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PIRMAS SKYRIUS 
 

Blogiausias gimtadienis 
 

Ligustrų gatv÷s ketvirtame name per pusryčius nebe pirmą kartą kilo 
baisus barnis. Mat poną Vernoną Durslį dar prieš aušrą pažadino garsus 
ūbavimas sūn÷no Hario kambaryje. 

- Jau trečią kartą šią savaitę! - r÷k÷ Durslis prie stalo. - Jeigu nesuval- 
dai savo pel÷dos, nebeleisiu jos čia laikyti! 

Haris v÷l band÷ aiškinti: 
- Jai nuobodu. Ji pripratusi skraidyti lauke. Jeigu tik gal÷čiau naktį ją 

išleisti... 
- Gal mane kvailą matai? - suniurzg÷ d÷d÷ Vernonas. Nuo tankių jo 
ūsų buvo nukaręs kiaušinien÷s kąsnis. - Žinau, kas bus, jeigu ta pel÷da 
ištrūks laukan. 

Jis niauriai susižvelg÷ su savo pačia Petunija. 
Haris dar m÷gino kažką įrodin÷ti, bet jo žodžius permuš÷ Durslių sū-

nelio Dudlio klyksmas: 
- Noriu dar kumpio! 
- Yra keptuv÷je, pupuli, - tar÷ teta Petunija, žvelgdama į sūnait÷lį, ku- 

ris buvo toks paritus, toks pastačius. - Reikia tave atpen÷ti, kol turime ga- 
limybę... Iš pasakojimo man baisiai nepatinka tavo mokyklos maistas... 

- Nesąmon÷, Petunija, kai aš mokiausi Smeltingse, niekad nevaikš- 
čiojau alkanas, - karštai užginčijo d÷d÷ Vernonas. - Dudliui valgyt už- 
tenka, ar ne, sūnau? 

Dudlis, netelpantis ant virtuvin÷s k÷d÷s, išsišiep÷ ir atsisuko į Harį. 
- Paduok keptuvę. 
- Pamiršai burtažodį, - piktokai atšov÷ Haris. 
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Ši paprastut÷ fraz÷ visai šeimai buvo kaip perkūnas iš giedro dan-
gaus: Dudlis aiktel÷jęs nuvirto nuo k÷d÷s ir taip žnektel÷jo ant grindų, 
kad net visa virtuv÷ sudreb÷jo, ponia Dursli sucyp÷ ir užsideng÷ ranko-
mis burną, ponas Durslis pašoko, smilkiniuose jam tvinkčiojo gyslos. 

- Tur÷jau galvoje „prašau“, - skubiai pasitais÷ Haris. - Aš nenor÷jau... 
- AR NEBUVAU SAKĘS, - spjaudydamasis griaud÷jo d÷d÷, - KAD 

MANO NAMUOSE NEVALIA MINöTI B IR M ŽODŽIŲ! 
-Betas... 
- KAIP DRĮSTI GRASINTI DUDLIUI! - trenk÷ kumščiu į stalą d÷d÷ 

Vernonas. 
- Aš tik... 
- AŠ TAVE ĮSPöJAU! NEPAKĘSIU, KAD PO ŠIUO STOGU BŪTŲ 

MINIMAS TAVO NENORMALUMAS! 
Haris žiūr÷jo čia į raudoną d÷d÷s veidą, čia į perbalusią tetą, bandančią 

pastatyti Dudlį. 
- Gerai, - burbtel÷jo Haris, - gerai jau... 
D÷d÷ Vernonas v÷l atsis÷do šnopuodamas it uždusęs raganosis ir spyg-

sodamas į Harį savo dygiomis akut÷mis. 
Nuo pat pirmos vasaros atostogų dienos d÷d÷ Vernonas elg÷si su juo 

kaip su bomba, kuri gali bet kada sprogti, nes Haris n÷ra normalus vai-
kas. Na, jis tikrai n÷ra normalus įprasta prasme. 

Haris Poteris - burtininkas, baigęs Hogvartso burtų ir ker÷jimo mo-
kyklos pirmą kursą. Dursliai buvo baisiai nepatenkinti, kad per atosto-
gas jis gyvens jų namuose, bet jūs n÷ neįsivaizduojate, koks nelaimingas 
jaut÷si Haris. 

Jis taip pasiilgo Hogvartso, jog, rod÷s, visą laiką skauda pilvą. Pasiilgo 
pilies su slaptais koridoriais ir vaiduokliais, pamokų (nors Sneipo, nuo-
dų ir vaistų mokytojo, nelabai), pel÷dų atnešamo pašto, vaišių sal÷je, savo 
lovos su baldakimu bokšto miegamajame, svečiavimosi pas miško sargą 
Hagridą jo trobel÷je netoli Uždraustojo miško, o labiausiai kvidičo, 
m÷gstamiausio žaidimo burtininkų pasaulyje (kvidičas turi šešis aukštus 
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stulpus su lankais, keturis skraidančius kamuolius ir keturiolika žaid÷jų 
ant šluotų). 

Visas Hario burtų knygas, stebuklingąją lazdelę, apsiaustus, katilą ir 
firminę šluotą „Aureol÷-2000“ d÷d÷ Vernonas iškart, vos tik Haris įženg÷ 
pro duris, užrakino sand÷liuke po laiptais. Argi Dursliams rūpi, jeigu 
Haris, visą vasarą nesitreniravęs, iškris iš koledžo kvidičo komandos? 
Argi Dursliams svarbu, jei Haris grįš į mokyklą nepadaręs vasaros namų 
darbų? Juk Dursliai yra Žiobarai, taigi jų gyslose n÷ra n÷ lašelio burtinin-
kų kraujo, tod÷l tur÷ti šeimoje ker÷toją - jiems didžiausia g÷da. D÷d÷ 
Vernonas net užrakino narve Hario pel÷dą Hedvigą, kad nenešiotų laiš-
kų į burtų pasaulį. 

Haris n÷ kiek nepan÷š÷jo į savo šeimą. D÷d÷ Vernonas buvo didelis ir 
bekaklis, didžiuliais juodais ūsais, teta Petunija - kaul÷ta ir arklišku vei-
du, Dudlis - šviesutis, rausvutis, tikras paršelis. Na, o Haris buvo smul-
kutis ir liesas, gyvai žibančiomis žaliomis akimis, juodais juodais ir visa-
da susitaršiusiais plaukais. Jis nešiojo apskritus akinukus, kaktoje žym÷-
jo siauras, į žaibą panašus randas. 

Kaip tik šitas randas išskyr÷ Harį net iš kitų burtininkų. Šis randas 
buvo vienintelis ženklas, bylojantis apie baisiai paslaptingą Hario praeitį, 
apie priežastį, d÷l kurios prieš vienuolika metų jis buvo paliktas prie 
Durslių namų slenksčio. 

Vienerių metukų Haris vos per plauką liko gyvas, atlaikęs užkeikimą 
didžiausio visų laikų juodojo mago - Tamsos Valdovo Voldemorto, kurio 
net vardą raganos ir raganiai bijodavo ištarti. Hario t÷vus Voldemor-tas 
nužud÷, bet Haris nemir÷, tiktai kaktoje liko į žaibą panašus randas; 
kažkod÷l - niekas nesuprato, kaip, - neįstengęs nužudyti Hario, Volde-
mortas prarado savo galią. 

Taigi Harį užaugino jo velion÷s mamos sesuo su vyru. Dešimt metų 
jis išgyveno pas Durslius niekaip nesuvokdamas, kod÷l, jam visai neno-
rint, atsitinka keisčiausi dalykai, ir tik÷damas, kad randas liko nuo avari-
jos, kurioje žuvo jo t÷vai. 
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Ir štai lygiai prieš metus Hariui paraš÷ Hogvartso mokykla ir visa isto-
rija iš÷jo aikšt÷n. Haris įstojo į burtininkų mokyklą, kur su savo randu 
tapo garsenybe. Tačiau mokslo metai baig÷si ir jis v÷l atsidūr÷ pas Dur-
slius, v÷l su juo elgiamasi kaip su šuniu. 

Dursliai net neprisimin÷, kad šiandien dvyliktasis Hario gimtadienis. 
Aišku, jis nieko nesitik÷jo, n÷ra iš jų gavęs tikros dovanos, juo labiau 
torto, bet kad visiškai neprisimintų... 

Tą akimirką d÷d÷ Vernonas oriai kostel÷jęs tar÷: 
- Kaip mes visi žinome, ši diena ypatinga... 
Haris pak÷l÷ akis nedrįsdamas patik÷ti. 
- Šiandieną man galbūt pavyks sudaryti didžiausią sandorį mano kar- 

jeroje, - užbaig÷ d÷d÷ Vernonas. 
Haris atsikando skrebučio. Be abejo, d÷d÷ kalba apie tą kvailą pri÷mi-

mą. Dvi savait÷s apie nieką daugiau nešneka. Vakarien÷s pakviestas kaž-
koks turtingas statybos rangovas su žmona, ir d÷d÷ Vernonas tikisi gauti 
iš jo stambų užsakymą (d÷d÷s Vernono firma gamina grąžtus). 

- Manau, reikia dar kartą pakartoti dienotvarkę, - pasak÷ d÷d÷. - Aš- 
tuntą valandą visi turime būti savo vietose. Petunija, tu... 

- Svetain÷je lauksiu svečių, - išb÷r÷ teta. 
- Gerai. Dudli? 
- Aš atidarysiu duris, - bjauriai ir paikai išsiviep÷ Dudlis. - Sakysiu: 

„Ar gal÷čiau pakabinti jūsų apsiaustus, ponia ir pone Meisonai?“ 
- Jie bus sužav÷ti! - džiaugsmingai sušuko teta Petunija. 
- Puiku, Dudli, - pagyr÷ d÷d÷ Vernonas ir atsisuko į Harį. - O tu? 
- Būsiu savo miegamajame n÷ nekrepštel÷damas ir apsimesiu, kad 

manęs n÷ra, - abejingai atsak÷ Haris. 
- Taip, - piktai burbtel÷jo d÷d÷. - Aš juos nuvesiu į svetainę, pristaty- 

siu tave, Petunija, ir įpilsiu gerti. Aštuntą penkiolika... 
- Paskelbsiu, kad vakarien÷ ant stalo, - atraportavo teta. 
- Tu, Dudli, sakysi... 
- „Ar galima jus palyd÷ti į valgomąjį, ponia Meison?“ - išpyškino Dud- 

lis, tariamai moteriai siūlydamas savo riebią ranką. 



 11 

- Ak, mano mažutis džentelmene! - sušnirpšt÷ teta Petunija. 
- O tu? - piktai atsigręž÷ į Harį d÷d÷ Vernonas. 
- Būsiu savo miegamajame n÷ nekrepštel÷damas ir apsimesiu, kad 

manęs n÷ra, - pakartojo Haris. 
- Taip. Per vakarienę turime įterpti keletą vykusių komplimentų. Pe- 

tunija, ką nors sugalvojai? 
- „Vernonas sak÷, kad jūs nuostabiai žaidžiate golfą, pone Meisonai... 

O, pasakykite, kur pirkote šitą suknelę, ponia Meison...“ 
- Puiku. Dudli? 
- Pavyzdžiui: „Mokykloje mums reik÷jo rašyti rašin÷lį apie mylimą 

herojų, ir aš parašiau apie jus, pone Meisonai“. 
Ir tetai Petunijai, ir Hariui šito buvo jau per daug. Teta apsipyl÷ ašaro-

mis ir apgl÷b÷ sūnelį, o Haris pakišo galvą po stalu, kad nesimatytų, kaip 
jis juokiasi. 

- O tu, berniūkšti? 
Haris, ištraukęs galvą, steng÷si būti rimtas. 
- Būsiu savo miegamajame n÷ nekrepštel÷damas ir apsimesiu, kad 

manęs n÷ra. 
- Tik šitaip, - griežtai tar÷ d÷d÷ Vernonas. - Meisonai apie tave nieko 

nežino, šitaip ir liks. Po vakarien÷s tu, Petunija, ponią Meison atsivedi į 
svetainę gerti kavos, o aš eisiu prie grąžtų reikalo. Jei pasiseks, iki dešim- 
tos valandos žinių pasirašysime sutartį. Na, o rytoj tokiu laiku ieškosime 
pirkti vasarnamio Maljorkoje. 

Haris visai nesidžiaug÷. Neman÷, kad Maljorkoje Dursliai labiau jį my-
l÷tų negu Ligustrų gatv÷je. 

- Tvarka... Važiuoju į miestą smokingų sau ir Dudliui. O tu, - suniurzg÷ 
jis Hariui, - nesimaišyk tetai po kojų, kol ji valys namus. 

Haris pro virtuv÷s duris iš÷jo laukan. Buvo graži saul÷ta diena. Perb÷-
gęs pievelę, klestel÷jo ant suoliuko ir ÷m÷ tyliai niūniuoti: „Su gimimo 
dienaaa sveikinu pats saveee...“ 

Nei sveikinimo atvirukų, nei dovanų, ir dar visą vakarą reik÷s tūnoti 
apsimetant, jog tavęs iš viso n÷ra. Nusiminęs spoksojo į gyvatvorę. Dar 
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niekada nesijaut÷ toks vienišas. Labiau už viską Hogvartse, labiau net už 
kvidičą, Haris pasiilgo geriausių savo draugų - Ronio Vizlio ir Hermio-
nos Įkyr÷l÷s. Bet jie, regis, jo n÷ kiek nepasigenda. Visą vasarą n÷ vienas 
neparaš÷, nors Ronis buvo pažad÷jęs laišku pakviesti Harį į svečius. 

Daugybę kartų Haris baud÷si burtais atrakinti Hedvigos narvą ir pa-
siųsti ją su laišku pas Ronį ir Hermioną, tačiau nevert÷jo rizikuoti. Nepil-
namečiams burtininkams už mokyklos ribų draudžiama naudoti magi-
ją. Šito Haris Dursliams nepasak÷: žinojo, kad tik siaubinga baim÷ būti 
paverstiems m÷šlavabaliais neleidžia jo paties užrakinti sand÷liuke po 
laiptais, kartu su burtų lazdele ir šluota. Pirmas porą savaičių Hariui bu-
vo smagu po nosimi burb÷ti beprasmiškus žodžius ir matyti, kaip Dudlis 
paklaikęs mauna iš kambario, kiek tik jo storos kojos neša. Tačiau Roniui 
ir Hermionai taip ilgai tylint, pasidar÷ nebeįdomu gąsdinti Dudlį. Ir štai 
Ronis su Hermiona net jo gimtadienį pamiršo... 

Ko tik jis dabar neatiduotų už bet kokią žinelę iš Hogvartso! Nuo bet 
kokios raganos ar burtininko. Jau beveik apsidžiaugtų išvydęs buvusį 
priešą Draką Smirdžių - kad įsitikintų, jog visa tai buvo ne sapnas... 

Nepasakysi, kad visi mokslo metai Hogvartse buvo tokie malonūs. 
Pavasarį Haris susidūr÷ ne su bet kuo, o su pačiu Tamsos Valdovu Volde-
mortu. Gal iš jo galyb÷s likęs tik šeš÷lis, vis tiek jis baisus, klastingas ir 
pasiryžęs atgauti valdžią. Haris antrą kartą ištrūko Voldemortui iš nagų, 
tačiau vos vos; netgi dabar, pra÷jus porai m÷nesių, Haris pabunda naktį 
visas išpiltas šalto prakaito ir galvoja, kur šiuo metu Voldemortas, v÷l 
regi įniršio perkreiptą jo veidą, nuožmias akis... 

Staiga Haris net krūptel÷jo. Jis išsiblaškęs žiopsojo į gyvatvorę - ir gy-
vatvor÷ žiūr÷jo į jį! Tarp lapų žib÷jo dvi didžiul÷s žalios akys. 

Haris pašoko, bet jį pasiek÷ šaižus riksmas: 
- Aš žinau, kokia šiandien diena! - Prie jo kep÷stavo Dudlis. 

Akys krūmuose sumirks÷jo ir išnyko. 
- Ką? - tarstel÷jo Haris, neatitraukdamas žvilgsnio nuo lapų. 
- Aš žinau, kokia šiandien diena, - pri÷jęs pakartojo Dudlis. 
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- Puiku, - pasak÷ Haris, - pagaliau išmokai savait÷s dienas. 
- Šiandien tavo gimtadienis, - išsišiep÷ Dudlis. - Kaipgi čia negavai 

n÷ vieno sveikinimo? Nejau toje išsigim÷lių lindyn÷je neturi draugų? 
- Verčiau pasisaugok, kad mamyt÷ neišgirstų tavęs kalbant apie ma- 

no mokyklą, - šaltai atšov÷ Haris. 
Dudlis timptel÷jo kelnes, smunkančias nuo storo užpakalio. 
- Ko v÷psai į tą gyvatvorę? - įtariai paklaus÷. 
- Galvoju, kokiais burtais būtų geriausia ją padegti, - atsak÷ Haris. 

Dudlis atšoko, jo riebiame veide buvo gryniausias siaubas. 
- Nemm÷gink... t÷tis tau uždraud÷ imtis mmagijos... sak÷, jei neklau- 

sysi, išmes iš namų... o tu neturi kur d÷tis... neturi draugų, kurie tave 
priimtų... 

- Džigeri pokeri! - baisiu balsu prabilo Haris. - Hokus pokus, tribli 
kribli... 

- MAAAAMA! - užbliov ÷ Dudlis ir klupin÷damas mov÷ namo. - 
MAAAAMA! Jis daro pati žinai ką! 

Haris brangiai sumok÷jo už pokštą. Nei Dudlis, nei gyvatvor÷ nenu-
kent÷jo, tod÷l teta Petunija suprato, jog jis iš rimtųjų neužsi÷m÷ magija, 
tačiau Haris vos sp÷jo atšokti, kai teta užsimojo didele keptuve. Tada 
pristat÷ jį prie darbo pagrasinusi, kad kol nebaigs, negaus valgyti. 

Dudliui šliurin÷jant ir ryjant ledus, Haris nuval÷ langus, nuplov÷ au-
tomobilį, nupjov÷ veją, aprav÷jo g÷lių lysves, nugen÷jo ir palaist÷ rožes, 
perdaž÷ sodo suolelį. Saul÷ kepino skaudžiai degindama kaklą. Haris 
suprato, kad nereik÷jo užkibti ant Dudlio kabliuko, tačiau tas drimba 
pasak÷ tai, apie ką pats Haris galvojo... gal iš tiesų Hogvartse jis neturi 
draugų... 

„Nor÷čiau, kad jie dabar išvystų žymųjį Harį Poterį!“ - piktai paman÷ 
sklaidydamas ant g÷lių lysvių m÷šlą. Nugarą g÷l÷, veidu sruvo pra-
kaitas. 

Buvo pus÷ aštuonių vakaro, kai visiškai nusikamavęs išgirdo tetos Pe-
tunijos balsą: 
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- Ateik! Stok ant laikraščių! 
Haris su džiaugsmu n÷r÷ į tviskančios virtuv÷s v÷są. Ant šaldytuvo 

stov÷jo vakarienei skirtas desertas: kalnas plaktos grietin÷l÷s, papuoštas 
cukrintomis žibuokl÷mis. Orkait÷je čiršk÷ kepamas kumpis. 

- Greit pavalgyk! Meisonai tuoj bus čia! - įsak÷ teta Petunija, rodyda- 
ma į dvi riekes duonos ir gabal÷lį sūrio ant stalo. Ji jau buvo apsitaisiusi 
lašišos rausvumo kokteiline suknele. 

Haris nusiplov÷ rankas ir sukamžlojo savo skurdžią vakarienę. Teta 
Petunija iškart nu÷m÷ jo l÷kštę. 

- Viršun! Mikliai! 
Praeidamas pro svetainę, Haris išvydo d÷dę Vernoną ir Dudlį su smo-

kingais ir pasirišusius varlytes. Vos užlipęs į viršų, jis išgirdo durų skam-
butį. Laiptų apačioje išniro rūstus d÷d÷s veidas. 

- Atsimink, berniūkšti... kad man n÷ krepšt... 
Haris ant pirštų galų per÷jo koridorių, n÷r÷ į savo miegamąjį, uždar÷ 

duris ir jau nor÷jo išsitiesti lovoje. 
Tačiau ant jos kažkas s÷d÷jo. 
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ANTRAS SKYRIUS 
 

Dobis persp÷ja 
 

Haris vos susilaik÷ nesurikęs. Padar÷lis ant lovos tur÷jo dideles it šikš-
nosparnio ausis ir išsprogusias žalias akis, didumo sulig teniso kamuo-
liukais. Haris iškart suprato, jog šitos akys rytą jį steb÷jo iš gyvatvor÷s. 
Kol jie vienas į kitą žiūr÷jo, koridoriuje nuskamb÷jo Dudlio balsas: 

- Ar gal÷čiau pakabinti jūsų apsiaustus, pone ir ponia Meisonai? 
Padar÷lis nuslydo nuo lovos ir nusilenk÷ - taip žemai, kad jo ilgos 
plonos nosies galiukas bakstel÷jo į grindis. Haris pamat÷, jog tasai 
apsivilkęs lyg ir užvalkaliuku, kuriame prapl÷štos skyl÷s rankoms ir 
kojoms. 

- Aaa... labas, - nedrąsiai tar÷ Haris. 
- Hari Poteri! - prabilo padaras skardžiu balsu, kuris, Hario manymu, 

tikrai tur÷jo pasiekti pirmą aukštą. - Dobis taip seniai nor÷jo tave pama- 
tyti... man tokia garb÷... 

- D÷... d÷kui, - sumurm÷jo Haris. Nuslinkęs pasieniu, atsis÷do į k÷dę 
prie stalo šalia Hedvigos, miegančios savo dideliame narve. Nor÷jo pa- 
klausti: „Kas tu esi?“ - bet pamanęs, jog būtų nemandagu, pasak÷: - Kuo 
tu vardu? 

- Dobis. Tiesiog Dobis. Namų elfas, - paaiškino padar÷lis. 
- O, tikrai? - nustebo Haris. - Aaa... nenoriu pasirodyti šiurkštus ir 

panašiai, bet... dabar nelabai galiu miegamajame laikyti namų elfą. 
Iš svetain÷s atsklido plonas dirbtinis tetos Petunijos juokas. Elfas nu-

leido galvytę. 
- Aš, aišku, džiaugiuosi gal÷damas su tavimi susipažinti, - skubiai pa- 

tikino Haris. - Tačiau... eee... ar čia atvykai su kokiu nors reikalu? 
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- O taip, pone, - rimtai atsak÷ Dobis. - Dobis atvyko pranešti... man 
sunku, pone... Dobis nežino, nuo ko prad÷ti... 

- S÷skis, - mandagiai pasiūl÷ Haris, rodydamas į lovą. 
O siaube - elfas apsiverk÷, ir labai garsiai. 
- S÷skis! - suaimanavo. - Niekada... o, niekada... 
Hariui pasirod÷, kad balsai apačioje pritilo. 
- Atsiprašau, - sukužd÷jo jis, - neketinau tavęs įžeisti ar šiaip... 
- Įžeisti Dobį! - sriūbavo elfas. - Dobio joks burtininkas niekada n÷ra 

pakvietęs atsis÷sti... kaip sau lygaus... 
Haris, stengdamasis kuo švelniau jį tildyti šnypšdamas „ššš“, pasodi- 

no Dobį atgal ant lovos, ten jis ir kiurksojo žags÷damas, panašus į didelę 
labai negražią l÷lę. Pagaliau apsiraminęs įbed÷ į Harį ašarotą ir dievinan- 
tį didžiulių savo akių žvilgsnį. 

- Turbūt nedaug esi sutikęs padorių burtininkų, - band÷ jį guosti Haris 
Dobis papurt÷ galvą. Staiga lyg pam÷t÷tas stryktel÷jo iš lovos ir ÷m÷ 
daužyti galvą į palangę šaukdamas: 

- Dobis negeras! Dobis negeras! 
- Nutilk... ką tu darai? - Pašokęs puol÷ traukti Dobio į lovą. Išbudinta 

Hedviga šaižiai klykdama prad÷jo paš÷lusiai plakti sparnais į narvo sie- 
neles. 

- Dobis tur÷jo save nubausti, pone, - tar÷ elfas, iš liūdnumo net ÷męs 
žvairuoti. - Dobis vos neapšnek÷jo savo šeimos, pone... 

- Savo šeimos? 
- Burtininkų šeimos, kuriai Dobis tarnauja, pone... Dobis yra namų 

elfas - jo pareiga amžinai tarnauti vieniems namams ir vienai šeimai... 
- Ar ji žino, kad tu čionai? - smalsiai paklaus÷ Haris. 
Dobis sudreb÷jo. 
- O ne, pone, ne... Dobis tur÷s baisiai save nubausti už tai, kam atke- 

liavo pas tave. Dobis tur÷s priverti sau ausis karštos orkait÷s durel÷mis 
Jeigu jie sužinos... 

- Bet argi jie nepasteb÷s, kad tavo ausys privertos? 
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- Dobis abejoja, pone. Dobis visą laiką turi už ką nors save bausti. 
Kartais jie dar patys skiria papildomą bausmę... 

- O kod÷l tu neišeini? Nepab÷gi? 
- Namų elfą galima tik paleisti. Ta šeima manęs niekada nepaleis... 

Dobis tarnaus jai, kol bus gyvas, pone. 
Haris išpūt÷ akis. 
- O aš galvojau, kaip iškent÷siu dar m÷nesį čionai. Šalia tavo šeimos Dur- 

sliai atrodo beveik žmoniški. Argi niekas negali tau pad÷ti? Gal aš galiu? 
Haris iškart pasigail÷jo taip pasakęs, nes Dobis iš d÷kingumo v÷l ÷m÷ 

dejuoti. 
- Būk geras, - karštai papraš÷ Haris, - netriukšmauk. Jei Dursliai ką 

nors išgirs, jei sužinos, kad tu pas mane... 
- Haris Poteris klausia, ar gali Dobiui pad÷ti... Dobis yra gird÷jęs apie 

tavo didybę, pone, tačiau Dobis nežinojo, koks tu geras... 
Nesmagiai užraudęs, Haris pasak÷: 
- Viskas, ką gird÷jai apie mano didybę, - muilo burbulas. Aš net nesu 

pirmūnas Hogvartse, geriausiai baig÷ Hermiona, ji... 
Jis nutilo, nes buvo skaudu galvoti apie Hermioną. 
- Haris Poteris kuklus ir paprastas, - žibančiomis akimis pagarbiai ta- 

r÷ Dobis. - Haris Poteris nekalba apie savo pergalę prieš Tą, Kurio Neva- 
lia Min÷ti. 

- Ar Voldemortą? - paklaus÷ Haris. 
Dobis užspaud÷ savo šikšnosparnio ausis ir suaimanavo: 
- O, nemin÷k jo vardo, pone! Nemin÷k jo vardo! 
- Atsiprašau, - susigrieb÷ Haris. - Žinau, kad daug kam nemalonu jį 

gird÷ti... Mano draugas Ronis... 
Jis ir v÷l nutilo. Ir Ronį buvo skaudu prisiminti. 
Dobis palinko prie Hario, akys išvirto kaip automobilio žibintai. 
- Dobis gird÷jo sakant, - kimiai sušneko jis, - kad Haris Poteris vos 

prieš kelias savaites antrą kartą susidūr÷ su Juoduoju Valdovu... kad Ha- 
ris Poteris v÷l išliko gyvas. 
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Hariui linktel÷jus, Dobio akyse sublizgo ašaros. 
- Ak, pone! - sušniurkšt÷ jis, nusišluostydamas akis užvalkaliuko 

kuriuo d÷v÷jo, kampu. - Haris Poteris narsus ir drąsus! Jis jau įveik÷ 
šitiek pavojų! Tačiau Dobis atvyko apsaugoti Hario Poterio, jo įsp÷ti 
net jei v÷liau reik÷tų prisiverti ausis... Hariui Poteriui negalima grįžti į 
Hogvartsą. 

Tylą drumst÷ tik peilių ir šakučių cings÷jimas apačioje ir neaiškus d÷- 
d÷s Vernono dudenimas. 

- Kkką? - sumikčiojo Haris. - Bet aš turiu grįžti... rugs÷jo pirmą- 
ją prasideda mokslo metai. Tik šitai mane ir palaiko. Tu nežinai, koks 
čia gyvenimas. Čia ne vieta man. Mano vieta tavo pasaulyje – Hog- 
vartse. 

- Ne ne ne! - sužvigo Dobis ir taip pakrat÷ galvą, kad sulaps÷jo au- 
sys. - Haris Poteris turi likti ten, kur jam saugu. Jis per daug garsus, per 
daug geras, kad gal÷tume jį prarasti. Jei Haris Poteris grįš į Hogvartsą, 
jam gr÷s mirtinas pavojus. 

- Kod÷l? - apstulbo Haris. 
- Rezgamas sąmokslas, Hari Poteri. Sąmokslas, d÷l kurio Hogvartso 

burtų ir ker÷jimo mokykloje prasid÷s baisūs dalykai, - visas tirt÷dama 
šnabžd÷jo Dobis. - Dobis, pone, jau kelis m÷nesius šitai žino. Hariui Po- 
teriui nevalia rizikuoti! Jis per daug svarbus! 

- Kokie baisūs dalykai? - sunerimo Haris. - Kas tie sąmokslininkai? 
Dobis juokingai kuktel÷jo ir r÷ž÷ galvą į sieną. 

- Gerai, - grieb÷ Haris jam už rankos. - Suprantu, kad negali pasako- 
ti. Bet kod÷l mane persp÷ji? - Staiga jam dingtel÷jo nemaloni mintis. 
Pala... Tikiuosi, tai ne Vol... atsiprašau, Pats Žinai Kieno darbas, ką? Gali 
tik papurtyti galvą arba linktel÷ti, - skubiai pridūr÷, kai Dobio galvel÷ 
v÷l pavojingai palinko prie sienos. 

Dobis l÷tai papurt÷ galvą. 
- Ne, Tas, Kurio Nevalia Min÷ti, čia niekuo d÷tas. 
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Tačiau jo akys buvo kaip kukuliai ir jis visu kūneliu tarsi kažką steng÷si 
Hariui pasakyti. Bet Haris nieko nesusigaud÷. 

- Gal jis kartais turi brolį? 
Dobis v÷l papurt÷ galvą dar labiau išpl÷sdamas tuos savo veizolus. 
- Ką gi, tada nebežinau, kas Hogvartse dar gal÷tų pridaryti eibių, - 

pasak÷ Haris. - Na, dar yra Dumbldoras. Juk tu žinai, kas toksai Dum- 
bldoras? 

Dobis linktel÷jo. 
- Albas Dumbldoras - iškiliausias visų laikų Hogvartso direktorius. 

Dobis žino, pone. Dobis gird÷jo, jog Dumbldoro galyb÷ pranoksta net 
To, Kurio Nevalia Min÷ti, kai jis buvo stipriausias. Bet, pone, - karštligiš- 
kai sukužd÷jo Dobis, - yra galių, kurių Dumbldoras ne... galių, kurių 
joks doras burtininkas... 

Ir Hariui nesp÷jus sulaikyti, Dobis nusirito nuo lovos, stv÷r÷ Hario 
stalinę lempą ir veriamai žviegdamas ÷m÷ ja tvatyti sau per galvą. 
Ūmiai apačioje viskas nutilo. Po valand÷l÷s Hariui paš÷lo daužytis šir-

dis, nes iš prieškambario d÷d÷s Vernono balsas sušuko: 
- Dudlis, išdyk÷lis, matyt, bus v÷l palikęs įjungtą televizorių. 
- Greičiau į spintą! - sušnypšt÷ Haris, kišdamas Dobį spinton, o pats 

liuoktel÷jo lovon. Atsidar÷ durys. 
- Ką, po velnių, čia darai? - sušvokšt÷ d÷d÷ Vernonas, grieždamas 

dantimis, gr÷smingai prikišęs veidą prie pat Hario. - Tu man sugadinai 
anekdotą apie japoną golfo žaid÷ją... dar vienas garselis, ir pasigail÷si 
gimęs, berniūkšti! 

Ir jis iššleps÷jo iš kambario. 
Haris virp÷damas išleido Dobį iš spintos. 
- Dabar matai? - paklaus÷. - Matai, kod÷l turiu grįžti į Hogvartsą? Tai 

vieninteliai mano namai. Na, aš manau, kad vis d÷lto turiu draugų... 
- Draugų, kurie Hariui Poteriui net neparašo? - gudriai paklaus÷ 

Dobis. 
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- Man rodos, jie paprasčiausiai... palauk, - susirauk÷ Haris. - O tu iš 
kur žinai, kad man draugai nerašo? 

Dobis sučiukš÷jo kojomis. 
- Tegul Haris Poteris nepyksta ant Dobio... Dobis nor÷jo kaip geriau... 
- Ar tai tu sulaikei jų laiškus? 
- Dobis visus juos turi, - tar÷ elfas. Guviai atšokęs, kad Haris nepa- 

siektų, iš to savo užvalkaliuko ištrauk÷ storą pluoštą laiškų. Haris ant 
vokų pažino dailią Hermionos rašyseną, išklypusias Ronio raides. O toji 
keverzon÷ atrod÷ lyg ir Hogvartso sargo Hagrido. 

Dobis bailiai sumirks÷jo. 
- Tegul Haris Poteris nepyksta... Dobis tik÷josi... jei Haris Poteris pa- 

manys, kad draugai jį pamiršo... gal Haris Poteris nebenor÷s grįžti į mo- 
kyklą, pone... 

Haris jo nesiklaus÷. Band÷ atimti laiškus, tačiau Dobis išsisuko. 
- Haris Poteris juos atgaus, jeigu Dobiui prisieks nebegrįžti į Hogvart- 

są. Ak, pone, nevalia lįsti į tokį pavojų! Prižad÷kite nebegrįžti, pone! 
- Ne, - piktai atkirto Haris. - Ir atiduok man laiškus! 
- Tada Haris Poteris iš Dobio atima bet kokį pasirinkimą, - liūdnai 

pasak÷ elfas. 
Nesp÷jus Hariui sujud÷ti, Dobis pripuol÷ prie miegamojo durų, atla-

pojo jas ir nukurn÷jo laiptais žemyn. 
Išdžiūvusia burna, sutrauktu skrandžiu, Haris šoko jo vytis stengda-

masis nekelti triukšmo. Žemutines šešias pakopas peršoko ir lyg kat÷ 
nutūp÷ ant kilimo prieškambaryje. öm÷ dairytis Dobio. Valgomajame 
d÷d÷ Vernonas kalb÷jo: 

-... pone Meisonai, papasakokite Petunijai tą baisiai juokingą anekdotą 
apie amerikonų santechnikus, ji alpsta, kaip nori išgirsti... 

Haris nub÷go į virtuvę ir tenai neteko amo. 
Tetos Petunijos šedevras, plaktos grietin÷l÷s desertas, papuoštas cuk-

rintomis žibuokl÷mis, skland÷ palub÷je. Ant indaujos kamputyje kiūtojo 
Dobis. 
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-  Ne! - sušvokšt÷ Haris. - Prašau... jie mane užmuš... 
- Haris Poteris turi prižad÷ti, kad negrįš į mokyklą. 
- Dobi, būk geras... 
- Prižad÷k, pone... 
- Negaliu! 
Dobis pažvelg÷ į jį tragišku žvilgsniu. 
- Tuomet Dobis privalo tai padaryti - Hario Poterio labui. 
Desertas dusliai plumptel÷jo ant žem÷s, garsas taip ir nu÷jo Hariui 

per širdį. Kremas aptašk÷ langus ir sienas. Pasigirdo lyg botago pliaukš-
tel÷jimas, ir Dobis išnyko. 

Valgomajame kilo klyksmas, į virtuvę įl÷kęs d÷d÷ Vernonas Harį rado 
nust÷rusį ir nuo galvos iki kojų apdr÷btą tetos Petunijos desertu. 

Iš pradžių atrod÷, kad d÷dei Vernonui pavyks viską užglostyti. („Čia 
tik mūsų sūn÷nas, itin jautrios psichikos... pamatęs nepažįstamus žmo-
nes labai susijaudina, tad mes jį laik÷me viršuje...“) Apstulbusius Meiso-
nus jis pargin÷ į valgomąjį, Hariui pagrasino Meisonams iš÷jus taip duoti 
į kailį, kad visą gyvenimą atsimintų, ir įbruko į rankas plaušinę šluotą. 
Teta Petunija šaldiklyje sugraib÷ kažkokių ledų, o Haris, vis dar dreb÷da-
mas, ÷m÷ kuopti virtuvę. 

D÷dei Vernonui gal dar būtų pavykę sudaryti sandorį, jei ne pel÷da. 
Teta Petunija po vakarien÷s iš d÷žut÷s visus vaišino saldainiais su m÷-

tiniu įdaru, kai pro valgomojo langą įsklend÷ didžiul÷ pel÷da, poniai 
Meison ant galvos numet÷ laišką ir v÷l išl÷k÷. Ponia Meison sužvieg÷ 
nesavu balsu ir išb÷go iš namų kažką šaukdama apie bepročius. Ponas 
Meisonas dar pasiliko Dursliams pasakyti, jog jo žmona mirtinai bijo vi-
sokio didumo ir pavidalo paukščių, ir paklausti, ar jie šitaip sumanę pa-
juokauti. 

Haris stov÷jo virtuv÷je d÷l drąsos sugniaužęs šluotkotį, kai prišoko 
d÷d÷ Vernonas. Jo akut÷s demoniškai blizg÷jo. 

- Perskaityk! - suriko mojuodamas pel÷dos atneštu laišku. - Nagi, skai- 
tyk, skaityk! 
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Haris pa÷m÷ laišką. Tai nebuvo sveikinimas. 
 
Gerb. p. Poteri, 
Mes sužinojome, kad jūsų būste šį vakarą, dvylika minučių dešimtos, buvo 

panaudoti Sklandymo kerai. 
Kaip žinote, nepilnamečiams burtininkams už mokyklos ribų burti 

draudžiama, tod÷l jei toliau piktnaudžiausite būrimu, jums gresia pašalinimas iš 
min÷tosios mokyklos (pagal 1875 metų Nepilnamečių raganavimo veikos 
dalinio apribojimo įstatymo C straipsnį). 

Dar primename, kad bet kokie magiški veiksmai, kuriuos gali pasteb÷ti su 
magija nesusiję bendruomen÷s nariai (Žiobarai), remiantis Tarptautin÷s 
burtininkų sąjungos Slaptumo statuto 13 skirsniu, yra sunkus nusižengimas. 

Smagių atostogų! 
Pagarbiai 
Mafalda Hopkirk 
Piktnaudžiavimo magija kontrol÷s tarnyba 
 
Haris tik žioptel÷jo. 
- Tu mums nesakei, kad ne mokykloje neturi teis÷s naudoti magijos, -

prapliupo d÷d÷ Vernonas beprotiškai degančiomis akimis. - Pamiršai už-
siminti... turbūt išgaravo iš galvos... - Jis išsišiep÷ kaip didžiulis buldo-
gas. - Na, turiu tau naujienų, berniūkšti... Aš tave užrakinsiu. Daugiau 
niekada nebegrįši į tą mokyklą! Niekada! O jei pam÷ginsi burtais išsiva-
duoti - tave išmes! 

Ir kvatodamas kaip koks maniakas, nutemp÷ Harį viršun. 
D÷d÷ Vernonas žodį tes÷jo. Kitą rytą jis pasamd÷ žmogų, kad įtaisytų 

grotas ant Hario kambario langų. Savo rankomis durų apačioje jis išpjo-
v÷ landą, pro kurią tris kartus per dieną buvo galima įkišti trupučiuką 
valgyt. Į tualetą jį išleisdavo rytą ir vakare. Šiaip tur÷jo užrakintas tūnoti 
savo kambaryje. 
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* 
 

Pra÷jo trys dienos, bet Dursliai nerod÷ jokių atlaidumo ženklų, ir Haris 
neišman÷, ką daryti. Gul÷jo lovoje žiūr÷damas, kaip už grotų leidžiasi 
saul÷, ir liūdnai mąst÷, kas jam bus. 

Kokia nauda magiškai ištrūkti iš šito kambario, jei bus už tai pašalintas 
iš Hogvartso? Tačiau gyvenimas Ligustrų gatv÷je tapo nebepakeliamas. 
Dabar, kai Dursliai žino, kad neatsibus pavirtę šikšnosparniais, jis 
nebeturi vienintelio ginklo. Gal Dobis ir gal÷jo jį išgelb÷ti iš baisumų Hog-
vartse, bet kai šitaip viskas susiklost÷, jis, ko gera, mirs badu. 

Barkštel÷jo durų landa, ir tetos Petunijos ranka įkišo duben÷lį su 
konservuota sriuba. Hariui iš alkio žarna žarną rijo, tad jis pašoko ir 
grieb÷ duben÷lį. Sriuba buvo visiškai šalta, bet jis vienu mauku ją išg÷-
r÷. Tada nu÷jo prie Hedvigos narvo ir ant dugno likusias tižias daržo-
ves sud÷jo į tuščią jos maisto d÷klelį. Hedviga pasišiauš÷ ir pasipikti-
nusi d÷btel÷jo į jį. 

- Verčiau neriesk snapo, nes tai viskas, ką mes turime, - liūdnai pasak÷ 
Haris. 

Tuščią duben÷lį jis pastat÷ ant grindų šalia landos ir v÷l atsigul÷ netgi 
dar alkanesnis kaip prieš tą sriubą. 

Tarkime, jei po m÷nesio dar bus gyvas, kas atsitiks, kai jis nepasirodys 
Hogvartse? Ar kas nors bus pasiųstas patikrinti, kod÷l neatvyko? Ar ga-
l÷s priversti Durslius, kad jį paleistų? 

Kambaryje dar÷si tamsu. Nusilpęs, beviltiškų klausimų kirbančia gal-
va, pilvui urzgiant, Haris užmigo neramiu miegu. 

Sapnavo, kad uždarytas zoologijos sode ir ant jo narvo prikabinta 
lentel÷ „Nepilnametis burtininkas“. Žmon÷s spokso į jį pro grotas, o 
jis, išbad÷jęs ir leisgyvis, guli ant šiaudų. Minioje išvydęs Dobį, ÷m÷ 
šauktis pagalbos, tačiau Dobis atkirto: „Haris Poteris čia saugus, pone!“ 
ir prapuol÷. Po to atsirado Dursliai, Dudlis juokdamasis ÷m÷ purtyti 
grotų virbus. 
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- Liaukis, - sumurm÷jo Haris, skaudančioje galvoje barškant gro-
toms. - Atstok... liaukis... Aš noriu miego... 

Jis atsimerk÷. Pro lango grotas sruvo m÷nesiena. Ir pro jų tarpus iš 
tiesų kažkas spoksojo į jį: kažkas strazdanotas, rudaplaukis ir ilganosis. 

Už Hario lango buvo Ronis Vizlis. 
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TREČIAS SKYRIUS 
 

Landyn÷ 
 

- Roni! - aiktel÷jo Haris. Pris÷linęs prie lango, pak÷l÷ jį, kad gal÷tų 
pro grotas pasišnek÷ti su draugu. - Roni, kaipgi tu... kas per?.. 

Haris išsižiojo galutinai suvokęs, ką regi: Ronis buvo iškišęs galvą pro 
galinį žalio automobilio, kabančio ore, langą. Priekyje Hariui šypsojosi Fre-
dis ir Džordžas, vyresnieji Ronio broliai dvyniai. 

- Sveikas, Hari! 
- Kas darosi? - paklaus÷ Ronis. - Kod÷l neatsakin÷jai į mano laiškus? 

Gal dvylika kartų kviečiau pavieš÷ti pas mus, ir štai parsiradęs t÷tis pasa- 
k÷, kad tu gavai oficialų įsp÷jimą už tai, jog Žiobarams matant naudojai 
magiją... 

- Ne aš naudojau... O kaip jis sužinojo? 
- Jis dirba Ministerijoje, - paaiškino Ronis. - Juk žinai, kad mes netu- 

rime teis÷s burti už mokyklos ribų... 
- Ir tu dar mane mokai? - išsišiep÷ Haris, spoksodamas į siūbuojantį 

ore automobilį. 
- Ai, čia nesiskaito, - tar÷ Ronis. - Mes tik pasiskolinom jį iš t÷čio, pa- 

tys neužbūr÷me. Tačiau burti matant Žiobarams, pas kuriuos gyveni... 
- Sakiau, kad ne aš būriau. Bet dabar n÷ra laiko pasakoti. Klausyk, ar 

gali Hogvartse paaiškinti, jog Dursliai mane užrakino ir neleis grįžti į 
mokyklą, o pats negaliu ištrūkti, nes Ministerija pamanys, kad antrą kar- 
tą per tris dienas panaudojau magiją... 

- Nustok pliurpti, - pertrauk÷ j į Ronis, - mes atskridome tavęs 
paimti. 

- Bet ir jūs negalite burtais manęs išlaisvinti... 
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- Mums n÷ nereikia, - pasak÷ Ronis, galva rodydamas į automobilio 
priekį. - Pamiršai, kas atvyko su manimi. 

- Pririšk prie virbo, - liep÷ Fredis ir pam÷t÷jo Hariui virvę. 
- Jeigu Dursliai pabus, man galas, - pasak÷ Haris, suverždamas maz- 

gą ant grotų virbo. Fredis smarkiau paleido variklį. 
- Nesirūpink, - nuramino Fredis, - ir pasitrauk atgal. 
Haris nulindo į šeš÷lius šalia Hedvigos - ši, matyt, supratusi, kokie 

svarbūs dalykai vyksta, tup÷jo tyliai. Automobilis kriok÷ vis garsiau ir 
garsiau, staiga grotos triokštel÷damos išlūžo. Fredis staigiai pakilo į vir-
šų, Haris v÷l prib÷go prie lango ir pamat÷, kaip grotos maskatuoja ore. 
Ronis pūškuodamas įtrauk÷ jas automobilio vidun. Haris ištemp÷ ausis, 
tačiau Durslių miegamajame buvo tyku. 

Kai grotos atsidūr÷ ant galin÷s s÷dyn÷s šalia Ronio, Fredis atbulomis 
privairavo kuo arčiau Hario lango. 

- Lipk, - liep÷ Ronis. 
- Bet visas mano Hogvartso turtas... mano lazdel÷... šluota... 
- Kur jie yra? 
- Užrakinti sand÷liuke po laiptais, o aš negaliu iš čia išeiti... 
- Būta ko, - tar÷ Džordžas. - Pasitrauk, Hari. 
Fredis su Džordžu atsargiai įlipo pas Harį. Tikrai nep÷sti, paman÷ Ha-

ris, kai Džordžas iš kišen÷s išsitrauk÷ paprastą plaukų smeigtuką ir ÷m÷ 
krapštyti užraktą. 

- Daugelis burtininkų mano, kad neverta gaišti ir mokytis visokių Žio- 
barų triukų, - pasak÷ Fredis, - bet mums atrodo, jog ne pro šalį. Nors 
šitoks būdas ir l÷tokas. 

Užraktas spragtel÷jo, durys atsidar÷. 
- Na va... Mes atnešim tavo lagaminą. Tu susirink iš šito kambario, kas 

reikalingiausia, ir paduok Roniui, - sušnibžd÷jo Džordžas. 
- Neužminkit ant apatinio laiptelio, girgžda, - irgi pakuždomis įsp÷jo 

Haris dvynius, išlindusius į tamsią laiptų aikštelę. 
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Haris paknopstom ÷m÷ rankioti savo daiktus ir padavin÷ti Roniui. 
Paskui iš÷jo pad÷ti Fredžiui su Džordžu, velkantiems į viršų jo lagaminą. 
Haris išgirdo, kaip sukos÷jo d÷d÷ Vernonas. 

Pagaliau uždusę jie užtemp÷ lagaminą ir įneš÷ kambarin. Fredis v÷l 
įlipo į automobilį ir ÷m÷ lagaminą traukti, o Ronis, Haris ir Džordžas jį 
stūm÷ pro langą. 

D÷d÷ Vernonas v÷l sukos÷jo. 
- Dar truputį, - šniokšt÷ Fredis traukdamas, - dar gerai pastumkit... 

Haris su Džordžu įr÷m÷ į lagaminą pečius, ir tasai pro langą nuslydo ant 
užpakalin÷s automobilio s÷dyn÷s. 

- Puiku, keliaujam, - šnipštel÷jo Džordžas. 
Staiga, Hariui ropščiantis ant palang÷s, kambario gilumoje nuskard÷jo 

šiurpus riksmas ir tuoj pat - d÷d÷s Vernono balsas. 
- VELNIO PELöDA! 
- Hedvigą pamiršau! 
Haris puol÷ atgal, kai laiptų aikštel÷je spragtel÷jo jungiklis. Čiupęs 

Hedvigos narvą, Haris pasileido prie lango ir padav÷ jį Roniui. Jau lipo 
ant komodos, tačiau d÷d÷ Vernonas kumščiu trenk÷ į neužrakintas du-
ris, ir jos triukšmingai atsidar÷. 

Akimirką d÷d÷ Vernonas stypsojo tarpdury, paskui sumaurojo kaip 
įsiutęs bulius ir davęs šuolį sugrieb÷ Hariui už kojos. 

Ronis, Fredis ir Džordžas, su÷mę Hariui už rankų, iš visų j÷gų trauk÷ jį 
į save. 

- Petunija! - kriok÷ d÷d÷ Vernonas. - Jis pab÷gs! PABöGS! 
Vizliai dar kartelį smagiai patemp÷, ir Hario koja ištrūko iš d÷d÷s Ver-

nono gniaužtų. Hariui atsidūrus automobilyje ir užtrenkus dureles, Ro-
nis sušuko: 

- Spausk, Fredi! 
Automobilis šov÷ aukštyn, tiesiai į m÷nulį. 
Haris negal÷jo patik÷ti - jis laisvas. Nuleidęs langą, iškišo galvą. V÷jas 

draik÷ plaukus. Jis pažvelg÷ atgal, į tolstančius Ligustrų gatv÷s stogus. 
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Pro atvirą Hario langą pakraupę v÷psojo d÷d÷ Vernonas, teta Petunija ir 
Dudlis. 

- Iki pasimatymo kitą vasarą! - sušuko Haris. 
Vizliai nusikvatojo, Haris atsiloš÷ ir lig ausų išsišiep÷. 
- Išleisk Hedvigą, - pasak÷ jis Roniui. - Tegul skrenda iš paskos. Ši- 

tiek laiko negal÷jo n÷ sparnų išskleisti. 
Džordžas padav÷ Roniui smeigtuką, ir netrukus Hedviga linksmai 

purptel÷jo pro langą ir pasileido šalimais it šm÷kla. 
- Ką visa tai reiškia, Hari? - nekantriai paklaus÷ Ronis. - Kas čia 

vyksta? 
Haris viską papasakojo apie Dobį, apie jo įsp÷jimą ir sunaikintą grie-

tin÷l÷s desertą. Jam baigus pasakoti, draugai priblokšti ilgai tyl÷jo. 
- Labai įtartina, - pagaliau tar÷ Fredis. 
- Visiškai neįtik÷tina, - pritar÷ Džordžas. - Ir jis net nepasak÷, kas at- 

seit rezga tą suokalbį? 
- Manau, negal÷jo, - atsak÷ Haris. - Kartoju, kad vos tik ką nors per 

daug prasitardavo, imdavo daužyti galvą į sieną. 
Fredis su Džordžu susižvelg÷. 
- Ką, manote, jis man melavo? - pyktel÷jo Haris. 
- Na, kaip tau pasakius... - numyk÷ Fredis. - Namų elfai turi galingą 

savo magiją, bet negali jos naudoti be šeimininkų leidimo. Man rodos, 
Dobis buvo pasiųstas neleisti, kad tu grįžtum į Hogvartsą. Kas nors su- 
man÷ šitaip pajuokauti. Ar mokykloje ant tavęs kas nors griežia dantį? 

- Taip, - vienu balsu atsak÷ Haris ir Ronis. 
- Drakas Smirdžius, - pasak÷ Haris. - Jis manęs nekenčia. 
- Drakas Smirdžius? - atsigręž÷ Džordžas. - Ar tik ne Liucijaus Smir- 

džiaus sūnus? 
- Tikriausiai, - gūžtel÷jo Haris, - juk Smirdžių n÷ra daug. O ką? 
- Gird÷jau t÷tį pasakojant apie jį, - paaiškino Džordžas. - Jis buvo karš- 

tas Pats Žinai Kieno r÷m÷jas. 
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- O kai Pats Žinai Kas prapuol÷, - įsiterp÷ Fredis, atsisukęs į Harį, - 
Liucijus Smirdžius kaip niekur nieko ÷m÷ aiškintis nieko bloga nenor÷- 
jęs. M÷šlo krūva, ne žmogus. T÷tis sako, kad jis buvo iš artimiausių Pats 
Žinai Kieno patik÷tinių. 

Haris jau buvo gird÷jęs visus tuos gandus apie Smirdžių šeimą, tod÷l 
nenustebo. Palyginti su juo, Dudlis Durslis buvo gerutis, jautrutis ir d÷-
mesingas berniukas. 

- Kažin, ar tokie Smirdžiai turi namų elfą... - suabejojo Haris. 
- Na, šiaip ar taip, jo šeimininkai turi būti kokia nors sena ir turtinga 

burtininkų šeima, - atšov÷ Fredis. 
- Mama visada svajojo tur÷ti namų elfą drabužiams lyginti, - prisimi- 

n÷ Džordžas. - Bet visas mūsų džiaugsmas - nusmurgęs vaiduoklis pa- 
l÷p÷je ir spiečiai nykštukų sode. Namų elfai gyvena dideliuose senuose 
dvaruose, pilyse ir panašiai, mūsų namuose jų n÷ su žiburiu nerasi. 

Haris tyl÷jo. Sprendžiant iš to, kad Drakas Smirdžius visada tur÷davo, 
kas geriausia, jo šeima tikriausiai maudosi burtininkų aukse. Jis taip ir 
mat÷, kaip Smirdžius stypin÷ja po t÷vo dvarą. Pasiųsti šeimos tarną, 
kad sutrukdytų Hariui grįžti į mokyklą, irgi atrod÷ labai būdinga Smir-
džiams. Nejau Haris apsikvailino patik÷jęs Dobio pasakait÷mis? 

- Na, vis tiek džiaugiam÷s, kad atskridome tavęs paimti, - tar÷ Ro- 
nis. - Man tikrai pasidar÷ labai neramu, kai tu neatsakei n÷ į vieną mano 
laišką. Iš pradžių pamaniau, kad Erol kalta... 

- Kas ta Erol? 
- Mūsų pel÷da. Visai nukaršusi. Ne vieną kartą skrisdama nuleipo. 

Tada bandydavau pasiskolinti Hermį... 
- Ką tokį? 
- Pel÷dą, kurią mama su t÷čiu dovanojo Persiui, kai jis tapo prefek- 

tu, - paaiškino Fredis. 
- Bet Persis neskolindavo, - skund÷si Ronis. - Sak÷, jam pačiam rei- 

kalinga. 
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-  Šią vasarą Persis labai keistas, - sumurm÷jo Džordžas susiraukęs. - 
Be to, jis tikrai siunčia galybę laiškų ir baisybę laiko išbūna užsidaręs 
savo kambaryje... Neįsivaizduoju, ką ten veikia: juk neįmanoma visą lai- 
ką blizginti prefekto ženkliuko. Fredi, per daug varai į vakarus, - pridū- 
r÷ rodydamas į kompasą prietaisų skyde. Fredis pasuko vairą. 

- Hm, ar jūsų t÷tis žino, kad pa÷m÷t automobilį? - paklaus÷ Haris, jau 
žinodamas atsakymą. 

- Aaa... ne, - burbtel÷jo Ronis, - šiąnakt jis tur÷jo dirbti. Tikim÷s grįžti 
ir pastatyti į garažą, kol mama nepasteb÷jo. 

- Beje, ką jūsų t÷tis veikia Magijos ministerijoje? 
- Dirba pačiame nuobodžiausiame skyriuje - Žiobarų daiktų netinka- 

mo naudojimo inspekcijoje. 
- Čia dabar kas? 
- Jo darbas - atker÷ti Žiobarų pagamintus daiktus, jeigu jie iš burti- 

ninkų pasaulio kaip nors patenka į Žiobarų namus ar parduotuves. Pa- 
vyzdžiui, pernai mirus kažkokiai raganai, jos arbatos rinkinys pakliuvo į 
antikvariatą. Jį nusipirko Žiobar÷, parsineš÷ namo ir susikviet÷ draugus 
arbat÷l÷s. Buvo tikras košmaras - t÷tis kelias savaites dirbo viršvalandžius. 

- O kas dar÷si? 
- Arbatinukas visai padūko: ÷m÷ laistyti kur papuol÷ užplikytą arba- 

tą. Vienas vyras atsidūr÷ ligonin÷je, nes cukraus repliuk÷s jam sugnybo 
nosį. T÷tis vos neišprot÷jo, mat skyriuje dirba tik jis ir senut÷lis magas 
Perkinsas. Jie tur÷jo griebtis Atminties burtų ir kitokių triukų, kad viską 
užglostytų... 

- Tačiau jūsų t÷tis... šitas automobilis... 
Fredis nusijuok÷. 
- Taip, t÷tis tiesiog pasimaišęs d÷l visko, kas yra Žiobarų, mūsų pašiū- 

r÷ pilna Žiobarų šlamšto. Jis kiekvieną daiktą išardo, užburia ir paskui 
v÷l sudeda. Iš tikrųjų tur÷tų save už tai areštuoti. Mama ant jo niršta. 

- Va pagrindinis kelias, - tar÷ Džordžas, žiūr÷damas per priekinį stik- 
lą. - Būsime po dešimties minučių... gerai, kad jau aušta... 
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Rytuose horizontas nusidaž÷ švelniai rausva spalva. Fredis nuleido au-
tomobilį žemiau, ir Haris apačioje išvydo tamsią laukų ir medžių juostą. 

- Jau netoli mūsų miestelis, - pasak÷ Džordžas. - Ūdrų Žabangai. 
Skraidantysis automobilis leidosi vis žemiau ir žemiau. Pro medžius 

jau išniro skaisčiai raudona saul÷. 
- Nutūp÷me! - tar÷ Fredis, kai automobilis minkštai dunkstel÷jo į že- 

mę. Jie nusileido nedideliame kieme šalia apgriuvusio garažo, ir Haris 
pirmąsyk išvydo Ronio namus. 

Namas atrod÷ taip, lyg kitados būtų buvęs didel÷ akmenin÷ kiaulid÷, 
prie kurios tai šen, tai ten vis buvo klijuojami kambariai, kol pastatas 
pasidar÷ kelių aukštų; namas buvo toks išsiklaipęs, jog, regis, laik÷si tik 
burtų d÷ka (tikriausiai taip ir yra, paman÷ Haris). Virš raudono stogo 
stirksojo penki kaminai. Prie keliuko šleiva lenta skelb÷ sodybos pavadi-
nimą - „Landyn÷“. Prie durų voliojosi aib÷ guminių batų ir baisiai surū-
dijęs katilas. Po kiemą lesiojo riebių rudų vištų pulkelis. 

- Ne kažin kas, - sumurm÷jo Ronis. 
- Pasaka, - patenkintas atšov÷ Haris, prisiminęs Ligustrų gatvę. 
Jie išlipo. 
- Dabar tyliai tyliai einam į viršų ir lauksime, kol mama pašauks pus- 

ryčių. Tada tu, Roni, nudund÷si laiptais žemyn r÷kdamas: „Mama, žiū- 
r÷k, kas naktį pas mus atsirado!“ Ji bus laiminga matydama Harį, ir nie- 
kas n÷ nesuuos, kad ÷m÷me automobilį. 

- Gerai, - pritar÷ Ronis. - Einam, Hari, aš miegu tenai... 
Staiga Ronis bjauriai pažaliavo ir išvert÷ akis. Jo draugai atsigręž÷. Per 

kiemą, išbaidydama vištas, atidrož÷ ponia Vizli. Keista, kad tokia 
mažut÷, putlut÷ malonaus veido moteryt÷ gali ūmiai virsti tigre. 

- Ooo... - atsiduso Fredis. 
- Vajetau, - burbtel÷jo Džordžas. 
Ponia Vizli sustojo priešais juos ir įsisprendusi nužvelg÷ kaltus vaikų 

veidus. Ji buvo pasirišusi g÷l÷tą prijuostę, iš kišen÷s kyšojo burtų lazdel÷. 
- Aha... - prabilo ji. 
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- Labas rytas, mama, - sušneko Džordžas, bandydamas nutaisyti sma- 
gų ir meilų balsą. 

- Ar bent nutuokiate, kiek man pridar÷te rūpesčio? - gr÷smingai su- 
šnibžd÷jo ponia Vizli. 

- Nepyk, mama, bet, matai, mums reik÷jo... 
Visi trys ponios Vizli sūnūs buvo aukštesni už ją, bet bailiai susigūž÷ 

jai prapliupus: 
- Tuščios lovos! Jokio raštelio! Mašinos n÷r... gal÷jot užsimušti... vos neiš- 

prot÷jau... bet jums galvos neskauda... niekada gyvenime... palaukit, kol t÷vas 
grįš... nieko panašaus n÷r buvę nei su Bilu, nei su Čarliu ar Persiu... 

- Prefektu Persiu, - subamb÷jo Fredis. 
- Nustok šaipytis iš Persio! - klieg÷ ponia Vizli, pirštu baksnodama 

Fredžiui į krūtinę. - Gal÷jote žūti, jus gal÷jo pamatyti, per jus t÷vas gal÷- 
jo netekti darbo... 

Ir taip, regis, kelias valandas. Prisir÷kavusi iki užkimimo, ponia Vizli 
atsisuko į Harį. 

- Smagu tave matyti, Hari. Einam, duosiu ko nors užkąsti. 
Ji nutreps÷jo trobon, ir Haris, bailiai dirstel÷jęs į Ronį, nusek÷ iš pas-

kos, nes draugas padrąsinamai linktel÷jo. 
Virtuv÷ buvo maža ir užgriozta. Vidury stov÷jo nušveistas stalas, ap-

link k÷d÷s. Nedrąsiai pris÷dęs ant kraštelio, Haris apsidair÷. Pirmą kartą 
buvo burtininkų namuose. 

Priešais kab÷jo sieninis laikrodis su viena rodykle ir be skaitmenų. 
Ciferblato pakraščiu buvo prirašyta: „Laikas gerti arbatą“, „Laikas lesinti 
vištas“, „Tu v÷luoji“. Ant židinio atbrailos trimis eil÷mis stov÷jo knygos 
tokiais pavadinimais: „Kaip išsiburti sūrio“, „Kepimo burtai“ ir „Puota 
per minutę - tai bent magija!“ Ir, jei ausys jo neapgauna, senas radijas 
prie kriaukl÷s praneš÷: „Raganų valanda. Dalyvauja populiari daininin-
k÷, ragana Selestina Vorbek“. 

Ponia Vizli barškino puodais - gan išsiblaškiusi tais÷ pusryčius. Tūž-
mingai d÷btel÷jusi į sūnus, pat÷šk÷ keptuv÷n dešrelių. Ir nepaliov÷ bam-
b÷ti: „Nežinau, ką jūs sau man÷te“, „Niekad nebūčiau patik÷jusi“. 
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- Tavęs, vaikeli, aš nekaltinu, - nuramino ji Harį, įd÷dama jam gal 
kokias devynias dešreles. - Mudviem su Artūru irgi buvo neramu. Dar 
aną vakarą pašnek÷jome, kad jeigu ligi penktadienio Roniui neatrašysi, 
nuvažiuosime ir patys tave pasiimsime. Betgi dabar, - jo l÷kšt÷n ji įd÷jo 
tris keptus kiaušinius, - kone per visą šalį skristi nelegaliu automobiliu... 
bet kas gal÷jo jus pamatyti... 

Ji atsainiai mostel÷jo burtų lazdele prie kriaukl÷s, ir tyliai taršk÷dami 
indai patys ÷m÷ plautis. 

- Buvo apniukę, mama, - gyn÷si Fredis. 
- Valgydamas neburb÷k! - atkirto ponia Vizli. 
- Jie jį badu marino, mama! - pareišk÷ Džordžas. 
- Dar tu pašnek÷k! - šūktel÷jo ponia Vizli, bet Hariui atriek÷ duonos 

ir užtep÷ sviesto jau kiek švelnesniu veidu. 
Tą akimirką virtuv÷n įpuol÷ mažyt÷ rudaplauk÷ figūr÷l÷ ilgais nakti-

niais marškiniais. Suspigusi ji mov÷ atgal. 
- Džin÷, - tyliai tar÷ Ronis Hariui. - Mano sesut÷. Visą vasarą apie 

tave tik ir kalba. 
- Pamatysi, paprašys autografo, - išsišiep÷ Fredis, bet, susidūręs su 

motinos žvilgsniu, nieko nebesak÷ ir v÷l palinko prie valgio. Toliau visi 
keturi tyl÷jo tol, kol iššvarino l÷kštes, - beje, per steb÷tinai trumpą laiką. 

- Po galais, kaip pavargau, - nusižiovavo Fredis, pagaliau pad÷da- 
mas peilį ir šakutę. - Gal eisiu gultis ir... 

- Nieko panašaus, - atšov÷ ponia Vizli. - Niekas nekaltas, kad visą 
naktį prasibastei be miego. Tur÷si man išrinkti iš sodo nykštukus, nes jau 
visai suįžūl÷jo. 

-Ai, mama... 
- Ir jūs abu, - piktai met÷ ji Roniui su Fredžiu. - O tu gali eit miegoti, 

vaikeli, - pridūr÷ Hariui. - Tu juk neprašei jų atskristi tuo nelemtu auto- 
mobiliu. 

Bet Haris, n÷ truput÷lio neapsnūdęs, greitai tar÷: 
- Aš pad÷siu Roniui. Man dar neteko matyti, kaip iš sodo renkami 

nykštukai... 
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- Tu labai geras, vaikeli, bet šitas darbas toks nuobodus, - nesutiko 
ponia Vizli. - Nagi, pažiūr÷sime, ką šituo klausimu sako Lokhartas. 

Ir nuo židinio atbrailos ji pa÷m÷ sunkią knygą. Džordžas sudejavo. 
- Mama, mes žinome, kaip atsikratyti nykštukais. 
Haris pažiūr÷jo į knygos viršelį. Aukso raid÷mis jame žib÷jo pavadi-

nimas „Gilderojaus Lokharto vadovas, kaip elgtis su namų kenk÷jais“. 
Po juo buvo didel÷ fotografija: labai išvaizdus burtininkas šviesiais ban-
guotais plaukais ir šviesiai m÷lynomis akimis. Kaip ir visos fotografijos 
burtų pasaulyje, šioji taip pat buvo gyva. Burtininkas, matyt, pats Gil-
derojus Lokhartas, valiūkiškai jiems mirktel÷jo. Ponia Vizli jam nusi-
šypsojo. 

- O, jis nuostabus, - tar÷ ji, - kaip išmano apie visus kenk÷jus! Puiki 
knyga. 

- Mamai jis patinka, - labai garsiai sušnibžd÷jo Fredis. 
- Nebūk juokingas, Fredi, - užrausdama subar÷ jį ponia Vizli. – Tvar- 

ka, jeigu įsivaizduoji esąs gudresnis už Lokhartą, žygiuok ir imkis dar- 
bo. Vargas tau, jeigu paskui rasiu bent vieną nykštuką. 

Žiovaudami ir niurn÷dami Vizliai su Hariu išdūlino laukan. Sodas buvo 
didelis ir, Hario įsitikinimu, toks, koks turi būti. Dursliams nebūtų pati-
kęs, nes priž÷lęs piktžolių, be to, jau reik÷jo pjauti veją, tačiau patvoriais 
išsišakoję augo gumbuoti medžiai, visose lysv÷se veš÷jo Hariui lig tol 
nereg÷tos g÷l÷s, tvenkinyje buvo tiršta varlių. 

- Žiobarai soduose irgi laiko nykštukus, - pasak÷ Haris Roniui. 
- Aha, mačiau tuos jų padarus, kuriuos jie vadina nykštukais, - atsi- 

liep÷ Ronis susilenkęs ir įkišęs galvą į bijūnų kelmą. - Panašūs į storuliu- 
kus Kal÷dų Senelius su mešker÷mis... 

Staiga bijūnų kelme kažkas suspurdo ir Ronis atsities÷. 
- Va, koks tikras nykštukas, - niūriai pasak÷. 
- Pallleisk mane! Pallleisk! - spieg÷ nykštukas. 
Jis tikrai nepan÷š÷jo į Kal÷dų Senelį. Mažučiukas, susitraukęs, didele 

gumbuota ir plika galva, baisiai primenančia bulvę. Ronis laik÷ jį atitrau- 
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kęs nuo savęs. Nykštuk÷lis ÷m÷ paš÷lusiai spardytis plonomis kojuk÷-
mis. Ronis aiktel÷jęs sugrieb÷ jam už gurnelių ir apvert÷ žemyn galva. 

- Štai ką reikia daryti. - Jis aukštai išk÷l÷ nykštuką virš galvos ir pra- 
d÷jo dideliais ratais sukti kaip kilpavirvę. „Pallleisk!“ - žvieg÷ nykštu- 
kas. Išvydęs persigandusį Hario veidą, Ronis tar÷: - Jam n÷ trupučio ne- 
skauda. Bet reikia sukti tiek, kad jam visiškai susisuktų galva ir neberas- 
tų kelio į urvelį. 

Ronis tik švyst ir nusvied÷ nykštuką - tas perskriejo gyvatvorę ir žnek-
tel÷jo ant dirvono. 

- Nulis, - supeik÷ Fredis. - Pamatysi, kaip aš numesiu net už to 
kelmo. 

Haris greit išmoko per daug nebesigail÷ti nykštukų. Pirmą savo pa-
gautąjį nor÷jo numesti tik už tvoros, bet nykštukas, pajutęs, kad Haris 
dvejoja, suleido aštrius dantis jam į pirštą, vargšas tik vargais negalais 
išsivadavo. Bet jau tada... 

- Oho, Hari, gal penkiasdešimt p÷dų! 
Oru tik l÷k÷, tik zvimb÷ nykštukai. 
- Matai, jie nelabai gudrūs, - paaiškino Džordžas, sugriebdamas iš 

karto penkis ar šešis. - Vos tik sužino, kad prasideda nykštukų gaudy- 
n÷s, visi lenda iš po žemių žiūr÷ti. Atrodo, jau tur÷tų suprasti ir sl÷ptis, 
bet kur tau. 

Netrukus lauku tolyn nuo namų patrauk÷ susigūžusių nykštukų 
virtin÷. 

- Sugrįš, - tar÷ Ronis, žiūr÷damas, kaip nykštukai sulenda į gyvatvorę 
kitoje lauko pus÷je. - Jiems čia patinka. T÷tis per daug atlaidus, jam jie 
atseit juokingi... 

Trinktel÷jo namo durys. 
- Grįžo! - šūktel÷jo Džordžas. - T÷tis grįžo! 
Per sodą jie nukurn÷jo namo. 
Poną Vizl į rado virtuv÷je susmukusį ant k÷d÷s, nusi÷musį akinius ir 

užsimerkusį. Jis buvo liesas, gerokai praplikęs, tačiau reti likusieji plau- 
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keliai ryškiai rudavo, kaip ir jo vaikų. Žalias kelioninis apsiaustas buvo 
sudulk÷jęs. 

- Na, ir naktel÷! - sumurm÷jo grabaliodamas arbatinuko, kai visi su- 
s÷do aplink jį. - Devyni reidai. Devyni! Senis Mandangas Flečeris dar 
band÷ mane užker÷ti, kai nusisukau. 

Ponas Vizlis godžiai gurkštel÷jo arbatos ir atsiduso. 
- Ar ką nors radai? - smalsiai paklaus÷ Fredis. 
- Visas grobis - keli susitraukiantys durų raktai ir besikandžiojantis 

virdulys, - nusižiovavo ponas Vizlis. - Tiesa, pasitaik÷ keletas nemalo- 
nių dalyk÷lių ne mano skyriuje. Mortleikas buvo iškviestas tirti be galo 
keistų šeškų, bet šitai, garb÷ Dievui, priklauso Eksperimentinių burtų 
komitetui... 

- Kuriam galui reikia susitraukiančių raktų? - paklaus÷ Džordžas. 
- Žiobarams paerzinti, - atsidūs÷jo ponas Vizlis. - Nusiperka raktą, 

kuris susitraukia ir išnyksta, ir amžinai jo neberanda, kai reikia... Aišku, 
labai sunku išaiškinti tokius pažeidimus, nes koks tau Žiobaras prisipa- 
žins, kad jo raktas susitraukia, - tvirtina pametęs, ir gana. Vargšeliai iš 
paskutiniųjų neigia bet kokią, net akivaizdžiausią magiją. Bet jūs nepati- 
k÷site, ko tik mūsiškiai neprisigalvoj a... 

- PAVYZDŽIUI, UŽBURTI AUTOMOBIL Į? 
Pri÷jo ponia Vizli, it kardą išk÷lusi žarsteklį. Ponas Vizlis pastat÷ akis. 

Jo žvilgsnis maldavo atleisti. 
- Au... automobilį, Mole? 
- Taip, Artūrai, automobilį, - žybtel÷jo akimis ponia Vizli. - Įsivaiz- 

duok magą, kuris nusiperka sukiužusį automobilį, o žmonai pasako no- 
rįs tik išardyti jį ir pažiūr÷ti, kaip veikia, nors iš tikrųjų išardęs jį užburia, 
kad skraidytų. 

Ponas Vizlis sumirks÷jo. 
- Na, brangioji, manau, įsitikintum, kad jis nepažeid÷ įstatymo, nors... 

aaa... gal geriau būtų žmonai pasakęs tiesą... Įstatymas turi spragų... Jei 
gu jis pats neketino skraidyti, faktas, jog automobilis gali skraidyti, dar 
nereiškia, kad... 



 37 

- Artūrai Vizli, tu ir pasistengei rašydamas įstatymą, kad jame atsiras- 
tų spragų! - šauk÷ ponia Vizli. - Mat labai rūp÷jo pašiūr÷je žaisti su tuo 
Žiobarų šlamštu! Beje, pranešu, kad Haris šį rytą atvyko automobiliu, 
kuriuo tu neketinai skraidyti! 

- Haris? - suglumo ponas Vizlis. - Koks Haris? 
Apsidairęs pamat÷ Harį ir pašoko. 
- Dieve, nejau Haris Poteris? Be galo džiaugiuosi gal÷damas susipa- 

žinti, Ronis tiek apie tave pasakojo... 
- Naktį tavo sūnūs automobiliu suskraid÷ į Hario namus! - šauk÷ ponia 

Vizli. - Ką dabar pagiedosi, a? 
- Nejaugi? - sukluso ponas Vizlis. - Ar gerai skrido? No... noriu pasa- 

kyti, - sumikčiojo jis, ponios Vizli akims gr÷smingai sužaibavus, - kad 
labai negražiai pasielg÷te... iš tiesų prasikaltote... 

- Palikim juos, tegu riejasi, - sumurm÷jo Ronis Hariui, kai ponia Vizli 
pasipūt÷ lyg varl÷ kvarkuol÷. - Einam, parodysiu tau savo miegamąjį. 

Išsmukę iš virtuv÷s, siauru koridoriumi jie pri÷jo nelygius laiptus, krei-
vuliuojančius per visus namo aukštus. Ketvirtame vienos durys buvo 
atviros. Haris vos sp÷jo sumatyti į jį įsmeigtas gyvas rudas akis, ir durys 
užsitrenk÷. 

- Džin÷, - v÷l praneš÷ Ronis. - Neįsivaizduoji, kokia ji drovi, niekada 
žmoniškai neuždaro durų... 

Šeštame aukšte ant durų apsilupin÷jusiais dažais buvo lentel÷ „Ro-
naldo kambarys“. 

Haris ženg÷ vidun. Galva beveik siek÷ nuožulnias lubas. Jis sumirk-
s÷jo iš nuostabos. Pasijuto lyg pakliuvęs į krosnį - Ronio kambaryje vis-
kas buvo raudonai oranžin÷s spalvos: lovaties÷, sienos, net lubos. Tada 
Haris pamat÷, kad beveik visas nusitrynusiais tapetais išklijuotas sienas 
Ronis buvo nukabin÷jęs plakatais, vaizduojančiais tuos pačius septynis 
burtininkus ir raganaites, visi jie buvo ryškiai oranžiniais apsiaustais, su 
šluotomis ir energingai mojavo. 

- Tavo m÷gstama kvidičo komanda? - paklaus÷ Haris. 
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- „Čadlio patranka“, - tar÷ Ronis ir parod÷ į oranžinę lovatiesę, kurią 
puoš÷ dvi didžiul÷s juodos Č raid÷s ir lekiantis patrankos sviedinys. - 
Lygoje devinta. 

Kert÷je buvo sumestos Ronio ker÷jimų knygos, šalia gul÷jo komiksų 
šūsnis, kone visi jie buvo iš serijos „Martino Migso, išprot÷jusio Žiobaro, 
nuotykiai“. Ronio burtų lazdel÷ buvo pad÷ta ant akvariumo, pilno var-
lių kurkulų, kuris stov÷jo ant palang÷s. Prie jo atokaitoje miegojo Susna, 
nusipen÷jusi Ronio žiurk÷. 

Haris perženg÷ Savimaišių kortų malką, gulinčią ant grindų, ir pa-
žvelg÷ pro mažą langelį. Žemai apačioje išvydo, kaip per lauką ats÷lina 
nykštukų būrys ir po vieną lenda per Vizlių gyvatvorę. Tada atsisuko į 
Ronį, bemaž nervingai laukiantį jo nuomon÷s. 

- Mažokas, - pasak÷ Ronis. - Ne toks kaip tas, kurį tur÷jai pas Žioba- 
rus. Aš miegu tiesiai po pal÷p÷s vaiduokliu, o jis ištisai tranko vamz- 
džius ir dejuoja... 

Bet Haris plačiai išsišiepęs patikino: 
- Tokiuose puikiuose namuose dar nesu buvęs. 
Roniui užkaito ausys. 
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KETVIRTAS SKYRIUS 
 

„Gražmenos ir juoduliai“ 
 

Gyvenimas Landyn÷je buvo n÷ iš tolo nepanašus į gyvenim÷lį 
Ligustrų gatv÷je. Dursliai m÷go, kad visur būtų švara ir tvarka. Vizlių 
namuose viešpatavo keistyb÷s ir netik÷tumai. Haris tik nenualpo, kai 
virtuv÷je jam pirmą kartą pažvelgus į veidrodį viršum židinio atbrailos, 
tasai suriko: Susikišk marškinius, gv÷ra! Pal÷p÷s vaiduoklis, vos pamatęs, 
kad namuose per daug ramu, pasiusdavo stūgauti ir daužyti vamzdžius. 
Neaiškūs sprogin÷jimai Fredžio ir Džordžo miegamuosiuose irgi buvo 
laikomi normaliu reiškiniu. Tačiau keisčiausia Ronio namuose Hariui 
buvo ne kalbantis veidrodis ar triukšmadarys vaiduoklis, bet tai, jog, 
atrodo, jį visi m÷gsta. Ponia Vizli stropiai rūpinosi jo puskojin÷mis ir 
prie stalo stengdavosi jam sukišti po keturias porcijas. Ponas Vizlis per 
vakarienę pasisodindavo Harį šalia, kad gal÷tų jį bombarduoti 
klausimais apie gyvenimą pas Žiobarus, aiškintis, kaip veikia elektros 
kištukai ir paštas. 

- Fantastiška! - kartojo jis, Hariui pasakojant apie telefoną. - Tiesiog 
steb÷tina, kaip Žiobarai prigalvojo visokių būdų apsieiti be magijos. 

Pra÷jus gal savaitei po to, kai Haris atsirado Landyn÷je, vieną saul÷tą 
rytą jis gavo žinią iš Hogvartso. Su Roniu nulipęs pusryčių, ponus Viz-
lius ir Džinę rado jau s÷dinčius prie stalo. Išvydusi Harį, Džin÷ nuvert÷ 
žem÷n savo l÷kštę su koše. Hariui pasirodžius, Džinei viskas krisdavo iš 
rankų. Ji n÷r÷ po stalu paimti l÷kšt÷s ir išlindo užraudusi kaip besilei-
džianti saul÷. Apsimetęs, kad viso to nepasteb÷jo, Haris atsis÷do ir pa÷-
m÷ skrebutį. 

- Laiškai iš mokyklos, - praneš÷ ponas Vizlis, paduodamas Hariui ir 
Roniui vienodus gelsvo pergamento vokus, užrašytus žaliu rašalu. - 
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Dumbldoras jau žino, Hari, kad tu čionai. Tas žmogus nieko nepražiop-
so. Judu irgi gavote laiškus, - pasak÷ Fredžiui ir Džordžui, su pižamomis 
įgarm÷jusiems į virtuvę. 

Kol jie skait÷ laiškus, valand÷lę buvo tylu. Hariui buvo pranešta, kaip 
ir pernai, rugs÷jo pirmąją Kings Kroso stotyje s÷sti į Hogvartso ekspresą. 
Dar įd÷tas naujais mokslo metais reikalingų knygų sąrašas. 

 
Antrakursiams būtina įsigyti šiuos vadov÷lius: 
 
Miranda Vištvanagien÷. Tipinių ker÷jimų knyga (Antra dalis) 
Gilderojus Lokhartas. Kaip atsikratyti Mirties šm÷klos 
Gilderojus Lokhartas. Vaiduoklių draugijoje 
Gilderojus Lokhartas. Atostogos su laum÷mis 
Gilderojus Lokhartas. Kelion÷s su troliais 
Gilderojus Lokhartas. Per jūras su vampyrais 
Gilderojus Lokhartas. Klajon÷s su vilkolakiais 
Gilderojus Lokhartas. Metai šalia Sniego žmogaus 
 
Fredis, pirmas baigęs skaityti, dirstel÷jo į Hario laišką. 
- Ir tau liep÷ tur÷ti visas Lokharto knygas! Naujasis apsigynimo nuo 

juodosios magijos mokytojas turbūt yra jį įsimyl÷jusi ragana. 
Sugavęs motinos žvilgsnį, Fredis skubiai puol÷ marmeladą. 
- Bus nepigu, - pasižiūr÷jo Džordžas į t÷vus. - Lokharto knygos tik- 

rai brangios. 
- Na, kaip nors išsiversime, - pasak÷ ponia Vizli, bet atrod÷ susirūpi- 

nusi. - Džinei gal viską gausime naudotų daiktų parduotuv÷je. 
- O, tu šiemet irgi jau mokysies Hogvartse? - paklaus÷ ją Haris. 
Ji linktel÷jo, užraudo iki plaukų pašaknų ir įkišo alkūnę į sviestinę. 

Laimei, niekas nepasteb÷jo, nes tą valand÷lę į÷jo Ronio vyresnysis brolis 
Persis. Jis buvo visiškai apsirengęs, ant megztuko prisisegęs prefekto žen-
kliuką. 
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- Labas visiems. Graži diena. 
Jis s÷dosi ant laisvos k÷d÷s, bet iškart pašoko iš po užpakalio ištrauk-

damas pilką apspurusią dulkių šluostę - bent taip Hariui atrod÷, kol pa-
mat÷, kad šluost÷ dūsuoja. 

- Erol! - šūktel÷jo Ronis, pa÷m÷ iš Persio rankų suglebusią pel÷dą ir iš 
po sparno ištrauk÷ laišką. - Pagaliau Hermiona atsiliep÷! Aš jai rašiau, 
kad mes ketiname vaduoti tave iš Durslių. 

Jis nuneš÷ Erol prie užpakalinių durų ir band÷ patupdyti ant laktos, 
bet Erol bej÷giškai šlumštel÷jo žem÷n. Tada Ronis pad÷jo ją ant indų džio-
vyklos. 

- Liūdnas vaizdas. 
Atpl÷šęs Hermionos laišką, ÷m÷ skaityti: 
 
Mieli Roni ir Hari, jeigu ten esi, 
tikiuosi, viskas pavyko, Haris sveikas ir gyvas, o jūs niekuo nenusiženg÷te jį 

ištraukdami iš Durslių namų, Roni, nes antraip ir Haris įkliūtų. Man išties 
labai neramu, tad jei Hariui viskas gerai, gal gal÷tum÷t iškart pranešti, bet 
patarčiau pasiųsti kitą pel÷dą, nes dar vienas pašto skrydis jūsiškę pribaigtų. 

Aš nepaprastai užsi÷musi mokslais. - Kaip ji gali? - pasibais÷jo Ronis. - Juk 
atostogos! -... Kitą trečiadienį keliaujame į Londoną pirkti naujų vadov÷lių. 
Kod÷l mums nesusitikus Skersiniame skersgatvyje? 

Kuo greičiau parašykite, kaip jums sekasi. Likite sveiki! 
Hermiona. 
 
- Na, viskas tinka, ir mes galime trečiadienį nul÷kti ir apsipirkti, - 

praneš÷ ponia Vizli, nuruošdama stalą. - Ką šiandien veiksite? 
Haris, Ronis, Fredis ir Džordžas ruoš÷si lipti į kalną, kurio viršuje Viz-

liams priklaus÷ nedidelis sklypas. Jį supo aukšti medžiai, tod÷l iš miestelio 
apačioje nieko nesimat÷ ir jie gal÷jo treniruotis kvidičą, - tik, aišku, ne per 
aukštai. Ir be tikrųjų kvidičo kamuoliukų, nes kaipgi paaiškintum, jeigu 
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jie paspruktų ir nul÷ktų virš miestelio? Taigi jie žaisdavo obuoliais. Paeiliui 
visi paskraidydavo Hario „Aureole-2000“, iš tiesų geriausia sportine šluo-
ta. Ronio „Krentančią žvaigždę“ dažnai net ir drugeliai pralenkdavo. 

Po penkių minučių su šluotomis ant pečių jie jau drož÷ į kalną. Kviet÷ ir 
Persį, bet tasai atsisak÷, atseit užsi÷męs. Haris jį matydavo tik valgant, 
šiaip tas lind÷davo užsidaręs. 

- Įdomu, ką jis rezga? - susirauk÷ Fredis. - Visas kaip nesavas. Dieną 
prieš tau atskrendant gavo egzaminų rezultatus. Dvylika ūbų, o jis net 
neapsidžiaug÷. 

- Geriausias B lygio įvertinimas, - paaiškino Džordžas, pamatęs Ha- 
rio nuostabą. - Ir Bilas tur÷jo dvylika. Ko gera, bus dar vienas žymūnas 
šeimoje. Turbūt šito neištverčiau. 

Bilas buvo vyriausiasis iš Vizlių brolių. Jis ir Čarlis jau buvo baigę Hog-
vartsą. Hariui jų neteko matyti, tačiau jis žinojo, kad Čarlis Rumunijoje 
tyrin÷ja slibinus, o Bilas Egipte dirba Gringotso banko filiale. 

- Nenutuokiu, kaip mama su t÷čiu šiemet įstengs mums viską nu- 
pirkti, - po kiek laiko tar÷ Džordžas. - Penki Lokharto knygų komplek- 
tai! O Džinei reikia drabužių, lazdel÷s ir viso kito. 

Haris tyl÷jo. Buvo truputį nesmagu. Gringotso banke Londone, po-
žemin÷je saugykloje, guli t÷vų palikimas. Aišku, tie pinigai galioja tik 
burtų pasaulyje: Žiobarų parduotuv÷se neužsimok÷si aukso galeonais, 
sidabro sikliais ar variniais knutais. Dursliams jis taip ir neprasitar÷ apie 
savo sąskaitą Gringotse, mat neman÷, jog, bais÷damiesi viskuo, kas susiję 
su magija, jie bod÷tųsi ir aukso krūva. 

 
* 

 
Kitą trečiadienį ponia Vizli juos pak÷l÷ vos saulei patek÷jus. 

Sušlamštę kiekvienas po kelis kumpio sviestainius, jie apsivilko 
apsiaustus, o ponia Vizli pa÷m÷ nuo židinio atbrailos vazon÷lį ir 
žvilgtel÷jo vidun. 

- Visai mažai belikę, Artūrai, - atsiduso. - Šiandien reik÷s dar nusi-
pirkti. A, svečias tebūnie pirmas. Nagi, Hari! 
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Ir ji atkišo jam vazon÷lį. 
Haris išpl÷t÷ akis. Visi žiūr÷jo į jį. 
- Ką... ką man daryti? - išlemeno jis. 
- Jis dar n÷ra keliavęs Kelionmilčių pagalba, - prisimin÷ Ronis. - Ne 

pyk, Hari, buvau pamiršęs. 
- Tikrai? - nustebo ponia Vizli. - O kaipgi tu pernai patekai į Skersinį 

skersgatvį? 
- Važiavau metro... 
- Ką tu sakai? - susidom÷jo ponas Vizlis. - Ir leidaisi eskapatoriais? Kaip 

iš tikrųjų jie... 
- Tik ne dabar, Artūrai! - įsp÷jo ponia Vizli. - Kelionmilčiai tave nu- 

neš kur kas greičiau, bet, varge, jeigu n÷ sykio nesi šitaip keliavęs... 
- Nieko jam neatsitiks, mama, - neteko kantryb÷s Fredis. - Hari, 

žiūr÷k. 
Jis pa÷m÷ iš vazon÷lio žiupsnelį blizgių miltelių, pri÷jo prie židinio ir 

švystel÷jo juos į liepsną. 
Pašoko skaisčiai žalia liepsna, didesn÷ už patį Fredį. Jis ženg÷ tiesiai į 

ją, sušuko: „Skersinis skersgatvis!“ ir dingo. 
- Tark labai aiškiai, vaikeli, - mok÷ Harį ponia Vizli. Vazon÷lin kyšte- 

l÷jo ranką Džordžas. - Ir žiūr÷k, kad nusileistum į reikiamą židinį... 
- Ką reikiamą? - bailiai paklaus÷ Haris. Liepsna šniokšdama nusineš÷ 

ir Džordžą. 
- Na, burtininkų židinių gyvas velnias, bet jeigu aiškiai ištarsi pava- 

dinimą... 
- Neprapuls, Mole, nesijaudink, - tar÷ ponas Vizlis ir pats pakabino 

miltelių. 
- Bet, mielasis, jeigu jis pasiklys, kaip pasiteisinsime jo d÷dei ir tetai? 
- Jie dar apsidžiaugs, - nuramino juos Haris. - Dudliui atrodys nuo 

stabus pokštas, jei kartais prasmegčiau kokiam kamine. 
- Na, gerai... skrisk paskui Artūrą. Tiktai žengdamas į ugnį pasakyk, 

kur nori atsidurti... 
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- Ir prispausk alkūnes, - patar÷ Ronis. 
- Ir užsimerk, - primin÷ ponia Vizli. - Suodžiai... 
- Nevizg÷k, - liep÷ Ronis, - nes plumptel÷si ne į tą židinį... 
- Tik nebijok ir neišlipk per anksti, palauk, kol pamatysi Fredį su 

Džordžu. 
Stengdamasis nieko nepamiršti, Haris pa÷m÷ žiupsnelį tų miltų ir pri-
÷jo prie ugnies. Giliai įkv÷pęs sub÷r÷ į ją miltelius ir įlipo. Ugnis glost÷ 
tarsi lengvas v÷jelis. Jis išsižiojo - ir vos neužspringo karštais pelenais. 

- Ske... Sker... sinis skers... gatvis, - iškos÷jo. 
Toks jausmas, lyg būtų traukiamas į milžinišką vonios skylę. Jis, regis, 

sukosi baisiu greičiu... ausyse klaikiai ūž÷... m÷gino būti atsimerkęs, ta-
čiau nuo žalių liepsnų verpeto pykino... kažkas skaudžiai stuktel÷jo į 
alkūnę, ir jis ją smarkiai prispaud÷ prie šono vis sukdamasis ir sukdama-
sis kaip vilkelis. Staiga veidą lyg šaltos rankos ÷m÷ plekšnoti. Prisimer-
kęs išvydo mirgantį židinių srautą, už jų švysčiojo kambariai. Skrandyje 
vart÷si suvalgyti kumpio sumuštiniai... Jis užsimerk÷ v÷l trokšdamas, kad 
visa tai pasibaigtų, ir tada - kniūbsčias plojosi ant šaltų akmenų. Pajuto, 
kaip suskilo akinių stiklai. Svaigstančia galva, užsigavęs, visas suodinas, 
jis atsargiai atsistojo ir užsid÷jo ant nosies sukultus akinius. Buvo visiš-
kai vienas, tačiau kur atsidūr÷, netur÷jo jokio supratimo. Tiek temat÷, 
jog stovi akmeniniame židinyje - lyg ir kokioje didel÷je blausiai apšvies-
toje burtininkų parduotuv÷je. Bet nepanašu, kad joje rastum tai, ko rei-
kia pagal Hogvartso atsiųstą sąrašą. 

Stiklin÷je vitrinoje ant pagalv÷l÷s gul÷jo sudžiūvusi ranka, krauju ap-
taškytos kortos ir atmerkta stiklin÷ akis. Nuo sienų žvelg÷ baisingos kau-
k÷s, ant prekystalių m÷t÷si žmonių kaulai, nuo lubų karojo surūdiję smai-
lūs įnagiai. Blogiausia, kad pro apdulk÷jusį lango stiklą Haris aiškiai mat÷ 
esąs tikrai ne Skersiniame skersgatvyje. 

Kuo greičiau iš čia nešdinsies, tuo geriau. Tebeskaud÷jo į židinio 
padą sugurintą nosį, bet Haris nusiskubino prie durų. Deja, už lango 
pasirod÷ du žmon÷s, vienas jų buvo asmuo, su kuriuo pasiklydęs, 
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suodinas ir sukultais akiniais Haris mažiausiai nor÷jo susidurti, - Dra-
kas Smirdžius. 

Skubiai apsidairęs, Haris kair÷je išvydo didelę juodą spintą; smukęs į 
ją užsidar÷ palikdamas plyšelį, kad gal÷tų viską matyti. Po akimirkos 
žvangtel÷jo skambutis ir į krautuvę įženg÷ Smirdžius. 

Kitas žmogus gal÷jo būti tik jo t÷vas. Toks pat išblyškęs pailgas veidas, 
lygiai tokios pat šaltos pilkos akys. Ponas Smirdžius per÷jo krautuvę tin-
giai apžiūrin÷damas prekes, tada paskambino varpeliu ant prekystalio ir 
atsisukęs į sūnų tar÷: 

- Nieko neliesk, Drakai. 
Jau siekęs stiklin÷s akies, Smirdžius burbtel÷jo: 
- Maniau, nupirksi man dovaną. 
- Sakiau, kad nupirksiu lenktyninę šluotą, - pasak÷ t÷vas, nekantriai 

barbendamas į prekystalį. 
- Kokia iš jos nauda, jeigu nepriklausau koledžo komandai? - piktai 

atšov÷ Smirdžius. - Haris Poteris pernai gavo „Aureolę-2000“. Specialiu 
Dumbldoro leidimu, kad gal÷tų žaisti už Grifų Gūžtą. Jis netgi n÷ra ge- 
ras žaid÷jas, tiek, kad garsenyb÷... garsus tuo savo kvailu randu kakto- 
je... - Smirdžius pasilenk÷ prie vitrinoje išd÷liotų kaukolių. - Visi tik ir 
mano: koks šaunus, koks nuostabus tasai Poteris, turi tokį randą ir tokią 
šluotą... 

- Tu gal jau dešimt kartų man skundeisi, - žvilgsniu sutramd÷ sūnų 
ponas Smirdžius. - Dar primenu, kad neprotinga rodyti nepalankumą 
Hariui Poteriui, kai dauguma mūsiškių laiko jį didvyriu, pražudžiusiu 
Tamsos Valdovą... Aa, ponas Bordžinas. 

Už prekystalio išdygo gunktel÷jęs žmogutis. Jis nusibrauk÷ nuo veido 
riebaluotus plaukus. 

- Koks malonumas v÷l jus matyti, pone Smirdžiau, - prabilo ponas 
Bordžinas saldžiu balseliu, slidžiu kaip ir jo plaukų aliejus. – Džiaugiuo- 
si... o, ir ponaitis Smirdžius! Sužav÷tas! Kuo gal÷čiau pasitarnauti? Turiu 
jums parodyti tik šiandien atvežtą ir labai žmoniška kaina... 
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- Šiandien aš ne perku, pone Bordžinai, o parduodu, - nukirto ponas 
Smirdžius. 

- Parduodate? - Šypsena išnyko iš pono Bordžino veido. 
- Tikriausiai gird÷jote, kad Ministerija rengia reidus, - tar÷ ponas Smir- 

džius, iš vidin÷s apsiausto kišen÷s ištraukdamas pergamento ritin÷lį ir jį 
išvyniodamas ponui Bordžinui po nosimi. - Namie turiu keletą... daik- 
tų, kurie man pridarytų keblumų, jei apsilankytų Ministerijos atstovai... 

Ponas Bordžinas užsid÷jo pensn÷ ir žvilgtel÷jo į sąraš÷lį. 
- Betgi, pone, ar Ministerija išdrįstų jus tikrinti? 
Ponas Smirdžius išsiviep÷. 
- Kol kas nieko nebuvo. Smirdžių pavard÷ dar daugeliui įkvepia šio- 

kią tokią pagarbą, tačiau Ministerija darosi vis įkyresn÷. Sklinda gandai 
apie naują Žiobarų apsaugos įstatymą. Neabejoju, kad jį pasiūl÷ tas sūt- 
rauka, tas Žiobarų patronas Artūras Vizlis... 

Harį užplūdo karšta pykčio banga. 
-... ir, matote, kai kurie šių nuodų gali pasirodyti... 
- Suprantu, pone, - sušneko ponas Bordžinas, - leiskite pažiūr÷ti... 
- Ar galima šitą? - paklaus÷ Drakas, rodydamas į sudžiūvusią ranką 

ant pagalv÷l÷s. 
- O, Šlov÷s ranka! - sušuko ponas Bordžinas, pad÷jęs sąrašą ir kur- 

n÷damas prie Drako. - Įd÷k į ją žvakę, ir ji švies tik tam, kuris laiko 
ranką. Geriausia vagių ir pl÷šikų palydov÷! Jūsų sūnus, pone, turi pui- 
kų skonį. 

- Tikiuosi, mano sūnus, Bordžinai, taps šiuo tuo daugiau negu vagim 
ar pl÷šiku, - šaltai atkirto ponas Smirdžius, ir ponas Bordžinas paskubo- 
mis pasitais÷: 

- Nieko bloga, tikrai nieko bloga nenor÷jau pasakyti. 
- Nors jeigu jo pažymiai nepager÷s, - dar Šalčiau kalb÷jo ponas Smir- 

džius, - tik tam ir gal÷s būti tikęs. 
- Aš nekaltas, - suniauzg÷ Drakas. - Visi mokytojai turi numyl÷tinius. 

Ta Hermiona Įkyr÷l÷... 
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- Maniau, tau bus g÷da, kad mergait÷ net ne iš burtininkų šeimos 
aplenk÷ tave per visus egzaminus, - atšov÷ ponas Smirdžius. 

- Cha! - patyliukais nusišaip÷ Haris, patenkintas, kad Drakas susig÷- 
do ir supyko. 

- Visur tas pats, - savo saldžiuoju balseliu įsiterp÷ ponas Bordžinas. - 
Visi burtininkų kraują vis mažiau vertina... 

- Tik ne aš... - išpūt÷ šnerves ponas Smirdžius. 
- Ir ne aš, pone, ir ne aš, - žemai nusilenk÷ ponas Bordžinas. 
- Tuomet gal grįžkime prie mano sąrašo, - griežtai primin÷ ponas Smir- 

džius. - Šiandien aš truputį skubu, Bordžinai, turiu kitų reikalų. 
Jie ÷m÷ der÷tis. Haris išsigandęs žiūr÷jo, kaip Drakas, apžiūrin÷damas 

prekes, vis arčiau slenka prie jo sl÷ptuv÷s. Jis sustojo prie ilgos pa-
karuoklio virv÷s ritinio ir išsišiepęs perskait÷ lapelį, atremtą į nuostabų 
opalų v÷rinį. Atsargiai - neliesti! Užkeiktas. Iki tol žuvo devyniolika jį tur÷jusių 
Žiobarų. 

Drakas nusisuko ir tiesiai prieš save pamat÷ spintą. Ženg÷ arčiau... 
siek÷ rankenos... 

- Tvarka, - tar÷ ponas Smirdžius prie prekystalio. - Einam, Drakai! 
Drakui nusigręžus, Haris rankove nusibrauk÷ nuo kaktos prakaitą. 

- Geros dienos, pone Bordžinai. Lauksiu jūsų rytoj dvare pasiimti 
prekių. 

Vos tik durys užsiv÷r÷, ponas Bordžinas neteko viso įteiklumo. 
- Pačiam geros dienos, ponuli Smirdžiau. Jeigu teisyb÷, ką žmon÷s 

kalba, man tu nepardavei n÷ pus÷s to, ką slepi tam savo dvare. 
Piktai bamb÷damas, ponas Bordžinas iš÷jo iš parduotuv÷s. Haris dar 

luktel÷jo, kad tas kartais negrįžtų, ir, kuo tyliau išlindęs iš spintos, ištyki-
no pro duris į gatvę. 

Prispaudęs prie akių suskilusius akinius, jis apsižvalg÷. Įsitikino iš-
lindęs į purviną skersgatvį, kuriame buvo, regis, tik juodajai magijai 
skirtos parduotuv÷s. Toji, iš kurios ką tik iš÷jo, „Bordžinas ir Berksas“, 
atrod÷ didžiausia. Kitoje gatv÷s pus÷je vitrinoje riogsojo šiurpios su- 
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džiūvusios galvos, o už dviejų namų - didelis narvas su didžiuliais kru-
tančiais juodais vorais. Tarpduryje, kažką murm÷dami viens kitam, 
stov÷jo jį steb÷dami du nuskurę raganiai. Haris nuskub÷jo tolyn, steng-
damasis tiesiai laikyti akinius ir vis dar tik÷damasis kaip nors rasti 
kelią iš čia. 

Sena medin÷ lentel÷ viršum krautuv÷l÷s, prekiaujančios užnuodyto-
mis žvak÷mis, skelb÷, jog jis yra Mušeikų skersgatvyje. Jokios naudos, 
nes Haris niekada negird÷jo apie tokį. Matyt, Vizlių židinyje springda-
mas karštais pelenais, bus neaiškiai ištaręs reikiamos vietos pavadinimą. 
Bandydamas nepanikuoti, galvojo, ką daryti. 

- Ar tik nepasiklydai, vaike? - paklaus÷ balsas prie pat ausies. Haris 
net stryktel÷jo. 

Priešais jį stov÷jo sena ragana, laikanti pad÷klą, o siaube, regis, pilną 
žmonių pirštų. Ragana iššiep÷ pajuodusius dantis. Haris ženg÷ ata-
tupstas. 

- Ačiū, ne, tiesiog... 
- HARI! K ą čia, po paibeliais, darai? 
Hariui krūptel÷jo širdis. Turbūt ir raganai, nes visi pirštai nuo pad÷klo 

nuslydo jai ant kojų. Ji nusikeik÷, kai jų pus÷n atžirgliojo milžinas - Hag-
ridas, Hogvartso sargas. Gauruota barzda apž÷lusiame veide žybčiojo 
juodos it vabalai akut÷s. 

- Hagridai! - apsidžiaug÷ Haris. - Paklydau... Tie Kelionmilčiai... 
Hagridas grieb÷ Hariui už pakarpos ir atitrauk÷ jį nuo raganos, kita 
ranka išmušdamas jai iš rankų pad÷klą. Jos riksmai lyd÷jo juos visą kelią, 
kol vingiuotu skersgatv÷liu iš÷jo į saul÷s šviesą. Tolumoje Haris išvydo 
pažįstamą balto kaip sniegas marmuro pastatą - Gringotso banką. Hag-
ridas jį išved÷ tiesiai į Skersinį skersgatvį. 

- Kad jau visas paišinas! - sumurm÷jo Hagridas ir taip smarkiai ÷m÷ 
braukti nuo jo suodžius, kad vos neįvert÷ į vaistin÷s pasienyje stovinčią 
statinę su slibinų m÷šlu. - Slampin÷ti Mušeikų skersgatvyje... bjauri vie- 
ta, Hari. Nenor÷čiau, kad joje kas nors tave pamatytų. 



 49 

- Supratau, - atsiliep÷ Haris, išsisukdamas nuo Hagrido galingo del- 
no, v÷l siekiančio jo drabužių. - Sakiau, kad pasiklydau. O ką tu tenai 
veikei? 

- Ieškojau priemon÷s nuo šliužų, - bamb÷jo Hagridas. - Baigia nu÷st 
mokyklos kopūstus. Tu, tikiuos, ne vienas? 

- Buvau su Vizliais, bet dabar pasimet÷me, - paaiškino Haris. - Turiu 
juos surasti... 

Ir jie nu÷jo drauge. 
- Kaip yra, kad n÷ kartelio neatrašei? - paklaus÷ Hagridas šalia risno- 

jantį Harį (trys jo žingsneliai atitiko vieną didelių Hagrido p÷dų žings- 
nį). Haris viską paaiškino apie Dobį ir Durslius. 

- Velnio Žiobarai! - sukriok÷ Hagridas. - Jeigu būčiau žinojęs... 
- Hari! Hari! Eikš čia! 
Haris pasižiūr÷jo ton pus÷n ir pamat÷ Hermioną Įkyr÷lę, stovinčią 

baltų Gringotso banko laiptų viršuje. Ji atl÷k÷ jų pasitikti, rudų plaukų 
kupeta tik draik÷si v÷juje. 

- Kas tavo akiniams? Labas, Hagridai. Oi, kaip gera judu matyti... Ar 
eisi į banką, Hari? 

- Kai tik rasiu Vizlius, - atsak÷ Haris. 
- Ilgai nereiks ieškoti, - išsišiep÷ Hagridas. Haris su Hermiona apsi- 

dair÷: žmonių sausakimša gatve atb÷go Ronis, Fredis, Džordžas, Persis ir 
ponas Vizlis. 

- Hari, - uždusęs sušvokšt÷ ponas Vizlis, - mes tik÷jom÷s, kad būsi 
nusileidęs tik vienu židiniu toliau... - Jis nusišluost÷ blizgančią plikę. - 
Mol÷ laksto kaip be galvos... tuoj atsiras. 

- Iš kur jūs at÷jot? - paklaus÷ Ronis. 
- Iš Mušeikų skersgatvio, - niūriai atsak÷ Hagridas. 
- Bravo! - šūktel÷jo Fredis ir Džordžas. 
- Mūsų n÷ karto tenai neleido, - pavydžiai paaiškino Ronis. 
- Ir gerai, po šimts Žiobarų, - suburb÷jo Hagridas. 
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Ir štai šuoliais atl÷k÷ ponia Vizli, viena ranka mosikuodama rankine, 
kita tempdama Džinę. 

- Oi, Hari, oi, vaikeli, kaži kur gal÷jai prapulti... 
Vos atgaudama kvapą, iš rankin÷s išsitrauk÷ didelį drabužių šepetį ir 

puol÷ valyti suodžių, kurių Hagridas taip ir nesp÷jo nubraukyti. Ponas 
Vizlis pa÷m÷ iš Hario akinius, paliet÷ juos burtų lazdele ir grąžino kaip 
naujus. 

- Na, man laikas, - tar÷ Hagridas. Ponia Vizli jam karštai paspaud÷ 
ranką („Mušeikų skersgatvis! Jeigu nebūtum jo radęs, Hagridai!“) - Pasi- 
matysim Hogvartse! - Ir jis nudrož÷ gatve, didesnis už visus ja einančius 
žmones. 

- Atsp÷kit, ką mačiau „Bordžino ir Berkso“ parduotuv÷je? - pasak÷ 
Haris Roniui ir Hermionai, kai jie lipo Gringotso banko laiptais. - Smir- 
džių su t÷vu. 

- Ar Liucijus Smirdžius ką nors pirko? - susirūpino ponia Vizli. 
- Ne, pats pardav÷. 
- Aha, padai svyla, - patenkintas nutar÷ ponas Vizlis. - O, man patik- 

tų, jei Liucijus Smirdžius pagaliau įkliūtų... 
- Būk atsargus, Artūrai, - griežtai pasak÷ ponia Vizli, kai nusilenkęs 

goblinas jiems atidar÷ duris. - Šita šeima - gyvas vargas, nebandyk ap- 
žioti daugiau, negu gali praryti. 

- Manai, aš silpnesnis už Liucijų Smirdžių? - pasipiktino ponas Viz- 
lis, bet iškart nutilo pamatęs Hermionos t÷vus, nervingai mindžikuojan- 
čius prie ilgo, per visą salę, stalo ir laukiančius, kad Hermiona juos pri- 
statytų burtininkams. 

- O, betgi jūs - Žiobarai! - apsidžiaug÷ ponas Vizlis. - Būtina aplaisty- 
ti tokią pažintį. Ką čia turite? A, keičiate Žiobarų pinigus. Mole, pažvelk! - 
Ir susijaudinęs parod÷ į dešimtines pono Įkyr÷lio saujoje. 

- Lauk mūsų čionai, - tar÷ Ronis Hermionai, nes Vizlius ir Harį kitas 
goblinas nuved÷ į požemines saugyklas. 

Saugyklas gal÷jai pasiekti nedidukais goblinų traukiamais traukinu-
kais. Jie ried÷jo siauručiais b÷giais, vingiuojančiais požeminiais banko 
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tuneliais. Hariui patiko strimgalviškas l÷kimas į Vizli ų saugyklą, bet jis 
išsigando - daug labiau negu Mušeikų skersgatvyje, - kai saugykla atsi-
v÷r÷. Joje buvo mažyt÷ krūvel÷ sidabro siklių ir vienui vienas aukso ga-
leonas. Ponia Vizli, prieš sušluodama šią krūvelę į savo rankinę, d÷l visa 
ko apieškojo visas kertes. Hariui dar nesmagiau pasidar÷ savo saugyklo-
je. Jis steng÷si užstoti pinigų krūvas, iš kurių į odinį maišelį pasis÷m÷ po 
rieškučias aukso ir sidabro. 

Ant banko laiptų visi išsiskyr÷. Persis sumurm÷jo, kad jam reikią naujos 
plunksnos. Fredis ir Džordžas skub÷jo susitikti su draugu iš Hogvartso, 
Li Džordanu. Ponia Vizli su Džine nu÷jo į pad÷v÷tų apsiaustų par-
duotuvę. Artūras Vizlis užsispyr÷ ponią ir poną Įkyr÷lius pavaišinti „Kiau-
rame katile“. 

- Po valandos visi susitinkame „Gražmenų ir juodulių“ krautuv÷je, 
pirksime jums knygas. Ir kad man kojos nekeltum÷t į Mušeikų skersgat- 
vį! - nueidama su Džine, ponia Vizli dar pagrasino dvyniams. 

Haris, Ronis ir Hermiona žingsniavo vingiuotu skersgatviu, išgrįstu 
akmenimis. Hario kišen÷je linksmai žvangančių pinigų maišelis prašyte 
praš÷si atrišamas, tad jis nupirko tris dideles porcijas braškinių ledų, glais-
tytų riešutiniu kremu, ir jie laimingi nu÷jo skersgatviu laižydami ledus ir 
žvalgydamiesi į vitrinas. Ronis ilgesingai žvelg÷ į visai komandai skirtus 
„Čadlio patrankos“ apsiaustus, iškabintus „Aukščiausios rūšies kvidičo 
prekių“ lange, bet Hermiona juos nutemp÷ į šalia esančią krautuv÷lę pirkti 
rašalo ir pergamento. „Strakalyn÷s ir makalyn÷s stebuklingų pokštų par-
duotuv÷je“ jie rado Fredį, Džordžą ir Li Džordaną, perkančius nepapras-
tąsias daktaro Flibustjero petardas, kurios sprogin÷ja sušlapintos, o ne 
uždegtos. Senienų krautuv÷l÷je, prikimštoje sulūžusių burtų lazdelių, 
išklerusių žalvario svarstykl÷lių ir senų mantijų, sulaistytų visokiais elik-
syrais, jie išvydo Persį, įsigilinusį į plonutę ir baisiai nuobodžią knygelę 
„Prefektai, kurie tapo galingi“. 

- „Hogvartso prefektų biografinis žinynas, apžvelgiantis tolesnę jų 
karjerą...“ - garsiai perskait÷ Ronis viršelyje. - Baisus įdomumas... 
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- Atstok, - burbtel÷jo Persis. 
- Suprantate, Persis turi didelių planų, viską apskaičiavęs, nori tapti 

magijos ministru, - tyliai pasakojo Ronis Hariui ir Hermionai, kai jie pa- 
liko Persį. 

Po valandos pasuko „Gražmenų ir juodulių“ pus÷n. Buvo ne vienin-
teliai, žygiuojantys į knygyną. Jį pasiekę apstulbo: prie durų bangavo 
didžiausia minia, bandanti įsisprausti vidun. Priežastis paaišk÷jo pažvel-
gus į didelį plakatą, ištiestą per visus antrojo aukšto langus. 

 
Šiandien 12.30-16.30 

GILDEROJUS LOKHARTAS 
pasirašin÷s savo autobiografinę knygą 

AŠ – STEBUKLADARYS 
 

- Mes jį pamatysime! - suspieg÷ Hermiona. - Šiaip ar taip, visas sąra- 
šas - beveik jo vieno knygos! 

Minioje mal÷si daugiausia ponios Vizli amžiaus raganos. Sutrikęs ži-
niuonis prie durų jas ramino: 

- Ramiau, ponios... nesigrūskite... supl÷šysite knygas... 
Haris, Ronis ir Hermiona vargais negalais pateko vidun. Ilga eil÷ per 

visą knygyną rait÷si iki galin÷s sienos, kur autorius pasirašin÷jo savo kny-
gas. Jie grieb÷ po egzempliorių „Atsikratykime Mirties šm÷klos“ ir įlindo 
į eilę, kur jau stov÷jo visi Vizliai ir ponia bei ponas Įkyr÷liai. 

- A, štai ir jūs, gerai, - nervingai glostydamasi plaukus, atsiduso po- 
nia Vizli. - Tuoj tuoj jį pamatysime... 

Pagaliau jie pamat÷ Gilderojų Lokhartą: jis s÷d÷jo užu stalo, apsuptas 
plakatų su savo atvaizdais, kuriuose valiūkiškai merk÷ akį ir šypsojosi 
miniai akinamai baltais dantimis. Gyvasis Lokhartas vilk÷jo neužmirš-
tuolių m÷lynumo apsiaustu, visiškai atitinkančiu jo akių spalvą, ant gar-
banotų plaukų, nerūpestingai pakreipta, styrojo smaili burtininko ke-
pur÷. 
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Aplinkui zujo mažutis irzlus žmogelis, jis fotografavo dideliu juodu 
fotoaparatu, iš kurio su kiekvienu blykst÷s žybtel÷jimu išsiverždavo rau-
donų dūmų kamuolys. 

- Pasitrauk, snargliau, - suniurzg÷ jis Roniui, traukdamasis ten, kur 
būtų geresnis vaizdas. - Nuotraukos „Magijos žinioms“. 

- Pamanykite, - sumurm÷jo Ronis, trindamasis fotografo numintą koją. 
Gilderojus Lokhartas jį išgirdo. Pak÷l÷ akis. Pamat÷ Ronį - ir Harį. Nu- 
st÷ro. Pašokęs suriko: 

- Nejaugi čia Haris Poteris? 
Minia šnibžd÷damasi prasiskyr÷. Lokhartas puol÷, stv÷r÷ Hariui už 

rankos ir ištemp÷ jį į priekį. Minia ÷m÷ ploti. Haris užraudonijo, kai Lok-
hartas paspaud÷ jam ranką tiesiai prieš fotografą, o šis it patrakęs spau-
din÷jo savo aparatą, varantį tirštus dūmus ant Vizlių Šeimyn÷l÷s. 

- Plačiai šypsokis, Hari, - pasak÷ Lokhartas, pats išsišiepęs lig ausų. - 
Mudu abu verti pirmo puslapio. 

Kai jis pagaliau paleido Hario ranką, berniukas vos bejaut÷ pirštus. 
Jau nor÷jo smukti atgal prie Vizlių, tačiau Lokhartas apkabino jį per pe-
čius ir prispaud÷ prie savo šono. 

- Ponios ir ponai! - garsiai kreip÷si į minią, rankos mostu prašydamas 
tylos. - Kokia nepaprasta proga! Tinkamiausias momentas kai ką jums 
pranešti! Į „Gražmenas ir juodulius“ įžengęs Haris nor÷jo tik viena – įsi- 
gyti mano autobiografiją. Būsiu laimingas gal÷damas ją padovanoti jam 
už dyką... - Minia v÷l ÷m÷ ploti. - Tačiau jis net neįsivaizdavo, - pasak÷ 
Lokhartas, krestel÷damas Harį taip, kad šiam net akiniai nusmuko ant 
nosies galo, - jog netrukus gaus nepalyginti daugiau negu mano knyga 
„Aš- stebukladarys“. Iš tiesų jis ir jo mokslo draugai gaus mane patį, 
gyvą stebukladarį. Taip, ponios ir ponai, turiu laim÷s išdidžiai pranešti, 
jog šį rugs÷j į Hogvartso burtų ir ker÷jimo mokykloje pradedu d÷styti 
apsigynimo nuo juodosios magijos kursą! 

Minia paš÷lo klykti ir dar smarkiau ploti, Haris nesp÷jo susigaudyti, 
kai liko su pilnu gl÷biu Gilderojaus Lokharto raštų. Net svirduliuoda- 



 54 

mas nuo jų svorio, pagaliau pasitrauk÷ iš priekio ir nu÷jo pasienin, kur 
šalia savo naujo katilo stov÷jo Džin÷. 

- Šitas tau atiduodu, - pasak÷ Haris, suversdamas knygas į katilą. - 
Aš nusipirksiu... 

- Turbūt širdis apsalo, ar ne, Poteri? - ištar÷ balsas, kurį Haris iškart 
pažino. Atsitiesęs prieš save išvydo, kaip visada, bjauriai vypsantį Draką 
Smirdžių. - Įžymyb÷ Haris Poteris, - šaip÷si Smirdžius. - Nesp÷ja įkelti 
kojos į knygyną, ir atsiduria pirmuose laikraščių puslapiuose. 

- Ko tu kimbi? Jis šito visai nenor÷jo! - neištv÷r÷ Džin÷. Tai buvo pir- 
mas kartas, kai ji prabilo Hario akivaizdoje. Jos akys piktai deg÷. 

- Poteri, tu jau turi panelę! - nusikvatojo Smirdžius. Džin÷ išraudo 
kaip aguona. Prie jų grūdosi Ronis su Hermiona, suspaudę Lokharto 
knygų šūsnis. 

- A, čia tu, - ištar÷ Ronis, žiūr÷damas į Smirdžių taip, lyg tas būtų 
šunio šūdas, prilipęs prie pado. - Tikriausiai nustebai pamatęs Harį čia? 

- Daug mažiau, negu pamatęs tave parduotuv÷je, Vizli, - atkirto Smir- 
džius. - Jus apipirkę gimdytojai tikriausiai m÷nesį badaus. 

Ronis užraudo kaip ir Džin÷. Jis irgi sumet÷ knygas į katilą ir ženg÷ 
prie Smirdžiaus, tačiau Haris su Hermiona sugrieb÷ jam už skverno. 

- Roni! - šūktel÷jo ponas Vizlis, su Fredžiu ir Džordžu sprausdamasis 
per žmones. - Ką čia veikiate? Tikras beprotnamis, einam laukan. 

- Nagi nagi, ponas Vizlis... 
Tai buvo Drako Smirdžiaus t÷vas. Vypsodamas kaip ir sūnelis, jis už-

d÷jo ranką Drakui ant peties. 
- Liucijus... - šaltai linktel÷jo ponas Vizlis. 
- Gird÷jau, Ministerijoje karštas laikas, - tar÷ ponas Smirdžius. - Visi 

tie reidai... Bent jau už viršvalandžius gal moka? 
Įkišęs ranką į Džin÷s katilą, tarp žvilgančių Lokharto veikalų jis sugraib÷ 

seną seną, visiškai sutrintą knygą „Transfigūracijos pradžiamokslis“. 
- Atrodo, ne, - nusprend÷. - Varge mano, ar verta daryti g÷dą burti- 

ninko vardui, jeigu už tai net padoriai nemoka? 
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Ponas Vizlis paraudo dar smarkiau negu Ronis ar Džin÷. 
- Mes, Smirdžiau, įsitikinę, kad burtininko vardui daro g÷dą visai kas 

kita, - oriai atšov÷ jis. 
- Neabejoju, - tar÷ ponas Smirdžius, savo blyškias akis nukreipda- 

mas į ponią ir poną Įkyr÷lius, su baime žiūrinčius į jį. - Radai su kuo 
draugauti, Vizli... Aš jau maniau, kad tavo šeimai nebeįmanoma žemiau 
nusiristi... 

Žvangtel÷jo geležis - tai Džin÷ svied÷ katilą. Ponas Vizlis šoko ant pono 
Smirdžiaus ir trenk÷ jį į lentyną su knygomis. Jiems visiems ant galvų 
nuburb÷jo sunkūs kaip plytos ker÷jimų tomai. Fredis su Džordžu šauk÷: 
„Duok jam, t÷ti!“ Ponia Vizli spieg÷: „Ne, Artūrai, ne!“ Minia siūbtel÷jo 
atgal ir nuvert÷ dar kelias lentynas. 

- Ponai, prašom rimties!.. - maldavo pardav÷jas, paskui garsiau užri- 
ko: - Tučtuojau liaukit÷s! 

Per knygų jūrą jų linkui brido Hagridas. Jis žaibiškai išskyr÷ Vizl į ir 
Smirdžių. Ponui Vizliui buvo perskelta lūpa, o ponui Smirdžiui „Rupū-
žių enciklopedija“ pamuš÷ akį. Rankoje jis tebespaud÷ sutrintąjį Džin÷s 
vadov÷lį. Žaibuodamas akimis, atkišo jį jai. 

- Še, mergiūkšte, pasiimk... Tai geriausia, ką tavo t÷vas gali tau duoti. 
Išsilaisvinęs iš Hagrido gniaužtų, jis pamojo Drakui pirštu, ir abu iš- 
plauk÷ iš knygyno. 

- Nereik÷jo prasid÷t, Artūrai, - mok÷ Hagridas, kone pakeldamas po- 
ną Vizl į. - Kas nežino, kad visa jų šeima velnio nešta ir pamesta. Nerei- 
kia klausyt, ką jie sako. Pagedęs kraujas, va kaip. Nagi, judinam÷s iš čia. 

Pardav÷jas lyg ir nor÷jo juos sulaikyti, bet apsigalvojo pamatęs, kad 
Hagridui siekia vos iki juosmens. Jie nuskub÷jo gatve. Įkyr÷liai dreb÷jo 
iš baim÷s, ponia Vizli putojo ant savo vyrelio: 

- Geras pavyzdys vaikams, ką ir besakyti... susimušei prie visų žmo- 
nių... ką tur÷jo pamanyti Gilderojus Lokhartas... 

- Jam labai patiko, - pasak÷ Fredis. - Ar negird÷jai, ką šnek÷jo mums 
išeinant? Tą žmog÷ną iš „Magijos žinių“ klaus÷, ar peštyn÷s paklius į 
reportažą. Sak÷, puiki reklama. 



 56 

Vis d÷lto į „Kiaurą katilą“ visi su÷jo be nuotaikos. Iš užeigos židinio, 
pasinaudodami Kelionmilčiais, Haris ir Vizliai su visais pirkiniais iške-
liaus namo. Jie atsisveikino su Įkyr÷liais, o tie, iš÷ję iš smukl÷s, patrauk÷ 
kiton pus÷n, kur prasid÷jo kažkokia Žiobarų pasaulio gatv÷. Ponas Vizlis 
jau baud÷si klausti, kaip veikia autobusų stotel÷s, tačiau užsičiaup÷ pa-
matęs žmonos žvilgsnį. 

Haris nusi÷m÷ akinius, įsikišo kišen÷n ir tik tada pasis÷m÷ Kelionmil-
čių. Dievaži, toks kelion÷s būdas jam ne per labiausiai patinka. 
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PENKTAS SKYRIUS 

 
Mušeika gluosnis 

 
Vasaros atostogos Hariui pasirod÷ pernelyg trumpos. Aišku, jis nor÷jo 
grįžti į Hogvartsą, tačiau m÷nuo, praleistas Landyn÷je, buvo laimingiau-
sias per visą jo gyvenimą. Sunku būdavo nepavyd÷ti Roniui, kai pagal-
vodavo apie Durslius ir kokio sutikimo jis gali tik÷tis kitą kartą pasirodęs 
Ligustrų gatv÷je. 

Paskutinę dieną ponia Vizli ištais÷ sočią vakarienę. Ją sudar÷ m÷gsta-
miausi Hario patiekalai, o užbaig÷ burnoje tirpstantis pudingas su siru-
pu. Fredis ir Džordžas v÷lai vakare sprogdino Flibustjero petardas. Jos 
visą virtuvę užpyl÷ raudonomis ir m÷lynomis žvaigžd÷mis, kurios ne 
mažiau kaip pusvalandį šokin÷jo nuo lubų ir sienų. Tada at÷jo laikas pas-
kutiniam karšto šokolado puodeliui - ir į lovą. 

Rytą pasirod÷ sunku susiruošti. Jie pakirdo su pirmaisiais gaidžiais, 
tačiau darbų buvo begal÷. Ponia Vizli susiraukusi blašk÷si po namus ieš-
kodama puskojinių ir plunksnų, visi stumd÷si ant laiptų pusiau apsiren-
gę ir su skrebučiais rankose, ponas Vizlis, nešdamas į automobilį Džin÷s 
lagaminą, vos nenusisuko sprando suklupęs ant pasipynusios po kojų 
vištos. 

Haris netur÷jo supratimo, kaip į mažut÷lį „Ford Anglia“ gali tilpti aš-
tuoni žmon÷s, šeši dideli lagaminai, dvi pel÷dos ir žiurk÷. Tačiau jis ne-
numat÷ pono Vizlio sugalvotų patobulinimų. 

- N÷ žodelio Molei, - sušnibžd÷jo jis Hariui, atidarydamas bagažinę 
ir parodydamas, jog burtais ją išpl÷tus lengvai telpa visi lagaminai. 

Kai pagaliau visi sus÷do, ponia Vizli žvilgtel÷jo į galą, kur patogiai sau 
s÷d÷jo Haris, Ronis, Fredis, Džordžas ir Persis, ir pasak÷: 
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- Žiobarai tikrai ne tokie kvaili, kaip mums atrodo, tiesa? - Ji su Džine 
atsis÷do priekyje, kur s÷dyn÷ buvo ilgumo sulig parko suolu. - Juk iš 
lauko pažiūr÷jęs niekaip nepasakytum, kad šitiek vietos, ar ne? 

Ponas Vizlis paleido variklį, ir jie išdard÷jo iš kiemo. Haris paskutinį 
kartą atsigręž÷. Nesp÷jo pagalvoti, ar kada nors dar pamatys šiuos na-
mus, kai jie jau suko atgal, nes Džordžas buvo pamiršęs Flibustjero pe-
tardų d÷žutę. Dar po penkių minučių jie tur÷jo staigiai sustoti vidury 
kiemo, kad Fredis parb÷gtų pasiimti šluotos. Beveik pasiekus plentą, Dži-
n÷ sušuko užmiršusi dienoraštį. Kai pagaliau ir ji įsiropšt÷ į automobilį, 
jie jau labai v÷lavo ir d÷l to buvo nusiminę. 

Ponas Vizlis dirstel÷jo į savo laikrod÷lį, tada - į žmoną. 
- Mole, brangioji... 
- Ne, Artūrai. 
- Niekas nepamatys. Šis mažas mygtukas įjungia Nematomumo re- 

guliatorių, kurį esu įtaisęs. Jis mus iškels aukštai aukštai, ir skrisime virš 
debesų. Būsime stotyje po dešimties minučių, ir niekam d÷l to galvos 
neskaud÷s... 

- Pasakiau, Artūrai, ne, tik ne dienos aky. 
Kings Krosą jie privažiavo be penkiolikos vienuoliktą. Ponas Vizlis 

mov÷ per kelią paimti vežim÷lių lagaminams, ir jie įsiskubino į stotį. 
Pernai Hariui pačiam pavyko įs÷sti į Hogvartso ekspresą. Sud÷tingiausia 

buvo pakliūti į Žiobarų akims nematomą devintą su trim ketvirčiais 
peroną. Reik÷jo eiti tiesiai į pertvarą, skiriančią devintą ir dešimtą pero-
nus. Užsigauti neužsigauni, bet būtinas atsargumas, kad niekas iš Žioba-
rų nepasteb÷tų, kaip išnyksti. 

- Pirmas eina Persis, - pasak÷ ponia Vizli, nervingai pažvelgdama į 
laikrodį viršum galvos. Jis rod÷, kad liko vos penkios minut÷s, per kurias 
reikia nepasteb÷tiems įsmukti į pertvarą. 

Persis žvaliai ženg÷ į priekį ir dingo. Po jo n÷r÷ ponas Vizlis, tada Fredis 
ir Džordžas. 
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- Aš veduosi Džinę, o judu eikit paskui mus, - liep÷ ponia Vizli Hariui 
su Roniu. Akimirksniu jiedvi išgaravo. 

- Einam kartu, nes liko viena minut÷, - pasiūl÷ Ronis Hariui. 
Haris patais÷ Hedvigos narvelį, kad nenuslystų nuo lagamino, ir pa-

suko vežim÷lį prie pertvaros. N÷ trupučio nesijaudino: čia tau ne Ke-
lionmilčiai... Abudu užgul÷ vežim÷lių rankenas ir narsiai nudrož÷. Likus 
porai metrų, pasileido b÷gte ir... 

TRINKT! 
Abu vežim÷liai atsimuš÷ į pertvarą. Ronio lagaminas garsiai dunkste-

l÷jo į peroną, Haris pargriuvo, apskritas Hedvigos narvelis pašoko nuo 
žem÷s ir nuried÷jo, Hedviga pasipiktinusi užklyk÷. Visi žmon÷s žiūr÷jo 
išpūtę akis, o bud÷tojas suriko: 

- Ką čia, po galais, išdarin÷jat? 
- Neišlaikiau vežim÷lio, - atsak÷ Haris stodamasis ir susiimdamas 

už šono. Ronis nub÷go gaudyti Hedvigos narvelio, mat pel÷da suk÷l÷ 
tokį triukšmą, jog minioje kai kas ÷m÷ bamb÷ti apie žiaurų elgesį su 
gyvūnais. 

- Kod÷l mes neper÷jome pertvaros? - sušnypšt÷ Haris Roniui. 
- Nežinau... 
Ronis bailiai apsidair÷. Būrelis žmonių smalsiai tebespoksojo į juodu. 
- Nebesp÷sim į traukinį, - sušnibžd÷jo Ronis. - Nesuprantu, kod÷l 

vartai užsitrenk÷... 
Haris pažvelg÷ į laikrodį, ir jam pasidar÷ bloga. Dešimt sekundžių... 

devynios... 
Jis patyliukais pristūm÷ vežim÷lį prie pat pertvaros ir iš visų j÷gų įsi-

r÷m÷ į jį. Metalas nepasidav÷. 
Trys sekund÷s... dvi... viena... 
- Viskas, - ištar÷ Ronis. - Traukinys išvažiavo. Kas, jeigu mama su t÷- 
čiu neįstengs grįžti pas mus? Ar turi Žiobarų pinigų? 

Haris niūriai susijuok÷. 
- Gal jau šešeri metai, kai Dursliai n÷ra man davę kišenpinigių. 
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Ronis prispaud÷ ausį prie šaltos pertvaros. 
- Nieko negirdžiu, - pasak÷. - Ką dabar darysime? Neįsivaizduoju, 

per kiek laiko grįš mama su t÷čiu. 
Jie apsižvalg÷. Žmon÷s tebežiūr÷jo, gal tod÷l, kad Hedviga nesiliov÷ 

r÷kti. 
- Žinai, geriau eikim prie automobilio, - pasiūl÷ Haris. - Mes per daug 

visiems krentam į... 
- Hari! - nušvito Ronis. - Automobilis! 
- Oką?  
- Mes galime nuskristi į Hogvartsą! 
- Bet aš maniau... 
- Mes įstrigome stotyje, gal ne? Ir turime nuvykti į mokyklą, gal ne? 

Net nepilnamečiams burtininkams leidžiama ker÷ti, jei atsitinka kas ne- 
gera. Pagal kažkokio ten Apribojimo įstatymo devynioliktą straipsnį... 

Hario panikos kaip nebuvę, jį užliejo jaudulys. 
- O ar moki skristi? 
- Puikiausiai, - tar÷ Ronis, sukdamas vežim÷lį prie stoties durų. - Na, 

negaiškim, jei pasiskubinsime, gal÷sime sekti paskui Hogvartso ekspresą. 
Per smalsių Žiobarų minią jie iš÷jo iš stoties ir į šoninę gatvę, kur sto-

v÷jo senukas „Ford Anglia“. 
Ronis kelis kartus taukštel÷jo burtų lazdele, ir bagažin÷ išsižiojo lyg 

didžiul÷ ola. Jie sukišo lagaminus, ant galin÷s s÷dyn÷s pad÷jo Hedvigą ir 
sus÷do priešaky. 

- Pažiūr÷k, ar niekas nemato, - tar÷ Ronis ir dar sykį taukštel÷damas 
lazdele paleido variklį. Haris iškišo galvą pro langą: priekyje pagrindine 
gatve ūž÷ eismas, tačiau jų gatvel÷ buvo tuščia. 

- Viskas gerai. 
Ronis paspaud÷ mažutį sidabrinį mygtuką. Automobilis aplink juos 

išnyko - ir jie patys. Haris mat÷ po savimi drebančią s÷dynę, gird÷jo va-
rikl į, jaut÷ savo rankas ant kelių ir akinius ant nosies, tačiau atrod÷, lyg iš 
jo būtų likę tik akių obuoliai, sklendžiantys keli metrai viršum žem÷s, 
viršum šiukšlinos gatvel÷s, pristatytos automobilių. 
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- Lekiam, - dešin÷je ištar÷ Ronio balsas. 
Automobiliui kylant, žem÷ ir murzini pastatai abipus ÷m÷ tolti; po kelių 

sekundžių visas Londonas, padūmavęs ir spindintis, liko apačioje. 
Staiga kažkas pokštel÷jo ir viskas v÷l išniro: automobilis, Haris, Ronis. 

- Ohoho... - supūkšt÷ Ronis, maigydamas Nematomumo reguliato- 
rių. - Užsikirto... 

Mygtuko ÷m÷si abu. Mašinos nebematyti. Paskui ji v÷l išniro. 
- Laikykis! - šūktel÷jo Ronis ir paspaud÷ pedalą. Jie šov÷ tiesiai į že- 

mus debesų kamuolius, viską apgaub÷ blausi migla. 
- O dabar ką? - sumirks÷jo Haris, visur matydamas tik debesų sieną. 
- Reikia pamatyti traukinį, kad žinotume, kur skristi, - atsak÷ Ronis. 
- Tai nerk žemyn. Greičiau... 
Jie nusileido po debesimis ir sukiodamiesi ÷m÷ žiūr÷ti žemyn. 
- Matau! - suspigo Haris. - Ten priekyje! 
Žeme it raudona gyvat÷ ringavo Hogvartso ekspresas. 
- Varo į šiaurę, - pasak÷ Ronis, žvilgtel÷jęs į kompasą prietaisų sky- 

de. - Puiku, tiktai tur÷sime maždaug kas pusvalandį pasitikslinti kryp- 
tį. Laikykis... - Ir juodu v÷l šov÷ į debesis. Po valand÷l÷s išl÷k÷ į akina- 
mą šviesą. 

Tai buvo jau visai kitoks pasaulis. Automobilio ratai liet÷ purių debesų 
jūrą, dangus buvo giedras, m÷lynas m÷lynas, o aukštai pliesk÷ saul÷. 

- Dabar tik saugokim÷s l÷ktuvų, - tar÷ Ronis. 
Jie pasižiūr÷jo į vienas kitą ir prapliupo kvatotis. Niekaip negal÷jo 

liautis. 
Abu jaut÷si lyg pasakiškame sapne. Štai kaip reikia keliauti: pro baltu-

t÷lių debesų kamuolius ir bokštus, s÷dint karštos saul÷s užlietame auto-
mobilyje, pirštinių skyrelyje turint storą pakelį saldainių ir svajojant, su 
kokiu pavydu juos pasitiks Fredis ir Džordžas, kai juodu lengvai ir išdi-
džiai nusileis vejoje priešais Hogvartso pilį. 

Skrisdami vis tolyn ir tolyn į šiaurę, jie dažnai pasitikrindavo pagal 
traukinį. Kas kartą panirę po debesimis, reg÷davo vis kitokį vaizdą. Lon- 
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donas veikiai liko toli už jų, apačioje driek÷si žali laukai, paskui - platūs 
rausvi viržynai, b÷go miesteliai su žaislin÷mis bažnyt÷l÷mis, pral÷k÷ 
didelis miestas, pilnas įvairiaspalvių automobilių, zujančių lyg skruz-
d÷lyt÷s. 

Vis d÷lto po septynių valandų, per kurias nieko nenutiko, Haris pri-
pažino, kad įdomumas bl÷sta. Nuo saldainių ÷m÷ kamuoti troškulys, o 
gerti nieko netur÷jo. Abudu nusitrauk÷ megztinius, bet Hariui marški-
n÷liai vis tiek lipo prie atlošo, akiniai slydo nuo prakaituotos nosies. Jis 
nebesigrož÷jo fantastiškais debesų pavidalais, o liūdnai galvojo apie 
traukinį, važiuojantį žeme, kuriame iš apkūnios raganos, stumiančios 
vežim÷lį su prek÷mis, gal÷jai nusipirkti šaltų kaip ledas moliūgų sul-
čių. Kod÷l, po paraliais, nepavyko patekti į devintą su trim ketvirčiais 
peroną? 

- Gal jau nebetoli, ką? - suniurzg÷ Ronis dar po kelių valandų, kai 
saul÷ jau ÷m÷ leistis į debesų patalus po jų automobiliu, nudažydama 
juos rausvai. - Pažiūrime dar traukinio? 

Traukinys tebesirang÷ žeme, sukdamas pro sniego kepure pasipuo-
šusį kalną. Po debesų sluoksniais jau temo. 

Ronis paspaud÷ akceleratorių ir nuvairavo aukštyn, bet staiga variklis 
÷m÷ zvimbti. 

Ronis su Hariu neramiai susižvelg÷. 
- Tikriausiai pavargo, - nusprend÷ Ronis. - Niekada taip toli neteko 

skristi. 
Abudu apsimet÷, jog nepastebi, kaip variklis vis garsiau zvimbia, o 

dangus vis labiau tams÷ja. Juodumoje įsižieb÷ žvaigžd÷s. Haris užsivil-
ko megztinį stengdamasis nematyti, kaip valytuvai lyg protestuodami 
Švytuoja tolydžio silpniau. 

- Jau arti, - ramino Ronis ne tiek Harį, kiek automobilį. - Jau arti. - Ir 
nervingai paglost÷ prietaisų skydą. 

Kai po kiek laiko nusileido po debesimis, tamsoje beveik nieko ne-
įžiūr÷jo. 
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- Va! - riktel÷jo Haris, kad Ronis su Hedviga net pašoko. - Tiesiai prie- 
šaky! 

Tamsiame horizonte ant uolos šalia ežero dunksojo Hogvartso pilis, 
apkaišiota bokštais bokšteliais. 

Tačiau automobilis ÷m÷ kratytis ir mažinti greitį. 
- Nagi, - ragino Ronis, papurtydamas vairą, - beveik atvažiavome, 

nagi... 
Variklis kriok÷. Iš po kapoto verž÷si plonos garų srovel÷s. Leidžiantis 

Haris suspaud÷ s÷dyn÷s kraštus. 
Automobilis smarkiai susvyravo. Pro langą iš vienos mylios aukščio 

Haris pamat÷ juodai spindintį ežero paviršių. Ronis taip spaud÷ vairą, 
kad net krumpliai išbalo. Automobilis v÷l susvirduliavo. 

- Nagi... - murm÷jo Ronis. 
Jie jau virš ežero... Pilis taip arti... Ronis užd÷jo koją ant pedalo. 

Pasigirdo džerkštel÷jimas, ir variklis sučiaud÷jęs užgeso. 
- Oi... - tyloje teištar÷ Ronis. 
Mašinos priekis nuknabo. Jie vis greičiau krito - l÷k÷ tiesiai į pilies 

sieną. 
- Neeee! - suklyk÷ Ronis, paš÷lusiai sukdamas vairą. Vos per plauką 

nesit÷škę į baisingą pilies sieną, pataik÷ į didžiulę vartų arką ir vis leisda- 
miesi nusklend÷ viršum žaliuojančių šiltnamių, daržo ir tamsių vejų. 

Ronis visiškai paleido vairą ir iš kišen÷s išsitrauk÷ burtų lazdelę. 
- STOK! STOK! - r÷k÷ pliaukš÷damas ja per prietaisų skydą ir prieki- 

nį stiklą, bet jie kaip l÷k÷, taip l÷k÷ žemyn... 
- MEDIS! - sužvieg÷ Haris, griebdamas vairą, bet pav÷lavo... 
DRIOKST! 
Metalas šaižiai r÷ž÷si į medį, ir automobilis nudribo. Iš po suniurkyto 

kapoto virto garai, paklaikusi plyšavo Hedviga. Hariui galvoje, toj vie-
toj, kuria trenk÷si į stiklą, iššoko golfo kamuoliuko didumo guzas, deši-
n÷je sudejavo Ronis. 

- Ar tu sveikas? - išsigando Haris. 
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- Mano lazdel÷... - išlemeno Ronis. - Pažiūr÷k, kas iš jos liko. 
Lazdel÷ beveik perlūžo, laik÷si ant kelių atplaiš÷lių. 
Haris jau žiojosi sakyti, kad mokykloje tikrai ją sutaisysią, bet nesp÷jo. 

Tą akimirką kažkas smog÷ į automobilio Šoną su tokia j÷ga, lyg būtų 
užpuolęs bulius. Haris griuvo ant Ronio. Toks pat smūgis žieb÷ į stogą. 

- Kas darosi? 
Ronis spoksojo pro priekinį stiklą. Haris sp÷jo pamatyti, kaip per jį 

tvojo stora it pitonas šaka. Juos muš÷ medis, į kurį jie trenk÷si. Kamienas 
buvo sulinkęs, o gumbuotos šakos kiek pasiekdamos dauž÷ automobilį. 

- Ojoj! - šūktel÷jo Ronis, kai susisukusi šaka įlenk÷ dureles. Priekinį 
stiklą tarsi kumščiai drebino smulkesn÷s šakos, o viena, storumo sulig 
tvokle, įnirtingai tvatijo tuoj tuoj prakiursiantį stogą... 

- B÷gam! - suriko Ronis, užguldamas dureles, bet jį nublošk÷ atgal 
naujas smūgis. 

- Pražuvome! - sudejavo jis, visiškai įlinkus stogui, bet staiga auto- 
mobilio dugnas ÷m÷ virp÷ti - įsijung÷ variklis. 

- Atgal! - įsak÷ Ronis, ir automobilis šov÷ atbulas. Medis tebesišvaist÷ 
šakomis, stengdamasis juos pasiekti, jie gird÷jo, kaip traška šaknys, tarsi 
medis būtų m÷ginęs išsirauti ir juos pavyti. 

- Na, žinai, vos išneš÷me kailį, - atsiduso Ronis. - Šaunuolis fordukas... 
Tačiau automobilis galutinai išsikv÷p÷. Du smagūs krestel÷jimai, du-

rel÷s atsilapojo, ir Haris pajuto, kaip s÷dyn÷s pasvyra į šoną. Nesp÷jęs 
susivokti, atsidūr÷ ant šlapios žem÷s. Garsus bildesys sak÷, kad automo-
bilis iš bagažin÷s išmet÷ jų lagaminus. Oru nušvilp÷ ir atsidar÷ Hedvigos 
narvelis. Ji purptel÷jo iš jo piktai ūkaudama ir n÷ neatsigręžusi nuplas-
nojo į pilį. Tada apdaužytas ir subraižytas, garais spjaudantis fordas nu-
dard÷jo į tamsą, tūžmingai žybčiojant užpakaliniams žibintams. 

- Sugrįžk! - r÷k÷ Ronis, mojuodamas sulūžusia burtų lazdele. - T÷tis 
mane užmuš! 

Bet automobilis dingo iš akių, paskutinį kartą krioktel÷jęs pro išmeta-
mųjų dujų vamzdį. 



 65 

- Na, ir sekasi, - liūdnai pasak÷ Ronis, pakeldamas nuo žem÷s Susną, 
savo žiurkę. - Ir pataikyk atsimušti į medį, kuris pats mušasi. 

Jis atsigręž÷ į seną gluosnį. Tas dar nenustojo gr÷smingai plakti šakomis. 
- Einam, - pavargusiu balsu paragino Haris. - Pagaliau reikia pasiekti 

mokyklą... 
Jų atvykimas visai nebuvo toks pergalingas, kokį vaizdavosi. Sustin-

gę, sužvarbę ir apsidaužę, jie čiupo lagaminus ir ÷m÷ vilkti per žolę į 
kalną, prie didžiųjų ąžuolinių durų. 

- Vaiš÷s turbūt jau prasid÷jusios, - tar÷ Ronis, numet÷ prie laiptelių 
lagaminą ir pri÷jęs pažvelg÷ pro šviesų langelį. - Ei, Hari, eikš pažiū- 
r÷k - prasid÷jo paskirstymas! 

Haris pripuol÷ prie langelio, ir abudu sužiuro į didžiąją salę. 
Ore virš keturių ilgų stalų pleveno baisyb÷ žvakių, jų šviesoje tvisk÷jo 

auksin÷s l÷kšt÷s ir taur÷s. Aukštyb÷je stebuklingosios lubos, užburtos, 
kad atrodytų kaip dangus, buvo pilnos žvaigždžių. 

Per aukštų smailių Hogvartso kepurių mišką Haris išvydo, kaip į salę 
bailiai įeina išsigandusių pirmakursių vora. Tarp jų ir Džin÷, išsiskirianti 
raudonais Vizlių plaukais. Tuo tarpu profesor÷ Makgonagal, akiniuota 
ragana į kietą kuodą susuktais plaukais, priešais naujokus ant taburet÷s 
pastat÷ Paskirstymo kepurę. 

Kasmet ši sena sena kepur÷, sulopyta, apspurusi ir purvina, naujokus 
paskirstydavo į keturis Hogvartso koledžus (Grifų Gūžtą, Švilpynę, Var-
no Nagą ir Klastūnyną). Haris dar nepamiršo, kaip lygiai prieš metus ją 
užsid÷jęs be žado lauk÷, ką kepur÷ sumurm÷s į ausį. Trumpą siaubo aki-
mirką jau man÷, kad kepur÷ paskirs jį į Klastūnyną, koledžą, išleidusį 
daugiausia juodųjų raganų ir raganių, tačiau, laim÷, jis atsidūr÷ Grifų 
Gūžtoje, kartu su Roniu, Hermiona ir kitais Vizliais. Pra÷jusiais mokslo 
metais Haris su Roniu pad÷jo Grifų Gūžtai laim÷ti mokyklos kvidičo tau-
rę - pirmą kartą per septynerius metus nugal÷jo Klastūnyną. 

Užsid÷ti kepur÷s buvo pašauktas smulkutis pilkšvais plaukeliais ber-
niukas. Hario akys nukrypo ten, kur prie Garbingojo stalo s÷d÷jo direk- 
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torius, profesorius Dumbldoras ilga sidabrine barzda ir žvakių šviesoje 
blyksinčiais pusiniais akinukais. Tol÷liau Haris pamat÷ Gilderojų Lok-
hartą žydru apsiaustu. Pačiam gale buvo Hagridas, vos telpantis užusta-
l÷je, apž÷lęs gaurais. Jis mauk÷ iš savo taur÷s. 

- Pala... - sumurm÷jo Roniui Haris. - Yra tuščia k÷d÷. Kurgi Sneipas? 
Profesoriaus Severo Sneipo Haris labiausiai nem÷go iš visų mokytojų. 

Deja, ir Hario Sneipas labiausiai nem÷go iš visų mokinių. Piktas, kandus 
ir visų nem÷gstamas, išskyrus savo koledžo (Klastūnyno) mokinius, 
Sneipas d÷st÷ nuodų ir vaistų kursą. 

- Gal serga? - viltingai sp÷jo Ronis. 
- O gal išvažiavo, - pasak÷ Haris. - Juk ir v÷l negavo apsigynimo nuo 

juodosios magijos mokytojo vietos! 
- Dar gal÷jo būti atleistas! - karštai pridūr÷ Ronis. - Supranti, juk jo 

visi nem÷gsta... 
- O gal, - jiems už nugarų ištar÷ ledinis balsas, - jis laukia pasiaiškini- 

mo, kod÷l neatvykote mokyklos traukiniu. 
Haris staigiai atsisuko. Priešais jį, apsivilkęs šalto v÷jo plaikstomu juodu 

apsiaustu, stov÷jo Severas Sneipas. Liesas, išgeltęs, kumpa nosimi ir 
riebaluotais ilgais, iki pečių plaukais. Jis šypsojosi taip, jog Haris su Ro-
niu iškart suprato pakliuvę į b÷dą. 

- Einam su manimi, - liep÷ Sneipas. 
Nedrįsdami net žvilgtel÷ti į kits kitą, Haris su Roniu į÷jo į vestibiulį, 

nušviestą deglų. Iš sal÷s sklido gardūs kvapai, bet Sneipas juos ved÷ 
tolyn nuo šviesos ir šilumos - siaurais akmeniniais laiptais, tiesiai į po-
žemį. 

- Čionai! - met÷ jis, vidury šalto koridoriaus atidaręs duris. 
Dreb÷dami jie įženg÷ į Sneipo kabinetą. Šeš÷liuose skendinčiais pa-

sieniais stov÷jo lentynos, pilnos didelių stiklainių, kuriuose plūduriavo 
kažkokios šlykštyn÷s. Kol kas Haris n÷ kiek netroško sužinoti, kaip jos 
vadinasi. Židinys buvo tuščias ir ataušęs. Užtrenkęs duris, Sneipas atsi-
suko į juos. 



 67 

- Na, - tyliai prabilo, - garsiajam Hariui Poteriui ir jo ištikimam drau- 
gužiui Vizliui traukinys jau per prastas. Panorote, berniukai, atvykti su 
trenksmu, ar ne? 

- Ne, pone, tačiau pertvara Kings Kroso stotyje... 
- Tyl÷t! - užčiaup÷ juos Sneipas. - Kur d÷jote automobilį? 
Ronis žioptel÷jo. Haris jau ne pirmą kartą paman÷, jog Sneipas atsp÷ja 

mintis. Tačiau suprato, kaip yra, Sneipui atskleidus šviežią „Vakarinių 
magijos naujienų“ numerį. 

- Jus pamat÷, - sušnypšt÷ Sneipas, pakišdamas jiems po nosimi ant 
raštę ŽIOBARUS STULBINA SKRAIDANTIS „FORD ANGLIA“. Jis ÷m÷ 
skaityti. „Londone du Žiobarai įsitikinę, jog virš pašto mat÷ skrendant 
seną automobilį... vidurdienį Norfolke ponia Het÷ Beilis, džiaudama skal- 
binius... ponas Angusas Flitas iš Piblso praneš÷ policijai...“ - Iš viso gauta 
šešių ar septynių Žiobarų pranešimai. Tavo t÷vas, regis, dirba Žiobarų 
daiktų netinkamo naudojimo inspekcijoje? - dar nemaloniau šypsoda- 
masis, paklaus÷ Sneipas. - Vaje vaje... savas vaikas... 

Haris jaut÷si lyg pakliuvęs tarp ano padūk÷lio medžio šakų. Jei kas 
nors sužinos, kad ponas Vizlis užker÷jo tą automobilį... jis apie tai nepa-
galvojo... 

- Apžiūr÷damas parką pamačiau, kad padaryta didel÷ žala labai ver- 
tingam Gluosniui Galiūnui, - kalb÷jo Sneipas. 

- Mums tas medis padar÷ dar didesnę žalą... - neištv÷r÷ Ronis. 
- Tyl÷t! - užriko Sneipas. - Gaila, bet jūs ne mano koledže, taigi ne 

mano valioje jus pašalinti. Einu pašaukti žmonių, kurie turi šią nuosta- 
bią galią. Jūs laukite. 

Haris su Roniu išbalę susižvelg÷. Haris n÷ alkio nebejaut÷. Tik pykino. 
Steng÷si nežiūr÷ti į kažkokį didelį gleiv÷tą daiktą, mirkstantį stiklainyje 
ant lentynos už Sneipo stalo. Jei Sneipas pasikvies profesorę Mak-
gonagal, Grifų Gūžtos vadovę, irgi maža džiaugsmo. Gal ji ir teisingesn÷ 
už Sneipą, tačiau baisiai griežta. 

Po dešimties minučių Sneipas grįžo ir, aišku, atsived÷ profesorę. Haris 
ne kartą buvo matęs ją supykusią, bet arba jis pamiršo, kaip kietai ji mo- 
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ka sučiaupti lūpas, arba ji dar niekada nebuvo tokia pikta. Vos įžengusi 
išk÷l÷ lazdelę. Haris su Roniu krūptel÷jo, bet ji tik parod÷ į tuščią židinį, 
ir jame suliepsnojo ugnis. 

- S÷skite, - tarstel÷jo ji, ir abudu atatupsti pasiek÷ priešais židinį sto- 
vinčius kr÷slus. 

- Pasiaiškinkite, - tar÷ ji. Jos akiniai kraupiai blykčiojo. 
Ronis ÷m÷ pasakoti prad÷damas nuo pertvaros stotyje, niekaip neno-

r÷jusios jų praleisti. 
-... taigi, profesore, nebuvo ko daryti, nes į traukinį neįlipome. 
- Kod÷l nepasiunt÷te pašto pel÷dos su laišku? Tu juk turi pel÷dą, - 

atsigręž÷ ji į Harį. 
Haris išsižiojo. Dabar, kai ji pasak÷, atrod÷ protingiausia būtų buvę 

pasiųsti laišką. 
- Aš... aš nepagalvojau... 
- Akivaizdu, - atkirto profesor÷. 
Į kabineto duris pabeld÷ ir jas atidar÷ Sneipas, bent kartą patenkintas. 
Į÷jo direktorius Dumbldoras. 

Haris nutirpo. Dumbldoras atrod÷ nepaprastai rimtas. Jis d÷btel÷jo į 
juos per savo baisiai kniubią nosį, ir Haris staiga panoro, kad juodu su 
Roniu verčiau tebetalžytų mušeika gluosnis. 

Ilgai visi tyl÷jo. Pagaliau prabilo Dumbldoras: 
- Prašom paaiškinti, kod÷l šitaip pasielg÷te. 
Geriau būtų apr÷kęs - jo balse buvo toks nusivylimas. Kažkod÷l Haris 

nepaj÷g÷ pakelti į Dumbldorą akių ir kalb÷jo jo keliams. Papasakojo 
viską, išskyrus tai, kad ponas Vizlis turi užker÷tą automobilį. Atrod÷, tar-
si juodu su Roniu prie stoties būtų netyčia radę skraidantį automobilį. 
Hariui baigus, Dumbldoras tyl÷damas žiūr÷jo į juos pro savo akinukus. 

- Mes eisim pasiimti daiktų, - graudžiai suniurn÷jo Ronis. 
- Ką čia dabar šneki, Vizli? - griežtai tar÷ profesor÷ Makgonagal. 
- Jūs juk mus išmetate iš mokyklos, taip? - paklaus÷ Ronis. 
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Haris skubiai žvilgtel÷jo į Dumbldorą. 
- Kol kas ne, ponaiti Vizli, - atsak÷ Dumbldoras. - Bet noriu, kad ge- 

rai suprastum÷te, koks nedoras jūsų poelgis. Dar šįvakar pranešiu jūsų 
šeimoms. Ir turiu įsp÷ti, kad jei ką panašaus iškr÷site, netur÷siu kitos 
išeities, kaip jus pašalinti. 

Sneipas atrod÷ taip, lyg būtų atšauktos Kal÷dos. Kostel÷jęs tar÷: 
- Profesoriau Dumbldorai, šie berniukai pažeid÷ Nepilnamečių raga- 

navimo veikos dalinio apribojimo įstatymą. Jie sužalojo seną ir labai ver- 
tingą medį... Manyčiau, toks elgesys... 

- Profesor÷ Makgonagal nuspręs, Severai, kaip šiuos berniukus nu- 
bausti, - ramiai pasak÷ Dumbldoras. - Jie mokosi jos koledže, taigi ji už 
juos atsakinga. - Jis grįžtel÷jo į profesorę. - Man reikia grįžt į pobūvį, 
Minerva, turiu mokiniams kai ką pranešti. Eime, Severai, aš mačiau labai 
skanų tortą su kremu, noriu paragauti. 

Sneipas nužvelg÷ juodu su baisia neapykanta ir dav÷si Dumbldoro 
išvedamas. Jie liko su profesore Makgonagal, varstančia juos įniršusio 
erelio akimis. 

- Verčiau eik į ligoninę, Vizli, nes tau b÷ga kraujas. 
- Nesmarkiai, - murmtel÷jo Ronis ir rankove nusišluost÷ prakirstą kak- 

tą. - Profesore, aš nor÷jau pamatyti, kur bus paskirta mano sesut÷... 
- Paskirstymo ceremonija baig÷si, - atšov÷ profesor÷. - Tavo sesuo ir- 

gi mokysis Grifų Gūžtoje. 
- Oi, kaip gerai! 
- Kalbant apie Grifų Gūžtą... - griežtai prašneko profesor÷, bet Haris 

ją pertrauk÷: 
- Profesore, kai mes pa÷m÷me automobilį, mokslo metai dar buvo 

neprasid÷ję, tod÷l... tod÷l Grifų Gūžtai nereik÷tų nubraukti taškų, ar ne? - 
susirūpinęs užbaig÷ jis. 

Profesor÷ piktai žvilgtel÷jo, tačiau vos susilaik÷ nenusišypsojusi. Na, 
bent jau lūpos atrod÷ nebe taip kietai sučiauptos. 
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- Jokių taškų aš nenubrauksiu, - tar÷ ji, ir Hariui atl÷go širdis, - bet 
judu būsite areštuoti. 

Haris tik÷josi ko nors baisesnio. Na, o Dursliams Dumbldoras gali ra-
šyti kiek nori. Jis tik žinojo, kaip jie nusivils, kad mušeika gluosnis jo 
nesuplojo į blyną. 

Profesor÷ Makgonagal v÷l pak÷l÷ burtų lazdelę ir ja mostel÷jo virš 
Sneipo rašomojo stalo. Paukšt, ir ant jo atsirado didel÷ sumuštinių l÷kš-
t÷, dvi sidabro taur÷s ir ąsotis šaltų kaip ledas moliūgo sulčių. 

- Pavalgysite čia ir grįšite į miegamąjį. Man irgi reikia grįžti į puotą. 
Jai iš÷jus Ronis pratisai sušvilp÷. 

- Maniau, kad jau viskas, - tar÷ griebdamas sumuštinį. 
- Ir aš, - prisipažino Haris. 
- Ar gali patik÷ti, kad mums taip pasisek÷? - šnek÷jo Ronis pilna bur- 

na vištienos ir kumpio. - Fredis su Džordžu gal kokius septynis kartus 
skrido tuo automobiliu, ir joks Žiobaras jų nepasteb÷jo. - Nurijęs kąsnį, 
v÷l suleido dantis į sumuštinį. - Bet kod÷l mes neper÷jome per pertvarą? 

Haris gūžtel÷jo. 
- Tačiau dabar turime saugotis, - pasak÷ ir d÷kingas sriūbtel÷jo sul- 
čių. - Gaila, kad negal÷jome paragauti vaišių... 

- Ji nenor÷jo, kad mus visi klausin÷tų, - įžvalgiai nutar÷ Ronis. - Ne-
nori, kad kiti pamanytų, jog labai šaunu atvykti į mokyklą skraidančiu 
automobiliu. 

Prisikimšę sumuštinių, kiek tiktai lenda (l÷kšt÷ vis pasipildydavo), 
jie iš÷jo ir pažįstamu keliu patrauk÷ į Grifų Gūžtos bokštą. Pilyje vieš-
patavo tyla - matyt, puota baig÷si. Pra÷ję pro kažką murmančius por-
tretus ir girgždančius šarvus, siauručiais laiptais užlipo į aukštą, kur už 
labai storos moters rausvo šilko suknele portreto buvo slapta anga į 
Grifų Gūžtą. 

- Slaptažodis? - tar÷ moteris jiems prisiartinus. 
- Ahm... - sutriko Haris. 
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Jie nežinojo šiuometinio slaptažodžio, nes dar nebuvo susitikę su Grifų 
Gūžtos prefektu, bet nelauktai at÷jo pagalba: išgirdę greitus žingsnius, 
jie atsigręž÷ ir išvydo atlekiant Hermioną. 

- Pagaliau atsiradote! Kur buvot prapuolę? Gird÷jau kvailiausią pa- 
saulyje gandą - kažkas sak÷, jog jus pašalino iš mokyklos už tai, kad 
sudauž÷te skraidantį automobilį. 

- Na, mūsų nepašalino, - nuramino ją Haris. 
- Pala, nejaugi tikrai į mokyklą atskridote?- paklaus÷ Hermiona be- 

veik tokiu balsu kaip profesor÷ Makgonagal. 
- Nustok pamokslauti, - nekantriai ją pertrauk÷ Ronis, - ir pasakyk 

naują slaptažodį. 
- „Medautojas“, - piktokai met÷ Hermiona, - tačiau ne tai svarbu... 
Ji nebaig÷ sakyti, nes portretas pasisuko ir nugriaud÷jo plojimų audra. 

Regis, visa Grifų Gūžta buvo susirinkusi į bendrąjį kambarį: moksleiviai 
stov÷jo net ant suklypusių stalų ir išduobtų k÷džių. Daugyb÷ rankų 
sugrieb÷ Harį su Roniu ir įtrauk÷, o Hermiona įrepečkojo iš paskos. 

- Fantastika! - klyk÷ Li Džordanas. - Nepaprasta! Tai bent atvykimas! 
Įsir÷žti tiesiai į Gluosnį Galiūną! Visi metų metais apie tai kalb÷s! 

- Bravo, - pagyr÷ penktakursis, su kuriuo Hariui niekada neteko kal- 
b÷ti. Kažkas paplojo jam per petį, lyg būtų laim÷jęs maratoną. Prasisprau- 
dę į priekį, Fredis su Džordžu užsipuol÷: 

- Kod÷l mūsų nepakviet÷te, a? 
Ronis visas užraudo ir nesmagiai šyptel÷jo. Haris išvydo vieną žmogų, 

kuris n÷ trupučio neatrod÷ patenkintas. Už bruzdančių pirmakursių 
galvų buvo matyti Persis. Jis berods nor÷jo prieiti arčiau ir juos išbarti. 
Haris niūktel÷jo Roniui pašon÷n ir linktel÷jo Persio pus÷n. Ronis viską 
suprato. 

- Einam į viršų, jaučiam÷s pavargę, - pasak÷, ir abudu ÷m÷ grūstis 
durų link. Už jų įviji laiptai ved÷ į miegamuosius. 

- Labanaktis! - šūktel÷jo Haris Hermionai. Ji irgi stov÷jo susiraukusi 
kaip Persis. 
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Pagaliau jie išsibrov÷ iš kambario ir ramiai užlipo į bokštą. Ant jų mie-
gamojo durų kab÷jo lentel÷ „Antras kursas“. Jie įženg÷ į tokį pažįstamą 
apvalų kambarį. Tos pačios lovos su baldakimais ir raudono aksomo užuo-
laidomis, siauri aukšti langai. Lagaminai jau buvo atnešti ir stov÷jo kojū-
galiuose. 

Ronis kaltai nusišypsojo Hariui. 
- Žinau, kad neder÷jo džiaugtis, bet... 
Durys atsilapojo ir įl÷k÷ kiti antrakursiai „grifiukai“: Semas Finiganas, 

Dinas Tomas ir Nevilis Nev÷kšla. 
- Neįtik÷tina! - sušuko Š÷mas. 
- Šaunuoliai, - tar÷ Dinas. 
- Stebuklas, - sušnibžd÷jo Nevilis. 
Haris nesusilaikęs išsišiep÷. 
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ŠEŠTAS SKYRIUS 
 

Gilderojus Lokhartas 
 

Tačiau kitą dieną Hariui bemaž nebeteko šypsotis. Nuo pat pusryčių di-
džiojoje sal÷je viskas ÷m÷ ristis į pakalnę. Keturi ilgi stalai po stebuklin-
gosiomis lubomis (šiandien jau apniukusiomis ir pilkomis) buvo apkrauti 
koš÷s dubenimis, žuvų l÷kšt÷mis, skrebučių ir kiaušinien÷s su kumpiu 
kalnais. Haris ir Ronis atsis÷do prie Grifų Gūžtos stalo šalia Hermionos. 
Ji skait÷, atr÷musi į pieno puodelį, Lokharto knygą „Per jūras su vampy-
rais“. Pasisveikino šaltokai, tod÷l Haris nusprend÷, jog ji tebesmerkia juos, 
kam tokiu neįprastu būdu atvyko į mokyklą. Tačiau Nevilis Nev÷kšla 
juos sutiko džiugiai. Nevilis buvo apskritaveidis berniukas, kuriam am-
žinai kas nors atsitikdavo, be to, baisus užuomarša. 

- Tuoj bus paštas. Senel÷ turbūt man pasiunt÷ keletą daiktų, kuriuos 
pamiršau. 

Haris tik prad÷jo kabinti košę, kai virš galvų pasigirdo šnar÷jimas ir į 
salę įsklend÷ apie šimtą pel÷dų. Sukdamos ratus, į linksmai šurmuliuo-
jančią minią jos m÷t÷ laiškus ir paketus. Neviliui ant galvos nukrito ne-
mažas siuntinys, o po akimirkos ant Hermionos puodelio šlumštel÷jo 
kažkas didelis ir pilkas. Pasipyl÷ plunksnos ir pienas. 

- Erol! - nustebęs šūktel÷jo Ronis, suimdamas už kojų susitaršiusią 
pel÷dą. Erol atvirto aukštielninka išk÷lusi kojytes, snape suspaudusi rau- 
doną šlapią voką. 

- O ne... - sudejavo Ronis. 
- Nebijok, ji gyva, - pasak÷ Hermiona, bakstel÷jusi piršteliu pel÷dai 

šonan. 
- Aš ne d÷l to... ne d÷l to... 
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Ronis rod÷ į raudonąjį voką. Hariui atrod÷ visiškai paprastas, tačiau 
Ronis su Neviliu į jį spoksojo taip, lyg jis bet kurią akimirką gal÷tų sprogti. 

- Kas yra? - paklaus÷ Haris. 
- Ji... ji man atsiunt÷ Žvieglį. 
- Geriau atpl÷šk, - nedrąsiai patar÷ Nevilis. - Bus blogiau, jeigu to 

nepadarysi. Kartą senel÷ man atsiunt÷ tokį laišką, o aš jį pad÷jau... - kuk- 
tel÷jo jis, -... ir buvo siaubinga. 

Haris pažiūr÷jo į jų išsigandusius veidus, į raudoną voką. 
- Kas tasai Žvieglys? - nesuprato. 
Tačiau Ronis neatitrauk÷ akių nuo laiško, kuris iš kampų jau pra-

d÷jo rūkti. 
- Geriau atpl÷šk, - ragino Nevilis. - Kelios minut÷s, ir bus baigta. 
Ronis drebančia ranka ištrauk÷ voką pel÷dai iš snapo ir atpl÷š÷. Ne-

vilis užsikimšo ausis. Netrukus Haris suprato, kod÷l. Jam pasirod÷, kad 
laiškas sprogo: visa sal÷ griaud÷jo, nuo lubų pažiro tinkas. 

PAVOGEI AUTOMOBILĮ, NEBŪČIAU NUSTEBUSI, JEIGU BŪTŲ 

TAVE IŠMETĘ, PALAUK, DAR MAN PAKLIŪSI, MANAU, NEPA-
GALVOJAI, KAIP JAUTöMöS MUDU SU TöVU, KAI PAMATöME, KAD 

NEBöRA AUTOMOBILIO... 
Nuo ponios Vizli riksmo, šimtus kartų garsesnio negu paprastai, ant 

stalo ÷m÷ baršk÷ti l÷kšt÷s ir šaukštai, jo aidas kurtinamai atsimuš÷ nuo 
sienų. Mokiniai visoje sal÷je gręžiojosi pažiūr÷ti, kas čia toks gavo Žvieglį; 
Ronis taip susigūž÷ k÷d÷je, kad mat÷si tik jo išraudusi kakta. 

... VAKAR VAKARE GAVOME DUMBLDORO LAIŠKĄ, MANIAU, 
TAVO TöVAS MIRS IŠ GöDOS, MES TAVE UŽAUGINOME NE TAM, 
KAD ŠITAIP ELGTUMEIS, ABU SU HARIU GALöJOTE ŽŪTI... 

Haris lauk÷, kada gi bus pamin÷tas jo vardas. Iš paskutiniųjų steng÷si 
apsimesti, jog negirdi ausis pl÷šiančio balso. 

... BLOGIAU NEGALI BŪTI, TAVO TöVAS DARBE BUS SVARS-
TOMAS, VIS TU KALTAS, JEIGU DAR KARTELĮ NUSIŽENGSI, IŠKART 
PASIIMSIME TAVE NAMO. 
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Stojo kapų tyla. Raudonasis vokas išslydo Roniui iš rankų ir sulieps-
nojęs virto pelenais. Haris su Roniu s÷d÷jo nei gyvi, nei mirę, lyg per 
juos būtų persiritusi potvynio banga. Keletas vaikų nusijuok÷, pamažu 
sal÷je v÷l visi ÷m÷ šnek÷tis. 

Hermiona užvert÷ „Per jūras su vampyrais“. 
- Nežinau, Roni, ko tu tik÷jaisi, tačiau... 
- Tik nesakyk, kad man taip ir reikia, - atr÷ž÷ Ronis. 
Haris nustūm÷ savo košę. Širdį užgul÷ kalt÷. Ponui Vizliui darbe gresia 

nemalonumai. O juk Ronio t÷vai visą vasarą buvo jam tokie geri... 
Bet nebuvo laiko apie tai galvoti: profesor÷ Makgonagal ÷m÷ dalyti 

tvarkaraštį. Haris pamat÷, kad pirma pamoka - herbalogija, bendra su 
Švilpyn÷s koledžu. 

Haris, Ronis ir Hermiona kartu iš÷jo iš pilies, perkirto daržą ir pasuko 
prie šiltnamių, kur buvo auginamos stebuklingosios žol÷s. Tasai Žvieg-
lys nors tiek pasitarnavo: Hermionai atrod÷, jog jie pakankamai nubausti, 
tod÷l nustojo pūstis. 

Prie šiltnamių visa klas÷ jau lauk÷ profesor÷s Diegavirt÷s. Tuoj pat 
pasirod÷ ir ji, lydima Gilderojaus Lokharto. Profesor÷ neš÷si gl÷bį tvars-
čių, ir Haris, v÷l perimtas kalt÷s, pamat÷ tolumoje nukent÷jusį Gluosnį 
Galiūną. Kelios jo šakos buvo su įtvaru. 

Profesor÷ Diegavirt÷ buvo nediduk÷ ragana sulopyta kepure, už-
maukšlinta ant išsitaršiusių plaukų. Jos drabužiai paprastai būdavo že-
m÷ti, o pamačiusi jos nagus teta Petunija būtų nualpusi. Gilderojus Lok-
hartas buvo išsičiustijęs: plev÷suojantis žydras apsiaustas, auksiniai plau-
kai, dailiai užd÷ta žydra kepur÷ auksiniu apvadu. 

- Sveiki gyvi! - žvaliai pasveikino mokinius Lokhartas. - Parodžiau 
profesorei Diegavirtei, kaip geriausia gydyti Gluosnį Galiūną. Tik nema- 
nykite, kad aš už ją geriau išmanau herbalogiją! Tačiau keliaudamas ke- 
lis kartus mačiau šį keistą augalą. 

- Šiandien, vaikai, į trečią šiltnamį! - piktokai paskelb÷ profesor÷, nors 
šiaip visada būdavo linksma. 
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Kilo smalsus šnabždesys. Pirmame kurse juos leisdavo tik į pirmąjį 
šiltnamį. Trečiajame buvo daug įdomesni ir pavojingesni augalai. Profe-
sor÷ nusikabino nuo diržo didelį raktą ir atrakino duris. Pakvipo dr÷gna 
žeme ir trąšomis, troškiu milžiniškų kaip sk÷čiai, nuo lubų nukarusių 
g÷lių aromatu. Jis jau buvo beeinąs paskui Ronį su Hermiona vidun, bet 
jį sulaik÷ Lokharto ranka. 

- Hari, nor÷jau su tavim šnektel÷ti... ar neprieštaraujate, profesore, 
jeigu jis valandžiukę v÷luos? 

Iš to, kaip profesor÷ susirauk÷, atrod÷, kad ji prieštarauja, bet Lokhartas 
pasak÷: 

- Na, ir puiku. - Ir užtrenk÷ šiltnamio duris jai prieš nosį. - Hari, - 
prašneko Lokhartas, iššiepęs saul÷je blizgančius dantis, - oi Hari, Ha- 
ri... - Haris tyl÷jo. - Kai išgirdau... Aišku, d÷l visko kaltas aš. Nors imk ir 
primušk save. 

Haris nesuprato, ką čia jis kalba. Nor÷jo taip ir pasakyti, bet Lokhartas 
v÷l prabilo: 

- Nežinau, kas mane labiau apstulbino. Automobiliu atskristi į Hog- 
vartsą! Na, be abejo, iškart supratau, kod÷l taip padarei. Nereikia n÷ klaus- 
ti. Oi Hari, Hari... 

Fantastiška, kaip jis sugeba net tyl÷damas kaišioti tuos savo baltus 
kaip sniegas dantis... 

- Patiko reklama, gal ne? - kalb÷jo Lokhartas. - Užkr÷čiau tave, ką? 
Pakliuvai su manimi į pirmą puslapį ir kniet÷jo pakartoti. 

- O ne, profesoriau, matote... 
- Hari, Hari, - tar÷ Lokhartas, spustel÷damas jam petį. - Aš puikiai 

suprantu. Nenuostabu, kad paragavus šlov÷s norisi jos daugiau. Kalti- 
nu save, kam daviau tokią progą, nes juk negal÷jo nemušti į galvą... bet 
matai, jaunikaiti, negalima skraidinti automobilių tik tam, kad būtum 
pasteb÷tas. Bent kiek apsiramink, gerai? Susp÷si užaugęs. Taip, taip, 
žinau, ką tu manai! „Gera jam kalb÷ti, kai jau yra pasaulinio garso bur- 
tininkas!“ Tačiau dvylikos metų buvau toks pat niekas kaip ir tu. Netgi, 
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drįstu teigti, dar didesnis niekas! Juk apie tave kai kas žino, tiesa? Visa 
ta istorija su Tuo, Kurio Nevalia Min÷ti... - Jis dirstel÷jo į Hario kaktoje 
raudonuojantį randą. - Žinau, žinau, jog ne tas pat, kas penkis kartus 
iš eil÷s laim÷ti „Raganų savaitraščio“ rengiamą Žaviausios šypsenos kon-
kursą, kaip pasisek÷ man, bet vis d÷lto, Hari, tai jau pradžia, jau šiokia 
tokia pradžia. 

Linksmai pamerkęs Hariui akį, Lokhartas nudrož÷ sau. Haris apstul-
bęs dar pastov÷jo, paskui prisimin÷ turįs būti šiltnamyje ir įsmuko pro 
duris. 

Profesor÷ Diegavirt÷ stov÷jo prie grubaus stalo šiltnamio viduryje. Ant 
jo gul÷jo apie dvidešimt porų įvairiausių spalvų ausinių nuo šalčio. Ha-
riui atsistojus tarp Ronio ir Hermionos, profesor÷ pasak÷: 

- Šiandien persodinsime vaistines mandragoras. Na, kas man gali pa- 
sakyti mandragoros savybes? 

Niekas nenustebo, kai Hermiona pirmoji pak÷l÷ ranką. 
- Mandragora, arba kaukelis, yra labai efektyvus gaivinamasis vais- 

tas, - išb÷r÷ Hermiona taip, lyg būtų prarijusi visą vadov÷lį. - Jis naudo- 
jamas žmon÷ms atversti į žmogiškąjį būvį ir atkeikti. 

- Puiku. Dešimt taškų Grifų Gūžtai, - pagyr÷ profesor÷ Diegavirt÷. - 
Mandragora įeina į daugumą priešnuodžių, bet ji ir pavojinga. Kas pasa- 
kys, kod÷l? 

Hermiona taip staigiai v÷stel÷jo ranką aukštyn, kad vos nenumuš÷ 
Hariui akinių. 

- Žmogus, išgirdęs mandragoros riksmą, gali mirti, - greit atsak÷ ji. 
- Tikrai taip. Dar dešimt taškų, - tar÷ profesor÷. - Šiame šiltnamyje 

turimos mandragoros dar visai jaunut÷s. 
Ji parod÷ į gilių lovelių eilę, ir visi pripuol÷ žiūr÷ti. Juose augo apie 

šimtą violetinio atspalvio kuokštuotų augal÷lių. Hariui jie neatrod÷ kuo 
nors nepaprasti, ir jis netur÷jo supratimo, ką gal÷tų reikšti mandragoros 
„riksmas“. 

- Pasiimkite ausines, - liep÷ profesor÷. 
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Visi išsidalijo ausines, stengdamiesi nugriebti, kad nebūtų rožin÷s ir 
pūkuotos. 

- Kai liepsiu užsid÷ti, žiūr÷kite, kad gerai uždengtum÷t ausis, - įsp÷jo 
Diegavirt÷. - Kai jau bus saugu nusiimti, aš iškelsiu nykščius. Taigi užsi- 
d÷kite ausines! 

Haris užsimov÷ ausines. Nebegird÷ti jokio garselio. Profesor÷ pati už-
simaukšlino likusias rožines, pasirait÷ rankoves, su÷m÷ vieną kupstelį ir 
smarkiai patrauk÷. 

Haris aiktel÷jo, tik niekas neišgirdo. 
Iš žem÷s vietoj šaknų išlindo mažučiukas, purvinas ir baisiai bjaurus 

vaikiukas. Tiesiai iš viršugalvio jam augo lapai. Jo oda buvo žalsva ir 
d÷m÷ta. Vaikeliukas visa gerkle plyšojo. 

Profesor÷ Diegavirt÷ pa÷m÷ iš pastal÷s didelį vazoną ir pasodino į jį 
mandragorą: įgrūdo vaikeliuką į juodą dr÷gną kompostą, tik liko kyšoti 
kuokšt÷ti lapai. Profesor÷ nubrauk÷ nuo rankų žemes, išk÷l÷ nykščius, ir 
jie nusimov÷ ausines. 

- Mūsų mandragoros t÷ra daigai, tod÷l jų riksmas negali nužudyti, - 
paaiškino ji taip ramiai, tarsi būtų paprasčiausiai palaisčiusi begoniją. - 
Vis d÷lto patiestų jus keletui valandų, o juk tikriausiai n÷ vienas nenorite 
praleisti pirmos dienos mokykloje, tod÷l žiūr÷kite, kad dirbant nenu- 
smuktų ausin÷s. Aš duosiu ženklą, kai bus galima jas nusiimti. Sodinti 
po keturis daigus į lovelį, jų čia pilna... kompostas tenai maišuose... dar 
saugokit÷s Pasalūniškosios Glemžuol÷s, jai dantys kalasi. 

Tai sakydama profesor÷ piktai pliaukštel÷jo dygiam tamsiai raudo-
nam augalui, ir jis įtrauk÷ ilgus čiuptuvus, jau patyliukais siekusius jos 
peties. 

Haris, Ronis ir Hermiona atsidūr÷ prie lovelio kartu su garbanotu Švil-
pyn÷s berniuku, pažįstamu tik iš matymo. 

- Džastinas Finč-Flečlis, - linksmai prisistat÷ jis, kratydamas Hariui 
ranką. - Žinau, kas esi, garsusis Haris Poteris... o tu - Hermiona Įkyr÷l÷. 
Nepataisoma pirmūn÷. - Hermiona išsišiep÷. - Ir Ronis Vizlis. Ar tas skrai- 
dantysis automobilis priklaus÷ tau? 
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Ronis nesišypsojo. Matyt, dar nebuvo pamiršęs Žvieglio. 
- Tasai Lokhartas - tai bent vyras, ar ne? - laimingas tar÷ Džastinas, 

kai jie prad÷jo krauti į lovelius kompostą. - Tikras narsuolis. Ar skaitei jo 
knygas? Būčiau numiręs iš baim÷s, jei telefono būdel÷je būčiau atsidūręs 
kartu su vilkolakiu, o jis n÷ mirkt - bac, ir baigta. Fantastika. Suprantate, 
buvau užrašytas į Itono koledžą, bet nežmoniškai džiaugiuosi pakliuvęs 
į Hogvartsą. Aišku, mama nusivyl÷, bet kai prikalbinau ją perskaityti Lok-
harto knygas, manau, ji suprato, kaip naudinga šeimoje tur÷ti diplomuotą 
burtininką. 

Po to nebebuvo kada šnek÷tis. Jie užsid÷jo ausines ir susikaupę ÷m÷ 
sodinti mandragoras. Kai dirbo profesor÷ Diegavirt÷, viskas atrod÷ labai 
lengva, bet iš tikrųjų taip nebuvo. Daigai nenor÷jo lįsti iš žem÷s, tačiau 
nenor÷jo ir grįžti į ją. Šakniukai rait÷si, spard÷si, dauž÷si mažyt÷laičiais 
kumšteliais ir griež÷ dantimis. Haris gal visas dešimt minučių grūdo į 
žemę vieną labai riebų šakniuką. 

Pasibaigus pamokai, Haris, kaip ir visi kiti, stov÷jo suprakaitavęs, ge-
liančia nugara ir visas žem÷tas. Jie nub÷go į pilį greitosiomis nusiprausti 
prieš transfigūracijos pamoką „grifiukams“. 

Profesor÷s Makgonagal pamokos visada būdavo kietas riešut÷lis, bet 
šiandien pasirod÷ ypač sunku. Visa, ką Haris buvo išmokęs anais metais, 
per vasarą, regis, ištek÷jo iš makaul÷s. Jam reik÷jo vabalą paversti saga, 
tačiau tik pavyko vabalą gerai patreniruoti, mat jis lakst÷ po stalą gra-
žiausiai išsisukdamas nuo burtų lazdel÷s. 

Roniui sek÷si dar prasčiau. Jis suklijavo savąją lazdelę pasiskolinta burtų 
juostele, bet ji, matyt, buvo nebepataisomai sugadinta. Lazdel÷ sprags÷jo 
ir rūko be jokios tvarkos ir, vos tik Ronis bandydavo paversti savo 
vabalą, ji paleisdavo debesį pilkų dūmų, dvokiančių supuvusiais kiauši-
niais. Per dūmus nieko nematydamas, Ronis netyčia sutraišk÷ vabalą al-
kūne ir tur÷jo prašyti dar vieno. Profesor÷ Makgonagal neapsidžiaug÷. 

Pagaliau nuskamb÷jo skambutis pertraukai. Smegenys buvo kaip iš-
gręžta kempin÷. Visi išžygiavo iš klas÷s, liko tik jis ir Ronis, piktai dau-
žantis lazdele stalą. 
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-  Kvailas... niekam tikęs daiktas... 
- Parašyk namo, kad atsiųstų naują, - patar÷ Haris, kai lazdel÷ paš÷lo 

sprogin÷ti it petarda. 
- Aha, kad gaučiau kitą Žvieglį? - atšov÷ Ronis, kišdamas į maišelį 

šnypščiančią lazdelę. - Su žodžiais: „Pats kaltas, kad lazdel÷ sulūžo“. 
Jie nu÷jo pietauti. Roniui nuotaikos n÷ kiek nepatais÷ tai, kad Her-

miona jiems atkišo saują gražučių sagų, pasidarytų transfigūracijos pa-
mokoje. 

- Kokia pamoka po pietų? - skubiai pakreip÷ kalbą Haris. 
- Apsigynimo nuo juodosios magijos, - išpyškino Hermiona. 
- Oo, - pastv÷r÷ Ronis jos tvarkaraštį, - gal tu visas Lokharto pamo- 

kas apvedžiojai širdel÷mis? 
Hermiona įtūžusi ištrauk÷ jam iš rankų tvarkaraštį. 
Po pietų jie iš÷jo į kiemą. Hermiona, atsis÷dusi ant akmens, v÷l įkišo 

nosį į „Per jūras su vampyrais“. Haris su Roniu užsiplep÷jo apie kvidičą, 
bet staiga pajuto esąs atidžiai stebimas. Pak÷lęs akis išvydo mažą berniu-
ką pilkšvais plaukeliais, kurį aną dieną mat÷ dedantis Paskirstymo kepu-
rę. Jis spoksojo į Harį lyg suakmen÷jęs. Rankose spaud÷ daiktą, panašų į 
paprastą Žiobarų fotoaparatą. Vos Haris į jį pažvelg÷, berniukas užrau-
donijo. 

- Na, gerai, Hari... Aš esu Kolinas Krivis, - įsidrąsino jis ir ženg÷ žingsnį 
artyn. - Irgi Grifų Gūžtoje. Kaip manai... ar nieko tokio... ar galima tave 
nufotografuoti? - paklaus÷ jis, su viltimi pakeldamas fotoaparatą. 

- O kam? - nustebo Haris. 
- Kad tur÷čiau įrodymą, jog mačiau tave, - linksmai paaiškino Koli- 

nas Krivis, slinkdamas vis arčiau. - Viską apie tave žinau. Visi tik ir 
kalba. Kaip tu likai gyvas, kada Pats Žinai Kas m÷gino tave nužudyti, ir 
kaip jis dingo, ir visa kita, ir kaip tu tebenešioji kaktoje į žaibą panašų 
randą... - Jis įbed÷ akis Hariui į kaktą. - Vienas berniukas mano miega- 
majame sak÷, kad jei išryškinsiu filmą specialiame skystyje, nuotrauka 
jud÷s! - susijaudinęs praneš÷ Kolinas ir giliai atsidusęs pridūr÷: - Čia 
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nuostabu, ar ne? Taip ir nesupratau, kad visi tie keisti dalykai, kurie 
man pavykdavo, yra magija, kol negavau laiško iš Hogvartso. Mano 
t÷tis - pienininkas, jis irgi negal÷jo patik÷ti. Tod÷l aš viską ir fotogra-
fuoju. Ir būtų tikrai puiku, jei ir tave nufotografuočiau. - Jis gailiai žiū-
r÷jo į Harį. - O gal tavo draugai gal÷tų mus abu nutraukti? Ir tu paskui 
pasirašytum nuotrauką? 

- Pasirašytum nuotrauką? Jau pasirašin÷ji nuotraukas, Poteri? - per 
visą kiemą nuskard÷jo raižus Drako Smirdžiaus balsas. Jis sustojo už 
Kolino. Kaip paprastai, jį lyd÷jo draugeliai: dičkiai pašlem÷kai Niurzga 
ir Gylys. 

- Visi rikiuokit÷s! - bliov÷ Smirdžius. - Haris Poteris dalija nuotrau- 
kas su autografais! 

- Ne, nedaliju, - sugniauž÷ kumščius Haris. - Užsičiaupk, Smirdžiau. 
- Tu tik pavydi, - sučieps÷jo Kolinas. Vien Niurzgos kaklas buvo sto- 

rumo kaip visas Kolino kūnelis. 
- Pavydžiu? - pakartojo Smirdžius. Jam nebereik÷jo šaukti, nes jau 

klaus÷si pus÷ kiemo. - Ko jau taip? D÷kui, n÷ trupučio netrokštu kažko- 
kio bjauraus rando kaktoje. Nemanau, kad prakirsta galva yra didelis 
nuopelnas. 

Niurzga su Gyliu paikai krizeno. 
- Čiuožk iš čia, Smirdžiau, - piktai prašneko Ronis. Niurzga nustojo 

kikenti ir ÷m÷ gr÷smingai gniaužyti kumščius. 
- Verčiau patyl÷k, Vizli, - nusišaip÷ Smirdžius. - Jei prisivirsi koš÷s, 

mamyt÷ atvažiuos ir tave pasiims. - Aštriu plonu balsu jis suspieg÷: - 
Jeigu dar kartelį nusižengsi... 

Netoliese ÷m÷ žvengti Klastūnyno penktakursių būrelis. 
- Vizlis, Poteri, nor÷tų tavo nuotraukos su autografu, - vaip÷si Smir- 

džius. - Ji bus brangesn÷ už visus jo šeimyn÷l÷s namus. 
Ronis išsitrauk÷ savo suklijuotąją lazdelę, bet Hermiona, garsiai už-

vertusi „Per jūras su vampyrais“, sušnibžd÷jo: 
- Saugokis! 
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- Kas čia daros, kas čia daros? - Jų pus÷n, plev÷suodamas žydruoju 
apsiaustu, skubinosi Gilderojus Lokhartas. - Kas dalija nuotraukas su 
autografais? 

Haris jau nor÷jo pasiaiškinti, tačiau Lokhartas draugiškai apgl÷b÷ jį 
per pečius ir smagiai sušuko: 

- Nereik÷jo ir klausti! Mes dar susitiksime, Hari! 
Prispaustas prie Lokharto šono ir degdamas iš g÷dos, Haris pamat÷, 

kaip Smirdžius išsišiepęs dingsta minioje. 
- Nagi, ponaiti Krivi, - paragino Lokhartas Koliną. - Dvigubas por- 

tretas, ir mes abu pasirašysime! Ar gali būti geriau? 
Kolinas nustat÷ fotoaparatą ir juos nutrauk÷. Skambutis paskelb÷ po-

piečio pamokos pradžią. 
- Eikit visi, nebestov÷kit! - išvaik÷ Lokhartas mokinius ir pasuko į pilį 

nepaleisdamas Hario. Šis pasigail÷jo nežinąs kokių veiksmingų išnyki- 
mo kerų. 

- Paklausyk, Hari, tu juk protingas... - t÷viškai tar÷ Lokhartas, kai pro 
šonines duris jie įženg÷ į pilį. - Aš tave pridengiau, prisvilus tam Kriviui. 
Kadangi jis nutrauk÷ ir mane, tavo draugai nepamanys, kad tu taip labai 
nešiesi... 

Neklausydamas Hario mekenimo, Lokhartas nutemp÷ jį koridoriumi, 
pilnu spoksančių mokinių, ir laiptais į viršų. 

- Leisk man pasakyti, kad šiuo tavo karjeros tarpsniu neprotinga da- 
lyti nuotraukas su autografais. Atrodo truputį pasipūt÷liška, Hari, jeigu 
nori žinoti. Galbūt kada nors ateis laikas, kai ir tau, kaip man, prireiks 
visur nešiotis pluoštą savo fotografijų, tačiau, - sukikeno jis, - kol kas 
tau šitai negresia. 

Prie savo kabineto Lokhartas pagaliau Harį paleido. Haris pasitais÷ 
apsiaustą ir atsis÷do pačiame gale. Tada priešais nosį susikrov÷ visas sep-
tynias Lokharto knygas, kad nereik÷tų matyti jų autoriaus. 

Suguž÷jo mokiniai, Ronis ir Hermiona klestel÷jo Hariui iš šonų. 



 83 

-  Ant tavo žandų gal÷tum iškepti kiaušinienę, - pasak÷ Ronis. - Žiū- 
r÷k, kad Krivis nesusipažintų su Džine, nes abudu gali įsteigti Hario Po- 
terio myl÷tojų klubą. 

- Nutilk, - atšov÷ Haris. To dar betrūko, kad Lokhartas nugirstų frazę 
„Hario Poterio myl÷tojų klubas“. 

Visiems mokiniams sus÷dus, Lokhartas garsiai krenkštel÷jo. Įsivieš-
patavo tyla. Jis pa÷m÷ nuo Nevilio Nev÷kšlos suolo „Keliones su troliais“ 
ir išk÷lęs parod÷ akį merkiantį savo portretą pirmame viršelyje. 

- Aš, - tar÷ jis, rodydamas į save ir taip pat pamerkdamas akį, - esu 
Gilderojus Lokhartas, Merlino ordino trečios kategorijos Apsigynimo nuo 
tamsiųjų j÷gų lygos garb÷s narys, penkis kartus laim÷jęs „Raganų sa- 
vaitraščio“ žaviausios šypsenos konkursą. Bet kalbu ne apie tai. Juk ne 
šypsena įveikiau Mirties šm÷klą! 

Jis palauk÷, kad visi imtų juoktis. Keletas šyptel÷jo. 
- Matau, kad atsineš÷te visas mano knygas. Labai gerai. Manau, šian- 

dien pamoką prad÷sime nedideliu kontroliniu. Nieko baisaus... Man tik 
įdomu, ar atidžiai jas perskait÷te, ar daug supratote... 

Išdalijęs kontrolinio lapus, jis grįžo į klas÷s priekį ir pasak÷: 
- Turite pusvalandį. Prad÷kit! 
Haris ÷m÷ skaityti gautus klausimus: 
 
1. Kokia m÷gstamiausia Gilderojaus Lokharto spalva? 
2. Koks yra karščiausias Gilderojaus Lokharto troškimas? 
3. Koks, tavo nuomone, kol kas didžiausias Gilderojaus Lokharto laim÷ji- 

mas? 
 
Panašūs klausimai už÷m÷ tris puslapius. Paskutinis buvo: 
 

54. Kada Gilderojaus Lokharto gimtadienis ir kokia dovana jam labiausiai 
patiktų? 
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Po pusvalandžio Lokhartas surinko lapus ir ÷m÷ sklaidyti atsistojęs 
priešais. 

- Taip taip... Beveik niekas neprisimin÷, kad mano m÷gstamiausia spal- 
va alyvin÷. Aš tai esu rašęs „Metuose šalia Sniego žmogaus“. Kai kurie 
tur÷tum÷te atidžiau perskaityti „Klajones su vilkolakiais“: dvyliktame sky- 
riuje aiškiai esu pasakęs, kad mieliausia dovana man būtų santarv÷ tarp 
visų pasaulio burtininkų ir neburtininkų tautų. Nors neatsisakyčiau ir 
„Ogdeno ugninio viskio“ butelio! 

Jis v÷l valiūkiškai jiems mirktel÷jo. Ronis žiopsojo į Lokhartą netik÷-
damas savo akimis; Semas Finiganas ir Dinas Tomas, s÷dintys priekyje, 
kret÷jo nuo tylaus juoko. Tačiau Hermiona klaus÷si Lokharto nepapras-
tai d÷mesingai. Ji krūptel÷jo išgirdusi savo vardą. 

-... tik panel÷ Hermiona Įkyr÷l÷ žinojo, kad mano karščiausias troški-
mas - įveikti pasaulyje blogį ir paleisti į prekybą mano sukurtą ypatingą 
plaukų priežiūros skystį. Gera mergait÷! Iš tikrųjų, - peržvelg÷ jis visus 
tris puslapius, - ji atsak÷ į visus klausimus. Kuri čia Hermiona Įkyr÷l÷? 

Hermiona pak÷l÷ virpančią ranką. 
- Puiku! - sušuko Lokhartas. - Tiesiog puiku! Dešimt taškų Grifų Gūž- 

tai. O dabar eikime prie temos... 
Jis pasilenk÷ ir iš po stalo ištrauk÷ didelį uždengtą narvą. 
- D÷mesio! Mano pareiga - apginkluoti jus prieš baisiausius magijos 

pasaulio padarus. Šiame kabinete jums gali tekti susidurti su tuo, ko la- 
biausiai bijote. Tačiau žinokite, kad jums negali nutikti nieko blogo, kol 
aš esu čia. Prašau vienintelio dalyko - ramyb÷s. 

Haris neiškentęs iškišo nosį iš už knygų krūvos, nor÷damas geriau 
pamatyti narvą. Lokhartas užd÷jo ranką ant jo viršaus. Dinas su Semu 
nustojo šaipytis. Nevilis pirmame suole susitrauk÷. 

- Paprašysiu nespiegti, - tyliai pasak÷ Lokhartas. - Mat jie gali su- 
pykti. 

Klas÷ sulaik÷ kvapą. Lokhartas nutrauk÷ dangalą. 
- Taip! - išdidžiai paskelb÷ jis. - Ką tik sugauti Kornvalio elfai! 
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Semas Finiganas nebesusilaik÷. Suprunkšt÷ taip, kad net Lokhartas 
negal÷jo to garso palaikyti siaubo riksmu. 

- Na? - nusišypsojo jis Semui. 
- Jie... jie turbūt... n÷ra pavojingi, tiesa? - išlemeno Semas. 
- Neužsigarantuok! - pagrūmojo pirštu Lokhartas. - Jie gali būti vel- 

niškai bjaurūs! 
Elfai buvo elektrin÷s spalvos, maždaug aštuonių colių didumo, smai-

liais snukučiais ir tokiais spigiais balsais, jog rod÷si, kad r÷kauja susipe-
šusios banguotosios papūg÷l÷s. Vos tik narvas buvo nudengtas, jie pa-
dūko čirkšti ir siausti, purtyti narvo virbelius ir vaipytis arčiausiai s÷din-
tiems mokiniams. 

- Ką gi, - garsiai prabilo Lokhartas. - Pažiūr÷sime, kaip jie jums pa- 
tiks! - Jis atidar÷ narvą. 

Na, ir prasid÷jo! Elfai skraid÷ į visas puses kaip raketos. Du iš jų stv÷r÷ 
Neviliui už ausų ir pak÷l÷ į orą. Keletas šov÷ tiesiai pro langą, ant pasku-
tinio suolo pasipyl÷ stiklai. Likusieji ÷m÷ niokoti klasę ne prasčiau už 
įsiutusį raganosį. Pagriebę rašalines, laist÷ rašalą, drask÷ knygas ir sąsiu-
vinius, pl÷š÷ nuo sienų paveikslus, apvert÷ šiukšliad÷žę, stvarst÷ kupri-
nes ir knygas ir m÷t÷ pro išdaužtą langą. Po kelių minučių pus÷ klas÷s 
tup÷jo po suolais, o Nevilis siūbavo palub÷je įsikibęs šviestuvo. 

- Nagi, nagi, nepasiduokite, juk čia tiktai elfai! - šūkavo Lokhartas. 
Jis pasiraitę rankoves, mostel÷jo lazdele ir riktel÷jo: 

- Peksipiksi Pesternomi! 
Jokios naudos. Vienas elfas ištrauk÷ Lokhartui iš rankos lazdelę ir svied÷ 

pro tą patį langą. Lokhartas žioptel÷jęs pats n÷r÷ po stalu. Gerai dar, 
kad ant jo neužgriuvo Nevilis - mat jis nukrito su visu šviestuvu. 

Suskamb÷jo skambutis, ir visi kaip išprot÷ję puol÷ pro duris. Pagaliau 
aptilus triukšmui, Lokhartas atsistojo ir, pamatęs prie durų Harį, Ronį ir 
Hermioną, tar÷: 

- Paprašysiu jus tris suvaryti tuos nenaud÷lius į narvą. 
Ir mov÷ iš klas÷s. 
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- Na, ir burtininkas! - sušuko Ronis, kai vienas elfas jam skaudžiai 
krimstel÷jo į ausį. 

- Jis tik nori, kad mes įgytume patirties, - atr÷m÷ Hermiona ir, Su- 
stingdymo kerais meistriškai paralyžiavusi porą elfų, įkišo juos į narvą. 

- Patirties? - pasipiktino Haris, gaudydamas liežuvį rodantį elfą. - Her- 
miona, jis išvis nesusigaud÷, ką daro. 

- Nesąmon÷, - gyn÷ Lokhartą Hermiona. - Juk skaitei jo knygas, ma- 
tei, kokius žygdarbius jis atliko. 

- Tik sako atlikęs, - burbtel÷jo Ronis. 
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SEPTINTAS SKYRIUS 
 

Purvakraujai ir paslaptingas balsas 
 

Kelias dienas Haris smukdavo šonan, kai tik koridoriuje pamatydavo 
ateinant Gilderojų Lokhartą. Sunkiau buvo pab÷gti nuo Kolino Krivio, 
nes tas, atrodo, Hario tvarkaraštį mok÷jo atmintinai. Kolinui, matyt, ne-
buvo nieko malonesnio, kaip šešis ar septynis kartus per dieną ištarti: 
„Sveikas, Hari!“ ir išgirsti: „Labas, Kolinai!“ - nors ir kokiu beviltišku bal-
su Haris pasisveikindavo. 

Hedviga tebeširdo ant Hario už nevykusią kelion÷s pabaigą, Ronio 
lazdel÷ tebekvailiojo ir penktadienio rytą pranoko visas savo šunybes: 
per ker÷jimo pamoką, ištrūkusi Roniui iš rankos, neūžaugai senajam pro-
fesoriui Flitvikui r÷ž÷ į tarpuakį. Toje vietoje iššoko didel÷ tvinksinti vo-
tis. Taigi d÷l visų tų nuotykių Haris džiaug÷si at÷jus savaitgaliui. Šešta-
dienio rytą trise jie ketino aplankyti Hagridą. Tačiau keliomis valando-
mis anksčiau, negu būtų patikę, Harį prik÷l÷ Oliveris Medis, Grifų Gūž-
tos kvidičo komandos kapitonas. 

- Ko tau reikia? - suburb÷jo Haris. 
- Treniruot÷! - papurt÷ jį Medis. - Kelkis! 
Haris prisimerkęs pažvelg÷ pro langą. Rausvai auksinis dangus buvo 

apsitraukęs lengva miglele. Kai jau išsibudino, negal÷jo suprasti, kaip 
miegojo šitaip čiulbant paukščiams. 

- Oliveri, juk dar tik aušta... 
- Ir gerai, - žvaliai atšov÷ Medis, aukštas ir stambus šeštakursis. Jo 

akys deg÷ nesveiku įkarščiu. - Tokia mūsų naujoji treniruočių progra- 
ma. Kelkis, imk šluotą ir einam, - nuoširdžiai kutrino Medis. - Jokia kita 
komanda dar neprad÷jo treniruotis, šiemet būsime pirmieji... 
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Žiovaudamas ir dreb÷damas Haris išlipo iš lovos ir ÷m÷ ieškoti kvidi-
čo aprangos. 

- Geras berniukas, - pagyr÷ Medis. - Po penkiolikos minučių susitin- 
kame aikšt÷je. 

Susiradęs raudoną sportinį apsiaustą ir d÷l šilumos užsimetęs mantiją, 
Haris brūkštel÷jo Roniui raštelį, paaiškinantį, kur pradingęs, ir įvijais 
laiptais nulipo į bendrąjį kambarį, ant peties užsid÷jęs savo „Aureolę-
2000“. Nesp÷jo pasiekti angos už portreto, kai laiptais atidund÷jo Koli-
nas Krivis. Jam ant kaklo mataravo fotoaparatas, rankoje kažką laik÷ su-
spaudęs. 

- Hari, ant laiptų išgirdau tave minint! Pažiūr÷k, ką turiu! Jau išryški- 
nau, nor÷jau tau parodyti... 

Haris suglumęs žiūr÷jo į nuotrauką, kurią Kolinas pakišo jam po nosimi. 
Nespalvotoje fotografijoje gyvas Lokhartas net įsiręžęs temp÷ ranką, 

kurią Haris atpažino kaip savąją. Džiaug÷si matydamas, kaip nuotrau-
koje jis ryžtingai priešinasi, kad nepatektų į vaizdą. Hariui žiūrint, Lok-
hartas pasidav÷ ir uždusęs susmuko baltame fotografijos pakraštyje. 

- Ar pasirašysi? - nekantriai paklaus÷ Kolinas. 
- Ne, - atkirto Haris ir apsižvalg÷, ar kambarys tikrai tuščias. - Atsi- 

prašau, Kolinai, bet aš skubu - kvidičo treniruot÷. 
Ir jis išlipo pro angą. 
- Ei, palauk! Man dar neteko matyti kvidičo! 
Kolinas taip pat išsiropšt÷ Hariui iš paskos. 
- Iš tikrųjų tau bus nuobodu, - band÷ perkalb÷ti j į Haris, tačiau Koli- 

nas nesiklaus÷, jo veidas švyt÷jo. 
- Pernai buvai jauniausias pastarojo šimtmečio žaid÷jas, ar ne, Hari? 

Ar ne? - nerimo Kolinas, straks÷damas šalia. - Matyt, esi gabus. Aš n÷ 
karto nesu skridęs ant šluotos. Ar šita šluota tavo nuosava? Ar ji geriau- 
sios mark÷s? 

Haris neišman÷, kaip juo atsikratyti. Kolinas buvo tarsi koks kalbantis 
šeš÷lis. 
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- Aš nelabai suprantu kvidičą, - uždusęs pliaušk÷ Kolinas. - Ar tiesa, 
kad yra net keturi kamuoliukai? Ir du iš jų skraido stengdamiesi numuš- 
ti žaid÷jus nuo šluotų? 

- Taip, - atsiduso Haris ir nenoromis paaiškino sud÷tingas kvidičo tai- 
sykles. - Tie vadinami Muštukais. Komandos turi po du atmuš÷jus, jie 
turi kuokas Muštukams atmušti. Fredis ir Džordžas Vizlis yra Grifų Gūž- 
tos atmuš÷jai. 

- O kam kiti kamuoliukai? - klausin÷jo Kolinas, užb÷gdamas Hariui 
už akių ir net išsižiojęs spoksodamas į jį. 

- Na, Kritlys, didžiausias iš visų ir raudonas, pelno taškus. Po tris puo- 
l÷jus iš abiejų komandų perdavin÷ja Kritl į vienas kitam, stengdamiesi 
aikšt÷s gale jį įmesti - ten stovi trys stulpai su lankais. 

- O ketvirtasis... 
- Yra Aukso Šmaukštas. Labai mažas, labai greitas ir sunkiai sugauna- 

mas. Jį sugauti - gaudytojo darbas, nes kvidičo rungtyn÷s baigiasi tik 
tada, kai sugaunamas Šmaukštas. Katras gaudytojas pačiumpa Šmaukš- 
tą, to komanda gauna papildomus šimtą penkiasdešimt taškų. 

- Tu juk esi Grifų Gūžtos gaudytojas, taip? - nust÷ro Kolinas. 
- Taip, - atsak÷ Haris. Palikę pilį, juodu nu÷jo per rasotą veją. - Dar 

yra gyn÷jas. Jis gina lankus. Štai ir viskas. 
Bet visą kelią per pievas į kvidičo aikštę Kolinas nesiliov÷ kamantin÷ti, 

Haris nuo jo atsikabino tik užsidarydamas drabužin÷je. Plonu balseliu 
Kolinas jam iš paskos dar šauk÷: 

- Aš eisiu, Hari, ir susirasiu gerą vietą! - Ir nukurn÷jo į tribūnas. 
Visa komanda jau buvo susirinkusi. Visiškai atsibudęs atrod÷ tik Me-

dis. Fredis ir Džordžas Vizliai, užputusiomis akimis ir susiv÷lę, knapsojo 
šalia ketvirtakurs÷s Alisijos Verpstuko, kuri laik÷si s÷domis tik atsišliejusi 
į sieną. Priešais juos žiovavo kitos dvi puol÷jos, Keit÷ Varpelis ir An-
dželina Džonson. 

- Pagaliau! Kur buvai, Hari? - užsipuol÷ Medis. - Pirmiausia, prieš 
einant į aikštę, noriu trumpai su jumis pasikalb÷ti. Per vasarą aš su- 
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kūriau visiškai naują treniruočių programą, kuri, manau, viską pa-
keis... 

Medis pakabino didelį kvidičo aikšt÷s planą, išmargintą visokių spalvų 
linijomis, str÷l÷mis ir kryžiais. Jis išsitrauk÷ lazdelę, paliet÷ ja planą, ir 
str÷l÷s ÷m÷ šliaužti lyg vikšrai. Medžiui prad÷jus d÷styti savo naująją 
taktiką, Fredžio Vizlio galva nusviro Alisijai ant peties, ir jis užknark÷. 

Pirmąją lentelę Medis aiškino beveik dvidešimt minučių, po to atsirado 
antra ir trečia. Medžiui bubenant, Haris s÷d÷jo sustingęs ir apdujęs. 

- Taigi, - galų gale užbaig÷ Medis, pažadindamas Harį iš svajonių, ką 
šiuo metu pilies sal÷je jis gal÷tų valgyti pusryčių, - ar viskas aišku? Klau- 
simų bus? 

- Aš turiu klausimą, Oliveri, - prabilo staiga pabudęs Džordžas. - Ko- 
d÷l viso to nepasakojai mums vakar, kai nemiegojome? 

Medis supyko. 
- Klausykite, pernai mes tur÷jome laim÷ti mokyklos taurę. Juk tikrai 

esame geriausia komanda. Deja, d÷l aplinkybių, nepriklausančių nuo mū- 
sų valios... 

Haris kaltai pasimuist÷. Per paskutines pereito sezono rungtynes jis 
gul÷jo be sąmon÷s ligonin÷je, taigi Grifų Gūžtai trūko vieno žaid÷jo ir 
komanda patyr÷ liūdniausią pralaim÷jimą per tris šimtus metų. 

Medis greit susivald÷. Jį, regis, tebekankino tasai pralaim÷jimas. 
- Tad šiais metais treniruosim÷s daug daugiau... Gerai, žygiuojame 

teorijos pritaikyti praktiškai! - sušuko Medis ir, stv÷ręs šluotą, iš÷jo iš dra- 
bužin÷s. Komanda tebežiovaudama irgi išdūlino laukan. 

Drabužin÷je jie tiek išs÷d÷jo, kad saul÷ jau buvo aukštai, nors viršum 
stadiono vejos dar draik÷si migla. Iš÷jęs į aikštę, Haris tribūnose pamat÷ 
Ronį ir Hermioną. 

- Dar nebaig÷te? - apstulbo Ronis. 
- Net neprad÷jome, - atsak÷ Haris, su pavydu rydamas akimis skre- 

bučius su džemu, kurių draugai atsineš÷ iš sal÷s. - Medis mus mok÷ naujų 
derinių. 
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Jis apžerg÷ šluotą ir, atsispyręs nuo žem÷s, pakilo. V÷sus ryto v÷jelis, 
dvelkiantis į veidą, pažadino daug tikriau negu visa Medžio paskaita. 
Nuostabu v÷l būti kvidičo aikšt÷je. Didžiuliu greičiu, aplenkęs Fredį ir 
Džordžą, jis apskriejo visą stadioną. 

- Kas čia taip keistai spragsi? - sušuko Fredis, darydamas posūkį ties 
stadiono kampu. 

Haris dirstel÷jo į tribūnas. Kolinas s÷d÷jo pačiame viršuje ir nesusto-
damas pleškino fotoaparatu; aparato sprags÷jimą tuščio stadiono erdv÷ 
keistai sustiprino. 

- Pažiūr÷k čionai, Hari! Atsigręžk! - r÷kavo jis. 
- Kas ten toksai? - paklaus÷ Fredis. 
- Neturiu supratimo, - pamelavo Haris ir pavar÷ savo šluotą, kad kuo 

toliau nuneštų nuo Kolino. 
- Kas čia darosi? - susirauk÷ Medis, atšvilpęs prie jų. - Kod÷l tas nau- 

jok÷lis fotografuoja? Man nepatinka. O jeigu kartais jis - Klastūnyno šni- 
pas, bandantis iššniukštin÷ti mūsų naująją programą? 

- Jis iš Grifų Gūžtos, - greit pasak÷ Haris. 
- Be to, Klastūnynui nereikia šnipų, Oliveri, - suniurzg÷ Džordžas. 
- Kod÷l taip sakai? - pasišiauš÷ Medis. 
- Nes jie patys ateina, - parod÷ Džordžas. 
Į aikštę, nešini šluotomis, įžygiavo septyni žaid÷jai žaliais apsiaustais. 
- Negaliu patik÷ti! - sušnypšt÷ Medis. - Buvau užsakęs šiai dienai aikš- 

tę! Mes dar pažiūr÷sim! 
Medis šov÷ žemyn ir iš pykčio nusileido kiek staigiau, negu nor÷jo, 

tod÷l nulipdamas susverd÷jo. Haris, Fredis su Džordžu irgi nutūp÷. 
- Titnagai! - riktel÷jo Medis Klastūnyno kapitonui. - Dabar mūsų lai- 

kas! Mes ir atsik÷l÷me su aušra! Nykit iš čia! 
Markas Titnagas buvo aukštesnis ir už Medį. Su klastinga trolio šyp-

sen÷le jis pasak÷: 
- Visiems užteks vietos, Medi. 
Andželina, Alisija ir Keit÷ irgi atskrido. Klastūnyno komandoje buvo 

vieni berniukai - jie stov÷jo priešais „grifiukus“ visi kaip vienas išsišiepę. 
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- Bet aš buvau užsakęs aikštę! Užsakęs! - spjaute išspjov÷ Medis. 
- Aa, bet aš turiu specialų profesoriaus Sneipo leidimą. Aš, profesorius 

S. Sneipas, leidžiu Klastūnyno kvidičo komandai šiandien treniruotis aikšt÷je, 
nes jiems reikia apmokyti naująjį gaudytoją. 

- Jūs turite naują gaudytoją? - visai sutriko Medis. - Kur jis? 
Iš už šešių augalotų berniokų išlindo septintas, mažesnis, smailiu veidu 

ir išsiviepęs. Tai buvo Drakas Smirdžius. 
- Ar tu - Liucijaus Smirdžiaus sūnus? - nepatenkintas paklaus÷ Fredis. 
- Smagu, kad pamin÷jote Drako t÷vą, - tar÷ Titnagas, o Klastūnyno 

žaid÷jai dar plačiau išsišiep÷. - Leiskite parodyti, kaip dosniai jis apdo- 
vanojo mūsų komandą. 

Visi septyni atkišo savo šluotas. Ryto saul÷je „grifiukams“ prieš pat 
nosis sužvilgo iki spindesio nušlifuoti septyni naujut÷liai kotai, šviet÷ 
septyni auksiniai užrašai „Aureol÷-2001“. 

- Naujausias modelis. Pagamintas praeitą m÷nesį, - nerūpestingai pa-
aiškino Titnagas, nupūsdamas dulkelę nuo savo šluotkočio. - Kiek ži-
nau, yra daug geresnis už dutūkstantinę seriją. Na, o senut÷liais „Ra-
žais“ galite grindis šluoti, - met÷ jis Fredžiui ir Džordžui, suspaudusiems 
„Ražas-5“ mark÷s šluotas. 

Valand÷lę niekas iš Grifų Gūžtos nerado ko pasakyti. Smirdžius sto-
v÷jo išsišiepęs lig ausų, net akių nebesimat÷. 

- Tik pažiūr÷kite, pastiprinimas, - prabilo Titnagas. 
Per žolę art÷jo Ronis su Hermiona - išsiaiškinti, kas vyksta. 
- Kas atsitiko? - Ronis paklaus÷ Harį. - Kod÷l nežaidžiate? O ką šitas 
čia daro? - parod÷ jis į Smirdžių, apsivilkusį Klastūnyno komandos ap- 
siaustu. 

- Esu naujasis Klastūnyno gaudytojas, Vizli, - išdidžiai pareišk÷ Smir- 
džius. - Visi žavisi naujomis šluotomis, kurias mano t÷tis nupirko ko- 
mandai. 

Ronis net išsižiojo pamatęs septynias firmiškiausias pasaulyje 
šluotas. 
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- Geros, ką? - erzino Smirdžius. - Tačiau gal ir Grifų Gūžta sukrapš- 
tys kiek nors aukso ir įsitaisys naujas šluotas. „Ražus-5“ gal÷tum÷te kam- 
nors iškišti, manau, mielai nupirktų koks muziejus. 

„Klastuoliai“ nusikvatojo. 
- Na, bent jau n÷ vienam iš Grifų Gūžtos nereik÷jo pirkti vietos ko- 

mandoje, - atkirto Hermiona, - jie visi pateko d÷l talento. 
Smirdžiaus šypsena nublanko. 
- Niekas tavęs neklaus÷, tu nusususi Purvakrauje, - t÷šk÷ jis. 
Haris iškart suprato, kad Smirdžius pasak÷ kažką baisaus, nes kilo 

baisus sąmyšis. Titnagas šoko priešais Smirdžių, nes tą puol÷ Fredis su 
Džordžu, Alisija sužvieg÷: „Kaip tu drįsti!“ Ronis įkišo ranką į apsiaustą, 
išsitrauk÷ raišąją lazdelę ir šaukdamas: „Tu dar už tai atsiimsi!“ pro Tit-
nago ranką bakstel÷jo Smirdžiui į veidą. 

Stadione driokstel÷jo baisus trenksmas, ne iš to lazdel÷s galo plykste-
l÷jo žalias žaibas, žieb÷ Roniui į pilvą, ir jis t÷šk÷si ant žol÷s. 

- Roni! Roni! Ar gyvas? - spieg÷ Hermiona. 
Ronis išsižiojo, bet nieko nepasak÷. Jis garsiai suraug÷jo, ir iš burnos 

jam išdribo keli šliužai. 
Klastūnynas mir÷ iš juoko: Titnagas susirietęs apsikabino šluotkotį, 

Smirdžius keturp÷sčias kumščiais dauž÷ žemę. „Grifiukai“ apstojo Ro-
nį, tebevemiantį dideliais slidžiais šliužais. Visi, regis, bijojo prie jo pri-
siliesti. 

- Geriau jį veskime pas Hagridą, arčiausia, - pasak÷ Haris Hermionai, 
ir abudu narsiai pak÷l÷ Ronį nuo žem÷s. 

- Kas yra, Hari? Kas atsitiko? Jis susirgo? Tačiau tu jį pagydysi, ar ne? - 
zyz÷ atl÷kęs Kolinas, treps÷damas šalia jų. Vedamas iš aikšt÷s, Ronis atsi- 
duso, ir iškrito dar keli šliužai. 

- Ooooi... - pakraupo Kolinas ir prid÷jo prie akies fotoaparatą. - Ar 
gali jį palaikyti, Hari, kad nejud÷tų? 

- Dink iš akių! - nebeteko kantryb÷s Haris. Abu su Hermiona nuvilko 
Ronį Uždraustojo miško pus÷n. 
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- Beveik at÷jome, Roni, - ramino jį Hermiona. Hagrido trobel÷ jau 
buvo matyti. - Tuoj tau bus geriau... jau at÷jome... 

Atsidar÷ trobel÷s durys, bet iš÷jo ne Hagridas, o Gilderojus Lokhar-
tas, šiandien apsitaisęs vos vos rausvu apsiaustu. 

- Sl÷pkim÷s, - kuštel÷jo Haris, tempdamas Ronį užu krūmo. Hermio- 
na nenoromis pakluso. 

- Kai moki, nesunku! - postringavo Lokhartas Hagridui. - Jei prireiks 
pagalbos, žinai, kur mane rasti. Aš tau dovanosiu savo naują knygą... 
Stebiuosi, kad lig tol jos neturi. Šįvakar užrašysiu ir atsiųsiu. Na, lik svei- 
kas! - Ir jis nuplasnojo į pilį. 

Haris palauk÷, kol Lokhartas dingo iš akių, tada ištrauk÷ Ronį iš už 
krūmo ir prived÷ prie Hagrido durų. Jie skubiai pabeld÷. 

Hagridas iškart atidar÷ - suirzęs, tačiau juos išvydęs nušvito. 
- Jau galvojau, kada gi mane aplankysit... Užeikit, užeikit. Maniau, 

grįžta tas profesorius Lokhartas. 
Haris su Hermiona įved÷ Ronį į trobelę. Viename kampe stov÷jo di-

džiul÷ lova, kitame - smagiai plešk÷jo židinys. Hariui paskubomis viską 
papasakojus, Hagrido n÷ kiek neišgąsdino Ronio šliužai. 

- Geriau, kad krenta, negu lenda vidun, - ramiai pasak÷ Hagridas, 
pad÷damas priešais Ronį didelį žalvarinį dubenį. - Išvemk visus, Roni. 

- Manau, n÷ra ko daryti, tik laukti, kol praeis, - susirūpinusi tar÷ Her- 
miona, žiūr÷dama, kaip Ronis pasilenk÷ virš dubens. - Tie kerai sud÷tin- 
gi net geriausiomis aplinkyb÷mis, o kai sulūžusi lazdel÷... 

Hagridas ÷m÷ taisyti jiems arbatos. Jo šuva Iltis lindo prie Hario. 
- Hagridai, ko iš tavęs reik÷jo Lokhartui? - paklaus÷ Haris, kasyda- 

mas Ilčiai paausius. 
- Patarin÷jo, kaip šulinyje išnaikinti škotiškus vandenius, - suniurn÷- 

jo Hagridas, nukeldamas nuo nušveisto stalo pusiau nupeštą gaidį ir už- 
kaisdamas arbatinį. - Tarsi pats nežinočiau. Dar jisai dūzg÷ apie kažko- 
kią Mirties šm÷klą, kurią įveikęs. Jei visa tai tiesa, apsiimu praryti arbati- 
nuką. 
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Hagridas kaip gyvas niekada nepeikdavo n÷ vieno Hogvartso moky-
tojo, tod÷l Haris smalsiai pažiūr÷jo į jį. Tačiau Hermiona pakeltu balsu 
užginčijo: 

- Man rodos, esi neteisus. Profesorius Dumbldoras tikriausiai nuspren- 
d÷, kad kaip tik jis geriausiai tinka šiam darbui... 

- Jis buvo vienintelis kandidatas, - atšov÷ Hagridas, siūlydamas jiems 
l÷kštę sirupinių irisų. Ronis tebežiaukčiojo virš dubens. - Vienintelis. Kas-
met vis sunkiau rasti mokytoją, kuris prasid÷tų su juodąja magija. Žmo-
n÷s purtosi tokio darbo. Mano, kad jis užtraukia prakeikimą. Niekas il-
gai nepadirbo šitoj vietoj. Na, pasakykit, - parod÷ į Ronį Hagridas, - ką 
jis m÷gino užkeikti? 

- Smirdžius kažkaip pavadino Hermioną. Turbūt labai negeru vardu, 
nes visi paš÷lo. 

- Taip, negeru, - patvirtino Ronis. Jis atsistojo išbalęs ir išpiltas prakai- 
to. - Hagridai, Smirdžius ją pavadino Purvakrauje... 

Ronis v÷l susiriet÷, nes iš burnos ūžtel÷jo nauja šliužų banga. Hagri-
das pasipiktino. 

- Nejaugi! - suniurzg÷. 
- O taip. Bet aš nežinau, ką tai reiškia. Aišku, supratau, kad šiurkštu... 
- Tai didžiausias įmanomas įžeidimas, - sušvokšt÷ atsitiesdamas Ro- 

nis. - Purvakraujais užgauliai pravardžiuojami tie, kurie gim÷ Žiobarų 
šeimose, taigi t÷vai n÷ra burtininkai. Yra tokių magų, pavyzdžiui, Smir- 
džių šeima, kurie save laiko pranašesniais už visus, nes yra, kaip sako- 
ma, grynakraujai. - Jis atsirūgo, ir į delną šlumštel÷jo šliužas. Numetęs 
jį 
į dubenį, kalb÷jo toliau: - Supranti, visi kiti žino, jog tai nieko nereiškia. 
Pažiūr÷k į Nevilį Nev÷kšlą: grynakraujis, tačiau net katilo nesugeba tie- 
siai pastatyti. 

- Be to, jie dar n÷ra išradę tokių kerų, kurių neįveiktų Hermiona, - 
išdidžiai pasak÷ Hagridas, ir Hermiona užkaito kaip rož÷. 

- Bjauru ką nors šitaip pravardžiuoti, - pasak÷ Ronis, drebančia ranka 
nusibraukdamas nuo kaktos prakaitą. - Nešvarus kraujas. Prastas kraujas. 
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Beprotyb÷. Šiais laikais išvis dauguma burtininkų yra maišyto kraujo. Jeigu 
ne mišrios santuokos su Žiobarais, seniai mūsų paderm÷ būtų išnykusi. Jį 
v÷l ÷m÷ tampyti v÷mulys. 

- Na, Roni, nekaltinu tavęs, kad m÷ginai jį užker÷ti, - tar÷ Hagridas, 
šliužams pliumpsint į dubenį. - Bet gal ir gerai, kad tavo lazdel÷ žieb÷ 
atbulai. Liucijus Smirdžius būtų atūžęs į mokyklą, jeigu būtum užkeikęs 
jo sūnų. Lyg tau ir taip maža rūpesčių. 

Haris būtų pasakęs, kad dar vienas rūpestis kaži ar būtų buvę blogiau 
negu iš burnos drimbantys šliužai, bet nesp÷jo - Hagrido irisai lyg ce-
mentas surakino dantis. 

- Hari, - staiga tar÷ Hagridas, lyg jam būtų šovusi galvon netik÷ta 
mintis, - turiu tau priekaištą. Gird÷jau, daliji savo nuotraukas su auto- 
grafais. Kaip yra, kad aš negavau? 
Įtūžęs Haris šiaip taip išsižiojo. 
- Jokių nuotraukų nedaliju, - karštai gyn÷si Haris. - Jeigu Lokhartas 

išsigalvoja, dar ne... 
Bet Hagridas nusikvatojo. 
- Aš tik juokauju, - burbtel÷jo jis ir švelniai patapšnojo Hariui nuga- 

rą, tačiau nuo šito meilumo Haris neišsilaikęs bed÷si nosimi į stalą. - Taip 
ir žinojau. Pasakiau Lokhartui, kad tau šito nereikia. Ir šiaip esi garsus. 

- Jam, žinoma, nepatiko, - pasak÷ Haris, trindamasis smakrą. 
- Tikriausiai, - žybtel÷jo Hagrido akys. - Paskui aš jam pranešiau, kad 

nesu skaitęs n÷ vienos jo knygos, ir jis išsinešdino. Gal saldainiuką, Ro- 
ni? - paklaus÷ v÷l atsistojusį Ronį. 

- Ne, d÷kui, - silpnu balsu atsisak÷ Ronis. - Verčiau nerizikuosiu. 
- Einam, parodysiu, ką auginu, - pakviet÷ Hagridas, kai Hermiona 

su Hariu pabaig÷ arbatą. 
Mažučiame daržiuke už Hagrido trobel÷s augo tokio didumo moliū-

gai, kokių Haris kaip gyvas nebuvo reg÷jęs. 
- Gražiai tarpsta, ką? - laimingas paklaus÷ Hagridas. - Bus Helovino 

šventei. Per tą laiką dar paaugs... 
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- Kuo tu juos laistai? - paklaus÷ Haris. 
Hagridas žvilgtel÷jo per petį, ar arti nieko n÷ra. 
- Supranti... aš jiems trupučiuką... padedu. 
Haris pasteb÷jo, kad į galinę trobel÷s sieną atremtas rausvas su g÷l÷-

mis Hagrido sk÷tis. Haris tur÷jo pagrindo manyti, kad tas sk÷tis n÷ra jau 
toks paprastas. Dar daugiau - buvo įsitikinęs, kad sk÷tyje pasl÷pta Hag-
rido mokyklos laikų burtų lazdel÷. Hagridas šiaip netur÷jo teis÷s naudoti 
magijos. Trečiame kurse buvo išmestas iš mokyklos, tik Hariui nepavyko 
sužinoti, už ką. Vos užsiminus Hagridas garsiai krenkštel÷davo ir pa-
slaptingai apkursdavo, kol prad÷davai kalb÷ti apie ką kita. 

- Reik manyti, Pripampinimo kerais? - priekaištingai, bet su šypsena 
pasidom÷jo Hermiona. - Ką gi, puikiai pavyko. 

- Taip sak÷ ir tavo sesut÷, - tar÷ Hagridas, linktel÷damas Roniui. - Va- 
kar buvo už÷jusi. - Pešiodamas barzdą, Hagridas pašnairavo į Harį. - 
Sak÷ tik norinti pažiūr÷ti, kaip gyvenu, bet, mano galva, ji tik÷josi čia kai 
ką sutikti, - mirktel÷jo Hagridas Hariui. - Jei nori žinoti, ji tikrai neatsi- 
sakytų tavo nuotraukos su auto... 

- Ai, nustok, - pyktel÷jo Haris. Ronis nusikvatojo, žem÷n šleptel÷jo 
keli šliužai. 

- Atsargiau! - riktel÷jo Hagridas ir patrauk÷ jį toliau nuo brangiųjų 
moliūgų. 

Art÷jo pietų metas, ir Hariui, nuo aušros nieko burnoje netur÷jusiam, 
išskyrus vieną irisą, kniet÷jo grįžti į mokyklą valgyt. Atsisveikinę su Hag-
ridu, jie par÷jo į pilį. Ronis retkarčiais sužags÷davo, bet iškrito tik pora 
mažučių šliuželių. 

Nesp÷jo atidaryti pilies durų, kai nuskamb÷jo profesor÷s Makgonagal 
balsas: 

- Pagaliau pasirod÷te, Poteri ir Vizli. Šįvakar būsite areštuoti. 
- Ką tur÷sime daryti, profesore? - paklaus÷ Ronis, stengdamasis ne- 

žagtel÷ti. 
- Tu trof÷jų kambaryje su ponu Filču šveisi sidabrą. Tik jokios magi- 

jos, Vizli! Alkūnių tepalas, ir viskas. 
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Ronis nukabino nosį. Argo Filčo, mokyklos ūkvedžio, nekent÷ visi mo-
kiniai. 

- O tu, Poteri, profesoriui Lokhartui pad÷si atsakyti į jo gerb÷jų laiš- 
kus, - praneš÷ profesor÷. 

- Oi ne... ar negal÷čiau ir aš dirbti trof÷jų kambaryje? - nusimin÷ 
Haris. 

- Jokiu būdu, - kilstel÷jo antakius Makgonagal. - Profesorius pagei- 
davo tik tavęs. Abu prisistatote lygiai aštuntą. 

Haris su Roniu įkiūtino į salę visai sparnus nuleidę. Hermiona ÷jo iš 
paskos visa savo išvaizda sakydama: „Ką gi, jūs juk pažeid÷te mokyklos 
taisykles“. Hariui net m÷sos apkepas pasirod÷ nebe toks skanus. Abudu 
su Roniu mąst÷, kaip žiauriai jiems nepasisek÷. 

- Filčas mane išlaikys per naktį, - atsiduso Ronis. - Jokios magijos! Ta- 
me kambaryje gal šimtas sidabro taurių! Man nesiseka žiobariški darbai. 

- Sutinku bet kada pasikeisti, - liūdnai tar÷ Haris. - Pas Durslius visų 
darbų išmokau. Atsakyti į Lokharto gerb÷jų laiškas... jis mane pribaigs... 

Šeštadienis tirpte ištirpo, ir štai jau be penkių minučių aštuonios. Trečio 
aukšto koridoriumi Haris atk÷blino prie Lokharto kabineto durų ir 
sukandęs dantis pasibeld÷. 

Lokhartas išsišiepęs atlapojo duris. 
- A, at÷jo mūsų šelmis. Užeik, Hari, užeik. 
Žvakių šviesoje ant sienų blizg÷jo galyb÷ įr÷mintų Lokharto fotogra-

fij ų. Kai kurios net buvo su parašu. Ant stalo gul÷jo dar didžiausia jų 
krūva. 

- Gali ant vokų rašyti adresus, - pasak÷ Lokhartas tokiu balsu, lyg 
suteikdamas didelę garbę. - Pirmas laiškas bus Gladisei Neišman÷lei. Di- 
del÷ mano gerb÷ja. 

Laikas slinko v÷žlio greičiu. Haris steng÷si nesiklausyti Lokharto, ne-
bent kada ne kada murmtel÷davo „hm“, „tikrai“, „ aha“. Tarpais pagau-
davo frazę: „Šlov÷ - nepatikima draug÷, Hari“, „Garsus tas, kas elgiasi 
kaip garsenyb÷, šito nepamiršk“, ir panašiai. 
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Baigiančių sudegti žvakių atšvaitai šokin÷jo ant daugyb÷s jį stebinčių 
Lokharto veidų. Haris įskaudusia ranka ÷m÷ rašyti gal tūkstantąjį adresą 
- kažkokios Veronikos Smitli. Tikriausiai jau greitai paleis, liūdnai galvojo 
Haris, o, kad greičiau paleistų... 

Staiga jis kažką išgirdo. Tarp gęstančių žvakių sprags÷jimo ir Lokharto 
pliurpimo apie savo gerb÷jas. 

Tai buvo balsas, širdį stingdantis balsas, pilnas kvapą gniaužiančios, 
ledin÷s neapykantos. 

Ateik... ateik pas mane... aš tave sudraskysiu... supl÷šysiu... nugalabysiu... 
Haris stryktel÷jo, didel÷ violetinio rašalo d÷m÷ pasl÷p÷ Veronikos Smitli 

gatv÷s pavadinimą. 
- Kąą? - balsu ištar÷. 
- Žinau! - šnek÷jo Lokhartas. - Šešis m÷nesius bestselerių sąrašo vir- 

šuje! Naujas rekordas! 
- Ne! Tas balsas! 
- Atsiprašau, koks balsas? - išsimuš÷ iš v÷žių Lokhartas. 
- Tas... tas balsas... negi negird÷jote, ką sak÷? 
Lokhartas žiūr÷jo į Harį baisiausiai nustebęs. 
- Apie ką tu kalbi, Hari? Gal buvai užsnūdęs? O Drakula, kaip jau 

v÷lu! Mes čia išbuvome keturias valandas. Niekaip nebūčiau patik÷jęs. 
Ot pral÷k÷ laikas, ar ne? 

Haris nieko nepasak÷. Ištempęs ausis klaus÷si, ar v÷l neišgirs to balso, 
tačiau jokio kito garso, tik Lokhartas aiškina, kad Haris tegul nesitiki to-
kio malonaus užsi÷mimo kiekvieną kartą, kai bus areštuotas. Haris ap-
dujęs iš÷jo. 

Buvo taip v÷lu, kad Grifų Gūžtos bendrąjį kambarį rado beveik tuš-
čią. Haris iškart užlipo į miegamąjį. Ronis dar buvo negrįžęs. Haris apsi-
vilko pižamą, atsigul÷ ir ÷m÷ laukti. Po pusvalandžio į tamsų kambarį 
par÷jo Ronis, susi÷męs dešinę ranką ir pradvisęs šveičiamąja pasta. 

- M÷šlungis traukia, - sudejavo Ronis, nuvirsdamas ant lovos. - Ke- 
turiolika kartų tur÷jau blizginti tą kvidičo taurę, kol jam įtikau. Paskui 
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apv÷miau šliužais visus prizus už nuopelnus mokyklai. Kol juos nuva-
liau... Kaip sek÷si pas Lokhartą? 

Tyliai, kad nepabustų Nevilis, Dinas ir Semas, Haris papasakojo Ro-
niui apie balsą. 

- Ir Lokhartas sak÷ nieko negird÷jęs? - dar paklaus÷ Ronis. M÷nesie- 
noje Haris pamat÷, kad Ronis nepatikliai susirauk÷. - Kaip manai, ar jis 
melavo? Bet kažkaip nesuprantu - netgi kas nors nematomas vis tiek 
tur÷jo atidaryti duris. 

- Žinau, - pasak÷ Haris, išsitiesdamas savo plačioje lovoje ir pak÷lęs 
akis į baldakimą. - Ir aš nesuprantu. 
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AŠTUNTAS SKYRIUS 
 

Mirimo dienos vakar÷lis 
 

At÷jo spalis, nešdamas į kiemą ir pilį dr÷gmę, žvarbą. Madam Pomfri, 
mokyklos medicinos sesuo, mokinių ir mokytojų nesp÷jo gydyti nuo per-
šalimo. Jos Pipirinis eliksyras veik÷ žaibiškai, tik jo išg÷rusiajam kelias 
valandas rūkdavo iš ausų. Persis prikalbino jo išgerti prastokai atrodan-
čią Džinę. Matant, kaip iš po jos garbanų kupetos rūksta garai, atrod÷, 
kad jai galva dega. 

Per dienų dienas pilies langus bombardavo kulkų didumo lietaus la-
šai; ežeras pakilo, g÷lių lysv÷s virto purvinais upeliais, o Hagrido moliū-
gai užaugo sulig sodo nameliais. Tačiau Oliveriui Medžiui treniruočių 
įkarštis neatv÷so, tod÷l vieną v÷juotą šeštadienio popietę prieš pat Helo-
viną Haris grįžo permirkęs ir aptaškytas purvais. 

Net ir be lietaus su v÷ju treniruot÷ nuotaikos nepatais÷. Fredis ir Džor-
džas, šnipin÷dami Klastūnyno komandą, patys įsitikino naujųjų „Aure-
olių-2001“ greitumu. Jie praneš÷, kad „klastuolių“ žaid÷jų neįmanoma 
n÷ sumatyti: jie atrod÷ tik kaip septynios žalsvos d÷mel÷s, šaudančios 
ore tarsi reaktyviniai l÷ktuvai, statmenai pakylantys ir nusileidžiantys. 

Šliurps÷damas tuščiu koridoriumi, Haris pamat÷ dar vieną prastai nu-
siteikusį asmenį. Beveik Begalvis Nikas, Grifų Gūžtos bokšto vaiduoklis, 
liūdnai spoksojo pro langą, panos÷je bamb÷damas: 

- Neatitinku reikalavimų... pamanykite, pus÷ colio... 
- Labas, Nikai, - pasisveikino Haris. 
- Labas labas, - krūptel÷jęs pažvelg÷ žemyn Beveik Begalvis Nikas. 

Ant savo ilgų garbanotų plaukų buvo užsid÷jęs puošnią skryb÷lę su 
plunksnomis, o tunika su raukiniais sl÷p÷ faktą, kad jo kaklas bemaž 



 102 

nukirstas. Jis buvo blyškus lyg dūmas, per jį Haris mat÷ apniukusį dan-
gų ir liūtį už lango. 

- Atrodai susirūpinęs, Poteri, - tar÷ Nikas ir į liemen÷s kišen÷lę įsikišo 
peršviečiamą laišką. 

- Jūs irgi, - pasak÷ Haris. 
- Ai, - grakščiai mostel÷jo Beveik Begalvis Nikas, - nieko svarbaus... 

nepasakysi, kad jau taip baisiai būčiau nor÷jęs pakliūti... vis d÷lto pa- 
siunčiau prašymą, deja, „neatitinku reikalavimų“. 

Balsas buvo išdidus, bet veidas susikrimtęs. 
- Ar neatrodo, - staiga pasak÷ jis, v÷l ištraukdamas iš kišen÷l÷s laiš- 

ką, - kad žmogus, keturiasdešimt penkis kartus gavęs per sprandą atši- 
pusiu kirviu, tur÷tų tikti į Begalvių medžiotojų būrelį? 

- O taip, - pasiskubino pritarti Haris, nes man÷, jog tai jo pareiga. 
- Supranti, aš pats labiausiai trokštu, kad viskas būtų buvę atlikta 

švariai ir greitai, kad galva būtų buvusi kaip reikiant nukirsta. Supran- 
ti, būčiau išvengęs šitokio skausmo ir patyčių. O dabar... - Beveik Be- 
galvis Nikas piktai išskleid÷ laišką ir šnarpšdamas iš įtūžio garsiai per- 
skait÷: 

Galime priimti tik tokius asmenis, kuriems galva visiškai atskirta nuo kūno. 
Jūs suprantate, kad priešingu atveju neįmanoma dalyvauti tokiose pramogose, 
kaip žongliravimas galvomis ant arklių ir galvų polas. Tod÷l nuoširdžiai apgai-
lestaudami turime pranešti, kad jūs neatitinkate reikalavimų. Su geriausiais 
link÷jimais - seras Patrikas Delanis-Pamarietis. 

Beveik Begalvis Nikas niršdamas įsikišo laišką. 
- Mano galva, Hari, laikosi vos ant pus÷s colio odos! Daugumai žmo- 

nių atrodytų, kad galva visai normaliai nukirsta, bet ne, serui Tvarkingai 
Nukirstajam Pamariečiui, matot, negana! 

Kelis kartus giliai atsidūs÷jęs, jau ramesniu balsu Nikas pasak÷: 
- Na, o tau kokios b÷dos? Gal kuo galiu pad÷ti? 
- Ne, - atsak÷ Haris. - Nebent žinotum, kur galima už dyką gauti sep- 

tynias „Aureoles-2001“ būsimoms rungtyn÷ms su Klastū... 
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Sakinio pabaigą nustelb÷ kažkur apie kojas pasigirdęs piktas kniauki-
mas. Pažvelgęs žemyn, Haris išvydo lemput÷s didumo geltonas akis. Tai 
buvo Ponia Noris, perkarusi pilka kat÷, savotiška pasiuntin÷ nesibaigian-
čiame ūkvedžio Argo Filčo kare su mokiniais. 

- Verčiau dink iš čia, Hari, - patar÷ Nikas. - Filčas šiandien prastai 
nusiteikęs. Jam gripas, be to, kažkokie trečiakursiai varlių smegenimis 
netyčia apdr÷b÷ penktojo požemio lubas. Jis visą rytą jas valo ir jeigu 
pamatys tave tokį purviną... 

- Gerai, - atsiliep÷ Haris, traukdamasis nuo smerkiančio ponios No- 
ris žvilgsnio, bet nesp÷jo. Staiga, pritrauktas paslaptingos j÷gos, kuri jį 
siejo su nelabąja kate, iš gobeleno Hariui dešin÷je išn÷r÷ Argas Filčas. 
Švokšdamas ÷m÷ dairytis prasikalt÷lio. Galvą buvo apsimuturiavęs sto- 
ru languotu šaliku, nosis violetin÷. 

- Purvas! - suriko drebindamas žiauną. Akys išvirto ant kaktos, išvy- 
dusios juodus klanelius, privarv÷jusius nuo Hario kvidičo apsiausto. - 
Visur netvarka ir bjaurastis! Ne, man jau gana! Poteri, paskui mane! 

Haris niūriai pamojavo Beveik Begalviui Nikui ir nulipo paskui Filčą 
žemyn, antrą kartą prip÷duodamas laiptus. 

Hariui niekada lig tol neteko būti Filčo kabinete. Tai buvo vieta, kurios 
mokiniai bijojo kaip ugnies. Kambarys buvo tamsus, be langų, jį apšviet÷ 
vienui viena žibalin÷ lempa, kabanti palub÷je. Atsidav÷ kepta žuvimi. 
Pasieniais stov÷jo medin÷s dokumentų spintos. Kortel÷s ant stalčių sak÷, 
kad juose sukauptos smulkiausios žinios apie kiekvieną Filčo nubaustą 
mokinį. Fredžiui ir Džordžui Vizliams buvo skirtas visas stalčius. Už Fil-
čo stalo ant sienos kab÷jo daugyb÷ nušveistų grandinių, metalinių pan-
čių ir antrankių. Visi žinojo: jis nesiliauja maldauti Dumbldoro, kad leistų 
mokinius kabinti palub÷je už kojų. 

Iš puodelio ant stalo Filčas grieb÷ plunksną ir ÷m÷ viską versti ieško-
damas pergamento. 

- M÷šlas, - piktai burb÷jo, - varlių smegenys... žiurkių žarnos... man 
jau gana... reikia pamokyti... kurgi blankas... va... 
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Iš stalčiaus jis išsitrauk÷ didelį pergamento ritinį, jį ištiesino ir į rašalinę 
pamirk÷ plunksną. 

- Vardas, pavard÷... Haris Poteris. Nusikaltimas... 
- Aš tik truputį prip÷davau! - sušuko Haris. 
- Tau truputis, o man papildoma darbo valanda! - r÷k÷ Filčas. Ant 

išpurtusios nosies galo nemaloniai virp÷jo lašas. - Nusikaltimas... Pilies 
priteršimas... Siūloma bausm÷... 

Brūkštel÷jęs nosį, Filčas pagiežingai d÷btel÷jo į Harį. Šis apmiręs lauk÷ 
nuosprendžio. 

Tačiau Filčui dažant plunksną, tik BUM - į lubas kažkas taip trinktel÷jo, 
net lempa susiūbavo. 

- AKILANDA! - sužvigo Filčas, sviesdamas ant stalo plunksną. - Tuoj 
aš tave pagausiu, tuoj prigriebsiu! 

Ir n÷ neatsigręžęs į Harį, Filčas savo plokščiapad÷mis kojomis išlap-
nojo iš kambario; Ponia Noris išdyrino pavymui. 

Akilanda buvo mokyklos poltergeistas, visada išsiviepęs ore sklandantis 
pabaisiukas, kurio gyvenimo tikslas buvo s÷ti sąmyšį ir neramumus. 
Haris ne itin m÷go Akilandą, tačiau dabar negal÷jo nejausti d÷kingumo, 
kad taip laiku įsikišo. Yra vilties, kad šioji Akilandos eib÷ (o jis, kaip gali-
ma suprasti iš trenksmo, sudauž÷ labai didelį daiktą) Filčą užrūstins la-
biau negu Haris. 

Pamanęs, jog der÷tų Filčo palaukti, Haris atsis÷do ant kandžių suka-
potos k÷d÷s užu stalo. Be nebaigto pildyti blanko, ant stalo gul÷jo dar 
vienas popierius: didelis puošnus raudonas vokas, užrašytas sidabro rai-
d÷mis. Skubiai dirstel÷jęs į duris, ar nepareina Filčas, Haris pa÷m÷ voką 
ir perskait÷: 

 
„GREITBURČIAI“ 

Neakivaizdiniai magijos pradmenų kursai 



 105 

Susidom÷jęs Haris ištrauk÷ iš voko pergamentą. Pirmame puslapyje 
raitytos sidabrin÷s raid÷s skelb÷: 

 
Jaučiat÷s atsilikę nuo šiuolaikin÷s magijos tempo? Ieškote dingsties, kad 
nereik÷tų imtis paprasčiausių kerų? Jums neduoda ramyb÷s apgail÷tini 
jūsų lazdel÷s darbo rezultatai? 
Mes galime pad÷ti!  
 
„Greitburčiai“ - tai visiškai naujas, apdraustas nuo nes÷kmių, greitas ir 
lengvas magijos kursas. Šimtai raganų ir raganių jau pasinaudojo šiuo 
mokymosi būdu! 
 
Ponia Usnis iš Topšemo rašo: 
„Niekaip negal÷davau prisiminti užkeikimų, o mano eliksyrai ir g÷ralai 
tapo šeimos anekdotais! Dabar, baigusi „Greitburčių“ kursus, esu visų va-
kar÷lių siela, o draug÷s iš manęs nusirašin÷ja Kibirkščiuojančiojo tirpalo 
receptą.“ 
 
Burtininkas D. Dž. Lazda iš Didsberio pasakoja: 
„Mano žmona vis šaipydavosi iš mano bej÷giškų kerų, bet, vieną m÷nesį 
pasimokęs jūsų stebuklinguose „Greitburčių“ kursuose, sugeb÷jau ją pa-
versti jaku! D÷kui jums, „Greitburčiai“!“ 
 

Apimtas smalsumo, Haris pervert÷ visus pergamento puslapius. Kurių 
galų Filčui prireik÷ „Greitburčių“ kursų? Ar tai reiškia, kad jis n÷ra 
tikras burtininkas? Haris skait÷: „Pirmoji pamoka: kaip laikyti lazdelę 
(keli naudingi patarimai)“, kai už durų išgirdo atšlepsint Filčą. Įgrūdęs 
pergamentą į voką, numet÷ jį ant stalo. Durys atsidar÷. 

Filčas džiūgavo. 
- Toji dingstamoji spinta buvo be galo vertinga! - linksmai aiškino jis 

Poniai Noris. - Šį kartą, brangioji, Akilandai bus riesta. 
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Jo akys įsmigo į Harį, tada - į „Greitburčių“ laišką. Haris per v÷lai 
suprato, kad laiškas atsidūręs per toli nuo tos vietos, kur buvo pad÷tas 
Filčo. 

Filčas užraudonijo kaip burokas. Haris pasireng÷ sutikti pykčio audrą. 
Filčas atkep÷stavo prie stalo, stv÷r÷ laišką ir įmet÷ į stalčių. 

- Ar tu... ar skaitei? 
- Ne, - mikliai pamelavo Haris. 
Filčas pasitryn÷ gumbuotas rankas. 
-Jei manyčiau, kad skaitei mano asmenišką... tiesa, laiškas ne mano... 

atsiųstas draugui... šiaip ar taip... vis d÷lto... 
Haris sunerimęs žiūr÷jo į Filčą: dar nebuvo matęs jo tokio įsiutusio. 

Akys išverstos, vienas nukaręs žandas trūkčioja, negelbsti n÷ languotas 
šalikas. 

- Gerai jau... eik... šiukštu niekam n÷ žodžio... nors jeigu neperskai- 
tei... dabar eik sau, turiu rašyti pranešimą d÷l Akilandos... 

Vargiai patik÷jęs savo laime, Haris mov÷ iš kabineto ir pasileido kori-
doriumi, po to laiptais į viršų. Ištrūkti iš Filčo kabineto nenubaustam -
tikriausiai naujas mokyklos rekordas. 

- Hari, Hari, ar pad÷jo? 
Iš vienos klas÷s išplasnojo Beveik Begalvis Nikas. Už jo Haris pamat÷ 

didel÷s juodos ir auksu papuoštos spintos lūženas. Spinta aiškiai buvo 
paleista žem÷n iš didelio aukščio. 

- Prikalbinau Akilandą numesti ją tiesiai virš Filčo kabineto, - gyvai 
pasakojo Nikas. - Pamaniau, kad atsikabins nuo tavęs... 

- Ar čia jūs pasisteng÷te? - d÷kingas dar paklaus÷ Haris. - Pad÷jo, ir 
ne bet kaip. Man net nepaskyr÷ arešto. D÷kui, Nikai! 

Juodu drauge patrauk÷ koridoriumi. Beveik Begalvis Nikas, pasteb÷jo 
Haris, rankoj tebelaiko griežtąjį sero Patriko laišką. 

- Nor÷čiau jums kuo nors pad÷ti d÷l Begalvių medžiotojų būrelio, - 
prabilo Haris. 

Beveik Begalvis Nikas staiga sustojo ir Haris kiaurai per÷jo per jį. Ne-
malonus jausmas - lyg būtum įžengęs į ledinį dušą. 
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- Puikiausiai gali man pad÷ti, - susijaudino Nikas. - Hari... ar ne per 
daug drąsus prašymas... bet ne, tu nenor÷si... 

- Ką reikia daryti? - paklaus÷ Haris. 
- Matai, šį Heloviną bus penkišimtoji mano mirimo diena, - išdidžiai 

pareišk÷ Nikas, atsitiesdamas visu ūgiu. 
- O, šit kaip... - tarstel÷jo Haris, nežinodamas, ar reiktų parodyti liū- 

desį ar džiaugsmą. 
- Viename iš erdvesnių požemių suruošiu vakar÷lį. Susirinks draugai 

iš visų šalies kampelių. Man būtų tokia garb÷, jeigu ir tu ateitum. Aišku, 
lauksiu ir ponaičio Vizlio su panele Įkyr÷le... bet pats turbūt mieliau eisi 
į mokyklos puotą? - Jis nekantriai lauk÷ atsakymo. 

- Ne, - skubiai patikino Haris, - būtinai ateisiu... 
- O, berniuk! Haris Poteris mano mirimo dienos vakar÷lyje! O gal, - 

nedrąsiai tar÷ jis, dusdamas iš susijaudinimo, - kartais gal÷tum serui Pa- 
trikui užsiminti, jog aš tau atrodau nepaprastai kraupus ir gr÷smingas? 

- Taip... pasistengsiu... - sumurm÷jo Haris. 
Beveik Begalvis Nikas išsišiep÷. 
 

* 
 
- Mirimo dienos vakar÷lis? - sukluso Hermiona, kai Haris, pagaliau 

persirengęs, at÷jo į bendrąjį kambarį. - Lažinuosi, kad iš paprastų 
mirtingųjų mažai kam teko būti tokiame. Bus nuostabu! 

- Bet ir sugalvok - švęsti mirties dieną! - bamb÷jo Ronis, darydamas 
vaistų ir nuodų namų darbą. - Man atrodo labai liūdna proga... 

Lietus tebečaiž÷ rašalo juodumo langus, bet viduje buvo šviesu ir jau-
ku. Židinio ugnis apšviet÷ daugybę minkštų k÷džių, ant jų s÷d÷dami 
vieni skait÷, kiti šnek÷josi, dar÷ namų darbus arba, kaip Fredis su Džor-
džu, m÷gino išsiaiškinti, kas būtų, jei salamandrai supen÷tum Flibustje-
ro petardą. Fredis šitą skaisčiai oranžinį ugnyje gyvenantį driežą „išgel-
b÷jo“ iš magiškųjų gyvūnų priežiūros pamokos, ir jis dabar tykiai ruseno 
ant stalo, apsuptas smalsių mokinių. 
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Haris jau nor÷jo Roniui su Hermiona papasakoti apie Filčą ir „Greit-
burčių“ kursus, kai salamandra šov÷ į orą, paleisdama kibirkščių spie-
čių, ir ÷m÷ blaškytis po kambarį daužydamasi į sienas. Persis kimiai 
r÷k÷ ant Fredžio su Džordžu, salamandra spjaud÷ oranžin÷mis žvaigž-
d÷mis, pagaliau driežas s÷kmingai pasisl÷p÷ sprogin÷jančioje židinio 
ugnyje. Per visą tą triukšmą Hariui iš galvos išgaravo ir Filčas, ir „Greit-
burčiai“. 

 
* 

 
At÷jus Helovino dienai, Haris jau gail÷josi, kam pasižad÷jo eiti į miri-

mo dienos vakar÷lį. Visi mokiniai džiaugsmingai lauk÷ Helovino puo-
tos; didžioji sal÷ v÷l buvo išpuošta gyvais šikšnosparniais, iš Hagrido 
milžiniškų moliūgų išpjaustytuose žibintuose gal÷jo sus÷sti trys žmo-
n÷s, be to, ÷jo kalbos, kad pasirodys Dumbldoro nusamdyta skeletų 
baleto trup÷. 

- Pažadą reikia tes÷ti, - oriai mok÷ Harį Hermiona. - O tu pažad÷jai 
ateiti į mirimo dienos vakar÷lį. 

Taigi septintą valandą Haris, Ronis ir Hermiona ÷jo ir pra÷jo pro di-
džiosios sal÷s duris, už kurių gundomai spind÷jo aukso l÷kšt÷s ir žva-
k÷s, ir ÷m÷ lipti į požemius. 

Kelią į Beveik Begalvio Niko vakar÷lį irgi nušviet÷ žvak÷s, tačiau vaiz-
das toli gražu nebuvo linksmas: tos žvak÷s buvo aukštos, plonyt÷s ir juo-
dos, jos pl÷vojo skaisčiai m÷lynomis liepsnel÷mis, jų šviesoje net gyvi jų 
veidai atrod÷ tarsi vaiduoklių. Kas žingsnį dar÷si vis šalčiau. Haris dre-
b÷damas susisiaut÷ apsiaustu. Staiga išgirdo tarsi tūkstančio nagų dziri-
nimą į klas÷s lentą. 

- Ar čia tokia muzika? - sušnibžd÷jo Ronis. Už kampo jie išvydo 
Beveik Begalvį Niką, stovintį prie durų, uždengtų juodo aksomo užuo- 
laida. 

- Brangūs draugai, - gedulingu balsu prabilo jis, - prašom, prašom, 
taip džiugu, kad gal÷jote ateiti... 
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Jis nusi÷m÷ plunksnotąją skryb÷lę ir nusilenk÷ kviesdamas svečius į 
vidų. Viduje visi trys taip ir išsižiojo. Požemis buvo pilnas perlų baltumo 
peršviečiamų žmogystų, jos kone visos pleveno šokdamos valsą, kurį 
ant juodai apdengtos pakylos griež÷ trisdešimties muzikinių pjūklų or-
kestras. Palub÷je tamsiai m÷lynai deg÷ didžiulis sietynas - gal iš tūkstan-
čio juodų žvakių. Iš burnos ÷m÷ virsti garas: buvo šalta kaip šaldiklyje. 

- Gal pasivaikščiokime? - pasiūl÷ Haris, nor÷damas apšilti kojas. 
- Baisu, kad per ką nors nepereitume, - išsigando Ronis, bet jie vis 

d÷lto pasuko požemio pasieniu. Sutiko niūrių vienuolių būrelį, kažkokį 
nuskur÷lį su retežiais ant kojų ir Dručkį Vienuolį, geraširdišką Švilpyn÷s 
vaiduoklį. Jis šnekučiavosi su riteriu, kuriam kaktoje barkšojo str÷l÷. Ha- 
ris nenustebo, kad Kruvinojo Barono, Klastūnyno vaiduoklio - dvasnos 
nuožmiomis akimis, sidabro krauju aptaškytais drabužiais - kitos šm÷k- 
los lenkiasi iš tolo. 

- O ne, - staiga sustojo Hermiona. - Sukam atgal, grįžtam, nenoriu 
šnek÷tis su Vaitokle Mirta... 

- Kuo kuo? - paklaus÷ Haris, kai jie greitai mov÷ atgal. 
- Ji vaidenasi antro aukšto mergaičių tualete, - paaiškino Hermiona. 
- Vaidenasi tualete? 
- Taip. Visus metus tualetas buvo uždarytas, nes už÷jus isterijai ji išti- 

sai jį užliedavo. Aš ir taip stengdavausi tenai neiti, nes klaiku s÷d÷ti ant 
klozeto, kai ji tau dejuoja į ausį... 

- Žiūr÷kit, vaiš÷s! - parod÷ Ronis. 
Kitoje požemio pus÷je stov÷jo ilgas ilgas stalas, irgi uždengtas juodu 

aksomu. Jie nekantriai leidosi prie jo, bet staiga pasibais÷ję sustojo. Kva-
pas buvo siaubingas. Pailguose sidabro pusdubeniuose gul÷jo didel÷s 
supuvusios žuvys, ant pad÷klų buvo prikrauta suangl÷jusių pyragaičių. 
Dar buvo kirminų pilnas hagis, toks škotų patiekalas iš galvijų plaučke-
penių, pūkuotais pel÷siais apaugusi sūrio galva ir, garbingiausioje vieto-
je, kūpsojo milžiniškas antkapio formos tortas. Deguto glajumi buvo iš-
rašyti žodžiai: 
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Seras Nikolas de Mimsis-Porpingtonas, 
miręs 1492 m. spalio 31 d. 

 
Haris apstulbęs pamat÷, kaip prie stalo priplauk÷ viena apkūni 

šm÷kla, susilenk÷ ir plačiai išsižiojusi kiaurai per÷jo per dvokiančią 
lašišą. 

- Ar pereidami per valgį pajuntate jo skonį? - pasidom÷jo Haris. 
- Beveik, - liūdnai atsak÷ šm÷kla ir nuvinguriavo tolyn. 
- Turbūt maistą jie supūd÷ tam, kad būtų stipresnis skonis ir kvapas, - 

žinov÷s tonu pasak÷ Hermiona ir, užspaudusi nosį, pasilenk÷ prie pa- 
švinkusio hagio. 

- Gal einame? Man bloga, - pasiskund÷ Ronis. 
Jie jau sukosi eiti, kai iš pastal÷s ūžtel÷jo žmogutis ir pakibo priešais 

juos. 
- Sveikas, Akilanda, - atsargiai pasisveikino Haris. 
Ne taip kaip kiti vaiduokliai, poltergeistas Akilanda nebuvo nei per-

šviečiamas, nei blyškus. Jis buvo užsimaukšlinęs oranžinę pokylių skry-
b÷lę, pasipuošęs sukamąja peteliške. Jo plati gr÷sli fizionomija plačiai šyp-
sojosi. 

- Norite pakramsnoti? - meiliai paklaus÷ atkišdamas apipelijusių že- 
m÷s riešutų duben÷lį. 

- Ne, d÷kui, - atsisak÷ Hermiona. 
- Gird÷jau, kaip šnek÷jot÷s apie vargšę Mirtą, - tar÷ Akilanda, žyb- 
čiodamas akut÷mis. - Negražiai šnek÷jote, kad žinotum÷t. - Ir jis užblio- 
v÷: - Ei Mirta! 

- O ne, Akilanda, nesakyk jai, ką kalb÷jau, ji labai nusimins, - karštli- 
giškai sukužd÷jo Hermiona. - Aš nenor÷jau, man ji visiškai patinka... O, 
labas, Mirta. 

Priskrido drūta, kone keturkamp÷ moteriška šm÷kla. Haris dar nebuvo 
matęs tokio sielvartingo veido. Jį beveik sl÷p÷ tiesūs plaukai ir perliniai 
akiniai storais r÷meliais. 

- Ko? - atšiauriai paklaus÷ ji. 
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- Kaip laikaisi, Mirta? - dirbtinai žvaliu balseliu paklaus÷ Hermiona. - 
Malonu sutikti tave ne tualete. 

Mirta purkštel÷jo. 
- Panel÷ Įkyr÷l÷ neseniai apie tave kalb÷jo, - klastingai pašnibžd÷jo 

jai į ausį Akilanda. 
- Aš tik... tik pasakiau, kaip gražiai tu šiandien atrodai, - tar÷ Hermio-

na, sužaibuodama akimis į Akilanda. Mirta įbed÷ į Hermioną įtarų 
žvilgsnį. 

- Tu iš manęs juokiesi, - sušnibžd÷jo ji, ir iš jos mažyčių perregimų 
akių pasipyl÷ sidabrin÷s ašaros. 

- Ne, rimtai, argi aš ką tik nesakiau, kokia graži šįvakar Mirta? - Ir 
Hermiona skaudžiai kumštel÷jo Hariui ir Roniui į šoną. 

- O taip... 
- Sak÷... 
- Nemeluokite, - sušniaukrojo Mirta, paplūdusi ašaromis, o Akilanda 

džiugiai kikeno jai už nugaros. - Gal manote, nežinau, kaip už akių ma- 
ne vadina žmon÷s? Pilvūze Mirta! Bjaurybe Mirta! Zurza, niauzga, pa- 
niūr÷le Mirta! 

- Dar užmiršai „spuoguotę“, - sušnypšt÷ jai ausin Akilanda. 
Vaitokl÷ Mirta graudžiai kūkčiodama išskrido iš požemio. Akilanda 
puol÷ jai iš paskos, apm÷tydamas supelijusiais riešutais ir klykaudamas: 
„Spuoguote, spuoguote!“ 

- Va tai tau, - liūdnai tarstel÷jo Hermiona. 
Per šm÷klų minią prie jų prilaviravo Beveik Begalvis Nikas. 
- Na, kaip, smagu? 
- O taip, - pamelavo jie. 
- Visai nebloga kompanija, - pasigyr÷ Nikas. - Net iš Kento atvyko 

Sopulingoji Našl÷. Na, man jau laikas sakyti kalbą, eisiu įsp÷ti orkestro... 
Orkestras lyg tyčia ir pats nutilo. Sugaud÷ medžiokl÷s ragas, ir visi 

nuščiuvo, susijaudinę dair÷si. 
- Še tau kad nori, - nusimin÷ Beveik Begalvis Nikas. 
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Per požemio sieną įjojo keliolika arklių vaiduoklių su begalviais raite-
liais. Svečiai paš÷lo ploti. Haris irgi prad÷jo, bet pamatęs Niko veidą nu-
stojo. 

Arkliai atjojo į požemio vidurį ir ten ÷m÷ stoti piestu. Priešaky didel÷ 
šm÷kla, po pažasčia pasikišusi ragą pučiančią galvą, nušoko nuo arklio, 
aukštai išk÷l÷ tą galvą, kad visus matytų (svečiai juok÷si), ir, v÷l užsimo-
vęs ją ant kaklo, nudrož÷ prie Beveik Begalvio Niko. 

- Nikai! - subliuvo jis. - Kaip kruti? Galva vis dar ant pečių? 
Atlapaširdiškai nusikvatojęs, paplojo Nikui per petį. 

- Sveikas atvykęs, Patrikai, - nesmagiai pasveikino svečią Nikas. 
 

- Gyvi žmon÷s! - sušuko seras Patrikas, pasteb÷jęs Harį ir Ronį su 
Hermiona. Apsimesdamas, jog baisiai nustebo, šoktel÷jo, ir galva v÷l nu- 
sirito (minia ÷m÷ kvatoti). 

- Labai juokinga, - niūriai burbtel÷jo Nikas. 
- Spjauk į tą Niką! - r÷k÷ asloje sero Patriko galva. - Vis dar liūdi, kad 

mes jo nepriimame į būrelį! Tačiau tik pažiūr÷kit į jį... 
- Man rodos, - skubiai įsiterp÷ Haris, sugavęs iškalbingą Niko žvilgs- 

nį, - kad Nikas labai... eee... baisus ir... 
- Cha! - nusišaip÷ sero Patriko galva. - Tikriausiai pats pripraš÷ tave 

taip sakyti! 
- Prašyčiau visus d÷mesio, nes man laikas sakyti kalbą! - garsiai pra- 

bilo Beveik Begalvis Nikas ir užlipo ant pakylos, į melzganą šviesą. 
- Mano brangūs velioniai, seniai apraudotieji ponios ir ponai, man 

didelis skausmas... 
Toliau niekas jo nebesiklaus÷: seras Patrikas prad÷jo žaisti galvos polą ir 

visi susidom÷ję spoksojo. Beveik Begalvis Nikas veltui band÷ susigrą-
žinti publikos d÷mesį, bet nutilo pro šalį prašvilpus sero Patriko galvai. 
Svečiai šauk÷ ir plojo. 

Haris visai sustipo ir išalko. 
- Ilgiau nebeištversiu, - kaleno dantimis Ronis. V÷l ÷m÷ džirinti or- 

kestras, viršum aslos suktis poros. 
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- Einam iš čia, - ragino Ronis. 
Visiems links÷dami ir šypsodami, jie patrauk÷ durų link. Netrukus 

jau skub÷jo juodų žvakių nušviestu koridoriumi. 
- Gal dar liko pudingo, - svajojo Ronis, sukdamas prie laiptų į viršų. 

Ir tada Haris išgirdo: 
- Supl÷šysiu... sudraskysiu... nugalabysiu... 
Tas pats balsas, tas pats šaltas žiaurus balsas, gird÷tas Lokharto kabi-

nete. 
Jis kluptel÷jo, laikydamasis sienos sustojo ir ÷m÷ klausytis, prisimerkęs 

band÷ ką nors įžvelgti koridoriaus prieblandoje. 
- Hari, kas tau? 
- Tyl÷k, v÷l tas balsas... 
-... toks alkanas... šitiek laiko... 
- Klausykit÷s! - šnipštel÷jo Haris. Ronis su Hermiona sustingo žiūr÷- 

dami į jį. 
-... žudyti... laikas žudyti... 
Balsas slopo. Haris buvo įsitikinęs, kad jis tolsta. Kyla aukštyn. Su baime 

ir jauduliu jis žvelg÷ į tamsias lubas. Kaipgi balsas kyla aukštyn? Ar jis 
vaiduoklio, kuriam akmens lubos - ne kliūtis? 

- Čionai! - riktel÷jo Haris ir pasileido laiptais į pirmąjį aukštą. Tačiau 
tenai neliko vilties ką nors išgirsti, nes iš sal÷s tebesklido šventinis šur- 
mulys. Marmuro laiptais Haris užl÷k÷ į antrą aukštą, draugai treps÷jo iš 
paskos. 

- Hari, ko mes... 
- Ša! 
Haris sukluso. Dar aukščiau išgirdo v÷l nutolstantį balsą: 
-... uodžiu kraują... UŽUODŽIU KRAUJĄ! 
Jam pasidar÷ bloga. 
- Jis ką nors nužudys! - suriko Haris. N÷ nedirstel÷jęs į nustebusius 

Ronio ir Hermionos veidus, šuoliais nudūm÷ į trečią aukštą, per savo 
treps÷jimą bandydamas dar ką nors nugirsti. 
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Haris apib÷go visą trečią aukštą, Ronis su Hermiona uždusę vos sp÷jo 
paskui jį. Sustojo tiktai įsukę į paskutinį, tuštut÷lį koridorių. 

- Hari, sakyk, kas atsitiko? - paklaus÷ Ronis, braukdamas nuo kaktos 
prakaitą. - Aš nieko negird÷jau... 

Bet Hermiona staiga aiktel÷jo ir parod÷ į koridoriaus galą. 
- Žiūr÷kit! 
Tenai ant sienos kažkas šviet÷. Jie nedrąsiai artinosi m÷gindami įsižiū-

r÷ti į tamsą. Tarp dviejų langų, virpčiodami deglų atšvaituose, spind÷jo 
išrašyti didžiuliai žodžiai: 

 
PASLAPČIŲ KAMBARYS JAU ATVIRAS. 

DREBöKIT, ĮPöDINIO PRIEŠAI. 
 

- Kas ten apačioje kaba? - bailiai paklaus÷ Ronis. 
Jiems einant artyn, Haris vos nepaslydo: ant grindų telkšojo vandens 

bala. Ronis su Hermiona sp÷jo jį sugriebti, ir jie prislinko prie žodžių ant 
sienos, neatitraukdami akių nuo daikto, dūluojančio po jais. Staiga su-
pratę, kas tenai, jie atšoko tiesiai į balą. 

Ant deglo laikytuvo, pririšta už uodegos, kab÷jo Ponia Noris, ūkve-
džio kat÷. Ji buvo pastirusi it lenta, akys kaip kukuliai. 

Valand÷lę jie nejud÷jo. Pagaliau Ronis tar÷: 
- Maunam iš čia. 
- Ar netur÷tume pad÷ti... - nesmagiai prad÷jo Haris. 
- Paklausykit manęs, - ragino Ronis, - nereikia, kad mus kas nors čia 

užkluptų. 
Jie pav÷lavo. Tolimas tarsi griaustinio dund÷jimas jiems praneš÷, kad 

puota baig÷si. Abiejuose koridoriaus galuose ÷m÷ treps÷ti šimtai lipan-
čių laiptais kojų, suskambo linksmi, garsūs pasisotinusių žmonių balsai. 
Netrukus į koridorių pasipyl÷ mokiniai. 
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Išvydus pakabintą katę, triukšmas ir klegesys nutilo. Haris, Ronis ir 
Hermiona liko vieni koridoriaus viduryje, nes visi mokiniai tyl÷dami su-
sigrūdo prie šiurpiojo vaizdo. 

Staiga minioje kažkas sušuko: 
- Dreb÷kit, įp÷dinio priešai! Dabar ateis jūsų eil÷, Purvakraujai! 
Tai buvo Drakas Smirdžius. Jis pralindo į priekį, jo akys deg÷ šalta 

ugnimi, paprastai bekraujis veidas užraudo, kai jis išsišiep÷ pamatęs pa-
kabintą katę. 
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DEVINTAS SKYRIUS 
 

Žodžiai ant sienos 
 

- Kas čia darosi? Kas čia darosi? 
Per minią atsiyr÷ Argas Filčas, tikriausiai išgirdęs Drako šauksmą. Pa-

matęs Ponią Noris, atšoko užsidengęs rankomis veidą. 
- Mano kat÷! Mano kat÷! Kas atsitiko Poniai Noris? - klyk÷ jis. 

Jo išsprogusios akys nukrypo į Harį. 
- Tu! - sužvieg÷ Filčas. - Tu! Nudaigojai mano katytę! Tu ją pražudei! 

Aš tave užmušiu! Aš... 
- Argai! 
Scenoje pasirod÷ Dumbldoras su kitais mokytojais. Akimirksniu jis 

prišoko prie Ponios Noris ir nukabino ją. 
- Einam su manim, Argai, - liep÷ jis Filčui. - Ir jūs, Poteri, Vizli, Įkyr÷le. 
Į priekį išlindo Lokhartas. 

- Mano kabinetas arčiausiai, direktoriau... Tik palipti laiptais... Pra- 
šom nesivaržyti... 

- D÷kui, Gilderojau, - tar÷ Dumbldoras. 
Minia prasiskyr÷. Lokhartas, baisiai orus ir rimtas, nuskub÷jo iš pas-

kos. Kartu su profesoriais Makgonagal ir Sneipu. 
Jiems į÷jus į tamsų Lokharto kabinetą, ant sienų kažkas sujud÷jo; Haris 

pamat÷, kad Lokhartas iš kai kurių fotografijų pab÷go - mat buvo 
suktukais susisukęs plaukus. Tikrasis Lokhartas uždeg÷ ant rašomojo stalo 
žvakes ir pasitrauk÷. Dumbldoras paguld÷ Ponią Noris ant stalo ir ÷m÷ 
apžiūrin÷ti. Haris, Ronis ir Hermiona neramiai susižvelg÷ ir sus÷do to-
liau nuo žvakių šviesos rato. 

Ilga kumpa Dumbldoro nosis kone siek÷ Ponios Noris kailiuką. Jis 
atidžiai į ją žiūr÷jo pro savo pusinius akinukus, ploni pirštai švelniai maig÷ 
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ir čiuop÷. Profesor÷ Makgonagal prisimerkusi irgi palinko prie kat÷s. Snei-
pas stypsojo šeš÷lyje, jo išraiška buvo labai keista: sakytum, būtų tram-
dęs šypseną. Aplinkui lakst÷ Lokhartas, siūlydamas visokias priemones. 

- Ją tikriausiai numarino užkeikimas, galbūt Transmogrifinio kanki- 
nimo. Ne kartą mačiau, kaip veikia, gaila, manęs tenai nebuvo, žinau 
atkeikimą, kuris būtų ją išgelb÷jęs... 

Lokharto tauškalus pertrauk÷ Filčo kūkčiojimas. Jis s÷d÷jo susmukęs 
ant k÷d÷s prie stalo, nedrįsdamas pažvelgti į katę, v÷l užsidengęs del-
nais veidą. Kad ir kaip nem÷go Filčo, Hariui jo pagailo, nors ne taip kaip 
savęs. Jei Dumbldoras patik÷s Filču, Haris tikrai iš karto bus pašalintas. 

Dumbldoras panos÷je murm÷jo kažkokius žodžius ir tapšnojo Ponią 
Noris burtų lazdele, bet nieko neįvyko: kat÷ atrod÷ kaip iškamša. 

-... Prisimenu, kažkas panašaus buvo nutikę man lankantis Uagadu-
gu, - toliau d÷st÷ Lokhartas. - Nesibaigiantys priepuoliai. Viskas apra-
šyta mano autobiografijoje. Aš žmones aprūpinau įvairiais amuletais, ir 
reikalai pasitais÷... 

Jam kalbant Lokharto fotografijos ant sienų linkčiojo. Vienoje jis buvo 
pamiršęs nusiimti plaukų tinklelį. 

Pagaliau Dumbldoras atsities÷. 
- Ji gyva, Argai, - tyliai tar÷. 
Lokhartas staigiai liov÷si vardijęs žmogžudystes, kurioms jis buvo už-

kirtęs kelią. 
- Gyva? - sukuks÷jo Filčas, pro pirštus pažvelgdamas į Ponią Noris. - 

Tačiau kod÷l ji... visa sustingusi ir šalta? 
- Paversta akmeniu, - paaiškino Dumbldoras. („Aha! Taip ir maniau!“ - 

susigrieb÷ Lokhartas.) - Bet negaliu pasakyti, kaip. 
- Klauskite jį! - užriko Filčas, atgręždamas į Harį ašarotą veidą. 
- Joks antrakursis nebūtų šito sugeb÷jęs, - tvirtai pasak÷ Dumbldo- 

ras. - Tam reikia didžiulio juodosios magijos išmany... 
- Jo darbas! Jo darbas! - net violetinis r÷k÷ Filčas. - Mat÷te, ką paraš÷ 

ant sienos! Jis rado... mano kabinete... jis žino, kad aš... aš... - Filčo veidą 
iškreip÷ siaubinga grimasa. - Jis žino, kad aš esu Nevert÷lis! 
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- Aš n÷ nepaliečiau Ponios Noris! - garsiai tar÷ Haris, nesmagiai jaus- 
damas, kaip visi sužiuro į jį, - net Lokhartai ant sienų. - Netgi nežinau, 
kas tasai Nevert÷lis! 

- Nesąmon÷! - atkirto Filčas. - Jis mat÷ mano laišką, gautą iš „Greit- 
burčių“. 

- Ar gal÷čiau tarti žodį, direktoriau? - iš prieblandos paklaus÷ Snei- 
pas, ir Hariui dar neramiau pasidar÷: neabejojo, kad nors ir ką Sneipas 
sakytų, jam, Hariui, bus tik blogiau. 

- Galimas daiktas, Poteris su draugais tiesiog ne laiku atsidūr÷ netin- 
kamoje vietoje, - su šypsen÷le, tartum tuo abejodamas, prabilo Sneipas. - 
Vis d÷lto aplinkyb÷s įtartinos. Ko jie išvis maiš÷si tame koridoriuje? Ko- 
d÷l nebuvo Helovino puotoje? 

Visi trys puol÷ aiškinti apie mirimo dienos vakar÷lį: -... ten buvo 
šimtai šm÷klų, jos gali patvirtinti... 

- Tačiau kod÷l po to neat÷jote į salę? - kamantin÷jo Sneipas. Jo juodos 
akys kraupiai blykčiojo žvakių šviesoje. - Ko lipote aukštyn? 

Ronis su Hermiona pažiūr÷jo į Harį. 
- Tod÷l... tod÷l, kad... - prad÷jo Haris. Širdis jam lipo pro gerklę. Kaž- 

koks jausmas sak÷, kad niekas nepatik÷tų, jeigu jis papasakotų, jog jį 
tenai nuved÷ jam vienam tegirdimas bekūnis balsas. - Mes buvome pa- 
vargę ir nor÷jome miegoti. 

- Be vakarien÷s? - nustebo Sneipas. Jo liesame veide švystel÷jo per- 
galinga šypsena. - Nemaniau, kad vaiduokliai savo pobūviuose vaišina 
gyviesiems tinkamais valgiais. 

- Mes nebuvom išalkę, - išr÷ž÷ Ronis, bet jam garsiai sugurg÷ pilvas. 
Sneipas dar plačiau nusišypsojo. 

- Mano įsitikinimu, direktoriau, Poteris nesako visos tiesos. Būtų ne- 
blogai, kol panor÷s viską papasakoti, iš jo atimti kai kurias privilegijas. 
Aš pats manau, kad jį reik÷tų pašalinti iš Grifų Gūžtos kvidičo koman- 
dos, gal greičiau nuspręs būti atviras. 

- Na jau, Severai, - griežtai paprieštaravo profesor÷ Makgonagal, - 
nematau jokios priežasties, kod÷l berniukas negal÷tų žaisti kvidičo. Šita 
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kat÷ ne šluotkočiu pritrenkta. N÷ra jokio įrodymo, kad Poteris kuo nors 
nusiženg÷. 

Dumbldoras įd÷miai pažiūr÷jo į Harį. Nuo jo gyvo m÷lynų akių žvilgs-
nio šis pasijuto tarsi peršviestas rentgenu. 

- Nekaltas, kol bus neįrodyta priešingai, Severai, - tvirtai paskelb÷ 
Dumbldoras. 

Sneipas, regis, perpyko. Filčas taip pat. 
- Mano kat÷ paversta akmeniu! - r÷k÷ išvertęs akis. - Noriu matyti 

kaltininką nubaustą! 
- Mes ją išgydysime, Argai, - kantriai tar÷ Dumbldoras. - Madam Die- 

gavirt÷s šiltnamyje jau prigijo keletas persodintų mandragorų. Kai jos 
užaugs, aš sutaisysiu g÷ralą, kuris atgaivins Ponią Noris. 

- Aš sutaisysiu, - įkišo savo trigrašį Lokhartas. - Gal šimtą kartų teko 
tai daryti, net miegodamas gal÷čiau suplakti mandragorų gaivinamąj į 
g÷ralą... 

- Atsiprašau, - lediniu balsu įsiterp÷ Sneipas, - man rodos, šioje mo- 
kykloje aš esu vaistų ir nuodų mokytojas. 

Stojo labai nesmagi tyla. 
- Galite eiti, - tar÷ Dumbldoras Hariui, Roniui ir Hermionai. 
Jie išsinešdino paknopstomis, vos ne b÷gte. Užlipę į kitą aukštą, įlindo 
į tuščią klasę ir tyliai uždar÷ duris. Haris nužvelg÷ rūškanus draugų 
veidus. 

- Kaip manote, ar tur÷jau pasakyti apie tą balsą? 
- Ne, - nedvejodamas nutar÷ Ronis. - Gird÷ti balsus, kurių niekas dau- 

giau negirdi, net ir magijos pasaulyje n÷ra geras ženklas. 
- Tačiau tu manimi tiki, ką? - susirūpino Haris. 
- Aišku, tikiu, - greit atsak÷ Ronis. - Bet... pripažinki, kad keista... 
- Žinau. Visa ši istorija keista. Kas ten buvo parašyta ant sienos? Pa- 

slapčių kambarys jau atviras... Ką tai gal÷tų reikšti? 
- Žinai, pradedu kažką prisiminti, - l÷tai pasak÷ Ronis. - Atrodo, kaž- 

kas man bus pasakojęs apie slaptą kambarį Hogvartso pilyje... gal kartais 
Bilas... 



 120 

- Kas, po galais, tasai Nevert÷lis? 
Jo nuostabai, Ronis sukikeno. 
- Na, visai nejuokinga, bet jeigu jau kalbame apie Filčą... Nevert÷lis - 

žmogus, gimęs burtininkų šeimoje, tačiau neturintis jokių magiškųjų ga- 
lių. Kažkas priešinga Žiobarų šeimose gimusiems burtininkams, tačiau 
Nevert÷liai - didel÷ retenyb÷. Jei Filčas ketina „Greitburčių“ kursuose mo- 
kytis magijos, tikriausiai yra Nevert÷lis. Tada daug kas paaišk÷ja. Pavyz- 
džiui, kod÷l jis taip nekenčia Hogvartso mokinių. Pavydi, - patenkintas 
nusišiep÷ Ronis. 

Kažkur ÷m÷ mušti laikrodis. 
- Vidurnaktis, - pasak÷ Haris. - Verčiau einam gulti, kol v÷l neužklu- 

po Sneipas ir neprimet÷ dar kokios kalt÷s. 
 

* 
 
Keletą dienų mokykloje visi plep÷jo tik apie pasik÷sinimą į Ponią 

Noris. Filčas visiems tai primindavo vis vaikštin÷damas toje vietoje, 
tarsi katę nuskriaudęs nedor÷lis būtų gal÷jęs grįžti. Haris mat÷, kaip 
„Ponios Skauer universaliu magišku valikliu“ jis tryn÷ tuos žodžius ant 
sienos, bet jokios naudos: žodžiai akmenyje spind÷jo kaip spind÷ję. Kai 
neserg÷davo nusikaltimo vietos, Filčas raudonomis akimis slankiodavo 
koridoriais, stengdamasis pričiupti kokį mokinį ir jam skirti areštą vien 
už tai, kad „per garsiai kv÷puoja“ ar „atrodo laimingas“. 

Džinę Vizli labai nuliūdino Ponios Noris likimas. Ronis sak÷, kad ji 
dievina kates. 

- Betgi tu n÷ nepažinojai Ponios Noris, - suniekino ją Ronis. - Dievaži, 
mums kur kas ramiau be jos. - Džin÷ patemp÷ lūpą. - Hogvartse retai 
pasitaiko tokių dalykų, - nuramino ją Ronis. - Pamatysi, tai padaręs prie-
tranka bus sugautas ir išl÷ks iš mokyklos. Tik noriu, kad prieš išl÷kda-
mas sp÷tų paversti akmeniu Filčą. Aš pajuokavau... - skubiai pridūr÷ jis, 
nes Džin÷ išbalo. 
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Įvykis nepra÷jo be p÷dsako ir Hermionai. Ji ir šiaip labai daug skaity-
davo, tačiau dabar beveik nepad÷davo knygos. Klausin÷dami, ką ji su-
maniusi, Haris su Roniu nieko iš jos neišpeš÷, viskas paaišk÷jo tiktai kitą 
trečiadienį. 

Haris užtruko po nuodų ir vaistų pamokos, mat Sneipas jam įsak÷ 
nugrandyti nuo stalų m÷gintuv÷liuose išaugintus kirminus. Paskubo-
mis papietavęs, užlipo į biblioteką, kur tur÷jo susitikti su Roniu. Korido-
riumi pamat÷ ateinant Džastiną Finč-Flečlį, Švilpyn÷s mokinį. Haris žio-
josi sveikintis, bet Džastinas, jį išvydęs, greit apsigręž÷ ir nudrož÷ kiton 
pus÷n. 

Ronį Haris rado bibliotekos gale, skrebenantį magijos istorijos namų 
darbą. Profesorius Binsas uždav÷ parašyti trijų p÷dų ilgumo rašin÷lį apie 
Viduramžių Europos burtininkų asambl÷ją. 

- Negaliu patik÷ti, kad trūksta dar aštuonių colių... - piktai pasak÷ 
Ronis, atstumdamas pergamentą, ir tas susivyniojo. - Toji Hermiona smul- 
kut÷mis raid÷mis priraš÷ keturias p÷das ir septynis colius. 

- Kur ji? - paklaus÷ Haris. Čiupęs metrą, ÷m÷ matuoti savąj į namų 
darbą. 

- Kažkur tenai, - mostel÷jo Ronis lentynų pus÷n. - Ieško kažkokios 
knygos. Manau, iki Kal÷dų ketina visas perskaityti. 

Haris papasakojo, kaip nuo jo pab÷go Džastinas Finč-Flečlis. 
- Ko tu suki galvą, man jis visada atrod÷ trenktas, - suniurn÷jo Ronis, 

plunksna vedžiodamas kuo didesnes raides. - Visi tie paistalai apie Lok- 
harto didybę... 

Iš tarpo tarp lentynų išlindo Hermiona. Buvo suirzusi ir bent kartą 
nusiteikusi su jais šnek÷tis. 

- Paimti visi „Hogvartso istorijos“ egzemplioriai, - praneš÷ s÷sdamasi 
šalia Ronio ir Hario. - Norinčiųjų sąrašas jau dviem savait÷ms į priekį. 
Reik÷jo nepalikti savosios namie, bet netilpo su visomis Lokharto kny- 
gomis. 

- Kam tau jos reikia? - paklaus÷ Haris. 
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- D÷l tos pačios priežasties kaip ir visiems. Noriu perskaityti legendą 
apie Paslapčių kambarį. 

- O kokia ji? - sukluso Haris. 
- Neprisimenu, - prikando lūpą Hermiona. - Kitur tos legendos 

n÷ra... 
- Hermiona, duok paskaityti rašin÷lį, - graudžiai papraš÷ Ronis, pasi- 

žiūr÷jęs į laikrod÷lį. 
- Ne, neduosiu, - netik÷tai griežtu balsu atšov÷ Hermiona. - Tur÷jai 

dešimt dienų. 
- Man liko tik du coliai, duok... 
Nuaid÷jo skambutis. Jie nuskub÷jo į magijos istorijos pamoką. 
Magijos istorija buvo pati nuobodžiausia pamoka. Ją d÷stantis profe-

sorius Binsas buvo vienintelis mokytojas vaiduoklis, tad įdomiausias nuo-
tykis per jo pamokas nutiko tą kartą, kai jis į÷jo į klasę per mokyklinę 
lentą. Buvo sudžiūvęs ir susitraukęs, daug kas juokaudavo, jog jis n÷ 
nesuprato, kad jau miręs. Tiesiog vieną dieną atsistojęs eiti į pamoką 
paliko savo kūną mokytojų kambaryje, kr÷sle priešais židinį. Šiaip jo gy-
venimas niekuo nepasikeit÷. 

Šiandien buvo nuobodu kaip visada. Profesorius Binsas atskleid÷ už-
rašus ir ÷m÷ skaityti - nykiai dūzgenti nelyginant senas dulkių siurblys, 
kol visi ÷m÷ snausti. Retkarčiais užsirašydavo kokią datą ar vardą ir v÷l 
snūduriuodavo. Šitaip pra÷jo pusvalandis, o tada nutiko nereg÷tas daly-
kas. Hermiona pak÷l÷ ranką. 

Profesorius Binsas išpūt÷ akis per vidurį savo gūdžios paskaitos apie 
1289 m. pasaulinę magijos konvenciją. 

- Panel÷... aaa... 
- Įkyr÷l÷, profesoriau. Ar negal÷tum÷te papasakoti apie Paslapčių kam- 

barį? - aiškiu balseliu paklaus÷ Hermiona. 
Dinas Tomas, pražiota burna žiopsojęs pro langą, staiga atitoko. Le-

vanda Rud÷ pak÷l÷ galvą, Neviliui nuslydo nuo stalo alkūn÷. 
Profesorius Binsas sumirks÷jo. 
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- Aš d÷stau magijos istoriją, - pareišk÷ jis sausu, dusulingu balsu. - 
Mane domina faktai, panele Įkyr÷le, o ne legendos ir mitai. - Jis kostel÷- 
jo - tarsi kreidos gabal÷lis perlūžo - ir d÷st÷ toliau: - Tų pačių metų rug- 
s÷jį Sardinijos magų pakomitetis... 

Jis užsikirto, mat Hermionos ranka v÷l švystel÷jo aukštyn. 
- Panele Grant? 
- Prašom pasakyti, argi legendos n÷ra paremtos tikrais faktais? 

Profesorius Binsas pažvelg÷ į ją su tokia nuostaba, jog Haris paman÷, 
kad joks mokinys, gyvas ar miręs, dar niekada n÷ra jo pertraukęs. 

- Ką gi, - l÷tai prabilo profesorius Binsas, - taip, d÷l šito galima ginčy- 
tis. - Jis taip įverp÷ akis į Hermioną, tarsi niekad nebūtų reg÷jęs moki- 
nio. - Bet, matote, legenda, apie kurią kalbi, tokia skandalinga, tiesiog 
absurdiška... 

Visa klas÷ jau gaudyte gaud÷ kiekvieną profesoriaus Binso žodį. Jis 
suglumęs žiūr÷jo į nekantrius mokinių veidus. Haris neabejojo, kad pro-
fesorių apstulbino toks neįprastas d÷mesys. 

- Na, gerai... Pažiūr÷kime... Paslapčių kambarys... Jūs, aišku, visi ži- 
note, kad prieš tūkstantį metų, tiksli data nežinoma, keturi garsiausi tų 
laikų burtininkai ir raganos įkūr÷ Hogvartsą. Mokyklos koledžai ir pava- 
dinti jų garbei: Godriko Grifo, Helgos Švilpyn÷s, Rovenos Varnanag÷s ir 
Salazaro Klastuolio. Drauge jie pastatydino šią pilį, toliau nuo Žiobarų 
akių, nes tais laikais paprasti žmon÷s magijos bijojo ir raganas bei raga- 
nius persekiojo. - Apsidairęs pasm÷lusiomis akimis, jis pasakojo toliau: - 
Keletą metų visi keturi darniai ir draugiškai darbavosi, ieškojo vaikų, tu- 
rinčių magiškųjų galių, kurie gal÷tų mokytis pilyje. V÷liau jie prad÷jo 
nesutarti. Labiausiai kliud÷ Klastuolis. Jis nor÷jo įvesti itin griežtą atran- 
ką. Jo manymu, mokytis magijos gali tik tie vaikai, kurių abu t÷vai burti- 
ninkai. Jis prieštaravo, kad būtų priimami Žiobarų vaikai, nes laik÷ juos 
nepatikimais. Po kiek laiko šiuo klausimu Klastuolis susikirto su Grifu ir 
Klastuolis iš÷jo iš mokyklos. 
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Profesorius v÷l nutilo papūtęs lūpas ir atrod÷ it senut÷lis, susiraukšl÷jęs 
v÷žlys. 

- Šitiek mums byloja patikimi istoriniai šaltiniai, tačiau šiuos neginči- 
jamus faktus apipyn÷ fantastiška Paslapčių kambario legenda. Ji pasako- 
ja, kad Klastuolis pilyje pastatęs slaptą salę, apie kurią kiti mokyklos stei- 
g÷jai nieko nežinoję. 

Pasak legendos, Klastuolis salę pasl÷pęs, užmūrij ęs taip, kad niekas 
negal÷tų jos atidaryti, kol mokykloje neprad÷s mokytis jo tiesioginis įp÷-
dinis. Tik tasai įp÷dinis gal÷siąs atidaryti Paslapčių kambarį, paleisti ja-
me įkalintą siaubūną ir jo padedamas iššluoti iš Hogvartso visus, kurie 
neverti mokytis magijos. 

Jam baigus pasakoti, klas÷je viešpatavo tyla, bet ne įprastin÷ ir mie-
guista, kuri būdavo per profesoriaus Binso pamokas. Visi žiūr÷jo į jį lauk-
dami tęsinio. Profesorius Binsas suirzo. 

- Visa tai - klaiki nesąmon÷, - pabr÷ž÷ jis. - Mat mokyčiausi burtinin- 
kai ir raganos ne sykį kruopščiai apieškojo mokyklą, bet nerado jokių 
tokio kambario p÷dsakų. Jo paprasčiausiai n÷ra. Tai pasak÷l÷ lengvati- 
kiams. 

Hermiona v÷l pak÷l÷ ranką. 
- Pone, kas iš tikrųjų yra tas kambaryje įkalintas siaubūnas? 
- Tikima, kad kažkoks monstras, kurį gali suvaldyti tik Klastuolio įp÷- 

dinis, - sugergžd÷ profesorius. 
Mokiniai išgąstingai susižvalg÷. 
- Sakau jums, tokio daikto išvis n÷ra, - sklaidydamas savo užrašus, 

užbaig÷ profesorius Binsas. - Nei kambario, nei monstro. 
- Bet, pone, - tar÷ Semas Finiganas, - jeigu kambarį gali atidaryti tik 

teis÷tas Klastuolio įp÷dinis, niekas kitas jo ir neįstengtų rasti, ar ne? 
- Kvailyst÷, O‘Flagerti, - nukirto profesorius. - Jeigu jau ištisa virtin÷ 

Hogvartso direktorių nieko nerado... 
- Bet, profesoriau, - cyptel÷jo Parvat÷ Patil, - jam atidaryti tikriausiai 

reikia juodosios magijos žinių... 
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- Jei burtininkas n÷ra juodosios magijos specialistas, panele Penife- 
ter, - atšov÷ profesorius, - nereiškia, kad jis negali atidaryti. Kartoju, jei- 
gu jau tokie kaip Dumbldoras... 

- Tačiau gal reikia būti Klastuolio gimin÷s, tod÷l Dumbldorui ir nepa- 
vyko... - prad÷jo Dinas Tomas, bet profesoriui Binsui baig÷si kantryb÷. 

- Gana! Tai t÷ra mitas! Tokio kambario n÷ra! Nerasta n÷ menkiausio 
įrodymo, kad Klastuolis kada nors būtų pastatęs bent jau slaptą šluotų 
sand÷liuką! Gailiuosi papasakojęs tokią kvailą legendą. Jums leidus grį- 
šiu prie istorijos, prie tvirtų, patikrintų, įtikinamų faktų! 

Po penkių minučių klas÷ v÷l snaud÷. 
 

* 
 
- Visada žinojau, kad Salazaras Klastuolis - senas psichas, - kalb÷jo 

Ronis Hariui ir Hermionai, kai po pamokos jie grūdosi koridoriumi 
prieš pietus pad÷ti kuprinių. - Bet neįsivaizdavau, kad tai jis prad÷jo tuos 
kliedesius d÷l grynakraujų magų. Nesimokyčiau jo koledže, net jeigu už 
tai mok÷tų. Garb÷s žodis, jeigu Paskirstymo kepur÷ būtų m÷ginusi 
mane paskirt į Klastūnyną, būčiau iškart s÷dęs į traukinį... 

Hermiona labai pritardama linktel÷jo, bet Haris nieko nesak÷. Jam ne-
maloniai nu÷jo per širdį. 

Haris draugams n÷ kartelio neužsimin÷, kad Paskirstymo kepur÷ iš 
rimtųjų nor÷jo jį paskirt į Klastūnyną. Prisimin÷, lyg būtų buvę vakar, 
kaip prieš metus plonytis balsas kužd÷jo jam į ausį užsid÷jus kepurę. 

Gal÷tum tapti įžymybe, visko turi toj savo galvoj. Klastūnynas, be abejo, 
pad÷tų tau išgars÷ti. 

Tačiau Haris, jau gird÷jęs, kad Klastūnynas rengia juodosios magijos 
burtininkus, paman÷: „Tik ne Klastūnynas!“ Ir kepur÷ pasak÷: Na, jeigu 
taip nutarei, tebūnie Grifų Gūžta! 

Grūdantis minioje, pro šalį pra÷jo Kolinas Krivis. 
- Labas, Hari! 
- Sveikas, Kolinai, - negalvodamas tarstel÷jo Haris. 
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- Hari, Hari, mano klas÷je vienas berniukas sako, kad... 
Tačiau Kolinas buvo toks mažiukas, jog neatsilaik÷ prieš vaikų srautą, 

plūstantį į didžiąją salę. Jis dar šūktel÷jo: „Iki, Hari!“ ir dingo. 
- Kaži, ką jau tas berniukas apie tave sako? - susidom÷jo Hermiona. 
- Tikriausiai, kad aš esu Klastuolio įp÷dinis, - pasak÷ Haris, ir jam v÷l 

nu÷jo per širdį, mat staiga prisimin÷, kaip dieną Džastinas Finč-Flečlis 
pab÷go nuo jo. 

- Šitie žiopliai kuo nori patik÷s, - pasidyg÷jo Ronis. 
Minia praret÷jo ir jie jau gal÷jo lengvai lipti laiptais. 
- Kaip manai, ar iš tikrųjų esama Paslapčių kambario? - paklaus÷ Ro- 

nis Hermioną. 
- Nežinau, - susirauk÷ ji. - Dumbldorui nepavyko atgaivinti Ponios 

Noris, tod÷l, man rodosi, kas ją užpuol÷, tikriausiai n÷ra... žmogus. 
Taip kalb÷damiesi jie atsidūr÷ labai ilgo koridoriaus gale, ten, kur atsi-

tiko tas dalykas. Jie sustojo. Viskas buvo taip pat kaip ir aną vakarą, tik 
kat÷s neb÷ra, o prie sienos su užrašu „Kambarys jau atviras“ stovi k÷d÷. 

- Čia Filčas budi, - sumurm÷jo Ronis. 
Jie susižvalg÷. Koridorius buvo tuščias. 
- Ne pro šalį pašniukštin÷ti, - tar÷ Haris ir, numetęs kuprinę, ketur- 

p÷sčias ÷m÷ tyrin÷ti grindis. 
- Suodžių žym÷s! - praneš÷. - Čia... ir čia... 
- Tik pažiūr÷k! Kaip keista... - kažką pasteb÷jo ir Hermiona. 
Haris atsistojęs pri÷jo prie lango šalia žodžių ant sienos. Hermiona 

parod÷ į viršutinį lango stiklą, kur spiet÷si gal dvidešimt vorų, matyt, 
norinčių išlįsti pro mažą skylutę. Į ją ved÷ ilgas sidabro siūlas, kabantis 
tartum virv÷. Atrodo, ta voratinklio gija visi jie sulipo stengdamiesi kuo 
greičiau ištrūkti laukan. 

- Ar teko matyti, kad vorai šitaip elgtųsi? - nusisteb÷jo Hermiona. 
- Ne, - atsak÷ Haris, - o tau, Roni? 
Jis dirstel÷jo per petį. Ronis stov÷jo atokiau, lyg ir nor÷damas sprukti iš 
čia. 
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- Kas yra? 
- Aš... nem÷gstu... vorų, - l÷tai pasak÷ Ronis. 
- Niekada šito nežinojau, - v÷l nustebo Hermiona. - Per nuodų ir vais- 

tų pamokas nežinia kiek kartų juos naudojai. 
- Negyvi nieko, - tar÷ Ronis, stengdamasis nežiūr÷ti į langą. - Man 

tik nepatinka, kaip jie juda... 
Hermiona susijuok÷. 
- Visai nejuokinga, - supyko Ronis. - Jei nori žinoti, kai buvau trejų 

metų, Fredis... pavert÷ mano meškiuką bjauriu didžiuliu voru. Mat aš 
sulaužiau jo žaislinę šluotą. Ir jums nepatiktų, jei meškiukas rankose staiga 
virstų voru... - nusipurt÷ Ronis. 

Hermiona tramd÷ juoką. Haris pamat÷, kad geriau keisti temą. 
- Ar prisimenate vandenį ant grindų? Iš kur jo atsirado? Paskui jį kaž- 

kas iššluost÷. 
- Maždaug šitoj vietoj, - parod÷ Ronis, bent kiek įsidrąsinęs, ir žen- 

gęs artyn. - Ties durimis. 
Jis pa÷m÷ už žalvarin÷s rankenos, bet lyg nudegintas atitrauk÷ ranką. 
- Kas yra? - paklaus÷ Haris. 
- Negaliu eiti, mergaičių tualetas. 
- Ką tu, Roni, jis bus tuščias, - pri÷jusi nuramino Hermiona. - Čia 

Vaitokl÷s Mirtos teritorija. Užeikim pažiūr÷ti. 
Ir, nepaisydama lentel÷s su užrašu „Neveikia“, ji įženg÷ vidun. 
Hariui dar neteko būti niūresniame ir prastesniame tualete. Po dideliu 

suskilusiu ir d÷m÷tu veidrodžiu ÷jo ištrup÷jusių akmeninių kriauklių 
eil÷. Grindys buvo šlapios, ant jų krito atšvaitai nuo keleto žvakigalių, 
tykiai smilkstančių laikikliuose. Medin÷s kabinų durys buvo apsilaupiu-
siais dažais ir subraižytos, vienos maskatavo tik ant viršutinių vyrių. 

Hermiona prid÷jo pirštą prie lūpų ir pasuko galin÷s kabinos link. 
- Labas, Mirta, kaip gyvuoji? - paklaus÷. 
Pri÷jo Ronis su Hariu. Vaitokl÷ Mirta pleveno virš bakelio, krapštydama 

ant smakro spuogą. 
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- Čia mergaičių tualetas, - pasipiktino ji. - Jie juk ne mergait÷s. 
- Taip, - pritar÷ Hermiona. - Aš tik nor÷jau jiems parodyti, kaip čia... 

jauku, - neaiškiai mostel÷jo ji į seną purviną veidrodį ir šlapias grindis. 
- Paklausk, ar ko nors nepasteb÷jo, - pasufleravo Hermionai Haris. 
- Ką ten šnibždi? - įtariai paklaus÷ Mirta. 
- Nieko. Mes nor÷jome pasiteirauti... 
- Kada žmon÷s pagaliau nustos mane apšnek÷ti! - ÷m÷ šniaukroti Mir- 

ta. - Supraskite, aš nesu bejausm÷, nors ir mirusi. 
- Mirta, niekas nenori tavęs liūdinti, - įtikin÷jo Hermiona. - Haris tik... 
- Niekas nenori manęs liūdinti! Ot pasak÷! - sustugo Mirta. - Mano 

gyvenimas šioje mokykloje buvo ištisa kankyn÷, o dabar visi dar gadina 
man mirtį. 

- Mes nor÷jome paklausti, ar šiomis dienomis nepasteb÷jai ko nors 
keisto, - išb÷r÷ Hermiona. - Matai, Helovino vakarą tiesiai prieš tavo duris 
buvo užpulta kat÷. 

- Gal tą vakarą ką nors matei netoliese? - paklaus÷ Haris. 
- Man niekas nerūp÷jo, - tragišku balsu atsak÷ Mirta. - Akilanda ma- 

ne taip įskaudino, kad at÷jau čia ir bandžiau nusižudyti. Bet atsiminiau, 
jogas... aš... 

- Ir taip negyva, - pad÷jo Ronis. 
Mirta graudingai sukūkčiojo, pakilo į orą, apsivert÷ ir stačia galva 

murktel÷jo į klozetą, apt÷kšdama juos vandeniu; iš duslaus raudojimo 
jie suprato, kad ji jau gilokai. 

Haris su Roniu stov÷jo išsižioję, bet Hermiona vangiai gūžtel÷jo ir 
pasak÷: 

- Žinokite, šiandien Mirta buvo beveik linksma... na, einam iš čia. 
Nesp÷jo Haris uždaryti durų, už kurių klozeto vamzdyje kūkčiojo 
Mirta, kai visi trys pašoko nuo griausmingo balso: 

- RONI! 
Laiptų viršuje lyg įkastas stov÷jo Persis Vizlis su spindinčiu prefekto 

ženkleliu ant krūtin÷s ir iš nuostabos netekęs žado. 
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- Čia juk mergaičių tualetas! - aiktel÷jo jis. - Ką jūs tenai... 
- Už÷jome pasižvalgyti, - gūžtel÷jo pečiais Ronis. - Ieškojome įkal- 
čių, supranti? 

Persis pasipūt÷ visai kaip ponia Vizli. 
- Neš-din-ki-t÷s iš čia! - įsak÷ ir mostikuodamas rankomis ÷m÷ ginti 

juos šalin. - Ar jums nerūpi, ką kiti pamanys? Grįžtate čia, kai sal÷je visi 
vakarieniauja... 

- Kas mums uždraus čia būti? - karštai atsikirto Ronis. - Klausyk, mes 
tos kat÷s n÷ pirštu nepaliet÷me! 

- Džinei aš taip ir sakiau, bet ji vis tiek įsitikinusi, kad jūs būsite paša- 
linti. Niekad nemačiau šitaip nusiminusios, greitai akis išverks. Pagalvo- 
kite bent apie ją, visi pirmakursiai d÷l šito reikalo baisiausiai sunerimę... 

- Tau Džin÷ n÷ per nago juodymą nerūpi, - atkirto Ronis raudonomis 
ausimis. - Labiausiai bijai netekti žymūno vardo, jei aš ko nors prisidirb- 
čiau. 

- Iš Grifų Gūžtos atimu penkis taškus! - paskelb÷ Persis, čiupin÷da- 
mas prefekto ženklelį. - Tikiuosi, kad bus jums pamoka! Liaukis vaidi- 
nęs seklį, nes parašysiu mamai! 

Ir jis nudrož÷ šalin. Jo sprandas deg÷ tokiu pat raudoniu kaip Ronio 
ausys. 

 
* 

 
Tą vakarą bendrajame kambaryje Haris, Ronis ir Hermiona sus÷do kiek 
galima toliau nuo Persio. Ronis tebebuvo labai prastai nusiteikęs ir tašk÷ 
juoduliais ker÷jimo namų darbus. Kai išsiblaškęs paliet÷ lazdele perga-
mentą, kad išnyktų rašalo d÷m÷s, pergamentas užsideg÷. Ronis irgi už-
sideg÷ - pykčiu - ir užvert÷ „Tipinių ker÷jimų knygą“. Hario nuostabai, 
tą patį padar÷ ir Hermiona. 

- Kas vis d÷lto tai gal÷tų būti? - ramiau, tarsi tęsdama pokalbį, pra-
bilo ji. - Kas nori, kad Hogvartse neliktų Nevert÷lių ir Žiobarų kraujo 
mokinių? 



 130 

- Pasvarstykime, - pašaipiai tar÷ Ronis. - Kas, mūsų žiniomis, mano, 
jog Žiobarų vaikai yra pašlem÷kai? 

Jis pažvelg÷ į Hermioną. Hermiona abejojo. 
- Jei turi galvoje Smirdžių... 
- Žinoma, taip! - atšov÷ Ronis. - Juk gird÷jai: Dabar bus jūsų eil÷, Pur- 

vakraujai! Užtenka pažiūr÷t į jo žiurkišką fizionomiją, ir aišku, kas per 
paukštis... 

- Smirdžius - Klastuolio įp÷dinis? - nepatikliai paklaus÷ Hermiona. 
- Pažiūr÷k į jo šeimą, - tar÷ Haris, taip pat užversdamas knygą. - Visa 

jų šeima mok÷si Klastunyne, jis nuolat šituo giriasi. Kod÷l gi jie negali 
būti Klastuolio palikuoniai? Jo t÷vas užtektinai blogas. 

- Galbūt jų gimin÷ jau ne vieną šimtmetį turi Paslapčių kambario rak- 
tą! - karščiavosi Ronis. - T÷vas perduoda sūnui, ir taip iš kartos į kartą... 

- Ką gi, turbūt įmanoma, - atsargiai pritar÷ Hermiona. 
- O kaip mes įrodysime? - paklaus÷ Haris. 
- Galima rasti būdą, - dar tyliau tar÷ Hermiona, sušnairuodama į Per- 

sį kitoje kambario pus÷je. - Aišku, bus labai sunku. Ir pavojinga. Labai 
pavojinga. Manau, sulaužytume maždaug penkiasdešimt mokyklos tai- 
syklių. 

- Jeigu po kokio m÷nesio sugalvosi viską paaiškinti, mums praneši, 
gerai? - tyčiojosi Ronis. 

- Gerai, - šaltai atšov÷ Hermiona. - Mums reikia patekti į Klastūnyno 
bendrąjį kambarį ir Smirdžių kai ko paklausti, bet jis turi nesuprasti, kad 
klausiame mes. 

- Betgi neįmanoma, - išsižiojo Haris, o Ronis nusijuok÷. 
- Ir dar kaip įmanoma, - pasak÷ Hermiona. - Tik turime prasimanyti 

Multisulčių eliksyro. 
- Kas tai yra? - vienu balsu paklaus÷ Haris ir Ronis. 
- Prieš kelias savaites Sneipas per pamoką min÷jo... 
- Manai, per vaistų ir nuodų pamokas n÷ra geresnio užsi÷mimo, kaip 

klausytis Sneipo? - suburb÷jo Ronis. 
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- Tas eliksyras žmogų pakeičia. Pagalvokite! Gal÷tume pakeisti savo 
išvaizdą, kad būtume panašūs į kuriuos nors tris „klastuolius“. Niekas 
neatpažintų. Smirdžius tikriausiai ką nors pasakytų. Dabar, ko gera, Klas- 
tūnyno bendrajame kambaryje giriasi. 

- Tasai Multisulčių eliksyras man atrodo įtartinas, - susirauk÷ Ronis. - 
Kas, jeigu taip ir liksime atrodydami „klastuoliais“? 

- Ne, po truputį išsigaruoja, - nekantriai numojo ranka Hermiona. - 
Tačiau receptą gauti bus labai sunku. Sneipas min÷jo, kad jis yra knygoje 
„Stipriausi vaistai ir nuodai“. Ji tur÷tų būti uždraustų knygų skyriuje. 

Knygą iš to skyriaus gal÷jai gauti tik vienu būdu: pristatęs kurio nors 
mokytojo pasirašytą leidimą. 

- Neaišku, kam mums reikia tos knygos, jeigu neketiname pasidaryti 
kokio nors tarmalo, - įsp÷jo Ronis. 

- Manyčiau, - tar÷ Hermiona, - kad jeigu paaiškintume, jog mus do- 
mina tik teorija, galbūt... 

- Liaukis, jokio mokytojo šitaip neapkvailinsi, - suniekino ją Ronis. - 
Nebent visiškai nukvakusį... 
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DEŠIMTAS SKYRIUS 
 

Bjauryb÷ Muštukas 
 

Nuo pat tos nes÷km÷s su elfais profesorius Lokhartas daugiau į klasę 
nesinešdavo gyvų padarų. Dabar jis skaitydavo savo knygų ištraukas, 
įdomesnes net suvaidindavo. Šitam reikalui paprastai pasikviesdavo tal-
kon Harį. Jam jau teko suvaidinti Transilvanijos prasčioką, kurį Lokhar-
tas išgyd÷ nuo Nusišnek÷jimo kerų, peršalusį Sniego žmogų ir vampy-
rą, kuris, Lokharto apdorotas, valgydavo tik salotas. 

Jau antrą apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką Haris buvo pa-
šauktas prieš klasę ir gavo suvaidinti vilkolakį. Būtų atsisakęs, jei nebūtų 
tur÷jęs rimtą priežastį įtikti Lokhartui. 

- Stauk garsiai, Hari... šitaip... Tada, kad jūs žinotum÷t, aš kaip šokau 
ant jo! Va taip. Parbloškiau... šitaip... Viena ranka laikiau prispaudęs. Ki- 
ta ranka prid÷jau jam prie gerkl÷s lazdelę. Sukaupęs likusias j÷gas, pa- 
sinaudojau sud÷tingais Homorphus kerais, jis gailiai užkauk÷... Kauk, 
Hari! Ploniau... gerai...- Tada kailis išnyko, iltys nukrito ir jis atvirto į 
žmogų. Paprasta, bet veiksminga. Dar vienas kaimas amžinai mane mi- 
n÷s kaip didvyrį, išgelb÷jusį nuo kas m÷nesį pasikartojančių vilkolakių 
antpuolių. 

Nuskamb÷jo skambutis, Lokhartas atsistojo. 
- Namų darbas toks: sukurti poemą apie tai, kaip aš nugal÷jau Vaga 

Vaga vilkolakį. Geriausios poemos autorių apdovanosiu savo knyga „Aš - 
stebukladarys!“ su autografu. 

Mokiniai ÷m÷ skirstytis. Haris grįžo į klas÷s galą, kur lauk÷ Ronis ir 
Hermiona. 

- Pasiruošę? 
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- Palauk, kol visi nueis, - liep÷ Hermiona. - Jau... 
Ji pri÷jo prie Lokharto stalo kietai suspaudusi rankoje popier÷lį. Ber-

niukai atslinko iš paskos. 
- Pro... profesoriau Lokhartai? - išlemeno Hermiona. - Aš nor÷jau... 

iš bibliotekos gauti šitą knygą. Papildomam skaitymui. - Drebančia ran- 
ka ji atkišo popier÷lį. - Deja, ji saugoma uždraustų knygų skyriuje, tod÷l 
reikia mokytojo parašo... Neabejoju, kad ji man pad÷tų geriau suprasti, 
ką „Vaiduoklių draugijoje“ jūs rašote apie l÷tai veikiančius nuodus... 

- A, „Vaiduoklių draugijoje“! - plačiai nusišypsojo Lokhartas, imda- 
mas raštelį. - Ko gera, man pačiam ji labiausiai patinka. Tau patiko? 

- O, taip! - šūktel÷jo Hermiona. - Kaip gudriai sugavote tą šm÷klą 
arbatos koštuv÷liu... 

- Na, žinau, kad niekas neprieštaraus, jei geriausiai metų mokinei tru- 
pučiuką pad÷siu, - maloniai tar÷ Lokhartas ir išsitrauk÷ didžiulę povo 
plunksną. - Graži, ar ne? - paklaus÷ ne taip supratęs Ronio išraišką. - 
Paprastai ja pasirašin÷ju knygas. 

Jis išrait÷ be galo įmantrų parašą ir įteik÷ raštelį Hermionai. 
- Na, Hari, - šnek÷jo Lokhartas, kol Hermiona negrabiais pirštais su- 

lenk÷ raštelį ir įsid÷jo į kuprinę, - rytoj berods pirmos šiais mokslo me- 
tais kvidičo rungtyn÷s? Tarp Grifų Gūžtos ir Klastūnyno, jei neklystu? 
Gird÷jau, esi naudingas žaid÷jas. Aš irgi buvau gaudytojas. Mane pa- 
kviet÷ į šalies rinktinę, bet nutariau paskirti savo gyvenimą kovai su tam- 
siosiomis j÷gomis. Bet jei kartais panor÷tum su manimi privačiai pasitre- 
niruoti, nesivaržyk. Visada mielai dalijuosi patirtimi su mažiau patyru- 
siais žaid÷jais... 

Haris kažką numyk÷ ir išmov÷ pas draugus. 
- Negaliu patik÷ti, - apžiūrin÷jo jie Lokharto parašą. - Net nepažiū- 

r÷jo, kokios knygos prašome. 
- Tod÷l, kad jis besmegenis ir v÷pla, - met÷ Ronis. - Bet nesvarbu, 

gavome, ko mums reikia. 
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- Jis n÷ra nei besmegenis, nei v÷pla! - supyko Hermiona. 
- Tik tod÷l, kad tave pavadino geriausia metų mokine... 
Jie įženg÷ į gūdžią bibliotekos tylą. Madam Pensn÷, bibliotekinink÷, 

buvo plonučiuk÷ irzli moteryt÷, panaši į išbad÷jusį grifą. 
- „Stipriausi vaistai ir nuodai“? - įtariai pakartojo ji, siekdama rašte- 

lio, bet Hermiona nedav÷. 
- Gal aš gal÷čiau pasilikti... - sumurm÷jo. 
- Liaukis! - subar÷ Ronis ir, ištraukęs raštelį jai iš rankos, atidav÷ ma- 

dam Pensn÷. - Tau gausime kitą autografą. Lokhartas pasirašo ant bet 
kokio nejudančio daikto. 

Madam Pensn÷ pak÷l÷ raštelį prieš šviesą tarsi tikrindama, ar nesu-
klastotas, tačiau liko patenkinta. Ji nutapeno tarp didžiulių lentynų ir po 
kelių minučių grįžo nešina stora pel÷siais atsiduodančia knyga. Hermio-
na atsargiai įsid÷jo ją į kuprinę, ir jie iš÷jo stengdamiesi neskub÷ti ar ne-
atrodyti kalti. 

Po penkių minučių jie v÷l užsidar÷ neveikiančiame Vaitokl÷s Mirtos 
tualete. Hermiona įtikino Ronį sakydama, kad joks sveiko proto žmogus 
neis į šitą vietą, taigi jie gal÷s būti vieni. Vaitokl÷ Mirta garsiai sriūbavo 
savo kabinoje, tačiau jie nepais÷ jos, o ji - jų. 

Hermiona nedrąsiai atskleid÷ „Stipriausius vaistus ir nuodus“, ir visi 
trys palinko prie pel÷siais nutaškuotų puslapių. Jau iš pirmo žvilgsnio 
paaišk÷jo, kod÷l ji priklauso uždraustųjų knygų skyriui. Apie kai kurių 
g÷ralų poveikį buvo baisu net pagalvoti. Tarp daugyb÷s labai nemalonių 
iliustracijų buvo vyras, išverstas į kitą pusę, ir ragana, kuriai iš galvos 
kyšojo kelios poros rankų. 

- Na, štai, - susijaudinusi tar÷ Hermiona, radusi puslapį su antrašte 
„Multisul čių eliksyras“. Jį puoš÷ pusiau pasikeitusių žmonių piešiniai. 
Haris nuoširdžiai tik÷jo, kad dailininkai tik įsivaizdavo kančią jų veiduose. 

- Tokio sud÷tingo eliksyro dar neteko matyti, - tar÷ Hermiona, kai jie 
peržiūr÷jo receptą. - Auksaakiai vabzdžiai, d÷l÷s, klemalis, takažol÷, - 
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bamb÷jo pirštu vesdama per sud÷tinių dalių sąrašą. - Na, jų gauti ne-
sunku, yra mokyklos sand÷liuke, gal÷sime pasiimti. Ūūū, pažiūr÷kite, 
dviragio ragų milteliai... Šitų nežinau, kur gausime. Bumslango odos 
skiautel÷s... Irgi nelengva. Ir, aišku, truputis to, į ką nori būti panašus. 

- Atsiprašau? - pasipiktino Ronis. - Ką reiškia „truputis to, į ką nori 
būti panašus“? Manęs nepriversite gerti eliksyro su Niurzgos kojų nagų 
nuokarpomis... 

Hermiona lyg neišgirdusi d÷st÷ toliau: 
- Tuo kol kas neverta rūpintis, nes dedama paskiausiai... 
Ronis, nerasdamas žodžių, atsisuko į Harį, o šiam buvo neramu d÷l 

kitko. 
- Ar supranti, Hermiona, kiek visko tur÷sime pavogti? Bumslango 

odos skiautelių tikrai nerasime mokyklos sand÷liuke. Ką veiksime, gal 
nusiaubsime asmenines Sneipo atsargas? Nežinau, ar taip jau gerai su 
galvojome... 

Hermiona garsiai užvert÷ knygą. 
- Na, jeigu judviem dreba kinkos, tuo geriau. - Skruostuose jai deg÷ 

raudonos d÷m÷s, akys žib÷jo gyviau nei paprastai. - Juk žinote, kad aš 
tikrai nenoriu laužyti taisyklių. Ir vis d÷lto esu įsitikinusi, kad persekioti 
Žiobarų vaikus - daug didesnis nusikaltimas, negu sutaisyti sud÷tingą 
g÷ralą. Bet jei nenorite sužinoti, ar čia veikia Smirdžius, einu ir grąžinu 
knygą madam Pensn÷... 

- Niekad nemaniau sulaukti dienos, kai tu pati mus įkalbin÷si nusi- 
kalsti mokyklos tvarkai, - tar÷ Ronis. - Gerai, darome. Tik ne su nagų 
nuokarpomis, sutinki? 

- Kiek tam reik÷s laiko? - paklaus÷ Haris, kai Hermiona nusiraminusi 
v÷l atsivert÷ knygą. 

- Hm, klemalį reikia skinti per pilnatį, auksaakius - dvidešimt vieną 
dieną šutinti... Jei viską gausime, maždaug po m÷nesio tur÷sime. 

- Po m÷nesio? - apstulbo Ronis. - Per tą laiką Smirdžius gal÷s nuvirk- 
dyti pusę Žiobarų kilm÷s mokinių! - Hermiona gr÷smingai prisimerk÷, 
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ir jis skubiai pridūr÷: - Tačiau geresnio plano neturime, taigi visu greičiu 
pirmyn. 

Vis d÷lto Hermionai žvalgantis, ar kelias laisvas, jis tyliai pasak÷ 
Hariui: 

- Būtų daug mažiau vargo, jei rytoj Smirdžių paprasčiausiai nublokš-
tum nuo šluotos. 

 
* 

 
Šeštadienio rytą Haris pabudo anksti ir gul÷jo galvodamas apie 

art÷jančias kvidičo rungtynes. Buvo baisiai neramu: pirmiausia d÷l to, ką 
pasakys Medis, jei Grifų Gūžta pralaim÷s, be to, buvo baugoka kovoti su 
komanda, skraidančia greičiausiomis šluotomis, kokias tik galima 
nupirkti už auksą. Dar niekada taip smarkiai netroško sumušti 
Klastūnyno. Pusvalandį pratysojęs virpančia širdimi, jis atsik÷l÷, 
apsireng÷ ir anksti nu÷jo pusryčiauti. Visi „grifiukai“, nekalbūs ir 
įsitempę, jau buvo aps÷dę ilgą tuščią stalą. 

Baigiantis vienuoliktai, mokiniai patrauk÷ į stadioną. Buvo panašu, 
kad gali lyti. Prie einančio į drabužinę Hario palink÷ti s÷km÷s prib÷go 
Ronis su Hermiona. Komanda apsivilko raudonais varžybų apsiaustais 
ir sus÷do išklausyti įprastin÷s įkvepiančios Medžio kalbos. 

- Klastūnyno šluotos geresn÷s už mūsų, - prad÷jo jis, - šito nenugin- 
čysi. Bet ant mūsų šluotų geresni žaid÷jai. Mes treniravom÷s atkakliau 
už juos, skraid÷me visokiausiu oru. - („Iš tiesų, - burbtel÷jo Džordžas 
Vizlis. - Nuo rugpjūčio taip ir nebuvau išdžiūvęs“.) - Ir mes priversime 
juos apverkti dieną, kai leido tam nusmurg÷liui Smirdžiui nusipirkti vie- 
tą komandoje. 

Ryžtingai kilsuojančia krūtine Medis pasisuko į Harį. 
- Tavo pareiga, Hari, - įrodyti, kad gaudytojui reikia tur÷ti kai ką dau- 

giau, ne tik turtingą t÷tušį. Mirk, bet Šmaukštą pagauk. Šiandieną žūt- 
būt privalome laim÷ti. 
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- Jokio spaudimo, Hari, - mirktel÷jo Fredis Hariui. 
Išeinančius į aikštę juos sutiko griausmingas triukšmas, daugiausia 

valiavimai, nes Varno Nagas ir Švilpyn÷ taip pat nor÷jo, kad Klastūny-
nas prakištų. „Klastuoliai“ minioje irgi švilp÷ ir r÷k÷. Madam Krūmin÷, 
kvidičo trener÷, liep÷ Titnagui ir Medžiui paduoti kits kitam ranką. Jie 
taip ir padar÷ - susiremdami žiauriais žvilgsniais ir spausdami varžovui 
ranką stipriau nei būtina. 

- Po švilpuko kylate, - tar÷ madam Krūmin÷. - Viens, du, trys... 
Žiūrovų raginami, keturiolika žaid÷jų šov÷ į pilką rudenio dangų. Haris 
iškilo aukščiausiai ir prisimerkęs ÷m÷ žvalgytis Šmaukšto. 

- Kaip sekasi, Randuotasis? - suriko Smirdžius, baisingu greičiu ner- 
damas po apačia. 

Haris nesp÷jo atsikirsti: į jį l÷k÷ sunkus juodas Muštukas. Vos vos išsi-
suko, prašvilpdamas kamuolys net pašiauš÷ plaukus. 

- Saugokis, Hari! - riktel÷jo Džordžas ir puol÷ Muštuką. Haris mat÷, 
kaip Džordžas smog÷ kamuoliui blokštu, pavarydamas jį Adriano Ru- 
duko pus÷n, bet Muštukas apsisuko ir v÷l pasileido į Harį. 

Haris n÷r÷ žemyn, Džordžas sugeb÷jo kamuolį atmušti ir paleisti į 
Smirdžių. Ir v÷l Muštukas apsisuko it bumerangas ir zvimbdamas nusi-
taik÷ Hariui galvon. 

Haris tik pasispard÷ ir dulktel÷jo į kitą aikšt÷s galą. Gird÷jo, kaip vejasi 
Muštukas. Kas čia yra? Muštukai niekada šitaip nepriskresdavo prie 
vieno žaid÷jo, bet stengdavosi kuo daugiau jų kliudyti... 

Kitame aikšt÷s gale kamuolio lauk÷ Fredis Vizlis. Haris išsilenk÷ smū-
gio, o Fredis atsived÷jęs trenk÷ į Muštuką ir, žinoma, numuš÷. 

- Su šituo baigta! - apsidžiaug÷ Fredis, tačiau suklydo. Lyg traukia- 
mas magneto, Muštukas v÷l nusitaik÷ į Harį ir šis tur÷jo visu greičiu skristi 
tolyn. 

Prad÷jo lyti, sunkūs lašai aptašk÷ Hariui akinius. Jis jau nebesusigaud÷, 
kas vyksta žaidimo erdv÷je, bet staiga išgirdo Li Džordano balsą: 
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- Klastūnynas laimi 60:0. 
Klastūnyno galingosios šluotos dar÷ savo darbą, o Muštukas neatlyž-

damas persekiojo Harį. Fredis ir Džordžas skrido prilipę Hariui prie šo-
nų, jis mat÷ tik jų makaluojančias rankas, kur jau ten ieškosi Šmaukšto 
ar jį gaudysi... 

- Kažkas... prikišo nagus... prie šio Muštuko, - susten÷jo Fredis, užsi- 
modamas ant kamuolio, kai tas v÷l puol÷ Harį. 

- Reikia pertrauk÷l÷s, - tar÷ Džordžas, bandydamas duoti ženklą Me- 
džiui ir kartu sustabdyti Muštuką, kad nesuknežintų Hariui nosies. 

Medis, matyt, ženklą suprato. Nuskard÷jo madam Krūmin÷s švilpu-
kas, Haris, Fredis ir Džordžas pasileido žemyn, vis dar saugodamiesi pa-
trakusio Muštuko. 

- Kas darosi? - subjuro Medis, „grifiukams“ susirinkus į krūvą. Klas- 
tūnyno žiūrovai r÷k÷ iš džiaugsmo. - Mus tuoj sumals į miltus. Fredi, 
Džordžai, kur buvote, kai tasai Muštukas sutrukd÷ Andželinai įmesti 
Kritl į? 

- Mes buvome dvidešimt p÷dų viršum jos, Oliveri, stabd÷me kitą Muš- 
tuką, kuris k÷sinosi užmušti Harį, - piktai paaiškino Džordžas. - Kažkas 
Muštukams kažką padar÷. Jie neatstoja nuo Hario. Per visą žaidimą ka- 
mavo tik jį vieną. Klastūnynas bus juos patvarkęs. 

- Bet Muštukai nuo paskutin÷s treniruot÷s buvo užrakinti madam 
Krūmin÷s kabinete, ir nieko... 

Prie jų skubinosi madam Krūmin÷. Jai per petį Haris mat÷, kaip Klas-
tūnyno komanda žvygauja ir rodo į jį pirštais. 

- Klausyk, - pasak÷ Haris, - kai abudu visą laiką zujate aplink mane, 
Šmaukštą gal÷čiau sugauti tik tada, jeigu pats įkristų man į rankovę. Skris- 
kite pas kitus ir palikite man vienam susidoroti su tuo niekšu. 

- Nebūk kvailas, - atkirto Fredis. - Jis tau galvą nuneš. 
Medis nužvelg÷ juos visus. 
- Oliveri, tai beprotyb÷, - piktai pritar÷ Alisija Verpstukas. - Negali- 

ma leisti, kad Haris vienas grumtųsi su tuo daiktu. Prašykime ištirti... 
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- Jei dabar sustosime, pralaim÷jimas garantuotas, - karščiavosi Ha- 
ris. - Negalima, kad pralaim÷tume Klastūnynui vien d÷l to pasiutusio 
Muštuko! Gana, Oliveri, liepk jiems manęs nebeginti! 

- Tu kaltas, - piktai met÷ Džordžas Medžiui. - „Mirk, bet Šmaukštą 
pagauk!“ Kaip gal÷jai šitaip kalb÷ti! 

Pri÷jo madam Krūmin÷. 
- Jau galite toliau žaisti? - paklaus÷ ji Medį. 
Medis pažvelg÷ į ryžtingą Hario veidą. 
- Gerai, - tar÷. - Fredi, Džordžai, gird÷jote, ką Haris sak÷: palikite vie- 

nam tvarkytis su Muštuku. 
Tuo tarpu visai įsilijo. Sušvilpus madam Krūminei, Haris smarkiai at-

sispyr÷ ir iškart išgirdo už savęs Muštuko zvimbimą. Haris kilo vis aukš-
čiau. Ko tik nedar÷ - sukiojosi, dar÷ kilpas, l÷k÷ zigzagais, vart÷si kūlio. 
Net galva ÷m÷ suktis, tačiau akylai dair÷si į visus šonus. Lietus lijo ant 
akinių, į šnerves prib÷go vandens, kai, saugodamasis Muštuko, apsiver-
t÷. Gird÷jo, kaip kvatoja žiūrovai. Suprato, jog atrodo labai kvailai, ta-
čiau bjauryb÷ Muštukas buvo sunkus ir negal÷jo taip greitai pakeisti kryp-
ties. Haris prad÷jo sukiotis aikšt÷s pakraščiais. Prisimerkęs per sidabrinį 
lietaus šydą mat÷, kaip prie Grifų Gūžtos lankų Adrianas Rudukas m÷gi-
na prasiveržti pro Medį... 

Muštukas v÷l prašvilp÷ palei ausį, Haris pasuko dešin÷n ir nul÷k÷ prie-
šingon pus÷n. 

- Mokaisi baleto, Poteri? - suriko Smirdžius, kai Hariui prisi÷jo nevy- 
kusiai susim÷tyti, kad išvengtų Muštuko smūgio. Jis nudūm÷ šalin, bet 
kamuolys vijosi. Staiga, su neapykanta pažiūr÷jęs į Smirdžių, išvydo jį - 
Aukso Šmaukštą! Kamuoliukas buvo per kelis colius virš Smirdžiaus au- 
sies, ir Drakas, kvatodamas iš Hario, kamuoliuko nemat÷. 

Haris kybojo ore nesiryždamas pulti Smirdžiaus pus÷n, kad tasai ne-
pasteb÷tų Šmaukšto. 

BAC! 
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Haris užgaišo vieną sekundę per ilgai. Pagaliau Muštukas pataik÷, trenk÷ 
į alkūnę, ir jis pajuto, kad ranka lūžo. Apdujęs nuo veriančio skausmo, 
bemaž nuslydo nuo šluotos, laik÷si užsikabinęs viena koja, dešin÷ ranka 
bej÷giškai mataravo. Muštukas žaibiškai grįžo jau nusitaikęs į veidą. 
Haris išsilenk÷ jo. Galvoje tvinks÷jo vienintel÷ mintis - l÷k prie Smir-
džiaus. 

Apakintas lietaus ir skausmo, jis n÷r÷ į neryškų besivaipantį veidą prie-
šaky ir pamat÷, kaip Smirdžius išsigandęs išvert÷ akis. Paman÷, kad Ha-
ris jį puola. 

- Kurių velnių... - žioptel÷jo traukdamasis Hariui iš kelio. 
Haris atgniauž÷ šluotkotį su÷musią sveikąją ranką ir grieb÷. Pajuto, 

kaip pirštai sučiumpa šaltą it ledas Šmaukštą, tačiau dabar šluotą spaud÷ 
tik kojomis. Minia ÷m÷ klykti, kai jis pasileido į žemę iš paskutiniųjų 
stengdamasis nenualpti. 

Jis sunkiai žnektel÷jo į purvyną ir nusirito nuo šluotos. Ranka stirksojo 
labai keistai. Per baisų skausmą vargiai begird÷jo švilpimą ir riksmus. 
Dar stipriau sveikąja ranka suspaud÷ Šmaukštą. 

- Vis tiek laim÷jome... - murmtel÷jo. Ir neteko sąmon÷s. 
Atsipeik÷jęs nuo lietaus, teškančio į veidą, išvydo akis. Ir spindinčius 

dantis. 
- Oi, tik ne jūs! - sudejavo Haris. 
- Jis nesuvokia, ką kalba, - pareišk÷ Lokhartas susirūpinusiems „gri- 

fiukams“, tankiu ratu apstojusiems Harį. - Nebijok, Hari. Aš tuoj pagy- 
dysiu tau ranką. 

- Ne! - riktel÷jo Haris. - Ačiū, tegul jau lieka taip... 
Jis band÷ s÷stis, tačiau neleido baisus skausmas. Šalia išgirdo pažįstamą 

sprags÷jimą. 
- Kolinai, nenoriu fotografijos, - garsiai tar÷. 
- Gul÷k, Hari, - mald÷ jį Lokhartas. - Šiuos paprastučius kerus ne kartą 

naudojau. 
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- Kod÷l negalima eit į ligoninę? - išspaud÷ Haris. 
- Iš tikrųjų, profesoriau, - pritar÷ visas murglinas Medis. Nors jo gau- 

dytojas gul÷jo sužeistas, jis negal÷jo sulaikyti šypsenos. - Puikus sugavi- 
mas, Hari, tikrai įspūdingas, turiu pasakyti, kad kol kas geriausias. 

Per kojų mišką Haris pamat÷, kaip Fredis su Džordžu grūda į d÷žutę 
spurdantį Šmaukštą. Kamuoliukas paš÷lusiai priešinosi. 

- Pasitraukite, - liep÷ Lokhartas, pasiraitydamas savo žalias rankoves. 
- Oi, nereikia... - silpnu balsu priešinosi Haris, bet Lokhartas jau ma- 

taravo lazdelę ir po akimirkos nukreip÷ ją tiesiai Hariui į ranką. 
Hariui petyje prasid÷jo nemalonus maudulys, jis nuslinko žemyn iki 

pirštų galiukų. Atrod÷, tarsi ranka bliūkšta. Jis nedrįso žiūr÷ti, kas darosi. 
Užsimerkęs net nusisuko, tačiau didžiausia baim÷ pasitvirtino, kai ap-
link stovintys mokiniai ÷m÷ aikčioti, o Kolinas - karštligiškai sprags÷ti 
fotoaparatu. Rankos nebeskaud÷jo, - bet ir nesijaut÷ ją turįs. 

- Oo... - tarstel÷jo Lokhartas. - Taip. Na, visko pasitaiko. Bet svarbiau- 
sia, kad lūžio neb÷ra. Šito nereikia pamiršti. Taigi, Hari, kulniuok dabar į 
ligoninę. A, ponaitis Vizlis, panel÷ Įkyr÷l÷... Gal palyd÷tum÷te jį? Ma- 
dam Pomfri sugeb÷s... tave bent kiek aptvarkyti. 

Atsistojęs Haris pasijuto kažkoks šleivas. Giliai atsidusęs pažvelg÷ į 
dešinį šoną. Ir v÷l vos nenualpo. 

Iš apsiausto kyšojo kažkas panašaus į kūno spalvos guminę pirštinę. 
M÷gino judinti pirštus. Nieko. 

Lokhartas nesustat÷ Hariui kaulų. Jis juos pašalino. 
 

* 
 
Madam Pomfri jo nepagyr÷. 
- Reik÷jo iš karto eiti pas mane! - bar÷ ji, imdama už graudžiai atrodan- 
čios glebnos pirštin÷s, kuri dar prieš pusvalandį buvo normali ranka. - 
Sugydyti lūžusį kaulą galiu per sekundę. Bet išauginti, jeigu jo neb÷ra... 

- Tačiau gal išauginsite? - persigando Haris. 
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- Žinoma, tik labai skaud÷s, - rimtai pasak÷ madam Pomfri, pamet÷- 
dama Hariui pižamą. - Teks nakvoti ligonin÷je... 

Hermiona stov÷jo priešais širmą, už kurios Ronis pad÷jo Hariui 
apsivilkti pižamą. Ne taip lengva bekaulę, it guminę ranką įkišti į ran-
kovę. 

- Gal ir dabar mūru stosi už tą savo Lokhartą, Hermiona? - sušuko 
Ronis per širmą, traukdamas suglebusius Hario pirštus. - Jei Haris būtų 
nor÷jęs atsikratyti kaulų, pats būtų paprašęs. 

- Kiekvienas gali suklysti, - tar÷ Hermiona. - Ir tau juk nebeskauda, Hari? 
- Nebe. Išvis nieko nejaučiu. 
Jis krito į lovą, ranka bej÷giškai nukaro. 
Prie lovos pri÷jo madam Pomfri ir Hermiona. Madam Pomfri rankoj 

laik÷ didelį butelį su etikete „Kaulų gaiviklis“. 
- Naktis bus nelengva, - pasak÷ ji, pripildama taurelę garuojančio skys- 
čio ir paduodama jam. - Atauginti kaulus - bjaurus reikalas. 

Išgerti vaistus buvo n÷ kiek ne maloniau. Jie degino kaip ugnis, Haris 
užsikos÷jo, užspringo. Tebeniurn÷dama apie sporto pavojingumą ir ne-
vyk÷lius profesorius, madam Pomfri iš÷jo palikusi Ronį su Hermiona. 
Jie pad÷jo Hariui užsigerti vaistus vandeniu. 

- Vis d÷lto mes laim÷jome, - neištv÷r÷ nenusišypsojęs Ronis. - Kaip 
tu pagavai tą Šmaukštą... Kad būtum matęs Smirdžiaus snukį... Kaip tik- 
ro galvažudžio! 

- Noriu išsiaiškinti, kaip jis pagadino tą Muštuką, - niūriai pareišk÷ 
Hermiona. 

- Dar vienas klausimas, kurį jam užduosime išg÷rę Multisulčių elik- 
syro, - pasak÷ Haris, paskęsdamas pagalv÷se. - Tikiuosi, skonis nebus 
toks klaikus kaip šitų vaistų... 

- Su „klastuolių“ gabaliukais? Turbūt juokauji, - nusišaip÷ Ronis. 
Tą akimirką palatos durys atsidar÷. Murzini, perlyti, Grifų Gūžtos ko-

mandos žaid÷jai at÷jo aplankyti Hario. 
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- Nepaprastas skrydis, Hari, - tar÷ Džordžas. - Ką tik mačiau, kaip 
Markas Titnagas apr÷k÷ Smirdžių. Kam pražiopsojęs virš galvos esantį 
Šmaukštą. Smirdžius buvo nelabai patenkintas. 

Draugai atneš÷ pyrag÷lių, saldainių ir moliūgų sunkos. Jie apstojo Hario 
lovą ir jau tur÷jo prasid÷ti visai smagus pasibuvimas, kai burnodama 
įl÷k÷ madam Pomfri. 

- Berniukui reikia ramyb÷s, jam turi ataugti trisdešimt trys kaulai! 
Lauk! LAUK IŠ ČIA! 

Ir Haris liko vienas. Suglebusią ranką ÷m÷ varstyti diegliai. 
 

* 
 

Po keleto valandų Haris staiga pabudo juodoje tamsoje ir net suriko iš 
skausmo: rod÷s, kad ranką varsto didžiuliai pašinai. Paman÷, jog šitai jį 
ir pažadino. Staiga su siaubu pajuto, kad kažkas kempine šluosto kaktą. 

- Pasitrauk! - riktel÷jo. Ir atpažino: - Dobis! 
Iš tamsos į Harį spoksojo namų elfo akys, išsprogusios lyg teniso ka-

muoliukai. Per jo ilgą smailią nosį nuried÷jo ašara. 
- Haris Poteris grįžo į mokyklą, - liūdnai sušvagžd÷jo elfas. - Dobis 

tiek kartų įsp÷jo Harį Poterį. Ak, pone, kod÷l nepaklaus÷te Dobio? Kod÷l 
Haris Poteris negrįžo namo, kai nepateko į traukinį? 

Haris pasik÷l÷ ant pagalvių ir nustūm÷ kempinę. 
- Ką čia darai? - paklaus÷. - Ir iš kur žinai, kad nepatekau į traukinį? 

Dobiui sudreb÷jo lūpa, ir Hariui staiga kilo įtarimas. 
- Tavo darbas! - l÷tai ištar÷. - Tu padarei, kad užtvara mūsų nepra- 

leistų! 
- Iš tiesų, pone, - tar÷ Dobis, energingai linkčiodamas ir laps÷damas 

ausimis. - Dobis pasisl÷pęs sek÷ Harį Poterį ir uždar÷ vartus, paskui Do- 
biui teko už bausmę lygintuvu išsilyginti pirštus. - Jis atkišo Hariui lete- 
n÷les: ilgi jo pirštai buvo sutvarstyti. - Tačiau Dobis iškent÷, pone, nes 
man÷, jog Haris Poteris saugus, ir n÷ nesapnavo, kad Haris Poteris pa- 
sieks mokyklą kitokiu būdu! 
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Jis lingavo pirmyn atgal, purtydamas savo grasią makaulę. 
- Dobis taip persigando išgirdęs, kad Haris Poteris v÷l Hogvartse, jog 

jis net sudegino savo šeimininko vakarienę! Dobis niekada n÷ra gavęs 
šitokios pylos, pone... 

Haris v÷l atvirto ant pagalvių. 
- Per tave manęs su Roniu vos neišmet÷ iš mokyklos, - piktai pasa- 

k÷. - Verčiau garuok iš čia, Dobi, kol man kaulai neataugo, nes dar galiu 
tave pasmaugti. 

Dobis šyptel÷jo. 
- Dobis, pone, pripratęs prie grasinimų mirtimi. Namie Dobis jų susi- 

laukia penkis kartus per dieną. 
Jis nusišnypšt÷ į išterlintą užvalkaliuką, kuriuo vilk÷jo. Atrod÷ toks 

apgail÷tinas, kad Haris nenoromis atlyžo. 
- Kod÷l tu taip keistai apsirengęs, Dobi? - smalsiai paklaus÷. 
- Ar šituo? - paklaus÷ Dobis, pešiodamas savo užvalkaliuką. - Jis 

rodo, kad namų elfas yra vergas, pone. Dobis atgautų laisvę tik tada, 
jeigu šeimininkas dovanotų ką nors iš tikrų drabužių. Šeima žiūri, kad 
Dobis negautų net kojinaičių, pone, nes tada gal÷tų visam laikui palikti 
tuos namus. - Dobis nusišluost÷ savo išvirtusias akis ir staiga sušuko: - 
Haris Poteris turi grįžti namo! Dobiui atrod÷, kad jo Muštukas tikrai 
privers... 

- Tavo Muštukas? - v÷l kilstel÷jo Haris. - Kaip suprasti - tavo Muštu- 
kas? Tu padarei, kad tas Muštukas mane persekiotų ir užmuštų? 

- Oi ne, ne kad užmuštų! - pakraupo Dobis. - Dobis nori išgelb÷ti 
Hariui Poteriui gyvybę! Verčiau tegu jis bus išsiųstas namo, nors ir sun- 
kiai sužeistas, kad tik neliktų čia, pone! Dobis tik nor÷jo, kad sužeistas 
Haris Poteris būtų išsiųstas namo! 

- Ir viskas? - įniršęs paklaus÷ Haris. - Turbūt nesakysi, kod÷l nor÷jai 
mane išsiųsti namo sulaužytą? 

- Ak, jei Haris Poteris žinotų! - sudejavo Dobis. Ašaros kaps÷jo ant jo 
suniurkyto užvalkaliuko. - Jeigu jis žinotų, ką reiškia mums, pažemin- 
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tiesiems, pavergtiesiems, magijos pasaulio atmatoms! Dobis prisimena, 
kaip gyveno tada, kai Tas, Kurio Nevalia Min÷ti, buvo galingiausias, po-
ne! Mes, namų elfai, buvom ne geresni už kirminus! Aišku, su Dobiu 
taip ir elgiamasi, pone, - nusišluost÷ jis veidą užvalkaliuku. - Tačiau dau-
gumai gyvenimas pager÷jo, kai tu, pone, nugal÷jai Tą, Kurio Nevalia 
Min÷ti. Haris Poteris liko gyvas, Tamsos Valdovo galyb÷ baig÷si, išaušo 
nauja diena, pone. Haris Poteris buvo vilties švyturys visiems, kurie bi-
jojo, kad Tamsos viešpatyst÷ niekada nesibaigs... Tačiau dabar Hogvartse 
prasid÷s siaubingi dalykai, galbūt jau prasid÷jo, tod÷l Dobis negali leisti 
Hariui Poteriui likti čia - dabar, kai tuoj pasikartos ta pati istorija, kai 
Paslapčių kambarys v÷l atviras... 

Dobis sustingo apimtas siaubo, tada stv÷r÷ nuo spintel÷s ąsotį su van-
deniu ir trenk÷ sau per galvą. Nykštuk÷lis nuvirto. Tačiau tuoj v÷l pri-
šliauž÷ prie lovos bamb÷damas: 

- Negeras Dobis, ai, negeras Dobis... 
- Vadinasi, Paslapčių kambarys vis d÷lto yra? - sušnibžd÷jo Haris. - 

Ir... juk sakei, kad kažkada jis jau buvo atvertas? Kalb÷k, Dobi! 
Jis sugrieb÷ elfo ranką, v÷l siekiančią ąsočio. 
- Bet aš nesu Žiobarų vaikas. Koks pavojus man gali gr÷sti iš Kam- 

bario? 
- Ak, pone, neklausk, nebeklausin÷k vargšo Dobio, - vap÷jo elfas. Pa- 

tamsy jo akys kraupiai sublizgo. - Baisios piktadaryst÷s ruošiamos šiai 
mokyklai, bet Hario Poterio joje neturi būti, kai jos prasid÷s. Keliauk na- 
mo, Hari Poteri. Išvažiuok. Hariui Poteriui nevalia čia painiotis, per daug 
pavojinga... 

- Kas tai padar÷, Dobi? - suspaud÷ Haris Dobiui rankelę, kad v÷l ne- 
vožtų sau į galvą ąsočiu. - Kas atidar÷? Kas aną kartą atidar÷ Kambarį? 

- Dobiui negalima, pone, Dobiui nevalia, Dobiui uždrausta prasitar- 
ti! - cyp÷ elfas. - Važiuok namo, Hari Poteri, važiuok! 

- Niekur aš nevažiuosiu! - tvirtai pasak÷ Haris. - Viena mano draug÷ 
Žiobarų kilm÷s, ji pirmiausia nukent÷s, jeigu Kambarys iš tiesų jau atviras... 
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- Haris Poteris d÷l draugų rizikuoja gyvybe! - pakiliai suaimanavo Do- 
bis. - Kaip tauru! Kaip narsu! Bet jis turi gelb÷ti save, Hariui Poteriui nevalia... 

Dobis staiga v÷l tarsi suakmen÷jo, tik ausys virpčiojo. Haris taip pat 
išgirdo. Koridoriuje aid÷jo žingsniai. 

- Dobis išeina! - persigando elfas. Garsus trakštel÷jimas, ir Hario sau- 
ja sugrieb÷ orą. Jis susmuko patale įsmeigęs akis į tamsias duris. Žings- 
niai artinosi. 

Netrukus atatupstas į palatą įženg÷ Dumbldoras. Jis buvo ilgais vilnos 
naktiniais ir su naktine kepuraite. Neš÷ kažkokį daiktą, panašų į statulą. 
Kitą jos galą temp÷ profesor÷ Makgonagal. Sutartinai jie nudr÷b÷ daiktą 
ant lovos. 

- Pašauk madam Pomfri, - sušnibžd÷jo Dumbldoras, ir profesor÷ Mak- 
gonagal pro Hario lovą šmukštel÷jo laukan. Haris gul÷jo apsimesdamas, 
kad miega. Jis gird÷jo neramius balsus, v÷l pasirod÷ profesor÷ Makgo- 
nagal, paskui ją - madam Pomfri. Ant naktinių ji paskubomis vilkosi 
megztinį. Haris išgirdo, kaip ji tyliai aiktel÷jo. 

- Kas atsitiko? - pasilenkusi prie statulos, tyliai paklaus÷ Dumbldorą 
madam Pomfri. 

- Dar vienas išpuolis, - atsak÷ jis. - Minerva rado jį ant laiptų. 
- Šalia jo gul÷jo vynuogių kek÷, - pridūr÷ profesor÷ Makgonagal. - 

Manome, kad s÷lino aplankyti Poterio. 
Hariui pasidar÷ bloga. L÷tai ir atsargiai jis pasik÷l÷ tiek, kad gal÷tų 

matyti statulą ant lovos. M÷nesiena apšviet÷ jos veidą. 
Tai buvo Kolinas Krivis. Akys plačiai atmerktos, rankose fotoaparatas. 
- Paverstas akmeniu? - sukužd÷jo madam Pomfri. 
- Taip, - patvirtino profesor÷. - Bijau net pagalvoti... Jei Albas nebūtų 

susigundęs nulipti žemyn karšto šokolado, kas žino, kaip būtų... 
Visi trys sužiuro į Koliną. Dumbldoras pasilenk÷ ir iš jo sustingusių 

pirštų ištrauk÷ fotoaparatą. 
- Kaip manote, gal jis sp÷jo nufotografuoti užpuoliką? - toptel÷jo pro- 

fesorei Makgonagal. 
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Dumbldoras neatsak÷. Atidar÷ fotoaparatą. 
- Vaje! - išsižiojo madam Pomfri. 
Iš aparato šnypšdami išsiverž÷ garai. Haris už trijų lovų užuod÷ aitrią 

degančio plastiko smarvę. 
- Išsilyd÷, - steb÷josi madam Pomfri, - viskas išsilyd÷... 
- Ką tai reiškia, Albai? - nekantriai paklaus÷ profesor÷. 
- Reiškia, kad Paslapčių kambarys iš tikrųjų atviras. 
Madam Pomfri delnais užsideng÷ veidą. Makgonagal išpūt÷ akis. 
- Bet Albai... dievaži... kas gal÷jo? 
- Reikia klausti, ne kas, - tar÷ Dumbldoras, žvelgdamas į Koliną, - o 

kaip... 
Kiek Haris įžiūr÷jo profesor÷s veidą, jai buvo lygiai taip pat neaišku. 
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VIENUOLIKTAS SKYRIUS 
 

Dvikovų klubas 
 

Haris pabudo sekmadienio rytą. Palata nutvieksta žiemos saul÷s, 
ranka su kaulais, tačiau nejudri. Greit atsis÷dęs pažvelg÷ į Kolino lovą, 
bet ją užstojo aukšta širma, už kurios vakar persireng÷. Pamačiusi, kad 
jis nebemiega, atkurn÷jo madam Pomfri su pusryčių pad÷klu ir ÷m÷ 
masažuoti dilbį, plaštaką. 

- Viskas gerai, - pasak÷, kai jis kaire ranka nevikriai pakabino koš÷s. - 
Pavalgęs gali eiti. 

Haris greitai apsireng÷ ir išsiskubino į Grifų Gūžtos bokštą, nekan-
traudamas papasakoti Roniui su Hermiona apie Koliną ir Dobį, bet jų 
nerado. Haris iš÷jo jų ieškoti sp÷liodamas, kur jie gal÷jo pasid÷ti, ir tru-
putį užsigavęs, kad bičiuliai nesirūpina, ar jam ataugo kaulai, ar ne. 

Hariui einant pro biblioteką, iš jos išlindo Persis Vizlis, kur kas geriau 
nusiteikęs negu aną kartą koridoriuje. 

- O, labas, Hari! Puikiai vakar skraidei, puikiai. Grifų Gūžta kol kas 
pirmauja. Tu uždirbai penkiasdešimt taškų! 

- Gal teko matyti Ronį arba Hermioną? - paklaus÷ Haris. 
- Ne, - surimt÷jo Persis. - Tikiuosi, Ronis v÷l netūno kokiame mergai- 
čių tualete... 

Haris vos nesusijuok÷. Nulyd÷jęs Persį žvilgsniu, pasuko tiesiai į Vai-
tokl÷s Mirtos tualetą. Neįsivaizdavo, kod÷l Ronis su Hermiona tur÷tų 
būti tenai, bet, įsitikinęs, kad arti nesimato nei Filčo, nei kurio nors pre-
fekto, atidar÷ tualeto duris ir iš uždarytos kabinos išgirdo draugų balsus. 

- Čia aš, - praneš÷ uždarydamas duris. Kabinoje trinktel÷jo, supliuš- 
keno vanduo, kažkas aiktel÷jo, ir pro plyšelį jis pamat÷ Hermionos akį. 
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- Haris! - šūktel÷jo ji. - Kaip mus išgąsdinai... Nagi, kaip tavo ranka? 
- Gerai, - atsak÷ Haris, irgi sprausdamasis į kabiną. Ant klozeto sto- 

v÷jo senas katilas su dangčiu. Jis burbuliavo, taigi klozeto puode jie bus 
užkurę ugnį. Nešiojamasis vandeniui atsparus lauželis - Hermionos fir- 
miniai kerai. 

- Būtume nu÷ję tavęs pasiimti, bet nusprend÷me greičiau prad÷ti Mul- 
tisulčių eliksyro gamybą, - pasiteisino Ronis, kai Haris šiaip taip v÷l už- 
dar÷ kabinos duris. - Nutar÷me, kad čia saugiausia jį sl÷pti. 

Haris ÷m÷ pasakoti apie Koliną, bet Hermiona jį pertrauk÷: 
- Jau žinome, gird÷jome, kaip šįryt profesor÷ Makgonagal sak÷ pro- 

fesoriui Flitvikui. Tod÷l ir sugalvojome nieko nebelaukti... 
- Kuo greičiau iš Smirdžiaus ištrauksime prisipažinimą, tuo geriau, - 

pasak÷ Ronis. - Žinai, kaip man atrodo? Po kvidičo rungtynių jis taip 
įsiuto, kad atsigrieb÷ ant Kolino. 

- Dar ne viskas, - tar÷ Haris, žiūr÷damas, kaip Hermiona pl÷šo taka- 
žol÷s kupstus ir meta į katilą. - Vidurnaktį mane aplank÷ Dobis. 

Ronis ir Hermiona nustebę pak÷l÷ akis. Haris išklojo viską, ką Dobis 
jam išplep÷jo - arba nutyl÷jo. Draugai klaus÷si išsižioję. 

- Paslapčių kambarys kartą jau buvo atidarytas? - paklaus÷ Hermiona. 
- Viskas aišku, - apsidžiaug÷ Ronis. - Tikriausiai jį atidar÷ Liucijus 

Smirdžius, kai čia studijavo, o dabar pamok÷ savo brangųjį Drakiuką, 
kaip tai padaryti. Jokios abejon÷s. Gaila, kad Dobis tau nepasak÷, koks 
monstras viduje lindi. Keista, kaip mokykloje niekas jo nepasteb÷jo. 

- Gal moka pasidaryti nematomas, - tar÷ Hermiona, samčiu stumda- 
ma d÷les į dugną. - Arba užsimaskuoti... pasiversti šarvais ar dar kuo. 
Esu skaičiusi apie chameleoniškus vaiduoklius... 

- Per daug skaitai, Hermiona, - atšov÷ Ronis, ant d÷lių suberdamas 
auksaakius vabzdžius. Suglamžęs tuščią maišelį, atsisuko į Harį. 

- Taigi Dobis sutrukd÷ įlipti į traukinį ir tau sulauž÷ ranką... - Jis pakrai- 
p÷ galvą. - Žinai, ką, Hari? Jeigu jis nesiliaus tavęs gelb÷jęs, žūsi nuo jo. 
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* 
 

Pirmadienio rytą visa mokykla žinojo, kad užpultasis Kolinas kaip ak-
muo guli ligonin÷je. Skland÷ visokiausi girdai, oras net trašk÷jo nuo įta-
rin÷jimų. Pirmakursiai vaikščiojo po pilį būreliais, lyg bijodami, kad mak-
lin÷dami po vieną gali būti užpulti. 

Džin÷ Vizli, per ker÷jimo pamokas s÷dinti greta Kolino, tiesiog ÷jo iš 
proto, bet, Hario nuomone, Fredis su Džordžu pasirinko netikusį būdą 
jai pralinksminti. Pasikeisdami jie išsiburdavo čia kailį, čia šunvotes ir 
šitaip pasipuošę puldin÷davo ją iš už statulų. Liov÷si tik tada, kai Persis, 
raudonas iš pykčio, pagrasino parašysiąs motinai, jog Džinę kankina koš-
marai. 

Tuo tarpu slapta nuo mokytojų mokykloje vir÷ prekyba talismanais, 
amuletais ir kitomis apsigynimo priemon÷mis. Nevilis Nev÷kšla nusi-
pirko didelį dvokiantį svogūną, raudoną smailų kristalą ir papuvusią tri-
tono uodegą, tačiau Grifų Gūžtos berniukai primin÷, kad jam pavojus 
negresia, juk yra grynakraujis, taigi niekas jo nelies. 

- Pirmiausia paliet÷ Filčą, - apsiašarojęs kalb÷jo Nevilis. - Be to, visi 
žino, kad esu tikras Nevert÷lis. 

 
* 

 
Antrą gruodžio savaitę profesor÷ Makgonagal, kaip paprastai, ap÷jo mo-
kyklą surašydama visus, kurie per Kal÷das liks Hogvartse. Jos lape pasi-
raš÷ Haris, Hermiona ir Ronis; jie nugirdo, kad namo nevažiuos ir Smir-
džius, labai įtartinas faktas. Atostogos - idealus laikas Multisulčių eliksy-
rui panaudoti ir Drakui iškvosti. 

Deja, eliksyras dar buvo nebaigtas. Dar reik÷jo dviragio rago ir bum-
slango odos, o šito galima gauti tik asmeniniame profesoriaus Sneipo 
pod÷lyje. Giliai širdyje Haris jaut÷, kad mieliau susidurtų su legendiniu 
Klastuolio monstru, negu įkliūtų Sneipui pl÷šdamas jo kabinetą. 
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- Turime atitraukti jo d÷mesį, - žvaliai pasak÷ Hermiona, art÷jant ket- 
virtadieninei nuodų ir vaistų pamokai. - Tada vienas iš mūsų įsmuks į 
Sneipo kabinetą ir paims, ko reikia. 

Haris ir Ronis susijaudinę žiūr÷jo į ją. 
- Manau, vogti geriausia man, - praktiškai nusprend÷ Hermiona. - Jus 

abu išmes, jeigu dar kartą įkliūsite, o aš esu švarut÷l÷. Taigi jūsų užduotis - 
sukelti sąmyšį, kad Sneipas nors penkias minutes būtų užsi÷męs. 

Haris šyptel÷jo. Tyčia sukelti sąmyšį per Sneipo pamoką - taip pat 
saugu kaip bakstel÷ti miegančiam slibinui į akį. 

Pamoka vyko viename didžiųjų požemių. Viskas buvo kaip visada. 
Tarp medinių stalų, apstatytų žalvario svarstykl÷l÷mis ir medžiagų stik-
lainiais, garavo dvidešimt katilų. Sneipas slankiojo garų tumuluose kan-
džiai šaipydamasis iš „grifiukų“ pastangų, o „klastuoliai“ patenkinti kri-
zeno. Drakas Smirdžius, Sneipo numyl÷tinis, m÷t÷si žuvų akimis, bet 
Haris su Roniu žinojo, kad jei pasiskųstų, būtų areštuoti nesp÷ję ištarti: 
„Už ką?“ 

Hario sutaisyta Išpučiamoji tyr÷ buvo per skysta, bet jam rūp÷jo svar-
besni dalykai. Jis lauk÷ Hermionos signalo ir beveik nesiklaus÷, kai Snei-
pas sustojęs ÷m÷ tyčiotis iš jo pavandenijusios koš÷s. Sneipui nu÷jus ko-
neveikti Nevilio, Hermiona linktel÷jo Hariui. 

Haris mikliai pritūp÷ už savo katilo, išsitrauk÷ iš kišen÷s Flibustjero 
petardą ir bakstel÷jo į ją burtų lazdele. Petarda ÷m÷ šnypšti ir sprag÷ti. 
Žinodamas, kad turi tik kelias sekundes, Haris atsistojo, nusitaik÷ ir pa-
leido petardą tiesiai į Gylio katilą. 

Gylio viralas aptašk÷ visą klasę. Kam kliuvo Išpučiamosios tyr÷s, pa-
š÷lo klykti. Smirdžius gavo į veidą, jo nosis išsipūt÷ kaip balionas. Gylys 
dvoklin÷jo užsidengęs akis, kurios pasidar÷ didumo sulig l÷kšt÷mis, o 
Sneipas band÷ visus raminti ir išsiaiškinti, kas nutiko. Haris pasteb÷jo, 
kaip Hermiona tykiai niurktel÷jo pro duris. 

- Tylos! TYLOS! - r÷k÷ Sneipas. - Visi, kuriuos aptašk÷, prieikite iš 
gerti Supliuškimo skysčio. Kai sužinosiu, kas tai padar÷... 
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Haris vos laik÷si nesijuokęs, kai prie mokytojo stalo nuskub÷jo Smir-
džius, vos nulaikydamas galvą, svarinamą nosies tarsi mažas moliūgas. 
Kai pus÷ klas÷s apstojo Sneipą, - vieni traukiami prie žem÷s storų it kuo-
kos rankų, kiti d÷l išpurtusių baisingų lūpų negalintys ištarti žodžio, -
Haris pamat÷, kad Hermiona grįžo į požemį. Jos apsiausto priekis buvo 
išsipūtęs. 

Kai visi atsig÷r÷ priešnuodžio ir visokiausi tinimai atsileido, Sneipas 
pripuol÷ prie Gylio katilo ir išgrieb÷ susisukusias petardos liekanas. Stojo 
tyla. 

- Jei išsiaiškinsiu, kas ją įmet÷, - sušnypšt÷ Sneipas, - pasistengsiu, 
kad jis būtų pašalintas iš mokyklos. 

Haris nutais÷ suglumusią miną. Sneipas žiūr÷jo tiesiai į jį, tad po de-
šimties minučių nuaid÷jęs skambutis buvo kaip išsigelb÷jimas. 

- Jis suprato, kad mano darbas, - pasak÷ Haris Roniui ir Hermionai, 
kai jie pasileido į Vaitokl÷s Mirtos tualetą. - Mačiau iš akių. 

Hermiona sumet÷ grobį į katilą ir ÷m÷ smarkiai maišyti. 
- Po dviejų savaičių bus gatavas, - laiminga praneš÷. 
- Sneipas nieko neįrodys, - ramino Ronis Harį. - Ką jis gali padaryti? 
- Ką nors bjauraus. Nebūtų Sneipas, - atsak÷ Haris. Viralas putojo ir 

burbuliavo. 
 

* 
 
Po savait÷s, eidami pirmojo aukšto koridoriumi, Haris, Ronis ir Hermiona 
išvydo grupelę mokinių, skaitančių skelbimų lentoje ką tik pakabintą 
pergamentą. Semas Finiganas ir Dinas Tomas susijaudinę pamojo jiems 
prieiti. 

- Steigiamas Dvikovų klubas! - paaiškino Semas. - Šįvakar pirmas už- 
si÷mimas. Man patiktų pasimokyti kautis, kada nors gali praversti... 

- Ar tik nemanai, kad Klastuolio monstrą gal÷tum iškviest į dviko- 
vą? - nusišaip÷ Ronis, bet irgi smalsiai perskait÷ skelbimą. 



 153 

- Gal ir pravartu, - tar÷ Hariui su Hermiona, kai jie nuskub÷jo vaka- 
rieniauti. - Ar eisime? 

Haris ir Hermiona karštai pritar÷, tad aštuntą valandą jie v÷l atl÷k÷ į 
didžiąją salę. Ilgi valgomieji stalai buvo išnykę, prie vienos sienos atsirado 
auksin÷ pakyla, iš viršaus apšviesta tūkstančiais žvakių. Lubos v÷l buvo 
aksominio juodumo. Sal÷je grūdosi kone visa mokykla. Mokiniai 
susijaudinę gniauž÷ savo lazdeles. 

- Įdomu, kas mus mokys? - tar÷ Hermiona, kai jie prasispraud÷ į prie- 
kį. - Kažkas min÷jo, kad jaunyst÷je Flitvikas buvo dvikovų čempionas, 
taigi gal jis. 

- Bet tik ne... - prad÷jo Haris ir sudejavo: ant pakylos lipo Lokhartas, 
pasipuošęs prašmatniu tamsiai violetiniu apsiaustu, lydimas ne ko kito, 
bet Sneipo, kaip visada, vilkinčio juodai. 

Lokhartas mostel÷jo lazdele reikalaudamas tylos ir sušuko: 
- Arčiau, arčiau! Ar visi mane matote? Ar visi girdite? Puiku! Taigi 

profesorius Dumbldoras dav÷ leidimą įsteigti šį kuklų Dvikovų klubą - 
tam, kad prireikus gal÷tum÷te apsiginti nuo užpuoliko, kaip ne kartą 
teko daryti man pačiam. Smulkiau apie tai skaitykite mano raštuose. O 
dabar pristatysiu savo pad÷j÷ją, profesorių Sneipą, - žybtel÷jo dantimis 
Lokhartas. - Jis sako šiek tiek nusimanąs apie dvikovas ir maloniai suti- 
ko šį vakarą susikauti su manimi parodomojoje dvikovoje. Tik jau jūs, 
mokiniai, nebijokite - jūsų nuodų ir vaistų mokytojas liks sveikas ir gy- 
vas, kai jį įveiksiu! 

- Ar nebūtų geriau, jeigu jie vienas kitą nugalabytų? - sušnibžd÷jo 
Ronis Hariui į ausį. 

Sneipas suspaud÷ lūpas. Haris steb÷josi, kod÷l Lokhartas tebesišyp-
so: jeigu Sneipas šitaip žiūr÷tų į jį, mautų iš čia kuo toliausiai. 

Lokhartas su Sneipu atsistojo priešais ir nusilenk÷ kits kitam. Bent jau 
Lokhartas nusilenk÷ plačiai v÷stel÷damas ranka. Sneipas tik irzliai kres-
tel÷jo galvą. Tada jie kaip špagas išk÷l÷ burtų lazdeles. 
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- Kaip matote, lazdeles laikome parengtas kovai, - paaiškino Lokhar- 
tas tylinčiai miniai. - Suskaičiavus iki trijų, paleisime pirmuosius kerus. 
Aišku, ne mirtinus. 

- Galvos ned÷čiau, - burbtel÷jo Haris, žiūr÷damas, kaip išsišiep÷ 
Sneipas. 

- Viens, du, trys... 
Abu užsimojo lazdel÷mis. Sneipas suriko: Expelliarmus! Plykstel÷jo rau-

dona šviesa, ir Lokhartą baisi j÷ga puste nupūt÷ nuo pakylos. Jis plojosi į 
sieną ir atsimušęs nuo jos sudribo ant grindų. 

Smirdžius ir dar keli „klastuoliai“ ÷m÷ džiūgauti. Hermiona pasi-
stieb÷. 

- Kaip manai, ar jam nieko neatsitiko? - suspigo. 
- Na, ir kas, jei atsitiko? - vienu balsu atšov÷ Haris su Roniu. 

Lokhartas svyruodamas šiaip taip atsistojo. Kepur÷ buvo nukritusi, 
garbanoti plaukai stirksojo į visas puses. 

- Štai ir įsitikinote, - tar÷ jis, kep÷stuodamas atgal ant pakylos. - Tai 
buvo Nuginklavimo kerai... Matote, pamečiau lazdelę... a, d÷kui, panele 
Braun. Taip, profesoriau Sneipai, puikus sumanymas parodyti šių kerų 
veikimą, tačiau, drįstu pasakyti, iš pat pradžių buvo aišku, ką ketinate. 
Jei būčiau nor÷jęs jums sutrukdyti, būtų buvę nepaprastai lengva. Bet 
pamaniau, kad mokiniams naudinga išvysti... 

Sneipas kone pajuodo iš pasiutimo. Galbūt Lokhartas pasteb÷jo, nes 
skubiai nutar÷: 

- Gana rodyti! Dabar aš jus visus suskirstysiu poromis. Profesoriau 
Sneipai, jeigu sutiktum÷te pad÷ti... 

Juodu ÷jo per minią parinkdami mokinius į poras. Lokhartas Ne-
vil į sustat÷ su Džastinu Finč-Flečliu, bet Harį ir Ronį pirmas pasiek÷ 
Sneipas. 

- Manau, laikas išardyti svajonių komandą, - nusijuok÷ jis. - Vizli, 
gal÷si treniruotis su Finiganu. Poteris... 

Haris negalvodamas ženg÷ prie Hermionos. 
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- Nieko panašaus, - šaltai tar÷ Sneipas. - Ponaiti Smirdžiau, ateik. Pa- 
žiūr÷sime, ką paveiksi su garsiuoju Poteriu. O tu, panele Įkyr÷le... stokis 
prie panel÷s Peštuk÷s. 

Išsišiepęs atžirgliojo Smirdžius. Už jo ženg÷ Klastūnyno mergiot÷, kuri 
Hariui primin÷ „Atostogų su laum÷mis“ iliustraciją. Didel÷, drūta, karin-
gai atsikišusia žiauna. Hermiona silpnai šyptel÷jo jai, bet atsako nesu-
lauk÷. 

- Sustokite priešais, - sušuko nuo pakylos Lokhartas, - ir nusilenkite! 
Haris su Smirdžiumi vos vos linktel÷jo įdūrę į kits kitą akis. 

- Iškelti lazdeles! - šauk÷ Lokhartas. - Kai suskaičiuosiu iki trijų, pa- 
leiskite burtus ir nuginkluokite priešininką. Tik nuginkluokite, nieko dau- 
giau... nenorime nelaimingų atsitikimų. Viens, du, trys... 

Haris užsimojo lazdele, bet Smirdžiui užteko išgirsti „du“ - jo kerai 
Hariui smog÷ taip smarkiai, kad jam pasirod÷, jog per galvą gavo keptu-
ve. Jis susverd÷jo, bet, regis, visos kūno dalys veikia, tad nebegaišo, nu-
kreip÷ lazdelę į Smirdžių ir šūktel÷jo: Rictusempra! 

Sidabrinis spindulys smigo Smirdžiui į pilvą, ir jis švokšdamas su-
siriet÷. 

- Sakiau, tik nuginkluoti! - r÷k÷ Lokhartas susikovusiems mokiniams. 
Smirdžius suklupo. Haris jam pataik÷ Kutenimo kerais, ir tas iš juoko 
nebegal÷jo pajud÷ti. Haris lauk÷, miglotai nujausdamas, kad būtų ne- 
sportiška užburti Smirdžių, kol jis voliojasi ant grindų, tačiau tai buvo 
klaida. Gaudydamas kvapą, Smirdžius nusitaik÷ lazdele Hariui į kelius, 
krioktel÷jo: Tarantallegra! - ir Hario kojos leidosi nevalingai treps÷ti tarsi 
šokdamos. 

- Sustokite! Sustokite! - klyk÷ Lokhartas, bet Sneipas ÷m÷ veikti. 
- Finite incantatem! - suriko jis. Hariui kojos nurimo, Smirdžius liov÷si 

kvatoti, visi ÷m÷ žvalgytis. 
Ore draik÷si žalsvi dūmai. Ir Nevilis, ir Džastinas dv÷suodami gul÷jo 

ant grindų. Ronis k÷l÷ nuo žem÷s papilkusį Semą, atsiprašin÷damas už 
savo sulūžusios lazdel÷s šunybes. Bet Hermiona ir Milisenta Peštuk÷ dar 
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neišsiskyr÷: Milisenta Hermionai užlauž÷ ranką kaip per imtynes, ir toji 
dejavo iš skausmo. Lazdel÷s užmirštos gul÷jo ant grindų. Haris šoko ir 
atpl÷š÷ Milisentą. Nelengvai, nes ji buvo daug stambesn÷ už jį. 

- Vaje, vaje, - murm÷jo Lokhartas, blaškydamasis minioje, apžiūri- 
n÷damas dvikovų padarinius. - Kelkis, Makmilanai... atsargiau, pane- 
le Fosit... smarkiai suspausk, tuoj pat nustos b÷gti kraujas, Batai... Ži- 
note, geriau jus išmokysiu, kaip atremti piktus kerus, - uždusęs tar÷ 
Lokhartas, stov÷damas vidury sal÷s. Dirstel÷jęs į juodas ž÷rinčias Snei- 
po akis, greit nusuko žvilgsnį. - Kviečiu savanorius... Gal judu, Ne- 
v÷kšla ir Finč-Flečli? 

- Nieko iš to nebus, profesoriau Lokhartai, - įsp÷jo Sneipas, atplasno- 
jęs tarsi didelis piktas šikšnosparnis. - Nev÷kšla visai paprastučiais ke- 
rais ką nori nugaluos. Gali tekti Finč-Flečlio likučius į ligoninę siųsti deg- 
tukų d÷žut÷je. - Ir taip išraudęs Nevilis pasidar÷ kaip burokas. - Gal, 
sakau, tegul pabando Smirdžius ir Poteris? - kreivai vyptel÷jo Sneipas. 

- Puiki mintis! - apsidžiaug÷ Lokhartas ir pamojo Hariui su Smirdžiu- 
mi ateiti į sal÷s vidurį. Minia prasiskyr÷. 

- Taigi, Hari, - mok÷ Lokhartas, - kai Smirdžius nusitaikys į tave laz- 
dele, daryk šitaip. 

Jis išk÷l÷ savąją lazdelę, band÷ kažkaip įmantriai ją pasukioti, bet laz-
del÷ iškrito iš rankos. Sneipas išsišiep÷. Lokhartas greit ją pak÷l÷. 

- Opa, mano lazdel÷ per daug įsiaudrino. 
Sneipas prislinko prie Smirdžiaus, pasilenk÷ ir kažką pašnibžd÷jo į 

ausį. Smirdžius irgi išsišiep÷. Haris nervingai pažiūr÷jo į Lokhartą ir 
tar÷: 

- Profesoriau, ar galite dar kartą parodyti? 
- Išsigandai? - burbtel÷jo Smirdžius taip, kad Lokhartas negird÷tų. 
 

- Nor÷tum, - puse lūpų tarstel÷jo Haris. 
Lokhartas smagiai paplojo Hariui per petį. 
- Tik daryk, kaip aš dariau, Hari! 
- Ką, išmesti lazdelę? 
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Tačiau Lokhartas nesiklaus÷. 
- Trys, du, vienas, jau! - sušuko. 
Smirdžius mikliai kilstel÷jo lazdelę ir subliov÷: Serpensortia! 
Jo lazdel÷s galas sprogo. Haris pasibais÷jęs pamat÷, kaip išl÷k÷ ilga 

juoda gyvat÷, plumptel÷jo ant grindų ir jau taik÷si kirsti. Mokinių minia 
spiegdama ÷m÷ grūstis tolyn. 

- Nejud÷k, Poteri, - tingiai pasak÷ Sneipas, aiškiai m÷gaudamasis Hario 
bej÷giškumu, kaip tas stovi sustingęs, akis į akį su nuožmia gyvate. - Aš 
ja atsikratysiu... 

- Leiskite man! - pasišov÷ įvesti tvarką Lokhartas. Jis mostel÷jo lazde- 
le gyvat÷s pus÷n. Nuaid÷jo trenksmas, bet gyvat÷, užuot išnykusi, paki- 
lo aukštai į orą ir v÷l sunkiai žnektel÷jo ant grindų. Įsiutusi, baisiai šnypš- 
dama, ji nušliauž÷ tiesiai prie Džastino Finč-Flečlio ir v÷l pasik÷l÷ kirsti. 

Haris iki galo nesuprato, kod÷l taip padar÷. Netgi nesuvok÷, kaip tai 
atsitiko. Tik pajuto, kad kojos pačios neša prie gyvat÷s, tarsi būtų ant 
ratukų, ir išgirdo save kvailai šūktelint: 

- Neliesk! 
Ir, o stebukle, gyvat÷ suglebo ir liko gul÷ti rami kaip stora juoda sodi-

ninko žarna, įsmeigusi akytes į Harį. Hariui išgaravo visa baim÷. Žinojo, 
kad gyvat÷ nieko nebepuls, nors nebūtų paaiškinęs, iš kur šitai suprato. 

Jis šypsodamasis pažvelg÷ į Džastiną. Tik÷josi, kad Džastinas apsi-
džiaugs, nustebs ar net pad÷kos, - tačiau jis kažkod÷l atrod÷ piktas ir 
išsigandęs. 

- Ką sau manai šitaip žaisdamas? - suriko ir, Hariui nesp÷jus n÷ išsi- 
žioti, pasisuko ir puol÷ iš sal÷s. 

Sneipas ženg÷ į priekį, mostel÷jo lazdele, ir gyvat÷ išnyko juodų 
dūmų debes÷lyje. Sneipas žiūr÷jo į Harį kažkaip keistai: akylai ir ne-
patikliai, Hariui visai nepatiko jo žvilgsnis. Jis neaiškiai gird÷jo, kaip 
pasieniais gr÷smingai murma mokiniai. Staiga kažkas timptel÷jo iš 
užpakalio. 

- Einam, - ausyse suskambo Ronio balsas. - Judinkis, einam... 
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Ronis išved÷ jį iš sal÷s. Hermiona išskub÷jo kartu. Jiems žengiant pro 
duris, visi dav÷ kelią lyg bijodami kuo nors užsikr÷sti. Haris netur÷jo 
supratimo, kas darosi. Nei Ronis, nei Hermiona nieko neaiškino, kol ne-
įtemp÷ jo į tuščią Grifų Gūžtos bendrąjį kambarį. Ronis pastūm÷ Harį 
s÷stis ir tar÷: 

- Tu esi Šnipštūnas! Kod÷l mums nesakei? 
- Kas toksai? - apstulbo Haris. 
- Šnipštūnas! - pakartojo Ronis. - Tu susišneki su gyvat÷mis! 
- Žinau, - tar÷ Haris. - Supranti, man tik antrą kartą šitai pavyko. Sy- 

kį zoologijos sode ant savo pusbrolio Dudlio užleidau smauglį - ilga pa- 
saka, - bet jis man aiškino niekada nematęs Brazilijos ir aš visai nenor÷- 
damas jį išleidau iš narvo. Dar nežinojau, kad esu burtininkas... 

- Smauglys tau sak÷ niekada nematęs Brazilijos? - silpnu balsu pa- 
kartojo Ronis. 

- Na, ir kas? - nesuprato Haris. - Man rodos, pus÷ mokinių šitai sugeba. 
- Oi ne, nesugeba. Tai labai reta dovana. Hari, šitas sugeb÷jimas blogas. 
- Kuo jau blogas? - papyko Haris. - Klausyk, jeigu nebūčiau gyvatei 

liepęs neliesti Džastino... 
- O, tu liepei jo neliesti? 
- O tau kaip atrodo? Juk ten buvai... pats gird÷jai. 
- Gird÷jau tik tiek, kad kalbi šnipšt÷liškai, gyvačių kalba. Kas žino, ką 

tu sakei? Nenuostabu, jog Džastinas išsigando. Atrod÷, kad tu gyvatę 
siundai, ar panašiai. Žinok, buvo šiurpu. 

Haris net išsižiojo. 
- Aš kalb÷jau kitokia kalba? Bet... šito nesuvokiau... kaip galima kal- 

b÷ti kita kalba, jeigu net nežinai, kad ją moki? 
Ronis papurt÷ galvą. Abu su Hermiona stov÷jo tarsi ką palaidoję. Haris 

nesuprato, kas jau čia taip baisu. 
- Gal pasakysi, kod÷l negerai sustabdyti bjaurybę gyvatę, kad Džasti- 

nui nenukąstų galvos? - paklaus÷ jis. - Ar svarbu, kaip tai padariau, kad 
tik Džastinui nereikia stoti į Begalvių medžiotojų būrelį? 



 159 

- Svarbu, - tyliai tar÷ Hermiona. - Matai, Salazaras Klastuolis gars÷jo 
mok÷jimu susišnek÷ti su gyvat÷mis. Štai kod÷l Klastūnyno herbas – gy- 
vat÷. 

Haris pastat÷ akis. 
- Taigi, - tarstel÷jo Ronis. - Dabar visa mokykla manys, kad esi koks 

nors jo proproproproproanūkis ar panašiai... 
- Bet aš nesu, - nežinia ko išsigando Haris. 
- Tau bus sunku įrodyti, - tar÷ Hermiona. - Jis gyveno prieš tūkstantį 

metų. Iš kur mes galime žinoti, kad nesi? 
 

* 
 
Tą naktį Haris beveik akių nesud÷jo. Pro plyšelį lovos užuolaidoje žiur÷-
jo, kaip palei bokšto langelį skraido snaig÷s, ir mąst÷. 

Ar tikrai gali būti, kad jis - Salazaro Klastuolio palikuonis? Šiaip ar 
taip, apie t÷vo šeimą jis nieko nežino. Dursliai griežtai uždraud÷ klausi-
n÷ti apie jo burtininkų giminę. 

Haris sau paband÷ ką nors pasakyti šnipšt÷liškai. N÷ žodžio. Matyt, 
reikia susidurti su gyvate, tada pavyktų. 

„Betgi aš mokausi Grifų Gūžtoje, - svarst÷ Haris. - Paskirstymo kepur÷ 
nebūtų manęs čia paskyrusi, jei tur÷čiau Klastuolio kraujo...“ 

- Aha! - cyptel÷jo balselis galvoje. - O ar neprisimeni, kad Paskirstymo 
kepur÷ nor÷jo tave paskirti į Klastūnyną? 

Haris pasivert÷ ant šono. Kitą dieną per herbalogijos pamoką Džasti-
nui paaiškins, kad jis liep÷ gyvatei nurimti, o ne erzino ją. Kiekvienas 
kvailys gal÷jo suprasti, dar paman÷ piktai niurkydamas pagalvę. 

 
* 

 
Rytą jau ne snigo, bet pust÷, ir dar taip, kad žem÷ su dangumi maiš÷-
si, d÷l to paskutin÷ šį semestrą herbalogijos pamoka buvo atid÷ta. Pro-
fesor÷ Diegavirt÷ nor÷jo mandragoroms užd÷ti kepuraites ir šalikus. 
Šios sud÷tingos operacijos ji niekam neketino patik÷ti: reik÷jo, kad 
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mandragoros užaugtų kuo greičiau ir atgaivintų Ponią Noris ir Koli-
ną Kriv į. 

Hariui vis neiš÷jo iš galvos mintis apie Džastiną. Jie s÷d÷jo bendrajame 
kambaryje prie židinio, Hermiona su Roniu žaid÷ stebuklingais šach-
matais. 

- Po galais, Hari, - nebeteko kantryb÷s Hermiona, kai Ronio rikis nu- 
trauk÷ nuo lentos jos žirgą, - eik ir susirask tą Džastiną, jeigu tau taip 
svarbu. 

Taigi Haris išlindo pro angą už portreto galvodamas, kurgi jo ieškoti. 
Pilyje buvo tamsiau negu dieną, nes už langų sukosi pilkšvas sniegas. 

Haris sudreb÷jęs nu÷jo pro klases tarpais nugirsdamas, kas jose vyksta. 
Profesor÷ Makgonagal šauk÷ ant mokinio, kuris berods savo draugą pa-
vert÷ Muštuku. Atsispyręs pagundai pasižiūr÷ti, Haris ÷jo toliau. Galbūt 
Džastinas nusprend÷ per laisvą pamoką pasimokyti, tod÷l Haris nutar÷ 
pirmiausia užsukt į biblioteką. 

Ir iš tiesų bibliotekos gale s÷d÷jo keletas Švilpyn÷s moksleivių, tur÷jusių 
būti herbalogijos pamokoje, bet jie nesimok÷. Žengdamas tarp aukštų 
lentynų, Haris mat÷, jog jie sukišę galvas karštai šnekasi. Džastino 
nepasteb÷jo. Pasukęs prie jų staiga nugirdo pokalbį ir Nematomajame 
skyriuje sustojo pasiklausyti. 

- D÷l visa ko, - tar÷ drūtas vaik÷zas, - liepiau Džastinui pasisl÷pti 
mūsų miegamajame. Suprantate, jeigu Poteris jį nusižiūr÷jo kaip naują 
auką, Džastinui geriausia kurį laiką nesimaišyti jam akyse. Nuo to kar- 
to, kai Poteriui prasitar÷, kad jo t÷vai - Žiobarai, Džastinas visą laiką 
kažko panašaus tik÷josi. Jis netgi pasak÷ tur÷jęs stoti į Itono koledžą. 
Klastuolio palikuoniui slankiojant po mokyklą, tokiais dalykais nedera 
girtis, ar ne? 

- Nejau, Erni, iš tikrųjų tiki, kad Poteris? - susirūpino geltonkas÷ mer- 
gyt÷. 

- Hana, - iškilmingai tar÷ drūtulis, - jis yra Šnipštūnas. Visi žino, jog 
tai juodojo raganiaus ženklas. Ar teko gird÷ti apie padorų burtininką, 
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kuris susikalb÷tų su gyvat÷mis? Juk ir Klastuolis buvo vadinamas gyvat-
liežuviu. 

Kilo murmesys, ir Ernis toliau įrodin÷jo: 
- Prisimenate, kas buvo parašyta ant sienos? Dreb÷kit, įp÷dinio priešai. 

Poteris kažko supyko ant Filčo. Ir štai nukent÷jo Filčo kat÷. Tasai pirma- 
kursis, Krivis, per kvidičo rungtynes erzino Poterį, fotografavo gulintį 
purvyne. Ir va jums - Krivis užpultas. 

- Visada atrod÷ toks mielas, - suabejojo Hana. - Be to, jis, ne kas kitas, 
nugal÷jo Patys Žinote Ką. Taigi negali būti labai blogas? 

Ernis ÷m÷ paslaptingai šnibžd÷ti, „švilpinukai“ dar labiau sukišo gal-
vas, o Haris prisislinko arčiau, kad gird÷tų. 

- Niekas nežino, kaip jis liko gyvas. Juk tur÷jo ištikšti. Tik labai stiprus 
juodasis raganius gal÷jo atsilaikyti prieš tokius kerus. Galbūt tod÷l Patys 
Žinote Kas ir nor÷jo jį nužudyti. Neketino pakęsti tamsiųjų j÷gų konku- 
rento. Įdomu, kokias dar galias slepia Poteris? 

Haris nebegal÷jo klausytis. Garsiai sukos÷jęs, išlindo iš už lentynų. Jei 
nebūtų taip supykęs, būtų pasijuokęs iš atsiv÷rusio vaizdelio: visi „švil-
pinukai“ atrod÷ lyg suakmen÷ję, Ernis išbalo. 

- Labas, - tar÷ Haris. - Aš ieškau Džastino Finč-Flečlio. 
Pasitvirtino didžiausi jų nuogąstavimai. Visi sužiuro į Ernį. 
- Ko iš jo nori? - drebančiu balsu paklaus÷ Ernis. 
- Nor÷jau jam pasakyti, kaip iš tikrųjų buvo su ta gyvate, - atsak÷ 

Haris. 
Ernis prikando perbalusią lūpą ir pasak÷: 
- Mes visi tenai buvome. Mat÷me, kas atsitiko. 
- Vadinasi, pasteb÷jote, kad kai gyvatei pasakiau, ji pasitrauk÷? 
- Aš tik mačiau, - atkakliai tvirtino Ernis, - kaip tu kažką sakei šnipš- 

t÷liškai ir varei gyvatę, kad pultų Džastiną. 
- Aš jos nevariau! - virp÷damas iš pykčio, puol÷ Haris. - Jos net nepa- 

liečiau! 
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- Jis tik per plauką liko nenukent÷jęs, - nenusileido Ernis. - Beje, jei- 
gu tau atrodo įtartina, - paskubomis pridūr÷, - galiu pasakyti, kad mūsų 
šeimoje jau devynios kartos burtininkų ir raganų, o mano kraujas gry- 
nas kaip... 

- Man nerūpi, koks tas tavo kraujas! - įtūžo Haris. - Kod÷l aš tur÷čiau 
persekioti Žiobarų vaikus? 

- Gird÷jau, kad tu nekenti Žiobarų, pas kuriuos gyveni, - greit atšov÷ 
Ernis. 

- Durslių neįmanoma m÷gti, - pasak÷ Haris. - Nor÷čiau, kad jūs pa- 
m÷gintum÷te. 

Apsisukęs ant kulno, jis išl÷k÷ iš bibliotekos užsidirbdamas priekaiš-
tingą madam Pensn÷ žvilgnį. Bibliotekinink÷ šveit÷ paauksuotą storos 
ker÷jimų knygos viršelį. 

Haris drož÷ koridoriumi nelabai žiūr÷damas, kur eina, tod÷l vos neat-
sis÷do atsitrenkęs į kažką didžiulį. 

- O, labas, Hagridai, - pasisveikino Haris. 
Žmogaus veidą sl÷p÷ snieginas vilnonis šalmas, tačiau jis gal÷jo būti 

tik Hagridas, nes su savo kurmenų kailiniais visą koridorių užtv÷r÷. Di-
dele pirštin÷ta ranka jis neš÷si negyvą gaidį. 

- Nagi, Hari, - patrauk÷ jis šalmą nuo burnos, - kod÷l tu ne pamoko- 
je? Gal sergi? 

- Pamokos n÷ra, - atsak÷ Haris atsitiesdamas. - O tu čia ką veiki? 
Hagridas parod÷ į kabaluojantį gaidį. 

- Šį semestrą antras nugalabytas, - paaiškino. - Arba lap÷s, arba krau- 
jasiurbiai goblinai. Noriu gauti direktoriaus leidimą magiškuoju ratu api- 
br÷žti vištidę. 

Iš po savo gauruotų antakių jis atidžiau pažvelg÷ į Harį. 
- Ar tikrai nesirguliuoji? Visas raudonas ir nesmagus. 
Haris nerado j÷gų pakartoti viskam, ką apie jį pliurp÷ Ernis ir kiti Švil-

pyn÷s mokiniai. 
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- Nieko man n÷ra, - pasak÷. - Aš jau eisiu, Hagridai, kita pamoka trans- 
figūracijos, reikia pasiimti knygas. 

Jis nuskub÷jo vis dar galvodamas, ką šnek÷jo Ernis. Nuo to karto, kai 
Poteriui prasitar÷, kad jo t÷vai - Žiobarai, Džastinas visą laiką kažko panašaus 
tik÷josi... 

Užlipęs laiptais, Haris pasuko baisiai tamsiu koridoriumi: ledinis skers-
v÷jis, pučiantis pro atsiknojusį lango stiklą, buvo užgesinęs deglus. Vi-
duryje koridoriaus staiga ant kažko užlipo. 

Prisimerkęs įsižiūr÷jo, ir jam pasidar÷ silpna. 
Ant grindų gul÷jo Džastinas Finč-Flečlis, suakmen÷jęs ir šaltas kaip 

ledas; jo veide buvo sustingusi nuostaba, negyvos akys žvelg÷ į lubas. 
Šalia jo išvydo kitą figūrą. Keistesnio vaizdo Haris dar nebuvo matęs. 

Tai buvo Beveik Begalvis Nikas, tik jau ne perregimas ir balkšvas kaip 
migla, o juodas lyg dūmai. Jis sūpavosi gulsčias per porą sprindžių nuo 
grindų. Galva tebebuvo pusiau nukirsta, veidas toks pat nustebęs kaip ir 
Džastino. 

Haris atsistojo tankiai alsuodamas, širdis dauž÷si į šonkaulius. Greitai 
apsidairęs tuščiame koridoriuje, išvydo, kaip nuo Džastino ir Niko sprun-
ka virtin÷ juodų vorų. Nieko negird÷ti, tiktai klas÷se slopiai kalba moky-
tojai. 

Jis gal÷jo pab÷gti, ir niekas nebūtų sužinojęs, kad jo čia būta. Bet kaipgi 
paliksi juos šitaip gulinčius... Reikia šauktis pagalbos. Ar kas nors pa-
tik÷s, kad jis d÷l šito nekaltas? 

Kol persigandęs šitaip stov÷jo, šalia atsidar÷ durys ir pro jas išskrido 
poltergeistas Akilanda. 

- Ką matau, mūsų Poteris? - sukvakš÷jo Akilanda ir pral÷kdamas vos 
nenumuš÷ Hariui akinių. - Ką Poteris rezga? Ko čia Poteris tyko... 

Akilanda nutilo nesp÷jęs ore apsiversti kūlio. Kab÷damas žemyn galva, 
pamat÷ Džastiną ir Beveik Begalvį Niką. Jis staigiai atsivert÷ stačias, 
įtrauk÷ oro ir, nesp÷jus Hariui sulaikyti, ÷m÷ r÷kti: PUOLA! PUOLA! VöL 
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UŽPUOLö! PAVOJUS IR ŽMONöMS, IR DVASIOMS! GELBöKITöS! 
PUOLA! 

Trinkt, trinkt, trinkt sutrinks÷jo durys, iš klasių pasipyl÷ mokiniai. Ke-
lias minutes buvo toks sąmyšis, kad jie vos nesutryp÷ Džastino ir kas 
nors vis įlipdavo į Beveik Begalvį Niką. Mokytojai šauk÷ nutilti. Kažkas 
Harį prispaud÷ prie sienos. Atb÷go profesor÷ Makgonagal su visa klase, 
išl÷kusia iš transfigūracijos pamokos. Vieno mokinio plaukai tebebuvo 
dryžuoti. Savo lazdele ji paleido tokį trenksmą, kad visi nuščiuvo, ir mo-
kinius suvar÷ į klases. Pratušt÷jus koridoriui, uždusęs atb÷go Ernis. 

- Sugautas nusikaltimo vietoje! - sužvigo jis išbalęs, rodydamas pirš- 
tu į Harį. 

- Užtenka, Makmilanai! - sudraud÷ jį profesor÷ Makgonagal. Palub÷je, 
piktai vaipydamasis, sukiojosi Akilanda. Jis m÷go sąmyšį. Kai mokytojai 
pasilenk÷ prie Džastino ir Beveik Begalvio Niko, Akilanda uždainavo: 
 

Oi, Poteri, rupke, kokie čia kerai? 
Galabiji žmones, ir viskas gerai? 

 
- Liaukis, Akilanda! - užriko profesor÷ Makgonagal, ir Akilanda nu- 

zvimb÷ šonan, parodęs Hariui liežuvį. 
Profesorius Flitvikas ir profesorius Kairiarankis iš Astronomijos ka-

tedros nuneš÷ Džastiną į ligoninę, tačiau niekas neišman÷, ką daryti su 
Beveik Begalviu Niku. Galų gale profesor÷ Makgonagal išbūr÷ iš oro di-
delę v÷duoklę ir liep÷ Erniui užvaryti Beveik Begalvį Niką viršun. V÷-
duodamas v÷duokle, Ernis stūm÷ šm÷klą, ir ta jud÷jo lyg ant oro pagal-
vių. Haris ir profesor÷ liko vieni du. 

- Paskui mane, Poteri, - tar÷ ji. 
- Profesore, - prabilo Haris, - prisiekiu, kad aš ne... 
- Tai jau ne mano valioje, Poteri, - nukirto profesor÷ Makgonagal. 

Tyl÷dami jie pasuko už kampo, ir profesor÷ sustojo priešais didelę ir itin 
bjaurią akmeninę chimerą. 
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- Citrinų šerbetas! - tar÷ ji. Aišku, tai buvo slaptažodis, nes chimera 
staiga atgijo, atšoko į šoną ir siena už jos prasiskyr÷. Net ir bijodamas 
Haris negal÷jo nesisteb÷ti. Už sienos buvo įviji laiptai, slenkantys 
aukštyn kaip eskalatorius. Juodviem atsistojus ant jų, siena dunks-
tel÷dama susiv÷r÷. Jie kilo ir kilo ratais, kol pagaliau, truputį apsvai-
gęs, Haris išvydo nusvidintas ąžuolo duris ir grifo pavidalo žalvarinį 
belstuką. 

Jisai suprato, kur jį atved÷. Čia tikriausiai gyvena Dumbldoras. 
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DVYLIKTAS SKYRIUS 
 

Multisulčių eliksyras 
 

Profesor÷ Makgonagal pabeld÷ į duris. Jos tyliai atsiv÷r÷, ir jie įženg÷. 
Profesor÷ liep÷ Hariui palaukti ir nu÷jo. 

Haris apsidair÷. Viena buvo aišku: iš visų mokytojų kabinetų, kuriuose 
tais metais jam teko būti, Dumbldoro buvein÷ įdomiausia. Jei nebūtų 
mirtinai bijojęs, kad išmes iš mokyklos, Haris būtų džiaugęsis gal÷damas 
ją apžiūr÷ti. 

Erdviame apskritame kambaryje sklido keisti garsai. Ant stalelių rai-
tytomis kojomis įdomūs sidabriniai instrumentai dūgzdami leido dūmų 
kamuolius. Sienos buvo nukabintos senųjų direktorių portretais, visi jie 
ramiai snūduriavo. Dar riogsojo milžiniškas rašomasis stalas, o už jo ant 
lentynos stov÷jo nuskurusi Paskirstymo kepur÷. 

Haris dvejojo. Budriai nužvelg÷ ant sienos snaudžiančias raganas ir 
burtininkus. Juk nieko blogo, jeigu paims Paskirstymo kepurę ir v÷l ją 
užsid÷s? Kad įsitikintų... kad įsitikintų, ar teisingai paskirtas. 

Jis ramiai už÷jo už stalo, nuk÷l÷ kepurę ir atsargiai užsid÷jo. Buvo per 
didel÷, užsmuko ant akių, kaip ir pirmąjį kartą. Haris spoksojo į juodą 
kepur÷s vidų ir lauk÷. Staiga ausin prabilo plonas balselis: 

- Neramu, Hari Poteri? 
- Aaa... taip. Aš... aš atsiprašau... nor÷jau paklausti... 
- Tau rūpi, ar tave teisingai paskyriau, - gyvai užbaig÷ kepur÷. - Ką 

gi, sunku buvo nuspręsti. Bet aš sakiau ir sakysiu... - Hariui pašoko šir- 
dis. -... kad Klastūnyne tau būtų sekęsi. 

Hariui nu÷jo per širdį. Jis nusitrauk÷ nuo galvos kepurę. Ji karojo ran-
koje išblukusi ir murzina. Haris užkišo ją atgal ant lentynos. 
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- Tu klysti, - garsiai tar÷ tylinčiai kepurei. Ji nejud÷jo. Haris pasitrau- 
k÷ atgal, nenuleisdamas nuo jos akių. Staiga už nugaros pasigirdo gargi- 
mas ir jis atsisuko. 

Vis d÷lto kambaryje buvo ne vienas. Ant auksin÷s laktos už durų tu-
p÷jo kažkoks nušiuręs paukštis, panašus į nupeštą kalakutą. Haris įsmeig÷ 
į jį akis, paukštis savo ruožtu tūžliai d÷btel÷jo į jį ir kimiai sugarg÷. Ha-
riui pasirod÷, kad paukštis nesveikas. Akys apsiblaususios, iš uodegos 
jam žiūrint iškrito kelios plunksnos. 

Haris vos sp÷jo pagalvoti, kad to dar betrūko, jei prie jo nugaištų Dum-
bldoro augintinis, kai paukštis užsiliepsnojo. 

Haris persigandęs suriko ir atsitrenk÷ į stalą. Apsidair÷, ar n÷ra bent 
stiklin÷s su vandeniu, bet nemat÷. Paukštis virto ugnies kamuoliu. Jis 
dar šaižiai klyktel÷jo, ir iš jo liko pelenų krūvel÷ ant grindų. 

Atsidar÷ kabineto durys. Įženg÷ labai rimtas Dumbldoras. 
- Profesoriau, - išlemeno Haris, - jūsų paukštis... aš nieko negal÷jau 

padaryti... jis užsideg÷, ir gana... 
Haris apstulbo, kai Dumbldoras nusišypsojo. 
- Seniai laikas, - pasak÷. - Jau kelios dienos klaikiai atrod÷. Kiek kar- 

tų sakiau atsinaujinti. 
Jis nusijuok÷ iš Hario išraiškos. 
- Hari, Foksas yra feniksas. At÷jus laikui mirti, feniksai sudega ir at- 

gimsta iš pelenų. Žiūr÷k... 
Haris atsigręžęs sp÷jo pamatyti, kaip iš pelenų iškišo galvytę mažiukas 

susiraukšl÷jęs paukštelis. Atrod÷ bjaurus kaip ir suaugęs paukštis. 
- Gaila, kad jį matei sudegimo dieną, - kalb÷jo Dumbldoras, s÷sda- 

masis už stalo. - Šiaip yra labai gražus: nuostabios raudonos ir auksin÷s 
plunksnos. Fantastiški paukščiai tie feniksai. Gali panešti sunkiausius ne- 
šulius, jų ašaros gydo, be to, nepaprastai ištikimi augintiniai. 

Priblokštas liepsnojančio Fokso, Haris buvo pamiršęs, ko čia at÷jo, bet 
viską prisimin÷, kai Dumbldoras atsis÷do į k÷dę aukšta atkalte ir įbed÷ į 
Harį savo skvarbų m÷lynų akių žvilgsnį. 
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Nesp÷jus Dumbldorui dar ko pasakyti, su trenksmu atsidar÷ durys ir 
įsiverž÷ Hagridas - paklaikusiomis akimis, nusmukusiu gobtuvu, visas 
pasišiaušęs. Jo rankoje tabalavo negyvas gaidys. 

- Ne Haris tai padar÷, profesoriau Dumbldorai, - puol÷ aiškinti Hag- 
ridas. - Aš su juo šnek÷jau vos kelios sekund÷s prieš įvykį, jis negal÷jo 
sp÷ti... 

Dumbldoras band÷ kažką sakyti, bet Hagridas toliau susijaudinęs du-
deno mosuodamas gaidžiu taip, kad plunksnos lakst÷. 

- Tikrai jis negal÷jo, jeigu reiks, prisieksiu pačiai Magijos ministerijai... 
- Hagridai, aš... 
- Profesoriau, jūs suklydote. Žinau, kad Haris jokiu būdu ne... 
- Hagridai! - riktel÷jo Dumbldoras. - Aš ir nemanau, kad Haris už- 

puol÷ tuos žmones. 
- Oi... - atsipeik÷jo Hagridas. Gaidys nukaro prie šono. - Gerai, di- 

rektoriau. Aš palauksiu koridoriuje. 
Ir nerangiai išplumpino. 
- Profesoriau, jūs netikite, kad aš tai padariau? - dar paklaus÷ Haris. 

Dumbldoras nubrauk÷ nuo stalo gaidžio plunksnas. 
- Ne, netikiu, - atsak÷ Dumbldoras, bet jo veidas v÷l surimt÷jo. - Ta- 
čiau noriu pasišnek÷ti. 

Haris neramiai lauk÷, o Dumbldoras žiūr÷jo į jį sud÷jęs rankas prie-
šais veidą. 

- Noriu paklausti, Hari, ar neturi man ko nors pasakyti, - švelniai ta- 
r÷. - Bet ko. 

Haris nesusigaud÷, apie ką kalb÷ti. Prisimin÷ Smirdžiaus grasinimą, 
kad dabar ateisianti eil÷ Purvakraujams, ir Multisulčių eliksyrą, kunku-
liuojantį Vaitokl÷s Mirtos tualete. Tada pagalvojo apie du kartus gird÷tą 
bekūnį balsą ir Ronio žodžius: Gird÷ti niekam daugiau negirdimus balsus -
blogas ženklas net magijos pasaulyje. Dar jis mąst÷, ką visi apie jį šneka, ir 
kaip baisu, jeigu jis kuo nors susijęs su Salazaru Klastuoliu... 

- Ne, neturiu, profesoriau. 
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* 
 
Po išpuolio prieš Džastiną ir Beveik Begalvį Niką nerimas virto panika. 
Įdomu, kad labiausiai visus jaudino Beveik Begalvio Niko likimas. Kas 
dabar bus dvasiai, klausin÷jo vieni kitus. Kokia baisi j÷ga puola net mi-
rusiuosius? Prie bilietų kasos į Hogvartso ekspresą susidar÷ spūstis: visi 
nor÷jo išvažiuoti prieš Kal÷das. 

- Šitaip mes liksime vieni, - tar÷ Ronis Hermionai ir Hariui. - Mes, 
Niurzga, Gylys ir Smirdžius. Linksmos bus švent÷s. 

Niurzga ir Gylys, visada m÷gdžiodavę Smirdžių, irgi užsiraš÷ likti 
mokykloje. Šiaip Haris džiaug÷si, kad kiti išvažiuoja. Pavargo nuo ko-
ridoriuose jį ratu aplenkiančių mokinių, lyg jis tur÷tų iltis ar spjaudy-
tųsi nuodais. Pavargo nuo visur jį lydinčių kuždesio, šnypštimo ir ro-
dymo pirštais. 

Tačiau Fredžiui su Džordžu visa tai buvo baisiai juokinga. Žiūr÷k, jie 
jau ir lekia koridoriumi priešais Harį šaukdami: 

- Kelią Klastuolio įp÷diniui, baisiai piktam raganiui... 
Persis smerk÷ brolių elgesį. 
- Tokiais dalykais nejuokaujama, - šaltai pasak÷. 
- Ai, pasitrauk, Persi, Haris skuba, - atšov÷ Fredis. 
- Aha, jis eina į Paslapčių kambarį išgerti puodelio arbatos su savo 

iltimis ginkluotu tarnu, - kikeno Džordžas. 
Džin÷ irgi nerado iš ko juoktis. 
- Ką jūs darote? - piktindavosi ji, kai Fredis garsiai teiraudavosi Harį, 

kas bus kita jo auka, arba Džordžas apsimesdavo, jog dideliu česnaku 
ginasi nuo sutikto Hario. 

Haris d÷l to nepyko; gerai, kad bent Fredžiui su Džordžu mintis, jog 
jis gali būti Klastuolio įp÷dinis, pasirod÷ kvaila. Tačiau jų pokštai vis la-
biau erzino Draką Smirdžių. 

- Tod÷l, kad jam knieti pasisakyti, jog tai jo darbeliai, - žinovo tonu 
aiškino Ronis. - Juk žinote, kaip jam nepatinka, jeigu jį kas pralenkia, o 
tau tenka visa garb÷ už jo kiaulystes. 
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- Nebeilgai, - patenkinta tar÷ Hermiona. - Multisulčių eliksyras be-
veik gatavas. Tuoj tuoj išpešime iš jo tiesą. 

 
* 

 
Pagaliau baig÷si pirmas semestras ir pilį apgaub÷ gili kaip sniego pusnys 
tyla. Hariui ji buvo veikiau rami negu niūri. Smagu, kad jam, Hermionai 
ir Roniui priklauso visas Grifų Gūžtos bokštas, taigi galima niekieno ne-
trukdomiems lošti Sprogin÷jančiomis kortomis ir vieniems pratintis prie 
dvikovų. Fredis, Džordžas ir Džin÷ pasiliko mokykloje, atsisakę kartu su 
t÷vais keliauti pas Bilą į Egiptą. Persis, nepritariantis, jo nuomone, vai-
kiškam jų elgesiui, bendrajame kambaryje neužsibūdavo. Jiems jis pom-
pastiškai pareišk÷ pasilikęs tik tod÷l, kad jo, kaip prefekto, pareiga tokiu 
neramiu metu pad÷ti mokytojams. 

Išaušo šaltas ir baltas Kal÷dų rytas. Harį ir Ronį, vienu du antrakursių 
miegamajame, anksti prižadino Hermiona, įl÷kusi su dovan÷l÷mis. 

- Kelkit÷s, - garsiai liep÷ ji ir atitrauk÷ užuolaidas. 
- Hermiona, tau čia nedera būti, - sumurm÷jo Ronis, užsidengdamas 

akis nuo šviesos. 
- Linksmų Kal÷dų! - šūktel÷jo ji ir svied÷ jam dovan÷lę. - Aš jau prieš 

valandą atsik÷liau, dar įd÷jau auksaakių vabzdžių. Eliksyras gatavas. 
Hariui visi miegai išlakst÷. Jis mikliai atsis÷do. 
- Tikrai? 
- Visiškai, - atsak÷ Hermiona ir, nuk÷lusi žiurkę Susną, atsis÷do ant 

lovos. - Jei norime padaryti, ką sumanę, manau, reik÷tų šiąnakt. 
Tada į kambarį ūžtel÷jo Hedviga, snape laikydama mažą paket÷lį. 
- Labas, - laimingas pasitiko ją Haris. - Jau su manim draugauji? 
Ji meiliai sužnybo jam ausį. Tai buvo daug geresn÷ dovana už tą, kurią 

ji atneš÷ snape. Paket÷lis pasirod÷ esąs Durslių. Jie atsiunt÷ jam dantų 
krapštuką ir laiškelį, kuriuo liep÷ išsiaiškinti, ar jis negal÷tų likti Hog-
vartse ir per vasaros atostogas, ne tik Kal÷dų. 
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Kitos dovan÷l÷s buvo įdomesn÷s. Hagridas atsiunt÷ didelę skardinę 
sirupo irisų, juos Haris nusprend÷ prieš valgydamas suminkštinti prie 
židinio ugnies. Ronis dovanojo knygą „Skrydis su „Čadlio patrankos“ 
sviediniais“, pilną visokių įdomybių apie jo m÷gstamą kvidičo koman-
dą. Hermiona jam nupirko prestižinę erelio plunksną. Atvyniojęs pas-
kutinę dovaną, Haris rado naują ponios Vizli numegztą megztinį ir di-
delį slyvų pyragą. Padedant jos kortelę, v÷l sukirbo sąžin÷, mat prisimi-
n÷ pono Vizlio automobilį, kurio niekas daugiau nebereg÷jo nuo pat ano 
susidūrimo su Gluosniu Galiūnu, ir visus nusižengimus, kuriuos su Ro-
niu dar padarys. 

 
* 

 
Visus, netgi drebančius, kad tuoj reik÷s išgerti Multisulčių eliksyro, pri-
trenk÷ Kal÷dų pietūs. 

Didžioji sal÷ atrod÷ pasakiškai. Stov÷jo kelios šerkšnu padabintos eg-
lut÷s, lubas puoš÷ ilgos ir storos bugienių ir laum÷s šluotų girliandos, 
negana to - iš stebuklingų lubų krito šiltas sniegas! Dumbldoras užved÷ 
keletą savo m÷gstamų kal÷dinių giesmių; Hagridas su kiekviena gogel-
mogelio, pagardinto romu, stikline pl÷š÷ vis garsiau. Persis, nepasteb÷-
jęs, kad Fredis užker÷jo jo prefekto ženkliuką ir jis dabar skelb÷ „Gv÷ra“, 
vis klausin÷jo, ko jie visi krizena. Hariui netgi buvo n÷ motais, kad nuo 
Klastūnyno stalo Smirdžius laid÷ kandžias pastabas apie jo naująjį megz-
tinį. Jei pasiseks, po kelių valandų Smirdžius gaus, ko nusipelnęs. 

Haris su Roniu vos sp÷jo sušveisti po trečią kal÷dinio pudingo porciją, 
kai Hermiona juos išsived÷ į koridorių užbaigti pasirengimų vakarui. 

- Mums dar reikia gauti po dalelę tų, į kuriuos norime būti panašūs, -
pasak÷ ji taip paprastai, lyg siųstų juos į parduotuvę skalbimo miltelių. -
Be abejo, geriausia paimti ką nors Gylio ir Niurzgos, jie - geriausi Smir-
džiaus draugai, jiems jis viską išklos. Be to, reikia pasirūpinti, kad kol 
Smirdžių kvosime, mūsų neužkluptų tikrieji Gylys ir Niurzga. Aš viską 
suplanavau, - ramiai d÷st÷ Hermiona, nepaisydama apstulbusių drau- 
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gų. Ji parod÷ du riebius pyragaičius. - Aš į juos privariau paprastų mig-
domųjų. Tik reikia, kad Gylys su Niurzga pyrag÷lius atrastų. Žinote, ko-
kie ÷drūnai, beregint sušlamš. Kai užmigs, išraukite po keletą plaukų ir 
pasl÷pkite abudu sand÷liuke po laiptais. Haris su Roniu netik÷jo savo 
ausimis. 

- Hermiona, nejaugi manai... 
- Gali kas sukliudyti... 
Bet Hermionos akys sužibo šaltai it plienas - gyva profesor÷ Makgo-

nagal. 
- Eliksyras nieko nepad÷s be Niurzgos ir Gylio plaukų, - griežtai pa- 

sak÷ ji. - Norite ar nenorite iškvosti Smirdžių? 
- Gerai jau, gerai, - burbtel÷jo Haris. - O kaip tu? Kam pati ketini 

išrauti plauką? 
- Aš jau turiu! - Hermiona išdidžiai išsitrauk÷ iš kišen÷s buteliuką ir 

parod÷ jame įd÷tą vienui vieną plaukelį. - Prisimeni, kaip Dvikovų klu- 
be galyn÷jausi su Milisenta Peštuke? Ant mano apsiausto, kai band÷ ma- 
ne pasmaugti, paliko plaukelį! Bet ji išvažiavusi namo, tod÷l tur÷siu „klas- 
tuoliams“ pasakyti, jog apsigalvojau ir grįžau. 

Hermionai nudūmus dar patikrinti eliksyro, Haris su Roniu liūdnai 
pasižiūr÷jo į kits kitą. 

- Ar esi gird÷jęs apie planą, kuris tur÷tų tiek daug silpnų vietų? 
 

* 
 

Vis d÷lto, Hario ir Ronio nuostabai, pirmas operacijos etapas pavyko 
sklandžiai, kaip Hermiona ir pranašavo. Po šventin÷s arbatos vestibiulyje 
jie ÷m÷ tykoti Gylio su Niurzga: jie vieni pasiliko prie Klastūnyno stalo ir 
sukimšo po ketvirtą porciją biskvito su plakta grietin÷le ir šokoladu. 
Pyrag÷lius Haris sud÷jo ant tur÷klų galo. Išvydę Gylį su Niurzga išei-
nant iš sal÷s, jie greit užlindo už šarvų, stovinčių šalia gretimų durų. 

- Kiekgi galima kimšti? - sušnibžd÷jo Ronis, kai Niurzga nušvitęs pa-
rod÷ į pyrag÷lius ir stv÷r÷ vieną. Kvailai šypsodami, vaik÷zai sugrūdo 
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pyragaičius į savo plačius žabtus. Tada godžiai sumaumojo. Ir iš karto, 
net nenustoję šypsotis, aukštielninki bumbtel÷jo ant grindų. 

Va, kas buvo sunku - abu juos įgrūsti į sand÷liuką kitoje koridoriaus 
pus÷je. Jiems saugiai atgulus tarp šepečių ir kibirų, Haris išrov÷ Gyliui 
keletą šerių, o Ronis - kelis Niurzgos plaukus. Be to, jie nugvelb÷ batus, 
nes jų pačių buvo per maži Niurzgos ir Gylio kojoms. Dar neatitokę po 
to, ką pridar÷, nuskuod÷ į Vaitokl÷s Mirtos tualetą. 

Viduje buvo tamsu nuo tirštų juodų dūmų, virstančių iš kabinos, ku-
rioje Hermiona maiš÷ katilą. Apsiaustų skvernais užsidengę veidus, Ha-
ris su Roniu pabeld÷ į duris. 

- Hermiona! 
Trakštel÷jo skląstis ir išlindo Hermiona - nušvitusiu veidu, bet ir susi-

rūpinusi. Jie gird÷jo, kaip burbuliuoja ir kliuksi viralas, tirštas kaip siru-
pas. Ant klozeto dangčio stov÷jo trys taur÷s. 

- Ar atneš÷te? - nekantriai paklaus÷ Hermiona. 
Haris parod÷ Gylio plauką. 
- Gerai. O aš pa÷miau iš skalbyklos šituos apsiaustus, - parod÷ Her- 

miona maišelį. - Tapus Gyliu ir Niurzga, reik÷s didesnių. 
Visi trys sužiuro į katilą. Iš arti eliksyras atrod÷ lyg pamažu pušku-

liuojantis tirštas purvas. 
- Žinau, kad viską padariau teisingai, - tar÷ Hermiona, dar kartą per- 

b÷gdama akimis aptaškytus „Stipriausių vaistų ir nuodų“ puslapius. - 
Vaizdas toks, kaip nurodyta knygoje... Kai išgersime, atvirsime į save 
lygiai po valandos. 

- Kas toliau? - sukužd÷jo Ronis. 
- Išpilstom eliksyrą į tris taures ir išgeriam įd÷ję po plaukelį. 

Hermiona pripyl÷ sklidinas taures. Tada drebančia ranka į pirmąją 
taurę įd÷jo Milisentos Peštuk÷s plaukelį. 

Eliksyras garsiai sušnypšt÷ tarsi užviręs puodas ir po akimirkos pasi-
dar÷ kokčiai geltonas. 
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- Fu... Milisentos Peštuk÷s esencija, - susirauk÷ Ronis. - Dedu galvą, 
kad g÷ralas šlykštus. 

- D÷kite savo, - liep÷ Hermiona. 
Haris į vidurinę taurę įleido Gylio plauką, Ronis į likusiąją - Niurz-

gos. Abi taur÷s suputojo, sušnypšt÷; nuo Gylio plauko g÷ralas nusidaž÷ 
šlykščiai žalsva spalva, o nuo Niurzgos - tamsiai, purvinai ruda. 

- Pala, - sulaik÷ Haris Hermioną su Roniu, jau imančius taures. - Ne- 
gerkime visi vienoj vietoj: pavirtę Gyliu ir Niurzga, netilpsime čia. Be to, 
ir Milisenta n÷ra elf÷. 

- Gerai sakai, - pritar÷ Ronis, atrakindamas duris. - Gerkime atskiro- 
se kabinose. 

Atsargiai, kad neišlietų n÷ lašelio, Haris smuko į vidurinę kabiną. 
- Pasiruošę? - šūktel÷jo. 
- Pasiruošę, - atsiliep÷ Ronis su Hermiona. 
- Viens, du, trys... 
Susi÷męs nosį, Haris dviem maukais išg÷r÷ eliksyrą. Skonis kaip per-

virtos kopūstien÷s. 
Tučtuojau viduriuose tartum gyvat÷s ÷m÷ rangytis. Susirietęs jau man÷, 

kad apsivems. Staiga iš skrandžio gyva ugnis pasklido iki pat rankų ir 
kojų pirštų galų. Tada, sukniubęs ant grindų, su siaubu pasijuto tirpstąs: 
visa oda nupušk÷jo it karštas vaškas, beregint ÷m÷ augti rankos, pirštai 
sustor÷jo, nagai paplat÷jo, sustamb÷jo sąnariai. Skaudžiai išsitemp÷ pe-
čiai, dilgs÷jimas kaktoje sak÷, kad plaukai ima dygti nuo pat antakių, 
drabužiai perplyšo, nes krūtin÷ išsipl÷t÷ taip staigiai, lyg statin÷ būtų 
supl÷šiusi lankus. P÷das surakino keturiais numeriais per maži batai... 

Lygiai taip pat staigiai viskas liov÷si. Haris tysojo ant šaltų grindų klau-
sydamasis, kaip galiniame klozete liūdnai gurguliuoja Vaitokl÷ Mirta. Var-
gais negalais nusispyręs batus, Haris atsistojo. Štai kaip atrodo būti Gy-
liu. Savo didžiul÷mis drebančiomis rankomis jis nusitrauk÷ senuosius 
drabužius, siekiančius tik iki gurnelių, apsivilko Hermionos sumedžiotu 
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apsiaustu ir susirišo Gylio batus, didumo sulig laiv÷mis. Jau nor÷jo nu-
šukuoti nuo kaktos savo ilgus plaukus, bet užčiuop÷ tik kietus šerius, su-
ž÷lusius tiesiai iš kaktos. Tada pajuto, kad akiniai trukdo matyti, vadinasi, 
Gyliui jų nereikia. Nusi÷męs juos, sušuko gergždžiančiu Gylio balsu: 

- Kaip jūs abu? Viskas gerai? 
- Aha, - storai suniurzg÷ iš dešin÷s Niurzga. 
Haris atrakino duris ir atsistojo priešais suskilusį veidrodį. Blausiomis 

giliai įsmegusiomis akut÷mis į jį spoksojo Gylio veidas. Haris pasikas÷ 
ausį. Gylys taip pat. 

Atsidar÷ Ronio kabina. Abu pasižiūr÷jo į kits kitą. Išskyrus tai, kad 
buvo išbalęs ir apstulbęs, Ronis atrod÷ kaip iš akies trauktas Niurzga: 
nuo „puodeliu“ nukirptų plaukų iki ilgų it gorilos rankų. 

- Neįtik÷tina, - tar÷ Ronis, pri÷jęs prie veidrodžio ir bakstel÷jęs į su- 
plotą Niurzgos nosį. - Neįtik÷tina. 

- Nebegaištame, - paragino Haris, atpalaiduodamas į storą Gylio rie- 
šą įsiveržusį laikrod÷lį. - Dar turime išsiaiškinti, kur yra Klastūnyno ben- 
drasis kambarys. Vienintel÷ viltis, kad rasime paskui ką sekti... 

Ronis, spoksodamas į Harį, pasak÷: 
- Nežinai, kaip keista matyti Gylį galvojant. - Jis pabeld÷ į Hermionos 

duris. - Einam, laikas! 
Plonas balsas jiems atsak÷: 
- Aš... aš turbūt vis d÷lto neisiu. Apsieisite be manęs. 
- Hermiona, mes žinome, kad Milisenta Peštuk÷ bjauri, niekas nepa- 

žins, jog tai tu. 
- Ne, tikrai neisiu. O jūs abu paskub÷kite. 
Haris suglumęs pažvelg÷ į Ronį. 
- O, dabar panašiau į Gylį, - nusprend÷ Ronis. - Šitaip jis žiūri, kai 

mokytojas ko paklausia. 
- Hermiona, ar tau nieko neatsitiko? - paklaus÷ Haris per uždarytas 

duris. 
- Nieko. Nesirūpinkite, eikit... 
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Haris dirstel÷jo į laikrod÷lį. Pra÷jo penkios iš tokių brangių šešiasde-
šimties minučių. 

- Susitiksime čionai. 
Haris su Roniu atsargiai išslinko iš tualeto. 
- Nemaskatuok šitaip rankų, - įsp÷jo Haris Ronį. 
- A? 
- Niurzgos rankos visada kaip mietai. 
- Va šitaip? 
- Aha, jau geriau. 
Jie nulipo marmuro laiptais. Dabar jiems reik÷jo kokio „klastuolio“, 

paskui kurį gal÷tų patekti į bendrąjį kambarį, bet koridoriumi išvis nie-
kas n÷jo. 

- Gal ką sugalvojai? - sumurm÷jo Haris. 
- Klastūnynas visada sueina pusryčiauti iš tenai, - parod÷ Ronis į po- 

žemio angą. Sulig tais žodžiais iš požemio išlindo mergait÷ ilgais garba- 
notais plaukais. 

- Atleisk, - pripuol÷ prie jos Ronis, - mes pamiršome kelią į mūsų 
bendrąjį kambarį. 

- Atsiprašau? - pasipūt÷ mergait÷. - Į kokį mūsų kambarį? Aš iš Varno 
Nago. 

Ji nu÷jo dar kartą įtariai atsigręžusi į juos. 
Haris su Roniu laiptais nuskub÷jo žemyn į tamsą. Didžiul÷s Gylio ir 

Niurzgos p÷dos gaudžiai trinks÷jo į akmenis. Abudu jaut÷, kad viskas 
bus ne taip paprasta, kaip tik÷josi. 

Požemio koridoriai buvo tušti. Jie leidosi vis giliau po mokykla, ret-
karčiais žvilgtel÷dami į laikrod÷lius, kiek dar liko laiko. Po penkiolikos 
minučių, kai jau buvo visai netekę vilties, priekyje kažkas sujud÷jo. 

- Va! - susijaudino Ronis. - Čia bus vienas jų! 
Pro duris šone iš÷jo žmogus. Prib÷gus artyn, deja, paaišk÷jo, kad ne 

„klastuolis“. Tai buvo Persis. 
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- Ką čia veiki? - nustebo Ronis. 
Persis įsižeid÷. 
- Ne tavo reikalas, - atšov÷. - Tu juk Niurzga, taip? 
- Ahm... taip, - murmtel÷jo Ronis. 
- Tada nešdinkit÷s į savo miegamuosius, - griežtai pasak÷ Persis. - 

Šiomis dienomis nesaugu vaikščioti tamsiais koridoriais. 
- Pats kažkod÷l vaikštai, primin÷ Ronis. 
- Aš, - pabr÷ž÷ Persis, - esu prefektas. Manęs niekas nedrįs paliesti. 
Staiga už nugaros nuskard÷jo balsas. Prie jų žirgliojo Drakas Smir- 

džius. Pirmą kartą gyvenime Haris džiaug÷si jį pamatęs. 
- Pagaliau, - burbtel÷jo Smirdžius, - Ar šitiek laiko tryn÷t÷s didžiojo- 

je sal÷je? Visur jūsų ieškau, noriu kai ką juokinga parodyti. 
Smirdžius žvilgsniu prismeig÷ Persį prie sienos. 
- O ką tu čia veiki, Vizli? 
Persis pasipiktino. 
- Prašyčiau pagarbiau kalb÷ti su mokyklos prefektu! Man nepatinka 

tavo laikysena! 
Smirdžius tik prunkštel÷jo ir pamojo Hariui su Roniu eiti kartu. Haris 

vos neatsipraš÷ Persio, bet laiku susigrieb÷. Abu nuskub÷jo paskui 
Smirdžių, o šis tar÷: 

- Jau tas Piteris Vizlis... 
- Persis, - automatiškai patais÷ Ronis. 
- Nesvarbu. Slankioja ir slankioja aplink. Galiu lažintis, kad žinau, ką 

jis rezga. Nori pats vienas sugauti Klastuolio įp÷dinį, - piktai nusijuok÷ 
Smirdžius. Ronis su Hariu susižvelg÷. 

Smirdžius sustojo prie plikos aprasojusios akmenų sienos. 
- Koks tasai naujas slaptažodis? - paklaus÷ jis Harį. 
- Aaa... - numyk÷ Haris. 
- Prisiminiau - „grynakraujis“! - nebesiklaus÷ jo Smirdžius. Atsiv÷r÷ 

sienoje esančios slaptos durys. Visi trys įženg÷ pro jas. 
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Klastūnyno bendrasis kambarys buvo ilgas ir žemas, netašytų akmenų 
sienomis ir lubomis, nuo jų ant grandinių kabojo apskritos žalsvos 
lempos. Priešais juos kūrenosi židinys įmantriai raižyta atbraila, aplin-
kui irgi raižytose k÷d÷se s÷d÷jo keletas „klastuolių“. 

- Čia palaukit, - mostel÷jo Smirdžius į porą tuščių k÷džių toliau nuo 
židinio. - Tuoj atnešiu... T÷vas atsiunt÷... 

Sp÷liodami, ką gi jiems parodys Smirdžius, Ronis su Hariu atsis÷do. 
Band÷ jaustis kaip namie. 

Smirdžius netrukus grįžo nešinas laikraščio iškarpa. Atkišo ją Roniui. 
- Gardžiai pasijuoksit. 
Haris pamat÷, kaip Ronis išpūt÷ akis. Perskaitęs iškarpą dirbtinai nu-

sijuok÷ ir padav÷ ją Hariui. „Magijos žinios“ raš÷: 
 

TYRIMAS MAGIJOS MINISTERIJOJE 
 

Žiobarų daiktų netinkamo naudojimo inspekcijos viršininkas Artū- 
ras Vizlis šiandien nubaustas penkiasdešimties galeonų bauda už tai, 

kad užker÷jo Žiobarų automobilį. 
Ponas Liucijus Smirdžius, Hogvartso burtų ir ker÷jimo mokyklos 

tarybos narys, mokyklos, į kurios teritoriją šiemet nukrito min÷tasis 
automobilis, pareikalavo, kad ponas Vizlis atsistatydintų. 

„Vizlis sukompromitavo Ministeriją, - sak÷ ponas Smirdžius mūsų 
korespondentui. - Jis aiškiai nesugeba kurti įstatymų, o jo juokingas 

Žiobarų apsaugos įstatymas turi būti nedelsiant panaikintas“. 
Pasikalb÷ti su ponu Vizliu nepavyko, o jo žmona žurnalistus išvar÷ 

grasindama užsiundyti ant jų šeimos vaiduoklį. 
 

- Na? - nekantriai paklaus÷ Smirdžius, atgavęs iškarpą. - Argi ne juo- 
kinga? 
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- Cha cha, - niūriai susijuok÷ Haris. 
- Artūras Vizlis taip myli Žiobarus, kad gali perlaužti savo burtų laz- 

delę ir keliauti pas juos, - šaip÷si Smirdžius. - Kai pasižiūri, kaip jie el- 
giasi, niekad nepamanytum, kad Vizliai grynakraujai. 

Ronio, tikriau - Niurzgos, veidas persikreip÷ iš pykčio. 
- Kas tau darosi, Niurzga? - nesuprato Smirdžius. 
- Pilvą skauda, - atsak÷ Ronis. 
- Ką gi, drožk į ligoninę ir įspirk nuo manęs visiems tiems Purvakrau- 

jams, - išsiviep÷ Smirdžius. - Žinot, keista, kad „Magijos žinios“ kol kas 
neapraš÷ visų tų įvykių, - nusisteb÷jo jis. - Turbūt Dumbldoras stengiasi 
viską užglostyti. Mat jeigu teroras greitai nesiliaus, jis bus atleistas. T÷- 
vas visada sak÷, kad Dumbldoras - tikra velnio rykšt÷ šitai mokyklai. Jis 
irgi Žiobarams prijaučia. Padorus direktorius niekada nebūtų pri÷męs 
tokio pašlem÷ko kaip tasai Krivis. 

Sprags÷damas įsivaizduojamu fotoaparatu, Smirdžius ÷m÷ žiauriai, 
tačiau tiksliai m÷gdžioti Koliną. 

- Poteri, ar galima tave nufotografuoti? Gal autografą? Poteri, ar gali- 
ma nulaižyti tau batus? - Staiga nuleidęs rankas, jis griežtai paklaus÷: 

- Kokia mus÷ jums abiem įkando? 
Per v÷lai susigriebę, Haris su Roniu ÷m÷ kvatoti, ir Smirdžius, regis, 

liko patenkintas: juk ir šiaip Gylys su Niurzga turbūt ne iš karto susigau-
do, kada reikia juoktis. 

- Šventasis Poteris, Purvakraujų draugas, - l÷tai pasak÷ Smirdžius. - 
Dar vienas, nejaučiantis, kas yra burtininkas, antraip nesivalkiotų su ta 
išsišok÷le, Purvakrauje Įkyr÷le. O dar visi žiopliai mano, kad jis yra Klas- 
tuolio įp÷dinis! 

Haris ir Ronis sulaik÷ kvapą: tuoj tuoj Smirdžius prasitars, jog jis ir 
yra įp÷dinis. Tačiau... 

- Nor÷čiau žinoti, kas jis, - pasiskund÷ Smirdžius. - Gal÷čiau jam pa- 
d÷ti... 
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Roniui net žiauna atvipo, taigi Niurzgos fizionomija atrod÷ dar buka-
protiškesn÷. Laimei, Smirdžius nepasteb÷jo, o Haris greitai sumet÷: 

- Betgi tu tikriausiai nujauti, kas jis gal÷tų būti... 
- Puikiai žinai, Gyly, kad ne, kiek kartų reik÷s kartoti? - įširdo Smir- 

džius. - Be to, t÷vas tyli kaip žem÷, nieko nepasakoja apie praeitą kartą, 
kai buvo atvertas Paslapčių kambarys. Aišku, tai įvyko prieš penkiasde- 
šimt metų, taigi jo dar nebuvo gimusio, bet jis viską žino ir sako, kad ta 
istorija slepiama, tod÷l atrodys įtartina, jeigu aš per daug žinosiu. Tik 
vienas dalykas tikras: kai paskutinį kartą Paslapčių kambarys atsidar÷, 
mir÷ vienas Purvakraujis. Taigi ir šį kartą, pamatysi, vis tiek kas nors iš jų 
gaus galą... Turiu vilties, kad Įkyr÷l÷, - piktdžiugiškai užbaig÷ jis. 

Ronis sugniauž÷ milžiniškus Niurzgos kumščius. Suprasdamas, kad 
Ronis išsiduotų, jei trenktų Smirdžiui, Haris žvilgsniu jį sulaik÷ ir tar÷: 

- O kaip aną kartą - ar tasai, kas atidar÷ Paslapčių kambarį, įkliuvo? 
- Aha, ir dar kaip... buvo pašalintas, - atsak÷ Smirdžius. - Tikriausiai 

tebekali Azkabane. 
- Azkabane? - suglumo Haris. 
-Azkabane, burtininkų kal÷jime, Gyly, - dar paaiškino Smirdžius, ne-

gal÷damas patik÷ti savo akimis. - Garb÷s žodis, jeigu dar eisi kvailyn, 
tuoj tapsi kūdikiu. - Nekantriai pasimuistęs k÷d÷je, pasak÷: - T÷vas man 
liep÷ niekur nelįsti, tegul viską daro Klastuolio įp÷dinis. Jis sako, kad 
mokyklą reikia apvalyti nuo Purvakraujų, bet patar÷ niekur nesikišti. Aiš-
ku, dabar jam šitiek rūpesčių. Juk žinai, kad aną savaitę Magijos ministe-
rija mūsų dvare dar÷ kratą? 

Haris pasisteng÷, kad Gylio veidas rodytų nors kokį susirūpinimą. 
- Tik, laimei, beveik nieko nerado, - toliau pasakojo Smirdžius. - T÷- 

vas tikrai turi labai vertingų juodosios magijos reikmenų. Bet mes po 
svetain÷s grindimis įsitaisę sl÷ptuvę... 

- Oho! - šūktel÷jo Ronis. 
Smirdžius pažiūr÷jo į jį. Haris taip pat. Ronis paraudo. Net plaukai 

nuraudonijo. Jo nosis palengva tįso - baig÷si jiems skirta valanda. Ronis 
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jau virto savimi. Iš to, su kokiu siaubu jis žvelg÷ į Harį, šis suprato, kad ir 
pats keičiasi. Abudu pašoko. 

- Man reikia vaistų nuo pilvo, - susten÷jo Ronis, ir nieko nebelaukę 
jie išl÷k÷ į koridorių trokšdami, kad tik Smirdžius nebūtų nieko pasteb÷- 
jęs. Hariui kojos slidin÷jo Gylio batuose, jis tur÷jo pasikelti apsiausto 
skvernus, kad jų neprimintų. Paknopstomis užb÷gę laiptais į vestibiulį, 
išgirdo, kaip atbudę Gylys su Niurzga daužo sand÷liuko duris. Prie jų 
palikę vaik÷zų batus, draugai vienomis puskojin÷mis nudund÷jo mar-
muro laiptais aukštyn - į Vaitokl÷s Mirtos tualetą. 

- Ką gi, vis šiokia tokia nauda, - uždusęs pasak÷ Ronis, uždaręs tuale- 
to duris. - Žinau, kad neišsiaiškinome, kas užpuolikas, bet rytoj parašy- 
siu t÷čiui, kad apieškotų pogrindį po Smirdžiaus svetaine. 

Haris žvilgtel÷jo į veidrodį. Buvo normalus. Jis užsid÷jo akinius. Ronis 
pabeld÷ į Hermionos kabiną. 

- Hermiona, išeik, mes turime tiek papasakoti... 
- Atstok! - suriko Hermiona. 
Haris ir Ronis nust÷ro. 
- Kas atsitiko? - paklaus÷ Ronis. - Jau tur÷tum būti atvirtusi į save, 

mes ką tik... 
Staiga pro duris išplauk÷ Vaitokl÷ Mirta, laiminga kaip niekada. 
- Ūūū, palaukite, tuoj pamatysite. Klaiku! 
Žvangtel÷jo skląstis ir išlindo Hermiona. Ji kūkčiojo užsidengusi galvą 

apsiaustu. 
- Kas tau? - nedrąsiai tar÷ Ronis. - Gal tebeturi Milisentos nosį, ar ką? 

Hermiona atideng÷ galvą, ir Ronis ženg÷ atatupstas. 
Jos veidą deng÷ juodi gaurai. Akys geltonos, iš plaukų kyšo smailios 

ausyt÷s. 
- Ten buvo kat÷s plaukas! - sriūbavo Hermiona. - Milisenta Peštuk÷ 

tikriausiai laiko katę! O šito eliksyro negalima naudoti pasivertimui gy-
vūnu! 
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- Oi... - suaimanavo Ronis. 
- Dabar tave visi pirštais užbadys, - džiaug÷si Mirta. 
- Nenusimink, Hermiona, - greit sumet÷ Haris. - Nuvesime tave į li- 

goninę. Madam Pomfri niekada per daug neklausin÷ja... 
Jiems negreitai pavyko iškrapštyti Hermioną iš tualeto. Juos lyd÷jo 

kvatojanti Mirta. 
- Palauk, kol visi sužinos, jog turi uodegą! 
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TRYLIKTAS SKYRIUS 
 

Didžiai slaptas dienoraštis 
 

Hermiona ligonin÷je išbuvo kelias savaites. Mokiniams grįžus iš Kal÷dų 
atostogų, pasklido keisčiausi gandai apie jos nebuvimą: visi man÷, jog ir 
ji buvo užpulta. Kiekvienas steng÷si praeiti pro ligoninę ir pamatyti Her-
mioną. Tada neapsikentusi madam Pomfri pritais÷ aplink jos lovą užuo-
laidą, kad niekas neišvystų kat÷s veido. 

Haris ir Ronis kas vakarą ją lank÷. Prasid÷jus pamokoms, atnešdavo 
namų užduotis. 

- Jeigu man būtų išdygę kat÷s ūsai, tikrai nieko nedirbčiau, - pasak÷ 
Ronis, apkraudamas knygomis staliuką šalia Hermionos lovos. 

- Nebūk paikas, Roni, turiu neatsilikti, - žvaliai atšov÷ Hermiona. Jos 
nuotaika buvo daug geresn÷, mat nuo veido nuslinko visi plaukai ir akys 
pamažu rud÷jo. - Na, nieko naujo nesužinojote? - paklaus÷ pašnibždo- 
mis, kad nenugirstų madam Pomfri. 

- Nieko, - liūdnai atsak÷ Haris. 
- Aš taip tik÷jausi, kad Smirdžius, - gal šimtąjį kartą pasiskund÷ Ronis. 
- Kas čia? - susidom÷jo Haris, rodydamas į auksinį kraštelį, išlindusį 

iš po pagalv÷s. 
- „Linkime pasveikti“ atvirukas, ir tiek, - band÷ pasl÷pti daikčiuką 

Hermiona, bet Ronis ją pralenk÷. Ištraukęs kortelę iš po pagalv÷s, at- 
skleid÷ ir perskait÷ garsiai: 

- Panelei Įkyr÷lei, link÷damas greitai pasveikti, - tavo susirūpinęs mokyto- 
jas, profesorius Gilderojus Lokhartas, Merlino ordino trečiojo rango magas, Ap- 
sigynimo nuo tamsiųjų j÷gų lygos garb÷s narys, penkis kartus laim÷jęs „Raga- 
nų savaitraščio“ žaviausios šypsenos konkursą. 
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Ronis pažvelg÷ į Hermioną su pasidyg÷jimu. 
- Ir tu miegi šitą pasikišus po pagalve? 
Hermioną nuo būtinyb÷s atsakyti išgelb÷jo madam Pomfri: ji atneš÷ 

vakaro vaistų dozę. 
- Argi Lokhartas n÷ra kokčiausias tipas, kokį esi gyvenime sutikęs? - 

paklaus÷ Ronis Harį, kai iš÷ję iš ligonin÷s ÷m÷ lipti į Grifų Gūžtos bokštą. 
Sneipas buvo uždavęs tokią daugybę namų darbų, jog Hariui atrod÷, 
kad juos užbaigs nebent šeštame kurse. Ronis jau nor÷jo sakyti, kaip gai- 
lisi nepaklausęs Hermionos, kiek pelių uodegų reikia d÷ti į Plaukų pa- 
statymo piestu eliksyrą, kai iš viršaus juos pasiek÷ įtūžęs balsas. 

- Filčas, - burbtel÷jo Haris, ir jie, užb÷gę laiptais, sustojo paklausyti. 
- Ar manai, kad v÷l kas nors užpultas? - neramiai tar÷ Ronis. 
Jie stov÷jo kaip įkasti ir net pasilenkę klaus÷si isteriško riksmo. 
-... dar daugiau darbo! Visą naktį šluostyti grindis, lyg netur÷čiau ko veikti! 

Ne, mano kantryb÷ baig÷si, einu pas Dumbldorą... 
Jo žingsniai nutolo, kažkur trinktel÷jo durys. Jie iškišo galvas iš už 

kampo. Filčas, be abejo, v÷l bud÷jo savo įprastame poste: jie dar sykį 
atsidūr÷ vietoje, kur nukent÷jo Ponia Noris. Tuoj pamat÷, ko taip siaut÷jo 
Filčas. Pus÷ koridoriaus buvo apsemta ir vanduo tebeb÷go pro Vaitokl÷s 
Mirtos tualeto durų apačią. Filčui nustojus stūgauti, jie išgirdo Mirtos 
vaitojimą. 

- Kas gi jai būtų? - nusisteb÷jo Ronis. 
- Einam pažiūr÷ti, - pasiūl÷ Haris, ir, pasik÷lę apsiaustus, jie nubrido 

prie durų, ant kurių tebekab÷jo užrašas „Neveikia“, ir įženg÷ vidun. 
Vaitokl÷ Mirta raudojo ir klyk÷ graudžiau nei visada (jei toks dalykas 
įmanomas). Ji berods sl÷p÷si savo pam÷gtoje kabinoje. Tualete buvo tam-
su, mat žvakes užgesino vanduo, ÷męs plūsti ne tik ant grindų, bet ir 
sienomis. 

- Kas yra, Mirta? - paklaus÷ Haris. 
- Kas čia toks? - liūdnai sukliuks÷jo Mirta. - Ir tu at÷jai į mane ko nors 

mesti? 
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Haris pribrido prie jos kabinos. 
- Kod÷l tur÷čiau į tave ką nors mesti? 
- Neklausk manęs! - sušuko Mirta, išnirdama iš klozeto su nauja van- 

dens banga. - Ramiai sau tūnau, mąstau, staiga kažkam užeina noras 
sviesti į mane knygą... 

- Betgi tavęs negalima užgauti, kad ir ką mestum, - logiškai pasak÷ 
Haris. - Juk daiktas per tave pereitų, ar ne? 

Nereik÷jo jam taip sakyti. Mirta pasipūt÷ ir paš÷lo r÷kti: 
- Tegul visi svaido knygas į Mirtą, juk ji nieko nejaučia! Dešimt taškų, 

jei pataikysi į pilvą! Penkiasdešimt taškų, jeigu knyga pereis jai per gal- 
vą! Cha cha cha! Koks smagus žaidim÷lis! 

- O kas ją į tave met÷? - band÷ išsiaiškinti Haris. 
- Nežinau... S÷d÷jau klozete galvodama apie mirtį, staiga brinkt, ir ji 
įkrito man į viršugalvį, - aiškino Mirta, varstydama juos akimis. - Va, 
guli tenai, vanduo išplov÷. 

Mirta parod÷ po kriaukle. Ten gul÷jo plona knygel÷. Juodais virše-
liais, šlapia kaip ir viskas tualete. Haris ženg÷ jos paimti, bet Ronis staiga 
jį sugrieb÷. 

- Ko? 
- Išprot÷jai? Galbūt ji pavojinga. 
- Pavojinga? - nusijuok÷ Haris. - Liaukis, kuo ji gali būti pavojinga? 
- Ir dar kaip, - tar÷ Ronis, baimingai žvelgdamas į knygelę. - Pasitai- 

ko, kad knygos, kurias konfiskavo Ministerija... t÷tis man sak÷... viena 
knyga skaitančiajam išdegindavo akis. O kas perskait÷ „Burtininko so- 
netus“, visą gyvenimą toliau kalb÷jo eil÷mis. Kažkokia sena Bato ragana 
tur÷jo knygą, kurios negal÷jai nustoti skaitęs. Tur÷jai vaikščioti įkišęs į ją 
nosį ir viską daryti viena ranka. Ir... 

- Gerai, supratau, - pertrauk÷ jį Haris. 
Knygel÷ gul÷jo ant grindų šlapia ir neišvaizdi. 
- Na, nepasižiūr÷ję nieko nesužinosime, - nusprend÷ Haris ir pra- 

smukęs pro Ronį pak÷l÷ ją. 
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Iškart pamat÷, jog tai dienoraštis su kalendoriumi. Pablukusi data ant 
viršelio sak÷, kad knygelei penkiasdešimt metų. Jis nekantriai ją atvert÷. 
Pirmame puslapyje žym÷jo rašalu išraityta išsiliejusi pavard÷: T. M. Ridlis. 

- Palauk, aš jį žinau, - pasak÷ Ronis, Hariui per petį atsargiai žiūr÷da- 
mas į knygelę. - Prieš penkiasdešimt metų Ridlis buvo apdovanotas už 
ypatingus nuopelnus mokyklai. 

- Iš kur, po galais, tu žinai? - nustebo Haris. 
- Tod÷l, kad kai buvau areštuotas, Filčas mane privert÷ gal penkiasde- 

šimt kartų blizginti jo skydą, - apmaudžiai prisimin÷ Ronis. - Tą patį, 
kurį apv÷miau šliužais. Jeigu būtum valandą šveitęs šitą pavardę, irgi 
būtum įsiminęs. 

Haris išskyr÷ šlapius puslapius. Jie buvo visiškai tušti. N÷ vienos eilu-
t÷s, net, pavyzdžiui, įrašo: „Tetos Meibl gimtadienis“ ar „Pusę keturių 
pas dantistą“. 

- Matyt, jis nieko čia neraš÷, - nusivyl÷ Haris. 
- Įdomu, kod÷l kažkas nor÷jo ją nuleisti su vandeniu? - parūpo 

Roniui. 
Haris atvert÷ kitą pusę ir pamat÷ parduotuv÷s adresą: Londonas, Voks-

hol Roudas. 
- Tikriausiai jis buvo Žiobarų kilm÷s, - susimąst÷ Haris, - jeigu kny- 

gelę pirko Vokshol Roude... 
- Na, tau iš to jokios naudos, - sumurm÷jo Ronis. Ir sušnibžd÷jo: - 

Penkiasdešimt taškų, jei pataikysi Mirtai į nosį. 
Vis d÷lto Haris knygelę pasi÷m÷. 
 

* 
 
Vasario gale Hermiona iš÷jo iš ligonin÷s - be kat÷s ūsų, be uodegos ir 

be kailio. Jos sugrįžtuvių vakarą Haris parod÷ jai T. M. Ridlio užrašų 
knygelę ir papasakojo, kaip ją radę. 

- Ooo, galbūt ji pasižymi slaptomis galiomis! - nudžiugo Hermiona ir 
÷m÷ apžiūrin÷ti knygelę. 
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- Jei ir pasižymi, tos galios pasl÷ptos labai giliai, - pasak÷ Ronis. - Gal 
ji sarmatijasi. Nesuprantu, kod÷l jos neišmeti, Hari. 

- Nor÷čiau sužinoti, kod÷l kažkas nor÷jo ją išmesti, - atšov÷ Haris. - 
Man patiktų žinoti ir tai, kokie buvo to Ridlio nuopelnai Hogvartso mo- 
kyklai. 

- Maža kokie. Gal gavo trisdešimt ūbų arba išgelb÷jo kokį mokytoją 
nuo milžino kalmaro. Arba nužud÷ Mirtą - irgi nuopelnas. 

- Iš susikaupusio Hermionos žvilgsnio Haris suprato, kad ji galvoja 
tą patį. 

- Na? - neiškent÷ Ronis. 
- Suprantat, Paslapčių kambarys buvo atidarytas prieš penkiasdešimt 

metų, ar ne? - pasak÷ Haris. - Pats Smirdžius sak÷. 
- Ahaaa... - nutęs÷ Ronis. 
- O šitas dienoraštis irgi penkiasdešimties metų senumo, - tar÷ Her- 

miona, nekantriai barbendama pirštais į knygelę. 
- Ir kas iš to? 
- Oi, Roni, atsibusk, - met÷ Hermiona. - Žinome, kad žmogus, pas- 

kutinį kartą atv÷ręs Paslapčių kambarį, buvo pašalintas iš mokyklos prieš 
penkiasdešimt metų. Žinome, kad T. M. Ridlis buvo apdovanotas už ypa- 
tingus nuopelnus irgi prieš penkiasdešimt metų. Kas, jeigu jis buvo pa- 
gerbtas už tai, kad pagavo Klastuolio palikuonį? Jo dienoraštis mums tik- 
riausiai viską pasakytų: kur yra tas kambarys, kaip jį atverti ir kas jame 
gyvena. Šitų išpuolių kaltininkas tikrai nenor÷s, kad knygel÷ voliotųsi 
aikšt÷j, gal ne taip? 

- Geniali teorija, Hermiona, - tar÷ Ronis, - tik turi mažytį trūkumą. 
Dienoraštyje nieko neparašyta. 

Tačiau Hermiona jau išsitrauk÷ iš kuprin÷s savąją lazdelę. 
- Galbūt parašyta nematomuoju rašalu! - sušnibžd÷jo ji. 
Ji tris kartus sudav÷ per knygelę ir ištar÷: Aparecium! 
Nieko neatsitiko. Hermiona n÷ kiek nesutriko: iš kuprin÷s iš÷m÷ daik-
čiuką, panašų į raudoną trintuką. 

- Ryškiklis. Nusipirkau Skersiniame skersgatvyje, - paaiškino. 
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Ji patryn÷ sausio pirmosios langelį. Nieko. 
- Sakau, nieko čia nerasite, - purkštavo Ronis. - Ridlis gavo knygelę 

dovanų per Kal÷das ir neprasid÷jo - nieko neraš÷. 
 

* 
 
Haris net sau nemok÷jo paaiškinti, kod÷l neišmet÷ tos Ridlio knygel÷s. 

Mat nors žinojo, kad dienoraštis tuščias, kur buvęs, kur nebuvęs vis im-
davo jį sklaidyti, lyg prad÷tą skaityti knygą. Neabejojo niekada lig tol 
negird÷jęs Ridlio pavard÷s, bet ji vis tiek jam kažką sak÷, tarsi Ridlis būtų 
buvęs primirštas vaikyst÷s draugas... Tikra nesąmon÷. Juk iki Hog-
vartso jis jokių draugų netur÷jo, Dudlis tuo pasirūpino. 

Vis d÷lto Haris nusprend÷ daugiau apie jį sužinoti, taigi kitą dieną 
per pertrauką patrauk÷ į trof÷jų kambarį apžiūr÷ti Ridlio apdovano-
jimo. Prisid÷jo ir Hermiona, labai susidom÷jusi, ir šituo dalyku neti-
kintis Ronis; jis dar pasak÷, kad visam gyvenimui sotus trof÷jų kam-
bario. 

Nublizgintas Ridlio auksinis skydas buvo užkištas kampin÷je spintoje. 
Ant jo nebuvo užrašo, už ką juo apdovanotas Ridlis („Ir gerai, nes būtų 
dar didesnis ir man būtų reik÷ję dar ilgiau jį šveisti“, - suburb÷jo 
Ronis.) Tačiau Ridlio pavardę jie rado sename seniūnų sąraše ir iškaltą 
medalyje „Už magijos nuopelnus“. 

- Man jis atrodo panašus į Persį, - surauk÷ nosį Ronis. - Prefektas, 
seniūnas - turbūt kiekvienoje klas÷je buvo pirmūnas. 

- Taip šneki, lyg tai būtų bloga, - užsigavo Hermiona. 
 

* 
 

Hogvartsui v÷l ÷m÷ šykščiai šypsotis saulut÷. Pilyje nuotaikos 
pasitais÷. Po Džastino ir Beveik Begalvio Niko niekas daugiau nebuvo 
užpultas, o madam Pomfri patenkinta praneš÷, kad mandragoros ima 
slapukauti ir aikštytis, taigi išauga vaikystę. 
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- Kai tik išnyks spuogai, jas v÷l bus galima persodinti, - vieną dieną 
išgirdo Haris, kaip ji guodžia Filčą. - Po to greit gal÷sime jas skinti ir virti. 
Jau tuoj susigrąžinsite savo Ponią Noris. 

Galbūt, mąst÷ Haris, Klastuolio įp÷dinis ar įp÷din÷ išsigando. Tikriau-
siai Paslapčių kambarį kuo toliau, tuo sunkiau atidaryti, nes visi budrūs 
ir įtarūs. Galbūt Kambario monstras, kad ir kas jis būtų, jau šiandien už-
migs žiemos miegu dar penkiasdešimčiai metų... 

Ernis Makmilanas iš Švilpyn÷s nebuvo toks optimistas. Jis tebetik÷jo, 
kad Haris d÷l visko kaltas ir kad Dvikovų klube išsidavęs. Ir Akilanda 
nedav÷ ramyb÷s: bast÷si mokinių pilnais koridoriais dainuodamas „Oi, 
Poteri, rupke...“ ir netgi šokdamas pagal šią savo dainelę. 

Gilderojus Lokhartas buvo įsitikinęs, kad tik jo pastangos sustabd÷ 
išpuolius. Haris nugirdo, kaip jis gyr÷si profesorei Makgonagal, kol „gri-
fiukai“ rikiavosi transfigūracijos pamokai. 

- Nemanau, kad verta ilgiau rūpintis, Minerva, - pasak÷ glostydama- 
sis nosį ir gudriai mirktel÷damas. - Mano nuomone, Paslapčių kamba- 
rys visam laikui uždarytas. Kaltininkas tikriausiai suprato, kad aš jį vis 
tiek kada nors sugausiu. Protingai padar÷, kad liov÷si, kol neprispau- 
džiau uodegos. Žinote, šiuo metu mokyklai reikia pakelti ūpą. Nuplauti 
slogius ano semestro prisiminimus! Tuo tarpu daugiau nesakysiu, bet, 
man rodos, žinau... 

Jis v÷l pasiglost÷ nosį ir nudrož÷. 
Kokia toji Lokharto sumanyta priemon÷ ūpui pakelti, paaišk÷jo per 

pusryčius vasario keturioliktąją. Haris neišsimiegojo, nes iš vakaro iki 
v÷lumos treniravosi stadione, tod÷l į salę šiek tiek pasiv÷lino. Iš pradžių 
paman÷, kad ne ten pataik÷. 

Visas sienas deng÷ didžiul÷s ryškiai ryškiai rausvos g÷l÷s. Dar blo-
giau - iš melsvų lubų krito širdelių formos konfeti. Haris nu÷jo prie Grifų 
Gūžtos stalo. Ronis s÷d÷jo susiraukęs, Hermiona kikeno į saują. 

- Koks čia cirkas? - paklaus÷ Haris atsis÷dęs ir nubraukdamas nuo 
kepto kumpio konfeti širdeles. 
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Ronis be žodžių, matyt, netur÷damas j÷gų kalb÷ti, parod÷ į mokytojų 
stalą. Prie g÷lių priderintu klaikiai rausvu apsiaustu Lokhartas pamojo 
prašydamas tylos. Mokytojai jam iš šonų s÷d÷jo akmeniniais veidais. Haris 
mat÷, kaip profesorei Makgonagal trūkčioja skruostas. Sneipas atrod÷ 
taip, lyg jam kas būtų sugirdęs visą kaušą „Kaulų gaiviklio“. 

- Laimingos Valentino dienos! - sušuko Lokhartas. - Ir noriu pad÷- 
koti tiems keturiasdešimt šešiems, kurie man atsiunt÷ atvirukus! Taip, aš, 
ne kas kitas, pa÷miau ir padariau jums šitą siurprizą... Tačiau tai dar ne 
viskas! 

Lokhartas suplojo delnais, ir pro duris įžygiavo vora rūškanų nykštu-
kų. Ir ne šiaip sau nykštukų - jie buvo prisirišę auksinius sparnelius ir 
neš÷si arfas. 

- Mano draugiškieji amūrai, Valentino dienos pasiuntiniai! - pasvei- 
kino jis juos. - Šiandien jie išnešios meil÷s laiškelius. Ir dar ne visas įdo- 
mumas! Neabejoju, kad mano kolegos panor÷s prisid÷ti kuriant šventi- 
nę nuotaiką. Kod÷l nepaprašius profesoriaus Sneipo, kad parodytų, kaip 
sutaisyti Meil÷s eliksyrą? Ir kol jūs būsite užsi÷męs, profesorius Flitvikas, 
senas šelmis, pasakys tokių užkalb÷jimų širdžiai palenkti, kokių dar nie- 
kas negird÷jo! 

Profesorius Flitvikas pasl÷p÷ veidą delnuose. Sneipo fizionomija sa-
kyte sak÷, jog tas, kuris pirmas paprašys Meil÷s eliksyro, bus j÷ga pagir-
dytas nuodais. 

- Hermiona, na, sakyk, kad tavęs nebuvo tarp tų keturiasdešimt še- 
šių, - maldavo Ronis, kai jie ÷jo į pirmą pamoką. Hermiona staiga ÷m÷ 
versti kuprinę ieškodama tvarkaraščio ir nieko neatsak÷. 

Visą mielą dienelę nykštukai baid÷si iš klas÷s į klasę, erzindami mo-
kytojus, ir dalijo laiškelius. „Grifiukams“ lipant į ker÷jimų kabinetą, vie-
nas nykštukas prisivijo Harį. 

- Ei tu! Harrri Pottteri! - sušuko ypač atgrasus amūriūkštis, alkūn÷- 
mis skindamasis kelią. 
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Išsigandęs, kad, matant būriui pirmamečių, tarp kurių buvo ir Džin÷ 
Vizli, jam bus įteiktas meil÷s laiškelis, Haris band÷ pab÷gti. Tačiau nykš-
tukas, spyręs į blauzdą kiekvienam, kas pasipyn÷ ant tako, s÷kmingai jį 
pasivijo. 

- Aš turiu perduoti Harrriui Pottteriui muzikinį laiškelį, - tar÷ jis, gan 
gr÷smingai brązgindamas savo arfa. 

- Tik ne čia, - sušnypšt÷ Haris, v÷l m÷gindamas sprukti. 
- Stov÷k! - riktel÷jo nykštukas ir grieb÷ Hariui už kuprin÷s. 
- Paleisk! - muist÷si Haris. 
Staiga kuprin÷ drykst ir perplyšo. Ant grindų išbyr÷jo knygos, lazdel÷, 

pergamentas, plunksna, o ant viršaus išsiliejo sudužęs rašalo buteliukas. 
Haris atsitūpęs skubiai rinko savo turtą, kol nykštukas neuždainavo. 

Susidar÷ spūstis. 
- Kas čia darosi? - nuskamb÷jo šaltas Drako Smirdžiaus balsas. Haris 

karštligiškai viską sugrūdo į išplyšusią kuprinę, kad tik Smirdžius neiš- 
girstų to muzikinio laiškelio. 

- Koks čia susigrūdimas? - paklaus÷ dar vienas pažįstamas balsas - 
Persio Vizlio. 

Haris kaip be galvos n÷r÷ šalin, tačiau nykštukas sp÷jo apkabinti jam 
kojas ir parversti. 

- Na va, pasiklausyk tau skirto laiškelio: 
 

Jo akys žalios lyg marinuotos varl÷s, 
Plaukai juodi tartum klas÷s lenta. 
O, koks jis puikus, koks didvyris narsus, 
Nugal÷jęs Tamsybių Valdovą! 

 
Haris būtų atidavęs visą Gringotso banko auksą už tai, kad būtų pra-

smegęs skradžiai žemę. Didvyriškai m÷gindamas juoktis kartu su visais, 
jis atsistojo nupurtydamas nuo kojų nykštuką. Persis Vizlis steng÷si įvesti 
tvarką ir išvaikyti minią. Kai kas net žvieg÷ iš juoko. 
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- Eikit iš čia, eikit, jau penkios minut÷s po skambučio, - var÷ jis šalin 
mokinius. - Ir tu, Smirdžiau. 

Haris pamat÷, kaip Smirdžius pasilenkęs kažką pa÷m÷ nuo žem÷s. 
Išsišiepęs parod÷ Gyliui su Niurzga, ir Haris atpažino Ridlio dienoraštį. 

- Atiduok, - ramiai pasak÷ Haris. 
- Įdomu, ko Poteris čia priraš÷? - tar÷ Smirdžius, matyt, nepasteb÷jęs 

viršelyje įspaustos datos ir pamanęs, jog tai Hario knygel÷. Visi žiopliai 
nutilo. Džin÷ persigandusi žvilgčiojo čia į knygelę, čia į Harį. 

- Atiduok jam, Smirdžiau, - liep÷ Persis. 
- Kai pasiskaitysiu, - atšov÷ Smirdžius. 
- Kaip mokyklos prefektas... - prad÷jo savo maldelę Persis, bet Haris 

neteko kantryb÷s. Išsitraukęs lazdelę, sušuko: Expelliarmus! Lygiai kaip 
andai Sneipas nuginklavo Lokhartą, taip dabar knygel÷ ištrūko Smir- 
džiui iš rankų ir pakilo į orą. Plačiai išsišiepęs Ronis ją sugavo. 

- Hari! - sušuko Persis. - Koridoriuose draudžiama naudoti magiją! 
Pats žinai, kad tur÷siu pranešti. 

Bet Hariui buvo n÷ motais, jis nušluost÷ Smirdžiui nosį, už tai negaila ir 
penkių taškų, kurių neteks Grifų Gūžta. Smirdžius atrod÷ įsiutęs. Džinei 
einant pro šalį į savo klasę, jis piktai suriko: 

- Nemanau, kad Poteriui būtų patikęs tavo laiškelis! 
Džin÷ užsideng÷ rankomis veidą ir n÷r÷ į klasę. Ronis išsitrauk÷ laz-

delę, bet Haris nutemp÷ jį tolyn. To dar betrūko, kad per visą pamoką 
Ronis v÷l vemtų šliužais. 

Tik profesoriaus Flitviko kabinete Haris pasteb÷jo, kad Ridlio dieno-
raštis elgiasi keistai. Visos kitos knygos buvo apipiltos raudonu rašalu. 
Tačiau knygel÷ liko švarut÷l÷. Jis band÷ pasitarti su Roniu, tačiau tasai 
vargo su savo lazdele: iš jos galo ÷jo dideli raudoni burbulai, ir jo dau-
giau niekas nedomino. 
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* 
 

Tą vakarą Haris par÷jo į miegamąjį pirma visų. Labiausiai tod÷l, kad ne-
begal÷jo klausytis, kaip Fredis su Džordžu duetu traukia: Jo akys žalios 
lyg marinuotos varl÷s. Be to, nor÷jo gerai apžiūr÷ti Ridlio dienoraštį, nors 
žinojo, kad Roniui tai atrodo laiko gaišimas. 

Atsis÷dęs ant lovos, jis ÷m÷ sklaidyti baltut÷lius lapus. Tada iš spintel÷s 
iš÷m÷ naują rašalo buteliuką, padaž÷ plunksną ir užt÷šk÷ ant pirmo 
puslapio. 

Valand÷lę rašalas raudonavo ant balto popieriaus, bet paskui išnyko, 
tarsi susig÷r÷. Susijaudinęs Haris v÷l pamirk÷ plunksną ir paraš÷: „Aš 
esu Haris Poteris“. 

Žodžiai pabuvę irgi dingo nepalikdami jokios žym÷s. Ir pagaliau atsi-
tiko dar kai kas. 

Paviršiun ÷m÷ lįsti žodžiai, parašyti jo rašalu, tačiau ne jo ranka. 
Labas, Hari Poteri. Aš - Tomas Ridlis. Kaip tu gavai mano dienoraštį? 
Šitie žodžiai irgi išblanko, bet Haris greit paskrebeno: 
„Kažkas band÷ įmesti jį į tualetą“.  
Jis nekantriai lauk÷ Ridlio atsakymo. 
Laim÷, jog užrašiau savo prisiminimus patvaresne priemone nei rašalas. 

Mat visada žinojau atsirasiant tokių, kurie nenor÷s, kad jie būtų perskaityti. 
„K ą tai reiškia?“ - brūkštel÷jo Haris taip susijaudinęs, kad net užt÷šk÷ 

rašalo. 
Tai reiškia, kad šioje knygel÷je įamžinti siaubingi dalykai. Nusl÷pti dalykai. Ir 

jie nutiko Hogvartso burtų ir ker÷jimo mokykloje. 
„Aš esu šioje mokykloje, - skubiai paraš÷ Haris. - Mokausi Hogvartse, 

ir čia tikrai dedasi baisūs dalykai. Ar tu ką nors žinai apie Paslapčių 
kambarį?“ 

Hariui dauž÷si širdis. Tuoj atsirado Ridlio atsakymas - jau padrikesne 
rašysena, lyg jis būtų skub÷jęs viską apsakyti. 
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Suprantama, jog žinau apie Paslapčių kambarį. Mano laikais buvo sakoma, 
jog tai legenda, jokio kambario nesą. Tačiau netiesa. Man esant penktame kurse, 
kambarys buvo atvertas ir monstras užpuldin÷jo mokinius, galų gale vieną nu-
žud÷. Aš sugavau tą, kuris atv÷r÷ Kambarį, ir jis buvo pašalintas. Tačiau direk-
torius, profesorius Dipitas, iš g÷dos, kad Hogvartse vyksta tokie dalykai, man 
uždraud÷ sakyti tiesą. Buvo paskelbta, kad toji mergait÷ žuvo per nelaimingą 
atsitikimą. Aš už pastangas gavau gražų, blizgantį išgraviruotą prizą ir tur÷jau 
tyl÷ti. Bet žinojau, kad viskas gali pasikartoti. Monstras liko gyvas, o tas, kas 
turi galią jį paleisti, nebuvo suimtas. 

Haris vos neapvert÷ rašalin÷s, taip skub÷jo rašyti. 
„Jau kartojasi. Jau buvo trys išpuoliai, ir niekas nežino kaltininko. O 

kas tada buvo kaltas?“ 
Galiu tau parodyti, jeigu nori, - atsak÷ Ridlis. - Galbūt manimi nepatik÷tum, 

tod÷l aš tave įleisiu į savo atmintį ir tu dalyvausi tos nakties, kai jį sugavau, 
prisiminimuose. 

Haris sumišo laikydamas virš popieriaus plunksną. Ką tas Ridlis išsi-
galvoja? Kaip galima įlįsti į kito žmogaus atmintį? Jis susirūpinęs dirste-
l÷jo į miegamojo duris. Kambaryje dar÷si tamsu. V÷l pažvelgęs į kalen-
dorių, išvydo naujus žodžius. 

Leisk man parodyti. 
Haris dar akimirką padvejojo ir paraš÷ dvi raides: OK. 
Knygel÷s puslapiai ÷m÷ verstis lyg nuo stipraus v÷jo ir sustojo at-

siskleidus birželio viduriui. Haris išsižiojo, kai birželio tryliktosios lan-
gelis virto miniatiūriniu televizoriaus ekran÷liu. Drebančiomis ran-
komis jis prikišo ekran÷lį prie akies ir, nesp÷jęs susigaudyti, kas vyks-
ta, tarsi traukiamas palinko į priekį; langelis pl÷t÷si, jis jaut÷, kaip pa-
lieka lovą ir stačia galva įgrūdamas į tą skylę puslapyje, į spalvų ir 
šeš÷lių sūkurį. 

Haris pajuto, kaip kojos atsitrenk÷ į kietą žemę. Dreb÷damas jis atsi-
stojo, neaiškūs pavidalai aplinkui staiga virto ryškiais kontūrais. 
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Beregint pamat÷, kur atsidūr÷. Šis apskritas kambarys su snaudžian-
čiais portretais - Dumbldoro kabinetas, bet už stalo s÷d÷jo ne jis. Suvy-
tęs, liesutis burtininkas, plikas, tik su keliais kuokšteliais žilų plaukų, žva-
kių šviesoje skait÷ laišką. Hariui buvo nematytas. 

- Atsiprašau, - sumurm÷jo jis, - aš nenor÷jau įsibrauti 
Tačiau seneliukas net akių nepak÷l÷, raukydamasis skait÷ toliau. Pri-
÷jęs arčiau, Haris išlemeno: 

- Aaa... aš jau eisiu, gerai? 
Burtininkas n÷ mirkt. Regis, n÷ neišgirdo. Pamanęs, kad jis gal kur-
čias, Haris pak÷l÷ balsą: 

- Atsiprašau, kad sutrukdžiau, dabar jau eisiu! 
Burtininkas sulankst÷ laišką, atsiduso, pakilo nuo k÷d÷s ir, n÷ negrįž-

tel÷damas į Harį, nu÷jęs užtrauk÷ užuolaidas. 
Dangus už lango buvo raudonas it rubinas. Matyt, saul÷ leidžiasi. Bur-

tininkas grįžo prie stalo, atsis÷do ir sukiodamas nykščius ÷m÷ žiūr÷ti į 
duris. 

Haris apsižvalg÷. Jokio Fokso, jokio fenikso, jokių sidabrinių instru-
mentų. Tai Ridlio laikų Hogvartsas, šitas nepažįstamas magas - tuometi-
nis mokyklos direktorius, o jis, Haris, t÷ra dvasia, visiškai nematoma žmo-
n÷ms prieš penkiasdešimt metų. 
Į duris pabeld÷. 
- Prašom, - silpnu balseliu atsiliep÷ seneliukas. 
Į÷jo gal šešiolikos metų vaikinukas, nusi÷m÷ smailią kepurę. Ant krū-

tin÷s spind÷jo prefekto ženkliukas. Buvo daug aukštesnis už Harį, bet 
irgi juodais kaip anglys plaukais. 

- A, Ridlis... 
- Mane kviet÷te, profesoriau Dipitai? - nervingai tar÷ berniukas. 
- S÷skis. Ką tik perskaičiau tavo laišką. 
- O... - tarstel÷jo Ridlis. 
- Mielas vaike, - maloniai tar÷ Dipitas, - niekaip negaliu leisti, kad 

vasarą pasiliktumei mokykloje. Nejaugi nenori atostogauti namie? 
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- Ne, - skubiai patikino Ridlis, - nor÷čiau likti Hogvartse, o ne grįžti į 
tą... į tą... 

- Man rodos, per atostogas tu gyveni Žiobarų prieglaudoje? - smal- 
siai paklaus÷ Dipitas. 

- Taip, pone, - raustel÷jo Ridlis. 
- Tavo t÷vai Žiobarai? 
- Pusiau. T÷vas - Žiobaras, motina - ragana. 
- O ar jie... 
- Mama mir÷ man vos gimus, pone. Prieglaudoje sak÷, kad ji tik sp÷jo 

duoti man vardą: Tomo - pagal t÷vą ir Marvolo - pagal senelį. 
Dipitas užjaučiamai klektel÷jo liežuviu. 
- Matai, Tomai, - atsiduso, - galima buvo d÷l tavęs ką nors suorgani- 

zuoti, tačiau tokiomis aplinkyb÷mis... 
- Kalbate apie šituos išpuolius, pone? - gyvai paklaus÷ Ridlis, ir Haris 

ženg÷ artyn. 
- Taigi kad. Mielas berniuk, turi suprasti, kaip kvailai padaryčiau leis- 

damas tau pasilikti pilyje per atostogas. Ypač kai prisimeni tragišką varg- 
š÷s mergait÷s mirtį... Tau bus daug saugiau našlaičių namuose. Tarp kit- 
ko, Magijos ministerija net kalba apie mokyklos uždarymą. Mat mes... 
mes nesugebame išaiškinti... aa... visų šitų nemalonumų šaltinio... 

Ridlis išpl÷t÷ akis. 
- Pone... jeigu tą žmogų sugaučiau... jeigu viskas liautųsi... 
- Ką tai reiškia, Ridli? - spigiu balseliu paklaus÷ Dipitas. - Ridli, ne- 

jaugi ką nors žinai apie šį dalyką? 
- Ne, pone, - greit atsak÷ Ridlis, bet Haris suprato, kad tas jo „ne“ 

toks pat, kokį ir jis ištar÷ Dumbldorui. 
Dipitas atsiloš÷ truputį nusivylęs. 
- Gali eiti, Tomai... 
Ridlis iš÷jo. Haris nusek÷. 
Jie nulipo judamaisiais įvijais laiptais ir atsidūr÷ tamsiame koridoriuje 

šalia chimeros. Ridlis sustojo, Haris taip pat. Haris mat÷, jog Ridlis įtemptai 
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galvoja. Susiraukęs, prikandęs lūpą. Staiga, tarsi kažką nusprendęs, nu-
skub÷jo, Haris be garso nuplauk÷ jam iš paskos. Visur buvo tuščia, tik 
pirmame aukšte nuo marmuro laiptų Ridlį pašauk÷ aukštas burtininkas 
ilgais kaštoniniais plaukais. 

- Kur taip v÷lai vaikštin÷ji, Tomai? 
Haris išsižiojo. Tai buvo ne kas kitas, o penkiasdešimčia metų jaunesnis 

Dumbldoras. 
- Man reik÷jo pas direktorių, pone, - atsak÷ Ridlis. 
- Nagi, greičiau į lovą, - paliep÷ Dumbldoras, nužvelgdamas Ridlį Ha- 

riui tokiu pažįstamu skvarbiu žvilgsniu. - Šiomis dienomis nepatartina 
klaidžioti koridoriais. Juk aišku... 

Sunkiai atsidusęs, jis palink÷jo Ridliui labos nakties ir nu÷jo. Ridlis 
žiūr÷jo, kaip jis nutolsta, ir pasileido į požemį. Haris vos sp÷jo. 

Deja, jis nuved÷ Harį ne į kokį slaptą tunelį, o į tą požemio kambarį, 
kur Sneipas ved÷ nuodų ir vaistų pamoką. Deglai nedeg÷. Kai Ridlis pri-
v÷r÷ duris, Haris nieko daugiau neįžiūr÷jo, tik jo siluetą, sustingusį šalia 
durų ir budriai stebintį koridorių. 

Hariui atrod÷, kad jie ten stypso jau valandą. Nieko nematyti, tik Rid-
lis, nejudrus it statula, žiūri pro durų plyšį. Ir kai Haris, jau nieko nebesi-
tik÷damas, panūdo grįžti į dabartį, už durų kažką išgirdo. 

Kažkas nus÷lino koridoriumi pro duris, už kurių sl÷p÷si Haris su Rid-
liu. Ridlis tykiai lyg šeš÷lis išsmuko į koridorių ir ÷m÷ sekti. Haris tipeno 
ant pirštų galų, pamiršęs, kad yra negirdimas. 

Gal penkias minutes juodu ÷jo paskui tuos žingsnius, bet staiga Ridlis 
sustojo ir atsisuko į naujus garsus. Haris išgirdo, kaip girgžtel÷jo durys, 
paskui kažkas ÷m÷ šnibžd÷ti. 

- Nagi... turiu tave iš čia išnešti... su d÷že... 
Balsas kažką primin÷. 
Ūmiai Ridlis šoko iš už kampo. Ir Haris išlindo. Pamat÷ tamsią stam-

baus bernioko figūrą, susirietusią prie atvirų durų. Šalia gul÷jo didžiul÷ 
d÷ž÷. 
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- Labas vakaras, Rub÷jau, - griežtai pasisveikino Ridlis. 
Berniokas užtrenk÷ duris ir atsities÷. 
- Ką čia veiki, Tomai? 
Ridlis ženg÷ arčiau. 
- Viskas baigta, Rub÷jau. Tur÷siu tave įduoti. Jau kalbama, kad jeigu 

nesiliaus šitie išpuoliai, reik÷s uždaryti mokyklą. 
- Ką tu nori pa... 
- Nemanau, kad tu nor÷jai kieno nors mirties. Tačiau monstrai - neti- 

kę augintiniai. Turbūt jį tik išleidai pab÷gioti... 
- Nieko jis nenužud÷! - sušuko augalotasis berniokas, traukdamasis 

prie uždarytų durų. Jam už nugaros Haris gird÷jo keistą krebždesį ir 
kaukš÷jimą. 

- Gana, Rub÷jau, - pri÷jo Ridlis dar arčiau. - Rytoj atvyksta mirusios 
mergait÷s t÷vai. Mažiausia, ką Hogvartsas gali padaryti, - pasirūpinti, 
kad pabaisa, nužudžiusi jų dukterį, būtų nugalabyta... 

- Ne jis tai padar÷! - r÷k÷ berniokas. Tamsiame koridoriuje kraupiai 
atsimuš÷ aidas. - Jis negal÷jo! N÷ už ką! 

- Pasitrauk, - išsitrauk÷ lazdelę Ridlis. 
Jam mostel÷jus lazdele, koridorius skaisčiai nušvito. Durys berniokui 

už nugaros atsilapojo su tokia j÷ga, kad blošk÷ jį į priešingą sieną. Ir pro 
jas iš÷jo pabaisa. Haris suspieg÷, tik niekas jo neišgirdo. 

Didžiulis žemas plaukais apaugęs kūnas ir juodų kojų kamuolys; dau-
gyb÷ žibančių akučių ir aštrios it skustuvai žnypl÷s. Ridlis v÷l k÷l÷ laz-
delę, bet nesp÷jo. Padaras l÷kdamas jį pargriov÷ ir, pramušęs korido-
rių, išnyko. Ridlis atsik÷lęs pasižiūr÷jo ton pus÷n, stv÷r÷ lazdelę, tačiau 
dičkis šoko ant jo, ištrauk÷ iš rankos lazdelę, o jį patį nutrenk÷ šonan 
r÷kdamas: 

- NEEEEE! 
Viskas ÷m÷ suktis, užgriuvo aklina tamsa, ir Haris pasijuto krentąs. 

Išsik÷tojęs žnektel÷jo ant savo lovos Grifų Gūžtos miegamajame. 
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Nesp÷jus atitokti, į÷jo Ronis. 
- Tu jau čia? 
Haris atsis÷do išpiltas prakaito ir dreb÷damas. 
- Kas tau? - išsigando Ronis. 
- Roni, Hagridas. Hagridas prieš penkiasdešimt metų atidar÷ Paslap- 
čių kambarį. 
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KETURIOLIKTAS SKYRIUS 
 

Kornelijus Karamel÷ 
 

Haris, Ronis ir Hermiona visada žinojo, kad Hagridas pasimaišęs d÷l 
didelių ir pavojingų siaubūnų. Jiems mokantis pirmus metus, jis m÷-
gino savo trobel÷je užsiauginti slibiną. Taip pat jie negreitai pamirš 
milžinišką trigalvį šunį, kurį jis meiliai vadino Pūkeliu. Taigi Haris 
neabejojo: jei vaikyst÷je Hagridas išgirdo, kad kažkur pilyje slypi 
monstras, trūks plyš tur÷jo jį pamatyti. Tikriausiai jam pagailo padaro, 
taip ilgai įkalinto požemyje, ir nutar÷, jog jam reikia pamankštinti 
visą tą daugybę kojų. Haris taip ir mat÷, kaip trylikmetis Hagridas 
taiko jam antkaklį ir pavad÷l į. Tačiau žinojo, kad Hagridas niekam 
nelink÷jo mirties. 

Haris kone gail÷josi netyčia atradęs, kaip perskaityti Ridlio dieno-
raštį. Gal šimtą kartų Ronis su Hermiona vert÷ jį pasakoti, ką mat÷, kol 
pasidar÷ bloga nuo to pasakojimo ir bloga nuo ilgiausių kalbų apie vis 
tą patį. 

- Gali būti, kad Ridliui pakliuvo ne tas žmogus, - tar÷ Hermiona. - Ir 
gal koks kitas monstras puldin÷jo mokinius. 

- Kaip tau matos, kiek šitoje mokykloje gali būti monstrų? - pavargu- 
siu balsu paklaus÷ Ronis. 

- Mes juk žinojome, kad Hagridas buvo pašalintas, - liūdnai tar÷ Haris. - 
Jį išmetus baig÷si ir teroras. Antraip Ridlis nebūtų buvęs apdovanotas. 

Ronis žiūr÷jo kitaip. 
- Ridlis atrodo baisiai panašus į Persį. Kas jį praš÷ paskųsti Hagridą? 
- Roni, pabaisa nužud÷ žmogų, - primin÷ Hermiona. 
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- Be to, uždarius Hogvartsą, Ridlis būtų tur÷jęs grįžti į našlaičių na- 
mus, - pasak÷ Haris. - Aš jo nekaltinu, kad nor÷jo čia likti... 

- Tu buvai sutikęs Hagridą Mušeikų skersgatvyje, ar ne, Hari? - ne- 
drąsiai paklaus÷ Ronis. 

- Jis pirko M÷sa÷džio tepalo šliužams atbaidyti, - skubiai atsak÷ 
Haris. 

Visi trys nutilo. Po ilgos pauz÷s Hermiona neryžtingai ištar÷ kebliausią 
klausimą: 

- Kaip manote, gal mums reik÷tų eiti pas Hagridą ir tiesiai paklausti 
apie viską? 

- Linksma būtų viešnag÷, - išsityčiojo Ronis. - „Labas, Hagridai, pa- 
sakyk, ar šiuo metu pilyje neorganizuoji kokių siaubų ir košmarų?“ 

Pagaliau jie nusprend÷ Hagridui nieko nesakyti, jei daugiau niekas 
nebus užpultas. Dienos b÷go, bekūnis balsas nebešnibžd÷jo grasinimų 
ir jiems jau rod÷si, kad niekada neprireiks su Hagridu kalb÷ti apie tai, 
už ką buvo pašalintas. Pra÷jo beveik keturi m÷nesiai, kai Džastinas ir 
Beveik Begalvis Nikas buvo paversti akmenimis, tod÷l visi turbūt ma-
n÷, kad kaltininkas, nors ir kas jis būtų buvęs, visam laikui atsisak÷ 
savo k÷slų. Akilandai pabodo dainuoti „Oi, Poteri, rupke...“, Ernis 
Makmilanas per herbalogijos pamoką mandagiai papraš÷ Harį paduoti 
rupūžių pintinę, o kovo m÷nesį keletas mandragorų trečiame šiltna-
myje sureng÷ triukšmingą vakar÷lį. Profesor÷ Diegavirt÷ nesitv÷r÷ 
džiaugsmu. 

- Kai augalai prad÷s laipioti į vienas kito puodus, žinosime, kad jau 
subrendo, - pasak÷ ji Hariui. - Tada gal÷sime atgaivinti tuos vargšus li- 
gonin÷je. 

 
* 

 
Per Velykų atostogas antrakursiai gavo peno pamąstymui. At÷jo laikas 
pasirinkti, kokius dalykus nor÷s mokytis trečiame kurse. Bent jau Her-
miona labai rimtai šito ÷m÷si. 
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- Nuo to galbūt priklausys mūsų ateitis, - tar÷ Hariui su Roniu. Jie 
nagrin÷jo naujų dalykų sąrašą ir pasirinktuosius žym÷josi varnel÷mis. 

- Noriu mesti nuodų ir vaistų pamokas, - pasak÷ Haris. 
- Negalima, - niūriai primin÷ Ronis. - Visi seni dalykai lieka, antraip 

atsisakyčiau apsigynimo nuo juodosios magijos. 
- Betgi tai be galo svarbu! - pakraupo Hermiona. 
- Tik ne Lokharto pamokos, - atkirto Ronis. - Pas jį išmokau tik tiek, 

kad nereikia iš narvo paleisti elfų. 
Neviliui Nev÷kšlai visi gimin÷s burtininkai ir raganos siunt÷ laiškus su 

patarimais, kokius mokslus pasirinkti. Susirūpinęs ir visai apdujęs, jis 
skait÷ sąrašą net iškišęs liežuvį ir klausin÷jo, ar aritmensija sunkesn÷ už 
senov÷s runų kursą. Dinas Tomas, kaip ir Haris, užaugęs Žiobarų šeimo-
je, nebekvaršino sau galvos: pa÷męs burtų lazdelę, bed÷ kur papuola ir 
pasirinko tuos dalykus. Hermiona neklaus÷ niekieno patarimų ir užsiraš÷ 
į visas naujas pamokas. 

Haris liūdnai šypsojosi galvodamas, ką pasakytų d÷d÷ Vernonas ir 
teta Petunija, jeigu jis pabandytų su jais pasitarti d÷l burtininko karjeros. 
Bet atsirado kam patarti: Persis Vizlis mielai dalijosi patirtimi. 

- Žiūrint kur nor÷si dirbti, Hari. Niekad nebus per anksti galvoti apie 
ateitį, tod÷l aš siūlau studijuoti pranašavimą. Daug kas sako, jog Žioba- 
rotyra - nerimtas pasirinkimas, bet aš manau, kad burtininkams reikia 
gerai pažinti nemagiškąją visuomenę, ypač jeigu ketina su ja susidurti. 
Pavyzdžiui, mano t÷vas nuolatos turi reikalų su Žiobarų verslu. Mano 
brolis Čarlis m÷gsta būti gamtoje, tod÷l mok÷si magiškųjų gyvūnų prie- 
žiūros. Pasverk savo j÷gas, Hari. 

Tačiau Hariui atrod÷, kad jam puikiai sekasi tiktai kvidičas. Galų gale 
pasirinko tuos pačius dalykus kaip ir Ronis. Jeigu nieko gero iš to nebus, 
bent jau tur÷s, kas gali pad÷ti. 
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* 
 

Art÷jo Grifų Gūžtos kvidičo rungtyn÷s su Švilpyne. Medis reikalavo tre-
niruotis kasdien po vakarien÷s, taigi Haris niekam daugiau netur÷davo 
laiko, tik kvidičui ir namų darbams. Tačiau treniruot÷s ger÷jo ar bent 
saus÷jo, ir penktadienio vakare, prieš šeštadienio mačą, jis grįžo į miega-
mąjį jausdamas, kad Grifų Gūžtos galimyb÷s laim÷ti taurę kaip niekada 
puikios. 

Deja, gera nuotaika tv÷r÷ neilgai. Laiptų viršuje priešais miegamąjį jis 
susidūr÷ su persigandusiu Neviliu Nev÷kšla. 

- Hari, aš nežinau, kas tai padar÷. Va, ką radau... 
Ir jis atidar÷ duris. 
Visi Hario daiktai buvo išm÷tyti. Ant grindų gul÷jo perdr÷kstas jo ap-

siaustas. Paklod÷ ir antklod÷ nupl÷štos nuo lovos, spintel÷s stalčius iš-
trauktas, visa, kas jame buvo, pakreikta ant matraco. 

Haris išsižiojęs ženg÷ prie lovos, užmindamas ant supl÷šytos „Kelio-
nių su troliais“ knygos. 

Abiem su Neviliu klojant lovą, į÷jo Ronis, Dinas ir Semas. Dinas švilp-
tel÷jo. 

- Kas čia dabar, Hari? 
- Neturiu supratimo. 
Ronis apžiūrin÷jo Hario apsiaustą. Visos kišen÷s buvo išverstos. 
- Kažkas kažko ieškojo, - nutar÷ jis. - Ar kas nors dingo? 
Haris ÷m÷ rinkti daiktus ir krauti į lagaminą. Tik įmetęs paskutinę 

Lokharto knygą, suprato, ko trūksta. 
- Ridlio dienoraščio neb÷ra, - tyliai pasak÷ Roniui. 
- Ką?! 
Haris linktel÷jo durų pus÷n, ir Ronis išsek÷ į koridorių. Juodu nusku-

b÷jo į bendrąjį kambarį, beveik ištušt÷jusį, s÷d÷jo tik Hermiona. Ji skait÷ 
knygą „Senov÷s runos įkandamos kiekvienam“. 

Hermioną žinia sukr÷t÷. 
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- Bet... pavogti gal÷jo tik kas nors iš „grifiukų“... Daugiau niekas neži- 
no slaptažodžio. 

- Taigi! - pritar÷ Haris. 
 

* 
 
Kitą rytą skaisčiai šviet÷ saul÷ ir pūt÷ lengvas v÷jelis. 

- Puiki diena kvidičui žaisti! - džiūgavo prie Grifų Gūžtos stalo Me- 
dis, kraudamas žaid÷jams kiaušinien÷s. - Hari, darbuokis, tau reikia stip- 
rių pusryčių! 

Haris s÷d÷jo nudūręs akis į stalą ir galvojo, ar tik priešais nes÷di naujasis 
Ridlio dienoraščio savininkas. Hermiona įkalbin÷jo apie vagystę pranešti 
kuriam nors mokytojui, bet Haris nenor÷jo. Tada tektų papasakoti viską, o 
juk neaišku, ar lig tol kas nors žinojo, už ką prieš penkiasdešimt metų Hag-
ridas pašalintas iš mokyklos. Jis nenor÷jo pirmas pajudinti to reikalo. 

Einant su Roniu ir Hermiona pasiimti kvidičo reikmenų, prie nemenko 
sąrašo Hariui prisid÷jo dar vienas rūpestis. Vos pastat÷ koją ant marmuro 
laiptų, v÷l išgirdo balsą: Dabar jau nužudysiu... supl÷šysiu... sudraskysiu... 

Jis šūktel÷jo, Ronis su Hermiona išsigandę net atšoko. 
- Balsas! Ką tik gird÷jau tą balsą! O jūs ne? 
Ronis, išpl÷tęs akis, papurt÷ galvą. Hermiona pliaukštel÷jo sau per 

kaktą. 
- Hari, man rodos, kai ką supratau! Einu į biblioteką. 
Ir ji nukurn÷jo laiptais. 
- Įdomu, ką ji jau taip supranta?.. - išsiblaškęs paklaus÷ Haris, vis dar 

dairydamasis ir m÷gindamas nustatyti, iš kurios pus÷s sklido balsas. 
- Bent šimtą kartų daugiau už mane, - pakraip÷ galvą Ronis. 
- Bet ko jai reikia į biblioteką? 
- Tokia jau ta Hermiona, - gūžtel÷jo Ronis. - Jei tiktai kas neaišku - į 

biblioteką. 
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Haris dar stoviniavo bandydamas v÷l išgirsti balsą, bet mokiniai šūkau-
dami grūdosi iš didžiosios sal÷s ir susijaudinę skub÷jo į kvidičo aikštę. 

- Tu verčiau judinkis, - primin÷ Ronis. - Tuoj vienuolika, rungtyn÷s. 
Haris pasileido į Grifų Gūžtos bokštą, pasi÷m÷ savo „Aureolę-2000“ ir 
nu÷jo per kiemą su didžiausiu būriu triukšmingų mokinių, tačiau jo min-
tys tebeklaidžiojo po pilį, ten, kur nuskamb÷jo bekūnis balsas. Vienintel÷ 
paguoda, paman÷ drabužin÷je rengdamasis raudoną apsiaustą, kad visi 
su÷ję žiūr÷ti rungtynių. 

Komandas tribūnos sutiko audringais plojimais. Oliveris Medis apši-
limui pakilo ir apsuko ratą aplink stulpus, madam Krūmin÷ išleido ka-
muolius. Švilpyn÷s žaid÷jai, geltoni kaip kanar÷l÷s, stov÷jo krūvoje ir 
dar aptarin÷jo taktiką. 

Haris jau apžerg÷ šluotą, kai per aikštę pustekin÷ atlapatavo profesor÷ 
Makgonagal, nešina didžiuliu raudonu garsintuvu. 

Haris nutirpo. 
- Rungtyn÷s atidedamos! - sausakimšam stadionui per garsintuvą pra- 

neš÷ profesor÷. Pasigirdo švilpimas, kaukimas. Oliveris Medis priblokš- 
tas nusileido ir atl÷k÷ prie profesor÷s net nenulipęs nuo šluotos. 

- Bet, profesore! - r÷k÷ jis. - Turime žaisti... taur÷... Grifų Gūžta... 
Profesor÷ Makgonagal jo nepais÷ ir toliau šauk÷ per garsintuvą: 

- Visi mokiniai privalo tučtuojau grįžti į bendruosius kambarius, kur 
koledžų vadovai viską paaiškins! Prašom paskub÷ti! 

Tada ji pamojo Hariui. 
- Poteri, einam su manim... 
Nesuprasdamas, kaip šį sykį gal÷tų būti įtariamas, Haris pamat÷, kaip 

Ronis atsiskyr÷ nuo minios ir prib÷go prie jų. Nustebo, kad profesor÷ 
neprieštaravo. 

- Taip, gal ir tu eikš, Vizli... 
Kai kurie mokiniai, zujantys aplinkui, nepatenkinti burb÷jo, kam ati-

d÷tos rungtyn÷s, kiti atrod÷ susirūpinę. Haris su Roniu įsek÷ paskui pro- 
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fesorę į mokyklą ir užlipo marmuro laiptais. Bet šį kartą ji neved÷ jų į jokį 
kabinetą. 

- Jums bus nemažas smūgis, - steb÷tinai švelniu balsu pasak÷ profe- 
sor÷ Makgonagal, kai jie atsidūr÷ prie ligonin÷s. - V÷l užpuolimas... Šį 
kartą nukent÷jo du. 

Hariui širdis užšalo. Profesor÷ atidar÷ duris, ir jie į÷jo. 
Madam Pomfri stov÷jo palinkusi prie penktakurs÷s ilgais garbanotais 

plaukais. Haris pažino, jog tai ta pati „varnanag÷“, kurią jie klaus÷ kelio 
į Klastūnyno bendrąjį kambarį. Kitoje lovoje gul÷jo... 

- Hermiona! - sudejavo Ronis. 
Ji tysojo sustingusi, atmerktos akys žvelg÷ it stiklin÷s. 
- Jas rado netoli bibliotekos, - pasak÷ profesor÷. - Ar šitai galite katras 

paaiškinti? Gul÷jo šalia jų... 
Profesor÷ parod÷ apvalų veidrod÷lį. Haris ir Ronis papurt÷ galvą. 
- Aš jus palyd÷siu į Grifų Gūžtą, - atsiduso profesor÷ Makgonagal. - 

Vis tiek turiu kreiptis į mokinius. 
 

* 
 
-  Visi mokiniai iki šeštos valandos turi grįžti į savo koledžų 

bendruosius kambarius. Po šeštos vakaro draudžiama išeiti iš miegamųjų. 
Į kiekvieną pamoką jus nuves mokytojas. Į tualetą taip pat turi lyd÷ti 
mokytojas. Kol kas nebus nei kvidičo rungtynių, nei treniruočių. 
Vakarais nevyks jokių renginių. 

„Grifiukai“ tyl ÷dami klaus÷si profesor÷s. Ji suvyniojo pergamentą ir 
kimiai pridūr÷: 

- Turbūt nereikia sakyti, kad seniai nebuvau taip nuliūdinta. Gali būti, 
jog jei neatsiras kaltininko, mokykla bus uždaryta. Nor÷čiau, kad kiek-
vienas, kuris ką nors apie tai žino, ateitų ir papasakotų. 
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Ji sunkokai išsiropšt÷ pro portreto angą, o likę vieni „grifiukai“ ÷m÷ 
karštai aptarin÷ti įvykį. 

- Taigi pasliki du Grifų Gūžtos mokiniai, vienas Varno Nago, vienas 
Švilpyn÷s ir dar šm÷kla, - vardijo užlenkdamas pirštus dvynukų Vizli ų 
draugas Li Džordanas. - Nejaugi joks mokytojas nepasteb÷jo, kad nepa- 
liestas n÷ vienas „klastuolis“? Nejau neaišku, kad visa ši velniava eina iš 
Klastūnyno? Klastuolio įp÷dinis, Klastuolio monstras... Reikia pašalinti 
visus „klastuolius“! - r÷k÷ Džordanas. Keli vaikai linktel÷jo, pasigirdo 
skysti plojimai. 

Persis Vizlis s÷d÷jo k÷d÷je už Li, tačiau šį kartą nepanoro išsakyti savo 
nuomon÷s. Atrod÷ išbalęs ir sukr÷stas. 

- Persis dar neatsigavo, - tyliai paaiškino Hariui Džordžas. - Šita Var- 
no Nago mergait÷... Penelop÷ Tyravanden÷... ji prefekt÷. Jis turbūt nesi- 
tik÷jo, kad monstras užpuls prefektę. 

Bet Haris beveik nesiklaus÷. Jam n÷jo iš galvos Hermiona, gulinti li-
gonin÷s lovoje tarsi iškalta iš akmens. Ir jei kaltininko greitai neatsiras, 
visą gyvenimą teks tūnoti pas Durslius. Tomas Ridlis įskund÷ Hagridą, 
nes uždarius mokyklą jo lauk÷ Žiobarų našlaičių namai. Dabar Haris pui-
kiai suprato, kaip tas jaut÷si. 

- Ką mes dabar darysime? - tyliai pklaus÷ Ronis Harį. - Kaip tau atro 
do, ar Hagridas įtariamas? 

- Reikia eiti pas jį, - apsisprend÷ Haris. - Netikiu, kad ir šį sykį jis 
kaltas, bet jeigu tada paleido monstrą, žinos, kaip pakliūti į Paslapčių 
kambarį, o tai jau šiokia tokia pradžia. 

- Tačiau Makgonagal liep÷ s÷d÷ti bokšte, jei n÷ra pamokų... 
- Atrodo, laikas prisiminti mano t÷čio neregimąjį apsiaustą, - tyliai 

pasak÷ Haris. 
 

* 
 
Iš t÷čio Haris paveld÷jo vienui vieną daiktą: ilgą sidabro spalvos neregi-
mąj į apsiaustą. Be jo n÷ nesvajok niekieno nepasteb÷tas nusigauti pas 
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Hagridą. Jie atsigul÷ įprastu laiku, palauk÷, kol Nevilis, Dinas ir Semas 
nustojo ginčytis apie Paslapčių kambarį ir pagaliau užmigo, tada atsik÷-
l÷, apsireng÷ ir apsigaub÷ neregimuoju apsiaustu. 

Kelion÷ tamsiais pilies koridoriais buvo nelabai smagi. Hariui, kelis 
kartus naktį klajojusiam po pilį, dar neteko matyti, kad saulei nusi-
leidus maltųsi šitiek žmonių. Koridoriais zujo mokytojai, prefektai ir 
šm÷klos, tikrino, ar kas nenusižengia direktoriaus įsakymui. Neregi-
masis apsiaustas nepasl÷p÷ jųdviejų keliamo triukšmo. Buvo labai ne-
kas, kai Ronis užsigavo kojos pirštą vos per kelis metrus nuo tos vie-
tos, kur bud÷jo Sneipas. Laim÷, kaip tik tą akimirką, kai Ronis riktel÷-
jo, Sneipas nusičiaud÷jo. Jie lengviau atsiduso pagaliau pasiekę lauko 
duris. 

Buvo giedra, žvaigžd÷ta naktis. Jie pasileido šviečiančių Hagrido langų 
pus÷n. Apsiaustą nusi÷m÷ tik sustoję prie durų. 

Pabeldus Hagridas iškart atidar÷. Jis buvo nutaikęs į juos arbaletą, už 
nugaros skalijo Iltis. 

- Oo... - nuleido jis ginklą ir išpūt÷ akis. - Ką čia judu veikiate? 
- Kam šitas? - paklaus÷ Haris, rodydamas į arbaletą. 
- Niekam... niekam... - murm÷jo Hagridas. - Aš bijojau... nesvarbu... 

S÷skit, užkaisiu vandens. 
Jis, atrodo, nelabai suvok÷, ką daro. Vos neužgesino ugnies, nes iš 

arbatinio į židinį netyčia šliūkštel÷jo vandens, paskui, šv÷stel÷jęs savo 
didžiule letena, sukūl÷ arbatinuką. 

- Kas tau yra, Hagridai? - tar÷ Haris. - Ar gird÷jai apie Hermioną? 
- O, gird÷jau, kaip negird÷si. 
Hagridas nervingai žvilgčiojo į langus. Pripyl÷ jiems du didelius puo-

delius verdančio vandens (bet pamiršo įmesti arbatžolių pakučių) ir jau 
d÷jo į l÷kštę keksą, kai į duris garsiai pabeld÷. 

Hagridui keksas iškrito iš rankų. Haris su Roniu išsigandę apsigaub÷ 
apsiaustu ir įlindo į kertę. Hagridas pasižiūr÷jo, ar jų tikrai nesimato, ir 
čiupęs arbaletą atidar÷ duris. 
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- Labą vakarą, Hagridai. 
Tai buvo Dumbldoras. Atrod÷ nepaprastai rimtas. Paskui jį įženg÷ ki-

tas, labai keistas vyras. 
Nepažįstamasis buvo kresnas žmogutis suveltais žilais plaukais ir 

susirūpinusiu veidu. Jo drabužiai buvo savotiška mišrain÷: dryžuotas 
kostiumas, raudonas kaklaraištis, ilgas juodas apsiaustas ir smailiano-
s÷s raudonos pušnys. Po pažasčia laik÷ pasispraudęs skaisčiai žalią ci-
lindrą. 

- T÷čio viršininkas! - sukužd÷jo Ronis. - Kornelijus Karamel÷, magi- 
jos ministras! 

Haris spustel÷jo Roniui alkūnę, kad nutiltų. 
Hagridas išbalo, kaktą išmuš÷ prakaitas. Jis susmuko ant k÷d÷s ir be-

j÷giškai dair÷si čia į vieną, čia į kitą svečią. 
- Prasti popieriai, Hagridai, - griežtai tar÷ Karamel÷. - Labai prasti. 

Tur÷jau atvykti. Užpulti keturi Žiobarų vaikai. Ilgiau delsti nebegalima. 
Ministerija turi veikti. 

- Dievaži, - prabilo Hagridas, maldaujamai žvelgdamas į Dumbldo- 
rą, - juk žinote, profesoriau, kad aš nekaltas... 

- Noriu, kad įsid÷m÷tum, Kornelijau, - aš visiškai pasitikiu Hagridu, - 
susirauk÷ Dumbldoras. 

- Paklausyk, Albai, - nesmagiai tar÷ Karamel÷. - Hagrido biografija 
nekokia. Ministerija turi ko nors imtis... Mums jau skund÷si mokyklos 
tarybos nariai. 

- Patik÷k, Kornelijau, išveždamas Hagridą nieko nelaim÷si. - Dum- 
bldoro akys deg÷ Hariui lig tol nematyta m÷lyna ugnimi. 

- Suprask ir mano pad÷tį, - glamž÷ savo skryb÷lę Karamel÷. - Mane 
spaudžia iš visų pusių. Turiu parodyti, kad ką nors darau. Jei paaišk÷s, 
kad Hagridas nekaltas, jis bus grąžintas, ir taškas. Bet aš turiu jį išgaben- 
ti. Niekur nedingsi. Antraip neatlikčiau savo pareigos... 

- Mane išgabenti? - sudreb÷jo Hagridas. - Kur išgabenti? 
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- Visai trumpam laikui, - atsak÷ Karamel÷, vengdamas Hagrido žvilgs- 
nio. - Tai ne bausm÷, Hagridai, o veikiau atsargumo priemon÷. Jei kas 
kitas bus sugautas, tave išleisime pagal taisykles atsiprašę... 

- Nejau į Azkabaną? - sušvokšt÷ Hagridas. 
Nesp÷jo Karamel÷ atsakyti, kai į duris v÷l pabeld÷. 
Jas atidar÷ Dumbldoras. Dabar Haris gavo alkūne į šoną, nes garsiai 

aiktel÷jo. 
Į Hagrido trobelę įženg÷ Liucijus Smirdžius. Jis patenkintas šaltai šyp-

sojosi. Iltis ÷m÷ urgzti. 
- Jau atvykai, Karamele, - pritariamai linktel÷jo jis. - Gerai gerai... 
- Ką čia darai? - įniršo Hagridas. - Lauk iš mano namų! 
- Bičiuli, patik÷k, man joks malonumas būti tavo... hm, ar šitą laužą 

vadini namais? - prunkštel÷jo Liucijus Smirdžius, dairydamasis po tro- 
belę. - Aš tik užsukau į mokyklą, ir man pasak÷, kad direktorius čionai. 

- Ir ko iš manęs nor÷jai, Liucijau? - mandagiai paklaus÷ Dumbldoras, 
bet akys tebesvaid÷ m÷lynus žaibus. 

- Baisūs dalykai, Dumbldorai, - tingiai nutęs÷ ponas Smirdžius ir išsi- 
trauk÷ pergamentą, - tačiau mokyklos taryba įsitikinusi, kad tau laikas pa- 
sitraukti. Atnešiau Atleidimo raštą. Patvirtintą visais dvylika parašų. Deja, 
mes jaučiame, kad netenki formos. Kiek jau įvyko užpuolimų? Šiandien 
dar du, ar ne? Šitokiais tempais Hogvartse greitai neliks Žiobarų kilm÷s 
mokinių, o mes suprantame, koks didelis būtų nuostolis mokyklai. 

- Oi ne, paklausyk, Liucijau, - subruzdo Karamel÷. - Atleisti Dum- 
bldorą... ne ne... tik ne šitai... 

- Direktoriaus paskyrimas ar atleidimas - tarybos reikalas, Karame- 
le, - ramiai atr÷m÷ ponas Smirdžius. - O kadangi Dumbldorui nepavy- 
ko sustabdyti smurto... 

- Bet žiūr÷k, Liucijau, - nepasidav÷ Karamel÷, išpiltas prakaito, - jei 
Dumbldorui nepavyko, kam tada gali pavykti? 

- Pažiūr÷sime, - klastingai išsišiep÷ ponas Smirdžius. - Bet kad jau 
visi dvylika nubalsavome... 
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Hagridas pašoko taip, kad savo juoda gauruota galva brūkštel÷jo per 
lubas. 

- O kiek iš jų šantažavai ir gąsdinai, kol sutiko, Smirdžiau, a? - su 
kriok÷ jis. 

- Vaje vaje, Hagridai, tas tavo staigumas vieną dieną pridarys tau b÷- 
dos, - tar÷ ponas Smirdžius. - Patariu šitaip nestūgauti ant Azkabano 
prižiūr÷tojų. Jiems n÷ trupučio nepatiks. 

- Atleiskite Dumbldorą! - užbaub÷ Hagridas taip, kad Iltis savo pinti- 
n÷je susitrauk÷ ir ÷m÷ inkšti. - Atleiskite, ir Žiobarų vaikams galas! Prasi- 
d÷s žudymas! 

- Nurimk, Hagridai, - griežtai paliep÷ Dumbldoras, žiūr÷damas į Liu- 
cijų Smirdžių. - Jei taryba reikalauja, kad atsistatydinčiau, taip ir pada- 
rysiu. 

- Bet... - sumikčiojo Karamel÷. 
- Ne! - užriko Hagridas. 
Dumbldoro m÷lynos akys buvo įsmeigtos į šaltas pilkas Liucijaus Smir-

džiaus akis. 
- Tačiau, - prabilo Dumbldoras labai aiškiai ir l÷tai, kad visi gird÷tų, - 
įsid÷k į galvą, kad iš tikrųjų mokyklą paliksiu tik tada, kai joje neliks n÷ 
vieno man atsidavusio žmogaus. Ir dar žinok - jei kas iš Hogvartso kreip- 
sis, kiekvienas sulauks pagalbos. 

Hariui pasirod÷, kad Dumbldoro akys kryptel÷jo į kertę, kur juodu su 
Roniu stov÷jo pasisl÷pę. 

- Pagirtini jausmai, - nusilenk÷ Smirdžius. - Mes visi pasigesime ta- 
vo... aa... labai savito vadovavimo, Albai, ir, tik÷sim÷s, jog naujam direk- 
toriui pavyks neleisti, kad... „prasid÷tų žudymas“. 

Jis ženg÷ prie durų ir nusilenkdamas parod÷ Dumbldorui eiti. Kara-
mel÷, niurkydamas skryb÷lę, lauk÷, kad pirmas išeitų Hagridas, bet šis 
dels÷. Giliai atsidusęs iš l÷to tar÷: 

- Jei kas nori ką išsiaiškinti, tegul seka paskui vorus. Garantuotai ras! 
Tiek ir pasakau. 



 212 

Karamel÷ nustebęs žiūr÷jo į jį. 
- Gerai, jau einu, - burbtel÷jo Hagridas ir apsivilko kurmenų kaili- 

nius. Tačiau žengdamas pro duris dar stabtel÷jo ir garsiai pasak÷: 
-  Kol manęs nebus, kas nors tegul ateidin÷ja pašerti Ilties. 
Trinktel÷jo durys, Ronis nutrauk÷ apsiaustą. 
- Dabar bus riesta. Dumbldoro neb÷r. Galima nors ir šįvakar uždaryti 

mokyklą. Kai jo n÷ra, kasdien bus nauja auka. 
Iltis staugdamas ÷m÷ nagais draskyti duris. 
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PENKIOLIKTAS SKYRIUS 
 

Aragogas 
 

Į pilies apylinkes at÷jo vasara: dangus ir ežeras m÷lynavo kaip linų lau-
kas, šiltnamiuose pražydo žiedai, didumo sulig kopūstų galvomis. Ta-
čiau Hariui, vedžiojančiam po kiemą Ilt į, viskas atrod÷ ne taip, kai pro 
pilies langus nebematyti maklin÷jančio Hagrido. Lauke atrod÷ ne geriau 
kaip viduje, o viduje viskas buvo blogai. 

Haris su Roniu m÷gino aplankyti Hermioną, tačiau lankytojų madam 
Pomfri nebeįleido. 

- Daugiau nerizikuosime, - vos vos prav÷rusi duris, griežtai praneš÷ 
ji. - Ne ne, atsiprašau, bet užpuolikas gali bet kada ateiti ir pribaigti tuos 
vargšelius. 

Nelikus Dumbldoro, baim÷ aps÷m÷ visą pilį, net ir saul÷, šildanti sie-
nas, regis, sustodavo atsimušusi į langus, nedrįsdama lįsti vidun. Visi 
vaikščiojo susirūpinę ir įsitempę, bet koks juokas koridoriuose nuskam-
b÷davo šaižiai ir dirbtinai, tad greitai nutildavo. 

Haris nuolatos sau kartodavo paskutinius Dumbldoro žodžius: Iš tik-
rųjų mokyklą paliksiu tik tada, kai joje neliks n÷ vieno man atsidavusiu žmo-
gaus.... Jei kas iš Hogvartso kreipsis, kiekvienas sulauks pagalbos. Tačiau kas iš 
tų žodžių? Į ką kreiptis, jei visi iki vieno įgąsdinti ir suglumę? 

Hagrido užuomina apie vorus buvo kur kas aiškesn÷ - tik b÷da, kad 
pilyje nebesimat÷ n÷ vieno voro, taigi nebuvo paskui ką sekti. Haris ieš-
kojo visur, kur tiktai ÷jo, padedamas (labai nenoriai) Ronio. Kliud÷ tai, 
kad buvo draudžiama slampin÷ti atskirai, po pilį gal÷jai vaikščioti tik 
būryje su kitais „grifiukais“. Daugumai mokinių patiko, kad juos iš kla-
s÷s į klasę vedžioja mokytojai, bet Harį tokia tvarka baisiai erzino. 
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Tačiau buvo žmogus, kuris siaubo ir įtarimo pritvinkusioje mokykloje 
jaut÷si kaip žuvis vandeny. Drakas Smirdžius stypindavo išdidžiai, lyg 
būtų buvęs paskirtas seniūnu. Haris nesuprato, ko tas toks patenkintas, 
kol per nuodų ir vaistų pamoką pra÷jus dviem savait÷ms po to, kai iške-
liavo Dumbldoras ir Hagridas, s÷d÷damas tiesiai už Smirdžiaus, išgirdo, 
kaip tas Gyliui su Niurzga linksmai aiškina: 

- Visad maniau, kad t÷tis, ne kas kitas, atsikratys Dumbldoro, - gyr÷si 
net neketindamas kalb÷ti tyliau. - Jau sakiau, kad, jo manymu, Dum- 
bldoras - blogiausias direktorius mokyklos istorijoje. Gal dabar gausime 
žmonišką direktorių. Kuris nenor÷s, kad Paslapčių kambarys būtų užda- 
rytas. Makgonagal čia tik laikina... 

Pro šalį pračiuož÷ Sneipas. Jis nieko nesak÷, kad Hermionos ir vieta, ir 
katilas tušti. 

- Pone, - garsiai tar÷ Smirdžius, - kod÷l nesikreipiate d÷l direktoriaus 
vietos? 

- Ką tu, Drakai, - kuklinosi Sneipas, nors nesusilaik÷ nešyptel÷jęs plo- 
nomis savo lūpomis, - profesorių Dumbldorą atleido tik taryba, drįstu 
teigti, kad jis netrukus grįš. 

- A, teisyb÷. Tikriausiai t÷tis už jus balsuotų, jeigu kreiptum÷t÷s d÷l 
šio darbo. Aš t÷čiui pasakysiu, kad esate geriausias mokytojas, pone... 

Sneipas išsišiepęs leidosi ratu per klasę. Laimei, nepasteb÷jo, kaip Se-
mas Finiganas apsimeta vemiąs į katilą. 

- Stebiuosi, kaip Purvakraujai dar nesikrauna mantos, - var÷ savo Smir- 
džius. - Lažinuosi iš penkių galeonų - greitai kuris nors mirs. Gaila, kad 
ne Įkyr÷l÷... 

Laimei, tą akimirką suskamb÷jo skambutis: Ronis stryktel÷jo, bet jo 
bandymas pasiekti Smirdžių bruzdesyje liko nepasteb÷tas. 

- Paleiskite mane! - širdo Ronis, kai Haris su Dinų surakino jam ran- 
kas. - Nereiks n÷ burtų lazdel÷s, plikomis rankomis jį nud÷siu... 

- Paskub÷kit, aš jus nuvesiu į herbalogijos pamoką, - paragino Snei- 
pas, ir visi vorele iš÷jo, Haris, Ronis ir Dinas pačiame gale. Ronis vis dar 
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steng÷si ištrūkti. Draugai jį paleido tik tada, kai Sneipas juos išved÷ iš 
pilies ir jie per daržą patrauk÷ į šiltnamius. 

Herbalogijos pamoka buvo liūdna: stigo dviejų mokinių, Džastino ir 
Hermionos. 

Profesor÷ Diegavirt÷ pristat÷ juos gen÷ti raukšl÷tųjų Abisinijos figme-
džių. Haris nuneš÷ į komposto krūvą gl÷bį sudžiūvusių šakelių ir tenai 
susidūr÷ su Erniu Makmilanu. Ernis giliai įkv÷p÷ ir labai mandagiai iš-
pyškino: 

- Noriu atsiprašyti, Hari, kad tave įtarin÷jau. Žinau, kad niekada ne- 
darytum nieko blogo Hermionai. Atsiprašau už viską, ką sakiau. Mes 
visi dabar vienoje valtyje, tod÷l... 

Ir jis atkišo putlią ranką. Haris ją paspaud÷. 
Ernis ir jo draug÷ Hana at÷jo dirbti kartu su Hariu ir Roniu. 
- Tas tipas Drakas Smirdžius, - kalb÷jo Ernis, laužydamas nudžiūvu- 

sias šakeles, - atrodo, labai džiaugiasi, ką? Žinote, man rodos, jis ir yra 
Klastuolio įp÷dinis. 

- Koks tu gudrus, - suniurzg÷ Ronis, nelinkęs taip greitai atleisti 
Erniui. 

- O tu, Hari, kaip manai? - paklaus÷ Ernis. 
- Ne, ne Smirdžius, - atsak÷ Haris taip tvirtai, kad Ernis su Hana išsi- 

žiojo. 
Staiga Haris, kažką išvydęs, trenk÷ Roniui per rankas sodininko žir-

kl÷mis. 
- Ai! Galvoj negerai?.. 
Haris parod÷ į žemę už kelių p÷dų. Ten mitriai ropojo keletas vorų. 
- A, matau, - band÷ apsidžiaugti Ronis, bet nepavyko. - Tačiau dabar 

negalime sekti... 
Ernis su Hana smalsiai klaus÷si. Haris žiūr÷jo, kaip vorai skuba tolyn. 
- Atrodo, jie vairuoja į Uždraustąjį mišką... 
Ronis ir v÷l n÷maž neapsidžiaug÷. 
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Pamokai pasibaigus, profesor÷ Diegavirt÷ palyd÷jo klasę į apsigynimo 
nuo juodosios magijos pamoką. Haris su Roniu atsiliko nuo kitų, nes 
nor÷jo slapčia pasitarti. 

- V÷l reik÷s neregimojo apsiausto, - pasak÷ Haris. - Gal÷sime vestis ir 
Ilt į. Jis pripratęs eiti į Uždraustąjį mišką, gal kuo pad÷s. 

- Žinoma, - pritar÷ Ronis, nervingai sukiodamas lazdelę. - Ahm... o 
ar... ar miške n÷ra vilkolakių? - paklaus÷, kai jie, kaip visada, atsis÷do 
paskutiniame suole. 

Nesiteikęs atsakyti į šį klausimą, Haris tik tar÷: 
- Miške yra ir gerų būtybių. Kentaurai labai šaunūs. Ir vienaragiai. 

Ronis n÷ karto nebuvo įžengęs į Uždraustąjį mišką. Haris buvo vieną 
vienintelį sykį ir daugiau nenor÷jo. 
Įl÷k÷ Lokhartas, visi sužiuro į jį. Visi mokytojai iki vieno buvo niūresni 

negu paprastai, tik Lokhartas vos nekrykštavo. 
- Nagi, - žvaliai šūktel÷jo, - ko dabar tokie ištįsę veideliai? 
Mokiniai beviltiškai susižvalg÷, bet niekas nieko neatsak÷. 
- Nejaugi nesuprantate, - l÷tai, tarsi kalb÷damas kvailučiams, aiškino 

Lokhartas, - kad pavojus pra÷jo? Kaltininkas išgabentas iš mokyklos. 
- Kas taip sak÷? - garsiai užklaus÷ Dinas. 
- Mielas jaunikaiti, magijos ministras nebūtų išgabenęs Hagrido, jei 

nebūtų šimtu procentų įsitikinęs jo kaltumu, - tar÷ Lokhartas tokiu to- 
nu, lyg aiškintų, kad dukart du keturi. 

- Ir dar kaip būtų, - netgi garsiau už Diną atšov÷ Ronis. 
- Galiu pasigirti, kad apie Hagrido su÷mimą žinau trupuliuką daugiau 

negu tu, ponaiti Vizli, - patenkintas tar÷ Lokhartas. 
Ronis prad÷jo sakyti, kad, girdi, šitaip nemanąs, bet užsičiaup÷, kai 

Haris po suolu jam gerai įspyr÷. 
- Nepamiršk, jog mūsų tenai nebuvo, - primin÷ Haris. 
Tačiau pasibjaur÷tinas Lokharto linksmumas, jo užuominos, kad Hag-

ridą visad laikęs nevyk÷liu, kvailas įtik÷jimas, kad visi pavojai baig÷si, 
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Harį taip erzino, jog vos susilaik÷ nepaleidęs Lokhartui į veidą jo veikalo 
„Vaiduoklių draugijoje“. Susivaldęs tik brūkštel÷jo Roniui raštelį: 

- Veiksime šiąnakt. 
Ronis perskait÷, nurijo seilę ir pašnairavo į tuščią vietą šalia, kur s÷d÷-

davo Hermiona. Nykus vaizdas, matyt, suteik÷ stipryb÷s, nes jis linkte-
l÷jo. 

 
* 

 
Bendrasis kambarys šiomis dienomis būdavo pilnas, mat nuo šeštos va-
landos „grifiukai“ netur÷jo teis÷s niekur eiti. Be to, buvo apie ką kalb÷tis, 
tod÷l kambarys ištušt÷davo tik po vidurnakčio. 

Pavakarieniavęs Haris iškart išsitrauk÷ iš lagamino neregimąjį apsiaustą 
ir visą vakarą ant jo išs÷d÷jo laukdamas, kol kambaryje nieko neliks. 
Fredis su Džordžu kalbino Harį ir Ronį palošti Sprogin÷jančiomis korto-
mis. Džin÷ nelaiminga kiurksojo įprastin÷je Hermionos k÷d÷je. Haris su 
Roniu tyčia pralošin÷jo, kad greičiau baigtųsi partijos, bet vis tiek Fredis, 
Džordžas ir Džin÷ iš÷jo gerokai po vidurnakčio. 

Haris su Roniu palauk÷, kol trinktel÷jo uždaromos abi miegamojo du-
rys, tada grieb÷ apsiaustą, apsigaub÷ ir išlipo pro portreto skylę. 

V÷l sunki kelion÷ per pilį, saugantis neužkliudyti kokio mokytojo. Pa-
galiau pasiek÷ vestibiulį, atitrauk÷ skląstį, prasispraud÷ stengdamiesi ne-
girgždinti durų ir išlindo į m÷nesienos nužertą kiemą. 

- Tarp kitko, - staiga prabilo Ronis, - tame miške galime nieko nerasti. 
Gal tie vorai visai ne į mišką trauk÷. Man rodos, jie tik šiaip ton pus÷n 
ropojo... 

Jie pri÷jo Hagrido trobelę, liūdną ir apleistą, juodais langais. Hariui 
pastūmus duris, Iltis vos neišprot÷jo iš laim÷s. Bijodami, kad skardus 
šuns lojimas neprikeltų visos pilies, jie greit įkišo jam į nasrus sirupo 
irisą, ir Ilčiai sulipo dantys. 

Apsiaustą Haris paliko ant Hagrido stalo. Tamsiame miške jo ne-
reik÷s. 
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- Einam, Iltie, pasivaikščioti, - pašauk÷ šunį Haris, pliaukštel÷damas 
sau per koją, ir Iltis laimingas mov÷ iš namelio, pasileido į pamiškę ir 
pak÷l÷ koją prie didelio platano. 

Haris išsi÷m÷ lazdelę, sumurm÷jo: Lumos, ir lazdel÷s gale sužibo švie-
sel÷. Jos užteko pasišviesti keliui ieškant vorų p÷dsakų. 

- Gerai sugalvojai, - pagyr÷ Ronis. - Aš irgi užsidegčiau lazdelę, bet 
manoji gali sprogti ar ką... 

Haris parod÷ į žolę. Du vorai, sl÷pdamiesi nuo lazdel÷s šviesos, greitai 
nulindo į tamsą po medžiais. 

- Ką gi, - pasiruoš÷ blogiausiam Ronis, - galim eiti. 
Taigi, Ilčiai šokin÷jant tarp jų, uostant medžių šaknis ir lapus, juodu 
įženg÷ į mišką. Pasišviesdami Hario lazdele, jie sek÷ paskui taku ropo-
jančius vorus. öjo gal dvidešimt minučių - nesikalb÷dami, įtemptai klau-
sydami, ar, be šakelių trašk÷jimo ir lapų čež÷jimo, nepasigirs dar kokio 
garso. Pagaliau miško tankm÷je, kur virš galvos net nebesimat÷ žvaigž-
džių ir tamsos jūroje šviet÷ tik Hario lazdel÷s žibur÷lis, jie pamat÷, kad 
vorai dingo iš tako. 

Haris sustojo ir m÷gino įžiūr÷ti, kur link pasuko vorai, tačiau ten, kur 
nesiek÷ lazdel÷s žibint÷lis, buvo aklina tamsa. Anąsyk nebuvo taip giliai 
įlindęs į mišką. Aiškiai prisimin÷, kaip Hagridas įsp÷jo n÷ už ką neišsukti 
iš tako. Bet Hagridas dabar toli, galbūt uždarytas Azkabano kal÷jime, be 
to, jis pats liep÷ sekti paskui vorus. 

Kažkas dr÷gna paliet÷ Hariui ranką, ir jis atšoko užlipdamas Roniui 
ant kojos, tačiau jį išgąsdinęs daiktas tebuvo Ilties nosis. 

- Kaip sakai, ką daryti? - paklaus÷ Haris, vos įžiūr÷damas Ronio akis, 
žibančias patamsyje. 

- Jeigu jau tiek at÷jome... - numyk÷ Ronis. 
Ir jie nusek÷ paskui vorus, slenkančius medžių šeš÷liais. Paskub÷ti 

negal÷jo, nes juodoje tamsoje tykojo medžių šaknys ir kelmai. Hariui į 
ranką karštu kvapu šnopavo Iltis. Ne kartą reik÷jo atsitūpti ir su žibint÷-
liu ieškoti vorų. 
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Jie ÷jo jau ne mažiau, kaip pusvalandį, drabužiai kibo už šakų ir ger-
vauogių krūmų. Netrukus pasteb÷jo, kad žem÷ nuožuln÷ja, nors tanku-
mynas neret÷jo. 
Ūmiai Iltis sulojo, ir Haris su Roniu net pašoko. 
- Kas? - garsiai paklaus÷ Ronis, dairydamasis patamsyje ir 

smarkiai suspausdamas Hariui alkūnę. 
- Tenai kažkas juda, - sušnibžd÷jo Haris. - Paklausyk... Atrodo, kaž- 

kas didelis. 
Juodu įsiklaus÷. Atokiau dešin÷je pus÷je tas kažkas didelis, laužyda-

mas šakas, brov÷si per tankmę. 
- Oi ne, ne ne ne... - sudejavo Ronis. 
- Užsičiaupk, išgirs, - išsigando Haris. 
- Mane išgirs? - tyčia garsiai pakartojo Ronis. - Jis jau ir taip išgir- 

do Iltį! 
Tamsa lipte lipo prie kūno. Jie stov÷jo nust÷rę ir lauk÷. Pasigirdo keistas 

urzgimas ir nutilo. 
- Kaip manai, ką jis veikia? - paklaus÷ Haris. 
- Gal rengiasi pulti, - gūžtel÷jo Ronis. 
Jie stov÷jo dreb÷dami, nedrįsdami pajud÷ti. 
- Kaip sakai, gal jau nu÷jo? - sukužd÷jo Haris. 
- Nežinau... 
Staiga dešin÷je plykstel÷jo tokia aštri šviesa, kad abu užsideng÷ akis. 

Iltis cypdamas band÷ pab÷gti, bet susipyn÷ eršk÷trož÷se ir dar gailiau 
užcyp÷. 

- Hari! - su palengv÷jimu sušuko Ronis. - Hari, čia mūsų automobilis! 
- Ką?! 
- Pirmyn! 
Haris klupin÷damas nutreps÷jo paskui Ronį, ir po valand÷l÷s jie pa-

siek÷ laukymę. 
Storais medžiais apsuptos aikštel÷s viduryje po susipynusių šakų stogu 

stov÷jo tuščias pono Vizlio automobilis plieskiančiais žibintais. Kai 
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Ronis išsižiojęs ženg÷ ton pus÷n, automobilis pamažu pajud÷jo jo pasi-
tikti, visai kaip didžiulis žalsvas šuo, šliaužiantis prie šeimininko. 

- Jis čia buvo visą laiką! - džiaug÷si Ronis, ap÷jęs automobilį. - Pažiū-
r÷k. Miške jis sulauk÷jo. 

Fordo sparnai buvo subraižyti ir išteplioti purvu. Matyt, pats vienas 
kas÷si per mišką. Ilčiai jis visai nepatiko, šuo virp÷damas glaud÷si prie 
Hario. Haris įsikišo į kišenę lazdelę. 

- O mes bijojome, kad mūsų neužpultų! - juok÷si Ronis, atsir÷męs į 
automobilį ir glostydamas jį. - Įdomu, kur jis iš pradžių buvo nuskridęs? 

Haris prisimerkęs m÷gino šviesos užlietoje aikštel÷je ieškoti vorų, bet 
jie visi buvo pab÷gę į tamsą. 

- Mes pamet÷me p÷dsaką, - tar÷. - Gana, eikim ieškoti. 
Ronis neatsiliep÷. Ir nesujud÷jo. Jo akys su siaubu žiūr÷jo Hariui už 

nugaros. 
Haris nesp÷jo atsisukti. Kažkas klektel÷jo, ir ilgas plaukuotas daiktas, 

sugriebęs per pusiaują, jį pak÷l÷ nuo žem÷s. Jis pakibo žemyn galva. Pa-
kraupęs ir bandydamas muistytis, v÷l išgirdo klektelint, ir Ronio kojos 
taipgi pakilo į orą. Gird÷jo, kaip cypia ir kaukia Iltis, ir tą pačią akimirką 
buvo nuvilktas į tamsią miško tankynę. 

Kadaruojančia galva Haris mat÷, jog tai, kas jį neša, žygiuoja šešiomis 
ilg÷liausiomis kojomis, apaugusiomis plaukais; dvi priekin÷s laik÷ jį su-
spaudusios, po jomis stirksojo blizgančios juodos žnypl÷s. Tol÷liau kitas 
toksai padaras neš÷ Ronį. Jie jau pasiek÷ pačią miško gilumą. Haris gir-
d÷jo, kaip Iltis, šiurpiai staugdamas, stengiasi išsivaduoti iš trečios pabai-
sos nagų, bet pats nors tu ką nebūtų gal÷jęs surikti: balsas, regis, liko 
laukym÷je prie automobilio. 

Jis nesuprato, kiek laiko išbuvo siaubūno gniaužtuose, tik staiga tamsa 
praskydo ir jis pamat÷, kad ant pernykščiais lapais nuklotos žem÷s net 
tiršta vorų. Perkreipęs kaklą, įsitikino, jog jie atsidūr÷ plačioje dauboje 
visiškai be medžių, tod÷l ryškios žvaigžd÷s aiškiai apšviet÷ siaubin-
giausią vaizdą, kokį galima įsivaizduoti. 
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Vorai. Ne tie mažyčiai, kurie ropin÷jo lapų patalu. Šitie vorai buvo 
dideli kaip arkliai, aštuonakiai, aštuonkojai, juodi ir plaukuoti. Harį ne-
šantis milžinas voras ÷m÷ leistis stačiu šlaitu į daubos vidurį, kur dūlavo 
voratinklis. Jį lyd÷jo draugai, godžiai kleks÷dami žnypl÷mis. 

Voras jį paleido, ir Haris nudribo ant visų keturių. Ronis ir Iltis atsirado 
šalia. Iltis nebekauk÷, tik tyliai šiep÷ iltis. Ronis atrod÷ lygiai taip, kaip 
jaut÷si pats Haris: burna išžiota nebyliam riksmui, akys išsprogusios. 

Staiga Haris suvok÷, jog jį išmetęs voras kažką sako. Labai sunku buvo 
išgirsti, nes su kiekvienu žodžiu voras kaukštel÷davo žnypl÷mis. 

- Aragogai! - šūkavo jis. - Aragogai! 
L÷tai l÷tai iš voratinklio gilumos atropojo voras, ne mažesnis už jau-

niklį drambliuką. Jo juodas kūnas ir kojos buvo išm÷tyti pilkomis d÷m÷-
mis, visos aštuonios akys bjaurioje žnypl÷toje galvoje - aptrauktos balta 
pl÷ve. Voras buvo aklas. 

- Kas čia? - greitai sukaukš÷jo jis žnypl÷mis. 
- Žmon÷s, - kaukštel÷jo Harį atnešęs voras. 
- Ar Hagridas? - arčiau prislinko Aragogas. Jo baltos akys beprasmiš- 

kai slankiojo. 
- Ne, nepažįstami, - klektel÷jo voras, kuris atneš÷ Ronį. 
- Nugalabyti, - gr÷smingai čekštel÷jo žnypl÷mis Aragogas. - Aš mie- 

gojau... 
- Mes juk esam Hagrido draugai! - sušuko Haris. Širdis dauž÷si gale 

gerkl÷s. 
Klekt klekt klekt sukaukš÷jo visų dauboje esančių vorų žnypl÷s. Ara-

gogas patyl÷jo. 
- Hagridas niekada nesiųsdavo žmonių į mūsų sl÷nį, - pagaliau ištar÷ jis. 
- Hagridas pakliuvo į b÷dą, - pasak÷ Haris. - Tod÷l ir at÷jome. 
- B÷dą? - pakartojo nukarš÷lis voras, ir Hariui pasirod÷, kad jo žnyp- 

lių taršk÷jime išgirdo susirūpinimą. - Bet kod÷l jis pasiunt÷ tave? 
Haris panoro atsistoti, bet apsigalvojo: kažin, ar laikytų kojos. Taigi 

prabilo kniūbsodamas ant žem÷s. 
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- Mokykloje visi tiki, kad Hagridas... naudoja prieš mokinius juodąją 
magiją. Jis įkalintas Azkabane. 

Aragogas nuožmiai kaukštel÷jo, jam lyg aidas atsiliep÷ visų vorų žnyp-
l÷s: visai kaip plojimai, tik nuo plojimų niekad nepykina iš baim÷s. 

- Tai buvo prieš daugybę metų, - rūsčiai prabilo Aragogas. - Seniai 
seniai. Puikiai prisimenu. Tada jį ir pašalino iš mokyklos. Jie man÷, kad aš 
esu Paslapčių kambario monstras. Man÷, kad Hagridas atidar÷ Paslapčių 
kambarį ir mane išleido. 

- O tu... tu nesi iš Paslapčių kambario? - paklaus÷ Haris, jausdamas, 
kaip kaktą išmuša šaltas prakaitas. 

- Aš? - piktai kaukštel÷jo Aragogas. - Aš gimęs ne pilyje. Esu iš toli- 
mos šalies. Vienas keliautojas mane dovanojo Hagridui, kai dar buvau 
kiaušinis. Hagridas mane prižiūr÷jo pasl÷ptą vienoje pilies spintoje, at- 
nešdavo maisto likučių. Hagridas - mano artimas draugas ir geras žmo- 
gus. Kai mane atrado ir apkaltino mergait÷s nužudymu, jis mane apgy- 
n÷. Nuo to laiko gyvenu čionai, miške. Hagridas mane lanko. Jis man ir 
pačią surado, Mosagą, patys matot, kokią didelę šeimą turiu. Vis per Hag- 
rido gerą širdį... 

Haris sukaup÷ visą drąsą. 
- Vadinasi, tu niekad... niekad nieko nesi užpuolęs? 
- Niekad, - garktel÷jo senis voras. - Prigimtis reikalavo, bet iš pagar- 

bos Hagridui n÷ karto nesu nuskriaudęs žmogaus. Nužudytoji mergait÷ 
buvo rasta tualete. Aš pilyje esu matęs tik spintą, kurioje užaugau. Mūsų 
paderm÷ m÷gsta ramybę ir tamsą... 

- Tačiau... Gal tu žinai, kas vis d÷lto nužud÷ mergaitę? - paklaus÷ Ha- 
ris. - Matai, tas žudikas v÷l grįžo ir puldin÷ja mokinius... 

Jo žodžius nustelb÷ šiurpus žnyplių kaukš÷jimas ir daugyb÷s kojų če-
ž÷jimas. Jį apstojo dideli juodi pavidalai. 

- Pabaisa, gyvenanti pilyje, - prabilo Aragogas, - yra labai senas pa- 
daras, mes, vorai, jo bijome kaip ugnies. Cha, puikiai prisimenu, kaip 
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maldavau Hagridą, kad mane išneštų, kai tik užuodžiau tą monstrą šliau-
žiojant po mokyklą. 

- Kas jis? 
Vorai v÷l subruzdo. 
- Mes apie jį nekalbame! - įniršo Aragogas. - Neminime jo vardo! Aš 

net Hagridui nepasakiau, kuo vardu baisusis padaras, nors tas ne kartą 
praš÷. 

Haris nebenor÷jo kamantin÷ti, juolab kad vorai iš visų pusių slinko 
vis arčiau. Aragogas, regis, pavargo kalb÷ti. Jis iš l÷to ÷m÷ dūlinti į savo 
voratinklį, tačiau kiti vorai tebesupo Ronį ir Harį. 

- Na, mes eisime, - netekęs vilties, pasak÷ Haris Aragogui, gird÷da- 
mas, kaip už nugaros čeža lapai. 

- Eisite? - iš l÷to sušvokšt÷ Aragogas. - Nemanau... 
- Bet... bet... 
- Mano sūnūs ir dukros klauso mano įsakymo ir Hagrido neliečia. Bet 

aš jiems negaliu uždrausti pasivaišinti šviežia m÷syte, kai ji pati ateina į 
namus. Sudiev, Hagrido bičiuli. 

Haris staigiai atsisuko. Už kelių p÷dų juodavo šiurpi kaukšinčių vorų 
siena. Bjauriose juodose makaul÷se žib÷jo žiaurios akys... 

Haris dar nor÷jo išsiimti lazdelę, bet suprato, kad nieko nebus, vorų 
šitokia baisyb÷. Kai vis d÷lto pasiryžo žūti kovodamas, nuskard÷jo galin-
gas garsas ir pro medžių tarpą švystel÷jo šviesa. 

Šlaitu atidund÷jo pono Vizlio automobilis - degančiais žibintais, įjungtu 
signalu. Jis art÷jo vartydamas milžinus vorus. Keletas pargriuvo aukš-
tielninki, jų ilgos kojos bej÷giškai mataravo ore. Automobilis, žviegda-
mas stabdžiais, sustojo prie berniukų, durel÷s atsidar÷. 

- Griebk Iltį! - riktel÷jo Haris ir šoko ant priekin÷s s÷dyn÷s. Ronis pa- 
čiupo Iltį ir cypiantį numet÷ į automobilio užpakalį. Durel÷s užsidar÷. 
Ronis neliet÷ akceleratoriaus, bet ir nereik÷jo: variklis užkriok÷ ir jie pa- 
sileido parmušdami dar kelis vorus. Užvarę į kalną, ÷m÷ brautis per miš- 



 224 

ką. Šakos plak÷ langus, o automobilis gudriai nard÷ plačiausiais tarpais 
tarp medžių, matyt, gerai žinodamas kelią. 

Haris pašnairavo į Ronį. Tas tebebuvo išsižiojęs, bet akys jau nor-
malios. 

- Kaip jautiesi? 
Ronis nepaj÷g÷ ištarti žodžio. 
Jie toliau verž÷si per traką. Iltis staug÷. Haris pamat÷, kaip spraudžiantis 

pro storą ąžuolą šaka nuskyn÷ veidrod÷lį. Dar pasikračius kokias dešimt 
minučių, medžiai praret÷jo ir Haris v÷l išvydo dangaus lopin÷lius. 

Fordas sustojo taip staigiai, kad jie vos nesitrenk÷ į priekinį stiklą. Pa-
sirodo, jie jau pasiek÷ miško pakraštį. Iltis puol÷ prie lango nor÷damas 
kuo greičiau ištrūkti, ir kai Haris atidar÷ dureles, šuo nuskuod÷ į Hagri-
do trobelę pabrukęs uodegą. Haris taip pat išlipo, po valand÷l÷s ir Ronis 
atgavo kojas, šiaip taip išlindo laukan. Haris d÷kingas paglost÷ automo-
bilį, ir tas v÷l nuburzg÷ į mišką. 

Haris nu÷jo į trobelę pasiimti neregimojo apsiausto. Iltis tirt÷jo savo 
pintin÷je net palindęs po paklotu. Lauke Haris pamat÷, kad Ronis vemia 
moliūgų plotelyje. 

- „Sekite paskui vorus“, - vap÷jo Ronis, rankove šluostydamasis bur- 
ną. - Niekada nedovanosiu Hagridui. Stebuklas, kad likome gyvi. 

- Manau, jis buvo įsitikinęs, kad Aragogas nelies jo draugų, - pasa- 
k÷ Haris. 

- Čia jau Hagrido manija! - Ronis trenk÷ kumščiu į trobel÷s sieną. - 
Amžinai tiki, kad pabaisos n÷ra tokie blogi, ir pažiūr÷k, kur pats atsidū- 
r÷! Azkabano kal÷jime! - Dabar jis dreb÷jo kaip epuš÷s lapas. - Kokio 
galo reik÷jo mus tenai siųsti? Nor÷čiau žinoti, ką mes išsiaiškinome? 

- Kad ne Hagridas atidar÷ Paslapčių kambarį, - atsak÷ Haris, už- 
mesdamas ant Ronio apsiaustą ir kumštel÷damas jam eiti. - Jis buvo 
nekaltas. 

Ronis niekinamai prunkštel÷jo. Turbūt man÷, kad spintoje užauginti 
Aragogą - irgi nusikaltimas. 
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Prie pilies Haris patrauk÷ žemyn apsiaustą, kad nesimatytų kojų, ir 
pastūm÷ girgždančias duris. Jie atsargiai nutipeno per vestibiulį, užlipo 
marmuro laiptais ir užgniaužę kvapą nuslinko koridoriais, kur šmaižiojo 
budrūs bud÷tojai. Pagaliau, atsidūrę Grifų Gūžtos bendrajame kamba-
ryje su teberusenančiu židiniu, jie pasijuto saugūs. Nusisiautę apsiaustą, 
užlipo į miegamąjį. 

Ronis griuvo į lovą net nepasivarginęs nusirengti. Tačiau Hario mie-
gas ne÷m÷. Jis s÷d÷jo ant lovos krašto ir apmąst÷ Aragogo žodžius. 

Padaras, tūnantis kažkur pilyje, paman÷ jis, atrodo labai panašus į 
Voldemortą - net kiti monstrai nedrįsta ištarti jo vardo. Tačiau nuo to ne 
geriau: juodviem su Roniu n÷ kiek ne aiškiau, kas tasai monstras ir kaip 
jis sustingdo savo aukas. Net Hagridas nesužinojo, kas slepiasi Paslap-
čių kambaryje. 

Haris užsik÷l÷ kojas ant lovos, atsišliejo ir įbed÷ akis į m÷nulį, žiop-
santį pro bokšto langelį. 

Jis neįsivaizdavo, ką dar galima padaryti. Kur suksi, ten aklaviet÷. Ridlis 
sugavo ne tą žmogų, Klastuolio palikuonis paspruko ir niekas negali pa-
sakyti, ar šį kartą Paslapčių kambarį atidar÷ tas pats asmuo, ar jau kitas. 
Ir nieko nepasiklausi. Haris atsigul÷ tebegalvodamas, ką sak÷ Aragogas. 

Haris jau snūduriavo, kai jam toptel÷jo paskutin÷ išganinga mintis, ir 
jis staigiai atsis÷do. 

- Roni! - pašnibždomis pašauk÷ draugą. - Roni! 
Ronis pabudo inkšdamas kaip Iltis ir, su siaubu apsidairęs, pamat÷ Harį. 
- Roni... ta žuvusi mergait÷... Aragogas sak÷, kad ją rado tualete,- 

garsiai aiškino Haris, nepaisydamas kert÷je knarkiančio Nevilio. - Kas, 
jeigu ji taip ir liko tame tualete? Jeigu ji ten teb÷ra? 

Ronis pasitryn÷ akis. Ir staiga suprato. 
- Ką? Sakai, kad ji... Vaitokl÷ Mirta? 
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ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS 
 

Paslapčių kambarys 
 

- Kiek kartų buvome tame tualete ir ji lind÷jo vos už trijų kabinų, - 
kitą dieną per pusryčius apmaudžiai pasak÷ Ronis. - Gal÷jome 
paklausti, o dabar... 

Užteko vargo ieškant vorų. S÷kmingai išsisukti nuo mokytojų, kad 
pakliūtum į mergaičių tualetą, dar ir esantį šalia pirmojo užpuolimo vie-
tos, bus beveik neįmanoma. 

Tačiau per pirmą pamoką, transfigūracijos, nutiko dalykas, kuris pirmą 
sykį po daugelio savaičių Paslapčių kambarį nustūm÷ į šalį. Mat profesor÷ 
Makgonagal praneš÷, kad birželio pirmąją, tai yra už savait÷s, prasid÷s 
egzaminai. 

- Egzaminai? - suriko Semas Finiganas. - Dar bus egzaminai? 
Kažkas garsiai trinktel÷jo: Neviliui Nev÷kšlai išsprūdusi lazdel÷ nu-

neš÷ vieną stalo koją. Profesor÷ ją grąžino savąja lazdele ir susiraukusi 
atsigręž÷ į Semą. 

- Jeigu tokiu laiku mokykla išvis veikia, tik tod÷l, kad jūs gal÷tum÷te 
mokytis, - griežtai pasak÷ ji. - Taigi egzaminai vyks kaip paprastai. Ti- 
kiuosi, kad stropiai kartojate visus dalykus. 

Stropiai kartojate! Haris n÷ nesapnavo, kad kai pilyje šitokia pad÷tis, 
gali būti egzaminai. Klas÷ prad÷jo maištingai murm÷ti, ir profesor÷ Mak-
gonagal dar pikčiau susirauk÷. 

- Profesorius Dumbldoras liep÷, kad mokykla dirbtų kaip įprasta. O 
tai, turbūt nereikia įrodin÷ti, reiškia, jog turime patikrinti, ką per metus 
išmokote. 
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Haris pažvelg÷ į porą baltų triušiukų, kuriuos tur÷jo paversti šlepet÷-
mis. Ko gi jis šiemet išmoko? Neat÷jo į galvą nieko tokio, kas gal÷tų pra-
versti per kokį nors egzaminą. 

Ronis atrod÷ taip, lyg būtų gavęs įsakymą apsigyventi Uždraustajame 
miške. 

- Ar įsivaizduoji, kad su šita gal÷čiau laikyti egzaminus? - paklaus÷ jis 
Harį, iškeldamas savo lazdelę. Ji ÷m÷ švilpti. 

 
* 

 
Trys dienos prieš pirmąjį egzaminą per pusryčius profesor÷ Makgona-
gal v÷l kreip÷si į mokinius. 

- Turiu gerų naujienų, - prad÷jo ji, ir sal÷, užuot nutilusi, ÷m÷ links- 
mai šūkauti: 

- Sugrįžta Dumbldoras! 
- Sugautas Klastuolio įp÷dinis! - suklyk÷ mergyt÷ prie Varno Na- 

go stalo. 
- V÷l prasid÷s kvidičo varžybos! - susijaudino Medis. 
Nutilus triukšmui, profesor÷ Makgonagal pasak÷: 
- Profesor÷ Diegavirt÷ praneš÷, kad mandragoras jau galima skinti. 

Šįvakar gal÷sime atgaivinti suakmen÷jusius žmones. Tikriausiai nereikia 
priminti, kad kuris nors gal÷s pasakyti, kas užpuolikas. Turiu vilties, jog 
šiuos baisius mokslo metus užbaigsime sugaudami kaltininką. 

Visi paš÷lo klykti. Dirstel÷jęs į Klastūnyno stalą, Haris pamat÷, kad 
Drakas Smirdžius nesidžiaugia. Ronis, tiek dienų surūgęs, galų gale 
nušvito. 

- Nebesvarbu, kad neišklausin÷jome Mirtos, - guod÷si jis Hariui. - 
Atgijusi Hermiona tikriausiai atsakys į visus klausimus! Žinok, pasius 
sužinojusi, jog po trijų dienų egzaminai. Ji juk nepasikartojo. Būtų ge- 
riau jos negaivinti, kol nesibaigs egzaminai. 

Pri÷jo Džin÷ Vizli ir atsis÷do šalia. Buvo kaip nesava. 
- Kas tau? - paklaus÷ Ronis, dar įsikr÷sdamas koš÷s. 
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Džin÷ tyl÷jo, tik bailiai dair÷si po Grifų Gūžtos stalą. Jos išsigandęs 
veidelis Hariui kažką primin÷, bet nors užmušk neprisimin÷, ką. 

- Netyl÷k, - liep÷ Ronis. 
Staiga Haris suprato, ką jam primena Džin÷. Ji lingavo k÷d÷je lygiai 

taip pat kaip Dobis, prieš išplep÷damas uždraustą dalyką. 
- Turiu jums kai ką pasakyti, - sumurm÷jo Džin÷, nežiūr÷dama į Harį. 
- Ką taip? 
Džin÷ tarsi nerado žodžių. 
- Ką? - pakartojo Ronis. 
Džin÷ išsižiojo, bet v÷lgi nieko nepasak÷. Haris pasilenk÷ prie jos ir 

tyliai, kad niekas daugiau negird÷tų, paklaus÷: 
- Ar apie Paslapčių kambarį? Gal ką nors matei? Kas nors keistai 

elgiasi? 
Džin÷ įtrauk÷ oro, bet lyg tyčia apsireišk÷ Persis Vizlis, pavargęs ir 

išblyškęs. 
- Jeigu baigei valgyti, Džine, atsis÷siu tavo vieton. Aš alkanas kaip 

vilkas, ką tik iš bud÷jimo. 
Džin÷ pašoko taip, lyg k÷de būtų per÷jusi elektros srov÷, ir, metusi į 

Persį siaubo sklidiną žvilgsnį, nukurn÷jo. Persis atsis÷dęs čiupo nuo 
stalo vidurio puodelį. 

- Persi! - supyko Ronis. - Ji mums jau ketino kažką svarbaus pa- 
sakyti! 

Persis užspringo arbata. 
- Ką svarbaus? - sukos÷jo jis. 
- Aš ją paklausiau, ar nepasteb÷jo, kad kas keistai elgtųsi, ir ji pra- 

d÷jo... 
- A, šitai... Nieko bendra neturi su Paslapčių kambariu, - tuoj pat iš-

poškino Persis. 
- Iš kur žinai? - nustebo Ronis. 
- Na... jeigu norite žinoti, Džin÷... aa... prieš kelias dienas, kai aš... na, 

nesvarbu... Žodžiu, ji mane užklupo kai ką darant ir aš... aaa... paprašiau 
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niekam neprasitarti. Ir tikrai maniau, kad ji laikysis žodžio. Nieko tokio, 
bet man labiau patiktų, jei... 

Haris dar nebuvo matęs Persio šitaip sumišusio. 
- Ką gi tu darei? - išsišiep÷ Ronis. - Nagi pasakyk, mes nesijuoksime. 
Persis n÷ nešyptel÷jo. 
- Paduok bandeles, Hari. Aš išbad÷jęs. 

 
* 

 
Haris žinojo, kad visa paslaptis išaišk÷s rytoj be jų pagalbos, bet jam 

nesinor÷jo praleisti progos, jei tokia pasitaikytų, šnektel÷ti su Mirta. Ir, 
jo džiaugsmui, proga pasitaik÷ - prieš pietus, kai juos ved÷ į magijos 
istorijos pamoką Lokharto kabinete. 

Lokhartas, tiek sykių įrodin÷jęs, kad jokio pavojaus neb÷ra, nors tuč-
tuojau paaišk÷davo, jog yra priešingai, dabar nuoširdžiai man÷, esą ne-
b÷ra reikalo lyd÷ti mokinių koridoriais. Jo plaukai nebebuvo dailiai su-
šukuoti, mat per naktį nemiegojo, bud÷jo penktame aukšte. 

- Pamin÷site mano žodį, - sak÷ jis, vesdamas juos už kampo, - pir- 
miausia, ką ištars atgiję tie užker÷tieji vargšeliai, bus: Hagrido darbas. Iš 
tiesų stebiuosi, kad profesor÷ Makgonagal tebereikalauja visų tų atsar- 
gumo priemonių. 

- Sutinku, pone, - pritar÷ Haris. Ronis apstulbęs net išmet÷ knygas. 
- D÷kui, Hari, - maloniai tar÷ Lokhartas, kol jie lauk÷ praeinant il- 

giausios „švilpinukų“ voros. - Ir tikrai mes, mokytojai, turime kitų dar- 
bų, o čia dabar vedžiok mokinius į klases ir visą naktį bud÷k... 

- Teisingai, - susivok÷ Ronis. - Kod÷l, pone, nepaleidus mūsų čia, juk 
liko tik vienas koridorius? 

- Žinai, Vizli, gal taip ir padarysiu, - tar÷ Lokhartas. - Iš tiesų verčiau 
eisiu ruoštis kitai pamokai. 

Ir jis nuskub÷jo savo keliu. 
- Cha, ruoštis pamokai, - nusišaip÷ Ronis. - Panašiau, kad plaukų 

suktis. 
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Praleidę visus kitus „grifiukus“, jie nudūm÷ koridoriumi į Vaitokl÷s 
Mirtos tualetą. Kai jau nor÷jo pasveikinti kits kitą s÷kmingai įvykdžius 
genialų planą... 

- Poteri! Vizli! Ką čia veikiate? 
Tai buvo profesor÷ Makgonagal, susiraukusi rūsčiai kaip niekada. 
- Mes... mes... - mekeno Ronis. - Mes nor÷jom... eiti ir pažiūr÷ti... 
- Hermionos, - užbaig÷ Haris. Ronis su profesore atsisuko į jį. 
- Nebežinau, kada ją mat÷me, profesore, - teisinosi Haris, užminda- 

mas Roniui ant kojos. - Pagalvojome, kad nuslinksime į ligoninę ir, su- 
prantate, pranešime jai, kad mandragoros jau užaugusios, gali nebesirū- 
pinti. 

Profesor÷ Makgonagal tebežiūr÷jo į jį, ir Hariui pasirod÷, jog ji tuoj 
pratrūks bartis, bet ji prabilo netik÷tai kimiu balsu. 

- Na, žinoma, - tar÷ ji, ir Haris apstulbo, kai jos dygiose akut÷se suži- 
bo ašaros. - Na, žinoma, kad sunkiausia buvo laukti užker÷tųjų drau- 
gams... Visiškai suprantama. Be abejo, Poteri, gali aplankyti panelę Įky- 
r÷lę. Profesoriui Binsui aš pranešiu, kur tu esi. Pasakyk madam Pomfri, 
jog aš leidau. 

Haris su Roniu nu÷jo negal÷dami patik÷ti, kad išsisuko nuo arešto. 
Sukdami už kampo, aiškiai išgirdo, kaip profesor÷ Makgonagal nusi-
šnypšt÷. 

- Tai buvo geriausia tavo sukurta pasaka, - karštai pagyr÷ draugą 
Ronis. 

Neliko nieko kito, kaip eiti į ligoninę ir pasakyti madam Pomfri, kad 
profesor÷ Makgonagal leido aplankyti Hermioną. Madam Pomfri juos 
įleido, bet nenoromis. 

- Kokia prasm÷ kažką kalb÷ti suakmen÷jusiam žmogui? - tar÷ ji, ir jie 
tur÷jo su tuo sutikti, kai atsis÷do šalia Hermionos. Buvo aišku, kad ji 
nežino turinti lankytojų, taigi lygiai taip pat s÷kmingai gal÷jai guosti spin- 
telę prie lovos. 
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- Kaip manai, ar ji sp÷jo įžiūr÷ti užpuoliką? - paklaus÷ Ronis, liūdnai 
žvelgdamas į negyvą Hermionos veidą. - Mat jeigu jis iš pasalų prityki- 
no prie jų, niekas ir nebus jo matęs. 

Tačiau Haris žiūr÷jo ne į Hermionos veidą. Jam labiau rūp÷jo dešin÷ 
ranka. Ji gul÷jo ant antklod÷s sugniaužta, ir pasilenkęs jis įsitikino, kad 
kumštyje suspaustas popieriaus gumul÷lis. 

Apsidairęs, ar netoliese n÷ra madam Pomfri, jis parod÷ Roniui. 
- Pam÷gink ištraukti, - sušnibžd÷jo Ronis ir pasitrauk÷ su k÷de taip, 

kad užstotų Harį nuo madam Pomfri. 
Gera pasakyti - ištrauk. Hermiona gumul÷lį buvo taip kietai suspau-

dusi, kad Haris bijojo supl÷šyti. Ronio saugomas, jis visaip sukiojo ir tam-
p÷, kol galiausiai, po kelių įtemptų minučių, popierių ištrauk÷. 

Tai buvo lapas, išpl÷štas iš labai senos bibliotekin÷s knygos. Haris ne-
kantriai jį išlygino, ir abudu, sukišę galvas, perskait÷. 

 
Iš visų baisingų gyvių ir monstrų, klajojančių mūsų žem÷je, n÷ra keistesnio ir 
pavojingesnio už basiliską, dar vadinamą Gyvačių Karaliumi. Ši gyvat÷, galinti 
išaugti milžiniška ir gyventi daug šimtų metų, išskyla iš vištos kiaušinio, išpe-
r÷to rupūž÷s. Jis žudo nepaprastais būdais: basiliskas gars÷ja ne tik nuodingu 
geluonimi, bet ir žudančiu žvilgsniu - kas tik pakliūva jam į akis, tučtuojau 
miršta. Nuo basilisko b÷ga visi vorai, jis - jų mirtinas priešas. Basiliskas bijo 
tik gaidžio giedojimo, nes nuo jo gali žūti. 
 
Po šiuo tekstu buvo parašytas vienui vienas žodis „vamzdžiai“. Haris 
pažino Hermionos raštą. 

Jo galvoje tarsi lemput÷ įsižieb÷. 
- Roni, - sušnibžd÷jo jis, - pagaliau. Atsakymą turime. Monstras, pa- 

sisl÷pęs Paslapčių kambaryje, - basiliskas, milžiniška gyvat÷! Štai ko- 
d÷l tik aš vienas girdžiu tą balsą, daugiau niekas. Juk aš suprantu šnipš- 
t÷liškai... 



 232 

Haris apsidair÷ po palatą. 
- Basiliskas žudo žvilgsniu. Bet niekas nemir÷ - nes niekas nepažvel- 

g÷ jam tiesiai į akis. Kolinas jį mat÷ pro fotoaparato objektyvą. Basiliskas 
sudegino juostą, o Kolinas tik suakmen÷jo. Džastinas... Džastinas tik- 
riausiai išvydo basiliską per Beveik Begalvį Niką! Nikui kliuvo visa žvilgs- 
nio j÷ga, bet jis negal÷jo dar kartą numirti... Prie Hermionos ir tos mer- 
gait÷s iš Varno Nago buvo rastas veidrod÷lis. Hermiona buvo ką tik išsi- 
aiškinusi, jog pabaisa - basiliskas. Garantuoju, kad pirmą sutiktą žmogų 
ji įsp÷jo nesukti už kampo neatstačius veidrod÷lio. Tod÷l mergait÷ išsi- 
trauk÷ veidrod÷lį ir... 

Roniui atv÷po žiauna. 
- O Ponia Noris? - smalsiai paklaus÷ jis. 
Haris band÷ įsivaizduoti, kas įvyko Helovino vakarą. 
- Vanduo... - l÷tai pasak÷ jis. - Iš Vaitokl÷s Mirtos tualeto plūdo van- 

duo. Ponia Noris tikriausiai išvydo tik jo atspindį jame... 
Jis dar kartą peržvelg÷ lapą. Kuo toliau, tuo labiau viskas aišk÷jo. 
- Basiliskas bijo tiktai gaidžio giedojimo! - garsiai perskait÷ dar kartą. - 

Hagrido gaidžiai buvo nudaigoti! Klastuolio palikuonis nenor÷jo, kad 
atidarius Paslapčių kambarį prie pilies maišytųsi gaidžiai. Ir vorai nuo jo 
b÷ga! Viskas tinka! 

- Tačiau kaip basiliskas juda po mokyklą? - suabejojo Ronis. - Bjauri 
didžiul÷ gyvat÷... Kas nors tur÷jo pasteb÷ti... 

Tačiau Haris parod÷ žodį, parašytą Hermionos ranka. 
- Vamzdžiai. Roni, jisai šliaužioja vamzdžiais. Tasai balsas sklido iš 

sienų... 
Ronis stv÷r÷ Hariui už rankos. 
- Į÷jimas į Paslapčių kambarį! Kas, jeigu jis tualete? Jeigu... 
- Vaitokl÷s Mirtos tualete, - užbaig÷ Haris. 
Juodu s÷d÷jo nutirpę iš susijaudinimo, negal÷dami patik÷ti. 
- Tai reiškia, - pasak÷ Haris, - kad aš nesu vienintelis Šnipštūnas mo- 

kykloje. Klastuolio palikuonis irgi toks. Tod÷l jis valdo basiliską. 
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- Ką dabar darysime? - nerimo Ronis. - Gal einam tiesiai pas profeso- 
rę Makgonagal? 

- Drožiam į mokytojų kambarį, - pašoko Haris. - Ji ten bus po dešim-
ties minučių, nes tuoj pertrauka. 

Jie nub÷go žemyn. Nenor÷dami, kad juos v÷l užkluptų koridoriuje, 
ženg÷ tiesiai į tuščią mokytojų kambarį. Jis buvo didelis, išmuštas pa-
neliais, pristatytas sunkių tamsių k÷džių. Haris ir Ronis negal÷jo nus÷-
d÷ti. 

Bet skambutis, skelbiantis pertrauką, taip ir nenuskamb÷jo. Jo vietoj, 
stebuklingai pagarsintas, pasigirdo profesor÷s Makgonagal balsas: 

Visi mokiniai nedelsdami grįžta į miegamuosius. Visi mokytojai eina į savo 
kambarį. Tučtuojau. 

Haris žaibiškai atsisuko į Ronį. 
- Nejaugi v÷l užpuolimas? 
- Ką daryti? - pasibais÷jo Ronis. - Grįžti į bokštą? 
- Ne, - apsižvalg÷ Haris. Kair÷je buvo negraži spinta, pilna mokytojų 

mantijų. - Lendame čionai. Pasiklausysime, kas nutiko. Tada jiems pasa- 
kysime, ką mums pavyko išsiaiškinti. 

Pasisl÷pę spintoje, jie gird÷jo, kaip viršuje dunda mokiniai, kaip trinksi 
mokytojų kambario durys. Iš papl÷kusių mantijų klosčių jie steb÷jo besi-
renkančius mokytojus. Vieni buvo nustebę, kiti išsigandę. Pagaliau pasi-
rod÷ profesor÷ Makgonagal. 

- Tai įvyko, - tar÷ ji nuščiuvusiems kolegoms. - Monstras pagrob÷ mo- 
kinę. Nusineš÷ į patį Paslapčių kambarį. 

Profesorius Flitvikas sucyp÷. Profesor÷ Diegavirt÷ užsi÷m÷ rankomis 
burną. Sneipas kietai suspaud÷ k÷d÷s atkaltę ir paklaus÷: 

- Iš kur žinote? 
- Klastuolio palikuonis, - balta kaip drob÷ atsak÷ profesor÷ Makgo- 

nagal, - paliko žinią. Tiesiai po ankstesniąja. Jos griaučiai amžinai gul÷s 
Paslapčių kambaryje. 

Profesorius Flitvikas pravirko. 
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- Kas ji? - paklaus÷ madam Krūmin÷ ir neišlaikiusi klestel÷jo ant k÷- 
d÷s. - Kas ta mokin÷? 

- Džin÷ Vizli, - atsak÷ profesor÷ Makgonagal. 
Haris pajuto, kaip šalimais susmuko Ronis. 
- Rytoj turime visus mokinius paleisti namo, - tar÷ Makgonagal. - Hog- 

vartsui galas. Dumbldoras visad sak÷... 
Kambario durys v÷l trinktel÷jo. Haris net paman÷ - o gal Dumbldo-

ras? Tačiau į÷jo Lokhartas, kaip visada, išsišiepęs. 
- Atsiprašau... buvau užsnūdęs... ką pražiopsojau? 
Jis, regis, nepasteb÷jo, kad kiti mokytojai į jį žvelgia bemaž su neapy-

kanta. Sneipas ženg÷ į priekį. 
- Žmogų. Tik žmogų. Lokhartai, pabaisa pagrob÷ mergaitę. Nusineš÷ 
į patį Paslapčių kambarį. Dabar gal÷si pasireikšti. 

Lokhartas krūptel÷jo. 
- Tikrai, Gilderojau, - įsiterp÷ profesor÷ Diegavirt÷. - Argi dar vakar 

nesakei, kad visada žinojai, kaip patekti į Paslapčių kambarį? 
- Aš... na... - lemeno Lokhartas. 
- Aha, argi nesigyrei, kad žinai, kas jame yra? - sugirgžd÷jo profeso- 

rius Flitvikas. 
- Nejaugi? Nne... neprisimenu. 
- Tačiau aš puikiai prisimenu, kaip gail÷jaisi neprigriebęs monstro, 

kol dar Hagridas buvo laisvas, - pasak÷ Sneipas. - Gal nešnek÷jai, kad 
viskas blogai daroma, kad iš pat pradžių reik÷jo tau atrišti rankas? 

Lokhartas apsidair÷. Vien šalti bendradarbių veidai. 
- Aš... iš tikrųjų niekada... Turbūt mane ne taip supratote... 
- Taigi veikti paliekame tau, Gilderojau, - nukirto profesor÷ Makgo- 

nagal. - Šiąnakt bus geriausias laikas. Mes pasistengsime tau netrukdyti. 
Gal÷si vienas susidoroti su pabaisa. Pagaliau tur÷si laisvas rankas. 

Lokhartas beviltiškai žvalg÷si, bet niekas jo negelb÷jo. Kurgi dingo 
mokyklos gražuolis? Drebančiomis lūpomis, be savo įprastos baltadan-
t÷s šypsenos atrod÷ visai nusmurgęs. 
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- Ggerai... Eisiu į... į savo kabinetą. Ruoštis... 
Ir jis iš÷jo. 
- Na va, - griežtai pasak÷ profesor÷ Makgonagal, - šituo atsikrat÷me. 

Seniūnai turi pranešti mokiniams, kas atsitiko. Pasakykite jiems, kad jau 
rytą visus išveš Hogvartso ekspresas. Visi kiti pasirūpinkite, kad n÷ vie- 
no mokinio neliktų koridoriuose. 

Mokytojai atsistojo ir po vieną iš÷jo. 
 

* 
 

Toji diena turbūt buvo blogiausia Hario gyvenime. Jis, Ronis, Fredis ir 
Džordžas s÷d÷jo bendrojo kambario kert÷je neįstengdami nieko kits ki-
tam pasakyti. Persio nebuvo. Išsiuntęs t÷vams pašto pel÷dą, užsidar÷ mie-
gamajame. 

Jokia diena šitaip neprailgo, niekada bendrasis kambarys nebuvo toks 
sausakimšas, tačiau tylus. Saulei leidžiantis, Fredis su Džordžu nu÷jo gulti, 
nes nebetur÷jo j÷gų s÷d÷ti. 

- Ji kažką žinojo, Hari, - prabilo Ronis - pirmą kartą nuo tos akimir- 
kos, kai jie įlindo į spintą. - Tod÷l ją ir pagrob÷. Tada ji ne apie Persio 
kvailiojimą nor÷jo kalb÷ti. Kažką išsiaiškino apie Paslapčių kambarį. Štai 
kod÷l ji... - Ronis ÷m÷ trinti akis. - Supranti, ji juk buvo grynakrauj÷. 
Nematau jokios kitos priežasties. 

Haris žiūr÷jo, kaip už horizonto slepiasi it kraujas raudona saul÷. Nie-
kada nebuvo taip negera. Jeigu jie gal÷tų ką nors padaryti. Nors ką. 

- Hari, - v÷l prašneko Ronis, - kaip manai, ar gali būti, kad ji dar... na, 
supranti... 

Haris nežinojo, ką sakyti. Neįsivaizdavo, jog Džin÷ dar gal÷tų būti 
gyva. 

- Žinai, ką? - sukruto Ronis. - Einam pas Lokhartą. Papasakokime, 
ką žinome. Jis pabandys patekti į Paslapčių kambarį. Pasakysime jam, 
kur, mūsų manymu, jis yra, ir kad jame tūno basiliskas. 
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Haris sutiko, nes nieko geresnio nesugalvojo. „Grifiukai“ aplinkui buvo 
tokie nusiminę, taip gail÷jo Vizli ų, kad niekas jų nestabd÷, kai jie per÷jo 
kambarį ir išlindo pro skylę. 

Jau temo, kai jie pasiek÷ Lokharto kabinetą. Viduje, atrodo, vir÷ dar-
bas. Gird÷josi dunks÷jimas, brūkš÷jimas ir greiti žingsniai. 

Haris pabeld÷, viduje viskas nutilo. Tada durys prasiv÷r÷ ir į juos įsmigo 
Lokharto akis. 

- O... ponaitis Poteris... ponaitis Vizlis... - Jis atidar÷ duris plačiau. - 
Aš kol kas labai užsi÷męs. Jei gal÷tum÷te v÷liau... 

- Profesoriau, mes turime jums kai ką pranešti, - pasak÷ Haris. - Ma- 
nome, jums pravers. 

- Aaa... na... gal nelabai svarbu... - Jiems matoma Lokharto veido pu- 
s÷ baisiai sutriko. - Noriu pasakyti... na... gerai. 

Jis atidar÷ duris. 
Jo kabinetas buvo beveik ištuštintas. Vidury gul÷jo atviri du dideli 

lagaminai. Vienas prikimštas apsiaustų: smaragdo žalumo, alyvų spal-
vos, tamsiai m÷lynas. Į kitą buvo sumestos knygos. Sienas puošusios fo-
tografijos buvo sugrūstos į d÷žes ant stalo. 

- Ar kur nors iškeliaujate? - paklaus÷ Haris. 
- O taip, - atsak÷ Lokhartas. Jis nupl÷š÷ nuo durų plakatą su savo 

atvaizdu ir jį suvyniojo. - Skubus iškvietimas... negaliu atsisakyti... turiu 
vykti... 

- O kaip mano sesut÷? - prabilo Ronis. 
- Na, d÷l šito... baisi nelaim÷, - sumurm÷jo Lokhartas, nežiūr÷damas 

jiems į akis. Jis ištrauk÷ stalčių ir ÷m÷ viską krauti į maišelį. - Niekas jos 
taip negaili, kaip aš... 

- Betgi jūs - apsigynimo nuo juodosios magijos mokytojas! - sušuko 
Haris. - Neturite teis÷s mūsų palikti! Kai šitaip įsisiaut÷jo tamsiosios j÷gos! 

- Na, turiu pasakyti... kai buvau priimtas į darbą... - bamb÷jo Lokhar- 
tas, ant apsiaustų sukraudamas puskojines. - Darbo sutartyje nenuro- 
dyta... Aš nemaniau... 
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- Vadinasi, paprasčiausiai sprunkate? - apstulbo Haris. - Po visų tų 
žygių, aprašytų jūsų knygose? 

- Knygos gali ir suklaidinti, - atsargiai tar÷ Lokhartas. 
- Tačiau jas paraš÷te jūs! 
- Berniuk, - atsitiesdamas pasak÷ Lokhartas, - kur tavo protas? Tų 

knygų nebūtų buvę tiek parduota, jei žmon÷s nebūtų tik÷ję, kad aš atli- 
kau visus tuos žygdarbius. Niekam neįdomu skaityti apie kažkokį su- 
kriošusį arm÷nų žiniuonį, net jei tas ir išgelb÷jo kaimą nuo vilkolakių. 
Kaip jis atrodytų viršelyje? Jokios estetikos. O toji ragana, kuri nugal÷jo 
Mirties šm÷klą, tur÷jo kiškio lūpą. Irgi nei šis, nei tas... 

- Vadinasi, jūs tiktai pasisavinote daugyb÷s kitų žmonių nuopelnus? -
negal÷jo patik÷ti Haris. 

- Hari, Hari, - nekantriai papurt÷ galvą Lokhartas, - viskas ne taip 
paprasta. Aš nuveikiau didelį darbą. Suieškojau tuos žmones. Išsiaiški- 
nau, kaip jiems tai pavyko. Paskui užleidau ant jų Atminties kerus, kad 
nieko nebeprisimintų. Kuo jau didžiuojuosi, tai savo sukurtais Atminties 
kerais. Ne, aš padariau didelį darbą, Hari. Neužtenka dalyti autografų ir 
fotografuotis reklamai, supranti? Jei nori išgars÷ti, reikia papluš÷ti. 

Jis uždar÷ lagaminus. 
- Nagi, atrodo, viskas. A, būčiau pamiršęs. 
Jis išsitrauk÷ lazdelę. 
- Labai atsiprašau, berniukai, bet aš turiu jus užker÷ti Atminties ke- 

rais. Negaliu leisti, kad visai mokyklai išpliurptum÷te mano paslaptis. 
Nebeparduočiau n÷ vienos knygos... 

Haris irgi išsitrauk÷ burtų lazdelę. Vos Lokhartas kilstel÷jo savąją, Haris 
suriko: Expelliarmus! 

Lokhartas nuskrido atbulas ir plumptel÷jo ant savo lagaminų. Jo laz-
del÷ nuskriejo oru, Ronis ją sugavo ir išmet÷ pro atvirą langą. 

- Nereik÷jo leisti, kad profesorius Sneipas mus išmokytų šitų burtų, - 
piktai pasak÷ Haris, paspirdamas į šoną lagaminą. Lokhartas pak÷l÷ liūd- 
nas akis. Haris tebebuvo nukreipęs į jį savo lazdelę. 



 238 

- Ko iš manęs norite? - silpnu balsu paklaus÷ Lokhartas. - Aš neži- 
nau, kur yra Paslapčių kambarys. Nieko negaliu padaryti. 

- Jums pasisek÷, - tar÷ Haris, lazdel÷s galu pastatydamas Lokhartą 
ant kojų. - Mes, atrodo, žinome. Ir kas jame tūno. Einam. 

Jie išsivar÷ Lokhartą iš kabineto ir artimiausiais laiptais nuved÷ že-
myn, tada koridoriumi, kur ant sienos šviet÷ tie du gr÷smingi užrašai, ir 
pagaliau pasiek÷ Vaitokl÷s Mirtos tualetą. 

Lokhartą įleido pirmą. Haris patenkintas pasteb÷jo, kad mokytojas 
dreba. 

Vaitokl÷ Mirta s÷d÷jo ant bakelio galin÷je kabinoje. 
- A, čia tu, - tar÷ išvydusi Harį. - Ko dabar nori? 
- Paklausti, kaip tu mirei. 
Mirta persimain÷. Regis, pirmą sykį išgirdo tokį malonų klausimą. 
- Ooo, buvo siaubinga, - pasigardžiuodama ÷m÷ pasakoti. - Tai atsiti- 

ko čionai. Miriau šitoje kabinoje. Kaip šiandien prisimenu. Pasisl÷piau 
tualete, nes Oliv÷ Hornbi mane erzino d÷l akinių. Aš verkiau užsidariu- 
si, staiga išgirdau, kaip kažkas į÷jo. Ir labai keistai prakalbo. Manau, kaž- 
kokia visai kitokia kalba. Įdomiausia, kad balsas buvo berniuko. Aš ati- 
dariau duris, nor÷jau pasakyti, kad nešdintųsi į savo tualetą, ir tada... - 
pasipūt÷ Mirta, - aš miriau. 

- Kaip? - paklaus÷ Haris. 
- Neturiu supratimo, - paslaptingai sukužd÷jo Mirta. - Tik prisime- 

nu dideles geltonas akis. Kūnas įsitemp÷ kaip styga, ir pajutau, kad iš- 
skrendu... - Ji svajingai pažvelg÷ į Harį. - Paskui sugrįžau čia. Nutariau 
vaidentis Olivei Hornbi. O, ji pasigail÷jo, kam šaip÷si iš manęs. 

- Kurioje vietoje pamatei tas akis? - klausin÷jo Haris. 
- Kažkur čia, - neaiškiai mostel÷jo ji kriaukl÷s pus÷n. 
Haris su Roniu puol÷ prie kriaukl÷s. Lokhartas pakraupęs stov÷jo atokiau. 
Kriaukl÷ buvo kaip kriaukl÷. Jie patikrino kiekvieną jos centimetrą ir 

net vamzdžius apačioje. Staiga Haris pamat÷: ant vieno varinio čiaupo 
išraižyta gyvačiuk÷. 
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- Tas čiaupas niekad neveik÷, - žvaliai paaiškino Mirta, kai Haris ban- 
d÷ jį atsukti. 

- Hari, - prabilo Ronis, - pasakyk ką nors. Ką nors šnipšt÷liškai. 
- Bet... - Haris ÷m÷ galvoti. Vienintelis kartas, kai jis sugeb÷jo kalb÷ti 

šnipšt÷liškai, buvo susidūrus su tikra gyvate. Jis įbed÷ akis į tą išraižytą 
gyvačiukę, iš paskutiniųjų stengdamasis įsivaizduoti, kad ji tikra. 

- Atsiverk, - pasak÷ ir pažvelg÷ į Ronį. Tas papurt÷ galvą. 
- Angliškai. 
Haris v÷l pažiūr÷jo į gyvatę, m÷gindamas įteigti sau, jog ji gyva. 
- Atsiverk, - v÷l pasak÷. 
Iš jo lūpų išsiverž÷ keistas šnypštimas, čiaupas sutvisko balta šviesa ir 
÷m÷ suktis. Po to pajud÷jo visa kriaukl÷. Ji kažkur pradingo, liko atviras 
storiausias vamzdis, pro jį net žmogus gal÷jo įlįsti. 

Ronis aiktel÷jo. Haris jau žinojo, ką darys. 
- Lendu vidun, - pasak÷. 
Jis negal÷jo nelįsti, kai jau atrastas kelias į Paslapčių kambarį, kai yra 

nors kruopel÷ vilties, jog Džin÷ gyva. 
- Ir aš, - pasišov÷ Ronis. 
Tyla. 
- Na, atrodo, apsieisite be manęs, - tar÷ Lokhartas, v÷l išsišiepdamas 

savo reklamine šypsena. - Aš tik... 
Jis jau su÷m÷ durų rankeną, bet Ronis su Hariu greit nukreip÷ į jį 

lazdeles. 
- Jūs pirmas lįskit, - pasak÷ Ronis. 
Išbalęs ir likęs be lazdel÷s, Lokhartas prisiartino prie vamzdžio. 
- Berniukai, berniukai, kokia iš to nauda? 
Haris bakstel÷jo jam lazdele į nugarą. Lokhartas įkišo kojas į skylę. 
- Tikrai nemanau... - prad÷jo jis, bet Ronis jį pastūm÷ ir jis šlumštel÷- 

jo gilyn. Haris l÷tai įlipo į vamzdį ir paleido rankas. 
Prasid÷jo begalinis slydimas gličiu vamzdžiu. Jis mat÷, jog vamzdis 

atsišakoja į visas puses, bet atšakos daug siauresn÷s. Vamzdis raitydama- 
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sis ir sukiodamasis ÷jo gilyn ir gilyn, Haris suprato, kad jis jau žemiau 
mokyklos, gal net po požemiais. Gird÷jo, kaip užpakalyje slysta Ronis, 
lengvai bumbs÷damas posūkiuose. 

Staiga, kai Haris prad÷jo nerimauti, kaip jis plosis į žemę, vamzdis 
pasidar÷ gulsčias ir jį spjaute išspjov÷ ant šlapių grindų tamsiame akme-
niniame tunelyje, kur gal÷jo išsitekti stačias žmogus. Tol÷liau išlindo Lok-
hartas, aplipęs gliaumais ir išbalęs kaip šm÷kla. Haris palauk÷, kol pasi-
rod÷ Ronis. 

- Mes tikriausiai daug mylių po mokykla, - pasak÷ Haris. Juodas tu- 
nelis atkartojo jo žodžius. 

- Gal po ežeru, - tar÷ Ronis, dairydamasis į tamsias gličias sienas. Visi 
trys įbed÷ akis į tamsą. 

- Lumos! - sumurm÷jo Haris savo lazdelei, ir ji ÷m÷ šviesti. - Einam, - 
paragino jis Ronį su Lokhartu, ir jie nušleps÷jo šlapia akmenų asla. 

Tunelyje buvo tokia tamsa, kad net pasišviesdami jie mat÷ tik prieš 
save. Jų šeš÷liai ant sienų atrod÷ pabaisiški. 

- Atminkite, - įsp÷jo Haris, - bet koks krepštel÷jimas, ir iškart užsi- 
merkiate. 

Tačiau tunelyje buvo tylu it kape, tik vieną kartą netik÷tai trakštel÷jo 
Ronio užminti žiurk÷s griaučiai. Haris palenk÷ lazdelę prie žem÷s ir pa-
mat÷, kad tunelyje pilna gyvūn÷lių kaulų. Stengdamasis negalvoti, kaip 
gal÷tų atrodyti Džin÷, jeigu ją atrastų, jis pasuko į šoną. 

- Hari, ten kažkas yra... - sušnibžd÷jo Ronis, griebdamas Hariui už 
peties. 

Jie sustingo. Haris įžiūr÷jo, kad skersai tunelio susirangęs guli kažkas 
didžiulis. Ir nejuda. 

- Gal miega, - iškv÷p÷ jis ir dirstel÷jo į anuos du. Lokhartas net užsi- 
deng÷ akis delnais. Hariui skaudžiai dauž÷si širdis. 

L÷tai l÷tai, beveik užsimerkęs, Haris ÷m÷ slinkti į priekį išk÷lęs lazdelę. 
Lazdel÷s šviesoje jis išvydo susiraičiusią milžinišką gyvat÷s išnarą, 

skaisčiai, net kokčiai žalią. Ją palikęs padaras buvo mažiausiai dvidešim-
ties p÷dų ilgio. 
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- Vajetau! - išlemeno Ronis. 
Jiems už nugarų kažkas dunkstel÷jo: Gilderojui Lokhartui sulinko keliai. 
- Kelkit÷s, - įsak÷ Ronis, nukreipdamas į jį lazdelę. 
Lokhartas atsik÷l÷ - ir staiga puolęs Ronį parmuš÷ ant žem÷s. Haris 

šoko prie jų, bet pav÷lavo. Lokhartas šnopuodamas atsik÷l÷ suspaudęs 
Ronio lazdelę ir pergalingai šypsodamas. 

- Nuotykis baigtas, berniukai! Kąsnelį tos išnaros parnešiu į mokyklą, 
pasakysiu, kad nebesp÷jau išgelb÷ti mergait÷s, o judviem tragiškai pasi- 
maiš÷ protelis, kai išvydote suniokotą jos kūną. Atsisveikinkite su atmin- 
timi! 

Jis aukštai išk÷l÷ lipniąja juostele suklijuotą Ronio lazdelę ir sušuko: 
Obliviate! 

Lazdel÷ sprogo kaip granata. Haris užsideng÷ rankomis galvą ir šoko 
šalin, bet paslydo ant išnaros. Žem÷n dund÷dami ÷m÷ kristi tunelio lubų 
gabalai. Haris pamat÷ stovįs priešais akmenų sieną. 

- Roni! - riktel÷jo. - Roni, ar tu gyvas? 
- Aš čia! - kaip iš po žemių atsiliep÷ Ronis. - Gyvas ir sveikas! O tą 

kv÷šą pritrenk÷ lazdel÷. Ką dabar daryti? - nusimin÷ jis. Pasigirdo bumb- 
tel÷jimas ir garsus „ai!“ Ko gera, Ronis spyr÷ Lokhartui į blauzdą. - Mes 
negalime pereiti pas tave. Reik÷tų amžinyb÷s... 

Haris pažvelg÷ į tunelio lubas. Jose žioj÷jo didžiuliai plyšiai. Jis dar n÷ 
karto neband÷ magiškai suskaldyti tokio didžiulio daikto kaip ši uola, ir, 
atrodo, neverta bandyti - o jeigu įgrius visas tunelis? 

Dar vienas bumbtel÷jimas, dar vienas „ai!“ Jie gaišta laiką. Jau kelios 
valandos, kai Džin÷ uždaryta Paslapčių kambaryje. Haris suprato, kad 
išeitis tik viena. 

- Palauk čionai! - sušuko Roniui. - Pabūk su Lokhartu. Aš eisiu vie- 
nas. Jei po valandos negrįžčiau... 

Stojo iškalbinga tyla. 
- Aš pam÷ginsiu nustumti keletą akmenų, - drebančiu balsu pasisiū- 

l÷ Ronis. - Tada tu... gal÷si grįžti pas mus. Ir, Hari... 
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- Iki pasimatymo, - kuo ramiau pasak÷ Haris. Ir vienas nu÷jo tolyn, 
peržengęs gyvat÷s išnarą. 

Veikiai jis nebegird÷jo, kaip Ronis krebždina akmenis. Tunelis sukio-
josi ir sukiojosi. Hariui buvo įtemptas kiekvienas nervelis. Nor÷jo, kad 
tunelis baigtųsi, bet ir bijojo, ką tenai išvys. Ir štai už dar vieno posūkio 
pamat÷ akliną sieną, ant kurios buvo išraižytos dvi susipynusios gyvat÷s 
su stambiais smaragdais vietoj akių. 

Hariui išdžiūvo burna. Nebuvo jokio reikalo įsivaizduoti, kad šitos 
gyvat÷s tikros, - jų akys ž÷r÷jo kaip gyvos. 

Atrodo, jau žino, ką daryti. Jis kostel÷jo, akys lyg ir sužibo. 
- Atsiverk, - sušnypšt÷ Haris šnipšt÷liškai. 
Gyvat÷s persiskyr÷ atsiv÷rus sienoje plyšiui, abi pus÷s tirpte ištirpo, ir 

Haris, visas dreb÷damas, įženg÷ į Paslapčių kambarį. 
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SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS 
 

Klastuolio įp÷dinis 
 

Jis atsidūr÷ labai ilgoje blausiai apšviestoje sal÷je. Keistai žalsvoje 
prieblandoje mesdamos ilgus juodus šeš÷lius, galingos kolonos, 
apipintos akmenin÷mis gyvat÷mis, r÷m÷ tamsoje skendinčias lubas. 

Paš÷lusiai plakančia širdimi Haris klaus÷si šiurpios tylos. Gal basilis-
kas tyko tamsiame kampe, už kurios nors kolonos? Ir kurgi Džin÷? 

Išsitraukęs lazdelę, jis pasuko tarp kolonų. Kiekvieną atsargų žingsnį 
aidu atkartodavo šeš÷liuotos sienos. öjo prisimerkęs, pasirengęs nuo men-
kiausio krustel÷jimo visiškai užsimerkti. Tuščios akmeninių gyvačių aki-
duob÷s tarsi sek÷ jį. Ne sykį pasivaideno, kad kuri nors gyvat÷ juda. 

Pri÷jęs paskutinę kolonų porą, prie galin÷s sienos išvydo lubas sie-
kiančią akmens statulą. 

Haris užvert÷ galvą, kad pamatytų statulos veidą. Jis buvo senas ir 
panašus į beždžion÷s snukį, su reta ilg÷liausia barzda, siekiančia net ap-
daro apačią. Iš po burtininko apsiausto kyšojo didžiul÷s pilkos p÷dos, 
įsispyrusios į glotnias kambario grindų plokštes. Tarp tų p÷dų kniūbsčia 
gul÷jo juodai vilkinti figūr÷l÷ ugniniais plaukais. 

- Džine! - Haris prib÷gęs parpuol÷ ant kelių. - Džine! Nebūk negyva! 
Tik nebūk negyva! - Jis numet÷ lazdelę, sugrieb÷ Džinei už pečių ir ją 
atvert÷. Jos veidas buvo baltas ir šaltas lyg marmuras, tačiau akys už 
merktos, taigi nesuakmen÷jusi. Tačiau tada ji... 

- Džine, pabusk, - sielvartingai maldavo Haris, purtydamas ją. Dži- 
n÷s galva atkrago. 

- Ji nepabus, - tar÷ tylus balsas. 
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Haris stryktel÷jo ir atsigręž÷. 
Atsišliejęs į artimiausią koloną, stov÷jo aukštas tamsiaplaukis berniu-

kas. Jo figūra buvo keistai neryški, tarsi matoma per aprasojusį stiklą. Bet 
iškart jį pažino. 

- Tomas... Tomas Ridlis? 
Ridlis linktel÷jo neatitraukdamas akių nuo Hario veido. 
- Ką reiškia „ji nepabus“? Nejau ji... nejau... 
- Ji dar gyva, - tar÷ Ridlis. - Tačiau gyvyb÷ vos rusena. 
Haris spoksojo į jį. Tomas Ridlis mok÷si Hogvartse prieš penkiasde-

šimt metų, bet štai stovi priešais, apgaubtas vaiduokliškos šviesos, atro-
dydamas šešiolikos metų, kaip ir tada. 

- Ar tu vaiduoklis? - suabejojo Haris. 
- Atminimas, - ramiai atsak÷ Ridlis. - Penkiasdešimt metų saugotas 

dienoraštyje. 
Jis parod÷ į grindis prie statulos p÷dų. Ten gul÷jo atversta juodoji kny-

gel÷, kurią Haris rado Vaitokl÷s Mirtos tualete. Įdomu, kaip ji čia atsidū-
r÷? Tačiau jis turi didesnių rūpesčių. 

- Turi man pad÷ti, Tomai, - tar÷ Haris, v÷l pakeldamas Džin÷s galvą. - 
Reikia ją išnešti. Čia slepiasi basiliskas. Nežinau, kur, tačiau gali bet kada 
išlįsti. O, pad÷k man... 

Ridlis n÷ krust. Haris vargais negalais pak÷l÷ Džinę nuo grindų ir pa-
silenk÷ paimti lazdel÷s. Bet lazdel÷s nebebuvo. 

- Gal matei?.. 
Jis pažvelg÷ aukštyn. Ridlis tebežiūr÷jo į jį - rankose sukiodamas Hario 

lazdelę. 
- Ačiū, - siek÷ Haris lazdel÷s. Ridlis šyptel÷jo. Tingiai tebesukioda- 

mas lazdelę, nenuleido akių nuo Hario. 
- Klausyk, - nerimo Haris, vos išlaikydamas Džinę, - mums reikia iš- 

eiti! Jeigu pasirodytų basiliskas... 
- Nepasirodys, kol nebus pašauktas, - ramiai tar÷ Ridlis. 
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Haris v÷l paguld÷ Džinę ant grindų, nes nepaneš÷. 
- Ką tai reiškia? Klausyk, atiduok lazdelę, man jos gali prireikti. 

Ridlis plačiai nusišypsojo. 
- Ne, neprireiks. 
Haris išpūt÷ akis. 
- Ką tuo nori pasakyti? 
 

- Ilgai laukiau šitos minut÷s, Hari Poteri, - pasak÷ Ridlis. - Kai gal÷siu 
išvysti tave. Pasikalb÷ti. 

- Klausyk, - nebeteko kantryb÷s Haris. - Gal tu nesupranti? Mes esa- 
me Paslapčių kambaryje. V÷liau pasikalb÷sime. 

- Ne, dabar, - dar plačiau išsišiep÷ Ridlis ir įsid÷jo kišen÷n Hario 
lazdelę. 

Haris žiūr÷jo į jį. Keisti dalykai vyksta. 
- Kas Džinei atsitiko? - l÷tai paklaus÷ jis. 
- Ką gi, įdomus klausimas, - patenkintas tar÷ Ridlis. - Ilga pasaka. 

Turbūt Džinei Vizli šitaip atsitiko pirmiausia tod÷l, kad ji atv÷r÷ širdį ir 
nematomam prašalaičiui patik÷jo visas paslaptis. 

- Ką čia šneki? - nesusigaud÷ Haris. 
- Knygel÷. Mano dienoraštis. Džin÷ raš÷ jame m÷nesių m÷nesiais, iš- 

liedama visus savo niekingus rūpesčius ir sielvartus: kaip ją erzina bro- 
liai, kaip ji atvažiavo į mokyklą pad÷v÷tais drabužiais ir su senais vado- 
v÷liais, kaip... - Ridliui sublizgo akys, - kaip ji netiki, kad kada nors gal÷- 
tų patikti garsiajam, tauriajam, didžiajam Hariui Poteriui... 

Ridlis nenuleido akių nuo Hario veido. Jo žvilgsnis buvo bemaž alkanas. 
- Baisiai nuobodu klausytis kvailų vienuolikmet÷s skundų. Bet aš 

apsišarvavau kantrybe. Atrašin÷jau jai, buvau supratingas ir švelnus. 
Džin÷ tiesiog mane pamilo. Niekas manęs lig tol nesuprato, tik tu, Tomai... 
Kaip gera, kad turiu šią knygelę ir galiu jai viską patik÷ti... Ji tarsi kišeninis 
draugas... 

Ridlis nusijuok÷ - plonu, šaltu, visai jam netinkančiu juoku. Haris pa-
šiurpo. 
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- Žinai, Hari, man visada sekdavosi sužav÷ti reikalingus žmones. 
Taigi Džin÷ atv÷r÷ savo sielą, o tokios sielos man kaip tik ir reik÷jo. Aš 
kasdien vis labiau stipr÷jau maitinamas jos slapčiausių nuogąstavimų 
ir tamsiausių paslapčių. Tapau galingas, daug galingesnis už tą mergai- 
čiukę Džinę Vizli. Pakankamai galingas, kad gal÷čiau savo ruožtu įteigti 
panelei Vizli kai kurias savo paslaptis, kad perduočiau jai dalelę juodos 
savo sielos... 

- Ką visa tai reiškia? - paklaus÷ Haris išdžiūvusia burna. 
- Nejau dar neatsp÷jai, Hari Poteri? - tyliai tar÷ Ridlis. - Džin÷ Vizli 

atidar÷ Paslapčių kambarį. Ji nusmaug÷ mokyklos gaidžius ir išraš÷ ant 
sienos grasinimus. Ji užleido Klastuolio gyvatę ant keturių Purvakraujų 
ir ant Nevert÷lio kat÷s. 

- Ne! - išspaud÷ Haris. 
- Taip, - ramiai patvirtino Ridlis. - Aišku, iš pradžių ji nesuprato, ką 

daranti. Buvo labai juokinga. Gaila, kad nematei, ką tada ji raš÷ knygel÷- 
je. Vis įdomiau ir įdomiau... Mielas Tomai, - pakartojo jis Džin÷s žodžius, 
steb÷damas pakraupusį Hario veidą, - man rodos, netenku atminties. Ma- 
no apsiaustas aplipęs gaidžio plunksnomis, bet aš nežinau, kaip jos tenai pateko. 
Mielas Tomai, neprisimenu, ką veikiau Helovino vakarą, bet buvo užpulta kat÷, 
o aš visa išsitepliojau dažais. Mielas Tomai, Persis man vis kartoja, jog esu išba- 
lusi ir kaip nesava. Man atrodo, jis mane įtaria... Šiandien v÷l pasikartojo iš- 
puolis, bet aš nežinau, kur buvau. Tomai, ką man daryti? Regis, einu iš proto... 
Tomai, aš pradedu tik÷ti, kad visa tai - mano darbas! 

Haris kietai sugniauž÷ kumščius. 
- Pra÷jo daug laiko, kol kvailut÷ Džin÷ nustojo pasikliauti savo die- 

noraščiu. Bet pagaliau prad÷jo kažką įtarti ir nutar÷ juo atsikratyti. Štai 
tada ir tu įsipainiojai, Hari. Radai knygelę, ir aš nesitv÷riau džiaugsmu. 
Pagalvok, ją rado žmogus, su kuriuo nor÷jau susitikti labiau už viską 
pasaulyje. 

- Ir ko jau taip nor÷jai susitikti? - paklaus÷ Haris, apimtas pykčio, vos 
valdydamas balsą. 
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- Matai, Džin÷ man viską apie tave papasakojo, Hari. Visą nepaprastą 
tavo istoriją. - Ridlio akys dar godžiau įsmigo į randą Hario kaktoje. - 
Supratau, jog turiu daugiau sužinoti apie tave, pasikalb÷ti su tavimi, jei 
įmanoma - susitikti. Taigi kad įgyčiau tavo pasitik÷jimą, suvaidinau gar- 
siąją sceną, kaip aš sugaunu bukagalvį Hagridą. 

- Hagridas - mano draugas, - drebančiu balsu pasak÷ Haris. - Ir tu jį 
apšmeižei, tiesa? Pamaniau, kad suklydai, bet... 

Ridlis v÷l šaižiai nusijuok÷. 
- Kur mano liudijimas, kur Hagrido... Juk įsivaizduoji, kaip viskas tu- 

r÷jo atrodyti senukui Armandui Dipitui. Vienoje pus÷je Tomas Ridlis, 
neturtingas, tačiau gabus, našlaitis, tačiau toks drąsus, mokyklos prefek- 
tas, pavyzdingas mokinys. Kitoje pus÷je didelis ir nerangus Hagridas, 
kiekvieną savaitę ką nors iškrečiantis, palovyje bandantis auginti vilko- 
lakiukus, slapčia slankiojantis į Uždraustąjį mišką pasigalyn÷ti su tro- 
liais. Bet, prisipažįstu, n÷ pats nesitik÷jau, kad mano planas taip puikiai 
pavyks. Maniau, nors kas susiprot÷s, jog Hagridas negali būti Klastuolio 
palikuonis. Net man prireik÷ penkerių metų, kol viską išsiaiškinau apie 
Paslapčių kambarį ir atradau slaptą kelią į jį... O Hagridas tam netur÷jo 
nei smegenų, nei galios! Tik transfigūracijos mokytojas Dumbldoras, re- 
gis, tik÷jo, kad Hagridas nekaltas. Jis prikalbino Dipitą pasilikti Hagridą 
sargu. Taip, Dumbldoras, ko gera, atsp÷jo. Jis niekad manęs nem÷go taip, 
kaip kiti mokytojai... 

- Neabejoju, kad Dumbldoras tave perprato, - iškoš÷ Haris. 
- Na, pašalinus Hagridą, jis nenuleido nuo manęs akių, - nerūpestin- 

gai pripažino Ridlis. - Supratau, kad kol esu mokykloje, būtų nesaugu 
v÷l atverti Paslapčių kambarį. Bet aš neketinau, kad visi tie ilgi ieškojimų 
metai nueitų perniek. Nusprendžiau palikti savo dienoraštį, kuriame būtų 
išsaugota šešiolikmečio Ridlio esyb÷, kad vieną gražią dieną, jei nusišyp- 
sos laim÷, gal÷čiau ką nors kitą nuvesti savo p÷domis ir užbaigti kilnų 
Salazaro Klastuolio darbą. 



 248 

- Ką gi, jo neužbaigei, - išdidžiai pasak÷ Haris. - Šį sykį niekas nemi- 
r÷, net kat÷. Po kelių valandų bus gatavas mandragorų nuoviras ir visi 
suakmen÷jusieji atgaivinti. 

- Nejaugi aš tau nepasakiau, - ramiai prabilo Ridlis, - kad man nebe- 
rūpi žudyti Purvakraujų? Jau keli m÷nesiai naujasis mano taikinys - tu. 

Haris apstulbo. 
- Įsivaizduok, kaip perpykau, kai kitą kartą atsivertęs knygelę pa- 

mačiau, jog rašai ne tu, o Džin÷. Matai, ji pamat÷ tave su knygele ir 
išsigando. Kas, jeigu tu atrasi, kaip ja naudotis, ir aš visas paslaptis 
pakartosiu tau? O jeigu, dar blogiau, tau pasakysiu, kas pasmaug÷ 
gaidžius? Tada kvaila mergiūkšt÷ palauk÷, kol ištušt÷s tavo miegama- 
sis, ir pavog÷ knygelę. Bet aš jau žinojau, ką daryti. Man jau buvo aiš- 
ku, jog tu bandai susekti Klastuolio palikuonį. Iš to, ką Džin÷ buvo pa- 
sakojusi apie tave, žinojau, kad trūks plyš stengsies atskleisti paslap- 
tį - ypač jei bus užpultas kas nors iš geriausių tavo draugų. Be to, 
Džin÷ sak÷, visa mokykla ūžia apie tai, kad moki kalb÷ti šnipšt÷liškai... 
Tada priverčiau Džinę parašyti ant sienos grasinimą sau pačiai ir laukti 
manęs. Ji drask÷si ir verk÷, ir baisiai man įkyr÷jo. Bet jos gyvyb÷ baigia 
užgesti: per daug jos įd÷jo į savo dienoraštį, į mane. Man ji atidav÷ 
tiek, kad pagaliau įstengiau palikti knygel÷s puslapius. Laukiau tavęs 
čia pasirodant nuo pat pirmos minut÷s. Turiu tau daugybę klausimų, 
Hari Poteri. 

- Kokių? - sugniauž÷ kumščius Haris. 
- Na, - maloniai nusišypsojo Ridlis, - pavyzdžiui, kaip ten buvo, kad 

jokiu ypatingu magijos talentu neišsiskiriantis kūdikis įveik÷ didžiausią 
visų laikų magą? Kaip tau pavyko išsisukti tik su randu, o valdovo Vol- 
demorto galyb÷ buvo sunaikinta? 

Dabar jo godžios akys deg÷ keista raudona ugnimi. 
- Ko tau rūpi, kaip aš likau gyvas? - l÷tai paklaus÷ Haris. - Voldemor- 
tas pasirod÷ tau jau mirus. 



 249 

- Voldemortas, - tyliai tar÷ Ridlis, - yra mano praeitis, dabartis ir atei- 
tis, Hari Poteri... 

Išsitraukęs iš kišen÷s Hario burtų lazdelę, ore ja išraš÷ mirgančius žo-
džius: 

 
TOMAS MARVOLAS RIDLIS 

 
Dar sykį mostel÷jo lazdele, ir užrašas pasikeit÷: 
 

AŠ - VALDOVAS VOLDEMORTAS 
 
- Matai? - sušnibžd÷jo. - Šiuo vardu jau vadindavausi Hogvartse, bet 

tik artimiausiems draugams. Manai, ketinau amžinai tur÷ti niekingą sa- 
vo t÷vo Žiobaro pavardę? Aš, kurio gyslomis teka - iš motinos pus÷s - 
paties Salazaro Klastuolio kraujas? Kad aš pakęsčiau pavardę bjauraus 
prastuolio Žiobaro, kuris mane dar negimusį pamet÷? Vien tod÷l, kad 
sužinojo, jog mano mama ragana. Ne, Hari. Susikūriau naują vardą, var- 
dą, kurį, žinojau, kada nors, kai būsiu didžiausias pasaulio magas, visi 
burtininkai bijos net min÷ti! 

Hario protas atsisak÷ suvokti šiuos žodžius. Jis bukai spoksojo į Ridlį 
- našlaitį, kuris užaugęs nužud÷ Hario t÷vus ir daugelį kitų žmonių... 
Pagaliau jis atsitok÷jo. 

- Tu nesi, - tar÷ jis su neapykanta. 
- Kas nesu? 
- Nesi didžiausias pasaulio magas, - pasak÷ Haris. - Turiu tave nuvil- 

ti, bet didžiausias pasaulio magas yra Albas Dumbldoras. Visi taip sako. 
Net kai buvai stiprus, nedrįsai užvaldyti Hogvartso. Dumbldoras per- 
mat÷ tave kiaurai, bijai jo ir dabar, kad ir kur sl÷ptumeisi. 

Šypseną Ridlio veide pakeit÷ nuožmi išraiška. 
- Dumbldorą išgujo iš pilies vien tik prisiminimas apie mane! - su- 

šnypšt÷ jis. 
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- Nemanyk, kad jo visai n÷ra! - atkirto Haris, nor÷damas pagąsdinti 
Ridlį, veikiau vildamasis, kad taip yra, o ne žinodamas. 

Ridlis išsižiojo kažko sakyti, bet taip ir sustingo. 
Kažkur suskambo muzika. Ridlis greit atsisuko į erdvią salę. Muzika 
÷jo garsyn. Ji buvo nežemiška, kažkokia šiurpi. Hariui pasišiauš÷ plau-
kai, o širdis, rod÷s, iššoks iš krūtin÷s. Staiga, muzikai pasiekus tokį gar-
sumą, jog ji net virpino šonkaulius, artimiausios kolonos viršuje plykste-
l÷jo liepsna. 

Iš jos išniro it ugnis raudonas paukštis, didumo sulig gulbe, po sal÷s 
kupolu nuskard÷jo toji keista muzika - jo giesm÷. Paukštis tur÷jo ilgą it 
povo spindinčią auksinę uodegą ir aukso nagus, juose jis laik÷ kažkokį 
daiktą. 

Paukštis pasileido į Harį. Numet÷ jam po kojų tą daiktą ir sunkiai nu-
tūp÷ ant peties. Kai paukštis suglaud÷ sparnus, Haris pamat÷ auksinį 
snapą ir juodas kaip karoliukai akytes. 

Paukštis nustojo giedoti. Tup÷jo šildydamas Hariui skruostą ir žiūr÷jo į 
Ridlį. 

- Tai feniksas... - pasak÷ Ridlis, atremdamas paukščio žvilgsnį. 
- Foksas? - nudžiugo Haris. Auksiniai paukščio nagai atsargiai spus- 

tel÷jo jam petį. 
- O čia... - pasižiūr÷jo Ridlis į Fokso numestą daiktą, - senoji Paskirs- 

tymo kepur÷. 
Iš tiesų. Hariui prie kojų nejud÷dama gul÷jo apspurusi ir purvina bur-

tininko kepur÷. 
Ridlis v÷l prajuko. Užsikvatojo taip, jog aidžioje sal÷je, regis, juok÷si 

dešimt Ridlių. 
Štai ką Dumbldoras atsiunčia savo gyn÷jui! Paukštį giesmininką ir seną 

kepurę! Ar jautiesi padrąsintas, Hari Poteri? Ar jautiesi saugus? 
Haris neatsak÷. Neaišku, kuo gal÷tų pad÷ti Foksas ar Paskirstymo ke-

pur÷, bet vis d÷lto buvo nebe vienas ir jau drąsiau lauk÷ Ridlio nustojant 
kvatotis. 
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- Einam prie reikalo, Hari, - plačiai išsiviep÷ Ridlis. - Mes susitikome 
du kartus: tavo praeityje ir mano ateityje. Ir abu kartus man nepavyko 
tavęs nužudyti. Pasakyk, kaip tu atsilaikei? Papasakok. Juo ilgiau kalb÷si, 
juo ilgiau būsi gyvas. 

Haris galvojo. Ridlis turi lazdelę. Dvikovoje nieko nelaim÷s nei jis, 
Haris, nei Foksas ar Paskirstymo kepur÷. Tikrai prasti popieriai. Bet kuo 
ilgiau Ridlis čia stovi, tuo labiau gęsta Džin÷... Staiga Haris pamat÷, kad 
Ridlio kontūrai tampa ryškesni. Jeigu jau reik÷s susigrumti su juo, tegul 
tai įvyksta greičiau. 

- Niekas nežino, kod÷l tu nusilpai užpuolęs mane, - prabilo Haris. - 
Pats nežinau. Bet aš žinau, kod÷l neįstengei manęs nužudyti. Mano ma- 
ma mir÷, kad išgelb÷tų mane. Prasčiok÷ Žiobar÷, kaip tu sakai, - pridūr÷ 
jis, vos tramdydamas neapykantą. - Ji tave sulaik÷. O aš reg÷jau tave 
tokį, koks esi. Praeitais metais. Tu esi kriošena. Vos vos gyvas. Štai kuo 
baig÷si tavo galyb÷! Dabar slapstaisi. Bjauryb÷, pabaisa! 

Ridlio veidą perkreip÷ grimasa. Jis prisivert÷ žiauriai nusišypsoti. 
- Gerai, tavo motina mir÷ gelb÷dama tave. Taip, stiprus ginklas nuo 

kerų. Dabar aišku - vis d÷lto niekuo nesi ypatingas. Aš visą laiką pagal- 
vodavau, supranti? Mudu keistai panašūs, Hari Poteri. Tur÷jai ir pats pa- 
steb÷ti. Abudu negrynakraujai, našlaičiai, užauginti Žiobarų. Nuo didžio- 
jo Klastuolio laikų tikriausiai esame vieninteliai Hogvartso Šnipštūnai. 
Net išvaizda truputį panašūs... Tačiau išsigelb÷jai tik per gryną atsitikti- 
numą. Tiek ir tenor÷jau žinoti. 

Haris įtemptai lauk÷, kad Ridlis pakeltų lazdelę. Tačiau tasai tik šyp-
sojosi. 

- Dabar, Hari, duosiu tau pamok÷lę. Pažiūr÷sime, kas laim÷s, Valdovo 
Voldemorto, Salazaro Klastuolio palikuonio, galyb÷ ar garsusis Haris Po- 
teris su geriausiais Dumbldoro ginklais. 

Jis pašaipiai d÷btel÷jo į Foksą, į Paskirstymo kepurę ir ženg÷ šalin. 
Haris iš baim÷s nutirpusiomis kojomis žiūr÷jo, kaip tasai sustoja tarp aukš- 
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tųjų kolonų ir pakelia akis į akmeninį Klastuolio veidą prieblandoje. Rid-
lis plačiai išsižiojo ir sušnypšt÷, - bet Haris suprato, ką jis sako. 

Prabilk, o Klastuoli, didžiausias iš Hogvartso Ketverto. 
Haris atsisuko į statulą. Foksas susverd÷jo ant peties. 
Akmeninis Klastuolio veidas ÷m÷ krut÷ti. Haris su siaubu pamat÷, kad 

jis žiojasi plačiau ir plačiau, kol burnos vietoj sujuodavo didžiul÷ skyl÷. 
Toje skyl÷je, statulos burnoje, kažkas jud÷jo. Iš jos gelmių kažkas ran-

g÷si. 
Haris trauk÷si atatupstas tol, kol atsitrenk÷ į tamsią sieną. Užsimerkęs 

pajuto, kaip skruostą brūkštel÷jo nuskrendančio Fokso sparnas. Haris 
nor÷jo sušukti: „Nepalik manęs!“ - bet ką gali feniksas prieš gyvačių ka-
ralių? 

Kažkas didelis plumptel÷jo žem÷n net sudrebindamas grindis. Haris 
žinojo, kas vyksta, jaut÷, beveik mat÷, kaip iš Klastuolio žiočių išsirango 
milžiniška gyvat÷. Tada išgirdo Ridlio balsą: 

- Nužudyk jį. 
Basiliskas ÷m÷ šliaužti prie Hario, jis gird÷jo, kaip sunkus jo kūnas 

klastingai čiuožia dulk÷tomis akmenų plokšt÷mis. Stipriai stipriai užsi-
merkęs, Haris išsk÷t÷ rankas ir aklai pasileido šonan grabin÷damas orą. 
Ridlis juok÷si... 

Haris suklupo. Pargriuvo skaudžiai užsigaudamas ir pajuto burnoje 
kraujo skonį. Gyvat÷ buvo jau čia pat. 

Staiga tiesiai virš jo tarsi kas garsiai spjov÷, ir Harį baisi j÷ga blošk÷ į 
sieną. Laukdamas, kol jį perskros gyvat÷s iltis, v÷l išgirdo įnirtingą šnypš-
timą. Prie kolonų paš÷lusiai plak÷si sparnai. 

Jis nebeištv÷r÷. Prasimerk÷ tiek, kad matytų, kas darosi. 
Baisingo didumo kokčiai žalia gyvat÷, stora kaip ąžuolo kamienas, 

atsistojo stačia. Jos didel÷ buka galva be nuovokos lingavo tarp kolonų. 
Bijodamas, kad gyvat÷ neatsisuktų, Haris vis d÷lto pamat÷, kas jai su-
kliud÷. 
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Gyvatei apie galvą skraid÷ Foksas, ir basiliskas įtūžęs kaukš÷jo 
ilga ir aštria it kardas iltimi, bandydamas paukštį sugriebti. Foksas 
n÷r÷. Blykstel÷jo ilgas auksinis snapas, ir grindis aptašk÷ tamsiai rau-
donas kraujas. Gyvat÷ tvojo uodega vos nekliudydama Hario ir grįž-
tel÷jo jam nesp÷jus užsimerkti. Haris išvydo, kad feniksas basiliskui 
iškirto geltonas išsprogusias akis. Kraujas b÷go, gyvat÷ blašk÷si ago-
nijoje. 

- Ne! - suriko Ridlis. - Atstok nuo paukščio! Atstok! Berniūkštis už tavęs! 
Tu dar gali jį užuosti! Jį nužudyk! Žudyk! 

Akla gyvat÷ apdujusi lingavo. Foksas suko ratus apie jos galvą, vis 
kur nors įkirsdamas. Basiliskui iš akių plūdo kraujas. 

- Pad÷kite kas nors, pad÷kite, - murm÷jo paklaikęs Haris. 
Gyvat÷ uodega v÷l tvojo į grindis. Haris išsisuko. Kažkas minkštas 

šleptel÷jo per veidą. 
Hario rankose atsidūr÷ Paskirstymo kepur÷. Tai buvo viskas, ką jis 

turi, jo vienintelis ginklas. Užsimovęs ją, griuvo kniūbsčias ant grindų. 
Basiliskas v÷l pak÷l÷ uodegą. 

Pad÷k man, pad÷k... - galvojo Haris, stipriai užsimerkęs po kepure. -
Maldauju, pad÷k. 

Niekas neatsiliep÷. Tačiau kepur÷ susitrauk÷ lyg suspausta nemato-
mos rankos. 

Kažkas labai kietas ir sunkus dunkstel÷jo Hariui į galvą taip, kad jam 
net žiežirbos iš akių pasipyl÷. Jis nupl÷š÷ nuo galvos aukštąją kepurę ir 
užčiuop÷ joje kažkokį ilgą daiktą. 

Iš kepur÷s išlindo tviskantis sidabro kardas. Jo rankenoje ž÷r÷jo kiau-
šinio dydžio rubinai. 

Žudyk berniūkštį! Palik tą paukštį! Berniūkštis už tavęs! Pauostyk! 
Haris sp÷jo pašokti. Nukoręs galvą basiliskas, daužydamas uodega 

kolonas ir raitydamasis, ÷m÷ gręžtis jo pus÷n. Haris mat÷ didžiules kru-
vinas akiduobes, mat÷, kaip žabtai žiojasi plačiau ir plačiau, tuoj gal÷s 
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praryti jį visą, o juoduose žabtuose blizga nuodinga iltis, plona ir ilga 
kaip jo kardas... 

Gyvat÷ puol÷. Haris atšoko į šalį, ir gyvat÷ pataik÷ į sieną. Ji v÷l puol÷, 
dvišakas liežuvis perliejo Hariui šoną. Jis abiem rankomis išk÷l÷ kardą. 

Basiliskas v÷l puol÷ - ir s÷kmingai. Tačiau Haris užgul÷ kardą ir iki 
rankenos suvar÷ gyvatei į nasrus. 

Karštas kraujas užliejo Hariui rankas, bet alkūnę lyg ugnis nutvilk÷ 
skausmas. Nuodinga iltis išlūžusi sp÷jo įsmigti jam į ranką ir perskelti 
kaulą. Basiliskas sudribo ant grindų. 

Haris susmuko pasienyje. Jis ištrauk÷ iš rankos iltį, varančią į kūną 
nuodus. Suprato, kad nieko nebebus. Skausmas plito lyg liepsna. Jis nu-
met÷ ilt į ir temstančiomis akimis žiūr÷jo, kaip į drabužius geriasi jo pa-
ties kraujas. Paslapčių kambarį aptrauk÷ migla. 

Šm÷stel÷jo raudona d÷m÷, ir Haris išgirdo, kaip šalia sucaks÷jo į ak-
menį paukščio nagai. 

- Foksas... Tu buvai narsuolis, Foksai... - Jis pajuto, kaip paukštis už- 
d÷jo savo gražią galvą ant tos vietos, kur žioj÷jo ilties padaryta žaizda. 

Jis išgirdo žingsnius, priešais sustojo juodas šeš÷lis. 
- Tu miršti, Hari Poteri, - tar÷ Ridlio balsas. - Miršti. Net Dumbldoro 

paukštis supranta. Ar matai, ką jis daro, Poteri? Verkia. 
Haris sumirks÷jo. Fokso galva čia išnirdavo, čia v÷l dingdavo iš akių. 

Per spindinčias plunksnas ritosi ašaros lyg perlai. 
- Pas÷d÷siu ir pažiūr÷siu, kaip tu miršti, Hari Poteri. Neskub÷k. Aš 

turiu laiko. 
Harį ap÷m÷ snūdas. Viskas aplinkui sukosi ratu. 
- Šitoks Hario Poterio galas, - dudeno Ridlio balsas. - Miršta Paslap- 
čių kambaryje apleistas draugų, pagaliau pralaim÷jęs Tamsos Valdovui, 
kurį taip neišmintingai band÷ nugal÷ti. Tuoj iškeliausi, Hari, pas savo 
brangiąją mamytę Žiobarę... Ji tau nupirko dvylika metų skolinto laiko... 
Tačiau Valdovas Voldemortas tave galų gale pasiek÷. Žinojai, kad taip ir 
turi būti. 
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Jeigu aš mirštu, ne taip jau ir baisu, paman÷ Haris. Net skausmas pra-
eina... 

Bet ar jis miršta? Užuot galutinai aptemęs, Paslapčių kambarys 
prašvies÷jo. Haris pasuko galvą ir pamat÷, kad Foksas tebelaiko pa-
d÷jęs galvą ant rankos. Tenai šviet÷ perlinis ašarų takas - bet žaiz-
dos neb÷ra! 

- Nešdinkis, paukšti! - staiga suskambo Ridlio balsas. - Pasitrauk nuo 
jo. Sakau, nešdinkis! 

Haris pak÷l÷ galvą. Ridlis nukreip÷ lazdelę į Foksą. Pokštel÷jo tarsi 
šautuvo šūvis, ir Foksas nuskrido - aukso ir raudonio kamuolys. 

- Fenikso ašaros... - ramiai tar÷ Ridlis, žiūr÷damas į Hario ranką. - 
Na, aišku... Buvau ir pamiršęs, kad jos gydo... - Jis pažvelg÷ Hariui į vei- 
dą. - Tačiau nesvarbu. Tiesą sakant, šitaip man labiau patinka. Tu ir aš, 
Hari Poteri... Tu ir aš... 

Jis išk÷l÷ lazdelę. 
Ūmiai Foksas ūžtel÷jo Hariui virš galvos ir ant kelių kažkas nukrito -

Ridlio knygel÷. 
Akimirką abu žiūr÷jo į ją. Tada, nieko negalvojęs, nesvarstęs, lyg visą 

laiką žinojęs, ką reik÷s daryti, Haris pačiupo numestą basilisko iltį ir dū-
r÷ į knygel÷s vidurį. 

Nuaid÷jo ilgas baisus riksmas. Iš knygel÷s patvino rašalo upeliai, už-
liejo Hariui rankas, tek÷jo ant grindų. Ridlis klykdamas rait÷si ir dauž÷-
si, o tada... 

Jo nebeliko. Hario lazdel÷ kaukštel÷jo į grindis, ir stojo tyla. Tik buvo 
gird÷ti, kaip kapsi ant grindų rašalas. Basilisko iltis išdegino skylę per 
visą knygel÷s storį. 

Visas tirt÷damas Haris pamažu atsistojo. Galva svaigo lyg po kelion÷s 
su Kelionmilčiais. L÷tai jis pa÷m÷ savo lazdelę ir Paskirstymo kepurę, po 
to įsiręžęs ištrauk÷ kardą iš basilisko žiomenų. 

Sal÷s gale pasigirdo dejon÷. Džin÷ krustel÷jo. Hariui prib÷gus, atsi-
s÷do. Jos apstulbusios akys nuo negyvo basilisko nuslinko prie Hario 
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kruvinais drabužiais ir knygel÷s jo rankose. Ji suvaitojo, iš akių pasipyl÷ 
ašaros. 

- Hari... oi, Hari... per pusryčius nor÷jau tau pasakyti, bet prie Persio 
aš nne... negal÷jau. Aš visa tai padariau, Hari. Bet, prisiekiu, nenor÷jau, 
Ridlis privert÷. Jis mane užvald÷ ir... Kaip tu nudobei tą... tą padarą? O 
kur Ridlis? Tik prisimenu, kaip jis išlindo iš knygel÷s... 

- Na, nieko, - pasak÷ Haris ir parod÷ jai knygelę su ilties išdeginta 
skyle. - Ridlio neb÷ra. Žiūr÷k! Ir basilisko. Džine, einam iš čia... 

- Dabar mane išmes! - apsiverk÷ Džin÷, kai Haris ją pak÷l÷ nuo že- 
m÷s. - Nuo tos dienos, kai Bilas baig÷ mokslus, taip laukiau, kada gal÷- 
siu mokytis Hogvartse, o dabar... Ir ką pasakys mama su t÷čiu? 

Tarpdury lauk÷ Foksas. Haris nuved÷ Džinę. Jie ap÷jo nebegyvą basi-
liską ir išlindo į tunelį. Užpakaly tyliai šnypšdamos užsiv÷r÷ Paslapčių 
kambario durys. 

Po kelių minučių Hario ausis pasiek÷ akmenų dunks÷jimas. 
- Roni! - greičiau pasileido Haris. - Džin÷ gyva! Ji su manimi! 

Ronis sušuko, ir už posūkio pro nemažą landą akmenų krūsnyje jie 
išvydo laimingą jo veidą. 

- Džine! Tu gyva! - Ronis pirmiausia ją įtrauk÷ pro landą. - Negaliu 
patik÷ti! Kas ten įvyko? 

Jis nor÷jo ją apkabinti, tačiau ta kūkčiodama jį atstūm÷. 
- Viskas gerai, Džine, - guod÷ ją Ronis. - Siaubas baig÷si... Iš kur tasai 

paukštis? 
Pro angą paskui Džinę įplasnojo Foksas. 
- Jis Dumbldoro, - atsak÷ Haris, sprausdamasis pas draugus. 
- Ir kas tau dav÷ kardą? - išsižiojo Ronis, išvydęs Hario rankoje spin- 

dintį ginklą. 
- Paaiškinsiu, kai išeisime iš čia, - pasak÷ Haris ir sušnairavo į Džinę. 
- Bet... 
- V÷liau, - nukirto Haris. Man÷, kad Roniui geriau nesakyti, kas ati- 

dar÷ Paslapčių kambarį, bent jau ne prie Džin÷s. - Kur Lokhartas? 
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- Tenai, - išsišiep÷ Ronis ir galva parod÷ į vamzdį. - Jam nekas. Pats 
pamatysi. 

Vedami Fokso, mat jo platūs raudoni sparnai skleid÷ švelnią auksinę 
šviesą, jie pri÷jo vamzdžio angą. Ramiai niūniuodamas, čia s÷d÷jo Gil-
derojus Lokhartas. 

- Neteko atminties, - paaiškino Ronis. - Atminties kerai žieb÷ atgal. 
Užbūr÷ ne mus, o jį patį. Jis nenutuokia, kas toksai ar kur yra, ar kas mes 
tokie. Liepiau eiti ir čia palaukti. Jis pats sau pavojingas. 

Lokhartas maloniai pažvelg÷ į juos. 
- Sveiki. Keistoka vieta, tiesa? Ar jūs čia gyvenate? 
- Ne, - atsak÷ Ronis, kilstel÷damas antakius. 
Haris pasilenk÷ ir pažiūr÷jo į tamsų vamzdžio vidų. 
- Ar pagalvojai, kaip mes išlipsime į viršų? 
Ronis papurt÷ galvą, bet feniksas Foksas ÷m÷ plasnoti sparnais prie-

šais Harį, mojuodamas savo ilgąja auksine uodega. Haris nesuprato. 
- Atrodo, jis nori, kad tu kabintumeis į jį, - apstulbo Ronis. - Tačiau 

esi per sunkus, kad tave iškeltų paukštis. 
- Foksas n÷ra paprastas paukštis. - Jis greit atsisuko į kitus. - Mums 

reikia susikibti. Džine, kabinkis Roniui į ranką. Profesorius Lokhartas... 
- Jis tau sako, - piktai burbtel÷jo Ronis Lokhartui. 
- Jūs kabinkit÷s į Džinę. 
Haris kardą ir Paskirstymo kepurę užsikišo už diržo, Ronis įsikibo jam į 

apsiaustą, o Haris su÷m÷ keistai karštas Fokso uodegos plunksnas. 
Kūnu pasklido nepaprastas lengvumas, ir štai jie jau švilpia vamzdžiu 

aukštyn. Haris gird÷jo, kaip Lokhartas, mataruodamas po juo, stebisi: 
- Nuostabu! Nuostabu! Tikra magija! 
Šaltas v÷jas drask÷ Hariui plaukus. Nesp÷jo pasidžiaugti skrydžiu, 

kai jis baig÷si: visi keturi nudribo ant šlapių Vaitokl÷s Mirtos tualeto grin-
dų. Lokhartui taisantis skryb÷lę, vamzdį sl÷pusi kriaukl÷ grįžo į vietą. 

Mirta išvert÷ akis. 
- Jūs gyvi, - sumurm÷jo. 
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- Nebūtina rodyti nusivylimo, - piktokai pasak÷ Haris, šluostydamas 
nuo akinių kraują ir gliaumus. 

- Oi ne... Aš tik pamaniau, kad jeigu būtum÷te mirę, būčiau pakvietu- 
si jus į savo tualetą, - sidabriškai užraudo Mirta. 

- Fu! - atsiduso Ronis, kai visi iš÷jo į tamsų ir tuščią koridorių. - Hari, 
man rodos, Mirta tave įsižiūr÷jo! Džine, dabar tur÷si varžovę! 

Tačiau Džin÷ tebeplūdo ašaromis. 
- Kur dabar? - susirūpinęs paklaus÷ Ronis. Haris parod÷. 
Šviesdamas kelią, juos ved÷ Foksas. Netrukus jie atsidūr÷ priešais pro- 

fesor÷s Makgonagal kabinetą. Haris pabeld÷ ir atidar÷ duris. 
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AŠTUONIOLIKTAS SKYRIUS 
 

Dovana Dobiui 
 

Valand÷lę buvo tylu. Ronis, Džin÷ ir Lokhartas susigrūdo tarpdury 
purvini ir šlapi, o Haris - dar ir kruvinas. 

- Džine! - staiga suriko ponia Vizli, s÷d÷jusi priešais židinį. Abu su 
ponu Vizliu pašoko ir puol÷ prie dukters. 

Tačiau Haris žiūr÷jo ne į juos. Prie židinio šypsodamas stov÷jo profe-
sorius Dumbldoras. Šalia jo profesor÷ Makgonagal aiktel÷jusi stv÷r÷si 
už širdies. Foksas praskrido Hariui palei galvą ir nutūp÷ Dumbldorui 
ant peties. Haris nepajuto, kaip atsidūr÷ ponios Vizli gl÷byje. 

- Tu ją išgelb÷jai! Tu ją išgelb÷jai! Kaip tau pavyko? 
- Manau, visi nor÷sime sužinoti, - ištar÷ profesor÷ Makgonagal. 

Ponia Vizli Harį pagaliau paleido. Akimirką dvejojęs, jis pri÷jo prie 
stalo ir pad÷jo Paskirstymo kepurę, rubinais papuoštą kardą ir Ridlio 
knygel÷s likučius. 

Tada ÷m÷ viską pasakoti. Jam kalbant kambaryje buvo tylu tylu. Haris 
papasakojo apie bekūnį balsą ir kaip Hermiona suprato, jog jis sklinda iš 
vamzdžių ir priklauso basiliskui; kaip juodu su Roniu sek÷ paskui vorus 
į Uždraustąjį mišką, kaip Aragogas pasak÷, kur žuvo paskutin÷ basilisko 
auka, kaip jis atsp÷jo, kad toji auka - Vaitokl÷ Mirta, taigi kelias į Paslap-
čių kambarį turįs būti jos tualete... 

- Puiku, - jam nutilus tar÷ profesor÷ Makgonagal, - tu atradai kelią į 
Kambarį, - beje, sulaužydamas gal šimtą mokyklos taisyklių, - tačiau kaip, 
po galais, jums pasisek÷ ištrūkti gyviems, Poteri? 

Tada Haris, jau pakimęs nuo ilgo kalb÷jimo, apsak÷, kaip suskubo at-
skristi Foksas, o Paskirstymo kepur÷ dav÷ jam kardą. Staiga susizgribo. 
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Kol kas n÷ neužsimin÷ apie Ridlio knygelę - ir Džinę. Ji stov÷jo prisig-
laudusi prie ponios Vizli, skruostais vis b÷go ašaros. Kas, jeigu ją išmes? 
Haris nebežinojo, ką manyti. Ridlio dienoraštis nebeveikia... Kaip jie gali 
įrodyti, kad Ridlis ją privert÷ viską daryti? 

Negalvodamas Haris pažiūr÷jo į Dumbldorą. Tas šyptel÷jo. Jo pusi-
niuose akinukuose žioravo židinio ugnies atšvaitai. 

- Labiausiai man rūpi, - švelniai tar÷ Dumbldoras, - kaip Valdovas 
Voldemortas užker÷jo Džinę. Mat mano šaltiniai praneša, kad jis pats 
tebesislepia Albanijos miškuose. 

Harį užplūdo begalinis, nuostabus palengv÷jimas. 
- Kką? - apstulbo ponia Vizli. - Patys Žinote Kas? Už... užker÷jo Dži- 

nę? Betgi Džin÷ ne... Džin÷ nebuvo... ar buvo? 
- Per šitą knygelę. - Haris parod÷ Dumbldorui Ridlio dienoraštį. - Rid- 

lis jame raš÷ būdamas šešiolikos metų. 
Dumbldoras pa÷m÷ knygelę ir smalsiai įbed÷ savo ilgą kumpą nosį į 

jos apdegusius purvinus puslapius. 
- Fantastika, - tyliai pasak÷. - Be abejo, jis buvo talentingiausias visų 

laikų Hogvartso mokinys. - Dumbldoras atsigręž÷ į pritrenktus Vizlius. 
- Labai nedaug kas žino, kad Valdovas Voldemortas kitados vadinosi 

Tomas Ridlis. Prieš penkiasdešimt metų aš pats jį mokiau Hogvartse. Jis 
dingo baigęs mokyklą. Keliavo po visą pasaulį. Pasin÷r÷ į juodąją magiją, 
susid÷jo su didžiausiais mūsų srities nedor÷liais, tiek kartų pavojingai 
pasikeit÷, kad kai pasirod÷ Valdovo Voldemorto pavidalu, jo nebegal÷jai 
pažinti. Vargu ar Valdovą Voldemortą nors vienas žmogus tapatino su 
tuo protingu ir mielu berniuku, kuris kitados buvo seniūnas. 

- Tačiau Džin÷! - neištv÷r÷ ponia Vizli. - Ką mūsų Džin÷ turi bendra... 
su juo? 

- Jo dienoraštis! - užsikūkčiojo Džin÷. -Aš visus metus į jį rašiau, o jis 
man atrašin÷jo... 

- Džine! - pasibais÷jo ponas Vizlis. - Nejau tavęs taip nieko ir neiš- 
mokiau? Ką tau kartodavau? Niekada nepasitik÷k jokiu daiktu, kuris mo- 
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ka galvoti, jei nematai, kur slypi jo protas! Kod÷l neparodei dienoraščio 
man arba motinai? Toks įtartinas daiktas aiškiai buvo prisig÷ręs juodo-
sios magijos! 

- Aš... aš nežinojau. Radau jį vienoje knygoje, kurią man dav÷ mama. 
Pamaniau, kad kas nors jį įd÷jo ir pamiršo... 

- Panel÷ Vizli tučtuojau tegul eina į ligoninę, - griežtai pasak÷ Dum- 
bldoras. - Šitiek prisikent÷jo. Mes jos nebausime. Daugyb÷ vyresnių ir 
išmintingesnių burtininkų pasidav÷ Valdovo Voldemorto vilion÷ms. - Pri- 
÷jęs jis atidar÷ duris. - Gul÷ti lovoje ir duoti didelį karšto šokolado puo- 
delį. Man visada pataiso nuotaiką, - pridūr÷ meiliai žiūr÷damas į Dži- 
nę. - Madam Pomfri dar nemiegos. Ji dabar mandragoros nuoviru gydo 
basilisko aukas. Manau, jos tuoj pat atgis. 

- Valio, Hermiona sveika! - sušuko Ronis. 
- Taip, nieko blogo jai neatsitiko, - patvirtino Dumbldoras. 
Ponia Vizli išsived÷ Džinę. Jas lyd÷jo iki širdies gelmių sukr÷stas po-

nas Vizlis. 
- Žinai ką, Minerva, - mąsliai tar÷ profesorius Dumbldoras, - mano gal- 

va, tokia pabaiga verta vaišių. Ar negal÷tum nueiti ir užkutrinti vir÷jų? 
- Gerai, - žvaliai atsak÷ profesor÷ Makgonagal ir pasuko prie durų. - 

Manau, pats vienas susitvarkysi su Poteriu ir Vizliu? 
- Žinoma. 
Ji iš÷jo, Haris su Roniu nepatikliai sužiuro į Dumbldorą. Ką profesor÷ 

tur÷jo omeny sakydama „susitvarkysi su Poteriu ir Vizliu“? Nejaugi... 
nejaugi juos nubaus? 

- Regis, prisimenu jus įsp÷jęs, kad jei dar kartą nepaklusite mokyklos 
taisykl÷ms, pašalinsiu, - prabilo Dumbldoras. 

Ronis persigandęs išsižiojo. 
- Tai tik įrodo, kad kartais tenka atsiimti savo žodžius, - šypsodamas 

toliau kalb÷jo Dumbldoras. - Abudu būsite apdovanoti už ypatingus nuo- 
pelnus mokyklai ir... pala... taip, manau, už abu skirsiu Grifų Gūžtai ke- 
turis šimtus taškų. 
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Ronis užraudo kaip Lokharto išburta Valentino dienos g÷l÷ ir paga-
liau susičiaup÷. 

- Tačiau vienas jūsų kažkod÷l atkakliai tyli apie savo vaidmenį šiame 
pavojingame nuotykyje, - pridūr÷ Dumbldoras. - Ko taip kukliniesi, Lok- 
hartai? 

Haris krūptel÷jo. Buvo visai pamiršęs Lokhartą. Atsigręžęs pamat÷, 
kad Lokhartas tebestovi kert÷je palaimingai šypsodamas. 

- Profesoriau, - pasak÷ Ronis, - prie Paslapčių kambario įvyko nelai- 
m÷. Profesorius Lokhartas... 

- Ar aš profesorius? - nusisteb÷jo Lokhartas. - Dievuliau... Tačiau tik 
riausiai beviltiškas, ar ne? 

- Jis band÷ mus užburti Atminties kerais, tačiau lazdel÷ šov÷ atbulai, -
ramiai paaiškino Ronis Dumbldorui. 

- O varge, - pakraip÷ galvą Dumbldoras, krutindamas ūsus. - Užsi- 
v÷rei ant savo paties kardo, Gilderojau! 

- Kardo? - nesusigaud÷ Lokhartas. - Neturiu jokio kardo. Va, tas ber- 
niukas turi, - parod÷ jis į Harį. - Gali jums paskolinti. 

- Gal nuvestum profesorių Lokhartą į ligoninę, Roni? Nor÷čiau dar 
šnektel÷ti su Hariu... 

Ronis išsived÷ Lokhartą, prieš tai dar smalsiai atsigręžęs į Dumbldorą ir 
Harį. 

Dumbldoras nu÷jo prie židinio, kur stov÷jo du kr÷slai. 
- S÷skis, Hari. 
Tas atsis÷do nežinia ko išsigandęs. 
- Pirmiausia, Hari, noriu tau pad÷koti. - Dumbldoro akys linksmai 

sužibo. - Kambaryje tu man parodei nepaprastą atsidavimą. Kitaip Fok- 
sas n÷ už ką nebūtų pas tave atskridęs. 

Jis paglost÷ ant kelių tupintį feniksą. Haris droviai nusišypsojo. 
- Taigi susipažinai su Tomu Ridliu. Įsivaizduoju, kaip jam rūp÷jo tave 

pamatyti... 
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- Profesoriau Dumbldorai, - kažką įtardamas nebesusilaik÷ Haris, - 
Ridlis sak÷, kad aš į jį panašus. Atseit keistas panašumas... 

- O, jis taip sak÷? - pagyv÷jo Dumbldoras, įd÷miai žvelgdamas į Harį 
iš po savo gauruotų sidabrinių antakių. - O kaip tau atrodo, Hari? 

- Nemanau, kad aš į jį panašus! - užsideg÷ Haris. - Juk aš... juk aš vis 
d÷lto Grifų Gūžtoje... - Ir jis nutilo v÷l sukirbus abejonei. - Profesoriau, 
Paskirstymo kepur÷ man sak÷, kad būčiau... būčiau tikęs Klastūnyne. Be 
to, kurį laiką visi tik÷jo, jog aš ir esu Klastuolio palikuonis. Tod÷l, kad 
moku šnipšt÷liškai. 

- Tu tod÷l moki šnipšt÷liškai, Hari, - ramiai pasak÷ Dumbldoras, - kad 
šitaip kalba ir Valdovas Voldemortas, paskutinis užsilikęs Salazaro Klas- 
tuolio palikuonis. Jeigu neklystu, kai kurias savo galias jis tau perdav÷ tą 
naktį įd÷damas randą. Aišku, netyčia. 

- Voldemortas man perleido dalį savęs? - pakraupo Haris. 
- Tikrai taip atrodo. 
- Vadinasi, turiu būti Klastūnyne, - liūdnai nutar÷ Haris, žiūr÷damas 

Dumbldorui į akis. - Paskirstymo kepur÷ turbūt įžvelg÷, kad turiu Klas- 
tuolio galių, ir... 

- Paskyr÷ tave į Grifų Gūžtą, - ramiai užbaig÷ Dumbldoras. - Pa- 
klausyk, Hari. Taip jau yra, jog tu turi daug savybių, pagal kurias Sala- 
zaras Klastuolis pasirinkdavo mokinius. Mok÷jimą kalb÷ti šnipšt÷liš- 
kai, be galo retą dovaną. Išradingumą. Ryžtingumą. Tam tikrą abejin- 
gumą visoms taisykl÷ms, - v÷l virptel÷jo Dumbldoro ūsai. - Tačiau Pa- 
skirstymo kepur÷ vis tiek tave paskyr÷ į Grifų Gūžtą. Tu juk žinai, ko- 
d÷l. Galvok. 

- Tik tod÷l, kad aš prašiausi. Kad prašiau nepaskirti į Klastūnyną, - 
liūdnai nusprend÷ Haris. 

- Teisingai! - išsišiep÷ Dumbldoras. - Tuo ir skiriesi nuo Tomo Ridlio. 
Tai, ką mes pasirenkame, Hari, daug aiškiau už sugeb÷jimus parodo, ko- 
kie iš tikrųjų esame. - Haris s÷d÷jo nei gyvas, nei miręs. - Jei nori įrody- 
mo, Hari, jog tavo vieta Grifų Gūžtoje, patariu geriau įsižiūr÷ti va į šitą. 
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Dumbldoras išties÷ ranką, ir nuo profesor÷s Makgonagal stalo pa÷m÷ 
kruviną sidabro kardą ir padav÷ Hariui. Haris nesuprasdamas apvert÷ 
jį. Sutvisko rubinai. Žemiau rankenos išvydo įr÷žtus žodžius. 

Godrikas Grifas. 
- Tiktai tikras Grifas gal÷jo ištraukti šį kardą iš Paskirstymo kepur÷s, - 

pasak÷ Dumbldoras. 
Valand÷lę abu tyl÷jo. Tada Dumbldoras atidar÷ vieną rašomojo stalo 

stalčių, iš÷m÷ plunksną ir buteliuką rašalo. 
- Dabar, Hari, tau reikia pavalgyt ir išsimiegot. Patariu nueiti į salę, 

kur vyksta pokylis, o aš parašysiu į Azkabaną - reikia susigrąžinti miško 
sargą. Be to, „Magijos žiniose“ turiu paskelbti konkursą. Juk neb÷ra kam 
d÷styti apsigynimo nuo juodosios magijos. Jau kaip nesiseka su šito da- 
lyko mokytojais... 

Haris atsik÷l÷ ir nu÷jo prie durų. Vos sp÷jo paliesti rankeną, kai durys 
su trenksmu atsilapojo. 
Įvirto persiutęs Liucijus Smirdžius. Šalia jo susigūžęs kiceno visas su-

tvarstytas Dobis. 
- Labas vakaras, Liucijau, - maloniai tar÷ Dumbldoras. 
Ponas Smirdžius vos nepartrenk÷ Hario. Dobis įsikibo jam į apsiausto 

skverną net pažaliavęs iš siaubo. 
- Štai kaip! - Smirdžius įsmeig÷ savo baisias akis į Dumbldorą. - Su- 

grįžote. Taryba atleido, bet vis tiek išdrįsote grįžti į Hogvartsą. 
- Matai, Liucijau, - ramių ramiausiai nusišypsojo Dumbldoras, - kiti 

vienuolika narių šiandien atsiunt÷ man laiškus. Dievaži, tikra pašto pel- 
÷dų kruša. Išgirdę, kad nužudyta Artūro Vizlio dukra, tučtuojau liep÷ 
man grįžti. Atrodo, jie mane laiko tinkamiausiu šiam darbui. Be to, prira- 
š÷ keistų dalykų. Keletas min÷jo, kad tu grasinai užkeikti jų šeimas, jeigu 
nebalsuos prieš mane. 

Ponas Smirdžius dar labiau išbalo, bet akut÷s piktai prisimerk÷. 
- Aha... Taigi ar sustabd÷te išpuolius? Ar suradote kaltininką? 
- O taip, - su šypsena atsak÷ Dumbldoras. 
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- Nejaugi? Ir kas jis? 
- Tas pats kaip ir aną kartą, Liucijau. Tik šį sykį Valdovas Voldemortas 

veik÷ per kitą. Dienoraščio pagalba. 
Nenuleisdamas akių nuo Smirdžiaus, jis išk÷l÷ juodąją knygelę su iš-

deginta skyle. Tačiau Haris žiūr÷jo į Dobį. 
Elfas elg÷si baisiai įdomiai: didžiules akis iškalbingai įbedęs į Harį, vis 

rod÷ į dienoraštį, tada į poną Smirdžių, visą laiką kumščiu daužydamas 
sau galvą. 

- Aišku... - nutęs÷ Smirdžius. 
- Gudrus sumanymas, - ramiai kalb÷jo Dumbldoras, žiūr÷damas po- 

nui Smirdžiui tiesiai į akis. - Mat jeigu Haris... - Ponas Smirdžius staigiai 
grįžtel÷jo į Harį. -... ir jo draugas Ronis nebūtų radę šios knygel÷s, Dži- 
nei Vizli tikriausiai būtų tekusi visa kalt÷. Niekas nebūtų gal÷jęs įrodyti, 
kad ji veik÷ ne savo valia. 

Ponas Smirdžius nieko nesak÷. Jo veidas buvo kaip kauk÷. 
- Ir įsivaizduok, - toliau kalb÷jo Dumbldoras, - kas būtų buvę... Viz- 

liai - viena žymiausių grynakraujų šeimų. Įsivaizduok, kaip būtų žiūri- 
ma į Artūrą Vizl į ir jo sukurtą Žiobarų apsaugos įstatymą, jei jo paties 
dukt÷ būtų buvus sugauta puolant ir žudant Žiobarų kilm÷s mokinius. 
Tikra laim÷, kad atsirado tas dienoraštis ir iš jo buvo ištrintas Ridlio atmi- 
nimas. Kas žino, kokie būtų buvę padariniai... 

- Iš tiesų pasisek÷, - galų gale išspaud÷ ponas Smirdžius. 
Tačiau jam už nugaros Dobis v÷l parod÷ į dienoraštį, į Liucijų Smir-

džių ir vož÷ kumščiu sau į galvą. 
Ūmiai Haris susivok÷. Linktel÷jo Dobiui, ir Dobis, už bausmę sukda-

mas sau ausis, įlindo į kampą. 
- Ar nenorite, pone Smirdžiau, sužinoti, kaip Džin÷ gavo tą dienoraš- 

tį? - paklaus÷ Haris. 
- Kas man darbo, kaip kažkokia paika mergiūkšt÷ jį gavo? - atkirto 

ponas Smirdžius. 
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- Jūs pats jį jai pakišote. „Gražmenų ir juodulių“ knygyne. Pa÷m÷te 
jos seną transfigūracijos vadov÷lį ir įd÷jote knygelę į vidų. Gal ne taip? 

Jis mat÷, kaip ponas Smirdžius ÷m÷ gniaužyti rankas. 
- Įrodyk, - sušnypšt÷. 
- O, šito niekas neįrodys, - nusišypsojo Hariui Dumbldoras. - Ypač 

dabar, kai Ridlis dingęs iš dienoraščio puslapių. Kita vertus, patariu, Liu- 
cijau, daugiau nedalyti Valdovo Voldemorto mokyklinių daiktų. Jei dar 
nors vienas paklius į nekaltas rankas, manau, Artūras Vizlis pasistengs, 
kad p÷dsakai atvestų pas tave... 

Liucijus Smirdžius valand÷lę tyl÷jo. Haris aiškiai mat÷, kaip jam knieti 
išsitraukti lazdelę. Tačiau jis tik pašauk÷ savo namų elfą: 

- Einam, Dobi! 
Jis atpl÷š÷ duris ir atskub÷jusį Dobį spirte išspyr÷. Jie gird÷jo, kaip 

Dobis nutolsta cypdamas iš skausmo. Haris pagalvojo. Ir sugalvojo. 
- Profesoriau, - skubiai tar÷ jis, - ar negal÷čiau šito dienoraščio grą- 

žinti ponui Smirdžiui? 
- Žinoma, Hari, - ramiai atsak÷ Dumbldoras. - Tik paskub÷k. Nepa- 

miršk pokylio. 
Haris čiupo knygelę ir išl÷k÷ iš kabineto. Dobio spygčiojimas nutolo 

už kampo. Mikliai, nesvarstydamas, ar gali jo planas pavykti, Haris nusi-
mov÷ purviną, šlapią puskojinę ir, įkišęs į ją dienoraštį, nudūm÷ tamsiu 
koridoriumi. 

Juos prisivijo laiptų viršuje. 
- Pone Smirdžiau, - čiūžtel÷jęs sustojo Haris. - Aš jums kai ką turiu. 

Ir dvokiančią puskojinę jis įgrūdo Smirdžiui rankon. 
- Kokio velnio... 
Ponas Smirdžius nupl÷š÷ kojinę, svied÷ šonan ir, žvilgtel÷jęs į suga-

dintą dienoraštį, įniršusiu žvilgsniu pasižiūr÷jo į Harį. 
- Kada nors, Poteri, prieisi liepto galą, kaip ir tavo t÷vai, - tyliai pasa- 

k÷. - Tie irgi kišo nosį kur nereikia. - Ir jis pasisuko eiti. 
- Einam, Dobi. Sakiau, einam! 
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Tačiau Dobis nesijudino. Laikydamas dvokiančią Hario puskojinę, žiū-
r÷jo į ją lyg į neįkainojamą lobį. 

- Šeimininkas dav÷ Dobiui kojinaitę, - negal÷jo atsisteb÷ti elfas. - Šei- 
mininkas pats dav÷ Dobiui! 

- Kas yra? - subjuro ponas Smirdžius. - Ką pasakei? 
- Dobis turi kojinytę, - išdidžiai pareišk÷ elfas. - Šeimininkas ją met÷, 

Dobis sugavo ir dabar - Dobis laisvas! 
Liucijus Smirdžius nust÷ręs spoksojo į elfą. Staiga puol÷ ant Hario. 
- Vaik÷ze, tu man at÷mei tarną! 
Tačiau Dobis suriko: 
- Neliesk Hario Poterio! 
Bumbt, ir ponas Smirdžius nuskrido atatupstas. Nusiritęs laiptais, liko 

gul÷ti kaip kokia skarmalų krūva. Po valand÷l÷s vis d÷lto atsistojo 
raudonas iš įniršio ir išsitrauk÷ lazdelę, tačiau Dobis pagrūmojo jam ilgu 
pirštu. 

- Keliauk sau, - piktai įsak÷. - Ir nedrįsk liesti Hario Poterio. Neš- 
dinkis. 

Liucijui Smirdžiui nebebuvo ko daryti. Paskutinį sykį nutvilkęs juos 
baisiu žvilgsniu, jis šv÷stel÷jo apsiausto skvernais ir išgaravo. 

- Haris Poteris išvadavo Dobį! - uždainavo elfas spigiu balseliu, pak÷- 
lęs į Harį savo dideles kaip l÷kštut÷s akis, blizgančias m÷nesienoje. – Ha- 
ris Poteris dovanojo Dobiui laisvę! 

- Buvau skolingas, - pasak÷ Haris. - Tik pažad÷k niekada daugiau 
manęs negelb÷ti. 

Negražų rudą elfo veiduką nušviet÷ plati dantinga šypsena. 
- Dar vieną klausimą, Dobi, - pasak÷ Haris, kai Dobis drebančiomis 

leten÷l÷mis užsimov÷ puskojinę. - Tu man sakei, kad visa tai niekaip ne- 
susiję su Tuo, Kurio Nevalia Min÷ti, prisimeni? Na... 

- Tai buvo užuomina, pone, - išpl÷t÷ veizolus Dobis. - Dobis nor÷jo 
tave užvesti ant kelio. Tamsos Valdovą, kol jis nepakeit÷ vardo, buvo ga- 
lima min÷ti kiek tik nori, aišku? 
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- Teisingai, - atsiduso Haris. - Ką gi, aš eisiu. Sal÷je puota, be to, ma- 
no draug÷ Hermiona jau tikriausiai atgijo. 

Dobis apgl÷b÷ Harį per pusiaują. 
- Dobis žinojo, koks žymus Haris Poteris, bet kad šitoks didus - neži- 

nojo! - sukūkčiojo elfas. - Sudieu, Hari Poteri! 
Ir paskutinį kartą garsiai bumbtel÷jęs, Dobis išnyko. 
 

* 
 

Hariui teko būti ne vienoje Hogvartso puotoje, bet šitokioje - dar ne. 
Visi buvo su pižamomis, o linksmyb÷s baig÷si tik paryčiais. Haris nebe-
žinojo, kada buvo smagiausia: ar kai atl÷k÷ Hermiona, šaukdama: „Tu 
išaiškinai! Tu suradai!“, ar kai nuo Švilpyn÷s stalo atskub÷jęs Džastinas 
šimtą kartų spaud÷ ranką vis atsiprašin÷damas už įtarimus, ar kai pusę 
keturių atsirado Hagridas ir Hariui su Roniu taip pliaukštel÷jo per petį, 
kad abu knabtel÷jo nosimis į savo l÷kštes su plaktos grietin÷l÷s tortu, ar 
kai Ronio ir jo laim÷tieji keturi šimtai taškų Grifų Gūžtai antrą kartą iš 
eil÷s užtikrino mokyklos taurę, ar kai profesor÷ Makgonagal atsistojusi 
paskelb÷, jog tokia proga egzaminų šiemet nebūsią („Na, žinot!“ - pasi-
piktino Hermiona), ar kai Dumbldoras praneš÷ apgailestaująs, kad ki-
tais mokslo metais profesoriaus Lokharto jie netur÷sią, nes jis tur÷jęs iš-
vykti susigrąžinti atminties. Į šią džiugią naujieną sveikinančius šauks-
mus įsiliejo ir daugelio mokytojų balsai. 

- Gaila, - tar÷ Ronis ir atsikando spurgos su džemu. - Man jis jau pra-
d÷jo patikti. 

 
* 

 
Likusias savaites šviet÷ saul÷. Hogvartso gyvenimas grįžo į įprastas v÷-
žes, nors buvo ir šiokių tokių permainų: apsigynimo nuo juodosios ma-
gijos pamokos buvo nutrauktos („Na, mes ir taip į valias pasipraktikavo-
me“, - nuramino Ronis burbančią Hermioną), Liucijus Smirdžius paša- 
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lintas iš tarybos. Drakas nebestypin÷jo po mokyklą pasipūtęs, lyg būtų 
jos savininkas. Kur tau - slankiojo it žemę pardavęs. Tačiau Džin÷ Vizli 
šviet÷ kaip saulut÷. 

Deja, deja, ir v÷l per greit at÷jo laikas Hogvartso ekspresu keliauti 
namo. Haris, Ronis, Hermiona, Fredis, Džordžas ir Džin÷ vieni kara-
liavo kup÷. Jie puikiai pasidarbavo per tas paskutines kelias valandas 
prieš atostogas, kai dar buvo galima burti. Loš÷ Sprogin÷jančiomis 
kortomis, susprogdino paskutines Fredžio ir Džordžo tur÷tas Flibust-
jero petardas ir mok÷si kits kitą nuginkluoti burtų lazdele. Hariui la-
bai sek÷si. 

Jau visai arti Kings Kroso stoties Haris kai ką prisimin÷. 
- Džine, ką tu matei Persį darant, kai jis taip nenor÷jo, kad mes suži- 

notume? 
- Aa, tada... - sukrizeno Džine. - Žinot, Persis turi panelę. 
Fredis ant Džordžo galvos paleido ryšulį knygų. 
- Kąą? 
- Varno Nago prefekt÷, toji Penelop÷ Tyravanden÷, - aiškino Džin÷. - 

Štai kam jis rašin÷jo visą pra÷jusią vasarą. Skiria jai slaptus pasimatymus 
po visą mokyklą. Kartą užklupau juos vienoje klas÷je bučiuojantis. Jis 
taip liūd÷jo, kai ji buvo užpulta. Neerzinkit jo, gerai? - susirūpinusi pri- 
dūr÷ ji. 

- Ir minties neturiu, - atsiliep÷ Fredis tokia mina, lyg būtų pirma laiko 
at÷jęs jo gimtadienis. 

- Jokiu būdu, - kikendamas prižad÷jo Džordžas. 
Hogvartso ekspresas sustojo. Haris išsitrauk÷ plunksną, lapelį perga-

mento ir atsisuko į Ronį su Hermiona. 
- Čia toksai telefono numeris, - paaiškino Roniui dukart užrašęs ir 

perpl÷šęs lapelį. - Aną vasarą tavo t÷čiui paaiškinau, kaip naudotis tele- 
fonu, jis mok÷s. Paskambinkite man pas Durslius, gerai? Neištversiu, jei- 
gu du m÷nesius reik÷s šnek÷tis tik su Dudliu... 
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- Tavo teta su d÷de tikriausiai didžiuosis tavimi išgirdę, ką nuveikei? - 
tar÷ Hermiona, kai jie išlipo iš traukinio ir su visa keleivių minia patrau- 
k÷ prie magiškojo užtvaro. 

- Didžiuosis? - pakartojo Haris. - Tau galvoj negerai? Tiek sykių bu- 
vau per plauką nuo mirties ir vis tiek išsigelb÷jau! Jie sprogs iš pykčio... 

Ir visi drauge jie ženg÷ per užtvarą į Žiobarų pasaulį. 
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