowe 

skarpety. 

 

Ambrozjusz Flume 

właściciel Miodowego Królestwa 

 

Do Miodowego Królestwa 

wstępuje po drodze z Hogwartu, w 

ostatnie dni roku szkolnego. Kiedy 

przechodzę przez drzwi nad 

którymi maluje się urokliwy szyld 

ze złotymi napisami, rozlega się 

znajome brzmienie 

dzwoneczka. Brak uczniowskiego 

tłoku i kociokwiku sprawia, że 

sklepik, który sam uwielbiałem 

odwiedzać w latach studenckich, wydaje mi 

się teraz kilka razy większy.  Jak zwykle moją 

uwagę przyciągają stosy piętrzących się 

czekoladowych różdżek i 

dyniowych pasztecików.  

 

 - Oho, oho!  

 

Zza lady wysuwa się postać wysokiego 

mężczyzny z siwiejącymi włosami i 

zaciekawionym spojrzeniem. - Oho, czy to Pan 

dziennikarz?  

Podwijam rękawy swojej koszuli i podchodzę 

przywitać się z moim rozmówcą. 

- W rzeczy samej, to ja z panem 

korespondowałem, Panie Flume. Jestem 

redaktorem czasopisma „Huncwot”.  

 

Mężczyzna wskazuje, żebym poszedł za nim 

krętymi schodami na górę. Po chwili 

znajdujemy się w małym pokoju w którym 

mieszczą się tylko dwa pudrowo różowe 

fotele. Kiedy siadamy pan Flume pociera 

entuzjastycznie dłonie i zawiesza na mnie 

wyczekująco spojrzenie. 

 

-Czy to prawda, że Albus Dumbledore często 

odwiedzał Pana sklep? – zaczynam bez 

obwijania w bawełnę. 

 

Słyszę „Oho!” a z uśmiechu na twarzy 

czarodzieja wyczytuje, że bardzo 

wyczekiwał tego pytania. Chyba do 

tego stopnia, że przygotował sobie 

przemówienie w pełnej krasie, bo 

kilka chwil później jego ton głosu 

brzmi, jakby coś deklamował. 

 

- Naturalnie, naturalnie. Przynajmniej 

raz w tygodniu tutaj 

bywał.  Zazwyczaj w 

porach wieczornych, tuż przed 

zamknięciem. Wtedy jest spokojniej 

niż w środku dnia, bo jak Pan pewnie 

wie… - wypina dumnie pierś – 

sprzedaję najlepszą czekoladę w Anglii. A ktoś 

taki jak Dumbledore jadał wyroby tylko 

najlepszej jakości, prawda?         Używam 

wyłącznie naturalnych składników i… 

 

-Co najczęściej u Pana kupował? 

 

-Oho… Uwielbiał musy-świstusy, zawsze skusił 

się na dwie torebki. Zdecydowanie nie mógł 

też opuścić sklepu bez karmelkowych muszek. 

I kwachów. I rzecz jasna, dyniowe paszteciki to 

była jedna z jego słabości. Ale to chyba słabość 

nas wszystkich. 

 

-Jakiś czas temu, dosyć szumnie, swoim 

własnym życiem żyła pewna plotka, Panie 

Flume. Mam nadzieję, że rozwieje Pan moją i 

naszych czytelników niepewność.     Czy 

pracował Pan z Dumbledorem, tuż przed jego 

tragiczną śmiercią, nad wypuszczeniem linii 

wyrobów cukierniczych, sygnowanych 

nazwiskiem profesora?  
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Mężczyzna lekko kołysze się w fotelu i robi 

sztuczną minę, która chyba miała przywodzić 

na myśl wyraz twarzy dziecka, które zostaje 

nakryte na podjadaniu ciastek. Po chwili kąciki 

jego ust unoszą się i już wiem jakie dźwięki 

zaraz usłyszę. 

 

-Oho! Czyli dotarł Pan do źródła, redaktorze. 

Więc… - teatralnie bierze głęboki wdech –… to 

prawda. Najprawdziwsza prawda. Pewnego 

wieczora zwierzyłem się Albusowi, że 

obmyślamy z moją małżonką nową recepturę 

dla kociołkowych piegusków w wersji 

limitowanej na Halloween. Wtedy on 

zażartował, że gdyby miał własną cukiernię to 

nie byłby chyba w stanie wymyślić nowych 

słodyczy, bo wszystko jest już u nas dostępne. 

I wtedy pojawiła się w mojej głowie ta złota 

myśl – puka się palcem w głowę – pomysł pod 

tytułem „Cukiernia Dumbledora”. Czyli jego 

autorskie słodkości. To byłby natychmiastowy 

hit – ciągnie, patrząc gdzieś ponad mną 

rozmarzonymi oczyma, w których niemal 

dostrzegam przesypujące się galeony - 

Dumbledore z entuzjazmem i nutą 

rozbawienia podzielił mój pomysł. I w ten 

sposób zaczęliśmy opracowywać konkretny 

plan. Do momentu nieszczęśliwych wydarzeń 

na Wieży Astronomicznej byliśmy w 

posiadaniu trzech wyrobów – spuszcza głowę - 

Była to linia zawierająca gumę do żucia 

„Albuzowy gąsior”, lizaka „Albuzowy lizus” 

oraz kremówkę „Albuzowy urwipołeć”. 

Wszystko o smaku arbuza.  

 

Na pytanie czy jest szansa, że kiedyś 

wspomniane produkty trafią na sklepowe 

półki, Pan Ambrozjusz odpowiada tajemniczo:  

Kto wie. 
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czy zaledwie 

 
przeciętna? 

 

 

P 

Wybitna  
 

 

 

 

                                                                                                        Przez wielu nazywana 

najmądrzejszą czarownicą swojego pokolenia, członkini Złotego Trio, absol-

wentka Hogwartu, która ostatecznie objęła stanowisko ministra magii. Tylko 

nas - redakcję „Huncwota" - Hermiona Granger wpuściła do swojego gabinetu, 

by podzielić się swoimi wspomnieniami z okazji 21 rocznicy tragicznej śmierci 

Albusa Dumbledora.  
 

 

   od biurem Granger, pomimo wczesnej 

pory, panuje wyjątkowy ruch. Dziesiątki 

ludzi czekają na swoją kolej, tłocząc się w 

ciasnym korytarzu. Niski jegomość na po-

czątku kolejki pilnie domaga się rozwiąza-

nia jego problemu jednak pomimo gło-

śnych okrzyków, wszyscy dookoła wydają 

się go ignorować. Czyżby głos przeciętnego 

obywatela nie miał tu najmniejszego zna-

czenia?  

Pukamy niepewnie do drzwi, oczekując 

odpowiedzi. 

-Wejść! 

Gabinet jest urządzony skromnie. Dwie 
biblioteczki mieszczące się przy ścianach 
pękają w szwach od książek. Minister, 
ubrana w niebieską garsonkę, siedzi za 
biurkiem, gdy jednak podchodzimy bliżej, 

podnosi się z miejsca i kiwa na nas z 
uśmiechem.  
 
-Za chwilę mam spotkanie z wysłannikiem 
departamentu międzynarodowej współ-
pracy, obawiam się więc, że nie mamy zbyt 
wiele czasu - wyrzuca, podpisując zama-
szyście jeden z arkuszy i odkładając go na 
stos, gdzie piętrzą się inne. Bałagan jest 
pierwszym słowem jakie ciśnie się na usta, 
spoglądając na drewniany blat. Czy kto-
kolwiek byłby w stanie się w tym połapać? 
W nasze oczy rzuca się również łatwość z 
jaką Granger podpisuje kolejne papiery, 
zupełnie nie poświęcając im swojej uwagi - 
To dla mnie naprawdę wielka starta, na-
wet pomimo tego, że minęło już tak wiele 
lat. Czasami mam wrażenie jakby to 
wszystko wydarzyło się zaledwie wczoraj. 
Ciągle pamiętam ten widok, przerażenie 
malujące się na twarzach innych uczniów, 
niepewność tego co nadejdzie…- dodaje 
zanim jesteśmy w stanie zadać jakiekol-
wiek pytanie - Albus Dumbledore był na-
szym mentorem, nauczycielem i oczywiście 
niezastąpionym dyrektorem.  
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To była zaledwie dziecinna 

zabawa, chcieliśmy podszkolić 

się nieco w zaklęciach, a na-

zwaliśmy się tak z racji sza-

cunku jakim darzyliśmy 

dyrektora 

 
 

 
-Mówiąc „niezastąpionym” ma pani na 
myśli to, że profesor McGonagall, która 
obecnie pełni funkcję dyrektorki, nie nada-
je się na to stanowisko czy… 
 
-Profesor McGonagall jest idealnym wybo-
rem na stanowisko dyrektora - kobieta 
wchodzi nam w słowo - miałam na myśli 
jedynie to, że Dumbledore był człowiekiem 
wyjątkowym, pełnym 
empatii i jestem prze-
konana, że każdy, kto 
miał szansę lepiej go 
poznać, byłby w stanie 
to potwierdzić. 
 
-Czy Pani też zalicza się 
do tego grona? 
 
-Co mają państwo do-
kładnie na myśli? - 
Granger zamiera na 
chwilę i nie jesteśmy w 
stanie zlekceważyć tiku 
nerwowego jaki poja-
wia się na jej twarzy. 
Czyżby coś było na 
rzeczy? Warto tu przypomnieć lekceważą-
ce podejście Dumbledora do jakichkolwiek 
zasad i faworyzowanie wybranych 
uczniów. Oczywistym faktem było nad-
używanie przez niego władzy i przydziela-
nie punktów za brak jakichkolwiek zasług. 
Praktyka ta przez dłuższy czas była igno-
rowana jednak liczni świadkowie ochoczo 
potwierdzili, że miała miejsce przez całą 
jego kadencję.  
 
-Czy może się pani zaliczyć do osób, które 
znały Dumbledora, nazwać się jego przyja-
ciółką? - drążymy dalej, wiedząc, że nie 
możemy zawieść naszych czytelników - 
oczywistym było, że dyrektor posiadał 
swoich ulubieńców. Pani, jako jedna z naj-
lepszych uczennic i zarazem przyjaciółka 
Harry’ego Pottera zapewne również wid-

niała na tej liście. A może to właśnie zażyła 
znajomość z dyrektorem spowodowała, że 
znajdowała się pani tak wysoko w hierar-
chii szkolnej? 
 
-Nie będę odpowiadać na takie pytania - 
ucina szybko - sądziłam, że będziemy 
wspominać to jakim człowiekiem był Dum-
bledore a nie zajmować się dziecinnymi 
plotkami - Granger najwyraźniej postana-

wia negować wszystkie 
fakty i udawać, że nie 
istnieją. Dowody mówią 
jednak za siebie. 
 
-Plotką nie jest jednak 
to, że należała pani do 
„Gwardii Dumbledora”. 
Udało się nam dotrzeć 
do spisów i list obecno-
ści z tamtych czasów. 
Interesującym faktem 
jest, że wszystkie są 
sporządzone i podpisa-
ne przez panią. Samo to 
świadczy o tym, że to 
właśnie pani zajmowała 
się dowodzeniem w tej 

organizacji i zapewne… 
 
-To nie miało nic wspólnego z Dumbledo-
rem - głos Granger lekko drży, a jej palce 
zaciskają się coraz intensywniej na trzy-
manym w dłoni piórze.  
 
-Proszę wybaczyć ale sama nazwa sugeruje 
coś całkowicie innego… 
 
-Owszem, nazwa wskazuje na powiązanie 
z Dumbledorem ale on nie miał nawet po  
jęcia o istnieniu naszej grupy. To była zale-
dwie dziecinna zabawa, chcieliśmy pod-
szkolić się nieco w zaklęciach, a nazwali-
śmy się tak z racji szacunku jakim darzyli-
śmy dyrektora - odpowiada po chwili za-
stanowienia, najwyraźniej szukając jakiejś 
wiarygodnej wymówki.  
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 -Ćwiczyliście czarną magię? 
 
Twarz Granger przybiera czerwony kolor. 
 
-Powiedziałam już, że nie będę odpowia-
dać na podobne…  
 
-Z racji zażyłej znajomości jaką posiadała 
pani z Dumbledorem… 
 
-Nie miałam żad… 
 
-…na pewno była pani świadoma tego, że 
w przeszłości interesował się on czarną 
magią i zakazanymi sztukami. Razem ze 
swoim partnerem, Gellertem Grindelwal-
dem planowali obalenie mugolskiego 
świata i podporządkowanie go sobie. Czy 
właśnie to zamierzała pani wtedy osiągnąć 
ze swoją grupą? Zrobić to, co jemu się nie 
udało? 
 
Minister otwiera usta jednak zamyka je 
równie szybko, zapewne nie znajdując 
odpowiednich słów. 
 
-Nie mam pojęcia skąd czerpiecie podobne 
informacje jednak zaręczam, że ćwiczyli-
śmy wtedy jedynie zaklęcia obronne. To 
wszystko - rozkłada szeroko ręce w geście 
poddania a następnie dodaje nieco ciszej, 
najwyraźniej zaniepokojoną swoją niewie-
dzą i lakonicznymi odpowiedziami - czy 
mogłabym prosić o wysłanie mi później 
tego wywiadu do autoryzacji? Nie jestem 
pewna czy podoba mi się kierunek w jakim 
to zmierza i… 
 
Drzwi od gabinetu otwierają się gwałtow-
nie a w pomieszczeniu pojawia się ruda 
czupryna. 
 
-Rose! - Granger podrywa się zza biurka - 
ile razy wspominałam, że… 
 

-Mamo, Hugo znowu zabrał moją miotłę 
chociaż mówiłam mu, że nie może jej uży-
wać bez mojego pozwolenia - wyrzuca z 
siebie dziewczyna.  
 
-Kochanie, porozmawiamy o tym w domu, 
dobrze? - Granger próbuje ratować sytu-
ację jednak napięcie jest doskonale wi-
doczne na jej twarzy. Czyżby sobie nie ra-
dziła? A skoro nie jest w stanie zapanować 
nad swoimi dziećmi, co dopiero mówić o 
czarodziejskim świecie? 
 
-Ale Hugo… - próbuje oponować dziew-
czynka w tym momencie rozlega się jed-
nak huk i w kominku stojącym z boku po-
jawia się jej brat. 
 
-Może przyjdą państwo trochę później… - 
Granger uśmiecha się do nas sztucznie. 
 
-Mamo! - Hugo podbiega do kobiety, szar-
piąc ją za ubranie. 
 
Korzystając z okazji, podchodzimy do jej 
córki. 
 
-Uważasz, że Twoja mama sprawdza się w 
roli ministra magii?  
 
-Chyba tak - odpowiada niepewnie dziew-
czyna. 
 
-Chciałabyś być taka jak ona? - drążymy 
dalej.  
 
-Nie wiem. 
 
Zanim jesteśmy w stanie zadać kolejne 
pytanie, Granger ponownie się do nas 
zwraca. 
 
-Proszę tego nie zapisywać. 
 
Czyżby miała do ukrycia coś więcej? 
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-Jak odniesie się pani do tego, że pani wła-
sna córka nie popiera decyzji mianowania 
panią na ministra magii? - pytamy. 
 
-Bez komentarza. 
 
-Czy nie chciałaby pani żeby dzieci podąża-
ły pani śladami? 
 
To pytanie jednak również pozostaje bez 
odpowiedzi. Granger wymownie spogląda 
na drzwi, pokazując tym samym, że nasza 
rozmowa dobiegła już końca. Opuszczamy 
gabinet, słysząc jak Hugo zaczyna zanosić 
się płaczem. 
 
Na korytarzu w dalszym ciągu piętrzy się 
tłum oczekujących. Na pytanie czy Granger 
jest odpowiednim wyborem na ministra 
magii, jeden z mężczyzn w szarym trenczu, 
wzdycha. „Nie głosowałem na nią” - wyja-
śnia a kolejne osoby w kolejce kiwają po-
takująco głowami. Trudno się im dziwić. 
Nasza krótka wizyta w gabinecie ministra 

utwierdziła nas jedynie w przekonaniu o 
tym, że nie jest ona odpowiednią osobą do 
sprawowania władzy nad innymi ludźmi. 
Posiadająca zero umiejętności logistycz-
nych, nie potrafiąca zapanować nad swo-
imi emocjami i uciekająca od udzielenia 
odpowiedzi na podstawowe pytania. 
Większość z nich została przez nią skwito-
wana krótko i bezbarwnie - bez komenta-
rza. Czy tego oczekuje się od głowy czaro-
dziejskiego świata? Potwierdza się tu do-
niesienie naszego informatora, który za-
pewnił nas, że Granger udało się wspiąć 
tak wysoko, ponieważ uzyskała poparcie 
swojego najlepszego przyjaciela Harry’ego 
Pottera. Możemy jednak przypuszczać, że 
to nie jedyna osoba która stoi za jej sukce-
sem. Minister nie chciała się do tego przy-
znać jednak bez wątpliwości pozostaje 
kwestia jej zażyłej relacji z Albusem Dum-
bledorem. Jak daleko sięgają macki tej 
konspiracji? O tym postaramy się infor-
mować na bieżąco i śledzić kolejne poczy-
nania wybitnie przeciętnej Granger.  

 

  

czyli nic innego jak kapcie drapiące, przydadzą się każdemu, niezależnie od stanu majątkowego, wieku czy czystości 

krwi. Swędzą Cię stare brodawki? Pozostałości grzybicy dają się we znaki? Cierpisz na młodzieńczy swędziak potliwy? Zapomnij o 

wszelkich dolegliwościach i nieprzyjemnym dreszczyku w stopach! Nie chcesz znowu drapać się przy ludziach, a już tym bardziej, 

przy goblinach? Kapcące są stworzone właśnie dla Ciebie! Żaden wolny skrzat nie wytknie Ci Twojego problemu, a każdy bierny 

obserwator, mający nadzieję na pooglądanie nieudolnych prób złagodzenia swędzenia (nawet się rymuje!), obejdzie się ze sma-

kiem! 

Kapcące SAME wyczuwają swędzące miejsca, nie musisz więc robić nic, poza założeniem ich na stopy. Niewielkie, drapiące mo-

duły z najlepszej jakości gryfiego włosia, delikatnie, ale skutecznie, złagodzą Twoje dolegliwości. Już nigdy nie będziesz musiał/a/o 

wykręcać czy też odpinać stopy, żeby gdzieniegdzie drapnąć. Przebywasz w pracy, szkole, a nawet więzieniu? Niezależnie od tego 

gdzie i czy związany/a/e jesteś, kapcące poradzą sobie nawet ze skurczami! Stworzone magicznie już od podstaw, nie potrzebują 

zaklęć ładujących ani odnawiających energię. Nie reagują na temperaturę, nie straszne im deszcze, nawet meteorytów. Każda 

czarownica, czarodziej czy troll znajdzie coś dla siebie. Kapcące zaprojektowano i do szat wyjściowych, i sportowych, więc za-

wodnicy Quidditcha nie mają się o co martwić! Już nigdy nie spadniesz z miotły, chcąc się podrapać, Kapcące zrobią to za Ciebie! 

Kapcące dostępne w każdym lepszym sklepie odzieżowym, miotlarskim i farmaceutycznym.  

Dla uczniów Hogwartu prenumerujących „Huncwota” 105 % zniżki! 
 

Kapcące 
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Ekscytacja! Podniecenie! Te 

dwa słowa z pewnością 

idealnie opisują nastroje 

miłośników muzycznych 

wrażeń przed najważniejszym 

wydarzeniem tych wakacji. Za 

niespełna dwa tygodnie rusza 

piętnasty Letni Muzyczny 

Magifestiwal w Wexford 

Beach. Muzyczne widowisko 

rozpocznie się w piątek, 14 

lipca i potrwa do niedzieli.  

Impreza, jak co roku, ściągnie 

do Irlandzkiego miasteczka kilkadziesiąt 

tysięcy czarodziejów z całej Europy. Z tego 

powodu Ministerstwa Magii opracowywało 

przez ostatnie miesiące skrupulatny plan 

bezpieczeństwa i ochrony społeczności 

czarodziejskiej. Po zeszłorocznym incydencie, 

przez lekkomyślne zachowanie i nadużywanie 

czarów, podjęto stosowne środki 

zapobiegawcze. Przypomnijmy, że grupa 

młodocianych czarodziejów z Północnej Walii 

dosiadła Ogniomiota Katalońskiego, który był 

elementem performance’u jednej z kapeli 

występującej na festiwalu, i latała nad 

pobliskimi klifami, najprawdopodobniej na 

oczach mugolskich mieszkańców.  Niestety 

podobne praktyki są częstym zjawiskiem 

towarzyszącym tego typu  plenerowym 

uroczystościom. Co roku ministerstwo 

zatrzymuje także kilkanaście osób, które pod 

wpływem mocnych trunków oddają się 

beztrosce i  przy użyciu mioteł oraz zaklęć 

lewitacyjnych skaczą z urwiska. Nie 

zapominajmy jednak, że festiwal w Wexford 

Beach to przede 

wszystkim święto 

ciężkich brzmień i 

zapierających 

dech w piersiach 

występów. 

Na pytanie 

czego 

możemy 

spodziewać 

się w tym  roku 

odpowiada nam 

jedna z osób 

odpowiedzialnych za organizację koncertów. 

 

-Dostaliśmy zamówienie na czterysta 

zestawów fajerwerków doktora Filibustera i 

Narowistych Świstohuków od Wesleyów. Więc 

zapowiada się iście wystrzałowo. Nie 

zabraknie również egzotycznych stworzeń na 

scenie. Nie, nie będą to smoki, ale mogę 

zapewnić, że różdżki wypadną Wam z 

wrażenia z rąk. Ponad to w pierwszy dzień 

zostanie utworzona pływająca i poruszająca 

się wzdłuż plaży platforma na której będą 

organizowane konkursy z atrakcyjnymi 

nagrodami. 

 

 A kto zagra w ciągu tych trzech wyjątkowych 

dni? 

 

- Tradycyjnie pierwszy dzień festiwalu to dzień, 

zarezerwowany przede wszystkim dla 

debiutantów i zupełnych świeżynek przemysłu 

rozrywkowego. Na scenie pojawią między 

innymi Trytony znad Sekwany, których  
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Lista 
przebojóow

wwww 

 

1.  

2. 

3.  

4. 

5. 

 

Piękna jak akromantula 

Hobogobliny 

Hej Stworze! 

Niewidzialne skrzypki 

 
Czary poczwary 

Trytony znad Sekwany 

Ballada o kociołku 

Konstancja 

Czterej głupcy 

Znicze z 

powyginanymi 

skrzydełkami 

 

WYGRAJ ostatni bilet na festiwal! 
Jedyna taka okazja, tylko dla 

czytelników „Huncwota”! Zawsze 

marzyłeś,        żeby             zobaczyć 

największe gwiazdy z bliska a 

nigdy nie miałaś na to środków? 

Lub zawsze sprzątnięto Ci bilety 

sprzed nosa? To Twoja szansa - 

zawalcz o marzenia! Wytnij kupon 

znajdujący się obok,  odpowiedz na 

pytanie dlaczego to właśnie do 

Ciebie powinien powędrować 

ostatni bilet i wyślij! To takie 

proste! Jednak nie zwlekaj za 

długo. Rozstrzygnięcie konkursu 10 

lipca.  

pierwszy singiel typowany jest już na tegoroczny 

hit wakacji, drapieżna grupa Fabryka Zombie czy 

urocze damy z  zespołu Różdżkoczułki. Obecność 

potwierdziła także, hulająca od miesięcy na 

listach przebojów, Konstancja. Drugi dzień umilą 

nam już artyści z prawdziwego topu. Wystąpią 

takie gwiazdy jak Alabastrowe Szyszymory, Głos 

serca czy powracające z nowym materiałem po 

kilkuletniej przerwie Znicze z powyginanymi 

skrzydełkami. Z kolei ostatni dzień jest 

wyjątkowy i niesamowicie klimatyczny, bowiem 

scena należy wówczas do niezastąpionych 

legend i starych wyg muzycznego świata. Ich 

piosenki mają czarującą wymowę, ponieważ 

łączą pokolenia. Dlatego Ci artyści idealnie 

nadają się do zamknięcia festiwalu. Mowa 

oczywiście o  Fatalnych  Jędzach, Hobogoblinach  

i Celestynie Warbeck.   

 

Cała redakcja „Huncwota” ma to szczęcie, że 

będzie przez czas trwania festiwalu obecna na 

plaży w Wexford. Także wśród nas nie brakuje 

miłośników muzyki granej na żywo. I za to 

uwielbiamy swój zawód. Dzięki niemu możemy 

łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli bujać się 

w takt muzyki i jednocześnie przygotowywać w 

głowie wyjątkowe relacje z koncertów dla 

naszych czytelników.   

 

 

 



 

 

Faul jakich mało! 

Cały stadion wstrzymał oddech, kiedy najnowszy nabytek 

Tajfunów z Tutshill – Denis Ross – zanurkował w kierunku znicza 

po dziesięciu minutach meczu ze Strzałami z Appleby. 

Skrzydełka znicza niemal ocierały się o dłoń młodziutkiego 

szukającego, kiedy nagle dostał jednocześnie dwa potężne ciosy 

parą tłuczków. Kibice śledzący każdą sekundkę meczu przez 

omnikulary nie kryją niesmaku sytuacją jakiej byli świadkami:  

- Aż mi obiad stanął w gardle, kiedy to zobaczyłem! 

Panie, krew mu prysła chyba z każdego miejsca na 

twarzy. Nosa to on już na pewno nie ma! 

Rossem zajęła się grupa uzdrowicieli, która już po kilkunastu 

minutach przetransportowała młodego zawodnika do Szpitala 

Świętego Munga. Personel szpitala przekazał prasie tylko 

szczątkowe informacje. Wynika z nich, że stan zdrowia 

reprezentanta Tajfunów jest ciężki, ale stabilny.  Tuż po 

zakończonym meczu, który ostatecznie wygrały Strzały z 

Appleby, doszło do kilku aktów agresji wobec zwycięskiej 

drużyny. Podniosły się także głosy, aby pozbawić ich 

uczestnictwa w Lidze Quidditcha. 

 

 

Strzały z Appleby 

 

Nietoperze z Ballycastle 

 

Zjednoczeni z Puddlemere 

 

Sroki z Montrose 

 

Tajfuny z Tutshill 

 

Pustułki z Kenmare 

 

Chluba Portree 

 

Katapulty z Caerphilly 

 

Harpie z Holyhead 

 

Jastrzębie z Falmouth 

 

Armaty z Chudley 

 

Wędrowy z Wigtown 

 

Osy z Wimbourne 

Ostatni mecz 

Nadchodzący mecz 

350 – 80 

VS. 

 

 

       
         Nazwa „Zwód Wrońskiego”  podchodzi od nazwiska Polskiego 

szukającego z drużyny Gobliny 

 z Grodziska? 

Czy wiesz, ze…... 
. 
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1. Kiedy jestem sam w 

domu to najczęściej: 

a) śpię 

b) tańczę walca 

c) gram w gargulki 

d) opycham się słodyczami 

2. Nie znoszę kiedy: 

a) muszę posprzątać swój 

pokój 

b) jest depresyjna pogoda 

c) muszę uwarzyć nową 

miksturę 

d) przez przypadek wsadzę 

różdżkę do tylnej kieszeni 

4. Nie wyobrażam sobie 

dnia bez: 

a) poobiedniej drzemki 

b) czarów 

c) partyjki w szachy 

czarodziejów 

d) pączka z lukrem 5) Kolekcjonuję: 

a) kolorowe kapcie 

b) figurki zawodników 

Quidditcha  

c) bilety z koncertów 

Hobogoblinów 

d) karty z czekoladowych 

żab 

3. Marzę o: 

a) świętym spokoju 

b) najnowszym nimbusie 

c) podróży do rezerwatu 

smoków 

d) wyprodukowaniu 

własnego piwa kremowego 

Najwięcej A 
Gumochłon 

Gumochłony, podobnie jak 

Ty, prawie w ogóle się nie 

poruszają. Znajdzie się dla 

Was wspólne miejsce na 

kanapie. 

Najwięcej B 
Lunaballa 

To co łączy Was oboje to.. 

miłość do tańca i bycia w 

ciągłym ruchu! Podczas 

pełni lunaballe wykonują 

skomplikowane tańce 

tylnymi nogami. Może 

jakiś duet?  

Najwięcej C 
Leprokonus 

Te skrzaty są wielkimi 

psotnikami i tak jak Ty nie 

znoszą nudy. Na ogół są 

nastawione przyjaźnie, 

więc na pewno znajdziecie 

wspólny język! 

Najwięcej D 
Błotoryj 

Waszym ulubionym 

zajęciem jest jedzenie! 

Przysmakiem błotoryji są 

mandragory. Hodowcy tej 

rośliny często wyrywając 

jej nać, znajdują na końcu 

resztki tego, co stało się 

łupem błotoryja. To 

podobnie jak Ty ze 

słodyczami! 
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przedam niuchacza. Nie pamiętam, jakie nadałem mu imię, a jest strasznie drażliwy i nie 

pozwala mi nazwać go ponownie, co skutkuje tym, że nigdy mnie nie słucha – w końcu nie znam 

jego imienia. Nawet go rozumiem, w dzieciństwie byłem tak podobny do skrzata domowego, że 

matka mnie z nim myliła i wołała „Pyćka” do własnego syna, a skrzata nazywała „Rudolf”. Okropna 

kobieta, jak mi Merlin miły. W każdym razie, mój niuchacz jest nad wyraz wrażliwy, wystarczy, że 

schowałem przed nim pierwszego lepszego knuta, a nie oddawał mi zegarka przez tydzień. Trzeba 

się z nim obchodzić delikatnie, najlepiej ukryć wszystko, co się błyszczy, jeszcze zanim pojawi się w 

domu. No, z tym domem to nie przesadzajmy, ja mieszkam w lekko skorygowanej stodole, ale 

jemu to najwyraźniej nie przeszkadza. Jeżeli już zauważy coś wartego uwagi, jest w stanie zrobić 

dosłownie wszystko, żeby znalezisko zdobyć. Nie zalecane zabierać go na mecze, raz zauważył złotą 

zapinkę na szacie jednego z zawodników i wskoczył na jego miotłę. Było to o tyle niekomfortowe, 

że powyższy zawodnik okazał się szukającym. Niuchacz od razu porzucił myśl o zapince, gdy tylko 

zobaczył złotego znicza, którego z resztą zaraz połknął. Ha, moja krew, też swego czasu byłem 

najlepszym szukającym w Hogwarcie, a znicze łapałem z zamkniętymi oczami. Może to wynikało z 

faktu, że wybito mi je podczas jednego meczu, a sędzia uznał za nieprzyjemne dla pozostałych 

zawodników patrzenie na puste oczodoły. Potem kupiłem sobie szklane gałki, ale widzę niewiele 

więcej, nie mam pojęcia dlaczego. A, jeżeli nie lubicie obślinionych przedmiotów, niuchacz to 

nienajlepszy wybór na towarzysza, bo po zapakowaniu całej kieszeni, upycha wszystko w ryjku. Do 

obśliniania szczególnie sobie upodobał mój złoty zegarek. Zawsze gdy o niego proszę, dostaję i 

czasomierz, i pokaźną dawkę śliny, która zamazuje całą tarczę. Tak swoją drogą, to nie wiem, po co 

mi zegarek, skoro za Merlina nic nie widzę, ale przyzwyczaiłem się i do niego, i do gęstej 

wydzieliny. Czasem się zastanawiam, czy niuchacz po prostu na mnie nie smarka, a potem 

zaśmiewa się w kącie. Wredne stworzenie. 

Zmieniam zdanie, oddam niuchacza. Dorzucę nawet zegarek w gratisie, oczywiście, 

zdezynfekowany. Mam dobry odkażacz na ślimaczy śluz, niby niuchacz to nie ślimak, ale pewnie się 

nada. Mogę też dołączyć skrzata, żadna strata, mam do niego uraz z dzieciństwa. Nawet ja się 

czasem mylę i wołam na niego „Rudolf”. 

 

, Stodoła nad Drzewem 45, Londyn 

 

Szukam, podobnych sobie, miłośników 

Nietoperzy z Ballycastle.  Jeżeli ktoś 

chce się powymieniać plakatami, 

rozetkami czy po prostu podyskutować 

o ostatnich meczach, to zapraszam do 

kontaktu.  

Peter McLevis 
Walia, Swansea, Kings Street 4 

Szyję czapki z podobiznami 

wszystkich członków 

„Fatalnych Jędz”. Obecnie 

nie mam włóczki w kolorze 

włosów Myrona Wagtaila, 

ale improwizuje beżową. 

Koszt jednej czapki to 2 

galeony. 

 

Amanda Poolow 

Szkocja, Alexandria, Ferry Loan 12 
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       Wodnik 

Idź na przód i nie wahaj się. Ułożenie 

księżyców Jowisza  pozwoli Ci 

uwierzyć w swoją intuicję. Ona nie 

zawiedzie szczególnie czarodziejów, 

którzy lubią grać na giełdzie. 

    Ryby 

Czarodzieje spod znaku ryby nie 

powinni w tym miesiącu wybierać 

się na miotlarskie wycieczki. 

Gwiazdozbiór Oriona ostrzega przed 

niespodziewanymi upadkami i 

wywrotkami. Nie tylko w powietrzu. 

    baran 

Jeżeli przez ostatni czas Twoje serce 

czuło się samotnie, to teraz będzie w 

euforii. Obok Ciebie znajdzie się 

osoba dla której kompletnie stracisz 

głowę. I to naprawdę, bez pomocy 

amortencji. 

   Byk 

Kometa Halleya  przeleci przez niebo 

tak szybko, jak Twój dobry nastrój 

przez Ciebie. W tym miesiącu 

powinieneś unikać napięć pomiędzy 

członkami Twojej rodziny. W ramach 

odprężenia zafunduj sobie pucharek 

nietopiących się lodów. 

   Rak 

To dobry czas dla rozwijania swoich 

pasji. Saturn będzie sprzyjał także 

osobom mającym zdolności 

przywódcze. Jest szansa, że w 

przyszłym roku szkolnym na Twojej 

piersi zawiśnie oznaka prefekta. 

   Bliznieta 

Nie podejmuj pochopnie decyzji. Na 

Twoje potknięcie tylko czekają Twoi 

nieprzyjaciele.  „Huncwot” radzi – 

poćwicz zaklęcia rozbrajające. 

Lew 

Letnie promienie słońca podziałają 

na Ciebie kojąco. Na pierwszym 

miejscu postawisz rodzinę. Zadbaj 

także o relacje ze swoim domowym 

skrzatem, bo to bardzo zaowocuje 

w połowie miesiąca. 

Panna 

Asteroidy z grupy Apolla, 

przecinające w tym miesiącu Ziemię 

będą dobrym omenem dla Ciebie. 

Wpatruj ich na niebie w nocy z 10 

na 11 lipca. 

Waga 

Zrezygnuj z planów, które 

postawiłeś sobie za cel. 

Rozczarowanie będzie większe niż 

oczekiwania. Nie warto.  

 

Skorpion 

Strzeż się kobiety o blond włosach.  

Będzie chciała się do Ciebie zbliżyć, 

ale tylko dla własnej korzyści. 

Upiorogacek powinien ją skutecznie 

zniechęcić. 

Strzelec 

Niezrozumienie i rozdrażnienie? To 

dzieło Neptuna. Z pewnością nie 

jest to dobry czas na życiowe 

decyzje. 

Koziorozec 

Obchodź się ostrożnie z różdżką i 

kociołkiem. Nadaktywność Wenus 

może płatać Ci figle. Lepiej nie kusić 

losu. 

(21.01 – 19.02) (20.02 – 20.03) 

(21.03 – 20.04) 

(21.04 – 20.05) 

(24.08– 22.09) 

(21.05 – 21.06) 

(23.07 – 23.08) 

(22.12 – 20.01) 

(23.09– 23.10) 

(24.10 – 22.11) (23.11 – 21.12) 

(22.06 – 22.07) 

Horoskop 



 


