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PIRMAS SKYRIUS

Pel÷dų paštas
Haris Poteris buvo tikrai nepaprastas vaikas. Vien d÷l to, kad labiau už
viską pasaulyje nekent÷ vasaros atostogų. Be to, nuoširdžiai troško daryti namų darbus, tačiau tur÷davo tuo užsiimti slapčia, nakties tamsoje.
Buvo beveik vidurnaktis, jis gul÷jo ant pilvo savo lovoje, apsigaubęs
antklode lyg palapine. Vienoje rankoje laik÷ žibintuv÷lį, kitoje - į pagalvę atremtą storą knygą, Batildos Maišin÷s „Magijos istoriją“. Haris susiraukęs erelįo plunksna vedžiojo per eilutes ieškodamas minčių, kurios
pad÷tų jam parašyti rašin÷lį tema: „Įrodykite, kad keturioliktame amžiuje raganos buvo deginamos visiškai neskausmingai“.
Plunksna sustojo prie Harį sudominusios pastraipos. Jis stumtel÷jo
aukščiau akinius, prikišo prie puslapio žibintuv÷lį ir ÷m÷ skaityti:
Ne burtininkai (paprastai vadinami Žiobarais) magijos ypač bijojo viduramžiais, bet nelabai mok÷jo ją atpažinti. Tais retais atvejais, kai jiems į nagus
pakliūdavo ragana ar raganius, jų sudeginimas neduodavo jokios naudos.
Ragana arba raganius pasinaudodavo Ugnies Atšaldymo burtais ir ant laužo
tik apsimesdavo, kad r÷kia iš skausmo, - iš tiesų liepsnos maloniai kutendavo.
Pavyzdžiui, Vendelinai Papaik÷lei taip patiko spirg÷ti ant laužo, kad ji,
pasivertusi įvairiais pavidalais, leidosi sugaunama ne mažiau kaip
keturiasdešimt septynis kartus.

Haris įsikando plunksną ir iš po pagalv÷s išsitrauk÷ rašalo buteliuką ir
pergamento ritin÷lį. Labai atsargiai atsuko buteliuką, pamirk÷ plunksną
ir ÷m÷ rašyti vis pasiklausydamas. Mat jeigu kuris nors iš Durslių, eida-

8

mas į tualetą, nugirstų plunksnos skrebenimą, Haris tikriausiai visai vasarai būtų užrakintas sand÷liuke po laiptais.
Durslių šeimyn÷l÷, gyvenanti Ligustrų gatv÷s ketvirtame name, ir gadino Hariui atostogas. Jie buvo Žiobarai, taigi į magiją žiūr÷jo viduramžiškai. Durslių namuose n÷ puse lūpų niekas neužsimindavo apie Hario t÷vus, kurie buvo burtininkai. Ne vienerius metus teta Petunija ir
d÷d÷ Vernonas tik÷josi, visaip jį engdami, išvaryti Hariui visas magijas.
Didžiausiam jų pasiutimui, šitai nepavyko, ir dabar jie dreb÷jo, kad tik
niekas nesužinotų, jog Haris bemaž visus pastaruosius dvejus metus
praleido Hogvartso burtų ir ker÷jimo mokykloje. Tačiau daugiausia, ką
Dursliai gal÷jo padaryti, - atostogoms prasid÷jus užrakinti Hario ker÷jimų knygas, burtų lazdelę, katilą bei šluotą ir uždrausti šnek÷tis su
kaimynais.
Blogiausia pasirod÷ būti atskirtam nuo ker÷jimo knygų, nes mokytojai
vasaros atostogoms uždav÷ baisybę darbo. Vienas, itin sunkus rašinys
apie Sumažinimo kerus buvo skirtas įteikti nem÷gstamiausiam mokytojui - profesoriui Sneipui. Šis tik apsidžiaugtų gavęs progą nubausti
Harį bent m÷nesiu arešto. Tod÷l Haris jau pačią pirmą atostogų savaitę
pritykojo progą. Kol d÷d÷ Vernonas su teta Petunija kieme grož÷josi naujuoju firmos automobiliu (labai garsiai, kad išgirstų ir kaimynai), Haris
nuslinko į apačią, išlauž÷ sand÷liuko spyną, čiupo keletą vadov÷lių ir
juos pasl÷p÷ savo kambaryje. Jei tik rašalu neišteplios patalyn÷s, Dursliai taip ir neužuos, kad naktimis jis mokosi magijos.
Tuo tarpu Haris veng÷ susipykti su d÷de ir teta, nes tie ir taip ant jo
širdo, kam pačią pirmą savaitę paskambino draugas.
Ronis Vizlis, geriausias Hario draugas mokykloje, buvo iš senos burtininkų šeimos, taigi žinojo daugybę Hariui neįkandamų dalykų, tačiau
telefonas jam buvo naujov÷. Deja, atsiliep÷ d÷d÷ Vernonas.
- Čia Vernonas Durslis.
Haris, buvęs tuo laiku kambaryje, taip ir sustingo išgirdęs Ronio
balsą.
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- ALIO! ALIO! AR GIRDITE MANE? AŠ NORIU KALBöTI SU HARIU
POTERIU!
Ronis taip šauk÷, jog d÷d÷ Vernonas net stryktel÷jo ir atitrauk÷ ragelį
gal per metrą nuo ausies, piktai ir su baime spoksodamas į jį.
- KAS ČIA? - suriko ir jis ragelio pus÷n. - KAS TOKS?
- RONIS VIZLIS! - sustugo Ronis taip, lyg abu stov÷tų priešinguose
futbolo aikšt÷s galuose. - AŠ MOKAUSI KARTU SU HARIU!
D÷d÷ Vernonas įsmeig÷ savo dygias akutes į Harį, tiesiog priaugusį
prie grindų.
- ČIA NöRA JOKIO HARIO POTERIO! - subliuvo laikydamas ragelį
taip toli, lyg tas gal÷tų sprogti. - NEŽINAU, APIE KOKIĄ MOKYKLĄ
KALBI! NESIARTINK PRIE MANO ŠEIMOS!
Ir jis nutrenk÷ ragelį tarsi nuodingą vorą. Po to kilo siaubingas
triukšmas.
- KAIP DRĮSAI DUOTI MANO NUMERĮ TOKIEMS... TOKIEMS
KAIP TU! - tašk÷si seil÷mis d÷d÷.
Ronis, matyt, suprato pridaręs Hariui b÷dos ir daugiau nebeskambino. Kita. geriausia Hario draug÷ Hogvartse, Hermiona Įkyr÷l÷, irgi tyl÷jo. Haris įtar÷, jog Ronis įsp÷jo Hermioną neskambinti, - o gaila, nes Hermionos, sumaniausios metų raganait÷s, t÷vai buvo Žiobarai, tad ji puikiai mok÷jo naudotis telefonu ir tikriausiai būtų susiprot÷jusi neišpliurpti,
kad mokosi Hogvartse.
Taigi penkias prailgusias savaites Haris nesulauk÷ n÷ žodžio iš savo
draugų. Turbūt ši vasara bus tokia pat liūdna kaip ir pernai. Tiesa, mažytis pliusas: prisiekęs nesiuntin÷ti jos su laiškais draugams, Haris gavo leidimą naktį išleisti iš narvelio Hedvigą, savąją pel÷dą. D÷d÷ Vernonas nusileido tik tod÷l, kad visą laiką uždaryta Hedviga šiurpiai ūbaudavo.
Haris baig÷ rašyti apie Vendeliną Papaik÷lę ir v÷l įsiklaus÷. Tylą tamsiuose namuose drumst÷ tik Dudlio, drimbos pusbrolio, knarkimas. Tikriausiai labai v÷lu. Perš÷jo pavargusias akis. Gal rytoj užbaigs tą rašinį...
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Jis užsuko rašalą, iš palovio išsitrauk÷ seną užvalkaliuką, į jį sukišo
žibintuv÷lį, „Magijos istoriją“, savo rašinį, plunksną su rašalu, tada išlipo
iš lovos ir visą šitą mantą įgrūdo po palaida grindų lenta. Atsistojęs pasirąž÷ ir žvilgtel÷jo į šviečiantį žadintuvo ciferblatą ant staliuko.
Pirma valanda nakties. Hariui nusmelk÷ paširdžius: net nepasteb÷jo,
kad jau visa valanda, kai jis trylikametis.
Dar vienas išskirtinis Hario bruožas buvo tai, kad jis visiškai nelaukdavo gimtadienių. Per visą gyvenimą n÷ sykio negavo sveikinimo atviruko. Dursliai gražiausiai užmiršo du paskutinius jo gimtadienius, tod÷l
nevert÷jo tik÷tis, kad ims ir šiemet prisimins.
Pro didelį tuščią Hedvigos narvą Haris ženg÷ per kambarį ir sustojo
prie lango. Užsir÷m÷ ant palang÷s. Tiek laiko prakiūtojus po antklode,
veidą maloniai v÷sino nakties oras. Hedvigos n÷ra jau antra naktis. Haris d÷l to nesirūpino, - ji ne kartą buvo taip pradingusi, - tačiau lauk÷ jos
sugrįžtant. Hedviga buvo vienintel÷ jam draugiška būtyb÷ šiuose namuose.
Nors smulkutis ir liesutis, vis d÷lto per anuos metus Haris ūgtel÷jo.
Tačiau juodi kaip derva plaukai tebebuvo nesuvaldomi, kad ir ką jiems
darytum. Po akiniais spind÷jo skaisčiai žalios akys, kaktoje per užkritusius plaukus mat÷si siauras žaibo formos randas.
Iš visų Hario keistenybių šitas randas buvo keisčiausias. Ne, jį paliko
ne avarija, kurioje žuvo jo t÷vai, kaip dešimt metų tvirtino Dursliai. Mat
Lil÷ ir Džeimsas Poteriai žuvo visiškai kitaip. Juos nužud÷. Nužud÷ baisiausias iš juodųjų magų, Valdovas Voldemortas. Haris atsipirko tik šituo
randu kaktoje, kai Voldemorto kerai, užuot jį numarinę, atsisuko prieš
patį burtininką. Voldemortas leisgyvis pab÷go.
Tačiau Hogvartse Haris v÷l su juo susidūr÷. Stov÷damas prie lango,
Haris v÷l prisimin÷ paskutinį susidūrimą su juo. Ką gi, jam dar pasisek÷,
kad sulauk÷ trylikto gimtadienio.
Žvaigžd÷tame danguje akimis ÷m÷ ieškoti Hedvigos: galbūt šiuo metu
ji skrenda pas jį, snape sugnybusi kokią pelę ir tik÷damasi už tai pagy-
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rimo. Išsiblaškiusiu žvilgsniu klaidžiodamas virš namų stogų, ne iš karto
suvok÷, ką mato.
Auksinį m÷nulio diską, tolydžio did÷damas, užstojo kažkoks keistai
persikreipęs padaras. Jis plasnojo artyn. Haris sustingęs žiūr÷jo, kaip padaras palengva leidžiasi. Jau siek÷ lango rankenos galvodamas, ar nereik÷tų užsidaryti, bet toji keistenyb÷ nusklend÷ viršum vieno žibinto Ligustrų gatv÷je ir Haris, pamatęs, kas tai, atšoko.
Pro langą įskrido trys pel÷dos; dvi neš÷ trečiąją, visai nuleipusią. Jos
tyliai šlumštel÷jo ant lovos; vidurin÷ pel÷da, didel÷ ir pilka, tyliai nuvirto ant šono ir liko gul÷ti. Prie jos kojyčių buvo pririštas paketas.
Haris nugeib÷lę iškart pažino. Ji buvo vardu Erol ir priklaus÷ Vizlių
šeimai. Haris puol÷ prie lovos, atrišo nuo kojelių paketą ir Erol nuneš÷ į
Hedvigos narvą. Erol pramerk÷ vieną apspangusią akytę, kimiai ūktel÷jo „d÷kui“ ir ÷m÷ gurkti vandenį.
Haris atsigręž÷ į kitas dvi pel÷das. Viena, didžiul÷ ir balta kaip sniegas, buvo jo paties Hedviga. Ji irgi atneš÷ siuntin÷lį ir atrod÷ baisiai patenkinta. Haris ir nuo jos atrišo paket÷lį, ji meiliai kaptel÷jo jam snapu ir
nuskrido pas Erol.
Trečiosios pel÷dos, rusvos gražuol÷s, Haris nepažino, bet suprato, iš
kur ji, nes, be paketo, ji dar atneš÷ laišką su Hogvartso herbu. Hariui
pa÷mus iš jos paštą, ji oriai pašiauš÷ plunksnas, išties÷ sparnus ir n÷r÷
pro langą į naktį.
Haris atsis÷do ant lovos, stv÷r÷ Erol paketą; nupl÷šęs rudą popierių,
rado į auksinį popierių suvyniotą dovaną ir pirmąjį gyvenime sveikinimo atviruką. Drebančiais pirštais atpl÷š÷ voką. Iškrito du lapai - laiškas
ir laikraščio iškarpa.
Iškarpa aiškiai priklaus÷ burtininkų leidiniui „Magijos žinios“, nes žmon÷s juodai baltose fotografijose jud÷jo. Haris pa÷m÷ iškarpą, ištiesino ir
perskait÷:
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MAGIJOS MINISTERIJOS DARBUOTOJAS
SUSIŠLUOJA DIDĮJĮ PRIZĄ
Artūras Vizlis, Žiobarų daiktų netinkamo naudojimo inspekcijos viršininkas, laim÷jo kasmetin÷s „Magijos žinių“ organizuojamos „Aukso loterijos“ didįjį prizą.
Laimingas Artūras Vizlis dienraščiui sak÷: „Auksą išleisime atostogoms Egipte, kur dirba mano vyriausiasis sūnus Bilas - atkeri Gringotso
banko filialą.“
Vizlių šeima Egipte praleis m÷nesį ir grįš prieš prasidedant mokslo
metams Hogvartse, kur mokosi net penki Vizlių vaikai.

Haris įsižiūr÷jo į judančią fotografiją ir išsišiep÷: visi devyni Vizliai,
stov÷dami piramid÷s fone, mojo jam it paš÷lę. Putlut÷ ponia Vizli, praplikęs ilgšis ponas Vizlis, šeši jų sūnūs ir viena dukrel÷, visi ugniniais
plaukais, nors nespalvotoje fotografijoje to nesimat÷. Pačiame nuotraukos viduryje stov÷jo išstyp÷lis Ronis su savo žiurke Susna ant peties,
viena ranka apkabinęs sesutę Džinę.
Haris neįsivaizdavo, kad kas labiau už Vizlius būtų nusipelnęs didžiojo
prizo. Jie juk tokie geri ir tokie neturtingi. Jis išlankst÷ Ronio laišką.
Sveikas, Hari!
Linkiu smagaus gimtadienio!
Klausyk, labai atsiprašau d÷l to skambučio. Tikiuosi, tie Žiobarai tavęs
neuž÷d÷. Aš pasiklausiau t÷tį, ir jis pasak÷, kad man nereik÷jo taip šaukti.
Egipte puiku. Bilas aprod÷ mums visus kapus. N÷ nesusapnuotum,
kokiais kerais juos užker÷jo senov÷s burtininkai. Į paskutinę kapavietę
mama Džin÷s neleido. Ten buvo pilna įsibrovusių ir žuvusių Žiobarų skeletų - už bausmę su keliomis galvomis ir panašiai.
Negal÷jau patik÷ti, kai t÷tis laim÷jo loteriją. Septyni šimtai galeonų!
Beveik visus išleidome atostogoms, bet man šiemet nupirks naują burtų
lazdelę.
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Haris puikiai prisimin÷ dieną, kai lūžo senoji Ronio lazdel÷. Tada automobilis, kuriuo juodu skrido į Hogvartsą, trenk÷si į medį prie mokyklos.
Grįšime likus savaitei iki mokslo metų pradžios ir keliausime į Londoną pirkti lazdel÷s ir naujų vadov÷lių. Gal kartais gal÷tume susitikti?
Nepasiduok Žiobarams!
Pasistenk atvykti į Londoną.
Ronis
S. Persis paskirtas seniūnu. Aną savaitę gavo laišką.

Haris v÷l pažvelg÷ į nuotrauką. Persis, jau per÷jęs į septintą
Hogvartso klasę, atrod÷ labai išdidus. Ant glotniai sušukuotų plaukų
buvo užsid÷jęs arabišką kepuraitę. Ją puoš÷ seniūno ženklelis. Egipto
saul÷je spind÷jo jo akiniai raginiais r÷meliais.
Haris išvyniojo dovaną. Tai buvo mažut÷ stiklin÷l÷ su besisukančiu
dangteliu. Joje buvo Ronio raštelis.
Hari, čia kišeninis Skundiklis. Jei netoliese yra kas nors įtartina, jis
įsižiebia ir ima suktis. Bilas sako, jog tai šlamštas, skirtas burtininkams
turistams, ir visiškai netikslus, nes užsideg÷ vakar per vakarienę. Bet jis
nežinojo, kad Fredis su Džordžu jam buvo prid÷ję į sriubą vabalų.
I kiRonis

Haris pasid÷jo Skundiklį ant stalelio šalia lovos. Stiklin÷l÷ ramiai stov÷jo.
Joje atsispind÷jo laikrodžio ciferblatas. Jis patenkintas žiūr÷jo į ją, paskui
pa÷m÷ Hedvigos atneštą paket÷lį.
Jame irgi buvo suvyniota dovan÷l÷, atvirukas ir laiškas. Nuo Hermionos.
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Mielas Hari,
Ronis man raš÷ apie tą nes÷kmingą telefono skambutį. Tikiuosi, viskas
baig÷si gerai?
Šiuo metu atostogauju Prancūzijoje. Nežinojau, kaip tau viską pasiųstio jeigu muitin÷ patikrins? Laimei, atsirado Hedviga. Man rodos, ji
nor÷jo, kad tu bent kartą ką nors gautum per gimtadienį. Aš tau užsakiau
dovaną iš prekių pel÷dų paštu katalogo. „Magijos žiniose“ radau skelbimą
(laikraštį gaunu ir per atostogas, juk puiku, kai galima sekti magijos
pasaulio naujienas). Ar matei, prieš savaitę buvo įd÷ta Vizlių šeimos nuotrauka? Dedu galvą, Ronis grįš tiek visko išmokęs. Aš jam baisiai pavydžiu - senov÷s Egipto magai buvo nepaprasti.
Čia, kur mes atostogaujame, esama įdomių legendų apie raganavimą.
Nor÷dama panaudoti kai kurias jų, perrašiau magijos istorijos rašinį. Na,
gal nebus per ilgas, tik dviem pergamento ritin÷liais ilgesnis, negu praš÷
profesorius Binsas.
Ronis raš÷, kad paskutinę atostogų savaitę bus Londone. Ar tau pavyks
ištrūkti? Ar išleis teta su d÷de? Labai noriu, kad taip būtų. Jei ne,
pasimatysime rugs÷jo pirmąją Hogvartso eksprese!
Iki pasimatymo Hermiona
P. S. Ronis raš÷, kad Persis tapo seniūnu. Turbūt nebežino, kaip džiaugtis. Ronis n÷ra labai patenkintas.

Haris nusijuok÷ ir pad÷jo Hermionos laišką. Pa÷m÷ dovaną. Kokia sunki! Pažindamas Hermioną, tik÷josi rasiąs didžiulę sud÷tingiausių ker÷jimų knygą. Bet nieko panašaus. Širdis pašoko, kai, nupl÷šęs vyniojamąjį
popierių, išvydo dailų odinį d÷klą su sidabrin÷mis raid÷mis „Šluotų priežiūros rinkinys“.
-Jau ta Hermiona! - sušnibžd÷jo Haris ir atseg÷ d÷klo užtrauktuką.
Rinkinyje buvo didelis flakonas Flitvudo kotų tepalo, sidabrin÷s žirkl÷s virbams apkarpyti, mažytis žalvario kompasas prisisegti ant šluotos
prieš ilgą kelionę ir „Šluotų priežiūros vadovas“.
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Be draugų, Haris labiausiai pasigedo kvidičo, m÷gstamiausio žaidimo
magijos pasaulyje, - labai pavojingo, labai įdomaus, žaidžiamo ant šluotų. Haris buvo puikus kvidičininkas ir jauniausias žaid÷jas per visą dvidešimtą amžių. Didžiausias Hario turtas buvo lenktynin÷ šluota „Aureol÷-2000“.
Haris pad÷jo d÷klą į šalį ir pa÷m÷ paskutinį paketą. Iškart pažino keverzonę ant rudo popieriaus: Hagrido, Hogvartso miško sargo. Prapl÷šęs popierių, išvydo kažką žalią ir panašų į odą. Nesp÷jus dorai išvynioti, paketas smarkiai suspurd÷jo ir daiktas, esantis viduje, garsiai kaukštel÷jo - tarsi tur÷tų nasrus.
Haris nust÷ro. Žinojo, kad Hagridas tyčia niekad neatsiųstų ko nors
pavojingo, tačiau jo supratimas apie tai, kas pavojinga, labai savotiškas.
Hagridas yra užauginęs milžinišką vorą, iš nepažįstamojo užeigoje nusipirkęs trigalvį šuniuką ir uždraustą slibino kiaušinį.
Haris nervingai pamaig÷ paketą. Tas v÷l kaukštel÷jo. Haris pa÷m÷ nuo
staliuko lempą, tvirtai sugniauž÷ kotą ir, pasirengęs smogti, kita ranka
nutrauk÷ nuo daikto vyniojamąjį popierių.
Iškrito... knyga. Haris dar sp÷jo pamatyti gražų žalią viršelį, auksu
spindintį pavadinimą „Pabaisiška pabaisų knyga“, kai šioji atsistojo ant
nugar÷l÷s ir tarsi koks keistas krabas nukep÷stavo per lovą.
- Oho... - sumurm÷jo Haris.
Knyga nusirito nuo lovos ir nukurn÷jo grindimis. Haris nusek÷ iš paskos. Knyga palindo po stalu, kur buvo patamsis. Melsdamasis, kad Dursliai kietai miegotų, Haris atsiklaup÷ keturp÷sčias ir siek÷ knygos.
-Ai!
Knyga krimstel÷jo jam į ranką ir mov÷ iš pastal÷s. Haris apsisukęs
šoko ant jos ir užgul÷. Kitame kambaryje mieguistai suniurzg÷ d÷d÷ Vernonas.
Hedviga su Erol smalsiai steb÷jo, kaip Haris suspaud÷ spurdančią knygą, iš komodos ištrauk÷ diržą ir juo kietai ją surakino. Knyga piktai sudreb÷jo, bet nebegal÷jo nei kandžiotis, nei daužytis. Numetęs ją ant lovos, Haris pa÷m÷ Hagrido atviruką.
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Mielas Hari,
laimingo gimtadienio!
Sakau, šitas daiktas tur÷tų tau praversti naujais mokslo metais. Daugiau
apie tai nerašysiu. Pasakysiu, kai susitiksime.
Tikiuos, Žiobarai tavęs neskriaudžia.
Geriausi link÷jimai Hagridas.

Hariui pasirod÷ šiurpoka, kad, Hagrido įsitikinimu, jam tur÷tų
praversti besikandžiojanti knyga, bet sargo laiškelį jis pad÷jo prie Ronio
ir Hermionos laiškų dar labiau išsišiepęs. Liko neperskaitytas pačios
mokyklos laiškas.
Jis buvo storesnis nei paprastai. Atpl÷šęs voką, Haris ištrauk÷ pirmą
pergamento lapą.
Gerb. p. Poteri,
Nepamirškite, kad mokslo metai prasideda rugs÷jo pirmąją. Hogvartso ekspresas išvažiuoja iš Kings Kroso stoties devinto su trim ketvirčiais
perono vienuoliktą valandą.
Trečiakursiams kai kuriais savaitgaliais leidžiama paiškylauti Kiauliasodžio miestelyje. Prašom duoti t÷vams ar glob÷jams pasirašyti įd÷tąjį
leidimo blanką.
Siunčiame ir vadov÷lių sąrašą.
Pagarbiai
profesor÷ Makgonagal, direktoriaus pavaduotoja

Haris pažiūr÷jo į leidimą jau be šypsenos. Būtų nuostabu
savaitgaliais apsilankyti Kiauliasodyje. Žinojo, jog tame miestelyje
gyvena vien burtininkai, bet n÷ karto neteko ten būti. Bet kaip, po
galais, prikalbinti tetą Petuniją ir d÷dę Vernoną pasirašyti leidimą?
Pažvelg÷ į laikrodį. Antra valanda ryto.
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Nusprendęs d÷l leidimo rūpintis, kai išsimiegos, Haris v÷l įlipo į lovą
ir pasidarytame kalendoriuje užbrauk÷ dar vieną dieną, tada suskaičiavo, kiek liko iki grįžimo Hogvartsan. Nusi÷męs akinius atsigul÷, bet neužsimerk÷, ÷m÷ žiūr÷ti į tris atvirukus.
Kad ir kaip neįprasta, tą valand÷lę Haris Poteris jaut÷si kaip ir kiekvienas vaikas: pirmą kartą gyvenime džiaug÷si, kad at÷jo gimimo diena.
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ANTRAS SKYRIUS

Didžioji tetos Mardž÷s klaida
Rytą nulipęs pusryčių, Haris rado Durslius jau aps÷dusius stalą. Jie žiūr÷jo naujut÷laitį televizorių - dovaną Dudliui vasaros atostogų proga,
mat jis ištisai zyzdavo, jog nuo televizoriaus svetain÷je jam toli vaikščiot
iki šaldytuvo. Visą vasar÷lę Dudlis tūnojo virtuv÷je, kiauliškas akutes
įbedęs į ekraną, nuo nepabaigiamo kramtymo drebančiais penkiais pagurkliais.
Haris atsis÷do tarp Dudlio ir d÷d÷s Vernono - stambaus trumpakaklio vyriškio didžiuliais ūsais. Dursliai ne tik nepasveikino Hario sulaukus gimtadienio, bet jo išvis nepasteb÷jo. Haris buvo prie to pripratęs,
tod÷l n÷ kiek ne÷m÷ širdin. Atsikandęs skrebučio, pak÷l÷ akis į televizorių; ÷jo žinios, įpus÷jęs reportažas pasakojo apie pab÷gusį kalinį.
- ... žmones įsp÷jame, kad Blekas ginkluotas ir labai pavojingas. Paskirta specialus telefono numeris, tad jei kur pasteb÷site Bleką, tučtuojau
praneškite.
- Gali neaiškinti, koks jis nenaud÷lis, - suprunkšt÷ d÷d÷ Vernonas,
per laikraščio viršų spoksodamas į kalinį. - Pažiūr÷kit, kaip tas nusmukgęs valkata atrodo! Kokie plaukai!
Jis d÷btel÷jo į Harį, nes jo netvarkingi plaukai d÷dę Vernoną visad
var÷ iš proto. Tačiau, palyginti su vyru ekrane, kurio sudžiūvusį veidą
gaub÷ ilgas kaltūnas, Haris jaut÷si tiesiog dabitiškai susišukavęs.
V÷l išlindo praneš÷jas.
- Žem÷s ūkio ir žvejybos ministerija šiandien praneša, kad...
- Palauk! - piktai suriko diktoriui d÷d÷. - Dar nepranešei, iš kur tas
beprotis pab÷go? Kam čia šnek÷t? Gal jis jau ats÷lina mūsų gatve!
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Teta Petunija, kaul÷ta moterišk÷ arklio galva, žaibiškai atsisuko ir įsižiūr÷jo pro langą. Haris žinojo, kad teta taip ir svajoja paskambinti specialiąja linija. Ji buvo smalsiausia, landžiausia moteris pasaulyje ir kone
kiauras dienas nieko neveikdavo, tik šnipin÷davo savo nuobodžius, įstatymus gerbiančius kaimynus.
- Kada jie išmoks, - dideliu raudonu kumščiu trenk÷ į stalą d÷d÷ Vernonas, - kad kartuv÷s - vienintelis būdas susitvarkyti su tokiais pašlem÷kais?
- Tikra tiesa, - pritar÷ teta, stebeilydama į vijoklines pupeles gretimame kieme.
D÷d÷ Vernonas baig÷ gerti arbatą, dirstel÷jo į laikrodį ir pridūr÷:
- Aš jau važiuoju, Petunija, Mardž÷s traukinys bus dešimtą valandą.
Haris, mintimis nuklydęs pas savo „Šluotų priežiūros rinkinį“, nemaloniai atitoko.
- Teta Marrrdž÷? - dar paklaus÷ jis. - Nejaugi ji... atvažiuoja?
Teta Mardž÷ - d÷d÷s Vernono sesuo. Nors Hariui nebuvo kraujo gimin÷ (jo mama buvo tetos Petunijos sesuo), jį visą gyvenimą vert÷ ją
vadinti teta. Teta Mardž÷ gyveno kaime, name su dideliu sodu, ir augino
buldogus. Ligustrų gatv÷je pasirodydavo retai, nes negal÷jo išsiskirti su
savo brangiaisiais šuneliais, tačiau kiekvienas jos apsilankymas ilgam pašiurpindavo Harį.
Per penktąjį Dudlio gimtadienį teta Mardž÷ Hariui tvojo per blauzdas
lazda, kam jis laim÷jo prieš Dudlį žaidimą. Po kelerių metų ji apsireišk÷
per Kal÷das su elektroniniu robotu Dudliui ir šunų sausainių pakeliu Hariui. Jai viešint paskutinį kartą, metai prieš Hogvartsą, Haris netyčia
numyn÷ uodegą jos numyl÷tiniui, vardu Žudikas. Šis išsivijo Harį į sodą
ir įgin÷ į medį. Teta Mardž÷ nenusileido ir šunį pašauk÷ tik po vidurnakčio. Prisiminęs šį nutikimą, Dudlis ir dabar užsikvatodavo iki ašarų.
- Mardž÷ svečiuosis savaitę, - atkirto d÷d÷ Vernonas. - Ir jeigu jau
kalbam apie tai, - pagrūmojo jis riebiu pirštu, - prieš ją atsivežant turime d÷l kai ko susitarti.
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Dudlis išsiviepęs atpl÷š÷ akis nuo televizoriaus. Žiūr÷ti, kaip d÷d÷ Vernonas ūdija Harį, jam buvo didžiausia pramoga.
- Pirmiausia, - suniurzg÷ d÷d÷, - kalb÷damas su Mardže prilaikyk liežuvį ir būk mandagus.
- Gerai, - atsak÷ Haris. - Jeigu ir ji bus mandagi.
- Antra, - apsimet÷ neišgirdęs d÷d÷ Vernonas, - kadangi Mardž÷ nieko nežino apie tavo nenormalumą, kad man jai esant nebūtų jokių triukų. Elkis padoriai, supratai?
- Gerai. Jeigu ir ji padoriai elgsis, - sukandęs dantis atšov÷ Haris.
- Ir trečia, - prisimerk÷ d÷d÷ Vernonas, - Mardžei mes paaiškinome,
kad tu lankai Šventojo Bruto nepataisomų paauglių centrą.
- Kąą? - riktel÷jo Haris.
- Tik pabandyk sakyti kitaip, tuoj pasigail÷si, - sušnypšt÷ d÷d÷ Vernonas.
Haris s÷d÷jo išbalęs, vos gal÷damas patik÷ti savo ausimis. Ištisą savaitę
čia gyvens teta Mardž÷. Blogesn÷s gimtadienio dovanos Dursliai nebegal÷jo sugalvoti, net senos d÷d÷s Vernono puskojin÷s buvo geriau.
- Na, Petunija, - sunkiai atsistojo d÷d÷ Vernonas, - varau į stotį. Nori
pasivažin÷t, Dudliukai?
- Ne, - burbtel÷jo Dudlis ir v÷l nusisuko į televizorių, nes t÷vas baig÷
barti Harį.
- Dudliukui reikia pasipuošti prieš tetą, - meiliai paglost÷ storus geltonus sūnelio plaukus teta Petunija. - Mamyt÷ jam nupirko naują kaklaraištį.
D÷d÷ Vernonas paplojo Dudliui per storą it kumpis petį.
- Na, greitai grįšiu. - Ir iš÷jo iš virtuv÷s.
Staiga Hariui, s÷d÷jusiam kaip be nuovokos, šov÷ gera mintis. Numetęs skrebutį, jis greit pašoko ir išb÷go paskui d÷dę.
D÷d÷ Vernonas vilkosi švarką, skirtą važiuoti automobiliu.
- Tavęs aš neimu, - pasak÷ atsigręžęs į Harį.
- Man ir nerūpi, - atšov÷ Haris. - Tik noriu kai ko paklausti.
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D÷d÷ Vernonas įtariai įsistebeilijo į jį.
- Trečiakursiai Hog... mano mokykloje kartais išleidžiami į miestelį, pasak÷ Haris.
- Ir kas iš to? - atkirto d÷d÷ Vernonas, nuo kabliuko prie durų nusikabindamas automobilio raktelius.
- Man reikia, kad pasirašytum÷t leidimą, - greit paaiškino Haris.
- Ir kod÷l tur÷čiau jį pasirašyti? - nusišaip÷ d÷d÷.
- Na, - atsargiai ÷m÷ rinkti žodžius Haris, - gali būti nelengva apsimesti prieš tetą Mardžę, kad aš lankau tą kažkokio šventojo centrą...
- Šventojo Bruto nepataisomų paauglių centrą! - išr÷k÷ d÷d÷, ir Haris
patenkintas pasteb÷jo, kad d÷d÷s balse nuskamb÷jo panika.
- Taigi, - ramiai tar÷ Haris, žiūr÷damas į užraudonijusį d÷d÷s veidą, bet sunkoka prisiminti. O juk tur÷siu meluoti įtikinamai, ar ne? Kas, jeigu susipainiosiu?
- Pala, aš tau aplaužysiu ragus! - sukriok÷ d÷d÷ Vernonas, užsimodamas ant Hario kumščiu. Bet Haris nesitrauk÷.
- Jeigu ir aplaužysite, teta Mardž÷ vis tiek nepamirš to, ką aš jai gal÷čiau pasakyti, - savo var÷ Haris.
D÷d÷ Vernonas sustingo išk÷lęs kumštį ir raudonas kaip burokas.
- Bet jeigu pasirašysite leidimą, - skubiai patikino jį Haris, - prisiekiu
nepamiršti, į kokią mokyklą einu, ir elgtis kaip Žioba... kaip normalus
žmogus.
Haris mat÷, jog d÷d÷ mąsto, nors smilkinyje piktai tebepulsavo gysla
ir dantys buvo iššiepti.
- Gerai, - staiga pasak÷. - Svečiuojantis tetai Mardžei, visą laiką steb÷siu tavo elgesį. Ir jeigu matysiu, kad klausai ir kalbi, kaip liepta, jai
išvažiavus pasirašysiu tą prakeiktą leidimą.
Jis apsisuko ir iš÷jo taip trenkdamas durimis, kad jų viršuje iškrito
vienas stiklas.
Į virtuvę Haris negrįžo. Užlipo į savo kambarį. Jeigu jau ketina elgtis
kaip tikras Žiobaras, verčiau prad÷ti dabar. L÷tai ir liūdnai surinko visas
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dovanas ir atvirukus ir pasl÷p÷ po atsiknojusia grindų lenta, kur laik÷
namų darbus. Tada pri÷jo prie Hedvigos narvelio. Erol, regis, jau atsigavo. Abi su Hedviga miegojo pakišusios snapą po sparnu. Haris atsidusęs
jas prižadino.
- Hedviga, - niūriai pasak÷, - savaitei gausi iš čia išnykti. Skrisk su
Erol pas Ronį, jis tave prižiūr÷s. Aš jam parašysiu laiškelį. Ir nežiūr÷k į
mane šitaip, aš nekaltas. - Mat Hedvigos gintarin÷s akys priekaištingai
įsmigo į jį. - Kitaip man neleis kartu su Hermiona ir Roniu lankytis Kiauliasodyje.
Po dešimties minučių Erol su Hedviga (šiai prie kojyt÷s buvo pririštas
raštelis Roniui) purptel÷jo pro langą ir išnyko tolyje. Haris, visiškai nusiminęs, tuščią narvelį įkišo į spintą.
Tačiau nebuvo kada liūd÷ti. Laiptų apačioje teta Petunija užklyk÷ Hariui lipti žemyn ir pasitikti viešnią.
- Ką nors padaryk tiems savo plaukams! - subar÷ ji Harį, kai tas pasirod÷ prieškambaryje.
Haris nemat÷ reikalo susilaižyti plaukų. Tetai Mardžei patinka jį peikti,
tad kuo jis bus netvarkingesnis, tuo jai bus smagiau.
Staiga lauke sučež÷jo žvyras, d÷dei Vernonui įsukant į kiemą. Trinktel÷jo durel÷s ir takeliu atkaukš÷jo žingsniai.
- Daryk duris! - sušnypšt÷ teta Petunija.
Prisl÷gta širdimi Haris atv÷r÷ duris. Už jų stov÷jo teta Mardž÷, labai
panaši į d÷dę Vernoną: aukšta, stambi, raudonais žandais, netgi su ūsais,
tik mažesniais. Viena ranka ji temp÷ didžiulį lagaminą, kita laik÷ po pažastimi seną ir piktą buldogą.
- Kur Dudliukas? - užriko tetul÷. - Kur mano pupulis?
Prieškambariu atkep÷stavo Dudlis prie galvos tarsi priklijuotais šviesiais plaukais. Iš po visų pagurklių vos buvo matyti varlyt÷. Teta Mardž÷
pastūm÷ lagaminą tiesiai Hariui į pilvą, tam net kvapą už÷m÷, ir, laisva
ranka tvirtai apkabinusi Dudlį, pasigardžiuodama pakštel÷jo sūn÷nui į
skruostą.
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Haris puikiai žinojo, kad Dudlis pakenčia audringus tetos Mardž÷s
gl÷besčiavimus tik tod÷l, kad jam gerai mokama; ir tikrai - Dudlis atsitrauk÷ nuo jos saujoj suspaudęs šlamantį dvidešimties svarų banknotą.
- Petunija! - šauk÷ tetul÷, apeidama Harį, lyg jis būtų kokia kabykla.
Abi tetos pasibučiavo, tikriau - Mardž÷ glustel÷jo savo plačia žiauna prie
įdubusio Petunijos skruosto.
Linksmai išsišiepęs, d÷d÷ Vernonas uždar÷ duris.
- Gal arbatos, Mardže? O ko nor÷s Žudikas?
- Žudikas palaks arbatos iš mano puodelio, - atsak÷ tetul÷ Mardž÷, ir
visi nužygiavo į virtuvę, palikę Harį prieškambaryje vieną su lagaminu.
Bet Haris nesiskund÷: jam tiko menkiausia dingstis nebūti šalia Mardž÷s.
Jis ÷m÷ v÷žlio žingsniu tempti lagaminą viršun, į svečių miegamąjį.
Kai grįžo į virtuvę, teta Mardž÷ jau vaišinosi arbata su vaisiniu tortu,
o Žudikas godžiai laps÷jo kert÷je. Haris mat÷, kaip teta Petunija susirauk÷, nes arbata ir šuns seil÷s tiško ant jos švariųjų grindų. Teta Petunija
nekent÷ gyvūnų.
- Kas prižiūri kitus šunis, Mardže? - paklaus÷ d÷d÷.
- O, paprašiau, kad juos paglobotų pulkininkas Fabsteris, - sududeno Mardž÷. - Jau pensininkas, vis tur÷s šiokį tokį užsi÷mimą. Tačiau Žudiko negal÷jau palikti. Jis manęs baisiai pasiilgsta.
Hariui atsis÷dus, Žudikas ÷m÷ urgzti. Teta Mardž÷ pirmą kartą pasteb÷jo Harį.
- A! Tu vis dar čia?
- Taip.
- Nedrįsk šitaip ned÷kingai mesti „taip“, - suniurzg÷ Mardž÷. - Vernonas su Petunija per daug geri, kad tave laiko. Aš n÷ už ką nebūčiau to
dariusi. Jei tave būtų pametę prie mano durų, būtum atsidūręs našlaičių
prieglaudoje.
Hariui kniet÷jo atšauti, jog verčiau gyventi prieglaudoje negu pas Durslius, bet prisiminęs Kiauliasodį susilaik÷. Šiaip taip nusišypsojo.
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- Nesivaipyk man! - subar÷ jį teta Mardž÷. - Matau, kad nuo ano karto, kai mačiau, n÷ trupučio nepasitaisei. Tik÷jausi, kad mokykla bent kiek
išmokys elgesio. - Siurbtel÷jusi arbatos, nusišluost÷ ūsus ir paklaus÷: Kur, sakei, jį įtaisei, Vernonai?
- Į Šventojo Bruto mokyklą, - net springdamas atsak÷ d÷d÷. - Pirmarūš÷ mokykla beviltiškiems vaik÷zams.
- Aišku. Ar Šventojo Bruto mokykloje vaikus peria, berniūkšti? - suvambrijo ji per stalą.
- Aaa...
D÷d÷ Vernonas griežtai linktel÷jo Mardžei už nugaros.
- Taip, - atsak÷ Haris. Ir pamanęs, kad galima dar pasistengti, pridūr÷: - Visą laiką.
- Puiku. Nesutinku su tom visom kvailom nesąmon÷m, kad nevalia
mušti prasikalt÷lių. Devyniasdešimt devyniems iš šimto - geriausias vaistas. Ar tave daug kartų muš÷?
- O, daugybę.
Teta Mardž÷ prisimerk÷.
- Man vis tiek nepatinka, kaip tu kalbi, berniūkšti. Jeigu taip nerūpestingai atsakai į klausimus apie mušimą, matyt, per mažai gauni į kailį.
Petunija, tavim d÷ta parašyčiau direktoriui. Pabr÷žk, kad šitam berniūkščiui reikia negail÷ti lazdos.
D÷d÷ Vernonas, gal pabūgęs, kad Haris nepamirštų susitarimo, staiga
pakreip÷ kalbą.
- Ar gird÷jai šio ryto žinias, Mardže? Apie pab÷gusį kalinį?
*
Mardžei nu÷jus įsikurti, Haris graudžiai užsisvajojo apie gyvenimą
Ligustrų gatv÷s ketvirtame name be jos. D÷d÷ Vernonas su teta
Petunija nor÷davo, kad jis nelįstų jiems į akis, o Hariui tik to ir reik÷jo.
Tačiau teta Mardž÷ buvo pasiryžusi visą laiką jį ganyti ir aukl÷ti. Jai
buvo smagu lyginti Dudlį su Hariu, ji jaut÷ neapsakomą malonumą
pirkdama Dud-

25

liui brangiausias dovanas ir nuožmiu žvilgsniu varstydama Harį, tarsi
akindama jį paklausti, kod÷l jam nenuperkanti dovanos. Be to, ji nuolat
m÷tydavo pagiežingas užuominas apie tai, d÷l ko Haris toks nevykęs.
- Nekaltink savęs, Vernonai, kad berniūkštis auga padykęs, - pasak÷
ji per pietus trečią dieną. - Jeigu vidus papuvęs, nieko nepadarysi.
Haris steng÷si neklausyti, kas sakoma, ir valgyti, bet rankos sudreb÷jo, veidas paraudo. Nepamiršk leidimo, įsak÷ sau. Galvok apie Kiauliasodį.
Tyl÷k. Nekelk...
Teta Mardž÷ pa÷m÷ vyno taurę.
- Pagrindin÷ veisimo taisykl÷, - kalb÷jo ji. - D÷l šunų viskas aišku. Jei
kal÷ turi kokią kliaudą, ir šuniuką atsives netikusį...
Staiga vyno taur÷ tetos Mardž÷s rankoje susprogo. Šuk÷s pažiro į visas puses, tetul÷ žioptel÷jo ir sumirks÷jo, per veidą jai b÷go vynas.
- Mardže! - suspigo teta Petunija. - Mardže, tu nesusižalojai?
- Nesijaudink, - burbtel÷jo teta Mardž÷, servet÷le šluostydamasi veidą. - Turbūt per smarkiai suspaudžiau. Prieš kelias dienas tas pats atsitiko ir svečiuose pas pulkininką Fabsterį. Apsiramink, Petunija, tokia jau
mano kieta ranka...
Tačiau teta Petunija su d÷de įtariai sužiuro į Harį, ir jis pasiskubino
dingti nuo stalo neparagavęs pudingo.
Prieškambaryje sunkiai alsuodamas atsišliejo į sieną. Jau seniai nebuvo pasitaikę, kad nesusivaldęs ką nors susprogdintų. Negalima, kad šitai
pasikartotų. Rizikuoja ne tik leidimu į Kiauliasodį - jeigu ir toliau taip
seksis, paklius Magijos ministerijos nemalon÷n.
Haris dar buvo nepilnametis burtininkas, tod÷l pagal magijos įstatymus už mokyklos ribų netur÷jo teis÷s naudoti burtų. Ir šiaip jo asmens
byla n÷ra švarut÷l÷. Dar aną vasarą jis gavo oficialų įsp÷jimą, kuriame
buvo aiškiai pasakyta, kad jei ministerija dar sykį sužinos apie kokius
nors burtus Ligustrų gatv÷je, Hariui gr÷s pašalinimas iš Hogvartso.
Išgirdęs, jog Dursliai keliasi nuo stalo, užb÷go į viršų, kad su jais nebesusidurtų.
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*
Kitas tris dienas, tetai Mardžei prad÷jus dzirinti, Haris ištv÷r÷ tik prisivertęs galvoti apie savo „Šluotų priežiūros vadovą“. Pad÷jo, bet, matyt,
žvilgsnis būdavo toks išsiblaškęs, kad teta Mardž÷ prad÷jo reikšti nuomonę, esą jis protiškai atsilikęs.
Pagaliau, galų gale at÷jo paskutinis tetos Mardž÷s viešnag÷s vakaras.
Teta Petunija ištais÷ prašmatnią vakarienę, d÷d÷ Vernonas atkimšo kelis
butelius vyno. Kol valg÷ sriubą ir lašišą, niekas n÷ žodeliu neužsimin÷
apie Hario ydas; vaišinantis merenginiu citrinų tortu, d÷d÷ visiems įkyr÷jo pasakojimais apie „Gruningsą“, savąją grąžtų gamybos firmą. Paskui teta Petunija atneš÷ kavos, o d÷d÷ Vernonas pastat÷ brendžio.
- Gal susigundysi, Mardže?
Mardž÷ jau buvo gerokai prisiragavusi vynelio. Veidas liepsnojo.
- Nebent lašiuką, - sukikeno ji. - Dar truputį... dar... O, gerai.
Dudlis rait÷ ketvirtą gabalą torto. Teta Petunija siurbčiojo kavą atkišusi
mažąjį pirštelį. Haris nuoširdžiai troško dingti į savo kambarį, bet, sutikęs rūstų d÷d÷s žvilgsnį, suprato, jog reik÷s s÷d÷ti iki galo.
- Atata... - sučeps÷jo teta Mardž÷ ir pastat÷ tuščią brendžio taurę. Puikus valgis, Petunija. Namie, kai reikia prižiūr÷ti dvylika šunų, vakare
man būtų tik apšilimas... - Ji gardžiai atsirūgo ir paglost÷ tvido švarku
pridengtą pilvą. - Atsiprašau. M÷gstu matyti sveikai atrodantį vaiką, mirktel÷jo ji Dudliui. - Būsi tikras vyras, Dudliukai, kaip ir tavo t÷tis.
Taip, Vernonai, dar lašeliuką... Bet jau šitas... - linktel÷jo ji Hario pus÷n.
Galvok apie knygą, liep÷ jis sau. - Atrodo visiškai nupiepęs. Ir šuniukų
tokių pasitaiko. Pernai pulkininkas Fabsteris tur÷jo man vieną prigirdyti. Buvo kaip koks žiurkiūkštis. Silpnas. Matyt, prastos veisl÷s.
Haris m÷gino prisiminti dvyliktą knygos puslapį. Kerai, išgydantys
šluotas, nenorinčias skristi atbulai.
- Kaip jau sakiau, kaltas netikęs kraujas. Daro savo. Na, aš nieko neturiu prieš šitą šeimą, Petunija, - paglost÷ savo lopeta kaul÷tą Petunijos
rankelę Mardž÷, - tačiau tavo sesuo buvo nevyk÷l÷. Ir geriausiose šei-
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mose pasitaiko. O dar paskui pab÷go su tokiu v÷jo pamušalu, ir štai prieš
akis rezultatas.
Haris spoksojo į l÷kštę, ausyse keistai zvimb÷. Tvirtai sugriebk šluotą už
virbų, galvojo. Bet nors užmušk toliau neprisimin÷. Tetos Mardž÷s balsas
urb÷ smegenis visai kaip d÷d÷s Vernono grąžtas.
- Tas Poteris... - toliau d÷st÷ Mardž÷, pastv÷rusi brendžio butelį ir
dosniai šliūkštel÷dama sau į taurę ir ant stalties÷s. - Niekad nesakei, ką
jis veik÷?
D÷d÷ Vernonas ir teta Petunija s÷d÷jo įsitempę. Netgi ir Dudlis pak÷l÷
akis nuo torto ir įsistebeilijo į t÷vus.
- Jis... netur÷jo darbo, - išspaud÷ d÷d÷, d÷btel÷damas į Harį. - Bedarbis buvo.
- Taip ir maniau! - atsidūs÷jo teta Mardž÷ ir, gerai trūktel÷jusi brendžio, rankove nusibrauk÷ smakrą. - Menkysta, nenaud÷lis, tinginys ir
velt÷dis, kuris...
- Nieko panašaus, - staiga prabilo Haris. Visi nuščiuvo. Haris visas
net dreb÷jo. Niekad gyvenime nebuvo taip įširdęs.
- DAR BRENDŽIO! - suklyk÷ d÷d÷ Vernonas, išbalęs kaip popierius.
Jis išpyl÷ brendžio likučius į tetos Mardž÷s taurę. - Tu, vaik÷ze, - suurzg÷, - drožk į lovą...
- Ne, Vernonai, - sužags÷jo teta Mardž÷, kilstel÷dama ranką. Jos raudonos akyt÷s įsmigo į Harį. - Kalb÷k, vaike, kalb÷k. Gal tu didžiuojiesi
savo t÷vais, ką? Išvažiuoja ir užsimuša avarijoje, ot gražu. Dar tikriausiai
buvo girti...
- Jie neužsimuš÷! - pašoko Haris.
- Taip, jie užsimuš÷ avarijoje, bjaurus melag÷li, užkraudami tave savo
padoriems, darbštiems giminaičiams! - net apsiputojusi spieg÷ teta Mardž÷. - Tu įžūlus, ned÷kingas paršeli...
Staiga teta Mardž÷ nutilo. Akimirką rod÷si, jog ji tik neranda žodžių.
Rod÷si, jog ÷m÷ pūstis nuo negalinčio prasiveržti pykčio, - ir tas pūtimasis nesiliov÷. Jos stambus raudonas veidas išsipl÷t÷, akyt÷s išvirto, burna
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taip išsitemp÷, kad ji nebegal÷jo kalb÷ti. Dar valand÷l÷, ir į sieną atsimuš÷ iš tvido švarko ištrūkusios sagos. Teta išsipūt÷ tarsi koks milžiniškas
balionas, pilvas išvirto, pirštai pasidar÷ kaip dešros...
- MARDŽE! - vienu balsu sužvigo d÷d÷ Vernonas su teta Petunija,
kai teta Mardž÷ prad÷jo kilti nuo k÷d÷s į palubę. Buvo apskrita kaip didžiulis plūduras su kiaul÷s akut÷mis. Ji kilo ir kilo sunkiai pukš÷dama,
rankos kojos juokingai stirksojo atsikišusios. Paš÷lusiai lodamas įpuol÷
Žudikas.
- NEEE!
D÷d÷ Vernonas grieb÷ jai už kojos ir paband÷ nutraukti seserį žemyn,
bet ir pats jau atitrūko nuo žem÷s. Žudikas pašoko ir suleido dantis d÷dei Vernonui į blauzdą.
Kol niekas nesustabd÷, Haris mov÷ iš valgomojo tiesiai prie sand÷liuko po laiptais. Durel÷s pačios stebuklingai atsidar÷. Jis nutemp÷ savo
lagaminą prie lauko durų. Užl÷kęs laiptais į viršų, n÷r÷ po lova, atpl÷š÷
palaidą grindų lentą ir čiupo užvalkaliuką su knygomis ir gimimo dienos dovanomis. Išsirangęs iš palovio, pagrieb÷ tuščią Hedvigos narvelį
ir nukurn÷jo apačion. Lyg tyčia iš valgomojo išb÷go d÷d÷ Vernonas kruvina blauzda ir supl÷šyta klešne.
- GRĮŽK! - r÷k÷ jis. - GRĮŽK IR PATAISYK JĄ!
Tačiau Harį ap÷m÷ siutas. Atpl÷šęs lagaminą, iš÷m÷ burtų lazdelę ir
nukreip÷ ją į d÷dę.
- Taip jai ir reikia, - uždusęs pasak÷. - Gavo, ko nusipeln÷. Nesiartinkit prie manęs.
Už nugaros jis sugraib÷ durų rankeną.
- Išeinu, - praneš÷ Haris. - Man jau gana.
Ir štai jis atsidūr÷ tamsioje tykioje gatv÷je su sunkiu lagaminu, po pažastimi pasikišęs Hedvigos narvelį.
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TREČIAS SKYRIUS

Reaktyvinis autobusas
Už poros kvartalų Haris susmuko ant žemos tvoros Magnolijų gatv÷je taip sunku buvo tempti lagaminą. S÷d÷jo tyliai, tebevirdamas pykčiu ir
klausydamasis, kaip daužosi širdis.
Bet pas÷d÷jus tamsioje ištušt÷jusioje gatv÷je gal dešimt minučių, pajuto ką kita - paniką. Kad ir kaip žiūr÷si, blogesn÷je pad÷tyje dar nebuvo atsidūręs. Kiurkso vienui vienas tamsiame Žiobarų pasaulyje ir visiškai neturi kur eiti. Baisiausia, kad visai neseniai jis panaudojo stiprius
kerus, taigi beveik garantuotai išl÷ks iš Hogvartso. Jis pažeid÷ Nepilnamečių raganavimo veikos dalinio apribojimo įstatymą, tod÷l keista, kad
jo dar neapsupo Magijos ministerijos darbuotojai.
Haris sudreb÷jęs pasižiūr÷jo tolyn į gatvę. Kas jam dabar bus? Ar jį
suims, o gal paprasčiausiai atskirs nuo magijos pasaulio? Prisimin÷ Ronį
su Hermiona ir dar labiau nusimin÷. Haris neabejojo, kad nesvarbu, draudžiama ar ne, Ronis ir Hermiona vis tiek kaip nors jį gelb÷tų, tačiau jie
abu užsienyje, o Hedvigos nesant n÷ra kaip jiems pranešti.
Jis netur÷jo Žiobarų pinigų. Tiesa, lagamino dugne kapšelyje dar buvo
saujel÷ monetų, bet visas lobis, t÷vų jam paliktas, gul÷jo Londone,
Gringotso banke, aptarnaujančiame magijos pasaulio žmones. Su šituo
lagaminu jis niekaip nepasieks Londono, nebent...
Jis pažvelg÷ į lazdelę, kurią tebelaik÷ suspaudęs rankoje. Jeigu jau vis
tiek bus išmestas, dar truputis burtų nebepakenks. Juk turi neregimąjį
apsiaustą, paveld÷tą iš t÷vo... Ką, jeigu lagaminą padarius lengvą kaip
plunksnelę, pririšus prie šluotos, apsisiautus apsiaustu ir - į Londoną?
Ten gal÷tų pasiimti iš banko visus pinigus ir... prad÷ti atstumtojo gyve-
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nimą. Liūdna ateitis, tačiau negalima amžinai s÷d÷ti ant šitos tvoros, kol
prisistatę Žiobarų policininkai pareikalaus pasiaiškinti, ką jis čia veikia
tokioj v÷lumoj su pilnu lagaminu magijos knygų ir dar su šluotražiu.
Haris atidar÷ lagaminą ir ÷m÷ raustis ieškodamas apsiausto. Staiga jis
atsities÷ ir apsižvalg÷.
Per sprandą perb÷go šiurpuliukai, vadinasi, kažkas jį stebi, tačiau gatv÷
atrod÷ tuščia, dideliuose namuose - n÷ vieno žiburio.
Jis v÷l pasilenk÷ prie lagamino, bet iškart v÷l atsistojo tvirčiau suspausdamas lazdelę. Veikiau pajuto, negu išgirdo, kad už nugaros, siaurame
ruože tarp tvoros ir garažo, kažkas stovi. Haris prisimerkęs įsistebeilijo į
skersgatv÷lį. Jeigu tik tas daiktas pajud÷tų, suprastų, ar tai tik priklydusi
kat÷, ar... šiaip kas nors.
- Lumos, - sukužd÷jo Haris, ir lazdel÷s gale plykstel÷jusi šviesa vos
neapakino. Jis išk÷l÷ lazdelę aukštai virš galvos. Antro numerio sienoje
sublizgo tinko žvirgždo akmenukai. Suspind÷jo metalin÷s garažo durys, ir jų fone Haris aiškiai išvydo kažką didžiulį, plačiomis žioruojančiomis akimis.
Haris ženg÷ atatupstas. Kojos užkliuvo už lagamino, ir jis suklupo.
Lazdel÷ išl÷k÷ iš rankos, kai band÷ susilaikyti nepargriuvęs, ir Haris skaudžiai plojosi į nutekamąjį griovį.
Staiga TRINKT! Haris abiem rankom užsideng÷ akis, gindamasis nuo
akinančio tvyksnio...
Šaukdamas pačiu laiku užsiropšt÷ ant šaligatvio. Kitą akimirką toje
vietoje, kur gul÷jo Haris, žviegdamas sustojo daiktas baisiniais ratais ir
su žibintais priešaky. Pak÷lęs galvą, Haris pamat÷, jog tai triaukštis šiurpiai raudonas autobusas, atsiradęs nežinia iš kur. Auksin÷s raid÷s viršum priekinio stiklo skelb÷ Reaktyvinis autobusas.
Valand÷lę Haris paman÷, kad bus susikr÷tęs smegenis. Tada iš autobuso iššoko raudona uniforma konduktorius ir ÷m÷ šūkaloti:
- Prašom į Reaktyvinį autobusą, avarinę transporto priemonę keblioje pad÷tyje atsidūrusiems burtininkams ir raganoms gelb÷ti. Tik atkiškit
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lazdelę ir lipkit, mes jus nuvešime kur tik reikia. Aš vardu Stenas Šalitakis, šiąnakt būsiu kondu...
Staiga konduktorius nutilo - išvydo ant šaligatvio s÷dintį Harį. Haris
pak÷l÷ lazdelę ir atsistojo. Iš arčiau įsitikino, kad Stenas Šalitakis vos keleriais metais vyresnis už jį, - aštuoniolikos ar devyniolikos, - didel÷mis
atv÷pusiomis ausimis ir spuoguotas.
- Ko čia voliojais? - paklaus÷ Stenas, užmiršęs profesinį mandagumą.
- Pargriuvau, - atsak÷ Haris.
- Ko dabar reik÷jo pargriūti? - nusišaip÷ Stenas.
- Aš netyčia, - suirzo Haris. Vienas džinsų kelis buvo perpl÷štas, delnas, kuriuo atsir÷m÷ į šaligatvį, nubrozdintas. Staiga prisimin÷, kod÷l parvirto, ir greit atsigręž÷ į tarpą tarp garažo ir tvoros. Tą vietą užliejo autobuso žibintų šviesa, bet niekas nebestov÷jo.
- Ko dabar v÷psai? - burbtel÷jo Stenas.
- Ten buvo kažkoks didelis juodas padaras, - neryžtingai parod÷ Haris. - Panašus į šunį... tik milžinišką...
Jis atsisuko į Steną. Tasai stov÷jo išsižiojęs. Haris sutriko pamatęs, kad
Stenas žiūri į randą Hario kaktoje.
- Kas čia tau kaktoj? - paklaus÷.
- Nieko, - atšov÷ Haris, priplodamas plaukus, užkritusius ant rando.
Jeigu Magijos ministerija jo jau ieško, pasistengs taip greitai nepakliūti.
- Kuo tu vardu? - neatstojo Stenas.
- Nevilis Nev÷kšla, - pasak÷ Haris, kas pirmiausia šov÷ į galvą. - Taigi... šitas autobusas... - band÷ užkalb÷ti Stenui dantis. - Kur, sakei, jis
važiuoja?
- Ogi kur tik nori, svarbu, kad žeme, - išdidžiai atsak÷ Stenas. - Po
vandeniu n÷ iš vietos. Ei, - susirūpino jis, - ar tai tu mus nusodinai? Mostel÷jai lazdele, ir bac?
- Aha. Klausyk, kiek kainuos nuvažiuoti į Londoną?
- Vienuolika siklių. Bet už trylika dar gausi šokolado plytelę, o už
penkiolika - karšto vandens pūslę ir patinkamos spalvos dantų šepet÷lį.
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V÷l pasirausęs lagamine, Haris ištrauk÷ iš maišelio kelias monetas ir
padav÷ Stenui. Tada abudu įk÷l÷ į autobusą lagaminą su narveliu ant
viršaus.
S÷dimų vietų nebuvo, tik palei užuolaid÷l÷mis uždengtus langus stov÷jo kelios lovos žalvariniais r÷mais. Prie kiekvienos jų, nušviesdama
mediniais paneliais apmuštą sieną, deg÷ žvak÷. Autobuso gale kažkoks
smulkutis burtininkutis per miegus sumurm÷jo: „Ačiū, ne dabar, aš marinuoju šliužus“, - ir apsivert÷ ant kito šono.
- Tau bus šita, - parod÷ Stenas į lovą tiesiai už nugaros vairuotojui,
s÷dinčiam dideliame kr÷sle. - Čia mūsų vairuotojas, Ernis Prengas. O
čia Nevilis Nev÷kšla, Erni.
Ernis Prengas, pusamžis burtininkas labai storais akiniais, linktel÷jo
Hariui, šis v÷l nervingai priplojo prie kaktos neklusnų plaukų kuokštą ir
atsis÷do ant lovos.
- Judinkis, Erni, - tar÷ Stenas, klestel÷damas į kr÷slą šalia Ernio.
V÷l galingas TRINKT. Autobusui smagiai trūktel÷jus, Haris nuvirto
aukštielninkas. Atsis÷dęs pažvelg÷ pro tamsų langą ir pamat÷, kad jie
lekia visiškai nepažįstama gatve. Stenas patenkintas žiūr÷jo į apstulbusį Harį.
- Va, kur mes buvom, kai tu mus nutrenkei žem÷n. Kokia čia vieta,
Erni? Kur nors Velse?
- Aha.
- Kaip yra, kad Žiobarai negirdi šito autobuso? - paklaus÷ Haris.
- Šitie! - su panieka prunkštel÷jo Stenas. - Argi jie moka klausytis? Ir
žiūr÷ti nemoka. Nieko, ničnieko nepastebi.
- Verčiau eik ir prikelk ponią Marš, Stenai, - liep÷ Ernis. - Po minut÷s
būsim Abergavenyje.
Stenas pra÷jo pro Hario lovą ir dingo siauruose mediniuose laiptuose. Haris tebežiūr÷jo pro langą jausdamas vis didesnį nerimą. Ernis, atrodo, nelabai susigaud÷, kaip suvaldyti vairą. Autobusas nuolat užl÷kdavo ant šaligatvio, tačiau į nieką neatsitrenkdavo: žibintų eil÷s, pašto
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d÷žut÷s ir šiukšliad÷ž÷s jam art÷jant stryktel÷davo šonan ir paskui v÷l
grįždavo į vietą.
Stenas iš viršaus atsived÷ žalsvą raganą, susisupusią kelioniniu apsiaustu.
- Atvažiavom, ponia Marš, - džiugiai praneš÷ Stenas, kai Ernis paspaud÷ stabdį ir lovos čiūžtel÷jo į autobuso priekį. Ponia Marš prispaud÷
prie burnos nosinę ir laipteliais išsirabždino laukan. Stenas išmet÷ jai iš
paskos krepšį ir užtrenk÷ duris; dar vienas TRINKT, ir jie nudund÷jo
kaimo keliu, medžiams šokin÷jant į šalis.
Haris nebūtų įstengęs užmigti net ir keliaudamas ne tokiu autobusu,
kuris tolydžio trinksi ir šokin÷ja šimtamyliais šuoliais. Nuo blogumo besivartančiais viduriais jis ÷m÷ sp÷lioti, kas jo laukia ir ar Dursliams pavyko nukabinti tetą Mardžę.
Stenas išskleid÷ „Magijos žinias“ ir skait÷ prikandęs liežuvį. Iš pirmame puslapyje įd÷tos didel÷s fotografijos Hariui l÷tai mirktel÷jo sulysusio
veido vyras ilgais susiv÷lusiais plaukais. Atrod÷ keistai pažįstamas.
- Tas pats! - šūktel÷jo Haris, akimirką užmiršęs savo negandas. - Jį
rod÷ per Žiobarų žinias!
Stenas pasižiūr÷jo ir nusijuok÷.
- Sirijus Blekas, - linktel÷jo jis. - Aišku, kad jį rod÷ per Žiobarų žinias,
Nevili. Ar iš dangaus nukritai? - Išdidžiai nusijuokęs iš Hario nesusigaudymo, jis atskyr÷ pirmą puslapį ir padav÷. - Reikia dažniau skaityti
laikraščius, Nevili.
Prikišęs lapą prie žvak÷s šviesos, Haris perskait÷:
BLEKAS VIS DAR NESUGAUTAS
Kaip šiandien patvirtino Magijos ministerija, Sirijus Blekas, turbūt
blogiausias visų laikų Azkabano tvirtov÷s kalinys, vis dar nesugautas.
„Darome ką gal÷dami, - sak÷ magijos ministras Kornelijus Karamel÷, tod÷l primygtinai prašome magiškojo pasaulio bendruomenę nepasiduoti
panikai“.

34

Kai kurie Pasaulin÷s magų federacijos atstovai kritikavo Karamelę už
tai, kad jis apie kilusią krizę praneš÷ Žiobarų premjerui.
„Supraskite, jog negal÷jau kitaip, - pasipiktino Karamel÷. - Blekas beprotis. Jis pavojingas kiekvienam, kas jam stos skersai kelio, - tiek burtininkui, tiek Žiobarui. Premjeras man garantavo niekam neprasitarsiąs,
kas Blekas yra iš tikrųjų. Be to, pripažinkime - kas juo patik÷tų, jeigu jis
ir pasakytų?“

Haris pažvelg÷ į apsiblaususias Sirijaus Bleko akis - vienintelę tikrai gyvą suvargusio veido vietą. Haris niekad nebuvo susidūręs su vampyru,
bet mat÷ jų paveiksl÷lius per apsigynimo nuo juodosios magijos pamokas. Su savo išblyškusia vaškine oda Blekas buvo visiškai panašus į vampyrą.
- Šiurpokas žmog÷nas, ką? - pasak÷ Stenas, steb÷jęs, kaip Haris skaito.
- Vienu užkeikimu nužud÷ trylika žmonių? - paklaus÷ Haris, atiduodamas Stenui puslapį.
- Taigi, - atsak÷ Stenas. - Netgi prie liudininkų. Vidury šviesios dienos. Baisi koš÷ užvir÷, Erni, gal ne?
- Aha, - niūriai burbtel÷jo vairuotojas.
Stenas, susid÷jęs už nugaros rankas, pasisuko į Harį.
- Blekas buvo didelis Pats Žinai Kieno r÷m÷jas, - pasak÷.
- Ar Voldemorto? - nepagalvojęs leptel÷jo Haris.
Stenui net spuogai nubalo. Ernis taip smarkiai pasuko vairą, kad atšokti gavo visas namas.
- Gal iš medžio iškritęs? - subjuro Stenas. - Kurių galų mini jo vardą?
- Atsiprašau! Atsiprašau, aš... aš pamiršau...
- Pamiršau! Man vos širdis neiškrito.
- Vadinasi... Blekas buvo Pats Žinai Kieno bendrininkas? - kaltai sumurm÷jo Haris.
- Aha, - atsak÷ Stenas, trindamasis krūtinę. - Tikrai taip. Sako, buvo
labai artimas Pats Žinai Kam. Na, o kai mažius Haris Poteris jam prispau-
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d÷ uodegą... - Haris v÷l priplojo prie kaktos plaukus. - ... Visi Pats Žinai
Kieno s÷brai buvo išaiškinti, taip, Erni? Dauguma suprato, kad kai Pats
Žinai Ko nebeliko, viskas pasibaig÷, tod÷l nurimo kaip geri. Tik ne Sirijus
Blekas. Gird÷jau, kad Pats Žinai Kam pa÷mus valdžią, būtų buvęs jo dešin÷ ranka. Tai va, Bleką apsupo Žiobarų pilnoje gatv÷je. Blekas išsitrauk÷ lazdelę ir susprogdino visą gatvę, žuvo vienas burtininkas ir tuzinas
Žiobarų. Klaiku, ką? Ar žinai, ką Blekas tada padar÷? - paslaptingai sušnibžd÷jo Stenas.
- Ką?
- Nusikvatojo! Stov÷jo ir kvatojosi. Kai atvyko pastiprinimas iš Magijos ministerijos, nu÷jo su jais romus kaip avin÷lis, tačiau tebekvatojo lyg
pamišęs. Mat jis ir yra pamiš÷lis, gal ne, Erni? Visiškas beprotis?
- Jei ir nebuvo iki Azkabano, dabar jau tikrai, - iš reto pasak÷ Ernis. Verčiau susisprogdinčiau, kad nereiktų pakliūti tenai. Bet jam, žinok, taip
ir reikia... po to, ką padar÷...
- Tur÷jo vargo, kol pasl÷p÷ visus galus, Erni, ar ne? - kalb÷jo Stenas. Visa gatv÷ supleškinta, tiek negyvų Žiobarų. Kaip jie aiškino, kas atsitiko, Erni?
- Dujų sprogimas, - sumurm÷jo Ernis.
- Ir štai jis pab÷go, - tar÷ Stenas, v÷l įsižiūr÷damas į liesą Bleko veidą. - Lig tol iš Azkabano niekas n÷r pab÷gęs, tiesa, Erni? Nors užmušk,
nesuprantu, kaip jam pavyko. Klaiku, a? Žinok, Erni, nepavydžiu jam
susitikimo su Azkabano sargybiniais.
Ernis sudreb÷jo.
- Pakalb÷k apie ką kita, Stenai, būk geras. Nuo Azkabano sargybos
man plaukai šiaušiasi.
Stenas nenoromis pad÷jo laikraštį ir dar labiau sunerimęs nusigręž÷ į
langą. Nesusilaik÷ negalvojęs, ką po kelių dienų savo keleiviams galbūt
pasakos Stenas.
„Gird÷jai apie Harį Poterį? Kaip sviedinį išpūt÷ savo tetą! Važiavo mūsų
autobusu, ar ne Erni? M÷gino pasprukti...“
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Jis, Haris, sulauž÷ magijos įstatymus, kaip ir Sirijus Blekas. Ar už tai,
kad išpūt÷ tetą Mardžę, jį gali pasodint į Azkabaną? Haris nieko nežinojo apie burtininkų kal÷jimą, bet visi jį min÷davo su baime. Taip neseniai,
pernai, du m÷nesius jame išbuvo Hagridas, Hogvartso miško sargas. Haris
negreit užmirš, kaip jis persigando išgirdęs, kur jį išgabens, o juk Hagridas buvo vienas drąsiausių iš Hario pažįstamų žmonių.
Reaktyvinis autobusas toliau dūm÷ per tamsą vaikydamas į šalis krūmus ir kelio stulpelius, telefono būdeles ir medžius, o Haris nusiminęs
gul÷jo pūkų pataluose. Po kiek laiko Stenas prisimin÷, kad Haris sumok÷jo ir už karštą šokoladą, bet atnešęs visą išpyl÷ ant pagalv÷s, autobusui
d÷jus šuolį nuo Anglesio iki Aberdino. Iš viršutinių aukštų ÷m÷ lipti burtininkai ir raganos su chalatais ir šlepet÷mis. Visi, atrodo, džiaug÷si, kad
reikia išlipti.
Galiausiai Haris liko vienintelis keleivis.
- Tvarka, Nevili, - suplojo delnais Stenas, - kur tau reikia Londone?
- Į Skersinį skersgatvį.
- Puiku, stipriai laikykis...
BUMBT!
Jie dard÷jo Čering Kros Roudu. Haris atsis÷dęs žiūr÷jo, kaip namai ir
suolai traukiasi iš kelio Reaktyviniam gelb÷jimo autobusui. Dangus jau
šviet÷si. Jis kur nors pratūnos keletą valandų, nueis į Gringotsą prieš pat
atidarymą, tada patrauks... nežinia kur.
Ernis paspaud÷ stabdžio pedalą, ir Reaktyvinis autobusas slysdamas
sustojo priešais nedidelę apšiurusią smuklę „Kiauras katilas“, už kurios
buvo į÷jimas į Skersinį skersgatvį.
- Ačiū, - pad÷kojo Haris Erniui.
Nušokęs nuo laiptelių, pad÷jo Stenui iškelti lagaminą ir Hedvigos narvą.
- Na, iki! - atsisveikino.
Tačiau Stenas lyg negird÷jo. Tebestov÷damas autobuso tarpdury, spoksojo akis išpūtęs į tamsią Skersinio skersgatvio angą.
- Štai kur tu, Hari, - tar÷ balsas.
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Nesp÷jęs atsigręžti, Haris pajuto ant peties ranką. Stenas suklyk÷:
- Po galais! Erni, Erni, greičiau!
Haris pažvelg÷ į rankos savininką, ir visą per÷m÷ ledinis šaltis: jis susidūr÷ su pačiu Kornelijumi Karamele, magijos ministru. Stenas nušoko
ant šaligatvio.
- Kaip jūs pavadinote Nevilį, pone? - susijaudinęs paklaus÷. Karamel÷, apkūnus žmogutis dryžuotu apsiaustu, atrod÷ sušalęs ir nusikamavęs.
- Nevilį? - susirauk÷ jis. - Čia Haris Poteris.
- Taip ir žinojau! - džiaugsmingai sušuko Stenas. - Erni! Erni! Atsp÷k,
Erni, kas šitas Nevilis! Jis - Haris Poteris! Matau jo randą!
- Taip, - irzliai tar÷ Karamel÷. - Ką gi, džiaugiuosi, kad gelb÷jimo autobusas pa÷m÷ Harį, tačiau dabar mes su juo turime užsukti į „Kiaurą
katilą“...
Karamel÷, suspaudęs Hariui petį, įstūm÷ jį įsmuklę. Pro duris už baro
išlindo susirietusi žmogysta su žibintu. Tai buvo Tomas, suvytęs bedantis
smuklininkas.
- Sučiupot jį, pone! - prabilo Tomas. - Gal ko pageidaujate? Alaus?
Brendžio?
- Nebent arbatos, - atsak÷ Karamel÷, vis dar nepaleisdamas Hario.
Už nugaros pasigirdo čiuks÷jimas ir pūškavimas: Stenas su Erniu įtemp÷ Hario lagaminą ir narvelį. Jie smalsiai žvalg÷si.
- Kaip čia dabar nepasakei, kas esi, Nevili? - išsišiep÷ Stenas. Jam per
petį žiopsojo pel÷diška Ernio fizionomija.
- Mums reikia atskiro kambario, - pabr÷ž÷ Karamel÷.
- Iki, - liūdnai atsisveikino Haris su Stenu ir Erniu, o Tomas pamojo
Karamelei ateiti į koridorių už baro.
- Iki, Nevili! - šūktel÷jo Stenas.
Tomui pašviečiant kelią, Karamel÷ siauru koridoriumi nusived÷ Harį į
mažą svetain÷lę. Tomas spragtel÷jo pirštais, ir židinyje suliepsnojo ugnis. Senukas nusilenkęs iš÷jo.
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- S÷skis, Hari, - pasak÷ Karamel÷, mostel÷damas į kr÷slą prie židinio.
Haris atsis÷do jausdamas, kaip pašiurpo rankos, nors buvo prie ugnies. Karamel÷ nusisiaut÷ savo dryžuotąjį apsiaustą ir numet÷ šonan,
tada patemp÷ į viršų kostiumines kelnes ir atsis÷do priešais Harį.
- Esu Kornelijus Karamel÷, Hari. Magijos ministras.
Vieną kartą Haris jį jau buvo matęs, tačiau tada vilk÷jo t÷vo neregimąjį apsiaustą, bet viso to Karamelei n÷ra reikalo žinoti.
V÷l pasirod÷ smuklininkas Tomas, užsijuosęs prijuostę, atneš÷ arbatos
ir bandučių. Pad÷jęs pad÷klą ant staliuko tarp Hario ir Karamel÷s,
iš÷jo ir gerai uždar÷ duris.
- Na, Hari, - prabilo Karamel÷, pildamas abiem arbatos, - kaip reikiant mus išgąsdinai. Šitaip pab÷gti iš d÷d÷s ir tetos namų! Jau pamaniau, kad... tačiau esi saugus, o tai svarbiausia.
Karamel÷ užsitep÷ ant bandel÷s sviesto ir pastūm÷ l÷kštę Hariui.
- Valgyk, Hari, atrodai išbad÷jęs. Taigi... Tau bus malonu išgirsti, kad
mes išgelb÷jome vargšę išpūstąją tetą Mardžę. Prieš kelias valandas į Ligustrų gatvę nusiųsti du Netyčin÷s magijos panaikinimo skyriaus darbuotojai. Ponia Dursli buvo pradurta, jai pakeista atmintis. Ji visiškai nebeprisimena to nutikimo. Taigi viskas baig÷si s÷kmingai.
Karamel÷ nusišypsojo Hariui per puodelio kraštelį, žiūr÷damas visai
kaip d÷d÷ į mylimą sūn÷ną. Negal÷damas patik÷ti savo ausimis, Haris
žiojosi kalb÷ti, bet, nesumojęs, ką pasakyti, užsičiaup÷.
- Hm, turbūt susirūpinęs, ką mano teta su d÷de? - tar÷ Karamel÷. Na, neneigsiu, kad jie baisiai supykę, Hari, bet kitą vasarą sutinka tave
priimti, tik nori, kad Kal÷dų ir Velykų atostogas būtum Hogvartse.
Haris atgavo amą.
- Aš ir taip tuos metus Kal÷dų ir Velykų atostogas praleidau Hogvartse. Be to, išvis nebenoriu kojos kelti į Ligustrų gatvę.
- Na na, žinau, kad kai apsiraminsi, atrodys kitaip, - įsp÷jo Karamel÷. - Šiaip ar taip, jie - tavo šeima, ir neabejoju, kad iš tiesų visi vienas
kitą mylite... aaa... giliai širdyje.
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Haris neketino įrodin÷ti Karamelei, jog yra kitaip. Tebelauk÷ nuosprendžio.
- Dabar belieka nuspręsti, - prakalbo Karamel÷, tepdamasis sviestu
antrą bandelę, - kur tau praleisti dvi likusias atostogų savaites. Siūlau
pasiimti kambarį čia, „Kiaurame katile“, ir...
- Palaukit, - nebeištv÷r÷ Haris, - o kaip d÷l bausm÷s?
Karamel÷ sumirks÷jo.
- Bausm÷s?
- Aš nusikaltau įstatymui! Nepilnamečių raganavimo veikos apribojimo!
- Berniuk, neketiname už tokį nieką tavęs bausti! - nekantriai mostel÷jo bandute Karamel÷. - Juk netyčia taip padarei. Mes netupdome žmogaus į Azkabaną vien d÷l to, kad jis išpūt÷ savo tetą.
Šitai visiškai prieštaravo ligtolinei Hario patirčiai, susijusiai su Magijos ministerija.
- Pernai gavau raštišką įsp÷jimą, nors pas d÷dę namų elfas tik ištašk÷
tortą, - susirauk÷ Haris. - Magijos ministerija pagrasino pašalinti mane
iš Hogvartso, jeigu dar išgirs apie kokius burtus!
Jeigu Hario neapgavo akys, Karamel÷ staiga sutriko.
- Aplinkyb÷s keičiasi, Hari... turime atsižvelgti... tokioje atmosferoje...
negi tu nori būti pašalintas?
- Aišku, nenoriu!
- Tai ko dabar nerimsti? - išdidžiai nusijuok÷ Karamel÷. - Na, suvalgyk bandelę, Hari, kol aš pažiūr÷siu, ar Tomas turi tau kambarį.
Karamel÷ išdrož÷ iš svetain÷s. Haris nulyd÷jo jį žvilgsniu. Išties keisti
dalykai. Ko Karamel÷ jo lauk÷ prie „Kiauro katilo“, jei nenor÷jo nubausti? Be to, kai gerai pagalvoji, nuo kada pats ministras kišasi į nepilnamečių magijos reikalus?
Karamel÷ grįžo su Tomu.
- Laisvas vienuoliktas kambarys, - praneš÷ Karamel÷. - Man rodos,
gyvensi patogiai. Pasakysiu dar vieną dalyką, ir manau, kad suprasi. Drau-
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džiu vaikštin÷ti po Žiobarų Londoną. Laikykis Skersinio skersgatvio. Ir
kas vakarą turi grįžti prieš sutemstant. Tikriausiai supranti. Tomas tave
prižiūr÷s už mane.
- Gerai, - iš l÷to atsak÷ Haris, - bet kod÷l...
- Nenorime v÷l tavęs pamesti, va kaip, - nusikvatojo Karamel÷. - Ne
ne... verčiau žinoti, kur esi... matai...
Karamel÷ garsiai krenkštel÷jo ir pasi÷m÷ dryžuotąjį apsiaustą.
- Na, aš einu, baisyb÷ darbo, kaip žinai.
- Ar Bleko dar nepasisek÷ sugauti? - paklaus÷ Haris.
Karamel÷s pirštai nuslydo nuo sidabrin÷s apsiausto sagties.
- Ko taip? A, vadinasi, gird÷jai... Na, kol kas ne, tačiau tai tik laiko
klausimas. Azkabano gvardija dar niekada neapvyl÷, o dabar kareiviai
tiesiog persiutę.
Karamel÷ net sudreb÷jo.
- Na, iki pasimatymo.
Jis atkišo ranką, ir Haris, ją spausdamas, staiga sugalvojo.
- Ministre, ar... galiu kai ko paprašyti?
- Žinoma, - nusišypsojo Karamel÷.
- Hogvartso trečiakursiams leidžiama lankytis Kiauliasodyje, bet teta
su d÷de nepasiraš÷ leidimo. Gal jūs gal÷tum÷te?
Karamel÷ suglumo.
- O... Ne. Ne, atleisk, Hari, bet nesu nei tavo t÷vas, nei glob÷jas...
- Tačiau jūs - magijos ministras, - nekantriai tar÷ Haris. - Jeigu pasirašytum÷te...
- Ne, Hari, atsiprašau, tačiau taisykl÷s yra taisykl÷s, - atkakliai nenusileido Karamel÷. - Gal kitais metais pabūsi Kiauliasodyje. Tiesą sakant,
net manau, kad geriausia, jeigu tu ne... taip... ką gi, einu. Smagiai pasibūk, Hari.
Ir paskutinį kartą nusišypsojęs, paspaudęs ranką, Karamel÷ iš÷jo. Tomas išsišiepęs ženg÷ artyn.
- Prašom paskui mane, ponaiti Poteri. Daiktus jau užnešiau.
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Dailiais mediniais laiptais Haris užlipo paskui Tomą ir pri÷jo prie durų
su žalvariniu vienuoliktu numeriu. Tomas jas atrakino. Viduje buvo
labai patogi lova, spindinti poliruoto ąžuolo komoda, linksmai spragsintis židinys, o ant spintos ...
- Hedviga! - aiktel÷jo Haris.
Sniego baltumo pel÷da kaukštel÷jo snapu ir nutūp÷ Hariui ant rankos.
- Gudrią turi pel÷dą, - sukikeno Tomas. - Atskrido gal po penkių minučių, kai tu at÷jai. Jeigu ko reik÷s, ponaiti Poteri, nesivaržyk.
V÷l nusilenkęs jis iš÷jo. Haris ilgai s÷d÷jo ant lovos glostydamas Hedvigą. Dangus už lango greitai keit÷si: iš aksominio tamsiai m÷lyno pasidar÷ šalto plieninio pilkumo, paskui palengva jį užliejo švelnus, auksu
kraštuotas rausvumas. Haris vargiai įsteng÷ patik÷ti, kad prieš kelias valandas paliko Ligustrų gatvę, kad jo nepašalino ir kad jo laukia dvi savait÷s be jokių Durslių.
- Fantastiška naktis, Hedviga, - nusižiovavo jis.
Net nenusi÷męs akinių, griuvo aukštielninkas ant pagalvių ir užmigo.
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KETVIRTAS SKYRIUS

„Kiauras katilas“
Pra÷jo kelios dienos, kol Haris apsiprato su nauja laisve. Dar niekada
jam neteko keltis kada panor÷jus ir valgyti ką įsigeidęs. Jis net gal÷jo eiti
kur tinkamas, svarbu tik buvo neišeiti iš Skersinio skersgatvio, o kad šita
ilga grįsta gatv÷ net sprogo nuo žavingiausių pasaulyje magijos parduotuvių, Haris n÷ kiek netroško sulaužyti Karamelei duoto žodžio ir v÷l
nuklysti į Žiobarų pasaulį.
Kas rytą Haris pusryčiaudavo „Kiaurame katile“, kur m÷gdavo steb÷ti
klientus: susitraukusias provincijos raganas, atvažiavusias vienai dienai
apsipirkti; garbingos išvaizdos burtininkus, besiginčijančius d÷l naujausio straipsnio „Šiuolaikin÷je transfigūracijoje“; šiurpokus ker÷tojus,
triukšmadarius nykštukus, o sykį pasirod÷ būtyb÷, užsimaukšlinusi storą megztą kepurę, įtartinai panaši į laumę. Ji užsisak÷ žalių kepenų.
Papusryčiavęs Haris eidavo į užpakalinį kiemą, išsitraukdavo lazdelę,
paukštel÷davo per trečią plytą iš kair÷s viršum šiukšlių konteinerio. Sienoje atsiverdavo arka į Skersinį skersgatvį.
Ilgas saul÷tas dienas Haris leido vaikščiodamas po parduotuves ir po
spalvotais sk÷čiais šalia kavinių, kur kiti valgytojai rodydavo vieni kitiems savo pirkinius („Čia lunaskopas, drauguži, nebereik÷s terliotis su
žvaigžd÷lapiais, aišku?“) arba plep÷davo apie Sirijų Bleką („Jau aš n÷ už
ką neleisiu vaikų į lauką, kol jis v÷l neatsidurs Azkabane“). Daugiau Hariui nebereik÷jo daryti namų darbų po antklode ir pasišviečiant žibintuv÷liu - dabar s÷d÷davo saulut÷je šalia Floreano Fortiskju ledain÷s, ramiai baigdamas rašyti visus rašin÷lius, retkarčiais padedamas paties Floreano Fortiskju, mat jis ne tik puikiai nusiman÷ apie viduramžių raganų
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medžiokles, bet ir kas pusvalandį už dyką vaišindavo Harį grietininiais
ledais su vaisiais, sirupu ir riešutais.
Gringotso banko požemio saugykloje v÷l prisikrovus maišelį auksinių
galeonų, sidabro siklių ir varinių knutų, reik÷jo didel÷s valios, kad visų
tų pinigų neišleistum iš karto. Nuolatos tur÷davo sau priminti, kad jam
dar penkeri metai mokytis Hogvartse; kaip jaustųsi, jei reik÷tų prašyti
Durslius pinigų ker÷jimų knygoms įsigyti, jei nebegal÷tų nusipirkti
dailaus Auksinukų rinkinio (magijos pasaulio žaidimo, panašaus į stiklo
rutuliukų, tiek, kad aukso rutuliukas tašką praradusiam žaid÷jui į veidą
papurškia dvokiančio skysčio). Baisiausiai viliojo ir nuostabus judantis
Galaktikos modelis dideliame stiklo rutulyje - jį tur÷damas gal÷tų niekad nebevaikščioti į astronomijos pamokas. Bet labiausiai, savaitę išbuvus „Kiaurame katile“, Hario tvirtybę išband÷ m÷gstamiausia jo parduotuv÷ „Firmin÷s kvidičo prek÷s“.
Hariui parūpo, ko spokso susirinkusi minia, tod÷l, šonu įsispraudęs į
vidų, tarp šurmuliuojančių raganų ir raganių išvydo pakylą, ant kurios
puikavosi tokio nuostabumo šluota, kokios dar nebuvo reg÷jęs.
- Naujas gaminys... tik pavyzdys... - kalb÷jo draugui burtininkas
kvadratine žiauna.
- Čia greičiausia pasaulyje šluota, ar ne, t÷veli? - sucyps÷jo už Harį
jaunesnis berniukas, traukdamas t÷vui už rankos.
- Airijos nacionalin÷ rinktin÷ užsak÷ septynias šitas gražuoles! - šauk÷ parduotuv÷s savininkas. - O ji - pasaulio taur÷s čempionato favorit÷!
Priešais stov÷jusi aukšta ragana pasitrauk÷, ir Haris perskait÷ lentelę,
pakabintą šalia šluotos.
„ŽAIBAS“
Ši moderniausia lenktynin÷ šluota turi tobulai aptakų uosio kotą, nulakuotą deimanto kietumo laku. Jame rankomis išraižytas registracijos numeris. Kiekvienas beržo ražas nugludintas taip, kad atitiktų aukščiausius
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aerodinamikos reikalavimus, tod÷l „Žaibas“ pasižymi tobula pusiausvyra
ir nepaprastu valdymo tikslumu. „Žaibas“ per dešimt sekundžių gali pasiekti 150 mylių greitį ir yra užker÷tas neįveikiamais nuo lūžimo apsaugančiais kerais. Kaina sutartin÷.

Kaina sutartin÷... Hariui nesinor÷jo galvoti, kiek aukso reik÷tų pakloti už „Žaibą“. Nieko taip gyvenime netroško, - bet ir su „Aureole2000“ nepralaim÷jo n÷ vienų kvidičo rungtynių, taigi kokia prasm÷ už
„Žaibą“ ištuštinti savo saugyklą Gringotso banke, jeigu ir taip turi gerą
šluotą? Haris neklaus÷ kainos, bet po to beveik kasdien ateidavo pasižiūr÷ti „Žaibo“.
Be to, kai ką būtinai reik÷jo nusipirkti. Vaistin÷je jis papild÷ savo atsargas vaistų ir nuodų pamokoms, o kad mokyklin÷ uniforma pasirod÷
esanti išaugta, apsilank÷ madam Malkin parduotuv÷je „Drabužiai visoms
progoms“ ir nusipirko naujus. Svarbiausia, kad reik÷jo įsigyti vadov÷lius, tarp jų ir dviejų naujų dalykų - magiškųjų gyvūnų priežiūros ir ateities būrimo.
Pažvelgęs į knygyno vitriną, Haris apstulbo. Joje buvo ne įprastin÷s
šaligatvio plytelių didumo ker÷jimo knygos įspaustomis aukso raid÷mis už stiklo stov÷jo didelis geležinis narvas su kokia šimtine „Pabaisiškos
pabaisų knygos“ egzempliorių. Narve skraid÷ išpl÷šti puslapiai, nes knygos drask÷si, peš÷si ir nuožmiai kaukš÷jo kietais viršeliais.
Haris išsitrauk÷ iš kišen÷s vadov÷lių sąrašą ir pirmą kartą jį perskait÷. „Pabaisiška pabaisų knyga“ buvo privaloma magiškųjų gyvūnų apsaugos mokymo priemon÷. Dabar Haris suprato, kod÷l Hagridas raš÷, kad ji jam praversianti. Jis pajuto palengv÷jimą: buvo prad÷jęs įtarti, ar tik Hagridas nenori pagalbos auginant kokį naują monstriūkštį.
„Gražmenose ir juoduliuose“ Harį pasitiko pats knygyno ved÷jas.
- Iš Hogvartso? At÷jai naujų vadov÷lių?
- Taip, - sumurm÷jo Haris, - man reikia...
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- Pasitrauk, - nekantriai pastūm÷ Harį šonan knygininkas. Užsimovęs storas pirštines, pa÷m÷ gumbuotą lazdą ir ženg÷ prie mušeikų knygų narvo.
- Palaukit, - sulaik÷ jį Haris, - aš tokią jau turiu.
- Nejaugi? - Ved÷jas net nušvito. - D÷kui Dievui, nes vien šį rytą jos
jau penkis kartus man įkando.
Pasigirdo garsus dryks÷jimas - dvi knygos nutv÷r÷ trečią ir ÷m÷ ją
pl÷šti perpus.
- Liaukit÷s! Gana! - suriko ved÷jas ir, įkišęs lazdą į narvą, perskyr÷
mušeikas. - Niekada daugiau jų neužsakysiu, niekada! Tiesiog beprotnamis! Bet blogiausia buvo, kai užpirkome du šimtus egzempliorių „Nematomosios nematomumo knygos“. Kainavo krūvą pinigų, bet mes jų
taip ir neradome... Na, kuo dar gal÷čiau pad÷ti?
- Taip... - pažiūr÷jo į sąrašą Haris. - Man reikia Kasandros Vablatski
„Ateitis be paslapties šydo“.
- Aa, jau prad÷site ateities sp÷jimą, ar ne? - Ved÷jas nusitrauk÷ pirštines ir nusived÷ Harį į parduotuv÷s galą, kur buvo kampelis, skirtas pranašavimui. Ant mažo staliuko riogsojo krūva knygų, tarp jų: „Nusp÷k
nenusp÷jama. Kaip pasirengti gyvenimo sukr÷timams“ ir „Sudužęs stiklo rutulys. Kai meluoja burtai“.
- Na štai, - tarstel÷jo ved÷jas, nulipęs kop÷t÷l÷mis su stora juodai įrišta knyga, - „Ateitis be paslapties šydo“. Puikus vadovas, kaip naudoti
visus pagrindinius ateities sp÷jimo būdus: chiromantiją, krištolo rutulį,
būrimą iš paukščių žarnų.
Tačiau Haris nesiklaus÷, žiūr÷jo į dar vieną knygą, įsimaišiusią krūvoje
ant staliuko, - tai buvo „Mirties ženklai. Ką daryti sužinojus, kad ateina
blogiausia“.
- O, tavim d÷tas šitos neskaityčiau, - nerūpestingai tar÷ ved÷jas, pamatęs, kur žiūri Haris. - Visur prad÷si reg÷ti mirties ženklus, galima mirtinai išsigąsti.
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Tačiau Haris neatitrauk÷ akių nuo knygos viršelio: jame buvo didžiulis
kaip meška juodas šuo žiauriai blizgančiomis akimis. Atrod÷ keistai
matytas...
Ved÷jas padav÷ Hariui „Ateitį be paslapties šydo“.
- Dar ko nors? - paklaus÷.
- Taip, - atsak÷ Haris, šiaip taip atitraukęs akis nuo šuns ir be nuovokos žiūr÷damas į sąrašą. - Aaa... reikia „Vidutinio sunkumo transfigūracijos“ ir „Tipin÷s ker÷jimų knygos“ trečios dalies.
Po dešimties minučių Haris iš÷jo iš „Gražmenų ir juodulių“ su naujais
vadov÷liais po pažastimi ir patrauk÷ atgal į „Kiaurą katilą“ bemaž nepasteb÷damas, kur žengia, tod÷l atsitrenk÷ į keletą žmonių.
Užlipęs į savo kambarį, numet÷ knygas ant lovos. Kambarys išvalytas,
langai atviri, vidun šviečia saul÷. Haris gird÷jo, kaip nematomoje Žiobarų
gatv÷je jam už nugaros važiuoja autobusai, o apačioje, Skersiniame skersgatvyje, ūžia minia. Veidrodyje viršum praustuvo išvydo save.
- Tai negal÷jo būti mirties ženklas, - tvirtai pasak÷ jis savo atspindžiui. Be reikalo taip išsigandau Magnolijų gatv÷je pamatęs tą padarą. Tikriausiai buvo koks valkataujantis šuo...
Negalvodamas pak÷l÷ ranką ir paband÷ suglostyti plaukus.
- Geriau n÷ nesistenk, vaikeli, - sušvokšt÷ veidrodis.
*
Dienos ÷jo, ir Haris visur prad÷jo dairytis Hermionos ir Ronio. Mokslo
metai buvo ant nosies, tod÷l Skersiniame skersgatvyje knibžd÷te knibžd÷jo Hogvartso moksleivių. „Firminių kvidičo prekių“ parduotuv÷je Haris
sutiko moksladraugius iš Grifų Gūžtos Semą Finiganą ir Diną Tomą, jie
irgi akimis rijo „Žaibą“. Šalia „Gražmenų ir juodulių“ susidūr÷ ir su tikruoju Neviliu Nev÷kšla, apskritaveidžiu užuomarša. Haris nesustojo pasišnek÷ti: Nevilis, regis, buvo pametęs savo knygų sąrašą, tod÷l jo rūsčioji senel÷ gatv÷je jam užkūr÷ pirtį. Haris vyl÷si, kad ji niekada nesužinos, kaip, sprukdamas nuo Magijos ministerijos, jis apsimet÷ Neviliu.
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Paskutinę atostogų dieną Haris pabudo galvodamas, kad bent rytoj
pasimatys su Hermiona ir Roniu Hogvartso eksprese. Atsik÷lęs apsireng÷ ir iš÷jo paskutinį kartą pasigrož÷ti „Žaibu“ svarstydamas, kur nor÷tų
papietauti, kai kažkas pašauk÷ jį vardu. Jis atsigręž÷.
- Hari! HARI!
Štai jie abu, s÷di sau priešais Floreano Fortiskju ledainę: Ronis neįtik÷tinai strazdanotas, Hermiona įrudusi. Abudu nekantriai mojo.
- Pagaliau! - išsišiep÷ Ronis, Hariui atsis÷dus prie jų. - Buvome „Kiaurame katile“, bet mums pasak÷, kad iš÷jai, paskui ieškojome „Gražmenose ir juoduliuose“, pas madam Malkin ir...
- Aš viską susipirkau aną savaitę, - paaiškino Haris. - O iš kur žinote,
kad aš apsistojęs „Kiaurame katile“?
- T÷tis, - striukai paaiškino Ronis.
Ponas Vizlis, Magijos ministerijos tarnautojas, be abejo, gird÷jo, kas
nutiko tetai Mardžei.
- Hari, tu tikrai išpūtei tetą kaip balioną? - labai rimtu balsu paklaus÷
Hermiona.
- Visai to nenor÷jau,- Roniui kvatojant teisinosi Haris. - Tiesiog...
nesusivaldžiau.
- Visai nejuokinga, Roni, - subar÷ jį Hermiona. - Žinote, stebiuosi,
kaip Hario neišmet÷.
- Ir aš, - prisipažino Haris. - Ką ten išmetimas - maniau, kad mane
uždarys į kal÷jimą. - Jis pažvelg÷ į Ronį. - Ar tavo t÷tis nežino, kod÷l
Karamel÷ mane paleido?
- Gal tod÷l, kad tu esi tu, ką? - nusijuok÷ Ronis. - Garsusis Haris Poteris, ir panašiai. Baisu net pagalvoti, ką ministerija padarytų man, jeigu
išpūsčiau savo tetą. Be to, pirma tur÷tų mane iškasti, nes mama jau būtų
užmušusi. Na, gali t÷tį pats šį vakarą paklausti. Mes irgi nakvosime „Kiaurame katile“! Taigi rytoj gal÷si su mumis važiuot į Kings Krosą! Ir su Hermiona!
Hermiona nusišypsojo.
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- Mama ir t÷tis šįryt mane atvež÷ ir paleido vieną su visais daiktais.
- Puiku! - apsidžiaug÷ Haris. - Kaip, ar viską turi, visas knygas?
- Pažiūr÷k, - tar÷ Ronis, iš kuprin÷s išsiimdamas ilgą ploną d÷žutę ir
ją atidarydamas. - Naujut÷l÷ burtų lazdel÷. Keturiolikos colių, iš gluosnio, su vienaragio uodegos plauku. Ir turime visus vadov÷lius... - parod÷ į krepšį po k÷de. - Kas tos „Pabaisiškos pabaisų knygos“? Pardav÷jas
vos neapsiverk÷, kai papraš÷me dviejų.
- Ko čia tiek prisikrovei? - paklaus÷ Haris, rodydamas ne į vieną, o į
tris prigrūstus kelionkrepšius ant k÷d÷s šalia Hermionos.
- Na, pasirinkau daugiau naujų dalykų negu jūs, gal ne? - atšov÷ Hermiona. - Tai knygos apie aritmomantiją, magiškųjų gyvūnų priežiūrą,
ateities būrimą, runų aiškinimą, žiobarotyrą...
- Kurių galų tau dar prisireik÷ studijuoti Žiobarus? - neteko kantryb÷s Ronis. - Juk esi Žiobarų vaikas! Tavo t÷tis ir mama - Žiobarai. Ir taip
viską žinai apie Žiobarus!
- Tačiau bus labai įdomu juos panagrin÷ti magijos požiūriu, - labai
rimtai pasak÷ Hermiona.
- Gal šiemet, Hermiona, išvis nebevalgysi ir nebemiegosi? - paklaus÷
Haris. Ronis sukikeno. Hermiona jų nepais÷.
- Dar turiu dešimt galeonų, - tar÷ pasižiūr÷jusi į piniginę. - Rugs÷jį
mano gimtadienis, mama su t÷čiu dav÷ pinigų, kad iš anksto nusipirkčiau dovaną.
- Gal įdomią knygą? - lyg niekur nieko pasiūl÷ Ronis.
- Ne, nemanau, - oriai atsak÷ Hermiona. - Iš tikrųjų noriu pel÷dos.
Matot, Haris turi Hedvigą, tu turi Erol...
- Neturiu, - atšov÷ Ronis. - Erol yra šeimos pel÷da. Savo turiu tik
Susną. - Iš kišen÷s jis išsitrauk÷ žiurkę. - Ją reik÷tų patikrinti, - pridūr÷ pad÷damas Susną ant staliuko. - Man rodos, Egiptas jai neiš÷jo į
naudą.
Susna atrod÷ dar labiau nusususi negu paprastai, ūsai nukarę.
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- Netoli yra magiškųjų gyvūnų parduotuv÷, - pasak÷ Haris, žinantis
Skersinį skersgatvį kaip savo penkis pirštus. - Gal tur÷s ko nors Susnai,
o Hermiona nusipirks pel÷dą.
Sumok÷ję už ledus, jie per÷jo gatvę ir įženg÷ į „Stebuklingąjį žv÷ryną“.
Viduje buvo baisiai ankšta. Sienos lipte aplipusios narveliais. Tvyrojo
smarv÷ ir triukšmas, nes narvelių gyventojai cyp÷, klyk÷, taršk÷ ar
šnypšt÷. Ragana už prekystalio mok÷ kažkokį burtininką, kaip prižiūr÷ti dviuodegį tritoną, tad Haris, Ronis ir Hermiona lauk÷ žiūrin÷dami
narvelius.
Dvi didel÷s raudonos rupūž÷s vaišinosi m÷sin÷mis mus÷mis. Netoli
lango žib÷jo milžiniškas v÷žlys deimantais nusagstytu šarvu. Stiklinio
narvo šonu l÷tai šliauž÷ aukštyn oranžin÷s nuodingosios gyvat÷s, riebus
baltas triušis pokštel÷damas čia pavirsdavo juodu šilkiniu cilindru, čia
v÷l atsiversdavo. Dar buvo įvairiausio plauko kačių, viename narve kranks÷jo varnai, pintin÷je garsiai dūzg÷ garstyčių spalvos kailiniai kamuoliukai, o ant prekystalio stov÷jo narvas su glotniomis juodomis žiurk÷mis.
Švaistydamosi ilgomis plikomis uodegomis, jos tarsi žaid÷ gaudynes.
Dviuodegio tritono savininkas iš÷jo, ir Ronis ženg÷ prie prekystalio.
- Kažkas yra mano žiurkei, - kreip÷si į raganą. - Ji nekaip atrodo, kai
parsivežiau iš Egipto.
- D÷k ant stalo, - liep÷ ragana ir iš kišen÷s išsitrauk÷ akinius storais
juodais r÷meliais.
Ronis išsi÷m÷ Susną iš vidin÷s apsiausto kišen÷s ir pad÷jo šalia jos
giminaičių narvelio; žiurk÷s nustojo lakstyti ir atšmiženo prie vielinio
narvo šono pasižiūr÷ti viešnios.
Kaip kone viskas, ką Ronis tur÷jo, Susna irgi buvo iš antrų rankų (andai priklaus÷ Ronio broliui Persiui), tad gerokai apšiurusi. Šalia žiurkių
tviskančiais kailiukais atrod÷ itin vargana.
- Hm, - pak÷l÷ ragana Susną. - Kiek tavo žvynei metų?
- Nežinau, - atsak÷ Ronis. - Jau sena. Priklaus÷ dar mano broliui.
- Kokių ji turi galių? - paklaus÷ ragana, iš arti apžiūrin÷dama žiurkę.
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- Ahm... - numyk÷ Ronis. Mat Susna n÷ kartelio neparod÷ turinti
nors menkiausių įdomių galių. Ragana pažvelg÷ į Susnos sudraskytą kairę
ausį, paskui - į priekinę leten÷lę be vieno nagelio ir sukleks÷jo liežuviu.
- Visko mačiusi ta tavo žiurk÷, - pasak÷.
- Tokią jau gavau iš Persio, - teisinosi Ronis.
- Paprasta žiurk÷ negyvena ilgiau kaip kokius trejus metus, - paaiškino ragana. - O jeigu ieškai ko nors ištvermingesnio, gal pasižiūr÷k šitų... - parod÷ ji glotniakailes žiurkes. Tos v÷l ÷m÷ vaikyti viena kitą, Ronis sumurm÷jo:
- Pasipūt÷l÷s.
- Na, jeigu nenori kitos, išbandyk šitą žiurkių toniką, - ištrauk÷ ragana iš po prekystalio raudoną buteliuką.
- Gerai, - tar÷ Ronis. - Kiek mok÷... AI!
Ronis susverd÷jo, nes nuo aukščiausiai kabančio narvo viršaus atūž÷
kažkas didžiulis ir oranžinis, nutūp÷ jam ant galvos ir, tūžmingai purkšdamas, puol÷ Susną.
- NE, BANDITE, NE! - suriko ragana, tačiau Susna išslydo jai iš rankų lyg muilo gabal÷lis, plojosi ant grindų ir nukurn÷jo pas duris.
- Susna! - šūktel÷jo Ronis, puldamas paskui ją iš krautuv÷s, Haris pavymui.
Jie sugaišo beveik dešimt minučių, kol rado Susną pasisl÷pusią šiukšlių konteineryje už „Firminių kvidičo prekių“ parduotuv÷s. Ronis įgrūdo drebančią žiurkę kišen÷n ir pasikrapšt÷ pakaušį.
- Klausyk, kas tenai buvo?
- Arba labai didel÷ kat÷, arba mažuliukas tigras, - nutar÷ Haris.
- Kur Hermiona?
- Turbūt perka pel÷dą.
Žmonių pilna gatve jie grįžo į „Stebuklingąjį žv÷ryną“. Iš ten iš÷jo
Hermiona, bet ji pel÷dos nesineš÷. Gl÷byje temp÷ didžiulį rausvai gelsvą katiną.
- Tu nusipirkai tą siaubūną? - išsižiojo Ronis.

51

- Žavingas, ar ne? - džiaug÷si Hermiona.
Skonio reikalas, paman÷ Haris. Katino rausvas kailis buvo tankus ir
pūkuotas, tačiau kojos aiškiai kreivokos, o snukelis piktas ir savotiškai
suplotas, tarsi gyvūnas būtų l÷kęs ir trenkęsis makaule į sieną. Dabar, kai
arti nesimat÷ Susnos, katinas patenkintas murk÷ Hermionos gl÷byje.
- Hermiona, tas padaras man vos galvos nenurov÷! - pasipiktino
Ronis.
- Jis juk nenor÷jo, ar ne, Bandite? - paklaus÷ Hermiona.
- O kaip bus su Susna? - neatlyžo Ronis, rodydamas į išsipūtusią
kišenę. - Jai reikia poilsio ir ramyb÷s. Iš kur jos bus, kai aplink trainiojasi šitas?
- Kaip tik prisiminiau, kad nusipirkai žiurkių toniko, - tar÷ Hermiona, įsprausdama jam delnan raudonąjį buteliuką. - Ir liaukis purkštauti - Banditas miegos mano miegamajame, o Susna - tavo. Kokios problemos? Vargšelis Banditas... Ragana sak÷, kad jis parduotuv÷je praleido
ištisą amžinybę, niekas jo nepirko.
- Įdomu, kod÷l, - kandžiai atšov÷ Ronis. Jie pasuko „Kiauro katilo“
link.
Poną Vizlį rado bare skaitantį „Magijos žinias“.
- O, Haris! - nušvito jis. - Kaip laikaisi?
- D÷kui, gerai. - Visi trys sustojo prie jo su savo pirkiniais.
Ponas Vizlis pad÷jo laikraštį, ir Haris išvydo į save žiūrint jau pažįstamą Sirijaus Bleko veidą.
- Vis dar jo nepagavo, ką? - paklaus÷.
- Ne, - labai rimtai atsak÷ ponas Vizlis. - Mus visus ministerijoje atitrauk÷ nuo visų darbų, kad tik jo ieškotume, bet kol kas nieko džiugaus.
- Ar gautume premiją, jeigu jį sugautume? - aiškinosi Ronis. - Būtų
ne pro šalį v÷l gauti pinigų...
- Nebūk juokingas, Roni! - subar÷ jį ponas Vizlis. Iš arti atrod÷ labai
susirūpinęs. - Blekas nesiduos pagaunamas trylikamečio burtinink÷lio.
Jį paims tik Azkabano gvardija, pamin÷site mano žodį.
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Tą valand÷lę į barą įženg÷ ponia Vizli, apsikrovusi pirkiniais, jai iš
paskos: dvynukai Fredis ir Džordžas, Hogvartso penktakursiai, ką tik
iškeptas seniūnas Persis ir Vizlių jauniausias vaikas, vienintel÷ mergait÷
šeimoje - Džin÷.
Džin÷, kuriai Haris visada labai patiko, jį išvydusi, regis, dar labiau
susig÷do negu paprastai: gal tod÷l, kad pra÷jusių mokslo metų pabaigoje Hogvartse jis išgelb÷jo jai gyvybę. Tirštai išraudusi, nežiūr÷dama į jį
murmtel÷jo „labas“. Na, o Persis iškilmingai padav÷ ranką, tarsi būtų nepažįstamas, ir tar÷:
- Smagu tave matyti, Hari.
- Labas, Persi, - vos nesusijuok÷ Haris.
- Tikiuos, kad sekasi gerai? - didingai paklaus÷ Persis. Gal÷jai pamanyti, jog esi pristatomas merui.
- D÷kui, puikiai...
- Hari! - nustūm÷ Persį šalin Fredis ir žemai nusilenk÷. - Kaip puiku,
kad v÷l susitinkame, drauguži..
- Nuostabu, - savo ruožtu Fredį nustūm÷ Džordžas ir sugrieb÷ Hariui ranką. - Tiesiog drakoniškai puiku.
Persis rūsčiai d÷btel÷jo.
- Na, užteks, - įsiterp÷ ponia Vizli.
- Mama! - čiupo Fredis už rankos ir motinai, tarsi tik dabar būtų ją
išvydęs. - Velniškai malonu tave matyti...
- Sakiau, gana darkytis, - dar kartą subar÷ ponia Vizli ir pasid÷jo pirkinius ant k÷d÷s. - Labas, Hari, vaikeli. Turbūt gird÷jai nepaprastą naujieną? - Ir ji parod÷ į sidabrinį ženklelį ant Persio krūtin÷s. - Antras seniūnas šeimoje! - pridūr÷ kone sprogdama iš pasididžiavimo.
- Ir paskutinis, - burbtel÷jo Fredis.
- Net neabejoju, - staiga susirauk÷ ponia Vizli. - Matau, kad judu netapote prefektais.
- Labai mums čia reikia, - pasibjaur÷jo Džordžas. - Jokio linksmumo
gyvenime nebeliktų.
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Džin÷ sukrizeno.
- Gal÷tum sesutei geresnį pavyzdį rodyti! - pamok÷ ponia Vizli.
- Mama, Džin÷ turi ir daugiau brolių, kurie jai gali būti pavyzdžiu, oriai pasak÷ Persis. - Eisiu persirengti vakarienei...
Jis išnyko, ir Džordžas atsiduso.
- Mes m÷ginom uždaryti jį piramid÷je, - pašnibžd÷jo jis Hariui. - Bet
mama susek÷.
Vakarien÷ buvo gera. Smuklininkas Tomas sustūmę krūvon tris stalus, ir septyni Vizliai, Haris ir Hermiona sukirto penkis gardžius gardžius patiekalus.
- Kaip mes rytoj pasieksim Kings Krosą, t÷ti? - paklaus÷ Fredis, kai
visi užgul÷ viliojantį šokolado pudingą.
- Ministerija atsiųs porą automobilių, - tar÷ ponas Vizlis.
Visi pak÷l÷ akis.
- Kod÷l? - susidom÷jo Persis.
- D÷l tavęs, Persi, - rimtai paaiškino Džordžas. - Be to, ant kapoto
plev÷suos v÷liav÷l÷s su raid÷mis HP...
- Atitinka Humungous Pasipūt÷lis, - paaiškino Fredis.
Visi, išskyrus Persį ir ponią Vizli, prunkštel÷jo į savo pudingą.
- Kod÷l Ministerija duoda automobilius, t÷ti? - v÷l oriai paklaus÷
Persis.
- Na, mes juk nebeturime, - atsak÷ ponas Vizlis, - o kadangi aš tenai
dirbu, daro mums paslaugą...
Ponas Vizlis kalb÷jo nerūpestingai, bet Haris negal÷jo nepasteb÷ti, kad
jam užraudo ausys - lygiai kaip Roniui, kai susijaudindavo.
- Na, ir puiku, - žvaliai tar÷ ponia Vizli. - Ar suvokiate, kiek visi turite
bagažo? Gražiai atrodytum÷te Žiobarų metro... Ar jau viską susid÷jote?
- Ronis dar nesusikrov÷ naujųjų savo daiktų, - kenčiančiu balsu pasak÷ Persis. - Sumet÷ ant mano lovos.
- Verčiau eik ir gražiai susid÷k, Roni, nes rytoj nelabai tur÷sime laiko, - pareišk÷ iš galustal÷s ponia Vizli. Ronis piktai vyptel÷jo Persiui.
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Po vakarien÷s nuo stalo visi atsik÷l÷ apsunkę ir mieguisti. Vienas paskui kitą užlipo į savo kambarius viršuje patikrinti, ar viską susid÷jo. Ronio su Persiu kambarys buvo šalia Hario. Vos sp÷jęs užrakinti savo lagaminą, už sienos išgirdo piktus balsus ir iš÷jo pažiūr÷ti, kas nutiko.
Dvylikto numerio durys buvo atviros, Persis šauk÷:
- Buvo čia, ant staliuko prie lovos, nusisegiau pablizginti...
- Aš jo neliečiau, aišku? - suriko atgal Ronis.
- Kas yra? - paklaus÷ Haris.
- Dingo seniūno ženkliukas, - atsigręž÷ Persis į Ronį.
- N÷ra ir Susnos toniko, - pasiskund÷ Ronis, m÷tydamas daiktus iš
lagamino, - galgi atsiras... - Ko gera, būsiu palikęs bare.
- Neisi niekur, kol nerasi mano ženkliuko! - klyk÷ Persis.
- Aš atnešiu Susnos vaistus, jau susid÷jau, - pasiūl÷ Haris ir nulipo
žemyn.
Koridoriuje, vedančiame į ištušt÷jusį ir tamsų barą, Haris v÷l išgirdo
piktus balsus - jie sklido iš svetain÷s. Tuoj pažino, kad tai ponia ir ponas
Vizliai. Jis stabtel÷jo dvejodamas, ar eiti, nes nenor÷jo, kad jie žinotų, jog
jis gird÷jo juos barantis, bet kai nuskamb÷jo jo paties vardas, Haris ženg÷ prie durų.
- ... nesąmon÷ jam nesakyti, - karštai įrodin÷jo ponas Vizlis. - Haris
turi teisę žinoti. Bandžiau aiškinti Karamelei, tačiau tas nori elgtis su Hariu kaip su vaikeliu. O jam jau trylika metų...
- Artūrai, ši tiesa jam bus per baisi! - griežtai nukirto ponia Vizli. Nejau nori parsiųsti Harį į mokyklą prisl÷gtą tokios naštos? Po galais, jis
laimingas, nes nieko nežino!
- Aš nenoriu, kad jis kankintųsi, tik noriu, kad būtų atsargesnis! įrodin÷jo ponas Vizlis. - Pati žinai, kokie tie Haris su Roniu, vis vieni
visur slankioja. Jau du kartus atsidūr÷ Uždraustajame miške! Tačiau šiemet Hariui nevalia šitaip elgtis! Kai pagalvoju, kas gal÷jo atsitikti tą naktį, kai jis pab÷go iš d÷d÷s namų! Jeigu jo nebūtų pa÷męs gelb÷jimo autobusas, dedu galvą, kad ministerija būtų jį radusi negyvą.
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- Tačiau jis gyvas ir sveikas, ir patenkintas, tod÷l nesuprantu...
- Mole, kalbama, kad Sirijus Blekas - beprotis. Gal ir taip, bet jam užteko proto pab÷gti iš Azkabano, o tai atrod÷ neįmanoma. Jau trys savait÷s, kai jo nei reg÷t, nei gird÷t, ir man nusispjaut, ką „Magijos žinioms“
aiškina Karamel÷, - Bleką matysim kaip savaiminio būrimo lazdeles...
- Tačiau Haris Hogvartse bus visiškai saugus.
- Man÷me, kad ir Azkabanas bus visiškai saugus. Jei Blekas gali išsigaut iš Azkabano, gali ir įsigaut į Hogvartsą.
- Tačiau niekas tikrai nežino, kad Bleko tikslas - Hario gyvyb÷...
Trinkt į stalą - Haris neabejojo, kad ponas Vizliš trenk÷ kumščiu.
- Mole, kiek kartų reik÷s tau sakyti? Spaudoje nebuvo min÷ta, nes
Karamel÷ nor÷jo nutyl÷ti, tačiau tą naktį, kai Blekas pab÷go, jis lank÷si
Azkabane. Sargybiniai jam sak÷, kad Blekas jau senokai kalbąs per miegus. Visada tą patį: „Jis Hogvartse... Jis Hogvartse“. Blekas išprot÷jęs ir
trokšta Hario mirties. Jei nori žinoti mano nuomonę, jis įsitikinęs, kad
nužudydamas Harį pad÷s grįžt į valdžią Pati Žinai Kam. Tą naktį, kai
Haris sunaikino Pati Žinai Kieno galybę, Blekas neteko visko, paskui dvylika metų gal÷jo apie tai mąstyti Azkabano vienut÷je.
Stojo tyla. Haris palinko arčiau prie durų, kad tik dar ką nors nugirstų.
- Ką gi, Artūrai, daryk, kaip tau atrodo teisinga. Tačiau pamiršti Albą
Dumbldorą. Nemanau, kad Hogvartse gal÷tų kas nors nuskriausti Harį,
kol direktoriauja Dumbldoras. Jis tikriausiai visa šitai žino?
- Aišku, žino. Tur÷jome prašyti jo leidimo, kad Azkabano gvardiečiai
eitų sargybą mokyklos prieigose. Nenoromis, bet sutiko.
- Nenoromis? Kod÷l jam tur÷jo nepatikti, jei kareiviai nori pagauti
Bleką?
- Dumbldoras nem÷gsta Azkabano gvardijos, - atsiduso ponas Vizlis. - Tiesą sakant, ir aš nem÷gstu... bet kai susiduri su tokiu burtininku
kaip Blekas, kartais prisieina d÷tis su j÷gomis, kurioms šiaip trauktumeis
iš kelio.

56

- Jei tik jie išgelb÷s Harį...
- ... tada aš d÷l jų n÷ pus÷s žodžio nebesakysiu, - pavargusiu balsu
tar÷ ponas Vizlis. - Jau v÷lu, Mole, gal eikim...
Haris išgirdo k÷džių bild÷jimą. Patyliukais jis nusiskubino koridoriumi
ir smuko į barą. Svetain÷s durys atsidar÷ ir po valand÷l÷s jis išgirdo
Vizlių žingsnius ant laiptų.
Žiurkių toniko buteliukas gul÷jo po stalu, prie kurio jie vakarieniavo.
Haris palauk÷, kol užsidar÷ ponios ir pono Vizlių kambario durys, tada
užlipo viršun nešinas buteliuku.
Fredis su Džordžu, tūnodami laiptų aikštel÷s prieblandoje, net susirietę juok÷si iš Persio - ieškodamas savo ženkliuko, jis išvert÷ ir Ronio, ir
Hario kambarį.
- Mes jį turime, - pakužd÷jo Fredis Hariui. - Mes jį patais÷me.
Dabar ženkliukas skelb÷ „Pasipūt÷lis“.
Haris dirbtinai nusijuok÷, nu÷jęs atidav÷ Roniui toniką ir, užsidaręs
savo kambaryje, atsigul÷.
Vadinasi, Blekas jo ieško. Dabar viskas aišku. Karamel÷ tod÷l buvo toks
atlaidus, kad apsidžiaug÷ pamatęs jį gyvą. Jis prisaikdino Harį nekelti kojos iš Skersinio skersgatvio, kur pilna burtininkų, galinčių jį ganyti. Rytoj
jis atsiunčia du ministerijos automobilius jiems visiems nuvežti į stotį, kad
Vizliai nenuleistų nuo Hario akių, kol jis atsidurs traukinyje.
Haris gul÷jo klausydamasis šūkavimo už sienos ir steb÷josi, kod÷l nejaučia baim÷s. Sirijus Blekas vienu užkeikimu nužud÷ trylika žmonių.
Vizliai turbūt man÷, kad Haris, sužinojęs tiesą, persigąs. Tačiau Haris iš
visos širdies pritar÷ poniai Vizli, kad saugiausia žem÷je ten, kur yra Albas Dumbldoras. Argi visi nesak÷, kad Dumbldoras - vienintelis žmogus, kurio bijo Valdovas Voldemortas? Tada ir Blekas, Voldemorto dešin÷
ranka, tur÷tų ne mažiau jo bijoti?
Be to, kur dar Azkabano gvardija, apie kurią visi šitiek plepa? Kareivių visi, regis, bijo kaip mirties, tad jeigu jie apsups mokyklą, vargu ar
Blekas gal÷s patekti vidun.
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Ne, šnek÷k, kaip nori, labiausiai Hariui buvo neramu, kad galimyb÷
apsilankyti Kiauliasodžio miestelyje tampa lygi nuliui. Bleko nesugavus,
niekas nenor÷s Hario išleisti iš saugios pilies. Haris netgi įtar÷, kad kol
nepraeis pavojus, bus sekamas kiekvienas jo žingsnis.
Jis susirauk÷ žiūr÷damas į tamsias lubas. Nejau jie mano, kad jis negali
apsiginti? Tris kartus ištrūko iš valdovo Voldemorto nagų, taigi n÷ra
visiškai bej÷gis...
Staiga galvoje šm÷stel÷jo Magnolijų gatv÷je reg÷to žv÷ries vaizdas.
Ką daryti sužinojus, kad art÷ja blogiausia...
- Manęs taip paprastai nenužudysi, - garsiai pasak÷ Haris.
- Čia tai bent vyriška šneka, - mieguistai atsiliep÷ veidrodis.

58

PENKTAS SKYRIUS

Psichas
Kitą rytą Tomas Harį pažadino su bedante šypsena ir arbatos puodeliu.
Haris apsireng÷ ir dar kalbino nepatenkintą Hedvigą grįžti į narvelį, kai
kambarin įl÷k÷ Ronis, vilkdamasis per galvą nertinį.
- Kuo greičiau įs÷sim į traukinį, tuo geriau, - pareišk÷ jis. - Hogvartse
bent jau išsivaduosiu nuo Persio. Dabar jis mane kaltina, kad aš aptaškiau arbata Penelop÷s Tyravanden÷s fotografiją. Supranti, - susirauk÷
Ronis, - jo panel÷s. Jinai ÷m÷ ir pasl÷p÷ veidą po r÷meliu, nes visa nosis
liko šlakuota...
- Turiu tau kai ką pasakyti, - prad÷jo Haris, bet jiems sutrukd÷ Fredis
ir Džordžas, at÷ję pasveikinti Ronio, kad tam v÷l pavykę įsiutinti Persį.
Jie nu÷jo pusryčiauti. Prie stalo ponas Vizlis susiraukęs skait÷ pirmą
„Magijos žinių“ puslapį, o ponia Hermionai su Džine pasakojo, kokį jaunyst÷je sutaisiusi meil÷s eliksyrą. Visos trys suokalbiškai kikeno.
- Ką nor÷jai man pasakyti? - paklaus÷ Ronis, kai jie atsis÷do.
- V÷liau, - burbtel÷jo Haris. Atūž÷ Persis.
Per visą iškeliavimo sąmyšį Haris taip ir nesp÷jo pasikalb÷ti nei su
Hermiona, nei su Roniu: net išsišiepę siaurais „Kiauro katilo“ laiptais nutemp÷ apačion lagaminus, sukrov÷ pas duris ir ant jų pastat÷ narvelius
su Hedviga ir Hermiu, r÷ksne Persio pel÷da. Šalia lagaminų buvo pad÷ta
garsiai purkštaujanti pintin÷.
- Pakent÷k, Bandite, - mald÷ pintinę Hermiona, - traukinyje aš tave
išleisiu.
- Neišleisi, - subjuro Ronis. - Apie vargšę Susną nepagalvojai?
Jis bakstel÷jo sau į krūtinę - išsipūtusi kišen÷ sak÷, jog joje tūno Susna.
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Ponas Vizlis, gatv÷je laukęs ministerijos automobilių, įkišo galvą
vidun.
- Atvažiavo, - praneš÷, - einam, Hari.
Ponas Vizlis nuved÷ Harį šaligatviu prie pirmojo iš dviejų senamadiškų
tamsiai žalių mašinų; jų vairuotojai buvo paslaptingai atrodantys burtininkai skaisčiai žalio aksomo drabužiais.
- Lipk, Hari, - liep÷ ponas Vizlis, budriai nužvelgdamas žmonių pilną gatvę.
Haris atsis÷do užpakaly, šalia tuoj atsirado Hermiona, Ronis ir, Ronio
pasipiktinimui, Persis.
Kelion÷ į Kings Kroso stotį buvo n÷ kiek nepanaši į važiavimą Reaktyviniu autobusu - jokių nuotykių. Magijos ministerijos automobiliai atrod÷ visai paprasti, nors Haris pasteb÷jo, kad jie praslysta pro tokius tarpus, kurių tikrai niekaip neįveiktų naujasis d÷d÷s Vernono firmos gražuolis. Kai pasiek÷ Kings Kroso stotį, iki traukinio buvo likę dvidešimt
minučių. Ministerijos vairuotojai rado jiems vežim÷lius, sukrov÷ į juos
lagaminus, kilstel÷jo kepures ponui Vizliui ir nuvažiavo kažkaip sugeb÷dami peršokti automobilių eilę prie šviesoforo.
Visą kelią ponas Vizlis nepaleido Hario alkūn÷s.
- Na, gerai, - tar÷ jis apsižvalgęs. - Lipkime po du, nes mūsų toks
būrys. Mudu su Hariu pirmi.
Ponas Vizlis, stumdamas Hario vežim÷lį ir neva baisiai susidom÷jęs greituoju traukiniu, ką tik sustojusiu prie devinto perono, pasuko link pertvaros tarp devinto ir dešimto peronų. Įsp÷jamai pažvelgęs į Harį, ponas Vizlis nerūpestingai atsišliejo į pertvarą. Haris padar÷ tą patį.
Tą pačią akimirką jie šonu įvirto į devintą su trim ketvirčiais peroną ir
pak÷lę akis išvydo Hogvartso ekspresą - raudonų raudoniausią garvežį,
leidžiantį dūmus ant burtininkų šeimų, išlydinčių savo atžalas.
Hariui už nugaros staiga išdygo Persis su Džine. Abu tankiai alsavo,
taigi į pertvarą įsiverž÷ įsib÷g÷ję.
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- O, štai ir Penelop÷! - tar÷ Persis, glostydamasis plaukus, ir paraudo.
Džin÷ mirktel÷jo Hariui, ir abu nusigręžę ÷m÷ krizenti, o Persis, išdidžiai
atstatęs krūtinę, kad matytųsi spindintis ženkliukas, nudrož÷ prie mergait÷s ilgais garbanotais plaukais.
Pagaliau susirinkus likusiems Vizliams ir Hermionai, pro sausakimšas
kup÷ ponas Vizlis visus nuved÷ prie paskutinio vagono, kuris atrod÷ tuštut÷lis. Sunešę lagaminus, Hedvigą su Banditu užk÷lę ant lentynos, jie
išlipo atsisveikinti su ponia ir ponu Vizliais.
Ponia Vizli išbučiavo savo vaikus, paskui Hermioną ir Harį. Jis susidrov÷jo, bet vis d÷lto liko patenkintas, kai ji dar kartą jį apkabino.
- Būk atsargus, Hari, gerai? - įsp÷jo ji keistai blizgančiomis akimis.
Tada atidar÷ savo bedugnę rankinę ir pasak÷: - Pritepiau visiems sviestainių. Še, Roni... ne, ne sūdyta m÷sa... Fredi? Kur Fredis? Imk, vaikeli.
- Hari, - tyliai tar÷ ponas Vizlis, - ateik čia truputį.
Jis linktel÷jo kolonos pus÷n, ir Haris drauge už÷jo už jos, palikęs visus susispietusius aplink ponią Vizli.
- Prieš kelionę turiu tau kai ką pranešti, - susirūpinęs prabilo ponas
Vizlis.
- Nesivarginkit, pone Vizli, aš jau viską žinau.
- Žinai? Iš kur gal÷jai sužinoti?
- Aahm... aš... aš nugirdau jūsų pokalbį vakar vakare. Taip iš÷jo. Atsiprašau, - pridūr÷ Haris.
- Nebūčiau nor÷jęs, kad šitaip sužinotum, - dar labiau susirūpino ponas Vizlis.
- Garb÷s žodis, viskas gerai. Jūs nesulauž÷te Karamelei duoto žodžio,
o aš žinau, kas vyksta.
- Hari, tau tikriausiai labai baisu...
- N÷ kiek, - pasak÷ tiesą Haris. - Tikrai tikrai, - pridūr÷ pamatęs, kad
ponas Vizlis netiki. - Aš nevaidinu didvyrio, betgi Sirijus Blekas negali
būti pavojingesnis už Voldemortą, ar ne?
Ponas Vizlis krūptel÷jo išgirdęs šį vardą, bet nieko nesak÷.
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- Hari, žinojau, kad esi tvirtesnis, nei atrodo Karamelei, ir džiaugiuosi, jog tu neišsigandai, tačiau...
- Artūrai! - sušuko ponia Vizli, sodindama vaikus į traukinį. - Ką ten
veiki, Artūrai? Tuoj važiuos!
- Jis jau ateina, Mole, - tar÷ ponas Vizlis, bet, atsisukęs į Harį, tyliu
balsu dar skubiai pridūr÷: - Klausyk, noriu, kad pasižad÷tum...
- ... būti geras berniukas ir niekur neiti iš pilies? - niūriai užbaig÷
Haris.
- Ne visai, - tar÷ ponas Vizlis, kaip niekada rimtas. - Hari, prisiek,
kad neprad÷si ieškoti Bleko.
- Ką? - išpūt÷ akis Haris.
Nuskard÷jo švilpukas. Bud÷tojai ÷jo palei traukinį ir užtrenkin÷jo visas duris.
- Prižad÷k, Hari, - dar labiau subruzdo ponas Vizlis, - kad nors ir kas
atsitiktų...
- Kam tur÷čiau ieškoti žmogaus, kuris, žinau, nori mane nužudyti? steb÷josi Haris.
- Prisiek, kad nors ir ką išgirstum...
- Artūrai, greičiau! - šauk÷ ponia Vizli.
Garvežys ÷m÷ spjaudyti garu, ir traukinys pajud÷jo. Haris nub÷go
prie savo vagono, Ronis atlapojo duris ir jį įleido. Sulindę į kup÷, juodu
persisv÷r÷ pro langą ir mojavo Vizliams tol, kol, darydamas posūkį, Ronio t÷vus užstojo traukinys.
- Man reikia pasikalb÷ti su jumis vienais, - sumurm÷jo Haris Roniui
ir Hermionai, traukiniui pamažu didinant greitį.
- Išeik, Džine, - pasak÷ Ronis.
- Tik pamanykit, - pasipūt÷ Džin÷, bet paklaus÷.
Haris, Ronis ir Hermiona patrauk÷ koridoriumi ieškodami tuščios kup÷, bet visos buvo pilnos, tik pačiame gale ne.
Joje s÷d÷jo vienui vienas keleivis - vyriškis, miegantis prie lango. Haris, Ronis ir Hermiona sustojo. Hogvartso ekspresas buvo skirtas tik moks-
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leiviams vežioti, jame niekad neteko matyti suaugusiojo, išskyrus raganą, stumdančią vežim÷lį su gaiviaisiais g÷rimais ir skan÷stais.
Nepažįstamasis vilk÷jo visiškai nudryžusį, keliose vietose užlopytą
burtininko apsiaustą. Nors atrod÷ visai jaunas, plaukai buvo žilstel÷ję.
- Kaip manote, kas jis? - sušnypšt÷ Ronis, kai jie užstūm÷ duris ir
atsis÷do kuo toliau nuo lango.
- Profesorius R. Dž. Lubinas, - iškart pašnibžd÷jo Hermiona.
- Iš kur žinai?
- Parašyta ant bagažo, - parod÷ Hermiona į lentyną virš galvų, kur
gul÷jo nedidelis aptrintas lagamin÷lis, visas tvarkingai suraišiotas virvele. Viename kampe buvo matyti pablukęs užrašas „Profesorius R. Dž.
Lubinas“.
- Įdomu, ką jis d÷stys? - tar÷ Ronis, spoksodamas į išblyškusį profesoriaus Lubino profilį.
- Argi neaišku? - v÷l sušnibžd÷jo Hermiona. - Laisva t÷ra viena vieta.
Apsigynimo nuo juodosios magijos.
Trijul÷ jau tur÷jo du šio dalyko mokytojus, abu išbuvo po metus. Sklido
kalbos, kad šitas darbas užkeiktas.
- Tik÷kim÷s, susidoros, - abejodamas tar÷ Ronis. - Atrodo taip, lyg jį
pribaigtų vienas mostel÷jimas burtų lazdele. Na, bala nemat÷, - atsigręž÷ jis į Harį. - Ką nor÷jai mums pasakyti?
Haris viską papasakojo apie Vizlių ginčą ir pono Vizlio persp÷jimą.
Jam baigus, Ronis s÷d÷jo pritrenktas, Hermiona - užspaudusi delnu burną. Pagaliau ji nuleido ranką ir tar÷:
- Sirijus Blekas pab÷go tam, kad suieškotų tave? Oi, Hari, tur÷si būti
labai labai atsargus. Neieškok b÷dos, Hari...
- Aš ir neieškau, - pyktel÷jo Haris. - Pati mane susiranda.
- Nejau Haris būtų toks kvanka, kad gaudytų beprotį, kuris nori jį
nužudyti? - drebančiu balsu pasak÷ Ronis.
Bičiuliai žinią sutiko daug blogiau, negu Haris tik÷josi. Jie, regis, Bleko bijo kur kas labiau negu jis.
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- Niekas nežino, kaip jis ištrūko iš Azkabano, - nesmagiai tar÷ Ronis. - Lig tol n÷ra buvę n÷ vieno pab÷gimo. O juk jis buvo labiausiai
saugomas kalinys.
- Tačiau jį pagaus, ar ne? - rimtai paklaus÷ Hermiona. - Tik prisiminkite, kad net ir Žiobarai jo ieško...
- Koks čia triukšmas? - staiga sukluso Ronis.
Iš kažkur ÷jo silpnas plonas švilpimas. Jie apsidair÷ po kup÷.
- Tavo lagamine, Hari, - nustat÷ Ronis ir atsistojęs nuk÷l÷ lagaminą.
Netrukus iš po Hario drabužių ištrauk÷ kišeninį Skundiklį. Rutuliukas
ž÷r÷damas vikriai sukosi Ronio delne.
- Nejaugi Skundiklis? - susidom÷jo Hermiona ir atsistojo geriau apžiūr÷ti šio stebuklo.
- Aha... Bet labai pigus, - pasak÷ Ronis. - Pagadinau, kai rišau Erol
prie kojyt÷s, nor÷damas pasiųsti Hariui.
- Gal tuo laiku darei ką nors netinkamo? - įžvalgiai paklaus÷ Hermiona.
- Ne! Na... Iš tikrųjų negalima buvo siųsti Erol. Juk žinote, kad ji netinka tolimiems skrydžiams... Bet kaip kitaip tur÷jau pristatyti Hariui
dovaną?
- Kišk jį atgal, - patar÷ Haris, Skundikliui šaižiai švilpiant, - nes prižadins profesorių, - linktel÷jo jis Lubino pus÷n.
Ronis įkišo Skundiklį į klaikiausiai atrodančias sunešiotas d÷d÷s Vernono puskojines, kad ne taip gird÷tųsi, ir užvož÷ lagamino dangtį.
- Nunešim pataisyti Kiauliasodyje, - sugalvojo Ronis ir v÷l atsis÷do. Tokiais daikčiukais prekiauja „Dervišas ir Bangis“, magijos įrankių ir medžiagų parduotuv÷, Fredis su Džordžu sak÷.
- Ar daug žinote apie Kiauliasodį? - smalsiai paklaus÷ Hermiona. Skaičiau, jog vienintelis miestelis Britanijoje, kuriame n÷ra n÷ vieno Žiobaro...
- Atrodo, taip, - atsainiai tar÷ Ronis, - bet aš ne d÷l to noriu tenai.
Man svarbiausia - „Devyni medūs“.
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- Kas tai būtų? - paklaus÷ Hermiona.
- Saldumynų krautuv÷, - užsisvajojo Ronis, - kur pilna visko... Pipirinių velniukų, nuo kurių net iš burnos rūksta... Ir šokolado rutulių, įdarytų braškių put÷siais su grietin÷le, ir tikrai firminių cukraus
plunksnakočių. Gali sau čiulpti klas÷je apsimesdamas, kad galvoji, ką
rašyti...
- Bet ir pats Kiauliasodis labai įdomus? - neatlyžo Hermiona. - „Magijos atlase“ pasakyta, kad miestelio viešbutyje buvo suplanuotas tūkstantis šeši šimtai dvyliktų metų goblinų sukilimas, o Žviegianti Būda yra
labiausiai vaiduoklių aps÷stas namas Britanijoje...
- ... ir vaisinių ledų, kuriuos čiulpdamas net per sprindį pakyli nuo
žem÷s, - toliau d÷st÷ Ronis, n÷ nesiklausydamas, ką sako Hermiona.
Ji atsisuko į Harį.
- Argi nebūtų smagu ištrūkti iš mokyklos ir pasidairyti Kiauliasodyje?
- Tikriausiai taip, - niūriai atsak÷ Haris. - Kai sužinosit, gausit man
pasakyti.
- Ką tai reiškia? - nustebo Ronis.
- Aš negaliu tenai važiuoti. Dursliai nepasiraš÷ leidimo, Karamel÷ irgi
nesutiko.
Ronis tiesiog pasibais÷jo.
- Tavęs neleidžia į Kiauliasodį? Bet... negali būti... Makgonagal ar kas
kitas pasirašys tą leidimą...
Haris liūdnai nusijuok÷. Profesor÷ Makgonagal, Grifų Gūžtos koledžo vadov÷, buvo labai griežta.
- ... arba paklausime Fredį su Džordžu, jie žino kiekvieną landelę,
pro kurią galima pasprukti iš pilies...
- Roni! - subar÷ jį Hermiona. - Manau, Hariui nepatartina slankioti iš
pilies, kol Blekas laisv÷je...
- Aha, įsivaizduoju, kad ir Makgonagal tą patį pasakys, kai paprašysiu leidimo, - karčiai tar÷ Haris.
- Tačiau jei mes būsime su juo, - atkuto Ronis, - Blekas neišdrįs...
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- Ak, Roni, nepliaukšk niekų, - suniekino jį Hermiona. - Blekas jau
nužud÷ būrį žmonių judrioje gatv÷je. Galbūt tikiesi, kad jam gal÷tų sutrukdyti mūsų buvimas? - Tai sakydama Hermiona ÷m÷si atrišti Bandito
pintinę.
- Neišleisk šito katino! - suriko Ronis, bet per v÷lai: Banditas šastel÷jo
iš pintin÷s, pasirąž÷, nusižiovavo ir užšoko Roniui ant kelių. Gumul÷lis
Ronio kišen÷je sukrut÷jo, ir jis Banditą piktai nustūm÷.
- Škac!
- Roni, nedrįsk! - pasipiktino Hermiona.
Ronis nor÷jo atsikirsti, kai sujud÷jo profesorius Lubinas. Jie bailiai sužiuro į jį, tačiau tas tik pasuko galvą kiton pus÷n ir prasižiojęs toliau sau
miegojo.
Hogvartso ekspresas ramiai pūškavo į šiaurę, kraštovaizdis už lango
dar÷si vis atšiauresnis ir tamsesnis, danguje tiršt÷jo debesys. Pro kup÷ duris siuvo vaikai. Banditas murksojo ant tuščios s÷dyn÷s atsukęs į Ronį savo
suplotą snukelį, neatitraukdamas geltonų akių nuo gumulo kišen÷je.
Pirmą valandą pasirod÷ storul÷ ragana su vežim÷liu.
- Kaip sakot, ar jį žadinti? - klausiamai linktel÷jo Ronis profesoriaus
Lubino pus÷n. - Atrodo, jam ne pro šalį būtų užkąsti.
Hermiona susirūpinusi pri÷jo prie Lubino.
- Profesoriau! Atleiskite, profesoriau...
Tas n÷ krust.
- Nevark, vaikeli, - patar÷ ragana, paduodama Hariui „Katilo pyragaičių“ paką. - Jei pabudęs įsinor÷s valgyti, aš būsiu garvežy, pas mašinistą.
- Tikiuosi, jis tikrai miega? - tyliai paklaus÷ Ronis, raganai užstūmus
kup÷ duris. - Juk nenumir÷, ką?
- Ne, ne, kv÷puoja, - sušnibžd÷jo Hermiona, paimdama iš Hario pyragaitį.
Gal profesorius Lubinas prastas buvo bendrakeleivis, bet vis d÷lto jiems
pasitarnavo. Pavakary, kai už lango per lietų beveik nebesimat÷ kalnų,
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koridoriuje v÷l pasigirdo žingsniai ir prie durų išdygo trys mažiausiai
m÷gstami žmon÷s: Drakas Smirdžius su savo s÷brais - Vinsentu Niurzga ir Gregoru Gyliu.
Drakas Smirdžius su Hariu buvo priešai dar nuo pirmosios kelion÷s
traukiniu į Hogvartsą. Smirdžius, išblyškęs vaik÷zas ištįsusia ir susiraukusia fizionomija, mok÷si Klastūnyne. Jis žaid÷ gaudytoju savo koledžo
kvidičo komandoje - kaip ir Haris savojoje. Niurzga su Gyliu buvo ištikimi Smirdžiaus parankiniai. Raumeningi ir stambūs, Niurzga aukštesnis, apskritai nukirptais plaukais ir drūtu sprandu, o Gylio plaukai stirksojo ežiuku, prie šonų kadaravo ilgos kaip gorilos rankos.
- Tik pažiūr÷kit, kas čia s÷di, - kaip paprastai, tingiai išvogravo Smirdžius, atitraukęs kup÷ duris. - Prietranka ir Žebenkštis.
Niurzga su Gyliu nusijuok÷ trolių balsais.
- Gird÷jau, Vizli, - toliau šnek÷jo Smirdžius, - kad šią vasarą tavo t÷tušiui į rankas pakliuvo aukso? Ar močia nenualpo?
Ronis taip staigiai pašoko, kad nublošk÷ ant grindų Bandito pintinę.
Profesorius Lubinas sušnarpšt÷.
- Kas čia toksai? - negalvodamas ženg÷ atatupstas Smirdžius, vos išvydęs Lubiną.
- Naujas mokytojas, - atsistojo ir Haris - jei reik÷tų tramdyti Ronį. Pakartok, ką sakei, Smirdžiau.
Smirdžius primerk÷ savo blausias akis: ne toks kvailas prad÷ti peštynes mokytojui po nosimi.
- Einam, - burbtel÷jo jis Gyliui su Niurzga, ir jie nucimpino.
Haris ir Ronis v÷l atsis÷do. Ronis tryn÷ krumplius.
- Šiemet nepakęsiu jokių Smirdžiaus užgauliojimų, - piktai pažad÷jo. - Garb÷s žodis. Jei dar pam÷gins šaipytis iš mano šeimos, griebsiu
jam už makaul÷s ir...
Ronis gr÷smingai šmaukštel÷jo ranka.
- Roni, - sušnypšt÷ Hermiona, rodydama į profesorių, - tyliau...
Bet profesorius Lubinas tebemiegojo.
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Lietus pliaup÷, traukinys toliau dund÷jo į šiaurę. Langai virto vientisa
pilka siena, bet pagaliau koridoriuose ir virš bagažo lentynų sužibo
žibintai. Dard÷jo traukinys, barbeno lietus, kauk÷ v÷jas, tačiau Lubinas
pūt÷ sau į akį.
- Jau greit būsim vietoje, - tar÷ Ronis, šalia profesoriaus pasilenkęs prie
visiškai juodo lango. Sulig tais žodžiais traukinys ÷m÷ mažinti greitį.
- Valio! - apsidžiaug÷ Ronis ir atsistojęs ženg÷ dar arčiau lango - m÷gino nors ką įžiūr÷ti. - Aš išbad÷jęs, noriu kuo greičiau į puotą...
- Nepanašu, kad atvykome, - tar÷ Hermiona, pasižiūr÷jusi į laikrod÷lį.
- Tai ko stojame?
Traukinys važiavo vis l÷čiau. Pritilus garo mašinos stūmokliams, į langus dar garsiau ÷m÷ belsti lietus ir v÷jas.
Haris, s÷dintis arčiausiai durų, atsistojęs pažvelg÷ į koridorių. Iš visų
kup÷ smalsiai kyšojo galvos.
Traukinys trūktel÷jęs sustojo, tolimas bumbs÷jimas ir trinks÷jimas sak÷, jog nuo lentynų nuvirto bagažas. Staiga žibintai be niekur nieko užgeso, kup÷ aps÷m÷ juoda tamsa.
- Kas čia darosi? - Hariui už nugaros paklaus÷ Ronio balsas.
- Ai! - sucyp÷ Hermiona. - Roni, čia mano koja!
Haris apgraibomis grįžo į savo vietą.
- Kaip manai, ar kokia avarija?
- Nežinau...
Pasigirdo cypimas, ir Haris pamat÷ neaiškų Ronio siluetą: nusivalęs
plotelį lango, jis ÷m÷ žiūr÷ti laukan.
- Kažkas tenai juda, - praneš÷ jis. - Atrodo, įlipa kažkokie žmon÷s...
Atsidar÷ kup÷ durys ir kažkas žnektel÷jo Hariui ant kojų, skaudžiai
jas prispausdamas.
- Atsiprašau! Ar žinote, kas vyksta? Oi!
- Labas, Nevili, - tar÷ Haris ir, pagrabaliojęs tamsoje, pak÷l÷ Nevilį už
apsiausto.
- Hari, čia tu? Kas atsitiko?
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- Neturiu supratimo. S÷skis...
Garsus šnypštimas ir gailus kniauktel÷jimas - Nevilis pris÷do Banditą.
- Eisiu ir paklausiu mašinistą, - pasigirdo Hermionos balsas. Haris
pajuto, kaip ji pra÷jo, išgirdo atstumiamas duris. Staiga kažkas dunkstel÷jo ir suspieg÷ iš skausmo.
- Kas ten?
- Kas yra?
- Džine?
- Hermiona?
- Ką ten darai?
- Ieškojau Ronio...
- Eikš ir s÷skis...
- Ne čia! Čia aš, Haris!
- Ajai! - sudejavo Nevilis.
- Tyliau! - įsak÷ kimus balsas.
Pagaliau prabudo profesorius Lubinas. Haris gird÷jo, kaip jis čeža kert÷je. Visi nutilo.
Tykiai kažkas trakštel÷jo, ir kup÷ užliejo virpčiojanti šviesa. Profesorius Lubinas laik÷ pilną saują ugnelių. Jos nušviet÷ jo išvargusį pilkšvą
veidą, tačiau akys buvo gyvos ir budrios.
- Niekur neikit, - pasak÷ tokiu pat kimiu balsu ir l÷tai atsistojo atkišęs
saują ugnelių.
Nesp÷jus jam pasiekti durų, jos pačios atsidar÷. Tarpdury, apšviesta
Lubino delne virpančių liepsnelių, stov÷jo mantija apsigobusi figūra, siekianti lubas. Veidą visiškai deng÷ gobtuvas. Haris dirstel÷jo žemyn, ir
jam pasidar÷ bloga. Iš po mantijos kyšojo ranka - tamsi, gliti, tarytum
ilgai puvusi vandenyje...
Haris ją mat÷ tik akimirką. Būtyb÷, lyg pajutusi Hario žvilgsnį, greit
įtrauk÷ ranką į juodo audeklo klostes.
Tada galva po gobtuvu giliai, l÷tai ir šaižiai atsiduso, tarsi traukdama
ne tik orą, bet kažką daugiau. Plūstel÷jo ledinis šaltis. Haris pajuto, kaip
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krūtin÷je sustingo kvapas. Šaltis skverb÷si po oda. Lindo gilyn. Jau pasiek÷ širdį...
Hariui pasidar÷ tamsu akyse. Jį sukaust÷ tas šaltis. Ausyse lyg vanduo
ūž÷. Kažkokia j÷ga jį temp÷ į gelmę, ūžimas vis smark÷jo...
Staiga tolumoje išgirdo riksmus, baisingus siaubo riksmus, maldaujančius pagalbos. Jis nor÷jo pad÷ti šaukiantiesiems, band÷ judinti rankas, bet nepaj÷g÷... viską aplinkui ir jo paties viduje prarijo tirštas baltas
rūkas...
- Hari, Hari, tu gyvas?
Kažkas jam plekšnojo per veidą.
- Kką?
Haris atsimerk÷. Viršuje v÷l deg÷ žibintai, grindys dreb÷jo - Hogvartso ekspresas dund÷jo toliau. Jis buvo nuslydęs ant grindų. Šalia klūp÷jo
Ronis su Hermiona, tol÷liau stov÷jo ir žiūr÷jo profesorius Lubinas su
Neviliu. Hariui buvo baisiai silpna; pak÷lęs ranką stumtel÷ti akinių, ant
veido paliet÷ šaltą prakaitą.
Ronis su Hermiona suglebusį Harį šiaip taip užtrauk÷ ant s÷dyn÷s.
- Na, kaip jautiesi? - bailiai paklaus÷ Ronis.
- Gerai, - atsak÷ Haris, žvilgtel÷damas į duris. Figūros su gobtuvu
neb÷r.
- Kas man atsitiko? Kur tas... tas padaras? Kas r÷k÷?
- Niekas ner÷k÷, - dar bailiau ištar÷ Ronis.
Haris apsižvalg÷ po šviesią kup÷. Džin÷ ir Nevilis perbalę spoksojo į jį.
- Bet aš gird÷jau klykiant...
Jie net pašoko nuo staigaus trekštel÷jimo: profesorius Lubinas ÷m÷
laužyti šokolado plytą - ne plytelę.
- Imk, - pasiūl÷ Hariui ir padav÷ didžiausią luistą. - Valgyk. Bus stipriau.
Haris pa÷m÷ šokoladą, bet nevalg÷.
- Kas buvo tas padaras? - paklaus÷ jis profesorių.
- Psichas, - atsak÷ profesorius, visus apdalydamas šokoladu. - Vienas iš Azkabano Psichų.
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Visi išpūt÷ akis. Lubinas suglamž÷ šokolado pakuotę ir įsid÷jo į kišenę.
- Valgykit, - paragino. - Bus geriau. Atleiskite, bet man reikia šnektel÷t su mašinistu.
Ir jis nu÷jo koridoriumi.
- Tau tikrai nieko neatsitiko, Hari? - rūpinosi Hermiona.
- Nesuprantu... kas čia įvyko? - nusibrauk÷ nuo kaktos prakaitą Haris.
- Na... tas padaras... Psichas... atsistojęs žvalg÷si (tikriausiai, nors jo
veido nemačiau), o tu... tu...
- Maniau, kad tau koks priepuolis ar kas, - vis dar išsigandęs įsiterp÷ Ronis. - Visas pastirai, tada nugriuvai nuo s÷dyn÷s ir prad÷jai tampytis...
- Profesorius Lubinas perženg÷ tave, pri÷jo prie Psicho ir išsitrauk÷
burtų lazdelę, - pasakojo Hermiona. - Tada pasak÷: „N÷ vienas mūsų
neslepiame Sirijaus Bleko po apsiaustais. Eik sau“. Tačiau Psichas n÷ krust,
tada Lubinas kažką sumurm÷jo, iš jo lazdel÷s išl÷k÷ kažkoks sidabrinis
daikčiukas, padaras apsisuko ir tarsi ištirpo...
- Siaubinga, - garsiau negu paprastai prabilo Nevilis. - Ar pajutot,
kaip šalta pasidar÷ jam į÷jus?
- Buvo nei šis, nei tas, - nesmagiai gūžtel÷jo Ronis. - Atrod÷, kad niekad nebebūsiu linksmas...
Džin÷, susigūžusi kamputyje ir atrodanti ne geriau, negu jaut÷si Haris, sukūkčiojo. Hermiona pri÷jusi ją apkabino.
- Bet ar kuris nors... nugriuvote ant grindų? - nedrąsiai paklaus÷ Haris.
- Ne, - atsak÷ Ronis, v÷l neramiai žiūr÷damas į Harį. - Tačiau Džin÷
dreb÷jo kaip lapelis...
Haris nieko nesuprato. Jam buvo silpna, kr÷t÷ drebulys tarsi sergant
gripu, be to, prad÷jo kamuoti g÷da. Kod÷l jis vienas taip ištižo, o kiti ne?
Grįžo profesorius Lubinas. Į÷jęs apsidair÷ ir šyptel÷jęs tar÷:
- Aš to šokolado neužnuodijau, nebijokit...
Haris krimstel÷jo ir nustebo pajutęs, kaip visą kūną iki pat pirštų galiukų užplūdo šiluma.
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- Po dešimties minučių būsim Hogvartse, - pasak÷ profesorius. - Ar
jau geriau, Hari?
Haris neklaus÷, iš kur profesorius žino jo vardą.
- O taip, - sumišęs murmtel÷jo.
Likusį kelią jie beveik nesikalb÷jo. Galų gale traukinys sustojo Hogvartso stotyje ir prasid÷jo išlipimo suirut÷: ūkavo pel÷dos, kniauk÷ kat÷s, iš po Nevilio kepur÷s garsiai kvarktel÷jo rupūž÷. Mažame perone
buvo siaubingai šalta, pyl÷ ledinis lietus.
- Pirmakursiai čionai! - suriko pažįstamas balsas. Haris, Ronis ir Hermiona kitame perono gale išvydo galingą Hagrido stotą, mojantį persigandusiems naujokams, - jų lauk÷ tradicinis k÷limasis per ežerą.
- Ei, trijule, labas! - šūktel÷jo Hagridas miniai virš galvų. Jie jam pamojo, tačiau pasišnek÷t nebuvo kaip, juos atskyr÷ peronu plūstantys vaikai. Haris, Ronis ir Hermiona su visais mokiniais iš÷jo į purviną kelią,
kur jų lauk÷ mažiausiai šimtas karietų, traukiamų, Hario manymu, nematomų arklių, nes kai jie įs÷do ir uždar÷ dureles, karieta savaime trūktel÷jo iš vietos ir nuvažiavo pasilinguodama ir pasikratydama.
Karieta atsidav÷ šiaudais ir pel÷siais. Nuo šokolado Haris pasijuto geriau, bet silpnumas dar nepra÷jo. Ronis su Hermiona vogčiomis į jį žvilgčiojo lyg bijodami, kad jis v÷l nenukeiptų.
Karietai priried÷jus prie puikių geležinių vartų su akmens kolonomis
iš šonų, ant kurių stov÷jo sparnuotų šernų skulptūros, Haris pamat÷ sargyboje stovinčius dar du gobtuvais apsigobusius Psichus. Jį v÷l užliejo
šalto šleikštulio banga. Jis atsišliejo į gumuliuotą atlošą ir buvo užsimerkęs, kol įvažiavo pro vartus. Karieta nuokalne nuried÷jo prie pilies. Iškišusi galvą pro mažą langelį, Hermiona nekantriai žiūr÷jo, kaip art÷ja bokštai bokšteliai. Pagaliau karieta siūbuodama sustojo ir Ronis su Hermiona
išlipo. Nesp÷jo Haris pastatyti kojos ant laiptelio, kai tiesiai į ausį patenkintas sušneko tingus balsas:
- Nejau buvai nualpęs, Poteri? Nev÷kšla nemeluoja? Iš tikrųjų nualpai?
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Alkūne nustūmęs Hermioną, Smirdžius pastojo Hariui kelią ant akmeninių pilies laiptų. Veidas šviet÷ piktdžiuga, blausios akyt÷s nuožmiai
blizg÷jo.
- Varyk šonan, Smirdžiau, - sukandęs dantis iškoš÷ Ronis.
- Ar ir tu buvai nualpęs, Vizli? - garsiai sušneko Smirdžius. - Ar ir
tave, Vizli, išgąsdino sena kaliaus÷ Psichas?
- Kas nors ne taip? - paklaus÷ švelnus balsas - iš kitos karietos išlipo
profesorius Lubinas.
Smirdžius įžūliai nužvelg÷ profesorių nepražiopsodamas nieko: nei
sulopyto apsiausto, nei palaikio lagamin÷lio. Ir kandžiai atsak÷:
- O ne... profesoriau. - Vyptel÷jęs Gyliui su Niurzga, įsived÷ juos į pilį.
Hermiona niūktel÷jo Roniui nugaron paskub÷ti, ir visi trys įsimaiš÷ į
būrį, užtvindžiusį laiptus. Pro didžiąsias ąžuolines duris jie pateko į milžinišką vestibiulį, apšviestą deglais, iš kurio kilo puošnūs marmuro laiptai.
Dešin÷je buvo atviros durys į didžiąją salę. Haris jau ženg÷ paskui
kitus ton pus÷n, bet, vos sp÷jęs išvysti užburtąsias sal÷s lubas, šįvakar
juodas, apniukusias, kai išgirdo šaukiant:
- Poteri! Įkyr÷le! Man reikia su jumis pasikalb÷ti.
Haris ir Hermiona nustebę atsigręž÷. Juos šauk÷ profesor÷ Makgonagal, transfigūracijos mokytoja ir Grifų Gūžtos vadov÷. Tai buvo rūsčios
išvaizdos ragana į kietą kuodą susuktais plaukais; protingas akis deng÷
akiniai keturkampiais r÷meliais. Haris prasispraud÷ prie jos kankinamas
blogos nuojautos: profesor÷s Makgonagal akivaizdoje visad jausdavosi
kažkuo nusikaltęs.
- Ko dabar toks susirūpinęs? Einam į kabinetą, noriu šnektel÷ti. Eik
kur eini, Vizli.
Ronis žiūr÷jo, kaip profesor÷ Harį ir Hermioną nusiveda nuo šurmuliuojančio moksleivių būrio. Per÷ję vestibiulį, marmuro laiptais jie užlipo į antrą aukštą.
Kabinete, nedideliame kambaryje su liepsnojančiu židiniu, profesor÷
parod÷ vaikams s÷stis. Ji įsitais÷ už rašomojo stalo ir be jokių įžangų tar÷:
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- Profesorius Lubinas iš traukinio pasiunt÷ pel÷dą ir praneš÷, kad tau
buvo pasidarę bloga, Poteri.
Nesp÷jus Hariui atsakyti, į duris tyliai pabeld÷ ir įženg÷ madam Pomfri, medicinos sesuo.
Haris užraudo. Negana, kad jis apalpo ar šiaip, dar visi aplink jį šokin÷ja.
- Aš sveikas, nieko man nereikia...
- Aa, ir v÷l tu? - nesiklaus÷ jo madam Pomfri ir pasilenkusi pažiūr÷jo
į veidą. - V÷l užsi÷mei kažkuo pavojingu?
- Jis susidūr÷ su Psichu, Pope, - paaiškino profesor÷.
Jiedvi niūriai susižvelg÷, ir madam Pomfri nepatenkinta klektel÷jo liežuviu.
- Sugalvojo užleisti mokyklą Psichais, - bamb÷jo ji, nubraukdama Hariui plaukus ir užd÷dama delną ant kaktos. - Bus ir daugiau nualpusių.
Taip, kakta šalta ir dr÷gna. Baisūs padarai tie Psichai, tikrai pavojingi gležnesniems žmon÷ms...
- Aš negležnas! - pasipiktino Haris.
- Žinoma, ne, - išsiblaškiusi tarstel÷jo madam Pomfri, jau skaičiuodama jo pulsą.
- Ko jam reikia? - energingai paklaus÷ profesor÷ Makgonagal. - Pagul÷ti? Gal šiąnakt tegu pabūna ligonin÷je?
- Aš sveikas! - pašoko Haris. Baisu net pagalvoti, ką zaunytų Smirdžius, jeigu jis dar pakliūtų į ligoninę.
- Na, bent tur÷tų užvalgyti šokolado, - tar÷ madam Pomfri, stengdamasi pažiūr÷ti Hariui į akis.
- Jau valgiau, - pasak÷ Haris. - Profesorius Lubinas dav÷. Visus pavaišino.
- Nejaugi? - pritariamai linktel÷jo madam Pomfri. - Pagaliau gavome
apsigynimo nuo juodosios magijos mokytoją, kuris išmano vaistus.
- Poteri, ar tau tikrai ne bloga? - griežtai dar pasiklaus÷ profesor÷.
- Tikrai.
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- Puiku. Būk geras, palauk koridoriuje, kol su Hermiona aptarsime
jos tvarkaraštį, tada kartu eisime į salę.
Haris iš÷jo į koridorių su madam Pomfri. Ji kažką niurn÷dama nudrož÷ į ligonin÷s fligelį. Po kelių minučių išlindo laiminga Hermiona ir visi
trys nulipo žemyn į didžiąją salę.
Sal÷je išvydo juodų kepurių jūrą. Koledžų stalai buvo aps÷sti mokinių, jų veidus nušviet÷ tūkstančiai žvakių, sklandančių ore virš stalų.
Profesorius Flitvikas, mažuliukas burtininkas su žilut÷lių plaukų kupeta, iš sal÷s išneš÷ trikoję taburetę ir apibrizgusią smailią juodą kepurę.
- O, praleidome paskirstymą, - sumurm÷jo Hermiona.
Hogvartso naujokai užsid÷davo šią kepurę, ir ji sušukdavo, į kokį koledžą paskiria (Grifų Gūžtos, Varno Nago, Švilpyn÷s ir Klastūnyno). Profesor÷ Makgonagal atsis÷do prie mokytojų stalo, Haris su Hermiona kuo
tyliau pasuko kiton pus÷n, kur s÷d÷jo „grifiukai“. Mokiniai žiopsojo, kaip
jie eina per salę, kai kas rod÷ į Harį pirštais. Nejaugi taip greit apskriejo
žinia apie jo nualpimą pasirodžius Psichui?
Ronis buvo už÷męs jiems vietas sau iš šonų.
- Ką tenai šnek÷jot? - paklaus÷.
Haris prad÷jo aiškinti, tačiau atsistojo kalb÷ti direktorius.
Profesorius Dumbldoras buvo labai senas, bet visad atrod÷ kupinas
energijos. Jis tur÷jo gal metro ilgumo sidabrinius plaukus ir barzdą, ant
nereg÷tai kumpos nosies nešiojo pusinius akinukus. Jį daugelis vadino
didžiausiu šimtmečio burtininku, bet Haris ne d÷l to jį gerb÷. Albas Dumbldoras k÷l÷ pasitik÷jimą, ir Haris, žiūr÷damas, kaip direktorius šypsosi
mokiniams, pirmą kartą nuo tos akimirkos, kai į kup÷ įslinko Psichas,
pasijuto visiškai ramus.
- Sveiki! - prabilo Dumbldoras. Ant jo barzdos mirguliavo žvakių at
švaitai. - Sveiki sulaukę dar vienų mokslo metų Hogvartse! Turiu jums
pranešti keletą dalykų, o kadangi vienas yra nepaprastai rimtas, manau,
geriausia nuo jo ir prad÷ti, kad gal÷tum÷te pulti prie šių nuostabių vaišių... - Krenkštel÷jęs Dumbldoras kalb÷jo toliau: - Kaip visi įsitikinote
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Hogvartso eksprese, mokykloje vieši grupel÷ Azkabano gvardiečių - Psichų, atvykusių Magijos ministerijos pavedimu.
Jis stabtel÷jo, ir Haris prisimin÷, kaip ponas Vizlis sak÷, jog Dumbldoras nepatenkintas, kad Psichai saugo mokyklą.
- Jie eina sargybą prie visų mokyklos durų, - kalb÷jo Dumbldoras, tod÷l, kol jie yra čia, primygtinai prašau be leidimo neiti iš mokyklos.
Psichų neapgausi jokiais triukais ar maskuote... net neregimaisiais apsiaustais, - pridūr÷ jis, ir Haris su Roniu susižvelg÷. - Psichai nesupranta
maldavimų ar pasiteisinimų. Taigi įsp÷ju visus ir kiekvieną atskirai neduoti jiems progos jūsų skriausti. Kreipiuosi į prefektus, naująjį seniūną
ir seniūnę prašydamas pasirūpinti, kad n÷ vienas mokinys nenukent÷tų
nuo Psichų.
Persis, s÷dintis per kelias k÷des nuo Hario, oriai išpūt÷ krūtinę ir valdingai apsidair÷. Dumbldoras v÷l nutilo, rimtu žvilgsniu nužvelg÷ salę.
Niekas nei krust, nei cypt.
- Dabar apie smagesnius reikalus, - prabilo po valand÷l÷s. - Malonu
pasveikinti du naujus mokytojus, šiemet papildžiusius mūsų gretas. Pirmiausia profesorių Lubiną, kuris sutiko užimti apsigynimo nuo juodosios magijos mokytojo vietą.
Sutekšeno skystučiai plojimai. Smarkiai plojo tik tie, kas važiavo traukiniu kartu su profesoriumi Lubinu, tarp pastarųjų ir Haris. Profesorius
atrod÷ tikras vargšas šalia kitų mokytojų, pasipuošusių geriausiais drabužiais.
- Pažiūr÷k į Sneipą! - sušnypšt÷ Hariui ausin Ronis.
Profesorius Sneipas, nuodų ir vaistų mokytojas, s÷d÷jo įsmeigęs akis į
Lubiną. Visi žinojo, kad Sneipas nor÷jo d÷styti apsigynimą nuo juodosios magijos, tačiau net Harį, nekenčiantį Sneipo, apstulbino grimasa,
iškreipusi jo liesą blyškų veidą. Tai buvo ne pyktis, o neapykanta. Haris
puikiai pažino šią išraišką: Sneipas visada šitaip žvelgdavo į Harį.
- Dabar apie kitą paskyrimą, - toliau kalb÷jo Dumbldoras, nutilus retiems plojimams, sutikusiems Lubiną. - Ką gi, apgailestaudamas prane-
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šu, kad pra÷jusių mokslo metų pabaigoje mus paliko profesorius Ketlburnas, magiškųjų gyvūnų priežiūros mokytojas. Iš÷jo į pensiją nor÷damas dar pagyventi, kol neprarado rankos ar kojos. Tačiau džiugu, kad jo
vietą už÷m÷ ne kas kitas, o Rub÷jus Hagridas, - sutiko mokytojauti šalia
savo pagrindinių, miško sargo pareigų.
Haris, Ronis ir Hermiona apstulbo. Tada paš÷lo ploti kartu su visais.
Prie Grifų Gūžtos stalo kilo tikra audra. Haris persilenkęs akimis susirado Hagridą - tas s÷d÷jo raudonas kaip burokas ir spoksojo į didžiules
savo plaštakas, juodos barzdos tankm÷je sl÷pdamas plačią šypseną.
- Reik÷jo žinoti! - kauk÷ Ronis, kumščiu daužydamas stalą. - Kas dar
būtų gal÷jęs atsiųsti knygą, kuri kandžiojasi?
Haris, Ronis ir Hermiona pagaliau liov÷si ploti. V÷l prabilus profesoriui Dumbldorui, jie pamat÷, kad Hagridas staltiese šluostosi ašaras.
- Na, regis, tiek tebuvo svarbių naujienų, - užbaig÷ Dumbldoras. Prad÷kime puotą!
Staiga l÷kšt÷s ir taur÷s prisipild÷ valgių ir g÷rimų. Pajutęs vilkišką apetitą, Haris puol÷ visko ragauti.
Vaiš÷s buvo nuostabios. Sal÷je visi kleg÷jo, juok÷si, žvang÷jo peiliai ir
šakut÷s. Tačiau Hariui, Roniui ir Hermionai rūp÷jo kuo greičiau pavalgyti, nes nor÷jo pasišnek÷ti su Hagridu. Suprato, kaip jam malonu būti
mokytoju. Hagridas nebuvo tikras burtininkas: trečiame kurse jį pašalino iš mokyklos už nusikaltimą, kurio jis iš tikrųjų nepadar÷. Praeitais
mokslo metais kaip tik Haris, Ronis ir Hermiona grąžino jam gerą vardą.
Pagaliau, kai iš aukso l÷kščių dingo paskutiniai moliūgų torto kąsneliai,
Dumbldoras paskelb÷, jog jau laikas į lovas, ir jie puol÷ prie Hagrido.
- Sveikiname, Hagridai! - suspigo Hermiona, jiems prib÷gus mokytojų stalą.
- Vis jūsų trijų nuopelnas, - tar÷ Hagridas, servet÷le šluostydamasis
nušvitusį veidą.- Negaliu patik÷ti... didis žmogus tas Dumbldoras...
kai tik profesorius Ketlburnas pasak÷, kad jau sotus to darbo, iškart at÷jo
į mano trobelę... aš nieko daugiau netroškau...
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Susigraudinęs jis v÷l įsikniaub÷ į servet÷lę, ir profesor÷ Makgonagal
juos nuvijo šalin.
Haris, Ronis ir Hermiona su visais kitais „grifiukais“ ÷m÷ lipti marmuro laiptais, paskui, jau labai pavargę, leidosi ilgais koridoriais ir v÷l
lipo laiptais, aukštyn ir aukštyn, iki pat slapto į÷jimo į Grifų Gūžtą. Didelis Storul÷s portretas, dengiantis angą, paklaus÷:
- Slaptažodis?
- Ateinu, ateinu! - šauk÷ iš minios galo Persis. - Naujasis slaptažodis
yra Fortuna major!
- O varge... - liūdnai tar÷ Nevilis Nev÷kšla. Jis sunkiai įsimindavo
slaptažodžius.
Sulindę pro angą į bendrąjį kambarį, berniukai ir mergait÷s pasuko
prie skirtingų laiptų. Haris užkop÷ įvijais laiptais su vienintele mintimi
galvoje: kaip gera grįžti. Štai jie pagaliau tokiame įprastame apskritame
miegamajame su keturiomis senovin÷mis lovomis, ir Haris apsidairęs pagaliau pasijuto namie.
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ŠEŠTAS SKYRIUS

Aštrūs nagai ir arbatžolių lapeliai
Kai kitą rytą Haris, Ronis ir Hermiona at÷jo į didžiąją salę pusryčių, pirmiausia pamat÷ Draką Smirdžių: dideliam „klastuolių“ būriui jis aiškiai
pasakojo kažką labai juokinga. Jiems praeinant Drakas komiškai suvaidino alpstantį, ir visi ÷m÷ kvatoti.
- Nekreipk d÷mesio, - pasak÷ Hermiona iš paskos einančiam Hariui. Tiesiog jo nepaisyk, neverta...
- Ei, Poteri! - sužvigo Pens÷ Parkinson, mergiot÷ iš Klastūnyno su mopso fizionomija. - Poteri! Art÷ja Psichai, Poteri! Ūūūūūū!
Haris atsis÷do prie Grifų Gūžtos stalo šalia Džordžo Vizlio.
- Naujas trečio kurso tvarkaraštis, - pastūm÷jo jiems lapą Džordžas. Kas tau, Hari?
- Smirdžius, - atsak÷ Ronis, s÷sdamasis Džordžui iš kito šono ir piktai
šnairuodamas į Klastūnyno stalą.
Džordžas, dirstel÷jęs ton pus÷n, dar sp÷jo pamatyti, kaip Smirdžius
v÷l suvaidino, kad alpsta iš siaubo.
- Tas pašlem÷kas, - ramiai tar÷. - Vakar nebuvo toks narsus, kai Psichai pasirod÷ traukinio gale. Atidūm÷ į mūsų kup÷, ar ne, Fredi?
- Vos neapsimyžo, - su panieka d÷btel÷jo Fredis į Smirdžių.
- Ir man pačiam nelabai patiko, - tar÷ Džordžas. - Kad ir baisūs tie
Psichai...
- Atrodo, visus vidurius užšaldo, ar ne? - tar÷ Fredis.
- Tačiau tu nenugeibai, ką? - tyliai pasak÷ Haris.
- Užmiršk, Hari, - padrąsino Harį Džordžas. - Prisimeni, Fredi, kaip
t÷tis vieną kartą tur÷jo vykt į Azkabaną? Sak÷ klaikesn÷s vietos nematęs.
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Grįžo nusilpęs ir drebantis... Šitie Psichai iš bet kokios vietos išsiurbia
džiaugsmą. Tod÷l dauguma kalinių išprot÷ja.
- Be to, pažiūr÷sim, kaip Smirdžius šaipysis po pirmų kvidičo rungtynių, - pridūr÷ Fredis. - Gal nepamiršai, kad pirmąsias sezono varžybas
žaidžia Grifų Gūžta ir Klastūnynas?
Tą vienintelį kartą, kai Haris ir Smirdžius susitiko kvidičo aikšt÷je,
Smirdžius gražiai apsijuok÷. Bent kiek pralinksm÷jęs, Haris kibo į dešreles ir keptus pomidorus.
Hermiona nagrin÷jo savo naująjį tvarkaraštį.
- O, gerai, jau šiandien pradedam keletą naujų dalykų, - apsidžiaug÷.
- Hermiona, - žvilgtel÷jo jai per petį Ronis, - tavo tvarkaraštis sumakaluotas. Žiūr÷k, užrašyta po dešimt pamokų per dieną. Tiek net laiko
n÷ra.
- Susp÷siu. Viską suderinau su profesore Makgonagal.
- Tu tik pažiūr÷k, - juok÷si Ronis. - Matai šį rytą? Devintą valandą ateities būrimas. O apačioje - devintą valandą žiobarotyra. Ir... - pasilenk÷
arčiau Ronis, netik÷damas savo akimis, - dar žemiau aritmomantija, irgi
devintą valandą. Suprantu, Hermiona, kad esi gabuol÷, bet šitokie gabumai neįmanomi. Kaip ruošies vienu metu būti trijose pamokose?
- Nebūk kvailas, - atšov÷ Hermiona. - Ir nemanau būti iš karto trijose
pamokose.
- Kaip tada?..
- Paduok marmeladą, - liep÷ Hermiona.
- Bet...
- Klausyk, Roni, kas tau darbo, jei mano tvarkaraštis truputį perkrautas? Sakiau, kad viską suderinau su profesore Makgonagal.
Į salę įženg÷ Hagridas. Apsivilkęs savo ilgaisiais kurmenų kailiniais,
didžiule plaštaka laikydamas už uodegos negyvą šešką.
- Įsivaizduojat? - stabtel÷jęs gyvai paklaus÷. - Jūs būsit pačioj pirmoj
mano gyvenime pamokoj! Iškart po pietų! Ruošiuosi nuo penkių... galgi
viskas bus gerai... Aš - mokytojas... dievaži...
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Plačiai nusišypsojęs nudrož÷ prie mokytojų stalo tebemosikuodamas
šešku.
- Įdomu, kam jis taip ruošiasi? - sunerimo Ronis.
Mokiniai jau skirst÷si iš sal÷s į pirmąją pamoką. Ronis pasižiūr÷jo į
tvarkaraštį.
- Jau eikim, matai, Šiaurinio bokšto viršuje ateities būrimo pamoka.
Reik÷s dešimties minučių nueiti...
Greit baigę pusryčiauti, atsisveikino su Fredžiu ir Džordžu ir iš÷jo iš
sal÷s. Prie Klastūnyno stalo Smirdžius v÷l suvaidino, kad alpsta. Harį
palyd÷jo kvatojimas.
Kelion÷ į Šiaurinį bokštą buvo ilga. Per dvejus metus Hogvartse jie vis
tiek nesp÷jo visko sužinoti apie pilį, tad ir Šiauriniame bokšte nebuvo
buvę.
- Turi... būti... trum-pes-nis... kelias... - pūkšt÷ Ronis, lipdamas į aštuntą aukštą. Atsidūr÷ nematytoje laiptų aikštel÷je, visiškai tuščioje, tik
ant akmenų sienos kab÷jo didelis paveikslas, vaizduojantis žol÷s plotelį.
- Man rodos, čia, - parod÷ Hermiona tuščią koridorių dešin÷je.
- Negali būti, - nesutiko Ronis. - Ten pietin÷ pus÷. Žiūr÷k, pro langą
matyti ežero kraštelis...
Haris žiūr÷jo į paveikslą. Į pievelę atrisnojo riebus obuolmušis ponis
ir ÷m÷ ramiai rupšnoti žolę. Haris jau buvo pripratęs, kad Hogvartso
paveikslų veik÷jai juda ir keliauja vieni pas kitus, bet vis tiek patikdavo
žiopsoti. Netrukus ponį atsivijo kresnas riteris su šarvais. Išžaliuoti antkeliai rod÷, kad jis nudribo nuo savo arklelio.
- Aha! - suriko išvydęs tris draugus. - Kokie niekšai įženg÷ į mano
valdas? Ar tik neat÷jote pasijuokti, kad nuvirtau? Nagi, arčiau, jūs nenaud÷liai, šunys!
Apstulbę jie žiūr÷jo, kaip neūžauga riteris išsitrauk÷ kardą ir ÷m÷ juo
įnirtingai mojuoti net šokin÷damas iš pykčio. Tačiau kardas jam buvo
per ilgas: švystel÷jęs juo per smarkiai, neišsilaik÷ ir plojosi ant pilvo.
- Ar neužsigavote? - paklaus÷ Haris, žengęs artyn.
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- Pasitrauk, niekingas pagyrūne! Šalin, išgama!
Riteris v÷l sugniauž÷ kardą ir juo pasiremdamas atsistojo, tačiau smaigalys įlindo į dirvoną ir, kad ir kiek mugino, ištraukti jo nepasisek÷. Galų
gale riteris v÷l išsities÷ ant žol÷s ir pak÷lęs antveidį ÷m÷ braukti prakaitą.
- Paklausykite, - kreip÷si Haris, pasinaudodamas riterio nuovargiu, mes ieškome Šiaurinio bokšto. Gal kartais žinote kelią tenai?
- Nuotykių ieškotojai! - Riteriui beregint išgaravo visas pasiutimas.
Žvangindamas šarvais atsistojo ir sušuko: - Bičiuliai, sekite paskui mane, ir mes rasime kelion÷s tikslą arba žūsime kovoje!
Bergždžiai dar kartą trūktel÷jęs kardą, nes÷kmingai pabandęs užs÷sti
ant ponio, paragino:
- Žygiuojame p÷sti, taurūs ponaičiai ir šviesioji dama! Pirmyn!
Pirmyn!
Ir jis, nubaršk÷jęs į paveikslo kairę pusę, išnyko už r÷mo. Jie nusiskubino koridoriumi paskui jį, klausydamiesi, kur džeržga šarvai. Retkarčiais išvysdavo jį lapatuojant per paveikslą.
- Stipryb÷s, blogiausia dar prieš akis! - suriko riteris, ir jie pamat÷,
kad jis iššoko priešais išsigandusias moteris su krinolinais, esančias paveiksle ant įvijų laiptų sienos.
Haris, Ronis ir Hermiona uždusę repečkojosi tokiais susuktais laiptais, kad net galva apsisuko. Pagaliau viršuje jie išgirdo balsus ir suprato
pasiekę klasę.
- Sudiev! - atsisveikino riteris, kyštel÷damas galvą į kažkokių šiurpių
vienuolių paveikslą. - Sudiev, mano bendražygiai! Jei kada prireiktų kilnios širdies ir plieninių raumenų, pašaukite serą Kadogeną!
- Gerai, pašauksime, - burbtel÷jo Ronis, - jei kada prireiktų pamiš÷lio.
Viršuje laiptų aikštel÷je stov÷jo beveik visi mokiniai. Durų nesimat÷.
Ronis kumštel÷jo Hariui alkūne ir parod÷ į lubas, kur buvo apskritas
liukas su žalvarine lentele.
- Sibil÷ Treloni, ateities būrimo mokytoja, - perskait÷ Haris. - Kaip
mes ten pateksime?
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Lyg atsakydamas į klausimą, liuko dangtis pakilo ir Hariui prie kojų
nusileido sidabrin÷s kop÷čios. Visi nutilo.
- Aš po tavęs, - išsišiep÷ Ronis, ir Haris užlipo pirmas.
Tokiame keistame kabinete dar niekad nebuvo atsidūręs. Tiesą sakant,
jokio panašumo į kabinetą, o kažkoks pal÷p÷s ir senamadiškos arbatin÷s
mišinys. Stov÷jo sugrūsta gal dvidešimt nedidukų apvalių stalelių, aplink juos - kartūnu apmušti kr÷sleliai ir minkšti pufai. Kambarį apšviet÷
blausi rausva šviesa, visos užuolaidos užtrauktos, lempos apklotos raudonomis skepetomis. Buvo karšta kaip pirtyje, po apkrauta židinio atbraila liepsnojanti ugnis skleid÷ troškų, šleikštų kvapą, ant jos buvo užkaistas didelis vario katilas. Lentynos palei ratu einančias sienas buvo
prigrūstos apdulk÷jusių plunksnų, žvakigalių, sutrintų kortų, kristalinių rutulių ir arbatos puodelių.
Šalia Hario atsistojo Ronis, visi šnibžd÷damiesi susigrūdo aplink.
- Kur ji? - paklaus÷ Ronis.
Staiga šeš÷liuose suskambo balsas, tylus ir sakytum verksmingas.
- Sveiki. Kaip malonu pagaliau jus matyti fiziniame pasaulyje.
Hariui pirmiausia pasirod÷, jog regi didžiulį spindintį vorą. Profesor÷ Treloni išlindo į židinio šviesą, ir jie pamat÷, jog ji plonyt÷ kaip
smilga. Grubūs akiniai akis didino keletą kartų, ji buvo apsigaubusi
plonyte žibučiais nusagstyta skara. Ant ištįsusio kaklo kab÷jo nežinia
kiek eilių grandin÷lių ir karolių, rankų kojų net nesimat÷ per žiedus ir
apyrankes.
- S÷skite, vaikai, s÷skite, - pakviet÷ ji, ir visi nevikriai susirang÷ kr÷sluose ar ant pufų. Haris, Ronis ir Hermiona sus÷do kartu.
- Sveiki atvykę į pirmą ateities būrimo pamoką, - prabilo profesor÷
Treloni, atsis÷dusi į sparnuotą kr÷slą priešais židinį. - Aš esu profesor÷
Treloni. Ko gera, lig tol jums neteko manęs matyti. Įsitikinau, kad per
dažnas laipiojimas į mokyklos šurmulį man aptemdo Vidinę akį.
Niekas niekaip neatsiliep÷ į šį stulbinantį pareiškimą. Grakščiai pasitaisiusi šaliką, profesor÷ Treloni kalb÷jo toliau:
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- Taigi jūs pasirinkote ateities būrimą, sunkiausią iš visų magijos rūšių. Turiu iš anksto persp÷ti, kad jeigu nesate apdovanoti aiškiaregyste,
mažai ko gal÷siu išmokyti. Knygos šioje srityje ne viską gali...
Tai išgirdę Haris su Roniu šypsodami žvilgtel÷jo į Hermioną: ji, atrodo,
apstulbo išgirdusi naujieną, kad knygos mažai ką pad÷s mokantis šį
dalyką.
- Daugelis burtininkų ir raganų, kad ir kaip meistriškai sugeba trankytis, leisti smarvę ar ką nors pradanginti, deja, nemoka praskleisti ateities paslapčių šydo, - kalb÷jo profesor÷ Treloni, didžiul÷mis spindinčiomis akimis vieną po kito nužvelgdama įsitempusius mokinių veidus. Toks talentas retai kam duodamas. Tu, berniuk, - staiga kreip÷si ji į Nevilį, ir tas vos nenusirito nuo pufo, - ar tavo senel÷ sveika?
- Manau, taip, - išlemeno Nevilis.
- Tavim d÷ta, vaikeli, nebūčiau taip įsitikinusi, - pasak÷ profesor÷.
Ant jos ilgų smaragdo auskarų blykstel÷jo židinio ugnies atšvaitai. Nevilis žioptel÷jo. Profesor÷ ramiai aiškino toliau: - Šiemet susipažinsime
su pagrindiniais ateities būrimo būdais. Pirmąjį semestrą mokysim÷s
burti iš arbatžolių lapelių. Kitą semestrą pereisime prie chiromantijos.
Tarp kitko, mergaite, - staiga tar÷ ji Parvatei Patil, - saugokis rudaplaukio.
Parvat÷ d÷btel÷jo į už jos s÷dintį Ronį ir patrauk÷ savo kr÷slelį toliau
nuo jo.
- Vasaros pradžioje imsim÷s kristalinio rutulio - aišku, jeigu būsime
baigę ugnies ženklus. Tiesa, vasario m÷nesį pamokas nutrauks bjauri gripo epidemija. Aš pati neteksiu balso. O apie Velykas vienas iš mūsų išeis
visam laikui.
Šią pranašystę sutiko spengianti tyla, bet profesorei buvo n÷ motais.
- Mieloji, - tar÷ ji arčiausiai s÷dinčiai ir bailiai susigūžusiai Levandai
Rudei, - ar negal÷tum paduoti didžiausio sidabrinio arbatinuko?
Levanda su akivaizdžiu palengv÷jimu atsistojo, nuo lentynos nuk÷l÷
didžiulį arbatinį ir pastat÷ ant staliuko priešais profesorę.
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- D÷kui, vaike. Tarp kitko, tai, ko tu bijai, atsitiks penktadienį, spalio
šešioliktą.
Levanda sudreb÷jo.
- Dabar noriu, kad susiskirstytum÷te poromis. Imkite nuo lentynos
puodelį, prieikite, aš įpilsiu arbatos. Atsis÷dę visą išgerkite. Likučius triskart pateliūskuokite kaire ranka, tada apverskite puodelį į l÷kštutę. Išb÷gus paskutiniam skysčiui, duokite puodelį savo porininkui sp÷ti. Arbatžolių išsid÷stymą aiškinkit÷s pagal penktą ir šeštą „Ateities be paslapties šydo“ puslapius. Aš vaikščiosiu ir jums patarin÷siu. O tu, vaikeli, pa÷m÷ ji Neviliui už alkūn÷s, kai tas ÷m÷ stotis, - kai sudaužysi pirmą
puodelį, būk geras ir kitą imk m÷lynais raštais. Rausvais man pačiai labai
patinka.
Ir tikrai - vos Nevilis pri÷jo prie lentynos, suskambo dūžtantis porcelianas. Profesor÷ prisistat÷ su semtuv÷liu ir šepečiu.
- Nagi, dabar imk m÷lyną, jeigu nieko prieš. Ačiū...
Haris su Roniu grįžo su pilnais puodeliais prie staliuko ir steng÷si kuo
greičiau išgerti kone verdančią arbatą. Likučius pateliūskavo, kaip buvo
mokiusi profesor÷, ir apvož÷ puodelius.
- Tvarka, - tar÷ Ronis, kai abudu atsivert÷ nurodytus puslapius. - Ką
matai mano puodelyje?
- Šlapią rudą marmalą, - atsak÷ Haris. Nuo aštriai dvokiančios ugnies ÷m÷ miegas ir niauk÷si protas.
- Pasitelkite vaizduotę, vaikai, tegul jūsų akys žvelgia giliau kasdienyb÷s! - ragino profesor÷.
Haris paband÷ susikaupti.
- Na, taip, panašu į kreivą kryžių, - pasak÷ žvilgtel÷jęs į vadov÷lį. Tai reiškia, kad tavęs laukia „išbandymai ir kančia“... atsiprašau... Bet
galima įžiūr÷ti ir saulę. O tai... reiškia „didelę laimę“. Taigi kent÷si, bet
būsi labai laimingas.
- Patarčiau pasitikrint savo vidinę akį, - pasak÷ Ronis, ir abu ÷m÷ krizenti, bet profesor÷ žvilgsniu juos sudraud÷.
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- Mano eil÷. - Ronis suraukęs kaktą įsistebeilijo į Hario arbatžoles. Vienas gumul÷lis panašus į skryb÷lę. Gal kartais dirbsi Magijos ministerijoje.. . - Jis pasuko puodelį. - Bet šitaip atrodo panašiau į gilę... Kas tai
būtų? - Jis įkišo nosį į vadov÷lį. - „Netik÷ta s÷km÷ ir turtai“. Puiku, gal÷si ir man paskolinti. O čia, - v÷l pasuko jis puodelį, - atrodo lyg ir koks
gyvūnas... begemotas... ne, avis...
Haris prunkštel÷jo, profesor÷ staigiai atsigręž÷.
- Duok, aš pažiūr÷siu, - priekaištingai tar÷ ji Roniui ir pa÷m÷ Hario
puoduką. Visi tyl÷dami sužiuro į ją.
Profesor÷ Treloni įbed÷ akis į arbatžoles ir ÷m÷ sukti puodelį priešais
laikrodžio rodyklę.
- Sakalas... vaike, turi mirtiną priešą.
- Bet šitai visi žino, - garsiai sušnibžd÷jo Hermiona. Profesor÷ Treloni
griežtai pažvelg÷ į ją. - Iš tiesų. Visi žino apie Harį ir Pati Žinote Ką.
Haris su Roniu žiūr÷jo į ją su nuostaba ir susižav÷jimu. Nebuvo gird÷ję, kad Hermiona šitaip kalb÷tų su mokytoju. Profesor÷ Treloni nesiteik÷ nieko atsakyti. Įbedusi akis į Hario arbatžoles, pranašavo toliau:
- Kuoka... užpuolimas... Vaje, koks nelaimingas puodelis...
- Man pasirod÷ skryb÷l÷, - nedrąsiai paprieštaravo Ronis.
- Kaukol÷... tavęs tyko pavojus, vaike...
Visi s÷d÷jo kaip nudiegti ir spoksojo. Profesor÷ paskutinį kartą pasuko puodelį, aiktel÷jo, tada suriko.
V÷l sužvango dūžtantis porcelianas: Nevilis sukūl÷ antrą puodelį. Profesor÷ Treloni, užsimerkusi ir žiedais tviskančią ranką prispaudusi prie
širdies, susmuko į laisvą kr÷slelį.
- Mielas vaikeli... vargšas vaikeli... ne... verčiau nesakysiu... ne...
neklauskite...
- Kas ten yra, profesore? - būtinai paklaus÷ Dinas Tomas. Visi pakilo
ir iš l÷to apstojo Hario ir Ronio staliuką, grūdosi prie profesor÷s nor÷dami patyrin÷ti Hario puodelį.
- Vaikeli, - tragiškai atsimerk÷ profesor÷ Treloni, - tave persekioja
Kraupas.
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- Kas toksai? - nesusigaud÷ Haris.
Mat÷, kad ne jis vienas nesuprato: Dinas Tomas gūžtel÷jo, Levanda
Rud÷ atrod÷ suglumusi, tačiau visi kiti iš siaubo užsi÷m÷ burnas.
- Kraupas, vaikeli, Kraupas! - pasibais÷jo profesor÷, kad Hariui neaišku. - Milžiniško šuns šm÷kla, kuri vaidenasi kapin÷se! Vaikeli, tai ženklas... blogiausias mirties ženklas!
Hariui nu÷jo per širdį. Šuo ant „Mirties ženklų“ viršelio „Gražmenų ir
juodulių“ knygyne... Šuo, šm÷stel÷jęs Magnolijų gatv÷s šeš÷liuose... Jau
ir Levanda Rud÷ užsi÷m÷ burną. Visi žiūr÷jo į Harį; visi, išskyrus Hermioną, - atsik÷lusi ji pri÷jo prie profesor÷s Treloni staliuko.
- Man visai nepanašu į Kraupą, - pasak÷.
Profesor÷ Treloni nedraugiškai sušnairavo į Hermioną.
- Tu jau man atleisk, vaikeli, tačiau tavo labai silpna aura. Beveik jokio
jautrumo ateities skleidžiamiems virpesiams.
Semas Finiganas kraip÷ galvą ir šiaip, ir taip.
- Jeigu taip žiūr÷si, atrodo kaip Kraupas, - kone prisimerkęs padar÷
išvadą. - Bet iš čia panašiau į asilą, - tar÷ pasvirdamas į kairę.
- Įdomu, kada baigsite aiškintis, ar aš mirsiu, ar ne! - supyko Haris,
net pats save nustebindamas. Niekas nedrįso pakelt į jį akių.
- Manau, šios dienos pamoką tuo ir baigsime, - verksmingiausiu savo balsu pareišk÷ profesor÷ Treloni. - Taip... prašom, vaikai, susid÷ti reikmenis...
Mokiniai tylomis grąžino profesorei puodelius, susikrov÷ knygas, užsiseg÷ kuprines. Net Ronis veng÷ Hario žvilgsnio.
- Kol v÷lei susitiksime, - silpnu balseliu užbaig÷ profesor÷, - tegul visus lydi s÷km÷. O tu, - parod÷ ji į Nevilį, - kitą kartą pav÷luosi, tod÷l
pasistenk neatsilikti nuo visų.
Haris, Ronis ir Hermiona nulipo kop÷čiomis žemyn, tyl÷dami nutaps÷jo laiptais ir patrauk÷ į profesor÷s Makgonagal transfigūracijos pamoką. Taip ilgai nesurado klas÷s, kad vos vos susp÷jo, nors ir anksčiau iš÷ję
iš ateities būrimo pamokos.
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Haris susirado vietą pačiame klas÷s gale, nes jaut÷si lyg prožektorių
apšviestas: visi vogčiomis dirsčiojo į jį, tarsi bet kurią akimirką tur÷tų
griūti negyvas. Jis beveik negird÷jo, ką profesor÷ Makgonagal
pasakojo apie Animagus (burtininkus, galinčius pasiversti gyvūnais),
ir net nežiūr÷jo, kai ji pasivert÷ raina kate su akinių ratilais aplink
akis.
- Dievaži, nesuprantu, kas jums šiandien pasidar÷, - pyktel÷jo profesor÷ Makgonagal, lengvu spragtel÷jimu atsivertusi į žmogų ir piktai žiūr÷dama į juos. - Aišku, nesvarbu, bet vis tiek keista: pirmas kartas, kai
klas÷ neplojo man pasivertus.
Visų galvos atsisuko į Harį, bet niekas nieko nesak÷. Tada Hermiona
pak÷l÷ ranką.
- Profesore, mes ką tik tur÷jome pirmą ateities sp÷jimo pamoką ir
būr÷me iš arbatžolių lapelių, ir...
- Aa, suprantama, - staiga susirauk÷ Makgonagal. - Daugiau gali neaiškinti, Hermiona. Sakykite, kuris iš jūsų šiemet mirs?
Visi išpūt÷ akis.
- Aš, - pagaliau atsiliep÷ Haris.
- Aišku, - tar÷ profesor÷ Makgonagal, įsmeigusi į jį savo akylą žvilgsnį. - Ką gi, Poteri, tur÷tum žinoti, kad Sibil÷ Treloni, prad÷jusi pas mus
dirbti, kasmet vienam moksleiviui išpranašauja mirtį. Kol kas dar n÷ vienas nemir÷. Įžvelgti mirties ženklus - jos m÷gstamiausias būdas susipažinti su nauja klase. Aš niekada neapkalbu kolegų, tačiau... - Profesor÷
stabtel÷jo, šnerv÷s nubalo. - Ateities sp÷jimas - viena netiksliausių magijos šakų. Nesl÷psiu, kad šitam dalykui neturiu kantryb÷s. Tikri aiškiaregiai - retenyb÷, o profesor÷ Treloni... - Ji v÷l nutilo ir paskui labai kasdieniškai pridūr÷: - Tu, Poteri, man atrodai sveikas kaip ridikas, tod÷l gal
nesupyksi, jei aš tavęs šiandien neatleisiu nuo namų darbų. Žinoma, jei
gu mirsi, gal÷si jų nebeatnešti.
Hermiona nusijuok÷. Hariui pasidar÷ linksmiau. Toli nuo rausvos prieblandos ir smarv÷s profesor÷s Treloni kabinete arbatžolių žiupsnelis ne-
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be taip baugino. Tačiau ne visi nusiramino. Ronis vis dar atrod÷ susirūpinęs, o Levanda Rud÷ sušnibžd÷jo:
- Bet ji atsp÷jo, kad Nevilis sudaužys puodelį?
Pasibaigus transfigūracijos pamokai, drauge su visais bičiuliai nudund÷jo į didžiąją salę pietauti.
- Roni, pralinksm÷k, - pastūm÷ jam troškinio dubenį Hermiona. - Ar
negird÷jai, ką sak÷ profesor÷ Makgonagal?
Ronis šaukštu įsid÷jo troškinio ir pa÷m÷ šakutę, bet valgyt neprad÷jo.
- Hari, - tyliai ir labai rimtai paklaus÷, - ar tikrai neteko kur nors matyti didelio juodo šuns?
- Taigi kad teko. Mačiau tą vakarą, kai iš÷jau iš Durslių.
Ronis išmet÷ šakutę.
- Gal koks benamis buvo, - ramiai tar÷ Hermiona.
Ronis pažiūr÷jo į Hermioną kaip į beprotę.
- Hermiona, jeigu Haris mat÷ Kraupą, blogas... labai blogas ženklas.
Mano... mano d÷d÷ Bilijus irgi mat÷... ir po paros mir÷!
- Sutapimas, - išdidžiai pareišk÷ jiems Hermiona, įsipildama moliūgų sunkos.
- Pati nežinai, ką šneki! - jau supyko Ronis. - Kraupas bet kokį burtininką gali mirtinai išgąsdinti!
- Na, matai, - ÷m÷ mokyti jį Hermiona, - pamato Kraupą ir miršta iš
baim÷s. Taigi Kraupas n÷ra mirties ženklas, o jos priežastis! Haris teb÷ra
su mumis, nes jis ne toks kvailas, kad pamatęs tokį šunį galvotų: ką gi,
laikas pakratyti kojas!
Ronis vien lūpomis kažką atkirto Hermionai, ši išsitrauk÷ iš kuprin÷s
naujut÷laitį aritmomantijos vadov÷lį ir atr÷m÷ į sulčių stiklinę.
- Mano manymu, ateities būrimas - labai jau miglotas dalykas, - tar÷
ieškodama reikiamo puslapio. - Per daug sp÷lionių, jeigu norite žinoti.
- Tas Kraupas puodelyje visai nebuvo miglotas! - įtūžo Ronis.
- Bet kažkod÷l Hariui aiškinai, kad ten avel÷, - šaltai atr÷m÷ Hermiona.
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- Profesor÷ Treloni sak÷, kad tavo silpna aura! Tau tik nepatinka įvairumo d÷lei būti prastesnei už kitus!
Jis paliet÷ skaudžią vietą. Hermiona taip trenk÷ ant stalo aritmomantijos knygą, kad į visas puses pasipyl÷ morkos ir m÷sa.
- Jeigu tam, kad pasižym÷čiau per ateities būrimo pamokas, reik÷s
arbatžolių nuos÷dose įžiūr÷ti mirties ženklus, nežinau, ar benor÷siu mokytis šį dalyką! Šita pamoka buvo visiška nesąmon÷, palyginti su mano
aritmomantija!
Pasigriebusi kuprinę, Hermiona nudrož÷. Ronis susiraukęs nulyd÷jo
ją žvilgsniu.
- Ką ji čia paisto? Juk jai dar nebuvo aritmomantijos pamokos.
*
Haris džiaug÷si gal÷damas po pietų ištrūkti iš pilies. Lietus liov÷si, pilkšvas dangus buvo be debesų. Einant į pirmą magiškųjų gyvūnų priežiūros pamoką, po kojų smagiai čiuž÷jo šlapia žol÷.
Ronis su Hermiona nesišnek÷jo. Haris irgi tyl÷jo. Jie nusileido į pakalnę, kur šalia Uždraustojo miško stov÷jo Hagrido trobel÷. Tiktai priekyje
išvydęs tris tokias pažįstamas nugaras, suprato, kad šio dalyko pamokos
vyks kartu su Klastūnynu. Smirdžius gyvai kažką šnek÷jo Niurzgai su
Gyliu, o šis žveng÷. Haris neabejojo žinąs, apie ką jie kalbasi.
Hagridas lauk÷ mokinių prie trobel÷s durų. Buvo apsigaubęs savo
nepamainomais kurmenų kailiniais, prie kojų tup÷jo nekantraujantis
jo šuo Iltis.
- Greičiau, greičiau, judinkit÷s! - šauk÷ jis art÷jantiems mokiniams. Šiandien turiu jums tikrą staigmeną! Bus nepaprasta pamoka! Ar jau visi? Šekit paskui mane!
Vieną nemalonią akimirką Haris paman÷, jog Hagridas juos vesis į
Uždraustąjį mišką. Ko jau ko, bet nuotykių tame miške Haris sotus visam gyvenimui. Tačiau Hagridas nuved÷ juos pamiške, ir po kokių penkių minučių jie pri÷jo aptvarą. Jis buvo tuščias.
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- Visi ateikit prie tvoros! - pašauk÷ Hagridas. - Kad gal÷tum÷t gerai
matyti. O dabar pirmiausia atverskit savo vadov÷lius...
- Kaiiip? - šaltai iškoš÷ Drakas Smirdžius.
- Ką? - nesuprato Hagridas.
- Kaip atversti vadov÷lį? - aiškiai paklaus÷ Smirdžius. Jis išsitrauk÷
savąją „Pabaisišką pabaisų knygą“, surištą virvagaliu. Ir kiti išsi÷m÷ vadov÷lius; vieni, kaip Haris, knygą buvo suveržę diržu, kiti sugrūdę į ankštus aplankus arba sugnybę gnybtukais.
- Nejaugi... nejaugi n÷ vienas neįsteng÷t atidaryti savo knygos? - susikrimto Hagridas.
Visi papurt÷ galvas.
- Reikia jas paglostyti, - patar÷ Hagridas taip, tartum tai būtų paprasčiausias pasaulyje dalykas. - Žiūr÷kit...
Jis pa÷m÷ Hermionos knygą ir nupl÷š÷ ją surakinusią lipnią juostą.
Knyga band÷ įkąsti, bet Hagridas storu pirštu perbrauk÷ jai per nugar÷lę, ir knyga sudreb÷jusi ramiai atsiskleid÷ jo rankose.
- Ai, kokie buvom kvailučiai! - tyčiojosi Smirdžius. - Reik÷jo jas tik
paglostyti! Ir kaip nesusiprot÷jom!
- Man... man pasirod÷, kad šitos knygos tokios smagios... - Hagridas klausiamai pažvelg÷ į Hermioną.
- O, nepaprastai smagios! - išsiviep÷ Smirdžius. - Labai juokinga duoti
knygas, kurios tau gali nutraukti rankas!
- Užsičiaupk, Smirdžiau, - ramiai tar÷ Haris. Hagridas atrod÷ be nuotaikos, o jam nor÷josi, kad Hagridui pirmoji pamoka pavyktų.
- Na, gerai, - prabilo Hagridas, regis, išmuštas iš v÷žių. - Taigi... taigi
turite knygas... dabar reikia magiškųjų gyvūnų. Aha. Eisiu ir atvesiu.
Palaukit...
Ir jis įženg÷ į Uždraustąjį mišką.
- Šak÷s, šita mokykla visai nusivažiavo, - garsiai pasak÷ Smirdžius. - Kad šitas stuobrys mus mokys... T÷vas gaus priepuolį, kai
papasakosiu...
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- Užsičiaupk, Smirdžiau, - pakartojo Haris.
- Atsargiau, Poteri, tau už nugaros Psichas...
- Aaaaa! - suklyk÷ Levanda Rud÷, rodydama į kitą aptvaro pusę.
Artyn b÷go keisčiausių padarų pulkas. Užpakalin÷ kūno pus÷ buvo
tikro arklio: uodega, kojos su kanopomis, bet priekis su sparnais, kojos ir
galva aštriu plieno spalvos snapu ir didel÷mis oranžin÷mis akimis - kaip
milžiniško erelio. Priekinių kojų nagai buvo sprindžio ilgumo ir klaikiai
aštrūs. Kiekvienas padaras ant kaklo tur÷jo storą odinį antkaklį su nukarusia ilga grandine. Visus grandinių galus savo plačioje plaštakoje laik÷
Hagridas. Jis įved÷ padarus į aptvarą.
- Nagi, pirmyn! - kratydamas grandines suragino padarus, kad eitų
prie tvoros, kur stov÷jo mokiniai. Visi truputį atsitrauk÷, kai Hagridas
pririšo tuos arkliapaukščius prie tvoros.
- Hipogrifai! - laimingas sušuko Hagridas, modamas visiems ranka. Tikri gražuoliai, ar ne?
Haris beveik pritar÷ Hagridui. Bent kiek apsipratęs, jog regi pusiau
arklį, pusiau paukštį, jau gal÷jo grož÷tis spindinčiu jo apdaru, gražiai
pereinančiu nuo plunksnų prie plaukų. Kiekvienas hipogrifas buvo vis
kitokios spalvos: tamsiai pilkas, bronzinis, juodas su rausvu, žvilgantis
kaštoninis ir juodas kaip tušas.
- Taigi, - su šypsena pasitryn÷ rankas Hagridas ir apsidair÷, - jeigu
norite prieiti arčiau...
Niekas neparod÷ noro, tik Haris, Ronis ir Hermiona atsargiai ženg÷
prie tvoros.
- Pirmiausia, ką turite žinoti apie hipogrifus, - kad jie išdidūs, - prabilo Hagridas. - Kaipmat įsižeidžia, va kokie. Niekad nebandykit jų kaip
nors užgaulioti, nes tai gali būti paskutinis jūsų paspurd÷jimas.
Smirdžius, Niurzga ir Gylys nesiklaus÷, patyliukais kažką bamb÷jo, ir
Hariui kilo įtarimas, kad jie tariasi, kaip nutraukti pamoką.
- Visada leiskite hipogrifui pirmam prad÷ti, - aiškino Hagridas. - Mandagumas reikalauja, ar ne? Prieini, nusilenki ir lauki. Jeigu ir jis nusilen-
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kia, galite jį paliesti. Jeigu nenusilenkia, maukite tolyn, nes tie nagai žiauriai aštrūs. Na, kas nori pabandyti?
Dauguma mokinių atsakydami pasitrauk÷ toliau. Net Haris, Ronis ir
Hermiona dvejojo. Hipogrifai krat÷ savo nuožmias galvas ir plak÷ galingais sparnais: matyt, nepatiko būti pririštiems prie tvoros.
- Niekas nenori? - dar paklaus÷ Hagridas, žiūr÷damas maldaujamu
žvilgsniu.
- Aš bandysiu, - pasišov÷ Haris.
Jam už nugaros kažkas garsiai atsikv÷p÷, o Levanda su Parvate sukužd÷jo:
- O ne, Hari, prisimink arbatžolių lapelius!
Haris jų nepais÷ ir įlipo į aptvarą.
- Šaunuolis, Hari! - pradžiugo Hagridas. - Nagi, pažiūr÷sim, kaip tau
seksis su Kietasprandžiu.
Jis atrišo vieną grandinę, atskyr÷ pilkąjį hipogrifą nuo draugų ir numov÷ odinį antkaklį. Mokiniai anapus tvoros sulaik÷ kvapą. Smirdžius
piktai prisimerk÷.
- Neskub÷k, Hari, - ramiai pasak÷ Hagridas. - Žiūr÷k jam tiesiai į akis,
tik pasistenk nemirks÷ti - hipogrifai nepasitiki per tankiai mirksinčiu
žmogumi...
Hariui ÷m÷ ašaroti akys, bet jis neužsimerk÷. Kietasprandis pakreip÷
savo didelę aštriasnapę galvą ir įsmeig÷ į Harį žiaurią oranžinę akį.
- Šitaip, - pagyr÷ Hagridas. - Gerai, Hari, o dabar nusilenk.
Hariui nelabai patiko palenkti sprandą prieš Kietasprandžio snapą,
bet pakluso. Jis greitai nusilenk÷ ir pak÷l÷ akis. Hipogrifas atkakliai
tebespygsojo į jį. Ir n÷ krust.
- Matai... - susirūpino Hagridas. - Traukis atgal, Hari, jis lengvai gali...
Tačiau staiga, Hario nuostabai, hipogrifas sulenk÷ savo žvynuotas priekines kojas ir aiškiai susilenk÷.
- Puiku, Hari! - nesitv÷r÷ džiaugsmu Hagridas. - Dabar gali jį paliesti. Paglostyk snapą!
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Jausdamas, kad labiau nor÷tųsi pulti atgal, Haris iš l÷to prislinko prie
hipogrifo ir išties÷ ranką. Kelis kartus paglost÷ snapą, arkliapaukštis tingiai užsimerk÷ - turbūt iš pasitenkinimo.
Mokiniai ÷m÷ ploti, išskyrus Smirdžių, Niurzgą ir Gylį, kurie atrod÷
didžiai nusivylę.
- Tvarka, Hari, - pasak÷ Hagridas. - Manau, tau jis duosis jodin÷jamas.
Šito Haris tikrai nesitik÷jo. Buvo pripratęs prie šluotos, bet kažin, ar
skristi ant hipogrifo bus tas pat.
- Lipk ir s÷sk tarp sparnų, - mok÷ Hagridas. - Tik neišrauk kokios
plunksnos, jam nepatiktų...
Haris užk÷l÷ koją ant sparno ir užsiropšt÷. Kietasprandis atsistojo. Haris nežinojo, ko laikytis, nes priešais buvo vien plunksnos.
- Skrisk, drauguži! - subaub÷ Hagridas, pliaukštel÷damas hipogrifui
per arklišką pasturgalį.
Ūmiai hipogrifas išskleid÷ kelių metrų ilgumo sparnus, Haris vos sp÷jo
apkabinti jam kaklą, ir štai jau kyla dangun. Jokio panašumo į skrydį
šluota, ir Hariui nekilo abejon÷s, kas jam labiau patinka. Hipogrifo sparnai nemaloniai vasnojo abipus, daužydami jam kojų apačias, - toks jausmas, kad būsi tuoj nublokštas žem÷n; tviskančios plunksnos slidin÷jo,
bet jis nedrįso įsikibti stipriau. Užuot sklandžiai skriejęs savo „Aureole2000“, dabar sulig kiekvienu hipogrifo kilstel÷jimu ir sparnų v÷stel÷jimu
krat÷si pirmyn atgal.
Kietasprandis apskraidino jį aplink aptvarą ir ÷m÷ leistis. Šito momento
Haris iš anksto bijojo. Glotniam kaklui palinkus, jis atsiloš÷, kad tik nepersiristų hipogrifui per galvą. Galiausiai pajuto sunkų dunkstel÷jimą,
kai dvi skirtingos poros kojų atsitrenk÷ į žemę, ir vos išsilaikęs atsities÷.
- Puikiai pavyko, Hari! - r÷k÷ Hagridas, visiems džiūgaujant, išskyrus Smirdžių, Niurzgą ir Gylį. - Gerai, kas dar nori?
Padrąsinti Hario s÷km÷s, kiti mokiniai taip pat nedrąsiai sulipo į aptvarą. Hagridas atrišo hipogrifus, ir netrukus visam aptvare vaikai bailiai
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lankst÷si arkliapaukščiams. Nevilis antrąkart spruko nuo savojo, mat tasai n÷ neketino nusilenkti. Hario stebimi, Ronis su Hermiona treniravosi
ant kaštonio.
Smirdžius, Niurzga ir Gylys per÷m÷ Kietasprandį. Hipogrifas nusilenk÷ Smirdžiui, ir šis nenoromis paglost÷ jam snapą.
- Nieko n÷r lengviau, - suniurzg÷ Smirdžius taip, kad gird÷tų Haris. - Aišku, jeigu jau Poteris sugeb÷jo... Dedu galvą, kad visiškai nesi
pavojingas, ar ne? - tar÷ jis hipogrifui. - O gal esi, šlykštus žv÷rie?
It žaibas blykstel÷jo plieniniai nagai, Smirdžius sužvieg÷ plonu balsu,
ir štai Hagridas jau mauna Kietasprandžiui antkaklį, o gyvūnas vis dar
bando pasiekti Smirdžių, susirietusį žol÷je ir kruvinais drabužiais.
- Mirštu! - subliov÷ Smirdžius, atslūgus siaubui. - Žiūr÷kit, mirštu!
Jis mane nužud÷!
- Nieko tu nemiršti! - perbalęs tar÷ Hagridas. - Kas nors pad÷kit man
jį iš čia išnešti.
Hermiona prib÷gusi atk÷l÷ vartus, ir Hagridas lengvai pak÷l÷ Smirdžių. Jam praeinant Haris pasteb÷jo, kad Smirdžiaus rankoje žioji gili
ilga žaizda. Ant žol÷s varv÷jo kraujas. Hagridas su savo nešuliu b÷gte
pasileido į pilies kalną.
Sukr÷sti mokiniai cimpino iš magiškųjų gyvūnų pamokos. „Klastuoliai“ koneveik÷ Hagridą.
- Tuoj pat turi jį pašalinti! - ašarojo Pens÷ Parkinson.
- Smirdžius pats kaltas! - atkirto Dinas Tomas. Niurzga su Gyliu gr÷smingai pajudino rankų raumenis.
Jie ÷m÷ lipti akmeniniais pilies laiptais.
- Pažiūr÷siu, kaip jis jaučiasi! - sušniurkš÷jo Pens÷ ir užb÷go pirma
visų. „Klastuoliai“, vis dar bamb÷dami ant Hagrido, patrauk÷ į bendrąjį
kambarį požemyje. Haris, Ronis ir Hermiona pasuko prie laiptų į Grifų
Gūžtos bokštą.
- Kaip sakot, ar jis pasveiks? - jaudinosi Hermiona.
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- Aišku, pasveiks, madam Pomfri žaizdas užgydo per sekundę, - nuramino Haris. Madam Pomfri jam dar ne tokias žaizdas buvo užgydžiusi.
- Negerai, kad pirmoje Hagrido pamokoje atsitiko toks dalykas, ar
ne? - rūpinosi Ronis. - Jau Smirdžius pasistengs jam pakiaulinti...
Per vakarienę jie vieni pirmųjų atb÷go į didžiąją salę tik÷damiesi rasti
Hagridą, bet jo nebuvo.
- Nejaugi jį atleido? - neramiai paklaus÷ Hermiona, dar neprad÷jusi
valgyti.
- Kvaili būtų, - pasak÷ Ronis, irgi nevalgydamas.
Haris steb÷jo Klastūnyno stalą. Ten gyvai šnek÷josi nemažas būrys,
jame buvo ir Niurzga su Gyliu. Haris neabejojo, kad jie kuria savą pasaką, kaip Smirdžius buvo sužalotas.
- Ką gi, nesakysi, kad pirmoji mokslo metų diena buvo neįdomi, niūriai tar÷ Ronis.
Po vakarien÷s jie grįžo į pilną Grifų Gūžtos bendrąjį kambarį ir m÷gino
dirbti profesor÷s Makgonagal užduotus namų darbus, tačiau vis rūp÷jo
žvilgčioti pro bokšto langelį.
- Hagrido trobel÷je žiburys, - staiga praneš÷ Haris.
Ronis pažiūr÷jo į laikrodį.
- Jei paskub÷tume, gal÷tume jį aplankyti, metas dar nev÷lus ...
- Nežinau, - l÷tai ištar÷ Hermiona, pažvelgdama į Harį.
- Man galima vaikščioti po mokyklos teritoriją, - pabr÷ž÷ Haris. - Juk
Sirijus Blekas neprasibrov÷ pro Psichus, ką?
Taigi jie pasid÷jo daiktus ir išlindo pro portreto angą. Apsidžiaug÷,
kad iki durų nieko nesutiko, nes nebuvo įsitikinę, jog jiems galima eiti
laukan.
Žol÷ tebebuvo šlapia ir sutemose rod÷si kone juoda. Pasiekę Hagrido
trobelę pabeld÷, viduje balsas suniurzg÷ „prašom“.
Hagridas vienmarškinis s÷d÷jo prie stalo, Iltis tup÷jo pad÷jęs galvą
jam ant kelių. Jie tuoj suprato, kad Hagridas g÷r÷: priešais jį stov÷jo kibiro didumo alavinis bokalas ir jis, atrodo, nelabai suvok÷, kas jie tokie.
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- Turbūt pasiekiau rekordą, - sumurm÷jo pagaliau juos pažinęs. - Tikriausiai lig tol nebuvo mokytojo, kuris būtų padirbęs vos vieną dieną.
- Niekas tavęs neišmet÷, Hagridai! - sušuko Hermiona.
- Dar ne, - liūdnai sušnarpšt÷ Hagridas ir niūktel÷jo iš savo bokalo. Bet vis tiek išmes, kai Smirdžiui šitaip atsitiko...
- Kaip jis? - paklaus÷ Ronis, visiems sus÷dus. - Žaizda nepavojinga?
- Madam Pomfri ją gražiai sutvark÷, bet jis sako, kad vis tiek skauda...
visas sutvarstytas... dejuoja...
- Apsimeta, - nusprend÷ Haris. - Madam Pomfri ką nori sugydys. Pernai man ataugino rankos kaulą. Bet Smirdžius, aišku, išsunks iš to atsitikimo kiek įmanoma.
- Kas be ko, jau pranešta mokyklos tarybai, - skund÷si Hagridas. - Jie
mano, kad pradžiai ÷miau per didelius gyvūnus. Reik÷jo hipogrifus palikti v÷lesniam laikui. Apsieiti su Didžkirmiais ar kuo... bet nor÷jau, kad
pirma pamoka būtų įspūdinga. Vis aš kaltas...
- Hagridai, Smirdžius pats kaltas! - rimtai pasak÷ Hermiona.
- Mes galime paliudyti, - pritar÷ Haris. - Tu persp÷jai, kad hipogrifai
puola, jeigu juos įžeidi. Smirdžius pats kaltas, kad nesiklaus÷ tavęs. Mes
pasakysim Dumbldorui, kaip iš tikrųjų buvo.
- Aha. Nesikrimsk, Hagridai, mes tave ginsime, - drąsino jį Ronis.
Iš vabališkai juodų Hagrido akių ÷m÷ ristis ašaros. Sugriebęs Harį ir
Ronį, apgl÷b÷ vos nesutraiškydamas kaulų.
- Man rodos, gana gerti, Hagridai, - tvirtai pasak÷ Hermiona. Pa÷musi nuo stalo bokalą, iš÷jo išpilti, kas jame buvo likę.
- Aaa, ko gera, jos tiesa, - suburb÷jo Hagridas, paleisdamas berniukus. Jie nusverd÷jo šalin trindamiesi šonus. Hagridas šiaip taip atsistojo
ir iš÷jo laukan paskui Hermioną. Jie išgirdo smarkų pūkštel÷jimą.
- Ką jis padar÷? - neramiai paklaus÷ Haris su tuščiu bokalu grįžusią
Hermioną.
- Maktel÷jo galvą į vandens statinę, - atsak÷ Hermiona, pastatydama
bokalą.
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Hagridas par÷jo varvančiais plaukais ir barzda, braukdamas nuo akių
vandenį.
- Jau geriau, - tar÷ kratydamas galvą kaip šuo ir juos aptaškydamas. Klausykit, labai gražu, kad mane aplank÷t, iš tikrųjų...
Staiga Hagridas nutilo ir įbed÷ akis į Harį, tarsi tik dabar būtų jį pamatęs.
- KAIP MANAI, KĄ ČIA VEIKI, A? - užkriok÷ taip, kad jie net pašoko. - HARI, TAU NEVALIA SUTEMUS VAIKŠČIOTI LAUKE! O IR JŪS
GERI! KODöL LEIDOTE?
Hagridas stv÷r÷ Hariui už rankos ir nutemp÷ prie durų.
- Einam! - piktai paragino. - Aš jus visus parvesiu į mokyklą. Ir kad
daugiau sutemus neitum÷t pas mane! Aš to nevertas!
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SEPTINTAS SKYRIUS

Kaukas drabužių spintoje
Smirdžius mokykloje pasirod÷ tik ketvirtadienio rytą, kai Klastūnynas
su Grifų Gūžta įpus÷jo dvigubą nuodų ir vaistų pamoką. Jis įsvyravo į
požemį sutvarstyta ir parišta ranka, vaidindamas, Hario nuomone, didvyrį, grįžusį iš baisaus mūšio.
- Kaip jauties, Drakai? - susirūpino Pens÷ Parkinson. - Ar labai
skauda?
- Aha, - narsiai susirauk÷ Smirdžius. Bet Haris mat÷, kaip Pensei nusisukus jis mirktel÷jo Niurzgai su Gyliu.
- Greičiau s÷skis, - tingiai burbtel÷jo Sneipas.
Haris ir Ronis nusišaip÷: juodviem pav÷lavus, jis nesakytų: „Greičiau
s÷skit“, o paskirtų areštą. Bet Smirdžius per Sneipo pamokas už jokias
šunybes nenukent÷davo. Sneipas buvo Klastūnyno vadovas ir savo mokinių nebausdavo.
Šiandien jie tais÷ naują eliksyrą - Susitraukimo skystį. Smirdžius pasistat÷ katilą šalia Hario ir Ronio, tod÷l sud÷tines dalis tur÷jo ruošti ant
vieno stalo.
- Pone, - kreip÷si Smirdžius, - pone, man reikia, kad kas pad÷tų supjaustyti saulučių šaknis, pats negaliu...
- Vizli, supjaustyk Smirdžiui šaknis, - net nepak÷lęs akių liep÷ Sneipas.
Ronis užraudo.
- Nieko n÷ra tavo tai rankai, - sušnypšt÷ jis Smirdžiui. Tasai išsišiep÷.
- Vizli, gird÷jai ką liep÷ profesorius Sneipas? Supjaustyk šaknis.
Ronis grieb÷ peilį, prisitrauk÷ Smirdžiaus šaknis ir ÷m÷ kaip papuola
jas kapoti, tod÷l iš÷jo nevienodo ilgumo.
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- Profesoriau, - suniauzg÷ Smirdžius, - Vizlis gadina mano šaknis.
Sneipas atp÷dino prie jų stalo, prikišo savo kumpą nosį prie šaknų ir
klastingai nusišypsojo Roniui.
- Pasikeisk su Smirdžiumi šaknimis, Vizli.
- Bet, pone...
Ronis gal penkiolika minučių stropiai pjaust÷ savo šaknis vienodo ilgumo gabal÷liais.
- Gird÷jai? - gr÷smingiausiu savo balsu ištar÷ Sneipas.
Ronis pastūm÷ dailiai supjaustytas šaknis Smirdžiui ir v÷l pa÷m÷
peilį.
- Ir dar, pone, man reikia nulupti šitą Susitraukimo figą. - Smirdžiaus
balse skamb÷jo piktas juokas.
- Poteri, nulupk Smirdžiui figą, - liep÷ Sneipas, d÷btel÷damas į Harį
neapykantos pilnu žvilgsniu, kurį visada taupydavo tik jam.
Haris pa÷m÷ Smirdžiaus figą, o Ronis prad÷jo lyginti jam atitekusias
Smirdžiaus šaknis. Paskubomis nulupęs figą, Haris be žodžių svied÷ ją
per stalą Smirdžiui. Tasai dar pikčiau išsišiep÷.
- Ar mat÷te savo draugužį Hagridą? - ramiai paklaus÷.
- Ne tavo reikalas, - nepakeldamas akių atkirto Ronis.
- Bijau, kad nebeilgai mokytojaus, - su apsimesta užuojauta pasak÷
Smirdžius. - T÷vas nelabai patenkintas, kad mane sužeid÷...
- Dar pašnek÷k, Smirdžiau, ir aš tave ne taip sužeisiu, - r÷ž÷ Ronis.
- Jis pasiskund÷ mokyklos tarybai. Ir Magijos ministerijai. T÷vas labai
įtakingas, jei nori žinoti. O kai šitokia žaizda... - gailiai atsiduso jis. - Kas
žino, ar išvis judinsiu ranką?
- Tai va, kod÷l vaidini, - suprato Haris. Iš pykčio jam taip sudreb÷jo
ranka, kad netyčia nupjov÷ galvą negyvam vikšrui. - Nori iš÷sti Hagridą.
- Na, - pašnibždom tar÷ Smirdžius, - ir d÷l to, Poteri. Tačiau turiu ir
kitokios naudos. Vizli, supjaustyk man vikšrus.
Už kelių katilų kamavosi Nevilis. Per nuodų ir vaistų pamokas dažnai
išvis susipainiodavo. Šio dalyko labiausiai nem÷go, o paniška profeso-
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riaus Sneipo baim÷ dešimt kartų viską apsunkindavo. Eliksyras, tur÷jęs
būti skaisčiai skaisčiai žalias, jam iš÷jo...
- Oranžinis, Nev÷kšla, - pasak÷ Sneipas, pas÷męs skysčio ir v÷l išpildamas į katilą, kad visi matytų. - Oranžinis. Sakyk, berniūkšti, ar kas
nors pasiekia tavo buką makaulę? Ar negird÷jai, juk aiškiai pasakiau, kad
reikia d÷ti vienos žiurk÷s blužnį? Nejaugi aiškiai nenurodžiau, kad užtenka šlakelio d÷lių syvų? Ką man daryti, kad tu suprastum, Nev÷kšla?
Nevilis išraudęs tirt÷jo kaip epuš÷s lapas. Atrod÷, tuoj pravirks.
- Pone, - įsiterp÷ Hermiona, - pone, leiskite, aš pad÷siu Neviliui...
- Neprisimenu, panele Įkyr÷le, kad būčiau prašęs puikuotis savo žiniomis, - šaltai atšov÷ Sneipas, ir Hermiona užraudonijo kaip ir Nevilis. - Nev÷kšla, pamokos pabaigoje keletą lašų šitos bjaurasties duosime
tavo rupūžei, pažiūr÷sime, kas bus. Gal tada prad÷si labiau stengtis.
Sneipas nu÷jo, Nevilis liko pastiręs iš baim÷s.
- Pad÷k! - sudejavo jis Hermionai.
- Ei, Hari, - tar÷ Semas Finiganas, pasilenkęs pasiskolinti iš Hario žalvarinių svarstykl÷lių, - ar gird÷jai? Šios dienos „Magijos žiniose“ parašyta, kad kažkas pasteb÷jo Sirijų Bleką.
- Kur? - vienu balsu paklaus÷ Haris ir Ronis. Kitoj stalo pus÷j sukluso
Smirdžius.
- Nelabai toli nuo čia, - susijaudinęs kalb÷jo Semas. - Jį mat÷ viena
Žiobar÷. Aišku, ne visai suprato, ką matanti. Žiobarai mano, kad jis paprastas nusikalt÷lis, ar ne? Taigi ji paskambino duotu numeriu. Kol
atvyko iš Magijos ministerijos, jo ir p÷dos ataušo.
- Nelabai toli nuo čia... - susimąstęs pakartojo Ronis, žiūr÷damas į
Harį. Atsigręžęs pamat÷, kad Smirdžius spokso į juos. - Ko, Smirdžiau?
Dar ką nors nulupti?
Bet Smirdžius tik sužaibavo akimis ir toliau d÷bsojo į Harį. Jis pasilenk÷
artyn.
- Poteri, nori vienas sugauti Bleką?
- Teisingai, noriu, - negalvodamas leptel÷jo Haris.
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Plonas Smirdžiaus lūpas iškreip÷ kandi šypsena.
- Žinoma, aš tavim d÷tas lig tol jau būčiau ko nors ÷męsis. Netup÷čiau mokykloje kaip pavyzdingas berniukas, o leisčiausi jo ieškoti.
- Ką čia skiedi, Smirdžiau? - suniekino jį Ronis.
- Žinai, ką, Poteri? - sukužd÷jo Smirdžius prisimerkęs.
- Ką?
Smirdžius pašaipiai nusijuok÷.
- Gal bijai kišti galvą? Nori viską palikti Psichams? Tavim d÷tas bandyčiau atkeršyti. Nor÷čiau pats jį sumedžioti.
- Ką čia dabar šneki? - piktai pasak÷ Haris, tačiau tuo metu Sneipas
praneš÷:
- Jau tur÷jote sud÷ti visas dalis. Šis skystis dar turi pašusti, tik tada
galima gerti. Tuo tarpu sutvarkykite stalus, paskui išbandysime Nev÷kšlos viralą...
Niurzga su Gyliu žveng÷, o Nevilis suprakaitavęs puol÷ maišyti savo
katilo. Hermiona puse burnos, kad nematytų Sneipas, b÷r÷ jam patarimus. Haris ir Ronis sud÷jo nepanaudotas medžiagas ir nu÷jo prie kampe stovinčios akmens kriaukl÷s mazgotis rankų ir suplauti samčių.
- Ką tasai Smirdžius kliedi? - sumurm÷jo Haris Roniui, pakišęs rankas po ledine srove, pliūptel÷jusia iš chimeros burnos. - Kod÷l tur÷čiau
Blekui keršyti? Jis man nieko blogo nepadar÷... kol kas.
- Jis prasimano, - karštai tar÷ Ronis, - stengiasi tave sukurstyti, kad
iškr÷stum kokią kvailystę...
Pamoka art÷jo prie pabaigos, tad Sneipas nudrož÷ prie Nevilio, kuris
susigūžęs kiūtojo už savo katilo.
- Visi ateikite čionai, - paliep÷ Sneipas žibančiom akim, - ir žiūr÷kite,
kas atsitiks Nev÷kšlos rupūžei. Jei jam pavyko sutaisyti Susitraukimo
skystį, rupūž÷ susitrauks ir liks didumo kaip buožgalvis. Jei, kuo n÷ kiek
neabejoju, skystis nepavyko, rupūž÷ bus nunuodyta.
„Grifiukai“ žiūr÷jo išsigandę. „Klastuoliai“ - netverdami smalsumu. Sneipas kaire ranka pa÷m÷ Trevorą, mažu šaukšteliu pas÷m÷ Ne-
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vilio skystimo, jau sp÷jusio pažaliuoti, ir kelis lašelius įlašino Trevorui
į žabtus.
Stojo įtempta tyla, Trevoras žioptel÷jo. Tylus pokšt, ir Sneipo delne
suspurdo mažyt÷lis rupūžiokas.
„Grifiukai“ paš÷lo ploti. Sneipas susiraukęs išsitrauk÷ iš kišen÷s buteliuką, užlašino ant Trevoro kelis lašus, ir šis v÷l atvirto į suaugusį rupūž÷ną.
- Iš Grifų Gūžtos atimu penkis taškus, - pasak÷ Sneipas, ir šypsenas
visiems lyg v÷jas nupūt÷. - Sakiau, Įkyr÷le, kad nepad÷tum. Pamoka
baigta.
Haris, Ronis ir Hermiona ÷m÷ lipti į vestibiulį. Haris tebegalvojo apie
Smirdžiaus žodžius, Ronis širdo ant Sneipo.
- At÷m÷ penkis taškus tik tod÷l, kad eliksyras pavyko. Kod÷l nepamelavai, Hermiona? Reik÷jo sakyti, kad Nevilis pats viską padar÷.
Hermiona neatsak÷. Ronis apsižvalg÷.
- Kur ji?
Haris irgi atsigręž÷. Jie jau buvo laiptų viršuje ir žiūr÷jo, kaip visa klas÷
eina pro šalį ir suka į didžiąją salę pietų.
- Juk ÷jo iš paskos, - susirauk÷ Ronis.
Juos aplenk÷ Smirdžius su draugeliais. Vyptel÷jęs Hariui nu÷jo.
- Štai kur ji, - tar÷ Haris.
Hermiona uždususi atskuod÷ laiptais. Vienoje rankoje kuprin÷, kita
po apsiaustu kažką spaud÷ prie krūtin÷s.
- Kaip tau pavyko? - paklaus÷ Ronis.
- Kas? - nesuprato Hermiona.
- Čia tik buvai už mūsų, čia v÷l atsidūrei laiptų apačioje.
- Aaa... - šiek tiek sumišo Hermiona. - Matai... buvau kai ką pamiršusi... O, ne...
Staiga neišlaik÷ jos kuprin÷, prairo. Haris nenustebo, mat÷, kad ji prigrūsta didelių ir sunkių knygų.
- Ko dabar jas visur tampaisi? - nustebo Ronis.
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- Pats žinai, kiek man pamokų. Buk geras, palaikyk.
- Bet... - Ronis pavart÷ jo gl÷byje atsidūrusias knygas. - Šiandien tau
n÷ra n÷ vieno tų dalykų. Po pietų turime tik apsigynimą nuo juodosios
magijos.
- O taip, - neaiškiai tar÷ Hermiona, bet vis tiek susikrov÷ atgal visas
knygas. - Tik÷kim÷s, kad bus kas nors skanaus, nes mirštu iš bado, pridūr÷ ir nuskub÷jo į salę.
- Tau neatrodo, kad Hermiona mums kažko nesako? - paklaus÷ Ronis.
*
At÷ję į pirmąją apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką, profesoriaus
Lubino klas÷je nerado. Jie sus÷do, išsi÷m÷ vadov÷lius, plunksnas ir pergamentą; besišnekant į÷jo ir Lubinas. Išsiblaškęs nusišypsojo ir ant stalo
pad÷jo sutrintą portfelį. Buvo toks pat nuskuręs kaip ir traukinyje, bet
šiaip atrod÷ sveikesnis, atgavęs badus.
- Laba diena, - tar÷. - Prašom susid÷ti atgal vadov÷lius. Šiandien pamoka bus praktin÷. Jums reik÷s tik lazdelių.
Mokiniai susižvalgę pasid÷jo vadov÷lius. Lig tol nebuvo tur÷ję šito
dalyko pamokos, išskyrus tą įsimintiną dieną, kai buvęs apsigynimo nuo
juodosios magijos mokytojas atneš÷ į klasę pilną narvelį elfų ir juos paleido.
- Na, gerai, - v÷l prabilo profesorius Lubinas, kai visi buvo pasirengę, - šekit paskui mane.
Nustebę, bet ir susidom÷ję, mokiniai atsistojo ir išsek÷ paskui profesorių. Jis nuved÷ juos tuščiu koridoriumi. Už kampo jie pirmiausia pamat÷ poltergeistą Akilandą: jis kab÷jo ore žemyn galva ir kramtomąja
guma klijavo artimiausių durų rakto skylutę.
Akilanda pak÷l÷ akis tik profesoriui atsidūrus šalia. Tada krutindamas
kojų pirštus uždainavo:
- Trenktas kluika Lubinas, trenktas kluika Lubinas, trenktas kluika
Lubinas...

104

Storžievis ir nesuvaldomas, Akilanda vis d÷lto rodydavo šiokią tokią
pagarbą mokytojams. Visi greit pažvelg÷ į profesorių - ką sakys. Nustebo pamatę, kad jis tebesišypso.
- Tavim d÷tas, Akilanda, iškrapštyčiau tą gumą, - maloniai pasak÷. Matai, ponas Filčas neprieis prie savo šluotų.
Filčas buvo Hogvartso ūkvedys, pikčiurna, taip ir netapęs burtininku,
kuris be atvangos kariavo su mokiniais ir, beje, su Akilanda. Tačiau Akilanda n÷ neman÷ klausyti Lubino, tik išpūt÷ avietin÷s gumos burbulą.
Atsidusęs profesorius išsitrauk÷ lazdelę.
- Labai pravartūs lengvučiai kerai, - paaiškino jis mokiniams. - Atidžiai žiūr÷kit.
Kilstel÷jęs lazdelę iki pečių, tar÷: Vadivasi! - ir parod÷ į Akilandą.
Kramtomosios gumos rutuliukas kaip kulka išl÷k÷ iš rakto skylut÷s ir
įsmigo į kairę Akilandos šnervę. Tas žaibiškai persivert÷ ir keikdamasis
nuzvimb÷ sau.
- J÷ga! - apstulbo Dinas Tomas.
- D÷kui, Dinai, - kukliai tar÷ profesorius Lubinas. - Einam toliau?
Jie nutreps÷jo koridoriumi žvelgdami į profesorių jau su didesne pagarba. Jis nuved÷ juos kitu koridoriumi ir sustojo prie mokytojų kambario durų.
- Užeikit, - pasak÷ atidaręs duris ir atsistojo šone visus praleisdamas.
Mokytojų kambaryje, ilgame, išmuštame paneliais, pristatytame nevienodų k÷džių, buvo tik vienas žmogus. Žemame kr÷sle kiurksojo profesorius Sneipas. Mokiniams grūdantis į vidų, jis atsigręž÷. Jo akys deg÷,
lūpos kandžiai šypsojo. Kai į÷jęs profesorius Lubinas nor÷jo uždaryti
duris, Sneipas met÷:
- Palikit, Lubinai. Nenoriu to matyti.
Ir jis išdrož÷ plev÷suodamas juodo apsiausto skvernais. Tarpdury atsigręžęs pasak÷:
- Galbūt jūsų niekas neįsp÷jo, Lubinai, bet šioje klas÷je mokosi Nevilis Nev÷kšla. Patarčiau nepatik÷ti jam jokios sud÷tingesn÷s užduoties.
Nebent jam į ausį pasakin÷tų Hermiona Įkyr÷l÷.
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Nevilis užraudo. Haris piktai pažiūr÷jo į Sneipą: negana, kad Nevilį
graužia savo pamokose, dabar prad÷s ir prie kitų mokytojų...
Profesorius Lubinas kilstel÷jo antakius.
- Aš tik÷jausi, kad Nevilis man pad÷s pirmame operacijos etape, ir
neabejoju, kad jam puikiai pavyks.
Nevilis, jei tai įmanoma, dar labiau paraudo. Sneipas išsišiep÷ ir iš÷jęs
užtrenk÷ duris.
- O dabar, - tar÷ profesorius Lubinas, pirštu modamas eiti į kambario
galą, kur stov÷jo vienintelis baldas - sena drabužių spinta, joje mokytojai laik÷ atliekamus apsiaustus. Profesoriui atsistojus šalia, spintoje garsiai dunkstel÷jo.
- Nebijokit, - ramiai tar÷ Lubinas, kai keli vaikai išsigandę atšoko. Viduje lindi kaukas.
Daugumai atrod÷, kad bijoti yra ko. Nevilis žiūr÷jo į Lubiną su gryniausiu siaubu, Semas Finiganas nenuleido nuo klebančios rankenos įtaraus žvilgsnio.
- Kaukai m÷gsta tamsias ir uždaras vietas, - aiškino profesorius Lubinas. - Spintose, palov÷se, spintel÷se po kriaukl÷mis... Sykį pažinojau vieną, kuris įsitais÷ didžiuliame laikrodyje, stovinčiame ant grindų. Šitas
įsikraust÷ vakar vakare, ir aš paprašiau direktorių, kad mokytojai jį paliktų trečiakursiams pasipraktikuoti. Taigi pirmiausia turime atsakyti sau
į klausimą: „Kas yra kaukas?“
Hermiona pak÷l÷ ranką.
- Būtyb÷, keičianti pavidalą. Kaukas pasiverčia tuo, ko žmogus labiausiai bijo.
- N÷ pats nebūčiau tiksliau apibūdinęs, - pagyr÷ profesorius, ir Hermiona nušvito. - Taigi spintoje tupintis kaukas dar neturi pavidalo, mat
nežino, kas išgąsdintų žmogų kitoje durų pus÷je. Niekas nežino, kaip
atrodo kaukas, būdamas vienas, bet kai jį išleisiu, beregint virs tuo, ko
kiekvienas iš mūsų labiausiai bijo. Vadinasi, - toliau kalb÷jo profesorius,
nekreipdamas d÷mesio į krūpčiojantį Nevilį, - prieš prad÷dami esame
daug pranašesni už kauką. Ar aišku, kod÷l, Hari?
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Bandyt atsakyti į klausimą, kai šalimais nekantriai strykčioja Hermiona, išk÷lusi ranką, buvo labai šiaip sau, bet niekur nesid÷si.
- Gal... gal tod÷l, kad mūsų tiek daug ir jis nežino, kuo pasiversti?
- Tikrai taip, - patvirtino Lubinas, ir Hermiona kiek nusivylusi nuleido ranką. - Jei reikia tur÷ti reikalų su kauku, geriausia būti ne vienam.
Tada jis sutrinka. Kuo tapti - begalviu lavonu ar m÷s÷džiu šliužu? Sykį
mačiau, kaip kaukas padar÷ panašią klaidą: vienu metu nor÷jo išgąsdinti du žmones ir pavirto pusiau šliužu. N÷ truput÷lio nebaisiu. Kauką nuvaikantys kerai paprasti, bet reikalauja dvasios tvirtyb÷s. Matot, kauką
visiškai nukenksmina tik juokas. Vadinasi, reikia prisiverst kvatoti, kad
kaukas virstų jums juokingu pavidalu. Iš pradžių pasimokysime tų kerų
be lazdelių. Prašom kartoti... riddikulus!
- Riddikulus! - pakartojo visi.
- Gerai, - tar÷ profesorius. - Puiku. Deja, tai buvo lengviausia dalis.
Vien šito žodžio neužtenka. Dabar tau eil÷, Nevili.
Spinta v÷l sudreb÷jo, nors ne taip kaip Nevilis - tas atrod÷, lyg eitų į
kartuves.
- Nagi, Nevili, pirmiausia pasakyk, ko pasaulyje labiausiai bijai?
Nevilio lūpos sukrut÷jo, bet jokio garso.
- Atsiprašau, Nevili, neišgirdau, - linksmai pasak÷ Lubinas.
Nevilis apsidair÷ paklaikusiom akim, tarsi maldaudamas pad÷ti, ir vos
girdimai sukužd÷jo:
- Profesoriaus Sneipo.
Beveik visi nusijuok÷. Net pats Nevilis kaltai šyptel÷jo. Tačiau Lubinas susimąst÷.
- Profesoriaus Sneipo... hm... Nevili, tu, atrodo, gyveni su senele?
- Taip... - bailiai patvirtino Nevilis. - Bet aš nenoriu, kad kaukas ja
pavirstų.
- Ne, ne, nesupratai, - nusišypsojo profesorius. - Ar gal÷tum pasakyti, kuo paprastai tavo senel÷ apsirengusi?
Nevilis nustebo, bet atsak÷:
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- Na, visada su ta pačia kepure. Aukšta, ant viršaus grifo iškamša. Ir
ilga suknele... Dažniausiai žalia... Ir kartais su lape ant kaklo.
- Ir su rankine? - pasitikslino profesorius.
- Didele raudona.
- Na, štai. Ar gali aiškiai įsivaizduoti tą aprangą, Nevili? Ar matai mintyse?
- Taip, - netvirtai tar÷ Nevilis, matyt, sp÷liodamas, kas bus toliau.
- Nevili, iš spintos ištrūkęs kaukas, pamatęs tave, įgaus profesoriaus
Sneipo pavidalą, - pasak÷ Lubinas. - Tu iškelsi lazdelę... šitaip... sušuksi riddikulus ir smarkiai galvosi apie senel÷s drabužius. Jei pasiseks, profesorius Sneipas bus paverstas ta grifo iškamša, arba ta žalia suknele,
arba ta didele raudona rankine.
Visi ÷m÷ kvatoti. Spinta paš÷lo kratytis.
- Jeigu Neviliui pavyks, kaukas bandys gąsdinti visus iš eil÷s, - tar÷
profesorius. - Noriu, kad visi pagalvotum÷t, ko labiausiai bijote, ir paskui įsivaizduotum÷t, kaip tas daiktas gal÷tų pasirodyti juokingas.
Visi nutilo. Haris susimąst÷. Ko jam labiausiai baisu? Pirmiausia į galvą
at÷jo Valdovas Voldemortas - atgavęs visą galybę. Bet nesp÷jus suplanuoti, kaip būtų galima įveikti šį pavidalą, vaizduot÷je iškilo kitas siaubingas vaizdas...
Pūvanti, žaliai blizganti ranka, smunkanti atgal po juoda mantija... nematomos burnos švokštimas... paskui šaltis - toks veriantis tarsi skęstant...
Haris sudreb÷jo ir apsidair÷ tik÷damasis, jog niekas nepasteb÷jo. Daugelis buvo užsimerkę. Ronis panos÷je murm÷jo:
- Nuimk jo kojas.
Haris neabejojo, kad žino, apie ką draugas galvoja. Ronis labiausiai
bijojo vorų.
- Visi pasiruošę? - paklaus÷ profesorius.
Harį su÷m÷ baim÷. Ne, jis dar nepasiruošęs. Kaip galima Psichą padaryti ne tokį baisų? Bet jis nenor÷jo prašyti daugiau laiko - visi links÷jo ir
rait÷si rankoves.
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- Nevili, mes pasitrauksime, - įsp÷jo Lubinas. - Kad niekas netrukdytų, gerai? Aš iššauksiu aną... visi atgal, tegul veikia Nevilis...
Visi pasitrauk÷, sustojo pasieniais, palikę Nevilį vieną šalia spintos.
Atrod÷ išsigandęs. Stov÷jo išblyškęs, tačiau irgi pasiraitojęs apsiausto rankoves, išk÷lęs lazdelę.
- Kai pasakysiu „trys“, Nevili, - nukreip÷ savo lazdelę į spintos rankeną Lubinas. - Viens, du, trys... Jau!
Iš jo lazdel÷s išsiveržęs kibirkščių spiečius užgavo rankeną. Spintos
durys atsilapojo. Pro jas išlindo kumpanosis ir baisus profesorius Sneipas, žaibuodamas akimis į Nevilį.
Nevilis ženg÷ atatupstas, kažką bej÷giškai žiopčiodamas. Sneipas ženg÷
artyn, kišdamas ranką į apsiaustą.
- Rriddikulus! - cyptel÷jo Nevilis.
Pasigirdo nelyginant botago pliaukštel÷jimas. Sneipas susverd÷jo. Dabar jis vilk÷jo ilga n÷riniuota suknele, ant galvos k÷psojo smaili kepur÷
su kandžių sukapota grifo iškamša, ant rankos maskatavo didžiul÷ raudona rankin÷.
Visi prapliupo kvatoti. Kaukas sutriko, profesorius Lubinas sušuko:
- Parvate, pirmyn!
Parvat÷ ryžtingai nusiteikusi ženg÷ į priekį. Sneipas atsisuko į ją. V÷l
pliaukštel÷jimas, ir jo vietoje atsistojo kruvinais vyturais suvystyta mumija. Jos beakis veidas buvo atgręžtas į Parvatę, ji l÷tai l÷tai, vilkdama
kojas, ženg÷ prie mergait÷s, ÷m÷ kelti sustirusias rankas...
- Riddikulus! - riktel÷jo Parvat÷.
Vyturai nusmuko mumijai prie kojų, susipainiojusi ji nugriuvo į juos,
galva nusirito šonan.
- Semai! - sušuko Lubinas.
Semas puol÷ nustumdamas Parvatę.
Pliaukšt! Ten, kur stov÷jo mumija, atsirado moteris juodais iki žem÷s
plaukais ir pažaliavusiu skeleto veidu - mirties šm÷kla. Ji plačiai išsižio-
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jo, kambarį perskrod÷ nežemiškas garsas - pratisas gūdus riksmas, nuo
kurio Hariui plaukai piestu atsistojo...
- Riddikulus! - riktel÷jo Semas.
Šm÷kla sugargaliavo ir grieb÷si už gerkl÷s. Ji prarado balsą.
Pliaukšt! Mirties šm÷kla virto žiurke, gaudančia savo uodegą, tada
v÷l pliaukšt! Vietoj žiurk÷s pasirod÷ besiranganti kobra. Pliaukšt! - ir atried÷jo kruvinas akies obuolys.
- Jis jau nebesusigaudo! - šauk÷ Lubinas. - Jau beveik jį įveik÷me!
Dinai!
Dinas atskub÷jo į priekį.
Pliaukšt! Akies obuolys virto nukirsta plaštaka, ji apsivert÷ ir ÷m÷
šliaužti per grindis it krabas.
- Riddikulus!
Kaukšt, ir plaštaką sugnybo pel÷kautai.
- Puiku! Dabar Ronis!
Ronis šoko artyn.
Pliaukšt!
Keli vaikai suspieg÷. Ronio pus÷n r÷pliojo milžiniškas, šešių p÷dų aukščio, visas plaukuotas voras, žiauriai kaukšintis žnypl÷mis. Hariui jau pasirod÷, kad Ronis suakmen÷jo. Tačiau...
- Riddikulus! - sužvigo Ronis, ir voras, netekęs kojų, ÷m÷ ristis per
grindis. Levanda Rud÷ spiegdama spruko jam iš kelio, ir voras sustojo
prie Hario kojų. Jis jau išk÷l÷ lazdelę, bet...
- Pala! - riktel÷jo profesorius Lubinas, šokdamas artyn.
Pliaukšt!
Bekojis voras išnyko. Visi dar žvalg÷si, kur jis pasid÷jo. Tada ore priešais Lubiną jie išvydo sidabriškai baltą rutulį.
- Riddikulus! - beveik tingiai ištar÷ profesorius.
Pliaukšt!
- Pribaik jį, Nevili! - paragino Lubinas, kai kaukas šleptel÷jo ant grindų prūsoko pavidalu. Pliaukšt! V÷l grįžo Sneipas. Šį sykį Nevilis nesusvyravo.
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- Riddikulus! - suriko jis. Akimirką šm÷kštel÷jo Sneipas su suknele,
bet Nevilis padūkusiai nusikvatojo, kaukas sprogo į tūkstančius dūmų
sruogelių ir išgaravo.
- Nuostabu! - pagyr÷ profesorius Lubinas, o klas÷ paš÷lo ploti. - Nuostabu, Nevili. Visi puikiai pasidarbavote. Dabar paskaičiuosime... Kiekvienas, sutramdęs kauką, Grifų Gūžtai uždirbo po penkis taškus. Nevilis
pelno dešimt taškų, nes jis tai padar÷ du kartus. Dar po penkis gauna
Hermiona ir Haris.
- Bet aš nieko nedariau, - nustebo Haris.
- Pamokos pradžioje, Hari, tu su Hermiona teisingai atsak÷te į klausimus, - nerūpestingai paaiškino Lubinas. - Ką gi, pamoka nusisek÷. Namuose prašom perskaityti skyrių apie kaukus ir parašyti santrauką. Atnešite pirmadienį. Tai tiek.
Gyvai šnek÷damiesi, mokiniai paliko mokytojų kambarį. Tačiau Haris
nesidžiaug÷. Profesorius Lubinas tyčia neleido jam susidurti su kauku.
Kod÷l? Ar ne tod÷l, kad mat÷, kaip traukinyje jis nualpo, ir paman÷, jog
nesusidoros? Gal pabijojo, kad Haris v÷l nenuleiptų?
Bet, regis, niekas daugiau nieko nepasteb÷jo.
- Ar mat÷t, kaip nušlaviau tą mirties šm÷klą? - šauk÷ Semas.
- O kokia kraupi ranka! - mojavo savąja Dinas.
- O jau Sneipas su ta kepure!
- O mano mumija!
- Įdomu, kod÷l profesorius Lubinas bijo kristalinių rutulių? - susimąst÷ Levanda.
- Šiandien tur÷jome geriausią apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką, ar ne? - linksmai tar÷ Ronis, kai jie grįžo į klasę pasiimti kuprinių.
- Tikrai geras mokytojas, - pagyr÷ Hermiona. - Tik apmaudu, kad
man neteko susikauti su kauku...
- Kokį jau tu baisumą būtum sugalvojusi? - nusišaip÷ Ronis. - Kad už
namų darbus gavai ne dešimt, o devynis?
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AŠTUNTAS SKYRIUS

Storul÷ pab÷ga
Labai greitai apsigynimo nuo juodosios magijos pamokos tapo m÷gstamiausios. Tik Drakas Smirdžius su savo draugeliais iš Klastūnyno nesiliov÷ visaip peikti profesoriaus Lubino.
- Pažiūr÷kit į jo drapanas, - garsiai šnibžd÷davo Smirdžius, profesoriui einant pro šalį. - Nuskuręs visai kaip mūsų buvęs namų elfas.
Tačiau niekam nerūp÷jo, kad Lubino drabužiai apibrizgę ir sulopyti.
Kitos jo pamokos buvo ne mažiau įdomios. Po kaukų jie nagrin÷jo Raudonkepurius, nedorus mažyčius goblinus, tūnančius visur, kur kada nors
pralietas kraujas: pilių požemiuose ir mūšio laukų duob÷se. Jie tykodavo pasiklydusių žmonių ir juos užmušdavo. Po Raudonkepurių jie studijavo Kapas, šiurpius vandenų padarus, panašius į žvynuotas beždžiones pl÷v÷tomis rankomis, taip ir laukiančiomis, kol į jų tvenkinį įbris koks
nekviestas svečias.
Hariui nor÷josi, kad ir kitos pamokos taip patiktų. Blogiausia būdavo
per nuodų ir vaistų pamoką. Pastarosiomis dienomis Sneipas buvo ypač
kerštingas, ir niekas neabejojo, kod÷l. Istorija, kaip kaukas įgavo Sneipo
pavidalą ir Nevilis jį apreng÷ senel÷s drabužiais, beregint apskriejo visą
mokyklą. Sneipo n÷ trupučio ne÷m÷ juokas. Jo akys nuožmiai žybtel÷davo vien tik pamin÷jus profesorių Lubiną, o Nevilį jis dar pikčiau eng÷.
Haris prad÷jo bijoti ir valandų troškiame profesor÷s Treloni bokšto
kambar÷lyje, kur reik÷davo šifruoti visokius simbolius ir kreivas formas,
stengiantis nepasteb÷ti, kaip profesor÷s didžiul÷s akys prisipildydavo ašarų, vos tik ji pažvelgdavo į jį. Profesor÷s Treloni jis neįsteng÷ pam÷gti,
nors dauguma mokinių ją gerb÷ ir kone dievino. Parvat÷ Patil ir Levan-
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da Rud÷ per pietus vis nuslinkdavo į jos kambar÷lį, iš kur grįždavo užrietusios nosį, tarsi žinotų kažką tokio, ko niekas kitas nežino. Be to, su
Hariu jos kalb÷davo tokiais tyliais balsais, lyg jis gul÷tų mirties patale.
Niekas iš tiesų nem÷go magiškųjų gyvūnų priežiūros: po pirmosios
nuotykingos pamokos šis dalykas tapo klaikiai nuobodus. Hagridas
atrod÷ praradęs pasitik÷jimą savimi. Kiekvieną pamoką jie tik mokydavosi prižiūr÷ti Didžkirmius - turbūt nuobodžiausius pasaulyje
gyvius.
- Kurių galų juos iš viso prižiūr÷ti? - subjuro Ronis, visą valandą į
gleiv÷tus Didžkirmių žabtus grūdęs pl÷šytus salotų lapus.
Tačiau spalio pradžioje Haris rado kitą užsi÷mimą, tokį smagų, kad
atlygino už visas neįdomias pamokas. Art÷jo kvidičo sezonas, ir štai Oliveris Medis, Grifų Gūžtos kvidičo komandos kapitonas, vieną ketvirtadienį sušauk÷ žaid÷jus aptarti taktikos naujuoju sezonu.
Kvidičo komanda turi septynis žaid÷jus: tris puol÷jus, kurių darbas
buvo laim÷ti taškus įmetant Kritlį (raudoną futbolo kamuolio didumo
rutulį) pro kurį nors lanką aikšt÷s galuose; du atmuš÷jus, ginkluotus sunkiais blokštais atmušin÷ti Muštukams (dviem sunkiems juodiems kamuoliams, kurie siuva ore ir taikosi numušti žaid÷jus nuo šluotų); gyn÷ją lankams ginti ir gaudytoją, kurio užduotis sunkiausia: pačiupti Aukso
Šmaukštą - sparnuotą graikinio riešuto didumo kamuoliuką. Jį sugavus
žaidimas baigiasi, o gaudytojo komanda pelno papildomus šimtą penkiasdešimt taškų.
Oliveris Medis buvo dramblotas septyniolikmetis, mok÷si septintame, paskutiniame Hogvartso kurse. Į šešis komandos draugus, s÷dinčius šaltame persirengimo kambaryje tamsios kvidičo aikšt÷s pakrašty,
jis kreip÷si tyliu liūdnoku balsu.
- Tai mūsų paskutin÷ galimyb÷... mano paskutin÷ galimyb÷ laim÷ti
kvidičo taurę, - pasak÷ žirgliodamas po drabužinę. - Šie mokslo metai
man paskutiniai. Daugiau nebetur÷siu progos.
Grifų Gūžta septynerius metus iš eil÷s prarado taurę.
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- Taip, mums siaubingai nesisek÷: sužalojimai, na, o pernai varžybos
buvo atšauktos... - sunkiai nurijo seilę Medis. - Tačiau mes žinome, kad
mūsų komanda, šimts velnių, - stipriausia mokykloje, - trenk÷ kumščiu
sau į delną Medis. Jo akys ir v÷l maniakiškai sužibo. - Mes turime fantastiškus puol÷jus, - parod÷ jis į Alisiją Verpstuką, Andželiną Džonson ir
Keitę Varpelį. - Mūsų atmuš÷jai neįveikiami.
- Liaukis, Oliveri, nes susig÷sime, - apsimet÷ paraudę Fredis ir Džordžas Vizliai.
- Ir turime gaudytoją, kuris dar n÷ sykio nepražiopsojo Aukso Šmaukšto! - sugriaud÷jo Medis, žvelgdamas į Harį su kažkokiu rūsčiu pasididžiavimu. - Ir mane, - pridūr÷ patyl÷jęs.
- Manome, kad ir tu, Oliveri, esi puikus žaid÷jas, - susiprato Džordžas.
- Žv÷riškas gyn÷jas, - pasak÷ Fredis.
- Matote, - toliau kalb÷jo Medis, v÷l mindamas po kambarį, - pastaruosius dvejus metus ant kvidičo taur÷s tur÷jo būti išrašytas mūsų koledžo vardas. Kai į komandą at÷jo Haris, maniau, kad taur÷ mūsų. Bet
nieko nepeš÷me, taigi šie metai paskutiniai, kai ant to daikto gali pasirodyti Grifų Gūžtos pavadinimas...
Medis kalb÷jo taip niūriai, kad net Fredžiui su Džordžu jo pagailo.
- Oliveri, šie metai - mūsų metai, - pareišk÷ Fredis.
- Mes laim÷sime! - prižad÷jo Andželina.
- Būtinai, - pridūr÷ ir Haris.
Kupina ryžto, komanda prad÷jo treniruotes - tris kartus per savaitę.
Dar÷si vis šalčiau ir šlapiau, vakarai vis tamsesni, bet joks purvas, v÷jas
ar lietus negal÷jo Hariui užtemdyti nuostabaus vaizdo - pagaliau iškovotos didžiul÷s sidabrin÷s kvidičo taur÷s.
Vieną vakarą, kai, Haris grįžo iš treniruot÷s sustingęs į ožio ragą, Grifų
Gūžtos bendrajame kambaryje rado didžiausią sujudimą.
- Kas nutiko? - paklaus÷ jis Ronį su Hermiona, kurie, įsitaisę patogiausiuose kr÷sluose, priešais židinį, baig÷ braižyti žvaigžd÷lapius astronomijos pamokai.
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- Pirmas savaitgalis Kiauliasodyje, - atsak÷ Ronis, rodydamas į skelbimą, atsiradusį senoje skelbimų lentoje. - Spalio pabaigoje, per Heloviną.
- Puiku, - tar÷ Fredis, atsekęs paskui Harį pro portreto angą. - Man
reikia pas Apkvait÷lį, beveik nebeturiu Dvokiųjų žirnelių.
Haris atsidr÷b÷ į kr÷slą šalia Ronio. Geros nuotaikos kaip nebūta. Hermiona atsp÷jo, kas yra.
- Hari, neabejoju, kad kitą kartą tu jau gal÷si vykti kartu, - guod÷ ji
draugą. - Bleką greitai sugaus, vieną sykį jį jau kažkas mat÷.
- Blekas ne toks kvailas, kad m÷gintų ką nors daryti Kiauliasodyje, pasak÷ Ronis. - Paprašyk Makgonagal, Hari, gal išleis, nes kitas sykis gal
bus po amžinyb÷s...
- Roni! - papyko Hermiona. - Haris turi būti mokykloje...
- Nepanašu, kad jis vienintelis iš trečiakursių, neturintis leidimo, neatlyžo Ronis. - Paklausyk manęs, eik pas Makgonagal...
- Žinai, gal reik÷s, - nutar÷ Haris.
Hermiona žiojosi ginčytis, tačiau jai ant kelių šastel÷jo Banditas, įsikandęs didžiulį negyvą vorą.
- Ar būtina, kad jis jį ÷stų prie mūsų? - susirauk÷ Ronis.
- Gudrus Banditas, ar pats jį ir pagavai? - paklaus÷ Hermiona.
Banditas l÷tai sumaumojo vorą, įbedęs į Ronį įžūlias geltonas akis.
- Na, gerai, tik laikyk jį tenai, nepaleisk, - irzliai įsp÷jo Ronis ir v÷l
palinko prie savo žvaigžd÷lapio. - Mano kuprin÷je miega Susna.
Haris nusižiovavo. Baisiai nor÷jo miego, bet jam irgi reikia baigti
žvaigžd÷lapį. Jis išsi÷m÷ pergamentą, rašalo, plunksną ir ÷m÷si darbo.
- Jei nori, nusikopijuok manąjį, - pasiūl÷ Ronis, išdidžiai pažym÷jęs
paskutinę žvaigždę ir pastumdamas žvaigžd÷lapį Hariui.
Hermiona, niekad nepritarianti nusirašin÷jimui, papūt÷ lūpas, bet nieko
nesak÷. Banditas nemirks÷damas tebespoksojo į Ronį, judindamas
savo pūkuotos uodegos galiuką. Staiga be niekur nieko kad šoks!
- OI! - riktel÷jo Ronis, griebdamas kuprinę. Banditas jau sp÷jo suleisti į ją nagus. - NEŠDINKIS, KVAILAS PADARE!
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Ronis band÷ ištraukti kuprinę, bet Banditas nepaleido, purkštavo ir
drask÷si.
- Roni, neužgauk jo! - suspigo Hermiona. Į juos žiūr÷jo visas bendrasis kambarys. Ronis apsuko kuprinę su visu Banditu, taip ir nepaleidžiančiu jos, ir per viršų išskrido Susna...
- GAUDYKIT KATINĄ! - klyk÷ Ronis, kai Banditas paleido nagais išak÷tą kuprinę, stryktel÷jo per stalą ir nusivijo paklaikusią Susną.
Džordžas Vizlis puol÷ paskui Banditą, bet nepagavo. Susna šmurkštel÷jo tarp dvidešimt porų kojų ir palindo po sena komoda. Banditas
čiuožtel÷jęs sustojo, pritūp÷ ant savo šleivų kojų ir priekine letena ÷m÷
piktai makaluoti po komoda.
Prib÷go Ronis su Hermiona, Hermiona sugrieb÷ Banditą už pilvo ir jį
atitrauk÷, Ronis išsities÷ ant grindų ir vargais negalais ištrauk÷ Susną už
uodegos.
- Pažiūr÷k! - įtūžęs r÷k÷ Hermionai, maskatuodamas Susną jai prieš
akis. - Viena oda ir kauleliai! Žiūr÷k, kad tavo katinas daugiau prie jos
neprieitų!
- Banditas nesupranta, kad negerai elgiasi! - drebančiu balsu atšov÷
Hermiona. - Visos kat÷s gaudo žiurkes, Roni!
- Tas padaras kažkoks keistas, - pasak÷ Ronis, kišdamas į kišenę spurdančią Susną. - Jis suprato, kai pasakiau, kad Susna kuprin÷je!
- Kokia nesąmon÷, - nekantriai tar÷ Hermiona. - Banditas ją užuod÷,
Roni, kaip kitaip...
- Tas katinas Susną tiesiog persekioja! - šauk÷ Ronis, nepaisydamas
aplink krizenančių mokinių. - O Susna čia seniau už jį gyvena, be to,
serga.
Ronis piktai išdrož÷ iš bendrojo kambario ir užlipo į miegamąjį.
*
Kitą dieną Ronis tebeširdo ant Hermionos. Per visą herbalogijos pamoką
beveik nepratar÷ jai n÷ žodžio, nors visi trys kartu dirbo prie tų pačių
Putžirnių.
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- Kaip Susna? - nedrąsiai paklaus÷ Hermiona. Jie rašk÷ nuo virkščių
storas rausvas ankštis ir į medinį dubenį gliaud÷ blizgančius žirnius.
- Tupi po mano lova ir tirta, - piktai atsak÷ Ronis. Jis pramet÷ žirnių
saują, ir jie pažiro ant šiltnamio aslos.
- Atsargiau, Vizli, atsargiau! - sušuko profesor÷ Diegavirt÷, kai žirniai
čia pat pražydo.
Toliau buvo transfigūracijos pamoka. Haris, pasiryžęs po pamokos
prašyti profesorę Makgonagal, kad leistų su visais į Kiauliasodį, atsistojo
į eilę prie kabineto ir ÷m÷ galvoti, ką reik÷tų sakyti. Tačiau netrukus mintis nutrauk÷ kažkoks sambrūzdis eil÷s priešaky.
Levanda Rud÷ berods verk÷. Parvat÷, ją apkabinusi, kažką aiškino Semui Finiganui ir Dinui Tomui, labai jau rimtiems.
- Kas atsitiko, Levanda? - susirūpino Hermiona, kai visi trys pri÷jo.
- Šį rytą ji gavo laišką iš namų, - sušnibžd÷jo Parvat÷. - Lap÷ papjov÷
jos triušiuką Binkį.
- O, užjaučiu, Levanda, - atsiduso Hermiona.
- Kaip aš nepagalvojau! - tragiškai sušuko Levanda. - Ar žinai, kelinta šiandien diena?
- Aaa...
- Spalio šešiolikta! „Tai, ko tu labiausiai bijai, atsitiks spalio šešioliktą!“
Prisimeni? Ji buvo teisi, teisi!
Jau visa klas÷ apstojo Levandą. Semas rimtai papurt÷ galvą. Hermiona pagalvojusi paklaus÷:
- Ar... ar tu labiausiai bijojai, kad lap÷ nepapjautų Binkio?
- Na, nebūtinai lap÷, - atsak÷ Levanda, paplūdusi ašaromis. - Bet aš
tikrai bijojau, kad jis nežūtų, aišku?
- Hm, - tarstel÷jo Hermiona ir nutilo. - Ar Binkis buvo senas triušis?
- Nne! - sukūkčiojo Levanda. - Mažas triušiukas!
Parvat÷ tvirčiau apkabino Levandą.
- Tada kod÷l bijojai, kad jis nemirtų? - nesuprato Hermiona.
Parvat÷ piktai pažiūr÷jo į ją.
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- Gerai pagalvokite, - prabilo Hermiona, atsisukusi į visus. - Binkis
žuvo netgi ne šiandien, šiandieną ji tik gavo žinią. - Levanda visai įsižliumb÷. - Ir ji negal÷jo visą laiką bijoti, kad jis mirs, jeigu žinia ją šitaip
sukr÷t÷...
- Neklausyk tos Hermionos, Levanda, - garsiai prabilo Ronis. - Jai
atrodo, kad kitiems savo augintinių negaila.
Tą akimirką profesor÷ Makgonagal atidar÷ kabineto duris. Gal ir gerai, nes Hermiona su Roniu, ko gera, būtų susirieję. Jie atsis÷do Hariui iš
šonų ir per visą pamoką nesikalb÷jo.
Kai suskamb÷jo skambutis, skelbiantis pamokos pabaigą, Haris taip ir
nebuvo nusprendęs, ką sakys profesorei Makgonagal, bet ji pati prakalbo apie Kiauliasodį.
- Palūk÷kit! - sulaik÷ išeinančius mokinius. - Kadangi visi esate mano koledžo, iki Helovino turite man įteikti savo leidimus. Be leidimo miestelio nematysite, taigi nepamirškit!
Nevilis pak÷l÷ ranką.
- Atsiprašau, profesore, man rodos, kad. . . kad aš pamečiau. . .
- Senel÷ tavo leidimą atsiunt÷ tiesiai man, Nev÷kšla, - pasak÷ profesor÷. - Jai atrod÷, jog taip tikriau. Na, viskas, galite eiti.
- Klausk dabar, - sušnypšt÷ Ronis Hariui.
- Tačiau. . . - prad÷jo Hermiona
- Pirmyn, Hari, - ragino Ronis.
Haris palauk÷, kol visi išeis, tada nedrąsiai sustojo prie stalo.
- Na, Poteri?
Haris giliai įkv÷p÷.
- Profesore, mano teta su d÷de. . . aaa. . . pamiršo pasirašyti leidimą.
Profesor÷ Makgonagal pažiūr÷jo per savo kvadratinių akinių viršų,
bet nieko nesak÷.
- Tod÷l kaip manote, ar nieko, jeigu. . . ar man galima. . . ar leisite vykti
į Kiauliasodį?
Profesor÷ Makgonagal įbed÷ akis į stalą ir ÷m÷ sklaidyti popierius.
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- Deja, ne, Poteri. Gird÷jai, ką sakiau. Be leidimo jokio miestelio. Tokia
taisykl÷.
- Bet, profesore... mano teta ir d÷d÷... matote, jie Žiobarai, visai nesupranta apie... apie Hogvartso blankus ir visa kita, - užbaig÷ Haris, Roniui energingai linkčiojant. - Jeigu jūs leistum÷te...
- Bet aš neleidžiu, - nukirto profesor÷, atsistodama ir popierius tvarkingai sukišdama į stalčių. - Blanke aiškiai nurodyta, kad leidimą pasirašo katras nors iš t÷vų ar glob÷jų. - Ji keistai pažiūr÷jo į jį. Ar tik ne su
užuojauta? - Labai gaila, Poteri, bet tai mano paskutinis žodis. Verčiau
paskub÷k, nes pav÷luosi į kitą pamoką.
*
Nieko nepadarysi. Ronis išvadino profesorę Makgonagal visokiais vardais, tuo baisiai papiktindamas Hermioną. Ji nutais÷ miną, sakančią, kad
„n÷ra to blogo, kas neišeitų į gera“, Ronis dar labiau įširdo, o Haris tur÷jo
kęsti, kai visi linksmai taušk÷jo, ką kas pirmiausia veiks atsidūręs Kiauliasodyje.
- Na, bent jau bus puota, - guod÷ Ronis Harį. - Juk žinai, kad vakare
Helovino puota.
- Aha, puiku, - niūriai tar÷ Haris.
Helovino puota visad būdavo puiki, tačiau viskas būtų daug skaniau,
jeigu į salę ateitum su visais praleidęs dieną Kiauliasodyje. Kad ir kas ką
šnek÷jo, smagiau nepasidar÷. Dinas Tomas, didelis raštininkas, pasiūl÷
padirbti d÷d÷s Vernono parašą blanke, bet Haris jau pasak÷ profesorei
Makgonagal, kad leidimas nepasirašytas, taigi jokios naudos. Ronis neryžtingai pasiūl÷ pasinaudoti neregimuoju apsiaustu, bet Hermiona užprotestavo - Roniui primin÷, kaip Dumbldoras sakęs, kad Psichai mato
ir per neregimąjį apsiaustą. Persis dar įpyl÷ alyvos į ugnį.
- Tiek triukšmo d÷l Kiauliasodžio, bet patik÷k, Hari, tas miestelis nebe toks šaunus, koks buvo. Na, saldumynų parduotuv÷ nebloga, bet
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„Apkvait÷lio juokų krautuv÷l÷“ aiškiai pavojinga. Taip, Žviegiančioje Būdoje verta apsilankyti, bet šiaip, Hari, tikrai nieko neprarandi.
*
Helovino rytą Haris pabudo su visais ir nulipo pusryčiauti visiškai be
nuotaikos, nors labai steng÷si atrodyti kaip visada.
- Iš parduotuv÷s „Devyni medūs“ mes tau parvešim daug daug saldainių, - pasak÷ Hermiona, su gailesčiu žvelgdama į jį.
- Taip, maišą, - pridūr÷ Ronis. Jis ir Hermiona pagaliau pamiršo savo
kivirčą d÷l Bandito - nebe galvoj, kai Haris toks nusiminęs.
- D÷l manęs nesijaudinkit, - atšov÷ Haris, kaip jam rod÷s, nerūpestingu balsu. - Pasimatysime puotoje. Smagios ekskursijos!
Jis juos palyd÷jo į vestibiulį, kur prie durų ūkvedys Filčas tikrino visus pagal ilgiausią sąrašą: tiriamai nužvelgdavo kiekvieną veidą, kad tik
niekas neišsprūstų, kam nepriklauso.
- Lieki čia, Poteri? - sušuko Smirdžius, stovintis eil÷je su Gyliu ir Niurzga. - Bijai praeiti pro Psichus?
Haris nesiteik÷ jam atsakyti. Vienui vienas užlipo marmuro laiptais ir
nu÷jo tuščiais koridoriais, tada užkop÷ į Grifų Gūžtos bokštą.
- Slaptažodis? - krūptel÷jo snūduriavusi portreto Storul÷.
- Fortuna major, - abejingai atsak÷ Haris.
Portretas pasitrauk÷, ir jis pro angą įlipo į bendrąjį kambarį. Jame buvo
pilna triukšmingų pirmakursių ir antrakursių, dar buvo keletas vyresniųjų moksleivių, turbūt jau atsikandusių Kiauliasodžio.
- Hari, Hari! Ei, Hari!
Tai buvo Kolinas Krivis, antrakursis, dievinantis Harį, bet ir jo bijantis,
niekad nepraleidžiantis progos užkalbinti.
- Nejau nevyksti į Kiauliasodį, Hari? Kod÷l? Klausyk... - Jis nekantriai apsižvalg÷. - Jei nori, gali pas÷d÷ti su mumis, Hari!
- Ne, ačiū, Kolinai, - atsisak÷ Haris, nenusiteikęs, kad mažių būrys
spoksotų į jo randą. - Aš... man reikia į biblioteką, turiu darbo.
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Po tokių žodžių nebeliko nieko kito, kaip lįsti lauk pro portreto angą.
- Kam tada reik÷jo mane budinti? - burb÷jo Storul÷ nueinančiam
Hariui.
Haris nelinksmas nudūlino į bibliotekos pusę, bet eidamas apsigalvojo:
koks jau čia darbas? Apsigręžęs susidūr÷ su Filču, matyt, išleidusiu
paskutinį ekskursantą.
- Ką čia veiki? - įtariai paklaus÷.
- Nieko, - pasak÷ tiesą Haris.
- Nieko! - pakrat÷ žiauną Filčas. - Panašu į tave! Slankioji čia vienas...
Ko nesi Kiauliasodyje ir kartu su savo nenaud÷liais draugais neperki Dvokiųjų žirnelių, Raugulio miltelių ar tarškynių?
Haris gūžtel÷jo.
- Nagi, drožk atgal į savo bendrąjį kambarį, kur tau vieta! - paliep÷
Filčas ir žiūr÷jo tol, kol Haris dingo iš akių.
Bet Haris negrįžo į bendrąjį kambarį. Lipdamas laiptais lyg ir pagalvojo, kad reiktų aplankyti Hedvigą pel÷dyne. Einant dar kitu koridoriumi, iš vieno kambario pašauk÷ balsas:
- Hari?
Haris nuskub÷jo atgal ir pamat÷ profesorių Lubiną, stovintį už atvirų
kabineto durų.
- Ką čia veiki? - visai kitokiu balsu nei Filčas paklaus÷ profesorius. Kur Hermiona su Roniu?
- Kiauliasodyje, - neva nerūpestingai atsak÷ Haris.
- Aa... nutęs÷ Lubinas ir valand÷lę žiūr÷jo į Harį. - Ko neužeini? Man
ką tik pristat÷ Gabikį, reikalingą kitai pamokai.
- Ką tokį? - apstulbo Haris.
Jis įženg÷ į kabinetą. Kampe stov÷jo akvariumas. Prisispaudęs prie
stiklo, gniaužydamas ilgus plonyčius pirštus, vaip÷si šleikščiai žalias padaras su ragiukais.
- Vandenų demoną, - atsak÷ Lubinas, mąsliai steb÷damas Gabikį. Manau, su juo netur÷tume daug vargti, ypač po Kapų. Svarbiausia at-
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lenkti jo pirštus, kai įsikabina. Pasteb÷jai, kokie nežmoniškai ilgi pirštai?
Stiprūs, bet labai trapūs.
Gabikis iššiep÷ žalius dantis ir įlindo į žolių raizginį akvariumo kampe.
- Gersi arbatos? - paklaus÷ Lubinas, žvalgydamasis arbatinio. - Kaip
tik nor÷jau pasidaryti.
- Gersiu, - droviai atsak÷ Haris.
Lubinas paliet÷ arbatinį lazdele, ir iš snapelio išsiverž÷ garai.
- S÷skis, - pakviet÷ Lubinas, atidarydamas apdulk÷jusią arbatžolių
skardin÷lę. - Deja, turiu tik pakučiais... Tačiau gal tu jau sotus arbatžolių
lapelių?
Haris pažiūr÷jo į jį. Lubino akys valiūkiškai sužibo.
- Iš kur sužinojote? - paklaus÷ Haris.
- Profesor÷ Makgonagal pasak÷. - Lubinas pastūm÷ Hariui puodelį
išdužusiu kraštu. - Tikiuosi, labai neimi širdin?
- Ne, - atsak÷ Haris.
Jau nor÷jo papasakoti apie šunį, matytą Magnolijų gatv÷je, bet susilaik÷. To dar betrūko, kad Lubinas palaikytų jį bailiu, - ir taip jau, atrodo,
paman÷, jog Haris neįveiks kauko.
Hario mintys turbūt atsispind÷jo veide, nes Lubinas paklaus÷:
- Kas nors neduoda ramyb÷s, Hari?
- Ne, - pamelavo Haris. Gurkštel÷jęs arbatos, pažvelg÷ į Gabikį - tas
pagrūmojo jam kumščiu. - Taip, - staiga tar÷ pad÷damas puodelį. - Prisimenate tą dieną, kai mes galyn÷jom÷s su kauku?
- Taip, - l÷tai ištar÷ Lubinas.
- Kod÷l neleidote man stoti prieš kauką? - staiga paklaus÷ Haris.
Lubinas kilstel÷jo antakius.
- Maniau, Hari, jog visiškai aišku, kod÷l, - nustebo Lubinas.
Haris, tik÷jęsis, kad Lubinas sakys nieko panašaus nedaręs, apstulbo.
- Kod÷l? - pakartojo.
- Nagi, - susirauk÷ Lubinas, - pamaniau, kad jei tu atsidursi priešais
kauką, jis pasivers Valdovu Voldemortu.
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Haris išpūt÷ akis. Atsakymas buvo visiškai netik÷tas, be to, Lubinas
ištar÷ Voldemorto vardą. Vienintelis žmogus (be jo paties), išdrįsdavęs
garsiai min÷ti šį vardą, buvo profesorius Dumbldoras.
- Gal ir blogai padariau, - susiraukęs Lubinas pažiūr÷jo į Harį. - Bet
man pasirod÷, jog neverta leisti, kad mokytojų kambaryje atsirastų Valdovas Voldemortas. Įsivaizdavau, kokia kiltų panika.
- Aš negalvojau apie Voldemortą, - prisipažino Haris. - Tačiau aš...
prisiminiau Psichus.
- Aišku, - l÷tai tar÷ Lubinas. - Ką gi... aš sužav÷tas. - Jis šyptel÷jo Hario veide išvydęs nuostabą. - Tai rodo, kad tu labiausiai bijai... pačios
baim÷s. Labai išmintinga, Hari.
Haris nežinojo, n÷ ką sakyti, tod÷l siurbtel÷jo arbatos.
- Tada pamanei, kad aš nepasitik÷jau tavo sugeb÷jimais įveikti kauką? - įžvalgiai paklaus÷ Lubinas.
- Na... taip, - išspaud÷ Haris. Staiga pasijuto daug linksmesnis. - Profesoriau, jūs žinote, kad Psichai...
Į duris pabarbeno.
- Prašom, - tar÷ Lubinas.
Į÷jo Sneipas. Jis neš÷si garuojančią taurę. Pamatęs Harį sustojo ir primerk÷ savo juodas akis.
- A, Severas, - nusišypsojo Lubinas. - Labai d÷kui. Gal palikite ją man
ant stalo?
Sneipas pastat÷ taurę, jo akys b÷giojo nuo Hario prie Lubino.
- Parodžiau Hariui savo Gabikį, - maloniai paaiškino Lubinas, rodydamas į akvariumą.
- Nuostabu, - burbtel÷jo Sneipas, n÷ nežvilgtel÷damas ton pus÷n. Tuojau pat ją išgerkite, Lubinai.
- Taip taip, būtinai.
- Išviriau visą katilą, jei kartais dar reik÷tų.
- Turbūt išgersiu ir rytoj. Labai d÷kui, Severai.
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- N÷r už ką, - atsak÷ Sneipas, bet jo žvilgsnis Hariui nepatiko. Sneipas iš÷jo atbulas, be šypsenos ir įtarus.
Haris smalsiai pažvelg÷ į taurę. Lubinas nusišypsojo.
- Profesorius Sneipas man sutais÷ tokio eliksyro. Niekad nebuvau g÷ralų meistras, o šis eliksyras labai sud÷tingas. - Pa÷męs taurę pauost÷. Gaila, kad cukrus jį paverstų niekais, - pridūr÷ ir paragavęs nusipurt÷.
- D÷l ko?... - prad÷jo Haris. Lubinas pažiūr÷jęs atsak÷ į neužbaigtą jo
klausimą:
- Šiek tiek nesveikuoju. Tik šis eliksyras ir padeda. Pasisek÷, kad dirbu kartu su profesoriumi Sneipu, nes retas burtininkas moka jį išvirti.
Profesorius Lubinas v÷l gurkštel÷jo, ir Haris panūdo išmušti taurę jam
iš rankų.
- Profesorius Sneipas per daug domisi juodąja magija, - nebeištv÷r÷
Haris.
- Sakai? - abejingai paklaus÷ Lubinas, dar atsigerdamas eliksyro.
- Kai kas mano... - Haris padvejojo, bet galų gale pasak÷: - Kai kas
mano, kad jis kaži ką padarytų, kad tik gautų apsigynimo nuo juodosios
magijos mokytojo vietą.
Lubinas išmauk÷ taurę iki dugno ir pasibjaur÷jęs susirauk÷.
- Šlykštyn÷. Na, Hari, man metas prie darbo. Pasimatysime vakare
per puotą.
- Gerai, - tar÷ Haris ir pad÷jo ant stalo savo išgertą puodelį.
Tuščia taur÷ ant stalo tebegaravo.
*
- Na, štai, - pasak÷ Ronis. - Pa÷m÷m, kiek valiojom panešti.
Hariui į sterblę pasipyl÷ blizgantys saldainiai. Jau temo. Ronis su Hermiona ką tik at÷jo į bendrąjį kambarį - nuo šalto oro įraudusiais žandais
ir atrodydami taip, lyg dar niekada gyvenime nebūtų tur÷ję tokio smagumo.
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- Ačiū, - pad÷kojo Haris, paimdamas pakelį smulkių juodų pipirinių
kipšiukų. - Koks tas Kiauliasodis? Kur buvote?
Iš jų pasakojimo buvo matyti, kad visur. „Dervišo ir Bangio“ parduotuv÷je, prekiaujančioje ker÷jimo reikmenimis, „Apkvait÷lio juokų krautuv÷l÷je“, „Trijose šluotose“ g÷r÷ karšto, garuojančio pasukų punšo...
- Koks paštas, Hari! Gal du šimtai pel÷dų, visos tupi lentynose, visų
spalvos sutartin÷s, žiūrint kokiu greitumu nešioja laiškus!
- „Devyni medūs“ prekiauja naujomis karamel÷mis, dalija nemokamus pavyzdžius, va, paragauk...
- Atrodo, mat÷me žmog÷drą, dievaži, „Trijose šluotose“ ką nori sutiksi...
- Gaila, kad negal÷jome atvežti tau pasukų punšo, puikiai sušildo...
- O ką tu veikei? - susidom÷jo Hermiona. - Gal padirb÷jai?
- Ne, - atsak÷ Haris. - Lubinas pavaišino arbata savo kabinete. Paskui
at÷jo Sneipas...
Jis papasakojo apie taurę. Ronis net išsižiojo.
- Lubinas ją išg÷r÷? Gal jam galvoj negerai?
Hermiona pasižiūr÷jo į laikrod÷lį.
- Verčiau einam, puota prasideda po penkių minučių.
Jie išlindo pro portreto angą ir skub÷dami į salę vis dar aptarin÷jo
Sneipą.
- Bet jeigu... suprantate... - kužd÷jo Hermiona, bailiai dairydamasi
aplinkui, - jeigu jis tikrai nor÷jo nunuodyti Lubiną, šito nebūtų daręs
prie Hario.
- Galbūt, - tarstel÷jo Haris. Per vestibiulį jie nudrož÷ į didžiąją salę. Ji
buvo išpuošta šimtais moliūgų su degančiomis žvak÷mis juose, tuntais
gyvų šikšnosparnių ir daugybe oranžinių ugninių kaspinų, tingiai plevenančių tamsioje palub÷je nelyginant šviečiančios vandens gyvat÷s.
Valgiai buvo puikūs. Net Hermiona su Roniu, prisisprogę konditerijos „Devyni medūs“ saldumynų, kiekvieno patiekalo įsteng÷ sukirsti po
antrą porciją. Haris vis dirsčiojo į mokytojų stalą. Profesorius Lubinas
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atrod÷ linksmas ir žvalus kaip visada. Jis gyvai kalb÷josi su mažul÷liu
profesoriumi Flitviku, ker÷jimų mokytoju. Hario akys susirado profesorių Sneipą. Ar jam tik apsirod÷, ar Sneipas dažniau nei paprastai žvilgčiojo į profesorių Lubiną?
Puotos pabaigoje Hogvartso šm÷klos parod÷ programą. Išnirusios iš
sienos, jos atliko grupinio skraidymo numerį. Didelio pasisekimo sulauk÷ Beveik Begalvis Nikas, Grifų Gūžtos vaiduoklis, suvaidinęs sceną, kaip
jam iki galo nenukirto galvos.
Vakaras buvo toks smagus, kad Hariui nepagadino nuotaikos net Smirdžius, vestibiulyje sušukęs:
- Poteri, Psichai tau siunčia gerų dienų!
Haris, Ronis ir Hermiona su kitais „grifiukais“ įprastu keliu patrauk÷ į
Grifų Gūžtos bokštą, tačiau koridorius, kurio gale buvo anga su Storul÷s portretu, buvo prisikimšęs mokinių.
- Kod÷l niekas nelenda į vidų? - smalsiai paklaus÷ Ronis.
Haris band÷ ką nors įžiūr÷ti per vaikų galvas. Portreto anga atrod÷
uždaryta.
- Prašyčiau praleisti, - pasigirdo orus Persio balsas, ir jis pasipūtęs
išstumd÷ minią. - Koks čia susigrūdimas? Nejaugi visi būtum÷t pamiršę
slaptažodį? Atsiprašau, aš esu seniūnas...
Staiga minia nuščiuvo, per visą koridorių tarsi šalčio banga nusirito.
Nuskamb÷jo griežtas Persio balsas:
- Kas nors pakvieskite profesorių Dumbldorą. Greit.
Visi ÷m÷ gręžiotis. Galiniai stov÷jo ant pirštų galų.
- Kas čia darosi? - paklaus÷ ką tik atsiradusi Džin÷.
Po valand÷l÷s prisistat÷ profesorius Dumbldoras. „Grifiukai“ susispaud÷
jį praleisdami, Haris, Hermiona ir Ronis pa÷jo į priekį nor÷dami pamatyti, kas nutiko.
- Vaje! - šūktel÷jo Hermiona ir grieb÷ Hariui už rankos.
Storul÷ iš portreto buvo dingusi, o paveikslo drob÷ taip supjaustyta,
kad juostos draik÷si net ant grindų. Dalis drob÷s išvis buvo išpl÷šta.
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Dumbldoras tik dirstel÷jo pažvelg÷ į sumaitotą paveikslą ir pasisuko į
atskubančius profesorius Makgonagal, Lubiną ir Sneipą.
- Turime ją surasti, - pasak÷ profesorius Dumbldoras. - Profesor÷ Makgonagal, būkit gera, nueikite pas poną Filčą ir liepkite patikrinti visus
paveikslus pilyje, ar kuriame nes÷di Storul÷.
- Nor÷tum÷t! - sukvakš÷jo balsas. Tai buvo poltergeistas Akilanda. Jis
skraid÷ virš minios labai patenkintas - kaip visada, jei nutikdavo kas negera.
- Ką čia šneki, Akilanda? - ramiai paklaus÷ profesorius Dumbldoras,
ir Akilandos šypsena prigeso. Dumbldoro jis nedrįsdavo erzinti. Tad nutais÷ saldų balselį, n÷ kiek ne geresnį už tą jo kvaks÷jimą.
- Deja, jūsų direktorybe. Ji nenori, kad ją kas pamatytų. Visa sudraskyta. Mačiau, pone, kaip nub÷go per peizažą penktame aukšte ir įsmuko
tarp medžių. Kažką baisiai r÷kdama, - laimingas pasakojo. - Vargšel÷, nelabai nuoširdžiai pridūr÷.
- Ar ji pasak÷, kas ją sudrask÷? - tyliai paklaus÷ Dumbldoras.
- O taip, jūsų profesorybe, - atsak÷ Akilanda tokiu balsu, lyg gl÷byje
neštų bombą. - Matote, jis įsiuto, kai jinai jo neįleido. - Akilanda apsivert÷ ore ir pro savo tarpkojį išsišiep÷ Dumbldorui. - Baisiai ūmus tas
Sirijus Blekas.
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DEVINTAS SKYRIUS

Skaudus pralaim÷jimas
Profesorius Dumbldoras visus „grifiukus“ parvar÷ atgal į didžiąją
salę, kur po kelių minučių suguž÷jo ir Švilpyn÷s, Varno Nago bei
Klastūnyno mokiniai, visi labai sutrikę.
- Aš su mokytojais turiu gerai apieškoti visą pilį, - praneš÷ jiems Dumbldoras, kai Flitvikas su Makgonagal uždar÷ sal÷s duris. - Deja, jūsų pačių saugumo sumetimais naktį tur÷site praleisti čia. Noriu, kad prefektai
saugotų visas sal÷s duris. Už tvarką palieku atsakingus mergaičių seniūnę ir berniukų seniūną. Jeigu kiltų koks neramumas, tučtuojau praneškite, - pridūr÷ jis Persiui, atrodančiam nepaprastai išdidžiai ir oriai. - Pasiųskite su žinute kokią šm÷klą. - Jau eidamas iš sal÷s pridūr÷: - Tiesa,
jums kai ko reik÷s...
Vienas nerūpestingas mostas lazdele, ir visi stalai nuskrido į pasienius ir tenai susirikiavo; dar vienas mostas, ir grindis nuklojo minkšti
raudoni miegmaišiai.
- Saldžių sapnų, - išeidamas palink÷jo profesorius Dumbldoras.
Sal÷je kilo sujaudintas šurmulys: „grifiukai“ visai mokyklai pasakojo,
kas atsitiko.
- Visi į miegmaišius! - sušuko Persis. - Užtenka plep÷ti! Šviesa užges
po dešimties minučių!
- Judam, - paragino Ronis draugus. Nusitv÷rę tris miegmaišius, nuvilko juos į kertę.
- Kaip manote, ar Blekas teb÷ra pilyje? - susirūpino Hermiona.
- Dumbldoras tikrai mano, kad taip, - atsak÷ Ronis.
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- Laim÷, kad jis pasirinko šį vakarą, - pasak÷ Hermiona, kai jie su
visais drabužiais sulindo į miegmaišius ir, pasir÷mę alkūne, ÷m÷ šnekučiuotis. - Vienintelį vakarą, kai mūsų nebuvo bokšte...
- Man rodos, slapstydamasis prarado laiko nuovoką, - tar÷ Ronis. Pamiršo, kad Helovinas. Kitaip būtų įsiveržęs čionai.
Hermiona sudreb÷jo.
Visi aplinkui klausin÷jo vieno dalyko: kaip jis pateko į pilį?
- Gal kartais moka pasiversti šm÷kla, - už kelių žingsnių samprotavo
„varnanagis“. - Išdygti kaip iš po žemių.
- Greičiausiai kuo nors persireng÷, - nusprend÷ penktakursis „švilpinukas“.
- Gal÷jo atskristi, - tar÷ Dinas Tomas.
- Klausykit, nejaugi aš viena nepating÷jau perskaityti „Hogvartso istorijos“? - piktai paklaus÷ Hermiona.
- Gali būti, - atsak÷ Ronis. - O ką?
- Ogi tą, kad pilies apsauga - ne vien tik sienos. Veikia visokiausi kerai, neleidžiantys niekam įsibrauti vogčiomis. Nepasiversi jokia šm÷kla
ir neatsirasi. Be to, nor÷čiau pamatyti persireng÷lį, galintį apmulkinti tuos
Psichus. Jie saugo visas duris. Būtų pamatę ir įskrendantį. Ir dar - Filčas
žino visus slaptus į÷jimus, jie irgi stebimi...
- Jau užges šviesos! - įsp÷jo Persis. - Noriu, kad visi būtum÷te miegmaišiuose ir nutiltum÷te!
Vienu gaištu užgeso visos žvak÷s. Šviesą skleid÷ tik sidabriškos šm÷klos, sklandančios ore ir rimtai besikalbančios su prefektais, ir stebuklingosios lubos - kaip ir dangaus skliautas, jos buvo pilnos žvaigždžių. D÷l
tos šviesos ir sal÷je nesiliaujančio kuždesio Haris jaut÷si taip, tarsi gul÷tų
lauke pučiant v÷jeliui.
Kas valandą sal÷n ateidavo kuris nors mokytojas patikrinti, ar viskas
gerai. Maždaug trečią valandą ryto, kai dauguma mokinių pagaliau sumigo, pasirod÷ profesorius Dumbldoras. Haris žiūr÷jo, kaip jisai ieško
Persio. Persis slankiojo tarp miegmaišių ir bar÷ tebeplepančius. Jis buvo
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visai netoli Hario, Ronio ir Hermionos. Art÷jant Dumbldoro žingsniams,
visi trys apsimet÷ miegą.
- Jo n÷ ženklo, profesoriau? - pašnibždomis paklaus÷ Persis.
- N÷ ženklo. Viskas gerai?
- Kuo puikiausiai, pone.
- Gerai. Dabar neb÷ra prasm÷s visų kelti. Radau, kas laikinai pabud÷s
prie angos į Grifų Gūžtą. Rytą gal÷site tenai grįžti.
- O kaip Storul÷, pone?
- Slepiasi Argošyro žem÷lapyje antrame aukšte. Matyt, neleido Bleko
be slaptažodžio, tas ir puol÷. Ji priblokšta sielvarto, bet kai apsiramins,
Filčas ją restauruos.
Haris išgirdo, kaip sugirgžd÷jo sal÷s durys ir sušleps÷jo žingsniai.
- Direktoriau? - Tai buvo Sneipas. Haris gul÷jo užgniaužęs kvapą ir
klaus÷si. - Apieškotas visas trečias aukštas. Jo n÷ra. Filčas iškr÷t÷ visus
požemius. Irgi nieko.
- O observatorijos bokštas? Profesor÷s Treloni kabinetas? Pel÷dynas?
- Neb÷ra daugiau kur ieškoti...
- Na, gerai, Severai. Aš ir nesitik÷jau, kad Blekas lauks.
- Ar sugalvojote kokią versiją, kaip jis gal÷jo įsibrauti, profesoriau? paklaus÷ Sneipas.
Haris kilstel÷jo galvą atidengdamas kitą ausį.
- Ir ne vieną, Severai, bet visos neįtik÷tinos.
Haris atsimerk÷ ir pažiūr÷jo ten, kur jie stov÷jo. Dumbldoras buvo atsukęs nugarą, bet jis mat÷ d÷mesingą Persio veidą ir piktą Sneipo profilį.
- Direktoriau, ar prisimenate, ką kalb÷jome pirmąją mokslo metų dieną? - paklaus÷ Sneipas vos judindamas lūpas, tarsi nor÷damas, kad neišgirstų Persis.
- Ir dar kaip, Severai, - tar÷ Dumbldoras balsu, kuriame lyg ir nuskamb÷jo nepasitenkinimas.
- Atrodo tiesiog neįtik÷tina, kad Blekas būtų patekęs į mokyklą niekieno nepadedamas. Aš jus įsp÷jau, kai paskyr÷te...

130

- Netikiu, kad kas nors šioje pilyje būtų apsi÷męs pad÷ti Blekui, - griežtai tar÷ Dumbldoras, ir Sneipas suprato, kad pokalbis šia tema baigtas. Dabar einu pas Psichus, - pridūr÷ Dumbldoras. - Prižad÷jau jiems pranešti, kai baigsime paiešką.
- Ar jie siūl÷si pad÷ti, pone? - paklaus÷ Persis.
- O taip, - šaltai atsak÷ Dumbldoras. - Tačiau kol aš esu direktorius,
joks Psichas neperžengs pilies slenksčio.
Persis sutriko. Dumbldoras tykiai ir greitai iš÷jo iš sal÷s. Sneipas dar
pastov÷jo, piktu žvilgsniu išlyd÷damas direktorių, ir išsinešdino.
Haris dirstel÷jo į draugus. Ir Ronis, ir Hermiona gul÷jo atsimerkę, pak÷lę akis į žvaigžd÷tas lubas.
- Ką visa tai reiškia? - sušnibžd÷jo Ronis.
*
Kelias dienas visa mokykla tik ir šnek÷jo apie Sirijų Bleką. Teorijos, kaip
jis pateko į pilį, dar÷si vis fantastiškesn÷s. Hana Abat÷ iš Švilpyn÷s koledžo kitą herbalogijos pamoką kiekvienam, kas neting÷jo klausyti, įrodin÷jo, kad Blekas pasivert÷ žydinčiu krūmu.
Supjaustytas Storul÷s portretas buvo nukabintas, jo vietoj atsirado seras Kadogenas su savo riebuiliu poniu. Niekas tuo labai neapsidžiaug÷.
Seras Kadogenas pusę dienos visus kviesdavo į dvikovą, o likusį laiką
kurdavo juokingai sunkius slaptažodžius ir juos kaitaliodavo mažiausiai
du kartus per parą.
- Jis visai išprot÷jo, - įširdęs pasak÷ Semas Finiganas Persiui. - Ar negalima gauti kito?
- Joks kitas paveikslas nesutiko imtis šito darbo, - paaiškino Persis. Visi bijo po to, kas atsitiko Storulei. Seras Kadogenas buvo vienintelis
toks drąsus, kad apsi÷m÷.
Tačiau Hariui seras Kadogenas mažiausiai rūp÷jo. Haris dabar buvo
akylai saugomas. Mokytojai vis rasdavo kokią dingstį palyd÷ti jį korido-
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riumi, o Persis Vizlis (Haris įtar÷, kad motinos prisakytas) neatstojo n÷
per žingsnį, sekiojo kaip koks nežemiškai pasipūtęs sarginis šuo. Negana to, profesor÷ Makgonagal iškviet÷ Harį į savo kabinetą ir sutiko jį
tokiu veidu, jog Haris paman÷, kad kas nors mir÷.
- Ilgiau neverta nuo tavęs sl÷pti, Poteri, - prabilo ji labai rimtai. - Žinau, jog tau bus didelis smūgis, tačiau Sirijus Blekas...
- Žinau, kad jis mane gaudo, - pavargusiu balsu pasak÷ Haris. - Nugirdau, kaip kalb÷josi Ronio t÷vai. Ponas Vizlis dirba Magijos ministerijoje.
Profesor÷ Makgonagal apstulbo. Ilgai žiūr÷jo į Harį, galiausiai tar÷:
- Ką gi...Tada, Poteri, suprasi, kod÷l vakarais tau nepatartina treniruotis. Pavojinga būti aikšt÷je vien tik su komandos draugais, Poteri...
- Šeštadienį pirmosios rungtyn÷s! - pasipiktino Haris. - Man reikia
treniruotis!
Profesor÷ Makgonagal susimąst÷. Haris žinojo, kad ji labai jaudinasi
d÷l Grifų Gūžtos komandos. Pirmiausia ji, ne kas kitas, pasiūl÷ jį gaudytoju. Jis lauk÷ nekv÷puodamas.
- Hmm... - Profesor÷ atsistojo ir pro langą pažvelg÷ į kvidičo aikštę,
vos įžiūrimą per lietų. - Na, dievaži, nor÷čiau pamatyti, kaip mes pagaliau laimime taurę... Ir vis d÷lto, Poteri... Man labiau patiktų, kad per
treniruotes šalia būtų ir koks mokytojas. Paprašysiu madam Krūminę
pabud÷ti.
*
Art÷jant pirmosioms kvidičo rungtyn÷ms, orai pabjuro. Akylai ganoma
madam Krūmin÷s, Grifų Gūžos komanda nieko nepaisydama dar atkakliau treniravosi. Tačiau per paskutinę treniruotę Oliveris Medis praneš÷
nemalonią naujieną.
- Nebežaisime su Klastūnynu! - išpoškino baisiai piktas. - Ką tik buvo už÷jęs Titnagas. Teks žaisti su Švilpyne.
- Kod÷l? - choru paklaus÷ visi.

132

- Titnagas aiškina, kad jų gaudytojui tebeskauda ranką, - sugriež÷
dantimis Medis. - Bet man aišku, kod÷l jie taip daro. Nenori žaisti tokiu
oru. Mano, kad gali prakišti...
Visą dieną pūt÷ didžiulis v÷jas ir pyl÷ kaip iš kibiro. Sulig Medžio žodžiais tolumoje sugriaud÷.
- Nieko n÷ra tai Smirdžiaus rankai! - įniršo Haris. - Jis apsimeta!
- Žinau, bet n÷ra kaip įrodyti, - apmaudžiai tar÷ Medis. - Mes juk
mok÷m÷s visų tų derinių manydami, kad žaisime su Klastūnynu, o dabar pakiša Švilpynę! Jų visai kitas stilius. Jie turi naują kapitoną ir gaudytoją, Sedriką Digorį...
Andželina, Alisija ir Keit÷ ÷m÷ krizenti.
- Ko dabar? - susirauk÷ Medis, nepatenkintas tokiu lengvabūdiškumu.
- Toksai aukštas, dailus? - paklaus÷ Andželina.
- Stiprus ir nešnekus, - pridūr÷ Keit÷, ir visos trys v÷l sukrizeno.
- Nešnekus tik tod÷l, kad sakinio nesurezga, - nekantriai tar÷ Fredis. - Nesuprantu, ko taip susirūpinęs, Medi. Pamanykit, atsirado priešininkas - Švilpyn÷! Aną kartą kai su jais žaid÷m, Haris sučiupo Šmaukštą
maždaug po penkių minučių, prisimeni?
- Tada buvo visai kitos sąlygos! - šauk÷ Medis, išvertęs akis. - Digoris
labai sustiprino komandą! Ir yra puikus gaudytojas! Aš ir bijojau, kad jūs
taip sakysit! Negalima nusiraminti! Klastūnynas nori, kad būtume užklupti nepasirengę. Mes turime laim÷ti!
- Apsiramink, Oliveri! - sunerimo Fredis. - Mes labai rimtai žiūrime į
Švilpynę. Labai.
*
Rungtynių išvakar÷se v÷jas virto uraganu, o lietus dar labiau pyl÷. Koridoriuose ir klas÷se buvo taip tamsu, kad buvo uždegta daugiau deglų ir
žibintų. Klastūnyno komanda vaikščiojo pasipūtę, o labiausiai Smirdžius.
- O, kad būtų sveikesn÷ ranka! - dūsavo klausydamasis, kaip už langų siaučia v÷tra.
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Haris galvojo tik apie kitos dienos rungtynes. Per pertraukas Medis jį
susirasdavo ir vis mokydavo. Trečią kartą Medis taip ilgai postringavo,
kad Haris pamat÷ jau dešimt minučių pav÷lavęs į apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką. Jis pasileido b÷gte, o Medis jam šauk÷ pavymui:
- Hari, Digoris moka žaibiškai mestis į šalį, tod÷l verčiau apeik jį
lanku...
Haris įpuol÷ į klasę.
- Atsiprašau, profesoriau Lubinai...
Tačiau prie mokytojo stalo s÷d÷jo ne profesorius Lubinas, o Sneipas.
- Pamoka, Poteri, prasid÷jo prieš dešimt minučių, tod÷l iš Grifų Gūžtos atimsime dešimt taškų. S÷skis.
Bet Haris nejud÷jo.
- Kur profesorius Lubinas?
- Sak÷, kad šiandien blogai jaučiasi, negali vesti pamokos, - kreivai
šyptel÷jo Sneipas. - Man rodos, liepiau s÷stis?
Bet Haris nejud÷jo.
- Kas jam yra?
Juodos Sneipo akys žybtel÷jo.
- Nieko pavojingo, - atsak÷ lyg ir apgailestaudamas. - Atimu iš Grifų
Gūžtos dar penkis taškus. Jeigu v÷l tur÷siu prašyti, kad eitum į vietą,
nubrauksiu penkiasdešimt.
Haris l÷tai nu÷jo ir atsis÷do. Sneipas apžvelg÷ klasę.
- Kaip jau sakiau prieš sutrukdant Poteriui, profesorius Lubinas nepaliko užrašų, ką jūs iš÷jote...
- Pone, mes mok÷m÷s apie kaukus, Raudonąsias Kapas ir Gabikius, išb÷r÷ Hermiona, - o dabar tur÷jome prad÷ti...
- Tyl÷t! - šaltai met÷ Sneipas. - Aš jūsų neklausiau, tik atkreipiau d÷mesį į profesoriaus Lubino neorganizuotumą...
- Jis - geriausias apsigynimo nuo juodosios magijos mokytojas, kokį
iki tol tur÷jome, - drąsiai pasak÷ Dinas Tomas. Visa klas÷ pritariamai sumurm÷jo. Sneipas dar rūsčiau sužaibavo akimis.

134

- Jums labai lengva įtikti. Lubinas jūsų per daug neapkrauna darbu.
Manyčiau, kad jau pirmakursiai tur÷tų susidoroti su Raudonosiomis Kapomis ir Gabikiais. Šiandien pakalb÷sime apie...
Haris mat÷, kaip jis pervert÷ visą vadov÷lį, iki pat paskutinio skyriaus,
kurio, aišku, jie dar nesimok÷.
- ... vilkolakius, - užbaig÷ Sneipas.
- Bet, pone, - nesusilaik÷ Hermiona, - vilkolakiai dar per anksti, mes
turime prad÷ti Pankelius...
- Panele Įkyr÷le, - šiurpiai ramiu balsu tar÷ Sneipas, - man rodos, pamoką vedu aš, ne tu. Ir tod÷l liepiu atsiversti trys šimtai devyniasdešimt
ketvirtą puslapį. - Jis v÷l apsidair÷. - Visi! Tučtuojau!
Piktokai bamb÷dami ir šnairuodami į šalis, mokiniai atsivert÷ vadov÷lius.
- Kas iš jūsų gali pasakyti, kaip atskirti vilkolakį nuo paprasto vilko? paklaus÷ Sneipas.
Visi s÷d÷jo nuščiuvę; visi, išskyrus Hermioną. Kaip dažniausiai būdavo, ji iškart pak÷l÷ ranką.
- Niekas nežino? - išsišiep÷ Sneipas, lyg nematydamas Hermionos. Norite pasakyti, kad profesorius Lubinas nepaaiškino pagrindinio skirtumo tarp...
- Mes gi jums sak÷me, - staiga prabilo Parvat÷, - kad vilkolakių dar
nepri÷jome...
- Tylos! - suriko Sneipas. - Nagi, nagi, tikrai nesitik÷jau sutikti trečiakursių, kurie nepažintų vilkolakio. Pasistengsiu pranešti profesoriui Dumbldorui, kaip jūs atsilikę...
- Paklausykite, - nenustygo Hermiona. - Vilkolakis nuo paprasto vilko skiriasi keletu smulkių ypatybių. Vilkolakio snukis...
- Antrą kartą šneki be leidimo, panele Įkyr÷le, - šaltai nugesino ją
Sneipas. - Už nepakenčiamą visažinystę Grifų Gūžtai nubraukiu dar penkis taškus.
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Hermiona užraudonijusi nuleido ranką ir ašarų pilnas akis. Reikia žinoti, kaip mokiniai nekent÷ Sneipo, jeigu dabar visi s÷d÷jo varstydami jį
baisiais žvilgsniais, nes šiaip kiekvienas bent kartą buvo pavadinęs Hermioną visažine, o Ronis, į ją taip kreipdavęsis mažiausiai du sykius per
savaitę, garsiai tar÷:
- Jūs dav÷te klausimą, o ji žino atsakymą! Kam klausiate, jei nenorite
išgirsti atsakymo?
Mokiniai akimirksniu suprato, kad Ronis perženg÷ ribą. Sneipas l÷tai
ženg÷ prie Ronio, visi sulaik÷ kvapą.
- Skiriu areštą, Vizli, - šilkiniu balsu ištar÷ Sneipas. - Ir jei dar kada
nors išgirsiu kritikuojant mano mokymo metodus, išties pasigail÷si.
Iki pamokos galo niekas daugiau n÷ cypt. Jie konspektavo skyrių iš
vadov÷lio apie vilkolakius, o Sneipas slankiojo tarp suolų ir tikrino, ką
jie buvo darę su profesoriumi Lubinu.
- Niekam tikęs paaiškinimas... Netiesa, Kapos labiausiai paplitusios
Mongolijoje... Už šitą profesorius dav÷ aštuonis balus? Ir trejeto būčiau
nerašęs...
Pagaliau nuskamb÷jus skambučiui, Sneipas jų dar nepaleido.
- Tur÷site parašyti ir man įteikti rašin÷lį, kaip jūs pažintum÷te ir nugalabytum÷te vilkolakį. Norma - du pergamento ritin÷liai, atnešti pirmadienio rytą. Laikas jus prispausti. Vizli, pasilik d÷l arešto.
Haris ir Hermiona su visais iš÷jo iš klas÷s. Kai Sneipas nebegal÷jo gird÷ti, mokiniai ÷m÷ koneveikti jį.
- N÷ vienam apsigynimo nuo juodosios magijos mokytojui Sneipas
nebuvo toks bjaurus, kad ir kaip nor÷jo užimti jų vietą, - pasak÷ Haris
Hermionai. - Kuo jam taip kliūva Lubinas? Nejaugi viskas d÷l to kauko?
- Nežinau, - irzliai tar÷ Hermiona. - Tik trokštu, kad greičiau pasveiktų
profesorius Lubinas...
Po kelių minučių juos pasivijo pergedęs Ronis.
- Ar žinote, ką tasai... - Ir jis pavadino Sneipą tokiu žodžiu, kad Hermiona pasibais÷jo. - ... man liep÷ padaryti? Ligonin÷je iššveisti visas an-
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tis. Be jokių burtų! - Jis sugniauž÷ kumščius. - Ir kod÷l Blekas nepasisl÷p÷ Sneipo kabinete? Būtų gal÷jęs jį nudobti vietoj mūsų!
*
Kitą rytą Haris pabudo labai anksti, dar neišaušus. Jam pasirod÷, jog prižadino v÷jo kaukimas, bet staiga, sprandu pajutęs šaltą dvelksmą, žaibiškai atsis÷do lovoje - pūsdamas į ausį, prie jo suposi ore poltergeistas
Akilanda.
- Ko čia atlindai? - supyko Haris.
Akilanda dar smarkiau pūstel÷jo ir kikendamas mov÷ iš miegamojo.
Haris sugraib÷ žadintuvą. Pus÷ penkių. Keikdamas Akilandą, jis apsivert÷ ant šono ir paband÷ migdytis, bet pabudusiam buvo sunku negird÷ti, kaip dunda griaustinis, į pilies sienas baldosi v÷tra ir Uždraustajame miške trioška medžiai. Po kelių valandų, siaučiant šitokiai audrai, jis
grumsis kvidičo aikšt÷je. Galų gale nusispjovęs į miegą, atsik÷l÷, apsireng÷, pasi÷m÷ savo „Aureolę-2000“ ir tyliai išslinko iš miegamojo.
Atidarius duris, kažkas brūkštel÷jo per kojas. Pasilenkęs dar sp÷jo sugriebti už uodegos į kambarį smunkančiam Banditui.
- Žinai, Ronis neklydo d÷l tavęs, - nedraugiškai pasak÷ Haris. - Pilyje pilna pelių, eik sau ir gaudyk. B÷k, neliesk Susnos. - Ir jis koja nusivar÷ Banditą įvijais laiptais žemyn.
Bendrajame kambaryje audra atrod÷ dar smarkesn÷. Haris nesitik÷jo,
kad rungtyn÷s bus atid÷tos: kvidičo varžybų niekas nenukeldavo d÷l
tokio nieko kaip audra su perkūnija. Širdį spaud÷ negera nuojauta. Medis koridoriuje jam buvo parodęs Sedriką Digorį, daug didesnį už Harį
penktakursį. Gaudytojai paprastai būdavo smulkūs ir vikrūs, tačiau tokiu oru Digoriui stambumas gal÷jo praversti - mažesnis pavojus, kad
v÷jas nupūs už aikšt÷s ribų.
Iki aušros Haris pras÷d÷jo priešais židinį, retkarčiais vis atsikeldamas
pagauti į viršų pasinešusio Bandito. Pagaliau nutaręs, jog jau at÷jo pusryčiai, Haris vienas išlindo pro skylę.
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- Stok ir kaukis, nususęs šunie! - suriko seras Kadogenas.
- Užsičiaupk, - nusižiovavo Haris.
Sušlamštęs l÷kštę koš÷s, jis bent kiek atsigavo, o kai ÷m÷si skrebučių,
pasirod÷ visa komanda.
- Rungtyn÷s bus sunkios, - pareišk÷ Medis. Jis nieko nevalg÷.
- Nesijaudink, Oliveri, - tar÷ Alisija, - kas mums tas lietus.
Tačiau trukd÷ ne tik lietus. Kvidičas buvo toks populiarus, kad, kaip
paprastai, žiūr÷ti varžybų trauk÷ visa mokykla: susilenkę priešais žiaurų
v÷ją, vos nulaikydami sk÷čius, mokinių būriai skub÷jo pakaln÷n į stadioną. Prieš įžengdamas į persirengimo kambarį, Haris išvydo Smirdžių,
Niurzgą ir Gylį, kvatojančius ir rodančius į jį pirštu iš po didžiulio lietsargio.
Žaid÷jai persivilko raudonais Grifų Gūžtos komandos apsiaustais ir
lauk÷ Medžio įprastinio kreipimosi. Tačiau nesulauk÷. Kelis kartus jis m÷gino kalb÷ti, bet tik keistai žagtel÷jo; galiausiai beviltiškai papurt÷ galvą
ir pamojo eiti paskui jį.
V÷jas pūt÷ taip smarkiai, kad visi sverd÷jo. Jei minia ir sveikino, nieko
nesigird÷jo šitaip trankantis perkūnijai. Lietus čaiž÷ Hariui akinius. Kaip,
po paraliais, tokiu oru įžiūr÷ti Šmaukštą?
Iš kitos pus÷s artinosi „švilpinukai“ skaisčiai geltona apranga. Kapitonai paspaud÷ kits kitam ranką. Digoris nusišypsojo Medžiui, bet Medis
atrod÷ lyg surakintas m÷šlungio ir tik linktel÷jo. Haris pamat÷, kaip madam Krūmin÷s lūpos sujud÷jo ištardamos: „Visi ant šluotų“. Jis ištrauk÷
iš purvyno dešinę koją ir apžerg÷ savo „Aureolę-2000“. Madam Krūmin÷ prid÷jo prie lūpų švilpuką, šaižiai sušvilp÷ - ir jie pakilo.
Haris kilo sparčiai, tačiau v÷jas truputį neš÷ šonan. Jis steng÷si laikyti
šluotą kuo tiesiau ir, prisimerkęs nuo lietaus, apsisuko.
Per penkias minutes Haris permirko iki paskutinio siūlelio ir sustipo.
Vargiai beįžiūr÷jo kitus žaid÷jus, ką jau kalb÷ti apie mažulytį Šmaukštą.
Jis skraidžiojo viršum aikšt÷s šen ir ten, prasilenkdamas su raudonais ir
geltonais pavidalais, netur÷damas jokio supratimo, kaip vyksta žaidi-
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mas. Per audrą komentatoriaus nesigird÷jo. Žiūrovus sl÷p÷ mantijų ir
sk÷čių jūra. Du kartus Hario vos nenutrenk÷ nuo šluotos Muštukas: per
akinius žliaug÷ vanduo ir jis nepamat÷, kad atskrieja gr÷smingasis kamuolys.
Haris prarado laiko nuovoką. Buvo vis sunkiau tiesiai išlaikyti šluotą.
Dangus aptemo, tarsi vakaras būtų nutaręs nebelaukti ir ateiti dabar. Du
kartus Haris susidūr÷ su kitu žaid÷ju, tačiau nesp÷jo pamatyti, ar jis savas, ar priešininko komandos. Visi buvo permirkę, o lietus taip šniorijo,
kad nieko nebegal÷jai atskirti...
Sužaibavo ir sykiu nuskard÷jo madam Krūmin÷s švilpukas. Per lietaus uždangą Haris dar pamat÷, kad Medis rodo žemyn. Visa komanda
plumptel÷jo į purvyną.
- Paprašiau pertrauk÷l÷s! - suriko Medis. - Einam tenai...
Jie nusiyr÷ į stadiono pakraštį, kur buvo įtaisytas didelis sk÷tis. Haris
nusi÷m÷ akinius ir skubiai nušluost÷ apsiausto skvernu.
- Koks rezultatas?
- Mes pirmaujame penkiasdešimčia taškų, - atsak÷ Medis. - Bet jeigu
nesugausime Šmaukšto, žaisime iki nakties.
- Jokios vilties su šitais, - parod÷ Haris į savo akinius.
Staiga šalia jo išdygo Hermiona, užsidengusi nuo lietaus apsiaustu. Ji
linksmai šypsojosi.
- Sugalvojau, Hari! Duokš akinius!
Jis padav÷. Komanda išsižiojo, kai Hermiona paliet÷ akinius lazdele ir
šūktel÷jo:
- Impervius! Na štai, - grąžino ji Hariui akinius, - dabar prie jų nelips
vanduo.
Medis, rodos, būtų gal÷jęs ją išbučiuoti.
- Nuostabu! - kimiai šūktel÷jo jis, Hermionai dingus minioje. - Komanda, pirmyn!
Hermionos burtai pad÷jo. Haris tebebuvo sustiręs nuo šalčio, permirkęs kaip niekada gyvenime, bet nors jau mat÷. Kupinas naujo ryžto, sa-
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vo šluota skrod÷ audringą orą į visas puses dairydamasis Šmaukšto, išsisukdamas nuo Muštuko, pranerdamas po Digoriu, skriejančiu priešingon pus÷n...
V÷l trenk÷ griaustinis, žybtel÷jo dvišakas žaibas. Ore buvo vis pavojingiau. Reikia kuo greičiau pagauti Šmaukštą...
Jis pasuko ketindamas grįžti į aikšt÷s vidurį, tačiau žaibas nušviet÷
tribūnas ir Haris staiga pamiršo viską: pačiame viršuje, tuščioje eil÷je nejud÷damas tup÷jo milžiniškas juodas gauruotas šuo!
Nutirpusi ranka paslydo šluotkočiu, ir jo „Aureol÷-2000“ smuktel÷jo
kokį metrą žemyn. Haris krestel÷jo nuo kaktos šlapią plaukų kuokštą ir
v÷l pažvelg÷ į tribūnas. Šuns nebebuvo.
- Hari! - gailiai sušuko Medis nuo Grifų Gūžtos lankų. - Hari,
Šmaukštas už tavęs!
Haris atsigręž÷. Jo pus÷n it patrakęs l÷k÷ Sedrikas Digoris, o tarp jųdviejų lietuje spind÷jo aukso trupin÷lis...
Harį ap÷m÷ panika. Užgulęs savo šluotą, nuzvimb÷ Šmaukšto linkui.
- Greičiau! - šauk÷ jis „Aureolei“. Lietus plak÷ veidą. - Greičiau!
Atsitiko keistas dalykas. Stadioną užgriuvo šiurpi tyla. V÷jas tebesidrask÷, tačiau nebekauk÷. Sakytum kas būtų išjungęs garsą arba Haris
būtų apkurtęs... Kas čia darosi?
Staiga jis pamat÷ kažką judant apačioje ir jį užliejo siaubingai pažįstama šalta banga.
Nesp÷jęs pagalvoti, Haris atitrauk÷ akis nuo Šmaukšto ir pažvelg÷
žemyn.
Ant žem÷s stov÷jo mažiausiai šimtas Psichų, gobtuvais užsidengusių
veidus, ir pirštais rod÷ į jį. Jam krūtin÷je tarsi šaltas vanduo kilo, pamaž÷le semdamas ir stingdydamas širdį. Tada v÷l išgirdo... galvoje kažkas
r÷k÷, r÷k÷... moteris...
Tik ne Harį, tik ne Harį, nelieskite Hario!
Pasitrauk, kvaiša... pasitrauk...
Tik ne Harį, nereikia, žudykite mane...
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Hariui smegenis aptrauk÷ baltas rūkas... Ką jis daro? Kod÷l skrenda?
Juk turi jai pad÷ti... ji mirs... bus nužudyta...
Jis ÷m÷ kristi, kristi per ledinę miglą.
Tik ne Harį! Pasigail÷kit... pasigail÷kit...
Nusikvatojo šiurpus balsas, ÷m÷ spiegti moteris, ir Haris nieko nebeprisimin÷.
*
- Gerai, kad žem÷ buvo tokia minkšta.
- Jau tikrai maniau, kad užsimuš÷.
- Tačiau net akiniai nesudužo.
Haris gird÷jo kuždesį, bet nieko nesuprato. Nesusigaud÷, kur yra, kaip
čia pakliuvo ir ką veik÷ prieš čia pakliūdamas. Tiek žinojo, kad skauda
kiekvieną kūno vietelę, lyg būtų sumuštas.
- Nieko baisesnio nesu matęs.
Baisesnio... nieko baisesnio... juodai apsigobusios figūros... šaltis...
klyksmas...
Haris staiga atsimerk÷. Jis gul÷jo ligonin÷je. Lovą buvo apstoję Grifų
Gūžtos komanda, nuo galvos iki kojų aptaškyta purvais. Pamat÷ ir Ronį
su Hermiona, lyg išlipusius iš baseino.
- Hari, kaip jautiesi? - paklaus÷ Fredis, po purvais išbalęs kaip drob÷.
Hariui atmintis pasileido šuoliais. Žaibas... Kraupas... Šmaukštas...
Psichai...
- Kas atsitiko? - paklaus÷ taip staigiai atsis÷sdamas, kad visi net aiktel÷jo.
- Tu nukritai, - atsak÷ Fredis. - gal iš penkiasdešimties p÷dų aukščio.
- Jau man÷m, kad užsimušei, - dreb÷dama tar÷ Alisija.
Hermiona tik neaiškiai cyptel÷jo. Jos akys buvo raudonos.
- O rungtyn÷s? - prisimin÷ Haris. - Kaip jos baig÷si? Ar leis peržaisti?
Niekas jam neatsak÷. Hario širdį lyg akmuo prisl÷g÷ skaudus suvokimas.
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- Nejau mes... pralaim÷jome?
- Digoris sugavo Šmaukštą, - praneš÷ Džordžas. - Tau nukritus. Jis
net nesuprato, kas atsitiko. Atsigręžęs ir pamatęs tave ant žem÷s, band÷
sustabdyti rungtynes. Nor÷jo pakartotinio mačo. Bet jie laim÷jo be jokių
išlygų. Net Medis pripažįsta.
- Kur Medis? - paklaus÷ Haris, staiga pamatęs, kad kapitono n÷ra.
- Teb÷ra duše, - tar÷ Fredis. - Gal bando nusiskandinti.
Haris įsikniaub÷ į kelius ir susi÷m÷ už galvos. Fredis šiurkščiai papurt÷
jam petį.
- Liaukis, Hari, juk lig tol n÷ sykio nesi praleidęs Šmaukšto.
- Pasitaik÷, kad vieną kartą ir nesugavai, - pridūr÷ Džordžas.
- Dar ne viskas baigta. Mes pralaim÷jome šimtu taškų, taip? Dabar
jeigu Švilpyn÷ prakiš Varno Nagui, o mes sumušime Varno Nagą ir Klastūnyną...
- Švilpyn÷ tur÷tų pralaim÷ti bent dviem šimtais taškų, - primin÷ draugams Džordžas.
- Bet jeigu jie laim÷tų prieš Varno Nagą...
- Neišdegs, Varno Nagas per daug stiprus. Bet jeigu Klastūnynas pralaim÷tų Švilpynei...
- Viskas priklauso nuo taškų... vis tiek turi būti maždaug šimto taškų
skirtumas...
Haris gul÷jo netardamas n÷ žodžio. Jie pralaim÷jo... Pirmą kartą per
visas rungtynes pralaim÷ta d÷l jo.
Po kokių dešimties minučių at÷jusi madam Pomfri liep÷ duoti jam ramybę.
- Užeisime v÷liau, - prižad÷jo Fredis. - Neik iš proto, Hari, vis tiek esi
lig tol geriausias Grifų Gūžtos komandos gaudytojas.
Komanda išdūlino palikdama purvo drūžes. Madam Pomfri nepatenkinta uždar÷ paskui juos duris. Ronis su Hermiona pri÷jo arčiau lovos.
- Dumbldoras tikrai supyko, - virpančiu balseliu ÷m÷ pasakoti Hermiona. - Tokio dar nebuvau mačiusi. Tau krentant jis iššoko į aikštę, mos-
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tel÷jo lazdele, ir tu ÷mei kristi visai iš l÷to. Tada nukreip÷ lazdelę į Psichus. Paleido į juos sidabro kulkas. Jie iškart išnyko iš stadiono. Jis baisiai
supyko, kam jie atlindo į mokyklos teritoriją, mes gird÷jome, kaip...
- Paskui jis išbūr÷ neštuvus ir lazdele tave ant jų užk÷l÷, - įsiterp÷
Ronis. - Ir nu÷jo į mokyklą paskui oru plaukiančius neštuvus. Visi man÷, kad tu...
Ronis nutilo, bet Haris n÷ nepasteb÷jo. Mąst÷ apie tai, ką jam padar÷
Psichai... apie moters klyksmą. Atsigręžęs pamat÷, kad Ronis su Hermiona žiūri į jį taip susikrimtę, jog jis grieb÷si kasdieniškų dalykų.
- Ar kas nors parneš÷ mano „Aureolę“?
Ronis su Hermiona staigiai susižvelg÷.
- Aaa...
- Ką? - sukluso Haris.
- Na... tau krentant ją nuneš÷ v÷jas, - nedrąsiai pasak÷ Hermiona.
- Ir?..
- Ji atsimuš÷... atsimuš÷ į... Oi, Hari, ji trenk÷si į Gluosnį Galiūną.
Hariui pasidar÷ bloga. Gluosnis Galiūnas buvo labai piktas medis, stovintis vejos vidury.
- Toliau? - išspaud÷ bijodamas atsakymo.
- Na, tu juk žinai Mušeiką Gluosnį, - pasak÷ Ronis. - Jis nem÷gsta, jei
kas į jį atsimuša.
- Ją parneš÷ profesorius Flitvikas prieš tau atgaunant sąmonę, - tyliai
užbaig÷ Hermiona.
L÷tai ji pa÷m÷ maišelį, gul÷jusį prie kojų, ir išpurt÷ ant lovos kelis šakalius ir saują virbų - tiek tebuvo likę iš Hario ištikimosios šluotos.

143

DEŠIMTAS SKYRIUS

Pl÷šiko planas
Madam Pomfri užsispyr÷ laikyti Harį ligonin÷je iki pirmadienio. Jis nesiginčijo ir nesiskund÷, bet neleido jai išmesti „Aureol÷s-2000“ lūženų. Žinojo esąs kvailas, žinojo, kad šluotos nebepataisysi, tačiau nieko nepadarysi: toks jausmas, lyg būtų netekęs vieno geriausių draugų.
Pas jį be paliovos plauk÷ lankytojai, visi steng÷si jį pralinksminti.
Hagridas atsiunt÷ puokštę į geltonus kopūstus panašių g÷lių. Užraudusi kaip aguona Džin÷ Vizli atneš÷ pačios darbo „linkiu pasveikti“
atviruką. Jis šaižiu balsu dainuodavo tol, kol Haris užvoždavo dubeniu
nuo vaisių. Sekmadienio rytą v÷l at÷jo Grifų Gūžtos kvidičo komanda,
dabar jau su Medžiu; kimiu, negyvu balsu jis išpoškino Hario n÷ trupučio nekaltinąs d÷l pralaim÷jimo. Ronis su Hermiona nuo Hario lovos pasitraukdavo tik vakare. Tačiau kad ir kas ką sak÷ ar dar÷, Hariui
nuo to nebuvo lengviau, nes niekas nežinojo n÷ pus÷s to, kas jam nedav÷ ramyb÷s.
Jis niekam, net Roniui su Hermiona, nepasakojo apie Kraupą, nes žinojo, kad Ronis išsigąstų, o Hermiona imtų tyčiotis. Tačiau faktas lieka
faktu: Kraupas jam pasirod÷ du kartus ir abu kartus jis vos nežuvo. Pirmą sykį jo vos nepartrenk÷ Reaktyvinis autobusas, antrą - nukrito nuo
šluotos iš penkiasdešimties p÷dų aukščio. Nejaugi Kraupas persekios jį
tol, kol jis iš tikrųjų žus? Nejau visą laiką reik÷s žvalgytis per petį, ar
nematyti kur to baisaus žv÷ries?
O dar tie Psichai. Vos apie juos pagalvojęs pajusdavo pažeminimą ir
šleikštulį. Visi sak÷, kad Psichai siaubingi, tačiau niekas nealpdavo jiems
prisiartinus... niekam galvoje neaid÷davo žūvančių t÷vų aimanos.
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Mat dabar Haris suprato, kas buvo tas moteriškas balsas. Gird÷jo ir
gird÷jo jį naktį, gul÷damas ligonin÷s lovoje ir spoksodamas į m÷nesienos ruožus ant lubų. Psichams prisiartinus jis gird÷davo paskutinius motinos žodžius, jos pastangas išgelb÷ti jį, Harį, nuo Valdovo Voldemorto ir
Voldemorto kvatojimą prieš ją nužudant... Haris protarpiais užmigdavo, nugrimzdavo į sapnus, pilnus lipnių, pūvančių rankų ir gailingų maldavimų. Krūptel÷damas pabusdavo ir v÷l klausydavosi motinos balso.
*
Buvo gera pirmadienį pagaliau atsidurti mokyklos triukšme ir bruzdesyje, kur reik÷jo galvoti apie kitus dalykus, net jei ir prisi÷jo kęsti Smirdžiaus užgauliojimus. Smirdžius nerado vietos iš džiaugsmo, kad Grifų
Gūžta pralaim÷jo. Pagaliau jis nusi÷m÷ tvarsčius ir laimingas abiem rankom m÷gdžiojo Harį, virstantį nuo šluotos. Per kitą nuodų ir vaistų pamoką Smirdžius daugiausia slankiojo po požemį vaidindamas Psichą.
Ronis neapsikentęs paleido į jį didžiulę šlapią krokodilo širdį, pataikydamas tiesiai jam į nosį, už ką Sneipas iš Grifų Gūžtos at÷m÷ penkiasdešimt taškų.
- Jeigu Sneipas v÷l užims apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką, aš susivemsiu, - pasak÷ Ronis, kai jie po pietų drauge ÷jo į Lubino
kabinetą. - Pažiūr÷k, Hermiona, kas viduje.
Hermiona prav÷r÷ duris.
- Tvarka!
Profesorius Lubinas v÷l s÷d÷jo savo vietoje. Atrod÷ tikrai po ligos: palaik÷s jo drapanos kab÷jo kaip ant mieto, paakiai pajuodę, tačiau jis vis
tiek maloniai nusišypsojo ir liep÷ s÷stis. Mokiniai viens per kitą puol÷
skųstis Sneipo elgesiu Lubinui susirgus.
- Neteisinga, jis tiktai pavadavo, kokią tur÷jo teisę užduoti mums namų darbus?
- Mes nieko nežinome apie vilkolakius...
- ... du pergamento ritin÷lius!
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- Ar jūs profesoriui Sneipui paaiškinote, kad mes dar nesimok÷me
vilkolakių? - susiraukęs paklaus÷ Lubinas.
Klas÷ v÷l pratrūko:
- Taip, bet jis sak÷, kad mes atsilikę...
- ... nenor÷jo n÷ gird÷ti...
- ... du ritinius, įsivaizduojat?
Profesorius Lubinas šypsojosi matydamas jų pasipiktinimą.
- Nenusiminkit. Aš pakalb÷siu su profesoriumi Sneipu. Nereik÷s jums
rašyti to rašinio.
- O ne! - nusivyl÷ Hermiona. - Aš jau baigiau!
Pamoka buvo labai smagi. Profesorius Lubinas atgabeno į klasę stiklinę
d÷žę su Pankeliu - nedideliu vienakoju padar÷liu, kuris visas atrod÷ lyg
iš dūmų sruogų, gležnutis ir n÷ trupučio nekenksmingas.
- Keliautojus nuvilioja į pelkes, - tar÷ profesorius, kai jie pasi÷m÷ užrašus. - Matote, kad jam ant rankos kabo žibintas? Jisai sau liuoksi per
pelkę, o žmon÷s seka paskui švieselę ir...
Pankelis už stiklo klaikiai sušliurps÷jo.
Po skambučio visi susikrov÷ daiktus ir ÷jo iš klas÷s, Haris taip pat,
tačiau...
- Luktel÷k, Hari, - pašauk÷ Lubinas, - noriu šnektel÷ti.
Haris grįžo. Profesorius Lubinas d÷žę su Pankeliu uždeng÷ audeklu.
- Gird÷jau apie rungtynes, - pasak÷ ir ÷m÷ d÷tis į portfelį knygas. - Ir
labai gaila tavo šluotos. Ar niekaip negalima pataisyti?
- Ne. Gluosnis ją sulauž÷ į šipulius.
Lubinas atsiduso.
- Gluosnis Galiūnas buvo pasodintas tais metais, kai aš įstojau į Hogvartsą. Mokiniai m÷go žaisti tokį žaidimą: kas arčiausiai prieis prie Galiūno ir palies jo kamieną. Pagaliau vienam tokiam Deiviui Neišman÷liui
medis vos neišpliek÷ akies, ir mums uždraud÷ artintis prie jo. Kur jau
ten šluota atsilaikys...
- Ar gird÷jote ir apie Psichus? - prisivert÷ paklausti Haris.
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Lubinas greit žvilgtel÷jo į jį.
- Taip, gird÷jau. Manau, niekas iš mūsų nebuvo matęs Dumbldoro
tokio įtūžusio. Psichai jau senokai nerimsta... Siunta ant jo, kam neleidžia į pačią mokyklą... Ar ne d÷l jų ir nuvirtai nuo šluotos?
- Taip, - atsak÷ Haris. Patyl÷jo, ir staiga klausimas tarsi pats išsiverž÷
iš lūpų, nesp÷jo sulaikyti. - Kod÷l? Kod÷l man nuo jų šitaip darosi? Nejaugi aš...
- Tai neturi nieko bendra su silpnumu, - griežtai pasak÷ Lubinas, tarsi
atsp÷jęs jo mintį. - Psichai d÷l to tave taip veikia, kad savo praeityje esi
patyręs tokį siaubą, kurio kiti n÷ nesapnavo.
Šaltas saul÷s spindulys, kritęs per klasę, apšviet÷ žilus Lubino plaukus
ir jo jauną veidą.
- Psichai - šlykščiausios būtyb÷s, vaikščiojančios šia žeme. Jie sulindę
į tamsiausias, purviniausias vietas, gyvi dūl÷siais ir svetimu sielvartu,
kur pasisuka, tenai nebelieka ramyb÷s, vilties ir laim÷s. Net Žiobarai jaučia jų buvimą, nors matyti jų negali. Tik prisiartink prie Psicho, ir tavyje
nebeliks jokio gero jausmo, jokio gražaus prisiminimo. Tur÷damas galimybę, Psichas siurbs iš tavęs viską tol, kol liksi toks kaip jis pats - be
sielos ir sklidinas blogio. Prisiminsi tik tai, kas buvo gyvenime blogiausia. O blogiausia, kas yra nutikę tau, Hari, bet ką gali nuversti nuo šluotos. Neturi ko g÷dytis.
- Kai jie yra netoliese, - smaugiamas ašarų, pasak÷ Haris, žiūr÷damas
į mokytojo stalą, - aš girdžiu, kaip Voldemortas nužudo mano mamą.
Lubinas staigiai kilstel÷jo ranką, lyg nor÷damas Harį apkabinti, tačiau
susilaik÷.
- Ko jie atsigrūdo į rungtynes? - piktai paklaus÷ Haris.
- Jie alkani, - šaltai atsak÷ Lubinas, užsegdamas portfelį. - Dumbldoras jų neleidžia į mokyklą, tad jie nebegauna žmonių, kuriuos gal÷tų
išsiurbti. Manau, neatsispyr÷ pagundai pasiganyti tokioje minioje, kokia
buvo susirinkusi stadione. Šitiek nerimo... šitokios aistros... jiems tai buvo
tikra puota.
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- Azkabane tikriausiai baisu, - sumurm÷jo Haris. Lubinas linktel÷jo.
- Tvirtov÷ stovi salel÷je toli jūroje, bet kaliniams išlaikyti nereikia nei
sienų, nei vandens. Jie įkalinti savo galvose, kur n÷ra jokios linksmesn÷s
mintel÷s. Dauguma išprot÷ja per kelias savaites.
- Bet Sirijaus Bleko jie nesulaik÷, - l÷tai pasak÷ Haris. - Jis pab÷go.
Lubino portfelis nuslydo nuo stalo. Jis greit pasilenkęs pa÷m÷.
- Taip, - tar÷ atsitiesdamas. - Blekas turbūt rado būdą jiems įveikti.
Netik÷jau, jog įmanoma. Visi žino, kad Psichai ištraukia iš burtininko
visas jo galias, jeigu ilgiau pabūna šalia.
- Jūs išvijote aną Psichą iš kup÷, - prisimin÷ Haris.
- Na, esama šiokių tokių apsaugos priemonių, - pasak÷ Lubinas. Tačiau traukinyje Psichas buvo tik vienas. Kuo jų daugiau, tuo sunkiau
priešintis.
- Kokių apsaugos priemonių? - sukluso Haris. - Ar galite mane jų
išmokyti?
- Neapsimesiu, kad išmanau kovos su Psichais būdus, Hari. Netgi priešingai...
- Bet jeigu Psichai ateis į kitas kvidičo rungtynes, man reikia mok÷ti
nuo jų apsiginti...
Lubinas pažvelg÷ į ryžtingą Hario veidą ir padvejojęs pasak÷:
- Ką gi... Gerai. Pam÷ginsiu pad÷ti. Tačiau reiks palaukti kito pusmečio. Prieš atostogas turiu begalę darbo. Labai ne laiku susirgau.
*
Nuo Lubino pažado pamokyti, kaip kovoti su Psichais, nuo minties, kad
gal jau niekada nebegird÷s mamos priešmirtinių dejonių, nuo to, kad
lapkričio pabaigoje Varno Nagas Švilpynę sutryn÷ į miltus, Hariui nuotaika labai pasitais÷. Vis d÷lto Grifų Gūžta neiš÷jo iš rikiuot÷s, nors kitų
varžybų neturi teis÷s pralaim÷ti. Medis atgavo maniakišką energiją ir
vaik÷ savo komandą be gailesčio per visas gruodžio šlapdribas. Mokyk-
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loje Haris niekur nepasteb÷jo n÷ vieno Psicho. Matyt, Dumbldoro rūstyb÷ juos laik÷ postuose.
Likus dviem savait÷ms iki semestro pabaigos, dangus staiga nusigiedrijo, liko vaiskus ir spindintis, o purviną kiemą vieną rytą aptrauk÷ gruodas. Pilyje vir÷ pasiruošimas Kal÷doms. Profesorius Flitvikas, ker÷jimo
mokytojas, savo kabinetą jau papuoš÷ mirguliuojančiomis liepsnel÷mis pasirodo, tai buvo gyvi elfai. Mokiniai linksmi aptarin÷jo atostogų planus. Ir Ronis, ir Hermiona nutar÷ pasilikti Hogvartse. Ir nors Ronis aiškino neištversiąs dviejų savaičių su Persiu, o Hermiona įrodin÷jo turinti
padirb÷ti bibliotekoje, Hario neapgausi: jie nevažiuos namo tik tod÷l,
kad nori palaikyti jam kompaniją, ir Haris buvo nepaprastai d÷kingas.
Visų, tik ne Hario, džiaugsmui, paskutinį semestro savaitgalį v÷l tur÷jo
būti išvyka į Kiauliasodį.
- Gal÷sime tenai susipirkti visas dovan÷les! - džiūgavo Hermiona. Mamai su t÷čiu tikrai patiks m÷tin÷s virvut÷s iš konditerijos „Devyni medūs“.
Susitaikęs su tuo, kad jis bus vienintelis trečiakursis, nevažiuojantis į
Kiauliasodį, Haris pasiskolino iš Medžio „Pasirink šluotą“, nusprendęs
per dieną išstudijuoti visas markes. Per treniruotes jis skraid÷ viena iš
mokyklos šluotų, senut÷le „Krentančia žvaigžde“, nepaslankia ir trūkčiojančia. Verkiant reikia savos šluotos.
Šeštadienį, išvykos rytą, Haris atsisveikino su Roniu ir Hermiona, apsitūlojusius šiltais apsiaustais ir šalikais, ir marmuro laiptais vienas ÷m÷
lipti atgal į Grifų Gūžtos bokštą. Už langų krito snaig÷s, pilyje buvo tylu
ramu.
- Ei, Hari!
Jis atsigręž÷. Ketvirto aukšto koridoriuje iš už susikūprinusios vienaak÷s raganos skulptūros iškišo nosį Fredis su Džordžu.
- Ką čia veikiate? - susidom÷jo Haris. - Kod÷l gi jūs ne išvykoje?
- Prieš išvažiuodami nutar÷me padaryti tau mielą staigmen÷lę, - paslaptingai mirktel÷jo Fredis. - Eikš čia...
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Fredis su Džordžu nuved÷ jį į tuščią klasę už raganos. Džordžas tyliai
uždar÷ duris ir išsišiepęs atsigręž÷ į Harį.
- Išankstin÷ Kal÷dų dovana, Hari.
Fredis išdidžiai ištrauk÷ kažką iš mantijos ir pad÷jo ant stalo. Tai buvo
didelis keturkampis visai sutrintas pergamentas. Jame nieko nebuvo parašyta. Haris išpūt÷ akis įtardamas, kad dvynukai iškr÷t÷ kokį įprastinį
pokštą.
- Koks čia dabar cirkas?
- Čia, Hari, mūsų s÷km÷s paslaptis, - meiliai paglost÷ Džordžas pergamentą.
- Širdį skauda, kad reikia atiduoti, - tar÷ Fredis. - Bet vakar vakare
nutar÷me, jog tau jis reikalingesnis.
- Šiaip ar taip, mes mokam atmintinai, - pridūr÷ Džordžas. - Dovanojame tau. Mes jau apsieisime.
- Ir ką aš veiksiu su šita seno pergamento skiaute? - paklaus÷ Haris.
- Seno pergamento skiaut÷! - užsimerk÷ Fredis, lyg Haris būtų jį mirtinai įžeidęs. - Paaiškink, Džordžai.
- Taigi... Kai mes buvome pirmame kurse, Hari, jauni, nerūpestingi
ir naivūs...
Haris prunkštel÷jo. Labai abejotina, ar Fredis su Džordžu išvis kada
nors buvo naivūs.
- ... Na, bent jau naivesni negu dabar... Žodžiu, vieną kartą užsiutinome Filčą.
- Koridoriuje pam÷t÷me smarvinę bombelę, ir jis kažkod÷l labai supyko.
- Nutemp÷ mus į savo kabinetą ir ÷m÷ grasinti...
- Areštuoti...
- Paleisti žarnas...
- O mes jo dokumentų spintoje nužiūr÷jome stalčių su užrašu „Konfiskuota ir labai pavojinga“.
- Ką jūs sakote? - ÷m÷ šieptis Haris.
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- Ką būtum daręs mumis d÷tas? - paklaus÷ Fredis. - Džordžas atitrauk÷ jo d÷mesį pamesdamas dar vieną bombelę, aš atidariau stalčių ir
pastv÷riau - štai šitą!
- Tas lapas tik taip prastai atrodo, - tar÷ Džordžas. - Nemanome, kad
Filčas žinojo, kaip jis veikia. Nors tikriausiai įtar÷, kas tai yra, kitaip nebūtų konfiskavęs.
- O jūs žinote, kaip jis veikia?
- Be abejo, - vyptel÷jo Fredis. - Šitas mažutis pergamentas išmok÷
mus daugiau negu visi mokytojai.
- Jūs mane tik norite paerzinti, - pasak÷ Haris, žiūr÷damas į aptriušusį pergamentą.
- Taip manai?
Džordžas išsitrauk÷ lazdelę, paliet÷ pergamentą ir tar÷:
- Iškilmingai prisiekiu, kad esu pasiruošęs kr÷sti eibes.
Ir staiga nuo to taško, kur prisiliet÷ Džordžo lazdel÷, tarsi voratinklis
pasklido plonyt÷s rašalo linijos. Jos liejosi krūvon, kirtosi, užpild÷ visus
pergamento kampus. Iš jų lapo viršuje išsirait÷ dideli žali žodžiai, skelbiantys:
Ponai Svajoklis, Kirmis, P÷del÷ ir Ragas,
pagalbinių priemonių Eibininkams tiek÷jai,
jums su malonumu pristato
PLöŠIKO PLANĄ

Tai buvo smulkus Hogvartso pilies ir jos teritorijos planas. Bet nuostabiausi atrod÷ judantys mažyl÷liai rašalo skrituliukai, kiekvienas pažym÷tas vardu. Apstulbęs Haris palinko prie pergamento. Skrituliukas kairiame viršutiniame kampe rod÷, kad profesorius Dumbldoras vaikšto
po savo kabinetą. Ūkvedžio kat÷ Ponia Noris slankioja trečiame aukšte,
o poltergeistas Akilanda strikin÷ja trof÷jų kambaryje. Akimis b÷giodamas pažįstamais koridoriais, Haris pasteb÷jo dar kai ką. Planas rod÷ ir
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tunelius bei koridorius, kuriuose jam dar neteko būti. Ir daugelis jų berods ved÷ į...
- Tiesiai į Kiauliasodį, - pirštu parod÷ Fredis. - Iš viso jų septyni. Filčas žino apie šituos keturis, - bakstel÷jo jis į pergamentą, - tačiau štai
tuos tikrai žinome tik mes vieni. Nežiūr÷k į tą už veidrodžio penktame
aukšte. Mes juo landžiojome iki pernykšt÷s žiemos, bet jis įgriuvo, visiškai nebepraeinamas. Reik manyti, niekas nesinaudojo ir šituo, nes tiesiai
virš jo angos lauke pasodintas Gluosnis Galiūnas. Tačiau šis - šis veda ne
bet kur, o į konditerijos parduotuv÷s „Devyni medūs“ rūsį. Juo ne kartą
keliavome. Ir, kaip jau gal pasteb÷jai, į jį įeinama šalia šitos klas÷s, pro tos
senos raganos kuprą.
- Svajoklis, Kirmis, P÷del÷ ir Ragas, - atsidūs÷jo Džordžas, glostydamas plano užrašą. - Mes jiems labai skolingi.
- Taurūs žmon÷s, nepailsdami triūsia, padeda jaunajai įstatymo pažeid÷jų kartai, - iškilmingai prabilo Fredis.
- Gana, - pertrauk÷ jį Džordžas, - tik paskui nepamiršk plano ištrinti.
- Kad kas kitas nepamatytų, - įsp÷jo Fredis.
- V÷l bakstel÷k lazdele ir ištark: „Eib÷ iškr÷sta!“ Ir pergamentas liks
tuščias.
- Taigi, berniuk Hari, - tar÷ Fredis, nepakenčiamai m÷gdžiodamas Persį, - žiūr÷k, neišdykauk.
- Iki pasimatymo konditerijoje, - mirktel÷jo Džordžas.
Ir abu labai patenkinti iškurn÷jo.
Haris stov÷jo žiūr÷damas į stebuklingąjį planą. Pamat÷, kaip mažyt÷
rašalin÷ Ponia Noris pasuko kair÷n ir kažką pauost÷ ant grindų. Jeigu
Filčas tikrai nežino... Ir jam visai nereik÷s praeiti Psichų...
Tačiau dar neatitokęs nuo susijaudinimo, Haris netik÷tai prisimin÷ pono Vizlio kitados ištartus žodžius:
Niekada nepasitik÷k jokiu daiktu, kuris moka galvoti, jei nematai, kur slypi
jo protas!
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Šis planas ir buvo vienas tų pavojingų magiškųjų daiktų, d÷l kurių
persp÷jo ponas Vizlis... Pagalbin÷s priemon÷s Eibininkams... Tačiau, samprotavo Haris, jis tenori patekti į konditeriją „Devyni medūs“, o ne ką
pavogti ar užpulti... Be to, Fredis su Džordžu ne vienerius metus juo
naudojosi ir nieko baisaus neatsitiko...
Haris pirštu perbrauk÷ per tunelį. Staiga, lyg paklusęs negirdimam
įsakymui, suvyniojo planą, įsikišo į apsiausto kišenę ir prib÷go prie durų. Atsargiai jas prav÷r÷. Koridorius tuščias. Patyliukais išsmukęs iš klas÷s, užlindo už vienaak÷s raganos statulos.
Ką dabar reik÷tų daryti? Jis v÷l išsitrauk÷ planą ir, didžiausiai savo
nuostabai, pamat÷, kad pergamente pasirod÷ nauja rašalin÷ figūr÷l÷ pažym÷ta „Haris Poteris“. Ji stov÷jo kaip tik ten, kur stov÷jo ir tikrasis
Haris: apie vidurį ketvirto aukšto koridoriaus. Rašalinis jo atvaizdas miniatiūrine burtų lazdele paliet÷ raganą. Haris greit išsitrauk÷ savąją lazdelę ir taukštel÷jo raganai. Nieko. Jis v÷l pažiūr÷jo į planą. Prie jo figūr÷l÷s išniro burbulas su žodžiu Dissendium.
- Dissendium! - sušnibžd÷jo Haris ir v÷l paukšt lazdele akmeninei
raganai.
Raganos kupra atsiv÷r÷, pro angą gal÷jo įlįsti plonas žmogus. Haris
greit apsižvalg÷, ar kas neateina koridoriumi, įsid÷jo kišen÷n planą ir,
įkišęs galvą į skylę, pralindo visas.
Netrumpą kelią jis tarsi slydo akmeniniu loviu, kol bumbtel÷jo ant
šaltos šlapios žem÷s. Atsistojęs apsidair÷. Juoda tamsa. Jis išk÷l÷ lazdelę,
sumurm÷jo: Lumos! ir pamat÷ atsidūręs siaurut÷liame ir žemame tunelyje. V÷l pa÷m÷ planą, paliet÷ jį lazdele ir ištar÷:
- Eib÷ iškr÷sta!
Planas beregint išnyko. Jis dailiai suvyniojo pergamentą, įsikišo į apsiausto kišenę ir neramiai plakančia širdimi, apimtas jaudulio ir baim÷s,
leidosi pirmyn.
Tunelis sukin÷josi ir rait÷si nelyginant triušio urvas. Haris skub÷jo klupin÷damas ant nelygios aslos, atkišęs parengtą lazdelę.
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Pra÷jo baisyb÷ laiko, ir Harį guod÷ tik mintis apie konditeriją „Devyni
medūs“. Gal po kokios valandos tunelis ÷m÷ kilti. Haris pasileido uždusęs. Veidas deg÷, o kojos šalo.
Dar gal po dešimties minučių jis pasiek÷ aptrup÷jusius akmens laiptus, kurių viršaus net nesimat÷. Haris ÷m÷ kopti stengdamasis nekelti
triukšmo. Šimtas pakopų, du šimtai, jau ir nebeskaičiavo, tik spoksojo
sau po kojų... staiga galva atsitrenk÷ į kažką kieta.
Regis, liuko dangtis. Haris pasitryn÷ pakaušį ir įsiklaus÷. Viršuje n÷
garso. Labai l÷tai jis pak÷l÷ dangtį ir iškišo galvą.
Pamat÷ rūsį, pilną medinių d÷žių ir pintinių. Haris išlipo ir nuleido
dangtį. Jis taip puikiai tiko, kad dulkinose grindyse neliko jokios žym÷s,
kad jo esama. Haris nus÷lino prie medinių laiptų, vedančių iš rūsio. Dabar jau išgirdo balsus, be to, varpelio tilindžiavimą, varstomas duris.
Galvodamas, ką daryti, staiga išgirdo, kaip atsidar÷ rūsio durys: kažkas ketino čia lipti.
- Ir atnešk šliužų džemo d÷žę, visai nebeturiu, - pasak÷ viršuje moters balsas.
Laiptais lipo žmogus. Haris šastel÷jo už didžiul÷s pintin÷s ir palauk÷,
kol žingsniai nutols. Išgirdo, kaip žmogus ÷m÷ kilnoti d÷žes prie tolimesn÷s sienos. Kitos progos nepasitaikys...
Haris mikliai n÷r÷ iš savo slaptaviet÷s ir užb÷go laiptais. Atsigręžęs
pamat÷ plačią nugarą ir blizgančią plikę, palinkusią prie d÷ž÷s. Haris
išsmuko pro rūsio duris ir atsidūr÷ už prekystalio. Susirietęs nuslinko
pasieniu ir atsistojo.
„Devyni medūs“ buvo taip prisikimšę Hogvartso mokinių, kad į Harį
niekas n÷ nedirstel÷jo. Jis nard÷ tarp jų žvalgydamasis į visas puses. Vos
nesusijuok÷ įsivaizdavęs, kaip apstulbtų paršiška Dudlio fizionomija, jeigu jis pamatytų, kur dabar Haris.
Aplink lentynų lentynos, pilnos įvairiausių, nereg÷tai viliojančių saldumynų. Štai chalvos luitai, rausvai blizgantys kokosinių ledų gabal÷liai, medaus spalvos irisai, tvarkingos eil÷s visokiausios rūšies šokolado
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plytelių. Stov÷jo visa statin÷ „Visokio skonio pupelių“, kita - „Saldžiųjų
zvimbikų“, pakylančių į orą šerbeto kamuoliukų, kuriuos min÷jo Ronis.
Prie kitos sienos buvo „Specialiųjų efektų“ skan÷stai: „Geriausia pučiamoji šalaputrių guma“ (ją išpūtus visas kambarys prisipildydavo violetinių burbulų, kurie kelias dienas nesprogdavo), keistos supleiš÷jusios m÷tin÷s virvut÷s, mažučiai juodi pipiriniai kipšiukai („Kv÷ptel÷k ugnim į
savo draugus!“), „Ledinukai peliukai“ („Išgirsite, kaip grikši ir cypia dantukai!“), rupūž÷s formos pipirm÷čių kremo pyragiukai („Kaip tikroviškai šokuoja pilve!“), trapios cukrin÷s plunksnos ir smagūs sprogstamieji
triufeliai.
Haris prasispraud÷ per šeštakursių būrį ir tolimiausiame parduotuv÷s kampe pamat÷ iškabą „Neįprastas skonis“. Po ja stov÷jo Ronis su
Hermiona, apžiūrin÷jo pad÷klą su kraujo skonio ledinukais ant pagaliuko. Haris prislinko prie jų ir atsistojo jiems už nugarų.
- Fui, ne, Hariui nepatiks, jie tikriausiai vampyrams, - kalb÷jo Hermiona.
- O šitie? - paklaus÷ Ronis, pakišdamas Hermionai po nosimi indelį
su tarakonų draž÷.
- Tikrai ne, - pasak÷ Haris.
Ronis vos neišmet÷ indelio.
- Hari! - aiktel÷jo Hermiona. - Ką tu čia darai? Kaip... kaip čia atsidūrei?
- Oho! - pagarbiai nusisteb÷jo Ronis. - Tu jau moki keliauti oru!
- Nieko panašaus, - atšov÷ Haris. Pašnibždomis, kad negird÷tų šeštakursiai netoliese, papasakojo apie Pl÷šiko planą.
- Tik pamanykit, Fredis su Džordžu net man neparod÷! - pasipiktino
Ronis. - Aš juk brolis!
- Tačiau Haris neketina jo pasilikti! - paaiškino Hermiona, tarsi priešinga mintis būtų neįsivaizduojama. - Jis planą atiduos profesorei Makgonagal, ar ne, Hari?
- Ne, neatiduosiu! - atkirto Haris.
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- Ar galvoj negerai? - išvert÷ akis į Hermioną Ronis. - Atiduoti tokį
gerą daiktą?
- Jei atiduočiau, tur÷čiau pasakyti, kur gavau. Filčas sužinotų, kad Fredis su Džordžu iš jo nudžiov÷ tą planą.
- O kaip d÷l Sirijaus Bleko? - sušnypšt÷ Hermiona. - Kuriuo nors tuneliu, pažym÷tu plane, jis gali įsigaut į pilį! Mokytojai turi žinoti!
- Neis jisai tuneliu, - nesutiko Haris. - Plane yra septyni tuneliai, taip?
Fredis su Džordžu mano, kad Filčas žino keturis. Lieka trys. Vienas užgriuvęs, taigi nepraeinamas. Viršum vieno angos kieme pasodintas Gluosnis Galiūnas, taigi negalima išlįsti laukan. Ir paskutinis, kuriuo aš at÷jau...
Na... tiesą sakant, rūsyje liukas į jį beveik neįžiūrimas. Nebent jis žinotų,
kad iš čia veda tunelis į pilį.
Haris nutilo. Kas, jeigu Blekas žino šitą tunelį? Tačiau Ronis iškalbingai
kostel÷jo ir parod÷ į skelbimą, pakabintą viduje ant parduotuv÷s durų.
MAGIJOS MINISTERIJOS POTVARKIS
Pirk÷jams primename, kad, kol nebus nurodyta kitaip, kas vakarą saulei
nusileidus Kiauliasodžio gatv÷se patruliuos Psichai. Šios priemon÷s imtasi miestelio gyventojų saugumo sumetimais, kol bus sugautas Sirijus
Blekas. D÷l tos priežasties patariame apsipirkti iki vakaro.

- Matai? - ramiai tar÷ Ronis. - Nor÷čiau pamatyti, kaip Sirijus Blekas
įsiveržia į konditeriją „Devyni medūs“, kai miestelis pilnas Psichų. Be to,
savininkai išgirstų, jei jis laužtųsi, nes gyvena antrame aukšte.
- Taip, bet... - Hermiona atkakliai ieškojo, prie ko prikibti. - Klausyk,
Hariui juk negalima būti Kiauliasodyje, nes jam niekas nepasiraš÷ leidimo. Jei kas nors sužinos, jam bus blogai! Kol kas dar ne vakaras. O jeigu
Sirijus Blekas šiandien pasirodys? Dabar?
- Įdomu, kaip jis Harį įžiūr÷s, - pasak÷ Ronis, linktel÷damas į langą,
už kurio snigo ir pust÷. - Liaukis, Hermiona, Kal÷dos, Hariui irgi reikia
pramogos.
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Hermiona prikando lūpą didžiai susirūpinusi.
- Ar tu mane įskųsi? - nusišypsojo jai Haris.
- Ooo... Aišku, ne... bet iš tikrųjų, Hari...
- Hari, ar matei „Saldžiuosius zvimbikus“? - nutemp÷ jį prie statin÷s
Ronis. - Ir šliužų džemą? Ir „Rūgščiuosius pykštukus“? Kai man buvo
septyneri, Fredis man dav÷ vieną. Liežuvyje skylę pradegino. Prisimenu, kaip mama jį priplūk÷ su šluota. - Ronis susimąstęs žiūr÷jo į „Pykštukų“ d÷žutę. - Gal, sakau, Fredis pasivaišins tarakonų draž÷, jeigu pasakysiu, kad čia žem÷s riešutai?
Kai Ronis su Hermiona susimok÷jo už visus saldumynus, trijul÷ iš÷jo į
Pūgą.
Kiauliasodis atrod÷ kaip kal÷dinis atvirukas: šiaudinius namukų stogus ir krautuv÷les storai deng÷ purus sniegas, duris puoš÷ bugienio vainikai, medžiai buvo apkarstyti stebuklingų žvakučių girliandomis.
Haris sudreb÷jo. Ne taip kaip draugai, jis buvo be mantijos. Jie patrauk÷ gatve pasilenkę prieš v÷ją. Ronis ir Hermiona šūkavo per šalikus:
- Čia paštas...
- Va „Apkvait÷lio krautuv÷l÷“...
- Gal÷tume nueiti į Žviegiančią Būdą...
- Paklausykit, - pasiūl÷ Ronis, kalendamas dantimis, - drožiam į „Tris
šluotas“ išgert pasukų punšo.
Haris mielai sutiko: v÷jas toks aštrus, rankos sušalo. Taigi jie per÷jo
per gatvę ir netrukus įženg÷ į nedidelę užeigą.
Viduje žmonių net tiršta, triukšminga, šilta ir prirūkę. Išvaizdžios figūros moteriškait÷ dailiu veideliu prie baro aptarnavo būrelį įsismaginusių magų.
- Čia madam Rosmerta, - tar÷ Ronis. - Aš paimsiu g÷rimus, - pridūr÷
raustel÷damas.
Haris su Hermiona nu÷jo į galą salik÷s, kur tarp lango ir puošnios
eglut÷s šalia židinio buvo laisvas staliukas. Po kelių minučių at÷jo Ronis,
atneš÷ tris bokalus karšto pasukų punšo.
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- Linksmų Kal÷dų! - pak÷l÷ jis bokalą.
Haris godžiai g÷r÷. Nieko gardesnio, regis, nebuvo ragavęs. Visą užliejo šiluma.
Į galvą padvelk÷ šaltelis. „Trijų šluotų“ durys v÷l atsidar÷. Haris pažvelg÷ per bokalo kraštą ir vos nepaspringo.
Į užeigą su snaigių debesiu įvirto profesor÷ Makgonagal ir Flitvikas, iš
paskos Hagridas. Jis gyvai šnek÷josi su apkūniu žmogeliu skaisčiai žaliu
cilindru ir dryžuota mantija - tai buvo Kornelijus Karamel÷, magijos ministras.
Ronis su Hermiona staigiai pagrūdo Harį po stalu. Apsipylęs punšu,
Haris susiriet÷ ir, suspaudęs bokalą, žiūr÷jo, kaip mokytojų ir Karamel÷s
kojos juda prie baro, stabteli, apsisuka ir eina tiesiai į jį.
Kažkur viršuje Hermiona sušnibžd÷jo: Mobiliarbus!
Kal÷dų eglut÷ šalimais šiek tiek pakilo nuo grindų, paplauk÷ oru ir
plumptel÷jo priešais jų staliuką, pasl÷pdama juos nuo žmonių akių. Spoksodamas pro tankias apatines šakas, Haris pamat÷, kad prie gretimo staliuko atsitrauk÷ keturių k÷džių kojos, ir išgirdo, kaip dūsauja ir pūškuoja
s÷sdami mokytojai ir ministras.
Tada išvydo dar vienas kojas, apautas žalsvais smailiakulniais bateliais, ir išgirdo moterišką balsą.
- Taurel÷ leukonijų likerio...
- Man, - atsiliep÷ profesor÷ Makgonagal.
- Keturios pintos pakaitinto midaus...
- Man, Rosmerta, - suniurzg÷ Hagridas.
- Gazuotas vyšnių sirupas su ledais ir sk÷teliu iš...
- Ahm! - sučeps÷jo profesorius Flitvikas.
- Taigi jums, ministre, lieka raudonųjų serbentų romas.
- D÷kui, brangioji, - tar÷ Karamel÷s balsas. - Išties malonu v÷l tave
matyti. Gal ir pati pasivaišintum÷t? Pris÷skit prie mūsų.
- O, labai ačiū, ministre.
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Haris žiūr÷jo, kaip blizgantys kulneliai nušvytruoja tolyn ir v÷l grįžta.
Širdis dauž÷si gale gerkl÷s. Kaip jam neat÷jo į galvą, kad paskutinį semestro savaitgalį gali švęsti ir mokytojai? Ir kiek jie ketina čia s÷d÷ti? Jam
reikia sp÷ti prasmukt atgal į konditeriją, jeigu nori šiąnakt grįžti į mokyklą... Šalia jo nervingai trūktel÷jo Hermionos koja.
- Kas gi, ministre, jus atvijo į mūsų užkampį? - paklaus÷ madam Rosmertos balsas.
Haris pamat÷, kaip Karamel÷s kūno apatin÷ dalis pasisuko k÷d÷je, tarsi
ministras būtų apsižvalgęs, ar kas nesiklauso. Karamel÷ tyliai atsak÷:
- Kas, brangioji, jeigu ne Sirijus Blekas? Turbūt gird÷jote, kas nutiko
mokykloje per Heloviną?
- Taip, gird÷jau gandus, - prisipažino madam Rosmerta.
- Ar visai užeigai išklojai, Hagridai? - supyko profesor÷ Makgonagal.
- Ar manote, kad Blekas teb÷ra miestelyje? - sušnibžd÷jo madam.
- Neabejoju, - striukai atsak÷ Karamel÷.
- Ar žinote, kad Psichai du kartus krat÷ mano užeigą? - pasiskund÷
madam Rosmerta. - Išbaid÷ visus lankytojus... labai negerai verslui, ministre.
- Rosmerta, brangioji, aš irgi n÷ kiek ne mažiau jų nem÷gstu, - teisinosi Karamel÷. - Neišvengiamos atsargumo priemon÷s. Apmaudu, bet
nieko nepadarysi... Ką tik buvau keletą jų sutikęs. Persiutę ant Dumbldoro - kam neįleidžia į pilį.
- Ir teisingai, - griežtai atkirto profesor÷ Makgonagal. - Kaip galima
mokyti aplinkui šliaužiojant šitiems siaubūnams?
- Taip taip! - sucyp÷ nykštukinis profesorius Flitvikas. Jo kojuk÷s nesiek÷ grindų.
- Vis d÷lto, - pareišk÷ Karamel÷, - jie čia atsiųsti apsaugoti nuo daug
didesnio blogio. Visi žinome, ką sugeba Blekas.
- Žinote, vis dar negaliu patik÷ti, - l÷tai pasak÷ madam Rosmerta. Kas kas, bet kad Sirijus Blekas pereitų į Tamsiąją Pusę, tikrai nemaniau.
Suprantate, dar prisimenu jį berniuką, kai mok÷si Hogvartse. Jei tada

159

man būtum÷t pasakę, kuo jis taps, būčiau nusprendus, kad padauginote
midaus.
- Rosmerta, jūs neįsivaizduojate n÷ pus÷s, - kimiai pasak÷ Karamel÷. - Blogiausios jo piktadaryst÷s n÷ra plačiai žinomos.
- Blogiausios? - smalsiai pakartojo Rosmerta. - Atseit dar blogesn÷s
už tų vargšelių nužudymą?
- Tikrai taip, - patvirtino Karamel÷.
- Negaliu patik÷ti. Kas gali būti dar blogiau?
- Sakot, pažinojote jį dar Hogvartse, Rosmerta, - prabilo profesor÷
Makgonagal. - Gal prisimenate, kas buvo jo geriausias draugas?
- Žinoma, - sukikeno madam Rosmerta. - Buvo vandeniu neperliejami, va kaip. Kiek sykių čia pas mane s÷d÷jo... Ot prijuokindavo! Tikri
komikai buvo tie Sirijus Blekas ir Džeimsas Poteris!
Hariui išslydo iš rankos bokalas. Ronis jam įspyr÷.
- Taigi, - tar÷ profesor÷ Makgonagal. - Blekas ir Poteris. Savo kompanijoje buvo tikri vadeivos. Žinoma, abu labai gabūs. Netgi nepaprastai
gabūs. Bet kažin, ar kada nors daugiau tur÷jome tokių neklaužadų...
- Na, nežinau, - nusijuok÷ Hagridas. - Fredis su Džordžu jiems tikrai
nosis nušluostytų.
- Gal÷jai pamanyti, kad Blekas su Poteriu - broliai! - įkišo savo trigrašį ir profesorius Flitvikas. - Neišskiriami!
- Taip ir buvo, - pritar÷ Karamel÷. - Iš visų draugų Poteris labiausiai
pasitik÷jo Bleku. Niekas nepasikeit÷, ir kai jie baig÷ mokyklą. Per Džeimso ir Lil÷s vestuves Blekas buvo vyriausiasis pabrolys. Paskui - Hario krikštat÷vis. Haris, aišku, nieko nenujaučia. Galite įsivaizduoti, kaip jį kankintų toks žinojimas.
- Tod÷l, kad Blekas susid÷jo su Patys Žinote Kuo? - sušnibžd÷jo madam Rosmerta.
- Dar blogiau, brangioji... - Karamel÷ pritild÷ balsą ir ÷m÷ murm÷ti: Nedaugelis numano, jog Poteriai žinojo, kad Patys Žinote Kas pasiryžęs
juos pražudyti. Dumbldoras, nenuilstamai kovojęs su Patys Žinote Kuo,
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tur÷jo daugybę naudingų šnipų. Vienas jam praneš÷, ir jis tučtuojau įsp÷jo
Džeimsą ir Lilę. Patar÷ pasisl÷pti. Be abejo, nuo Patys Žinote Ko taip lengvai nepasisl÷psi. Dumbldoras jiems pasak÷, jog tikriausias būdas - Fidelijaus kerai.
- Kaip jie veikia? - dusdama iš smalsumo, paklaus÷ madam Rosmerta. Profesorius Flitvikas krenkštel÷jo.
- Nepaprastai sud÷tingi kerai, - ÷m÷ dūzgenti jis. - Jų esm÷ - į kokio
nors žmogaus sielą magiškai įd÷ti paslaptį. Informacija paslepiama pasirinktame žmoguje, kuris tampa Paslapties Saugotoju, tod÷l jos niekaip
neištrauksi - nebent pats Paslapties Saugotojas ją išduotų. Paslapties Saugotojui tylint, Patys Žinote Kas gal÷jo metų metais kr÷sti miestelį ir Poterių nerasti net priplojęs nosį prie jų svetain÷s lango!
- Vadinasi, Blekas buvo Poterių Paslapties Saugotojas? - sukužd÷jo
madam Rosmerta.
- O taip, - atsak÷ profesor÷ Makgonagal. - Džeimsas Poteris Dumbldorui kalb÷jo, kad Blekas prisiek÷ verčiau mirsiąs negu pasakysiąs, kur
jie, kad Blekas planuojąs pats panašiai pasisl÷pti... Vis d÷lto Dumbldorui tebebuvo neramu. Prisimenu, kaip jis pats siūl÷si būti Poterių Paslapties Saugotoju.
- Jis jau įtar÷ Bleką? - aiktel÷jo madam Rosmerta.
- Neabejojo, kad kažkas artimas Poteriams pranešin÷ja Patys Žinote
Kam apie kiekvieną jų žingsnį, - niūriai tar÷ Makgonagal. - Tiesą sakant,
jis jau senokai įtar÷, kad kažkuris iš mūsų pus÷s burtininkų tapo išdaviku ir perduoda Patys Žinote Kam visokiausią informaciją.
- Bet Džeimsas Poteris vis tiek pasirinko Bleką?
- Deja, - atsiduso Karamel÷. - Ir štai pra÷jus vos savaitei nuo tos dienos, kai prad÷jo veikti Fidelijaus kerai...
- Blekas juos išdav÷? - sušnibžd÷jo madam Rosmerta.
- Taip ir atsitiko. Blekas pavargo būti dvigubu agentu, nor÷jo viešai
pareikšti apie savo ištikimybę Patys Žinote Kam ir, atrodo, ketino tai padaryti žuvus Poterių šeimai. Tačiau, kaip matote, Patys Žinote Ką nuga-
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l÷jo kūdikis - Haris Poteris. Patys Žinote Kas paspruko leisgyvis ir netekęs visų galių. Bleko pad÷tis buvo nepavyd÷tina. Jo viešpats žlugo kaip
tik tada, kai jis, Blekas, pasirod÷ esąs išdavikas. Jam liko tiktai b÷gti...
- Šlykštus, prasmirdęs išverstakailis! - suriaumojo Hagridas, net visas baras nuščiuvo.
- Šššš! - ÷m÷ tildyti jį profesor÷ Makgonagal.
- Aš jį sutikau! - niurn÷jo Hagridas. - Tikriausiai būsiu paskutinis, jį
matęs prieš nužudant visus tuos vargšus žmogelius! Aš, ne kas kitas,
išgelb÷jo Harį iš Lil÷s ir Džeimso namų, kai jie žuvo. Išnešiau mažut÷lį iš
griuv÷sių su žaizda kaktoj, o t÷vai nebegyvi... Ir štai pasirodo Sirijus
Blekas ant to savo skraidančiojo motociklo. Man ir į galvą neat÷jo, ką jis
ten veikia. Nežinojau, kad jis buvo Lil÷s ir Džeimso Paslapties Saugotojas. Maniau, šiaip išgirdo apie Patys Žinote Kieno išpuolį ir atvažiavo
pad÷ti. Jis buvo išbalęs ir dreb÷jo. Ir žinote, ką padariau? öMIAU GUOSTI
PRAKEIKTĄ IŠDAVIKĄ! - v÷l užbaub÷.
- Hagridai, dievaži, kalb÷kite tyliau! - mald÷ jį profesor÷.
- Iš kur gal÷jau žinoti, kad jis gaili visai ne Lil÷s ir Džeimso? Jam rūp÷jo tik Patys Žinote Kas! Tada jis man sako: „Hagridai, duok man Harį, esu
jo krikštat÷vis, aš jį globosiu“. Cha! Aš tur÷jau Dumbldoro nurodymus,
kad Haris turi keliauti pas d÷dę ir tetą, taip Blekui ir paaiškinau. Blekas
dar ginčijosi, bet galų gale nusileido. Liep÷ nuvežti Harį motociklu.
„Man jo nebereik÷s“, - pasak÷. Tur÷jau suprasti, kad kažkas negerai.
Šitaip jis brangino tą savo motociklą, tai kod÷l dabar atiduoda? Kod÷l
jam jo nebereik÷s? Bet, matot, motociklą labai lengva susekti. Be to,
Dumbldoras žinojo, kad jis buvo Poterių Paslapties Saugotojas. Blekas
suvok÷, jog jau tą naktį reik÷s sprukti, po kelių valandų jo prad÷s ieškoti Magijos ministerija.
O jei būčiau Harį jam atidavęs? Garantuoju, būtų nut÷škęs vaikelį
vidury jūros. Geriausio draugo sūnų! Bet kai jau burtininkas persimeta į
Tamsiąją Pusę, jam neb÷ra nieko švento...
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Hagridui baigus porinti, stojo ilga tyla. Pagaliau madam Rosmerta patenkinta pasak÷:
- Vis d÷lto jam nepavyko pasprukti, ką? Jau kitą dieną jį sučiupo Magijos ministerija.
- O, kad taip būtų buvę! - karčiai tar÷ Karamel÷. - Ne mes jį suradome, o Piteris Trumpulis, kitas Poterių bičiulis. Priblokštas sielvarto ir žinodamas, kad Blekas buvo Poterių Paslapties Saugotojas, jis pats pasišov÷ sudoroti Bleką.
- Trumpulis... tas mažas storuliukas, kuris Hogvartse niekur nuo jų
neatstodavo? - paklaus÷ madam.
- Dievino Bleką ir Poterį, - prabilo profesor÷ Makgonagal. - Tačiau
netur÷jo jų talento. Dažnai jį apšaukdavau. Galite įsivaizduoti, kaip dabar... kaip dabar to gailiuosi... - užbaig÷ ji tarsi slogos užgulta nosimi.
- Nereikia, Minerva, - meiliai tar÷ Karamel÷. - Trumpulis žuvo kaip
didvyris. Tiesioginiai liudytojai, - aišku, Žiobarai, paskui mes ištryn÷me
jiems tuos prisiminimus, - pasakojo, kaip jis prir÷m÷ prie sienos Bleką.
Sak÷, kad jis verk÷: „Lilę ir Džeimsą, Sirijau! Kaip tu gal÷jai!“ Ir jis nor÷jo
išsitraukti lazdelę, bet, žinoma, Blekas jį aplenk÷. Iš Trumpulio liko tik
skutai...
Profesor÷ Makgonagal nusišnypšt÷ ir kimiai tar÷:
- Paikas berniūkštis... kvailelis... dvikovose visad būdavo beviltiškas...
kad būtų palikęs ministerijai veikti...
- Žinot, ką, jeigu Blekas būtų pakliuvęs ne Trumpuliui, o man, nebūčiau terliojęsis su burtų lazdel÷mis... būčiau šitom rankom perpl÷šęs perpus, - putojo Hagridas.
- Pats nežinot, ką šnekat, Hagridai, - griežtai pertrauk÷ jį Karamel÷. Niekas nebūtų atsilaikęs prieš užspeistą Bleką, išskyrus smogikus iš magiškosios policijos. Tuo laiku dirbau Magiškųjų katastrofų departamento
direktoriumi ir vienas pirmųjų prisistačiau į įvykio vietą, kai Blekas susprogdino tuos žmones. Aš... aš niekada to nepamiršiu. Kartais dar susapnuoju. Duobę vidury gatv÷s, tokią gilią, kad net kanalizacijos vamz-
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dis įtrūko. Visur lavonai. Klykia Žiobarai. O Blekas stovi ir kvatoja išsižergęs priešais Trumpulio palaikus, tiksliau - kas iš jų likę. Kruvinų skudurų krūvel÷ ir keletas... keletas gabal÷lių...
Karamel÷ staiga nutilo. Sušniurkščiojo penkios šnypščiamos nosys.
- Mat kaip, Rosmerta, - tar÷ Karamel÷. - Bleką su÷m÷ dvidešimt magiškosios policijos patrulių. Trumpuliui po mirties buvo suteiktas Merlino ordinas, berods pirmojo laipsnio. Vis šiokia tokia paguoda vargšei
motinai. O Blekas nuo tada tupi Azkabane.
Madam Rosmerta išleido ilgą atodūsį.
- Ministre, ar jis tikrai išprot÷jęs?
- Nor÷čiau atsakyti „taip“, - l÷tai pasak÷ Karamel÷. - Neabejoju,
kad jo pono pralaim÷jimas trumpam išmuš÷ jį iš v÷žių. Trumpulio ir
visų tų žmonių nužudymas buvo aklaviet÷je atsidūrusio žmogaus poelgis - žiaurus, beprasmiškas. Bet aš mačiausi su Bleku paskutinį kartą tikrindamas Azkabano kal÷jimą. Matot, visi kaliniai kiurkso patamsyje kažką bamb÷dami, nieko nesuprasi... Ir aš apstulbau, koks normalus atrod÷ Blekas. Kalb÷jo su manim visai protingai. Neįtik÷tina.
Gal÷jai pamanyti, kad jam paprasčiausiai nuobodu. Šalčiausiai paklaus÷, ar man neatlieka laikraščio, pasiilgęs kryžiažodžių. Taip, negal÷jau atsisteb÷ti, kad jo bemaž neveikia Psichai, - o juk jis buvo vienas
budriausiai saugomų kalinių. Psichai dieną naktį bud÷davo prie jo
durų.
- Kaip manote, ko jis išsiverž÷ į laisvę? - paklaus÷ madam Rosmerta. - Dievul÷liau, ministre, nejaugi nor÷tų grįžti pas Patys Žinote Ką?
- Aaa... drįstu teigti, jog jis gali tur÷ti tokį planą, - miglotai atsak÷
Karamel÷. - Bet mes tikim÷s jį sugauti. Primenu, kad Patys Žinote Kas be
draugų ir bendrininkų - vienas dalykas. Tačiau grąžinkite jam ištikimiausią tarną, ir aš bijau net pagalvoti, kaip greitai jis v÷l atkustų...
Į medį kaukštel÷jo stiklas: kažkas pastat÷ stiklinę.
- Žinote, Kornelijau, jeigu ketinate vakarieniauti su direktoriumi, būtų jau laikas grįžti į mokyklą, - primin÷ profesor÷ Makgonagal.
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Hariui prieš nosį kojų poros v÷l pajud÷jo ir nuneš÷ savo šeimininkų
svorį. Sušvytravo mantijų skvernai, madam Rosmertos kulneliai nukaukš÷jo už baro. „Trijų šluotų“ durys v÷l atsidar÷, v÷jas v÷l paž÷r÷ sniego, ir
mokytojai dingo.
- Hari?
Po stalu pasirod÷ Ronio ir Hermionos veidai. Jie be žodžių žiūr÷jo į jį.
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VIENUOLIKTAS SKYRIUS

„Žaibas“
Haris sunkiai prisimin÷, kaip įsteng÷ grįžti į saldumynų parduotuv÷s rūsį ir tuneliu parsirasti į pilį. Tiek, kad kelion÷ atgal, regis, truko vieną
akimirką ir jis net nejaut÷, ką daro, nes galva plyšo nuo išgirsto pokalbio.
Kod÷l jam niekas šito nepapasakojo? Dumbldoras, Hagridas, ponas
Vizlis, Kornelijus Karamel÷... Kod÷l niekas net neužsimin÷, jog Hario
t÷vai žuvo tik tod÷l, kad juos išdav÷ geriausias draugas?
Per vakarienę Ronis ir Hermiona susirūpinę steb÷jo draugą nedrįsdami šnek÷tis apie tai, ką išgirdo, nes netoli s÷d÷jo Persis. Užlipę į mokinių
prisigrūdusį bendrąjį kambarį, pamat÷, jog Fredis su Džordžu semestro
pabaigą pažym÷jo susprogdindami keletą smarvinių bombelių. Haris n÷
kiek nenor÷jo, kad jie klausin÷tų, ar jam pavyko pasiekti Kiauliasodį,
tod÷l patyliukais užlipo į tuščią miegamąjį ir atidar÷ spintelę prie lovos.
Nustūmęs šalin knygas, greitai rado, ko nor÷jo, - odiniais viršeliais fotoalbumą, prieš dvejus metus dovanotą Hagrido, pilną mamos ir t÷čio stebuklingų nuotraukų. Jis atsis÷do ant lovos, užtrauk÷ užuolaidą ir ÷m÷
sklaidyti lapus, ieškoti...
Štai t÷vų vestuvin÷ fotografija. Šypsodamasis moja t÷tis, pasišiaušę
juodi plaukai, kuriuos paveld÷jo ir Haris, styro į visas puses. Mama, nušvitusi iš laim÷s, stovi įsikibusi t÷čiui į parankę. O čia... tikriausiai jis.
Vyriausiasis pabrolys... Lig tol Haris jo beveik nepasteb÷davo.
Jei būtų nežinojęs, kad čia tikrai tas pats žmogus, niekad nebūtų atsp÷jęs, kad šitoje senoje fotografijoje yra Blekas. Jo veidas buvo ne sulysęs ar išgeltęs, o gražus ir nušviestas šypsenos. Ar tada, kai jie fotografavosi, jis jau dirbo Voldemortui? Ar jau planavo, kaip nužudys šalia sto-
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vinčius du žmones? Ar numan÷, kad jo laukia dvylika metų Azkabane,
dvylika metų, kurie jį neatpažįstamai pakeis?
Tačiau Psichai jo neveikia, paman÷ Haris, žiūr÷damas į gražų šypsantį
veidą. Jiems prisiartinus jam nereikia gird÷ti, kaip šaukia mano mama...
Haris užvert÷ albumą, pasilenkęs įkišo į spintelę, tada nusireng÷, nusi÷m÷ akinius ir atsigul÷ patikrinęs, ar užuolaidoje n÷ra plyšio.
Atsidar÷ miegamojo durys.
- Hari? - neryžtingai ištar÷ Ronis.
Tačiau Haris apsimet÷ miegąs. Išgirdo, kaip Ronis v÷l iš÷jo, ir, apsivertęs aukštielninkas, gul÷jo plačiai atmerktomis akimis.
Tarsi nuodai į širdį smelk÷si lig tol nepatirta neapykanta. Tamsoje jis
reg÷jo, kaip iš jo juokiasi Blekas, sakytum ant akių kas būtų užlipinęs jo
nuotrauką. Hariui prieš akis slinko vaizdai nelyginant kino juostoje, jis
mat÷, kaip Sirijus Blekas į tūkstantį kąsnelių susprogdina Piterį Trumpulį,
tokį panašų į Nevilį Nev÷kšlą. Jis gird÷jo (nors neįsivaizdavo, koks gal÷tų
būti Bleko balsas) tylų sujaudintą murmesį: „Pavyko, Valdove... Poteriai
mane padar÷ savo Paslapties Saugotoju“. Paskui nuskamb÷jo kitas balsas,
šaižus juokas, tas pats, kurį Haris gird÷davo prisiartinus Psichams...
*
- Hari, tu atrodai siaubingai.
Haris tąnakt neužmigo lig aušros. Pabudęs miegamąjį rado tuščią. Apsirengęs įvijais laiptais nulipo į bendrąjį kambarį. Ten rado tik Ronį, čiulpiantį m÷tinę rupūžę ir trinantį sau pilvą, ir Hermioną - ji darbavosi per
tris stalus išsiskleidusi namų darbų pergamentus.
- Kur visi? - paklaus÷ Haris.
- Išvažiavę! Prasid÷jo atostogos, gal pamiršai? - tar÷ Ronis, įd÷miai
žiūr÷damas į Harį. - Jau beveik pietūs, nor÷jau eiti tavęs žadinti.
Haris klestel÷jo į kr÷slą prie židinio. Už langų tebesnigo. Priešais ugnį, lyg rusvas kilim÷lis, drybsojo išsidriekęs Banditas.
- Žinok, prastai atrodai, - nerimavo Hermiona.
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- Nieko man n÷ra.
- Paklausyk, Hari, - tar÷ Hermiona, susižvelgdama su Roniu, - tau
tikriausiai labai skaudu po to, ką vakar išgirdai. Tačiau turi susilaikyti
nuo kvailysčių.
- Kokių? - paklaus÷ Haris.
- Pavyzdžiui, ieškoti Bleko, - griežtai pasak÷ Ronis.
Haris suprato, kad jie šitą pokalbį surepetavo jam miegant. Jis tyl÷jo.
- Juk tu nieko nedarysi, Hari? - neatstojo Hermiona.
- Blekas nevertas, kad per jį žūtum, - pridūr÷ Ronis.
Haris pak÷l÷ akis. Jie, regis, nieko nesupranta.
- Ar žinote, ką aš matau ir girdžiu, vos tik priart÷ja koks Psichas? - Ronis su Hermiona bailiai papurt÷ galvas. - Girdžiu, kaip šaukia mano mama, maldaudama Voldemortą. Ir jeigu jūs gird÷tum÷t savo mamą, šitaip
klykiančią prieš mirtį, taip lengvai nepamirštum÷t. Ir jeigu sužinotum÷t,
kad jos tariamas bičiulis ją išdav÷ ir užsiund÷ ant jos Voldemortą...
- Tu nieko negali padaryti! - priblokšta pasak÷ Hermiona. - Psichai
sugaus Bleką ir v÷l uždarys į Azkabaną - ten jam ir vieta!
- Gird÷jai, ką sak÷ Karamel÷. Blekas nebijo Psichų kaip normalūs žmon÷s. Jam Azkabanas n÷ra tokia pati bausm÷ kaip kitiems.
- Ką nori tuo pasakyti? - įsitemp÷ Ronis. - Nori Bleką... nužudyti,
ar ką?
- Nebūk paikas, - persigando Hermiona. - Haris nieko nenori nužudyti, juk taip?
Haris v÷l neatsak÷. Pats nežinojo, ko jis nori. Suprato tik tiek, kad
nedaryti nieko, kol Blekas laisv÷je, tiesiog nepakeliama.
- Smirdžius žino, - staiga prabilo jis. - Prisimeni, ką kalb÷jo per nuodų ir vaistų pamokas? „Tavim d÷tas pats jį sumedžiočiau. Nor÷čiau atkeršyti.“
- Nejaugi Smirdžiaus patarimai tau svarbesni už mūsų? - įtūžo Ronis. - Klausyk... Žinai, ką Trumpulio motina gavo, kai Blekas jį sutvark÷? T÷tis sak÷. D÷žut÷je jai buvo atsiųstas Merlino pirmojo laipsnio ordi-
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nas ir Piterio pirštas. Tai buvo didžiausia rasta jo kūno dalel÷. Blekas yra
beprotis, Hari, ir pavojingas...
- Smirdžiui, aišku, išplep÷jo t÷vas, - pasak÷ Haris, nesiklausydamas
Ronio. - Juk jis priklaus÷ artimiausių Voldemorto bendrų būreliui.
- Reikia sakyti „Pats Žinai Kieno“! - piktai pertrauk÷ Ronis.
- Vadinasi, Smirdžiai žinojo, kad Blekas dirbo Voldemortui...
- Ir Smirdžiui labai patiktų pamatyti tave ištaškytą panašiai kaip Trumputis! Atsipeik÷k - Smirdžius paprasčiausiai tikisi, kad tu gausi galą iki
kitų kvidičo rungtynių su Grifų Gūžta.
- Hari, labai tave prašau, - apsiašarojo Hermiona, - būk protingas.
Blekas įvykd÷ baisią, siaubingą piktadarystę, tačiau nerizikuok savo gyvybe, Blekas tik šito ir laukia... Ak, Hari, jeigu prad÷si jo ieškoti, Blekui
bus baisiai paranku. Tavo mama ir t÷tis juk nenor÷tų, kad tu nukent÷tum, ar ne? Jie tikrai kaip gyvi nenor÷tų, kad tu ieškotum Bleko!
- Aš niekad nesužinosiu, ko jie nor÷tų, nes Bleko d÷ka su jais neteko
kalb÷tis, - atkirto Haris.
Visi nutilo. Banditas laimingas išsities÷ ir išleido nagus. Ronio kišen÷
sukrut÷jo.
- Klausyk, - nusprend÷ keisti temą Ronis, - dabar atostogos! Tuoj Kal÷dos! Imkim ir užsukim pas Hagridą. Šimtą metų pas jį nebuvome.
- Ne, Roni! - greitai paprieštaravo Hermiona. - Hariui nevalia išeiti iš
pilies...
- Gerai, einam, - atsistojo Haris. - Gal÷siu jį paklausti, kod÷l, pasakodamas apie t÷vus, net neužsimin÷ apie Bleką!
Tačiau Ronis, atrodo, nebebuvo nusiteikęs kalb÷ti apie Bleką.
- Arba pažaiskim šachmatais, - skubiai pridūr÷ jis. - O gal Auksinukais. Persis paliko komplektą...
- Ne, aplankysime Hagridą, - nukirto Haris.
Taigi jie pasi÷m÷ iš miegamųjų mantijas ir išlindo pro portreto angą.
(„Stok ir kaukis, nususęs šunie!“) Per÷ję ištušt÷jusią pilį, ženg÷ laukan
pro ąžuolines didžiąsias duris.
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Jie l÷tai nusiyr÷ per kiemą, spindinčiame sniego patale palikdami brydę. Kojin÷s ir mantijų apačia sušlapo ir apled÷jo. Uždraustasis miškas
atrod÷ lyg užburtas, kiekvienas medis apibertas sidabru, o Hagrido trobel÷ buvo it baltu glajumi aprietas tortas.
Ronis pabeld÷, bet atsako nesulauk÷.
- Nejau būtų iš÷jęs? - dreb÷dama nuo šalčio, tar÷ Hermiona.
Ronis priglaud÷ prie durų ausį.
- Keistas garsas, - praneš÷. - Paklausykite... Nejaugi Iltis?
Ir Haris su Hermiona prigludo prie durų. Trobel÷je buvo gird÷ti tylus
lyg ir unkštimas, lyg ir kūkčiojimas.
- Gal einam kviestis pagalbos? - nervingai paklaus÷ Ronis.
- Hagridai! - padauž÷ į duris Haris. - Hagridai, ar esi?
Sušleps÷jo sunkūs žingsniai, sugirgžd÷jo atsiverdamos durys. Jie išvydo Hagridą - raudonomis užtinusiomis akimis, ant odin÷s liemen÷s
kaps÷jo ašaros.
- Tu jau žinai! - suaimanavo jis ir puol÷ Hariui ant kaklo.
Ne juokai, nes Hagridas buvo bent porą kartų didesnis už paprastą
vyrą. Harį, vos nesutraiškytą Hagrido, išgelb÷jo Ronis su Hermiona. Juodu sugrieb÷ Hagridui už rankų ir Hario padedami įved÷ į trobelę. Hagridas leidosi pasodinamas ir užsikniaub÷ ant stalo nenumaldomai sriūbaudamas. Ašaros sruvo į susiv÷lusią barzdą.
- Hagridai, kas yra? - išsigando Hermiona.
Haris pamat÷ ant stalo valdiškai atrodantį laišką.
- Kas čia, Hagridai?
Hagridas dar balsiau ÷m÷ raudoti, bet pastūm÷ Hariui laišką ir jis jį
garsiai perskait÷:
Gerb. p. Hagridai,
Ištyrę įvykį, kai hipogrifas užpuol÷ vieną jūsų mokinį, pri÷m÷me profesoriaus Dumbldoro patikinimą, kad jūs nesate atsakingas už šį incidentą.
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- Valio, Hagridai! - šūktel÷jo Ronis ir paplojo Hagridui per petį. Bet Hagridas nesiliov÷ ašaromis praustis - didžiule letena mostel÷jo Hariui skaityti toliau.
Tačiau norime pareikšti susirūpinimą min÷tuoju hipogrifu. Nutar÷me
palaikyti oficialų pono Liucijaus Smirdžiaus skundą ir šį klausimą perduodame Pavojingų gyvūnų likvidavimo komitetui. Svarstymas paskirtas balandžio 20 d., tod÷l prašome tą dieną kartu su hipogrifu prisistatyti
į komiteto būstinę Londone. Tuo tarpu hipogrifą reikia laikyti pririštą ir
atskirtą nuo kitų.
Jūsų kolegos...

Gale ÷jo mokyklos tarybos narių pavard÷s.
- O! - suglumo Ronis. - Betgi sakei, kad Kietasprandis n÷ra blogas
hipogrifas, Hagridai. Pamatysi, kaip jį išteisins...
- Tu nežinai, kokie slibinai s÷di tame komitete! - sukūkčiojo Hagridas, rankove braukdamasis ašaras. - Nepripažįsta jokių įdomių gyvūnų!
Trobel÷s kert÷je išgirdę netik÷tą garsą, vaikai žaibiškai atsisuko. Ten
gul÷jo hipogrifas Kietasprandis, čiaumojantis kažkokį padarą, paplūdusį kraujais.
- Negal÷jau palikti jo pririšto ant sniego! - sniaukrojo Hagridas. - Vienut vieno! Per Kal÷das!
Haris, Ronis ir Hermiona susižvalg÷. Jie niekada nesutar÷ su Hagridu
d÷l tų padarų, kuriuos jis vadina „įdomiais gyvūnais“, o kiti žmon÷s „siaubūnais“. Kita vertus, Kietasprandis neatrod÷ labai pavojingas. Hagrido akimis žiūrint, netgi visai mielas.
- Tur÷si, Hagridai, pasirūpinti gera gynyba, - pasak÷ Hermiona, paglostydama Hagridui ranką. - Manau, tikrai įrodysi, kad Kietasprandis
nekelia gr÷sm÷s.
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- Nesvarbu, kelia ar nekelia! Tie velniai iš Likvidavimo komiteto visi
s÷di Liucijaus Smirdžiaus kišen÷je! Jo bijo kaip ugnies! Ir jeigu pralaim÷siu bylą, Kietasprandį...
Hagridas brūkštel÷jo pirštu sau per gerklę ir sudejavęs užsideng÷ veidą
delnais.
- O Dumbldoras, Hagridai? - paklaus÷ Haris.
- Jau ir taip man šitiek pad÷jo, - vaitojo Hagridas. - Jam užtenka rūpesčių su tais Psichais, kad nelįstų į pilį, o dar Sirijus Blekas...
Ronis su Hermiona greit žvilgtel÷jo į Harį, tarsi tik÷damiesi, kad jis
prad÷s barti Hagridą, kod÷l nepasak÷ jam tiesos apie Bleką. Bet Haris
nesiryžo klausti, kai Hagridas toks nusiminęs ir išsigandęs.
- Paklausyk, Hagridai, - tar÷ jis. - Negalima pasiduoti. Hermiona teisi - tau tik reikia geros gynybos. Mes gal÷sime paliudyti...
- Tikrai esu skaičiusi apie vieno suerzinto hipogrifo teismą. Jis buvo
išteisintas. Aš paieškosiu, Hagridai, ir pasakysiu, kaip ten viskas buvo.
Hagridas dar beviltiškiau suaimanavo. Haris su Hermiona pažvelg÷ į
Ronį ieškodami pagalbos.
- Gal man išvirti arbatos? - sumąst÷ Ronis.
Haris išpūt÷ akis.
- Mano mama visada verda arbatą, jei kam sugenda nuotaika, - gūžtel÷jo Ronis.
Pagaliau, guostas ir perguostas, su puodeliu karštos arbatos po nosimi, Hagridas nusišnypšt÷ į stalties÷s didumo nosinę ir sumurm÷jo:
- Gerai sakot. Negalima ištižti. Reikia laikytis...
Iš pastal÷s nedrąsiai išlindo Iltis ir pad÷jo galvą Hagridui ant kelio.
- Šiom dienom esu kaip nesavas, - tar÷ Hagridas, viena ranka glostydamas Iltį, kita šluostydamasis veidą. - D÷l Kietasprandžio neramu, be
to, niekam nepatinka mano pamokos...
- Mums patinka! - greit pamelavo Hermiona.
- Aha, baisiai įdomios! - pritar÷ Ronis, laikydamas po stalu špygą. Aaa... Kaip kruta Didžkirmiai?
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- Padv÷s÷, - niūriai atsak÷ Hagridas. - Apsi÷d÷ salotų lapų.
- Negali būti! - vos nesusijuok÷ Ronis.
- Dar tie Psichai kiekvienam žingsny gąsdina, - nusipurt÷ Hagridas. Kai tik užsigeidžiu „Trijose šluotose“ išlenkti burnelę, vis turiu pro juos
praeiti. Ne geriau kaip Azkabane...
Jis nutilo ir tik siurbčiojo arbatą. Haris, Ronis ir Hermiona žiūr÷jo į jį
užgniaužę kvapą. N÷ sykio negird÷jo Hagrido kalbant apie savo trumpą
buvimą Azkabano kal÷jime. Pagaliau Hermiona paklaus÷:
- Ar labai ten baisu, Hagridai?
- Negali įsivaizduoti, - tyliai atsak÷ Hagridas. - Panašioj vietoj n÷ra
tekę būti. Maniau, išprot÷siu. Vis n÷jo iš galvos visokios baisyb÷s. Diena,
kai mane išmet÷ iš Hogvartso... kai mir÷ t÷tis... kai tur÷jau atiduoti Norbertą...
Akys jam v÷l pritvinko ašarų. Norbertas buvo slibiniūkštis. Kiaušinį,
iš kurio jis išsirito, Hagridas buvo išlošęs kortomis.
- Po kiek laiko vargiai beprisimeni, kas esi. Ir išvis nebematai prasm÷s
gyventi. Vis tik÷davausi, kad miegodamas numirsiu. Kai mane paleido,
atrod÷, lyg būčiau iš naujo gimęs, nuostabiausias jausmas pasaulyje. Žinokit, Psichai nelabai nor÷jo manęs paleisti.
- Betgi buvai nekaltas! - šūktel÷jo Hermiona.
Hagridas prunkštel÷jo.
- Manote, jiems tai rūpi? Visiškai neįdomu. Svarbu uždaryti bent pora šimtų žmonių, kad jie tur÷tų iš ko siurbti laimę, o kalti ar nekalti, jiems
nusispjaut.
Hagridas nutilo ir įsispoksojo į arbatos puodelį. Tada ramiai pasak÷: Jau nor÷jau Kietasprandį imti ir paleisti. Bandžiau priversti, kad pab÷gtų. Bet kaip tu hipogrifui išaiškinsi, jog jam reikia slapstytis? Be to...
be to, bijau nusikalsti įstatymui. - Jis pak÷l÷ ašarotą veidą. Nebenoriu grįžt į Azkabaną.
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*
Apsilankymas pas Hagridą nors ir nebuvo linksmas, vis d÷lto pad÷jo,
kaip Ronis su Hermiona ir tik÷josi. Aišku, Haris niekaip nepamiršo Bleko, tačiau negal÷jo visą laiką galvoti apie kerštą, jeigu nor÷jo pad÷ti Hagridui laim÷ti prieš Pavojingų gyvūnų likvidavimo komitetą. Kitą dieną
jie trise nu÷jo į biblioteką ir į bendrąjį kambarį grįžo su gl÷biais knygų,
galinčių pagelb÷ti rengiantis ginti Kietasprandį. Jie sus÷do priešais liepsnojantį židinį ir iš l÷to sklaid÷ pridulk÷jusius tomus, pasakojančius apie
galvažudiškų polinkių gyvūnus, balsiai paskaitydami kokią su jų atveju
susijusią ištrauką.
- Va, čia kažkas panašaus... tūkstantis septyni šimtai dvidešimt antrais metais buvo tokia byla... bet hipogrifas buvo nuteistas... ūū, pažiūr÷kit, ką jam padar÷, tiesiog bjauru...
- Pažiūr÷kit, gal šitai pravers. Tūkstantis du šimtai devyniasdešimt
šeštais metais kažką sumaitojo vienas mantichoris∗, bet buvo paleistas...
oi ne, jį paleido tik tod÷l, kad bijojo prie jo artintis...
Tuo tarpu pilis buvo puikiai išpuošta Kal÷dų proga, nors mokykloje
beveik neliko kam džiaugtis visomis grožyb÷mis. Koridoriuose nusidriek÷ storos bugienių ir amalų girliandos, visuose šarvuose spings÷jo paslaptingos šviesel÷s, o didžiojoje sal÷je, kaip įprasta, stov÷jo dvylika eglių, spindinčių aukso žvaigžd÷mis. Visur skland÷ gardžiausi kvapai, Kal÷dų išvakar÷se jie taip sustipr÷jo, kad net Susna iškišo nosį iš Ronio kišen÷s ir viltingai pauost÷ orą.
Kal÷dų rytą Harį prižadino Ronis, paleidęs į jį pagalvę.
- Ei, dovan÷l÷s atvyko!
Haris užsid÷jo akinius ir prieblandoje lovos kojūgaly pamat÷ paket÷lių krūvą. Ronis jau puol÷ išvynioti savo dovanų.

∗

Indų mitologijos žv÷ris liūto kūnu, žmogaus galva ir skorpiono uodega
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- V÷l megztinis nuo mamos. Ir v÷l kaštonin÷s spalvos. Pažiūr÷k, tikriausiai ir pats gavai.
Tikrai. Ponia Vizli atsiunt÷ jam raudoną megztinį su Grifų Gūžtos liūtu, išmegztu ant krūtin÷s, naminių pyrag÷lių su vaisių ir uogų įdaru,
Kal÷dų pyrago gabalą ir d÷žutę riešutinių trapučių. Pastūmęs šias g÷rybes į šalį, išvydo ilgą ploną paketą.
- Kas čia? - paklaus÷ Ronis, tebelaikydamas gautą kaštonin÷s spalvos
puskojinių porą.
- Nežinau...
Haris atpl÷š÷ paketą ir net aiktel÷jo, kai ant lovos išried÷jo nuostabi
žvilganti šluota. Ronis numet÷ puskojines ir prib÷go.
- Negaliu patik÷ti.
Tai buvo „Žaibas“, ta pati Hario svajonių šluota, į kurią kasdien spoksodavo Skersiniame skersgatvyje. Kotas tvykstel÷jo, kai jį pa÷m÷ į rankas. Pajutęs, kaip jis virpa, paleido. Šluota pakibo ore kaip tik tokiame
aukštyje, kad būtų patogu ją apžergti. Nuo registracijos numerio koto
gale jo akys nuslydo prie lygut÷lių, glotnių beržinių virbų.
- Kas ją tau atsiunt÷? - baikščiai paklaus÷ Ronis.
- Pažiūr÷k, tur÷tų būti atvirukas, - atsak÷ Haris.
Ronis išnarš÷ paketo popierių.
- Nieko! Po galais, kas gal÷jo d÷l tavęs pakloti tokius pinigus?
- Na... - dar neatitokęs išlemeno Haris, - jau tikrai ne Dursliai.
- Galiu lažintis, kad Dumbldoras, - pasak÷ Ronis, sukdamas ratus apie
„Žaibą“, negal÷damas atsigrož÷ti šluota. - Jis tau ir neregimąjį apsiaustą
atsiunt÷ nepasirašęs.
- Bet jis priklaus÷ mano t÷čiui. Dumbldoras man jį tik perdav÷. Dumbldoras negali leisti d÷l manęs šimtų galeonų. Negali mokiniams siuntin÷ti tokių dovanų...
- Tod÷l nieko ir neparaš÷! - tvirtino Ronis. - Kad koks išauš÷lis, panašus į Smirdžių, nesakytų, jog esi direktoriaus numyl÷tinis. Oi, Hari! -
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nusikvatojo Ronis. - Smirdžius! Palauk, kol jis pamatys tave ant jos! Susileis iš pavydo! Juk čia pasaulinio standarto šluota!
- Tikrai negaliu patik÷ti, - murm÷jo Haris, glostydamas „Žaibą“, o
Ronis nugriuvo ant Hario lovos, vis kvatodamas iš Smirdžiaus. - Kas
gal÷jo?
- Jau žinau, - surimt÷jo Ronis. - Žinau, kas gal÷jo atsiųsti. Lubinas!
- Ką? - jau pats prajuko Haris. - Lubinas? Klausyk, jeigu jis tur÷tų
šitiek aukso, gal jau būtų įstengęs nusipirkti naujus drabužius.
- Taip, bet jis tave m÷gsta, - nenusileido Ronis. - Be to, kai tavo „Aureolę“ sulauž÷, jis buvo išvykęs, taigi gal išgirdo apie tai ir nusprend÷
nueit į Skersinį skersgatvį ir nupirkti ją tau...
- Kaip išvykęs? - nesuprato Haris. - Varžybų dieną jisai sirgo.
- Na, ligonin÷je negul÷jo, - pasak÷ Ronis. - Aš tenai buvau, šveičiau
naktipuodžius, kai Sneipas paskyr÷ areštą. Prisimeni?
Haris susirauk÷.
- Neįsivaizduoju, kad Lubinas įstengtų.
- Ko čia abu žvengiate?
Į kambarį į÷jo Hermiona su chalat÷liu ir Banditu gl÷byje. Katinas, papuoštas žibučiu ant kaklo, atrod÷ labai piktas.
- Nenešk jo čia! - sušuko Ronis, išgrieb÷ Susną iš patalų ir įsikišo pižamos kišen÷n. Bet Hermiona nesiklaus÷. Numetusi Banditą ant Semo
lovos, išsižiojusi įbed÷ akis į „Žaibą“.
- O, Hari! Kas tau ją atsiunt÷?
- Neturiu supratimo. Nebuvo nei atviruko, nieko.
Didelei jo nuostabai, ši žinia Hermionos nei sujaudino, nei apstulbino. Priešingai, ji nukabino nosį ir prikando lūpą.
- Kas tau yra? - paklaus÷ Ronis.
- Nežinau, - l÷tai atsak÷ Hermiona, - bet ar nekeista, ką? Suprantate,
tai tur÷tų būti labai gera šluota, ar ne?
Ronis pasipiktinęs atsiduso.
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- Hermiona, čia geriausia pasaulyje šluota.
- Vadinasi, nepaprastai brangi...
- Tikriausiai kainavo daugiau už visas Klastūnyno šluotas krūvon sud÷tas! - džiūgavo Ronis.
- Hm... Kas gal÷tų atsiųsti Hariui tokią brangią dovaną ir net nepasirašyti? - svarst÷ Hermiona.
- Kas mums rūpi? - nekantriai tar÷ Ronis. - Klausyk, Hari, ar leisi man
ją išm÷ginti? Ar leisi?
- Manau, kol kas niekam nevalia ja skraidyti! - griežtai pasak÷ Hermiona.
Berniukai sužiuro į ją.
- Ką, tavo galva, Haris turi su ja daryti - gal grindis šluoti? - papyko
Ronis.
Hermionai nesp÷jus atsakyti, nuo Semo lovos Banditas stryktel÷jo Roniui ant krūtin÷s.
- IŠNEŠK JĮ IŠ ČIA! - suriko Ronis. Banditas drykstel÷jo Roniui pižamą, Susna gelb÷josi kaip įmanydama. Ronis sugrieb÷ Susną už uodegos
ir spyr÷ Banditui, bet, pataikęs ne jam, o į lagaminą Hario lovos kojūgalyje, ÷m÷ šokin÷ti iš skausmo.
Staiga Banditas pasišiauš÷. Kambarį užliejo šaižus plonas švilpesys.
Ant grindų, iškritęs iš senų d÷d÷s Vernono atsiųstų puskojinių, blizg÷damas sukosi kišeninis Skundiklis.
- Buvau jį pamiršęs! - nustebo Haris ir pa÷m÷ nuo grindų daikčiuką. - Jeigu tiktai galiu, niekada nesimaunu tų kojinių.
Skundiklis ir jo delne sukosi bei švilp÷. Banditas purkštavo ant jo.
- Verčiau išnešk tą savo katiną, - piktai liep÷ Ronis Hermionai. Atsis÷dęs ant Hario lovos, tryn÷ užgautą kojos pirštą. - Ar negali tu jo išjungti? - pridūr÷ jis Hariui, kai Hermiona išdrož÷ iš kambario. Geltonos Bandito akys nuožmiai spygsojo į Ronį.
Haris įgrūdo Skundiklį atgal į puskojinę, o ją įkišo į lagaminą. Liko
tylu, tik iš skausmo ir pykčio inkšt÷ Ronis, pasi÷męs ant kelių Susną.
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Haris seniai nebuvo matęs žiurk÷s išimtos iš kišen÷s ir nemaloniai nustebo, kad Susna, kitados visai riebi, buvo tokia sudžiūvusi ir išsiš÷rusi.
- Nekaip atrodo, ką?
- Vis iš baim÷s! - pasak÷ Ronis. - Būtų sveika, jeigu jos nepersekiotų
tas kvailas gaurų kalnas!
Tačiau Haris, prisiminęs, kaip moteris „Stebuklingajame žv÷ryne“ sak÷, jog žiurk÷s gyvena vos trejus metus, paman÷, kad jeigu Susna neturi
kokių ypatingų galių, greit nusikapanos. Ir nors Ronis nuolatos skund÷si, kokia Susna neįdomi ir nenaudinga, jis žinojo, kad Susnai pastipus
Ronis labai liūd÷s.
Tą rytą Grifų Gūžtos bendrajame kambaryje Kal÷dų dvasios kaip ir
nebūta. Hermiona Banditą uždar÷ miegamajame, bet širdo ant Ronio,
kam m÷gino įspirti katinui. Ronis tūžo, kam Banditas v÷l band÷ nutverti
Susną. Haris nebesisteng÷ jų sutaikyti ir ÷m÷ tyrin÷ti atsineštąjį „Žaibą“.
Šitas jo užsi÷mimas Hermioną irgi kažkod÷l erzino. Ji nieko nesak÷, tik
niūriai d÷bčiojo į šluotą, tarsi ir toji būtų išpeikusi jos katiną.
Nu÷ję pietauti į didžiąją salę, jie pamat÷, kad koledžų stalai sustumti
prie sienos, o vidury stovi vienas, padengtas dvylikai asmenų. Prie jo
s÷d÷jo profesoriai Dumbldoras, Makgonagal, Sneipas, Diegavirt÷ ir Flitvikas, taip pat ūkvedys Filčas, nusivilkęs savo įprastinį rudą švarką ir
pasipuošęs baisiai senu ir nudryžusiu fraku. Be jų trijul÷s, buvo dar trys
kiti mokiniai: du persigandę pirmakursiai ir surūgęs Klastūnyno penktakursis.
- Linksmų Kal÷dų! - pasveikino Dumbldoras Harį, Ronį ir Hermioną. - Mūsų tiek mažai, kad atrod÷ nesąmon÷ s÷d÷ti prie koledžų stalų.
S÷skit, s÷skit!
Haris, Ronis ir Hermiona sus÷do galustal÷je.
- Papliauška! - smagiai sušuko Dumbldoras, atkišdamas žaisliuką Sneipui, tas nenoromis patrauk÷ siūlą. Papliauška driokstel÷jo it patranka ir
sprogdama išmet÷ didelę smailią raganos kepurę su grifo iškamša viršuje.
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Haris, prisiminęs kauką, pažvelg÷ į Ronį, ir abu nusišypsojo. Sneipas
sučiaup÷ lūpas ir kepurę pastūm÷ Dumbldorui, šis iškart ją užsid÷jo vietoj savosios burtininko kepur÷s.
- Kirskit! - išsišiepęs paragino visus.
Hariui šveičiant keptas bulves, sal÷s durys atsidar÷. Tarsi ant ratukų
įried÷jo profesor÷ Treloni. Švenčių proga buvo užsivilkusi blizgučiais siuvin÷tą suknelę, tod÷l atrod÷ dar panašesn÷ į blizgantį baisingo didumo
drugį.
- Sibil÷! Kokia maloni staigmena! - atsistojo Dumbldoras.
- Aš žiūr÷jau į kristalą, direktoriau, - prabilo profesor÷ savo ašaringiausiu ir mąsliausiu balsu. - Kaip nustebau pamačiusi save paliekant
vienišus pietus ir ateinant prie jūsų stalo. Kas aš tokia, kad išdrįsčiau
pasipriešinti likimui? Beregint išsiskubinau iš savojo bokšto. Maldauju
atleisti už pav÷lavimą.
-Ką jūs, ką jūs... - valiūkiškai žybtel÷jo akimis Dumbldoras. Leiskite parūpinti jums k÷dę.
Jis mostel÷jo lazdele, ir ore atsirado k÷d÷. Pasisukiojusi trinktel÷jo ant
grindų tarp Sneipo ir Makgonagal. Tačiau profesor÷ Treloni nesis÷do: jos
didžiul÷s akys nužvelg÷ s÷dinčiuosius, ir staiga ji tyliai riktel÷jo.
- Man baisu, direktoriau! Jeigu atsis÷siu, mūsų bus trylika. N÷ra nelemtesnio ženklo. Nepamirškite, kad kai pietauja trylika, kas pirmas atsistoja nuo stalo, pirmas ir miršta.
- Surizikuosime, Sibile, - nekantriai tar÷ profesor÷ Makgonagal. - Prašom s÷sti, kalakutas atauš.
Profesor÷ Treloni atsis÷do į laisvąją k÷dę nedrąsiai, užsimerkusi ir suspaudusi lūpas, lyg laukdama, kad į stalą trenks žaibas. Profesor÷ Makgonagal bed÷ didelį šaukštą į artimiausią dubenį.
- Žarnokai, Sibile.
Profesor÷ Treloni n÷ galvos nepasuko. Ji v÷l apsižvalg÷ išpl÷stomis
akimi ir paklaus÷:
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- O kurgi gerbiamas profesorius Lubinas?
- Deja, vargšelis v÷l susirgo, - tar÷ Dumbldoras, parodydamas, kad
visi pagaliau įsid÷tų valgio. - Ir lyg tyčia per pačias Kal÷das.
- Bet nejaugi tu šito nežinojai, Sibile? - kilstel÷jo antakius profesor÷
Makgonagal.
Profesor÷ Treloni labai šaltai d÷btel÷jo į ją.
- Be abejo, žinojau, Minerva. Tačiau nedera puikuotis tuo, kad esi visažin÷. Aš dažnai elgiuosi taip, lyg n÷ netur÷čiau Vidin÷s akies. Kad kiti
nesinervintų.
- Logiškas paaiškinimas, - kandžiai tar÷ profesor÷ Makgonagal.
Treloni balsas staiga neteko ašaringumo.
- Jeigu nori žinoti, Minerva, aš įžvelgiau, kad vargšas profesorius Lubinas nebeilgai bus su mumis. Ir pats, atrodo, supranta, kad jo laikas
šioje žem÷je baigiasi. Jis paprasčiausiai pab÷go, kai pasisiūliau kristaliniu rutuliu išburti jam ateitį...
- Tik pamanykit, - sausai tarstel÷jo Makgonagal.
- Vargu ar profesoriaus Lubino sveikatai šiuo metu gresia pavojus, smagiai, bet šiek tiek pakeltu tonu tar÷ Dumbldoras, nutraukdamas abiejų
profesorių ginčą. - Severai, turbūt v÷l sutais÷te jam to eliksyro?
- Taip, direktoriau.
- Gerai. Tada beregint atsistos ant kojų. Derekai, ar ragavai šitų dešrelių? Labai gardžios.
Pirmakursis berniukas, užkalbintas paties Dumbldoro, visas užraudo
ir drebančiomis rankomis pa÷m÷ l÷kštę su dešrel÷mis.
Profesor÷ Treloni elg÷si normaliai iki pat kal÷dinių pietų pabaigos po
dviejų valandų. Prisisprogę vaišių ir tebemūv÷dami papliauškų iššautas
kepures, Haris su Roniu pirmieji pakilo nuo stalo. Treloni suspigo.
- O varge! Katras pirmas atsistojote? Katras?
- Nežinau, - suglumęs pažvelg÷ į Harį Ronis.
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- Abejoju, ar tai nors kiek svarbu, - šaltai pasak÷ profesor÷ Makgonagal. - Nebent už durų tykotų koks beprotis su kirviu, pasiryžęs nudobti
pirmą žmogų, išlindusį į vestibiulį.
Net Ronis nusijuok÷. Profesor÷ Treloni labai įsižeid÷.
- Eini? - paklaus÷ Haris Hermioną.
- Ne, - burbtel÷jo ji. - Noriu šnektel÷ti su profesore Makgonagal.
- Tikriausiai klaus, ar negali duoti jai daugiau pamokų, - nusižiovavo
Ronis vestibiulyje, kur nebuvo matyti n÷ vieno bepročio su kirviu.
Pasiekę portreto angą, jie rado serą Kadogeną maloniai švenčiantį poros vienuolių, kelių buvusių Hogvartso direktorių ir savo nusipen÷jusio
ponio draugijoje. Jis kilstel÷jo antveidį ir pasveikino juos mostel÷damas
midaus ąsočiu.
- Linksmų... ik... Kal÷dų! Slaptažodis?
- Niekingas bailys, - pasak÷ Ronis.
- Ir jums to paties, pone! - riktel÷jo seras Kadogenas, paveikslui pasitraukus jų praleisti.
Haris grįžo į miegamąjį, pasi÷m÷ „Žaibą“ ir gimtadienio proga Hermionos dovanotą „Šluotų priežiūros rinkinį“, nusineš÷ apačion ir band÷
sugalvoti, ką būtų galima padaryti „Žaibui“, bet nerado n÷ vieno žabelio, kurį reik÷tų pakirpti, o kotas taip spind÷jo, kad buvo beprasmiška jį
blizginti. Abu su Roniu tiesiog s÷d÷jo ir grož÷josi šluota, kai atsiv÷r÷ portreto anga ir įlipo Hermiona su profesore Makgonagal.
Nors profesor÷ Makgonagal buvo Grifų Gūžtos vadov÷, bendrajame
koledžo kambaryje Haris ją mat÷ tik vieną kartą, ir tada ji paskelb÷ liūdną žinią. Įsitv÷rę „Žaibo“, Haris su Roniu išpl÷t÷ akis. Hermiona juos
ap÷jo, atsis÷do ir įkniaub÷ nosį į pirmą po ranka pakliuvusią knygą.
- Štai kaip? - gyvai tar÷ profesor÷. Pri÷jusi prie židinio, įsistebeilijo į
„Žaibą“. - Panel÷ Įkyr÷l÷ man ką tik praneš÷, kad tau, Poteri, kažkas atsiunt÷ naują šluotą.
Berniukai atsigręž÷ į Hermioną. Mat÷, kaip viršum knygos rausta jos
kakta. Knygą ji laik÷ aukštyn kojomis.
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- Galima pažiūr÷ti? - paklaus÷ profesor÷ Makgonagal ir nelaukusi atsakymo ištrauk÷ „Žaibą“ jiems iš rankų. Ištyrin÷jo šluotą nuo žabų viršūn÷lių iki koto galo. - Ir jokio raštelio, Poteri? Jokio atviruko? Išvis nieko?
- Taip, - sutrikęs atsak÷ Haris.
- Aišku... Deja, Poteri, tur÷siu ją paimti.
- Kką? - persigando Haris. - Kod÷l?
- Reikia ištirti, ar joje neslypi koks užkeikimas, - paaiškino Makgonagal. - Aišku, aš nesu to specialist÷, bet madam Krūmin÷ ir profesorius
Flitvikas ją išardys...
- Išardys? - pakartojo Haris taip, lyg profesor÷ Makgonagal būtų išprot÷jusi.
- Užtruks ne ilgiau kaip kelias savaites, - paguod÷ profesor÷. - Jeigu
nerasime užkeikimo, ją iškart atgausi.
- Nieko jai n÷ra! - virpančiu balsu tar÷ Haris. - Dievaži, profesore...
- Nepaskraidęs negali žinoti, Poteri, - švelniai pasak÷ profesor÷. - O
apie skraidymą negali būti ir kalbos, kol neįsitikinsime, kad prie šluotos
kas nors neprikišo nagų. Aš tau pranešiu.
Profesor÷ Makgonagal apsisuko ir išsiropšt÷ pro angą su šluota. Anga
užsiv÷r÷. Haris tebespoksojo rankoj sugniaužęs skardin÷lę šluotkočių
šveitiklio. Tačiau Ronis užsipuol÷ Hermioną:
- Kurių galų l÷kei pas profesorę Makgonagal?
Hermiona nutrenk÷ knygą. Degančiais žandais ji atsistojo ir narsiai
sutiko Ronio pyktį.
- Tod÷l, kad aš maniau... ir profesor÷ man pritaria... jog tą šluotą Hariui atsiunt÷ Sirijus Blekas!
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DVYLIKTAS SKYRIUS

Gyn÷jas
Haris suprato, kad Hermiona nor÷jo jam gera, bet vis tiek negal÷jo nepykti. Keletą valandų jam priklaus÷ geriausia pasaulyje šluota, o dabar
d÷l tos mergiot÷s jis nebežinojo, ar išvis kada nors ją dar matys. Šiuo
metu jis neabejojo, kad šluota tobula, bet kas žino, koks bus „Žaibas“, kai
pereis visus užkeikimų tyrimus?
Ronis irgi širdo ant Hermionos. Jo supratimu, išardyti naujut÷lį „Žaibą“ - tikras nusikaltimas. Hermiona, ir toliau įsitikinusi, kad veik÷ teisingai, prad÷jo vengti bendrojo kambario. Haris su Roniu nutar÷, jog ji rado prieglobstį bibliotekoje, ir neband÷ jos kalbinti, kad grįžtų. Šiaip jau
juodu džiaug÷si, kai tuoj po Naujųjų metų mokiniai grįžo iš atostogų ir
Grifų Gūžtos bokštas v÷l aid÷jo nuo vaikų klegesio.
Naujo semestro išvakar÷se Harį susirado Medis.
- Kaip pra÷jo Kal÷dos? - paklaus÷, bet nelaukęs atsakymo atsis÷do ir
tyliai tar÷: - Per šventes, Hari, aš daug galvojau. Apie anas rungtynes,
supranti? Jeigu Psichai atšliauš ir į kitas... Matai... mes negalime leisti,
kad tu... na... - Medis nutilo.
- Aš stengsiuosi, - greit patikino Haris. - Profesorius Lubinas žad÷jo
išmokyti, kaip apsisaugoti nuo Psichų. Šią savaitę turime prad÷ti. Sak÷,
po Kal÷dų tur÷s daugiau laiko.
- Aaa... - lengviau atsiduso Medis. - Tada tvarka. Aš tikrai nenoriu
prarasti tokio gaudytojo kaip tu, Hari. Naujos šluotos dar neužsisakei?
- Ne .
- Ką! Verčiau paskub÷k. Juk negali prieš Varno Nagą stoti su ta savo
„Krentančia žvaigžde“.
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- Per Kal÷das jis gavo dovanų „Žaibą“, - įsiterp÷ Ronis.
- „Žaibą“?! Nejaugi! Rimtai? Tikrų tikriausią „Žaibą“?
- Nesidžiauk, Oliveri, - niūriai pasak÷ Haris. - Jau jo nebeturiu. At÷m÷. - Ir paaiškino, kaip šluota buvo atiduota ištirti, ar joje neslypi užkeikimo.
- Užkeikimo? Kas ją gal÷jo užkeikti?
- Sirijus Blekas, - liūdnai tar÷ Haris. - Jis atseit nori mano galvos. Tod÷l Makgonagal įtaria, kad jis ir atsiunt÷ tą šluotą.
Numojęs ranka į žinią, kad garsus galvažudys persekioja jo gaudytoją,
Medis paprieštaravo:
- Tačiau Blekas negal÷jo nupirkti „Žaibo“! Jisai slapstosi. Visa šalis jo
ieško! Kaipgi jis gal÷jo įeiti į „Firminių kvidičo prekių“ krautuvę ir ramiausiai nusipirkti šluotą?
- Žinau. Tačiau Makgonagal vis tiek nori ją išardyti...
Medis išbalo.
- Eisiu su ja pasikalb÷ti, - prižad÷jo. - Aš ją įtikinsiu. „Žaibas“... Mūsų komandoje tikras „Žaibas“... Ji ne mažiau už mus nori, kad Grifų Gūžta
laim÷tų. Aš ją atvesiu į protą. „Žaibas“...
*
Kitą dieną jau prasid÷jo pamokos. Ko jau ko, tačiau šaltą sausio rytą dvi
valandas praleisti lauke niekas netroško. Bet Hagridas užkūr÷ didelį laužą ir, mokinių džiaugsmui, į jį prileido salamandrų, tad pamoka pra÷jo
labai smagiai: visi rinko laužui sausas šakas ir lapus, o ugniam÷giai driežai šmirin÷jo liepsnose. Pirmoji naująjį semestrą ateities būrimo pamoka
nebuvo tokia maloni. Profesor÷ Treloni juos mok÷ chiromantijos. Ji netruko Hariui pranešti, kad tokios trumpos gyvenimo linijos kaip jo jai
dar netekę reg÷ti.
Haris nekantravo sulaukti apsigynimo nuo juodosios magijos pamokos: pasišnek÷jęs su Medžiu, troško kuo greičiau išmokti apsiginti nuo
Psichų.
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- O taip, - tar÷ Lubinas, kai po pamokos Haris jam šitai primin÷. Luktel÷k... Ar ketvirtadienį aštuntą valandą gal÷si? Magijos istorijos kabinetas bus pakankamai didelis... Man reik÷s gerai apgalvoti, Hari, kaip
mes tai darysime. Juk negalime mokymo tikslais į pilį atsigabenti tikro
Psicho...
- Neatrodo sveikas, ką? - tar÷ Ronis, su Hariu eidamas į salę vakarien÷s. - Kaip manai, kas jam yra?
Už nugaros kažkas niekinamai prunkštel÷jo. Tai buvo Hermiona: atsis÷dusi prie šarvų, iš naujo krov÷si kuprinę, mat neužsidar÷ pritutinta
knygų.
- Ko čia dabar šaipais? - suirzo Ronis.
- Aš nesišaipau, - atšov÷ ta ir užsivert÷ kuprinę ant pečių.
- Ne, šaipeisi. Aš paklausiau Harį, kaip atrodo, kas Lubinui yra, o tu...
- Na, nejaugi nematote? - tar÷ Hermiona taip išdidžiai, kad nors sprok
iš pasiutimo.
- Jeigu nenori sakyti, ir nesakyk, - atkirto Ronis.
- Puiku, - met÷ Hermiona ir nudrož÷ sau.
- Nieko ji nežino, - pasak÷ Ronis, nulyd÷damas ją piktu žvilgsniu. Tiktai nori, kad mes prad÷tume su ja kalb÷ti.
*
Ketvirtadienį aštuntą valandą vakaro Haris išsiruoš÷ į magijos istorijos
kabinetą. Viduje buvo tamsu ir tuščia, bet burtų lazdele jis uždeg÷ žibintus, o po penkių minučių at÷jo ir profesorius Lubinas, nešinas didele
d÷že. Ją jis užvert÷ ant profesoriaus Binso stalo.
- Kas čia? - paklaus÷ Haris.
- V÷l kaukas, - atsak÷ Lubinas, nusivilkdamas mantiją. - Nuo antradienio iššukavau visą pilį ir, laimei, pono Filčo dokumentų spintoje radau vieną užsisl÷pusį. Bus panašiausia į tikrą Psichą. Tave išvydęs kaukas pasivers Psichu ir mes gal÷sime treniruotis su juo. Kai nereik÷s, kauką laikysime mano kabinete. Jam patiks spintel÷ po stalu.
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- Gerai, - pasak÷ Haris, stengdamasis neparodyti baim÷s ir patenkintas, kad Lubinas gavo tokį puikų tikro Psicho pakaitalą.
- Taigi... - Profesorius išsitrauk÷ lazdelę ir parod÷ Hariui daryti tą patį. - Kerai, kurių ketinu tave išmokyti, yra šiuo metu pažangiausia magija, Hari, daug sud÷tingesn÷ už vidutinį ker÷jimo lygį. Jie vadinami Gyn÷jo kerais.
- Kaip jie veikia? - sunerimo Haris.
- Na, jeigu veikia teisingai, atsiranda Gyn÷jas, savotiškas Antipsichas,
tampantis skydu tarp tavęs ir Psicho.
Haris staiga įsivaizdavo save susigūžusį už Hagrido didumo figūros,
laikančios storą kuoką.
- Gyn÷jas yra tam tikra teigiama j÷ga, įkūnijanti visa, kuo minta Psichai: viltį, laimę, gyvenimo troškimą, tačiau jis nemoka jausti nevilties,
tod÷l Psichai negali jam pakenkti. Vis d÷lto turiu tave įsp÷ti, Hari, kad
šitie kerai gali būti tau per sunkūs. Daugeliui kvalifikuotų burtininkų
nelabai pasiseka.
- Kaip tas Gyn÷jas atrodo? - smalsiai paklaus÷ Haris.
- Kiekvienas burtininkas iššaukia kitonišką pavidalą.
- O kaip jį iššaukti?
- Burtažodžiu, kuris veikia tik tada, jeigu jį tari nepaprastai susikaupęs, galvodamas apie vienui vieną labai laimingą įvykį.
Haris ÷m÷ raustis atmintyje, ieškodamas laimingos akimirkos. Aišku,
niekas netinka, kas įvyko gyvenant pas Durslius. Pagaliau pasirinko pirmąjį skrydį šluota.
- Jau, - tar÷ bandydamas atgaivinti nuostabų ūžtel÷jimą po krūtine.
- Burtažodis toksai, - kostel÷jo Lubinas. - Expecto patronum!
- Expecto patronum, - be kvapo pakartojo Haris. - Expecto patronum.
- Ar stipriai galvoji apie laimingą įvykį?
- O taip, - pasak÷ Haris, grįždamas mintimis prie to pirmojo pasiskraidymo. - Expecto patrono... ne, patronum, atsiprašau... Expecto patronum, expecto patronum...
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Iš lazdel÷s galo tartum kokios sidabrin÷s dujos siūbtel÷jo.
- Ar mat÷te? - sujudo Haris. - Kažkas įvyko!
- Labai gerai, - nusišypsojo Lubinas. - Na, tuomet... ar jau nori pabandyti su Psichu?
- Taip, - tvirčiau suspaud÷ lazdelę Haris ir ženg÷ į kabineto vidurį.
Steng÷si galvoti apie skridimą, tačiau galvon lindo kitkas. Štai ims ir v÷l
išgirs motinos aimanas... Tačiau nevalia apie tai galvoti, nes tikrai išgirs.
O juk nenori... Bet kas, jeigu nori?
Lubinas nuvož÷ atsineštąją d÷žę.
D÷ž÷je l÷tai atsistojo Psichas, atgręž÷ į Harį veidą po gobtuvu, blizganti apipuvusi ranka sugniauž÷ apsiausto kraštą. Žibintai klas÷je sumirkčiojo ir užgeso. Psichas išlipo iš d÷ž÷s ir, garsiai, trūksmingai šnopuodamas, tykiai nučiuož÷ Hario linkui. Jį užliejo siaubingas šaltis...
- Expecto patronum! - suriko Haris. - Expecto patronum! Expecto...
Kambarys ir Psichas ÷m÷ tirpti. Harį v÷l prarijo tirštas baltas rūkas,
galvoje dar skardžiau suskambo mamos balsas: Tik ne Harį! Ne Harį! Maldauju, padarysiu ką norite... Pasitrauk, pasitrauk, mergše...
- Hari!
Haris krūptel÷jęs atitoko. Aukštielninkas gul÷jo ant grindų. Nereik÷jo
n÷ klausti, kas atsitiko.
- Atsiprašau, - sumurm÷jo atsis÷sdamas ir jausdamas, kaip po akiniais b÷ga šaltas prakaitas.
- Ar nieko neskauda? - paklaus÷ Lubinas.
- Ne... - Haris atsir÷m÷ į stalą.
- Imk, - padav÷ Lubinas šokoladinę varlę. - Suvalgyk, tada v÷l pabandysime. Aš ir nesitik÷jau, kad pirmą kartą pavyks. Tiesą sakant, būčiau nustebęs, jeigu būtų pavykę.
- Vis blogiau ir blogiau, - sumurm÷jo Haris, nukandęs varlei galvą. Šį kartą ją gird÷jau net garsiau. Ir jį, Voldemortą.
Lubinas atrod÷ išbalęs labiau negu visada.
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- Hari, jeigu nenori dar bandyti, aš tave puikiai suprasiu.
- Noriu! - kietai pasak÷ Haris ir susigrūdo į burną visą varlę. - Reikia!
Kas, jeigu Psichai pasirodys per mūsų rungtynes su Varno Nagu? Negalima, kad v÷l nuburb÷čiau nuo šluotos. Jei pralaim÷sime, taurę matysime kaip savo ausis!
- Na, gerai, - tarstel÷jo Lubinas. - Gal tik reik÷tų pasiieškoti kitokio
prisiminimo, dar džiugesnio... Anas turbūt buvo silpnokas.
Haris galvojo galvojo ir nutar÷, kad jausmas, kai pernai Grifų Gūžta
laim÷jo čempionatą, ir buvo tikra laim÷. Jis v÷l suspaud÷ lazdelę ir atsistojo vidury klas÷s.
- Pasiruošęs? - Lubinas su÷m÷ d÷ž÷s dangtį.
- Pasiruošęs, - atsak÷ Haris, stengdamasis neišbarstyti laimingų minčių apie Grifų Gūžtos pergalę ir nustumti juodas - apie tai, kas bus d÷žę
nudengus.
- Jau! - nuk÷l÷ dangtį Lubinas. V÷l plūstel÷jo ledinis šaltis ir tamsa.
Psichas švokšdamas ÷m÷ slinkti artyn. Pūvanti ranka jau siek÷ Hario...
- Expecto patronum! - suriko Haris. - Expecto patronum! Expecto pat...

Sąmonę užtemd÷ baltas rūkas. Aplinkui dūlavo didžiuliai neaiškūs pavidalai. Staiga pasigirdo naujas balsas, vyriškas, jis persigandęs klyk÷...
Lile, imk Harį ir b÷k! Čia jis! B÷k! Aš jį sulaikysiu... Iš kambario
klupin÷damas kažkas išvirto... Trinktel÷jo durys... plonas kvakšintis
juokas...
- Hari! Hari, pabusk...
Lubinas pliaukš÷jo Hariui per veidą. Šį sykį Haris ne iš karto suprato,
kod÷l tyso ant grindų.
- Dabar gird÷jau t÷tį, - pasak÷ Haris. - Pirmą sykį jį išgirdau. M÷gino
sulaikyti Voldemortą, kad mama gal÷tų pab÷gti.
Staiga Haris pajuto, jog ant skruostų prakaitas sumišo su ašaromis.
Nenor÷damas, kad Lubinas pamatytų, jis pasilenk÷ iki žem÷s ir, apsimetęs, jog rišasi batraištį, nusišluost÷ jas apsiausto kraštu.
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- Tu gird÷jai Džeimsą? - keistu balsu dar paklaus÷ Lubinas.
- Taip. - Haris pak÷l÷ akis jau sausu veidu. - O kas? Nejaugi jūs pažinojote mano t÷tį?
- Tarp kitko, pažinojau. Hogvartse mudu draugavome. Paklausyk, Hari, gal šįvakar baikime. Šitie kerai tiesiog juokingai stiprūs ir modernūs.
Išvis nereik÷jo man jų tau siūlyti...
- Ne! - šūktel÷jo Haris atsitiesdamas. - Bandysiu dar kartą. B÷da, kad
pasirenku ne per daug laimingus įvykius. Bet palaukit...
Ir jis ÷m÷ laužyti sau galvą. Prisiminti ką nors tikrai tikrai džiugaus...
Dalyką, kurį jis gal÷tų paversti geru, stipriu Gyn÷ju...
Akimirka, kai sužinojo, kad yra burtininkas ir tur÷s palikti Durslių
namus, iškeliauti į Hogvartsą! Jeigu šis prisiminimas n÷ra laimingas, nebeaišku, koks gali būti laimingas... Įtemptai galvodamas, ką jaut÷ suvokęs, kad išvažiuos iš Ligustrų gatv÷s, Haris v÷l atsigręž÷ į d÷žę.
- Pasiruošęs? - paklaus÷ Lubinas tokia mina, lyg tai, ką jis daro, prieštarautų sveikam protui. - Susikaupei? Pradedam!
Trečią kartą jis nuvož÷ dangtį ir iš d÷ž÷s pakilo Psichas. Kambarį užliejo šaltis ir tamsa...
- EKPECTO PATRONUM! - visa gerkle sušuko Haris. - EXPECTO
PATRONUM!
Galvoje v÷l ÷m÷ skamb÷ti klyksmai - bet šį kartą lyg iš prastai nustatyto radijo. Tyliau, garsiau, tyliau... Ir jis tebemat÷ Psichą. Tasai sustojo.
Ūmiai iš Hario lazdel÷s pliūptel÷jo didelis sidabriškas šeš÷lis ir pakibo
tarp jo ir Psicho. Nors kojos atrod÷ lyg iš vandens, Haris dar laik÷si stačias. Tik neaišku, ar ilgai išsilaikys...
- Riddikulus! - riktel÷jo Lubinas, šokdamas artyn.
Garsus pokštel÷jimas, ir neaiškus Hario Gyn÷jas išnyko drauge su Psichu. Jis susmuko ant k÷d÷s tirtančiomis kojomis taip išsekęs, lyg būtų
nub÷gęs visą mylią. Akies kampučiu pamat÷, kaip profesorius Lubinas
savo lazdele įvar÷ kauką į d÷žę. Kaukas v÷l buvo virtęs sidabriniu kamuoliu.
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- Puiku! - pagyr÷ Lubinas, prieidamas prie s÷dinčio Hario. - Puiku,
Hari! Gera pradžia!
- Gal dar pam÷gintume? Tik vieną kartelį?
- Ne dabar, - tvirtai pasak÷ Lubinas. - Šitam vakarui pakaks. Še...
Jis padav÷ Hariui didelę plytelę geriausio šokolado iš konditerijos „Devyni medūs“.
- Suvalgyk visą, antraip madam Pomfri man galvą nuims. Susitinkam
po savait÷s tuo pačiu laiku?
- Gerai, - atsak÷ Haris. Atsikandęs šokolado žiūr÷jo, kaip Lubinas
gesina žibintus, v÷l įsižiebusius Psichui išnykus. Jam dingtel÷jo viena
mintis.
- Profesoriau Lubinai? Jeigu pažinojote mano t÷tį, tikriausiai buvote
pažįstamas ir su Sirijumi Bleku.
Lubinas žaibiškai atsigręž÷.
- Iš kur ištraukei? - griežtai paklaus÷.
- Šiaip sau... Matote, aš tik sužinojau, kad Hogvartse jie buvo dideli
draugai.
Lubino veidas pragiedr÷jo.
- Taip, aš jį pažinojau. Ar bent buvau tuo įsitikinęs. Verčiau eik, Hari,
nes v÷lus laikas.
Haris iš÷jo iš klas÷s ir nušleps÷jo koridoriumi. Pasukęs už kampo, užlindo už šarvų ir atsis÷do ant pakylos kraštelio užbaigti šokolado. Nereik÷jo min÷ti Bleko, nes Lubinas aiškiai neturi noro apie jį kalb÷ti. Paskui
Hario mintys nuklydo prie mamos ir t÷čio.
Jaut÷si nusikamavęs ir keistai tuščiu skrandžiu, nors prisikimšo šokolado. Kad ir kaip rod÷si baisu klausytis galvoje t÷vų priešmirtinių šauksmų, tie kartai buvo vieninteliai nuo lopšio, kai gird÷jo jų balsus. Bet jis
niekada nesugeb÷s išsišaukti Gyn÷jo, jeigu bent truput÷lį nor÷s v÷l juos
išgirsti.
- Jie mirę, - rūsčiai pasak÷ sau. - Jie mirę, ir klausydamasis tų atbalsių
jų nebesugrąžinsi. Verčiau susiimk, jeigu nori tos kvidičo taur÷s.
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Jis atsistojo, įsikišo burnon paskutinį šokolado gabal÷lį ir patrauk÷ į
Grifų Gūžtą.
*
Varno Nagas žaid÷ su Klastūnynu antrą semestro savaitę. Laim÷jo Klastūnynas, bet vos vos. Pasak Medžio, gera naujiena Grifų Gūžtai - ji užims
antrą vietą, jeigu taip pat nugal÷s Varno Nagą. D÷l tos priežasties treniruočių skaičių jis padidino iki penkių per savaitę. Prid÷jus antipsichines
Lubino pamokas, išsunkiančias n÷ kiek ne mažiau kaip šešios kvidičo
treniruot÷s, paaišk÷jo, kad visiems namų darbams padaryti Hariui telieka vienas vakaras per savaitę. Netgi šitaip jis neatrod÷ toks pervargęs
kaip Hermiona - jai jau prad÷jo atsiliepti milžiniškas krūvis. Kiekvieną
mielą vakarą Hermiona lind÷davo bendrojo kambario kert÷je, nuklojusi
kelis stalus knygomis, aritmomantijos lentel÷mis, runų žodynais, diagramomis, rodančiomis Žiobarų sugeb÷jimą kilnoti sunkumus, ir šūsnimis aplankų su išsamiais užrašais. Ji beveik su niekuo nesišnek÷davo, o
pakalbinta piktai atkirsdavo.
- Kaip jai ir pavyksta? - vieną vakarą burbtel÷jo Ronis Hariui, baigiančiam rašyti Sneipo užduotą bjaurų rašinį apie Nesusekamuosius
nuodus.
Haris pak÷l÷ akis. Per knygų krūvas mat÷ tik Hermionos pakaušį.
- Kas pavyksta?
- Sp÷ti į visas pamokas! Šį rytą gird÷jau ją kalbantis su profesore Vektor, ragana, kuri d÷sto aritmomantiją. Jos pliurp÷ apie vakarykštę pamoką, tačiau Hermiona negal÷jo tenai būti, nes buvo su mumis magiškųjų
gyvūnų priežiūros pamokoje! Ernis Makmilanas sak÷, kad ji dar n÷ sykio nepraleido žiobarotyros, bet pus÷ to dalyko pamokų vyksta tuo pačiu laiku kaip ir ateities būrimo, o šitų irgi n÷ vienos nepraleido!
Tuo tarpu Haris netur÷jo kada narplioti neįmanomo Hermionos tvarkaraščio mįsl÷s, reikia baigti Sneipui rašinį. Bet netrukus jam v÷l sutrukd÷ - dabar Medis.
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- Blogos naujienos, Hari. Ką tik buvau pas profesorę Makgonagal d÷l
„Žaibo“. Ji... na, dav÷ v÷jo. Sak÷, kad aš nesuprantu, kas svarbiausia.
Matyt, jai atrodo, jog man labiau rūpi taur÷, o ne tavo gyvyb÷. Tik tod÷l,
kad aš leptel÷jau: tegu ta šluota tave numeta, kad tik pirma sugautum
Šmaukštą. - Medis steb÷damasis pakraip÷ galvą. - Dievaži, kaip ji ant
manęs staug÷... Lyg nežinia kokią baisybę būčiau pasakęs. Tada paklausiau, ar ilgai ketina ją laikyti... - Jis susirauk÷ ir ÷m÷ m÷gdžioti griežtą
profesor÷s Makgonagal balsą: - „Kiek reik÷s, Medi, tiek“. Man rodos,
Hari, laikas užsisakyti naują. „Pasirink šluotą“ žurnalo gale yra užsakymo lapelis. Gal÷tum parsisiųsdinti „Aureolę-2001“, kokią turi Smirdžius.
- Nepirksiu nieko, kas tinka Smirdžiui, - atšov÷ Haris.
*
Nepastebimai pral÷k÷ sausis ir at÷jo vasaris su tais pačiais speigais. Vis
mažiau liko dienų iki rungtynių su Varno Nagu, bet Haris taip ir neužsisak÷ naujos šluotos. Po kiekvienos transfigūracijos pamokos klausdavo
profesorę Makgonagal, ar n÷ra žinios apie „Žaibą“. Šalia stypsodavo Ronis, vis neprarandantis vilties, o Hermiona, nusukusi nosį, prab÷gdavo
pro šalį.
- Ne, Poteri, dar negalime atiduoti, - dvyliktą kartą pasak÷ profesor÷
jam nesp÷jus net išsižioti. - Patikrinome, ar neturi kokio įprastinio užkeikimo. Pasirodo, ne, bet profesorius Flitvikas įtaria, kad šluotoje gali
slyp÷ti Bloškiamieji kerai. Kai baigsime tikrinti, pati tau pranešiu. Būk
malonus, nustok mane kankinti.
Maža to, antipsichin÷s pamokos irgi n÷jo taip s÷kmingai, kaip Haris
vyl÷si. Po kelių vakarų jis gal÷jo, artinantis kaukui, pasivertusiam Psichu, iššaukti miglotą sidabrišką šeš÷lį, tačiau jo Gyn÷jas buvo per silpnas, kad nuvytų Psichą. Jis tik sugeb÷jo pleventi ore it peršviečiamas
debes÷lis ir traukti iš Hario energiją, kai tas stengdavosi jį kuo ilgiau išlaikyti. Haris širdo ant savęs ir jaut÷si kaltas, kam slapčia trokšta gird÷ti
t÷vų balsus.
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- Per daug iš savęs nori, - griežtai pasak÷ profesorius Lubinas ketvirtą
pamokų savaitę. - Trylikamečiui burtininkui net neryškus Gyn÷jo siluetas - jau didelis laim÷jimas. Ir tu nebealpsti, ar ne?
- Maniau, kad Gyn÷jas... Psichą sunaikina ar kaip, - nusivylęs tar÷
Haris. - Padaro, kad jis išgaruotų...
- Tikras Gyn÷jas taip ir padarytų, - pasak÷ Lubinas. - Tačiau per tokį
trumpą laiką pasiekei labai daug. Jei Psichai pasirodytų ir per kitas kvidičo rungtynes, jau gal÷tum juos atbaidyti ir nusileisti ant žem÷s.
- Sak÷te, kad daug sunkiau, jeigu jų ne vienas.
- Aš tavim visiškai pasikliauju, - nusišypsojo Lubinas. - O dabar nusipelnei atgaivos. Šis tas iš „Trijų šluotų“, tikrai dar būsi neragavęs...
Iš portfelio jis ištrauk÷ du butelius.
- Pasukų punšas! - iškart pažino Haris. - O, m÷gstu.
Lubinas kilstel÷jo antakį.
- Aaa... Ronis su Hermiona buvo man atvežę iš Kiauliasodžio, - mikliai pamelavo Haris.
- Aišku, - tar÷ Lubinas, nors, regis, kažką tebeįtar÷. - Ką gi, išgeriam
už Grifų Gūžtos pergalę prieš Varno Nagą! Nors aš, kaip mokytojas, netur÷čiau remti n÷ vienos pus÷s, - skubiai pridūr÷ jis.
Jie tyl÷dami išg÷r÷. Tada Haris paklaus÷ dalyko, kuris jam jau seniai
rūp÷jo.
- Kas yra po Psicho gobtuvu?
Profesorius Lubinas susimąstęs pastat÷ butelį.
- Hm... Vieninteliai žmon÷s, kurie žino, šito jau negali pasakyti. Matai, Psichas gobtuvą užsismaukia tada, kai nori panaudoti savo paskutinį
ir pavojingiausią ginklą.
- Kas tai?
- Jis vadinamas Psicho Pabučiavimu, - kreivai šyptel÷jo Lubinas. - Jo
Psichai griebiasi, jei nori ką visiškai sunaikinti. Tikriausiai po gobtuvu
yra kokia burna, nes jie apžioja aukai lūpas ir... ir iščiulpia sielą.
Haris netyčia išspjov÷ gurkšnelį pasukų punšo.
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- Kaip? Nužudo?
- O ne. Daug baisiau. Žmogus gyvena be sielos, kol dirba širdis ir
smegenys. Tačiau jis nebesuvokia savęs, nebeturi atminties... nieko. Ir
jokios galimyb÷s tai atgauti. Būni žem÷je, ir tiek. Lyg tuščia jūrų kriaukl÷. Sielos neb÷ra, ji amžinai prarasta.
Gurkštel÷jęs punšo, Lubinas tar÷:
- Toks likimas laukia Sirijaus Bleko. Šiandien raš÷ „Magijos žinios“.
Ministerija leido Psichams panaudoti šį ginklą, jeigu jį sugautų.
Haris valand÷lę s÷d÷jo pakraupęs nuo minties, kad pro burną žmogui galima ištraukti sielą.
- Taip jam ir reikia, - met÷.
- Sakai? - lyg tarp kitko tarstel÷jo Lubinas. - Iš tikrųjų manai, kad
koks žmogus gali būti vertas tokios bausm÷s?
- Taip, - tvirtai atsak÷ Haris. - Už... už kai ką.
Jam kniet÷jo papasakoti Lubinui, kokį pokalbį apie Bleką nugirdo „Trijose šluotose“, kaip Blekas išdav÷ jo t÷tį ir mamą, tačiau tada būtų paaišk÷ję, kad jis be leidimo lank÷si Kiauliasodyje, o šituo, suprato Haris, Lubinas n÷ kiek nesusižav÷tų. Taigi jis baig÷ savo punšą, pad÷kojo Lubinui
ir iš÷jo iš magijos istorijos kabineto.
Haris beveik gail÷josi, kam klaus÷ apie tuos Psichų gobtuvus, atsakymas
pasirod÷ toks baisus. Jis taip užsigalvojo, ką tur÷tų jausti žmogus, kuriam
ištraukiama siela, kad ant laiptų atsitrenk÷ į profesorę Makgonagal.
- Žiūr÷k, kur eini, Poteri!
- Atsiprašau, profesore...
- Aš tavęs ieškojau Grifų Gūžtos bendrajame kambaryje. Na, štai, padar÷me, kas buvo įmanoma, ir atrodo, kad šluotai nieko n÷ra, viskas gerai. Kažkur, Poteri, turi tikrai gerą draugą.
Haris išsižiojo. Ji jam grąžina „Žaibą“, puikų kaip ir tada, kai gavo!
- Galiu pasiimti? - išlemeno Haris. - Rimtai?
- Rimtai, - tikrų tikriausiai nusišypsojo profesor÷. - Tik įsp÷ju, kad
prieš sekmadienio rungtynes reik÷tų prie jos pasipratinti, gerai? Ir dar,
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Poteri... Pasistenk ir laim÷k, sutarta? Kitaip aštuntus metus iš eil÷s prakišime taurę, kaip dar vakar maloniai man primin÷ profesorius Sneipas.
Haris be žado nusineš÷ „Žaibą“ viršun. Už kampo pamat÷ atlekiantį
Ronį. Jis buvo išsišiepęs lig ausų.
- Atidav÷? Valio! Klausyk, ar galiu rytoj išbandyti, ką?
- Aha... jeigu nori... - atsak÷ Haris, jausdamasis kaip ant sparnų. Žinai, ką? Reikia susitaikyti su Hermiona. Ji tik nor÷jo pad÷ti...
- O, gerai. Dabar ji bendrajame kambaryje. Dirba.
Įsukę į Grifų Gūžtos koridorių, pamat÷ Nevilį Nev÷kšlą, maldaujantį
serą Kadogeną įleisti.
- Buvau užsirašęs, - ašarojo Nevilis, - bet kažkur pamečiau.
- Taip ir patik÷siu, - sukriok÷ seras Kadogenas. Išvydęs Harį su Roniu
pradžiugo: - Labą vakarą, mano šaunieji valdiniai! Skub÷kit, surakinkit
tą beprotį retežiais, jis bando prasiveržti į menę už tos sienos!
- Oi, užsičiaupk, - burbtel÷jo Ronis.
- Aš pamečiau slaptažodžius! - graudžiai pasiskund÷ Nevilis. - Aš iš
jo iškaulijau visus šios savait÷s slaptažodžius, nes jis ištisai juos keičia, ir
dabar nežinau, kur juos nukišau.
- Šakar makar, - pasak÷ Haris, ir seras Kadogenas labai nusivylęs nenoromis palinko su visu paveikslu į priekį, juos praleisdamas į bendrąjį
kambarį. Visiems atsisukus į Harį su Roniu, kilo sujaudintas murmesys,
vaikai apipuolę viens per kitą klausin÷jo apie „Žaibą“.
- Kur gavai, Hari?
- Ar duosi pabandyti?
- Ar jau skraidei, Hari?
- Varno Nagui n÷ra jokios vilties, jie turi tik „Pergalę-7“.
- Galima palaikyti, Hari?
Gal kokias dešimt minučių „Žaibas“ ÷jo per rankas, visi žav÷josi ir
gyr÷, paskui minia išsisklaid÷ ir jie pamat÷ Hermioną - ji viena nešoko
jų pasitikti, s÷d÷jo palinkusi prie darbo ir net nepažvelg÷ į juos. Haris su
Roniu pri÷jo prie jos stalo, ir ji pagaliau pak÷l÷ akis.
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- Atgavau, - nusišypsojo jai Haris, iškeldamas „Žaibą“.
- Matai, Hermiona? Nieko jai nebuvo! - neiškent÷ Ronis.
- Na... betgi gal÷jo būti! Gerai, kad pagaliau žinai, jog šluota saugi.
- Gal ir taip, - sutiko Haris. - Verčiau užnešiu viršun...
- Aš užnešiu! - pasišov÷ Ronis. - Susnai turiu duoti žiurkių toniko.
Jis pa÷m÷ „Žaibą“ ir atsargiai, lyg šluota būtų stiklin÷, nuneš÷ laiptais į
berniukų miegamąjį.
- Ar galima pris÷sti? - paklaus÷ Haris Hermioną.
- Ką gi, s÷sk. - Hermiona nu÷m÷ nuo k÷d÷s didelę šūsnį pergamentų.
Haris apžvelg÷ stalą: ant jo buvo aritmomantijos rašin÷lis, tebeblizg÷jo
nenudžiūvęs rašalas, toliau - dar ilgesnis žiobarotyros rašinys („Paaiškinkite, kod÷l Žiobarams reikia elektros“). Šiuo metu Hermiona s÷d÷jo
prie runų vertimo užduoties.
- Kaip sekasi visa tai įveikti? - paklaus÷ Haris.
- Normaliai. Tiesiog daug dirbu. - Iš arti Haris mat÷, kad ji nusistekenusi ne mažiau už Lubiną.
- Kod÷l neatsisakai nors poros dalykų? - paklaus÷ Haris. Hermiona
kilnojo knygas ieškodama runų žodyno.
- Galvoj negerai! - pasibais÷jo Hermiona.
- Mano protu, aritmomantija tikrai klaiki, - pasak÷ Haris, paimdamas
nuo stalo labai sud÷tingai atrodančią skaičių lentelę.
- O ne, nuostabi! - rimtai tar÷ Hermiona. - Mano m÷gstamiausia pamoka! Ji...
Haris taip ir neišgirdo, kuo jau tokia nuostabi aritmomantija. Mat iš
viršaus pasigirdo slopus riksmas. Visas bendrasis kambarys nust÷ro ir
sužiuro į duris. Skubūs žingsniai vis artyn ir artyn - staiga įvirto Ronis,
tempdamas paklodę.
- ŽIŪRöK! - subliuvo prišokdamas prie Hermionos. - ŽIŪRöK! - klyk÷ kratydamas jai prieš akis paklodę.
- Kas, Roni?
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- SUSNA! ŽIŪRöK! SUSNA!
Hermiona apstulbusi atšlijo nuo Ronio. Haris pažvelg÷ į Ronio rankose išskleistą paklodę. Ant jos kažkas raudonavo. Kažkas šiurpiai panašu į...
- KRAUJAS! - suriko Ronis priblokštai publikai. - JOS NEBöRA! IR
AR ŽINAI, KĄ RADAU ANT GRINDŲ?
- Nneee... - drebančiu balsu numyk÷ Hermiona.
Ronis kažką numet÷ ant Hermionos runų vertimo. Hermiona su Hariu palinko į priekį. Ant pergamento su keistais spygliuotais rašmenimis
gul÷jo rusvų katino plaukų kuokštelis.
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TRYLIKTAS SKYRIUS

Grifų Gūžta prieš Varno Nagą
Panašu, kad Ronio ir Hermionos draugystei at÷jo galas. Vienas ant kito
taip niršo, jog Haris neįsivaizdavo, kaip jie gal÷tų kada nors susitaikyti.
Ronis siuto, kam Hermiona niekada rimtai nežiūr÷jo į Bandito m÷ginimus su÷sti Susną, akyliau jo nesaugojo ir dar, bandydama apsimesti,
kad Banditas nekaltas, pasiūl÷ apieškoti visų berniukų paloves. Na, o
Hermiona piktai aiškino, kad Ronis neturįs jokių įrodymų, jog Banditas
būtų su÷dęs Susną: galbūt katino plaukai ten gul÷jo nuo Kal÷dų, o Ronis
nusistatęs prieš Banditą nuo pat anos dienos, kai tas „Stebuklingajame
žv÷ryne“ stryktel÷jo Roniui ant galvos.
Pats Haris irgi buvo įsitikinęs, kad Susną nudaigojo Banditas, bet kai
Hermionai užsimin÷, jog viskas rodo ton pus÷n, ji ir ant Hario užsiuto.
- Puiku, gink Ronį, taip ir žinojau, kad bus! Pirma „Žaibas“, dabar
Susna, ir vis aš kalta! Eik sau, Hari, aš turiu daugybę darbo.
Ronis nepaprastai krimtosi netekęs Susnos.
- Gana, Roni, juk visada skųsdavaisi, kokia Susna neįdomi, - guod÷ jį
Fredis. - Be to, seniai buvo visa nusiš÷rusi ir perkarusi. Gal ir geriau, kad
staigiai gavo galą. Murkt, ir n÷ra, tikriausiai net nepajaut÷.
- Fredi! - sudraud÷ Džin÷.
- Pats sakei, Roni, kad ji tik ÷da ir miega, - pritar÷ Džordžas.
- Kartą ji d÷l mūsų įkando Gyliui! - liūdnai tar÷ Ronis. - Prisimeni,
Hari?
- Aha, tikrai.
- Jos karjeros viršūn÷, - pasak÷ Fredis ir neišlaikęs nusišypsojo. - Tegul randas ant Gylio piršto bus paminklas Susnos atminimui. Liaukis,
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Roni, nuvažiuok į Kiauliasodį ir nusipirk naują žiurkę. Kokia prasm÷
dejuoti?
Žūtbūt stengdamasis pralinksminti Ronį, Haris jį prikalbino ateiti į
paskutinę treniruotę prieš varžybas su Varno Nagu ir prižad÷jo po jos
duoti išbandyti „Žaibą“. Ronis, regis, valand÷lei užmiršo Susną („Puiku!
Ar galima kelis kartus įmesti?“), ir jie patrauk÷ į kvidičo aikštę.
Madam Krūmin÷, nuolat stebinti Grifų Gūžtos treniruotes, kad ko neatsitiktų Hariui, „Žaibu“ susižav÷jo ne mažiau už kitus. Prieš pakylant ji
pa÷m÷ šluotą ir apžiūr÷jo kaip specialist÷.
- Pažiūr÷k, yra atsvaras! „Aureol÷“ tur÷jo šiokį tokį trūkumą - trupučiuką nusvirdavo uodega, tod÷l po kelių metų šluota imdavo šiek tiek
l÷t÷ti. Ir kotas patobulintas, plonesnis negu „Pergal÷s“, bent kiek panašus į „Sidabrin÷s str÷l÷s“. Gaila, kad tos mark÷s nebegamina, aš ant jos
mokiausi skraidyti, šauni buvo šluotel÷...
Taip ji postringavo gerą valand÷lę, kol į ją kreip÷si Medis:
- Madam Krūmine? Ar galima Hariui pasiimti „Žaibą“? Mums reikia
treniruotis...
- A, gerai, imk, Poteri. Aš čia pas÷d÷siu su Vizliu.
Su Roniu ji nu÷jo į tribūnas. Grifų Gūžtos komanda apspito Medį išklausyti paskutinių pamokymų prieš rytdienos rungtynes.
- Hari, aš ką tik sužinojau, kas bus Varno Nago gaudytojas. Čo Čang.
Ji ketvirtakurs÷, labai gera žaid÷ja. Aš tikrai tik÷jausi, kad negal÷s d÷l
traumų, bet... - Medis susirauk÷ nepatenkintas, kad Čo Čang pasveiko,
ir tar÷: - Kita vertus, ji skraido „Kometa-260“, gyvas juokas šalia „Žaibo“. - Susižav÷jimo kupinu žvilgsniu paglostęs Hario šluotą, pridūr÷: Gerai, einam...
Pagaliau Haris apžerg÷ savo „Žaibą“ ir atsispyr÷ nuo žem÷s.
Apie tokį smagumą nedrįso n÷ svajoti. „Žaibas“ klaus÷ menkiausio
prisilietimo, ką ten - regis paklusdavo mintims, ne tik rankoms. Jis l÷k÷
virš aikšt÷s tokiu greičiu, kad žem÷ apačioje susiliejo į žaliai pilką d÷mę.
Haris pasuko taip staigiai, jog Alisija Verpstukas net suspieg÷, tada sklan-
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džiai n÷r÷ į apačią ir, kojų pirštais brūkštel÷jęs aikšt÷s žolę, v÷l šov÷ į
viršų ir ÷m÷ kilti: trisdešimt, keturiasdešimt, penkiasdešimt p÷dų...
- Hari, paleidžiu Šmaukštą! - sušuko Medis.
Haris pasisuko ir nusivijo Muštuką stulpų link; lengvai jį pralenkęs,
pamat÷ iš už Medžio šmaukštelint Šmaukštą ir po kelių sekundžių jį jau
gniauž÷ savo delne.
Komanda iš džiaugsmo paš÷lo. Haris v÷l paleido Šmaukštą ir luktel÷jęs leidosi jo gaudyt nardydamas tarp kitų žaid÷jų. Kamuoliuką pamat÷
pasisl÷pusį už Keit÷s Varpelio kojos; mikliai apskriejęs apie ją, ir v÷l sugrieb÷ Šmaukštą.
Treniruot÷ pavyko kaip niekada: komanda, įkv÷pta „Žaibo“ buvimo,
be jokių klaidų atliko geriausius derinius, taigi kai visi nusileido, Medis
nerado ką kritikuoti, o tai, pabr÷ž÷ Džordžas Vizlis, pirmas kartas jo praktikoje.
- Nematau, kas rytoj mus gal÷tų sulaikyti! - pasak÷ Medis. - Nebent
jei... Hari, ar įveikei Psichų baimę?
- Aha, - atsak÷ Haris, galvodamas apie silpnutį savo Gyn÷ją ir gail÷damasis, kad neturi stipresnio.
- Oliveri, daugiau Psichai nebepasirodys, nes Dumbldoras pasiustų iš
piktumo, - neabejojo Fredis.
- Ką gi, tik÷kim÷s, - tar÷ Medis. - Na, linkiu gerai pasidarbuoti. Grįžkime į bokštą. Ir visi anksti į lovą!
- Aš trupučiuką pasiliksiu, Ronis nori išbandyti „Žaibą“, - pasak÷ Haris Medžiui. Visa komanda nu÷jo į persirengimo kambarį, o Haris nudrož÷ pas Ronį - šis persirito per tribūnų užtvarą ir atb÷go jo pasitikti.
Madam Krūmin÷ miegojo.
- Štai imk, - padav÷ Haris draugui „Žaibą“.
Ronis laimingas s÷do ant šluotos ir nuzvimb÷ į tiršt÷jančią tamsą, o
Haris, steb÷damas jį, ÷jo aikšt÷s pakraščiu. Visiškai sutemus pabudo madam Krūmin÷. Ji išbar÷ Harį su Roniu, kam jos nepažadinę, ir liep÷ žygiuot į pilį.
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Haris užsid÷jo ant peties „Žaibą“, ir abu su Roniu paliko tamsoje skendintį stadioną. Eidami aptarin÷jo „Žaibo“ judrumą, nepaprastą geb÷jimą
staigiai padidinti greitį ir be galo tikslius posūkius. Pusiaukel÷je nuo pilies pažvelgęs į kairę, Haris išvydo tamsoje žibančias akis. Jam apsivert÷
širdis.
Haris sustojo it nudiegtas.
- Kas yra? - paklaus÷ Ronis.
Haris parod÷. Ronis išsitrauk÷ lazdelę ir sumurm÷jo: Lumos! Šviesos
pluoštas krito ant žol÷s, užkliud÷ medžio apačią, paskui apšviet÷
šakas. Tarp jų ramiausiai tūnojo susirietęs Banditas.
- Lipk iš ten! - suriko Ronis. Pasilenkęs pagrieb÷ akmenį, bet sviesti
nesp÷jo, Banditas dingo švystel÷jęs savo rusvai raina uodega.
- Matai? - piktai tar÷ Ronis, numesdamas ant žol÷s akmenį. - Ji tebeleidžia jam šliaužioti, kur tik patinka. Tikriausiai po Susnos užsigardžiavo paukščiukais.
Haris nieko nesak÷. Atsiduso su didžiausiu palengv÷jimu: jau buvo
pamanęs, jog ten Kraupo akys. Truputį susig÷dęs d÷l savo išgąsčio, Haris Roniui nieko nebesak÷ ir nebesidair÷ į šalis, kol pagaliau atsidūr÷ gerai apšviestame vestibiulyje.
*
Rytą Haris nulipo pusryčiauti lydimas visų miegamojo berniukų, mat
visi buvo įsitikinę, kad „Žaibas“ vertas garb÷s sargybos. Vestibiulyje šluotą
lyd÷jo susižav÷ję žvilgsniai ir murmesys. Labai patenkintas Haris pamat÷, kad Klastūnyno komanda iš nuostabos neteko amo.
- Matei jo fizionomiją? - džiūgavo Ronis, gręžiodamasis į Smirdžių. Jis negali patik÷ti! Fantastika!
Medis irgi šild÷si „Žaibo“ šlov÷s spinduliuose.
- Pad÷k čia, Hari, - pasak÷ guldydamas šluotą vidury stalo ir paversdamas taip, kad pavadinimas būtų viršuje. „Varnanagiai“ ir „švilpinukai“ vienas po kito ÷jo pasižiūr÷ti puikiosios šluotos. Sedrikas Digeris
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pasveikino Harį įsigijus tokią nuostabią pamainą „Aureolei“, o Persio
panel÷ iš Varno Nago, Penelop÷ Tyravanden÷, papraš÷ leisti „Žaibą“
palaikyti.
- Na, na, Pene, nerasi jokios diversijos žymių! - tvirtai patikino ją
Persis, kai ji net užgulusi apžiūrin÷jo šluotą. - Mudu su Penelope susilažinome d÷l rungtynių rezultato, - praneš÷ jis komandai. - Iš dešimties galeonų!
Penelop÷ pad÷jo šluotą atgal, pad÷kojo Hariui ir grįžo prie savo stalo.
- Hari, pasistenk laim÷ti, - karštai sukužd÷jo Persis. - Aš juk neturiu
dešimties galeonų! Jau einu, Pene! - Ir jis nudulk÷jo triaukšti su ja skrebučio.
- Ar suvaldysi tą šluotą, Poteri? - paklaus÷ šaltas tingus balsas.
Pasižiūr÷ti „Žaibo“ iš arčiau atp÷dino ir Drakas Smirdžius su draugeliais.
- O taip, - nerūpestingai tarstel÷jo Haris.
- Daugyb÷ visokių specialių triukų, ar ne? - piktai sužaibavo akimis
Smirdžius. - Gaila, kad n÷ra parašiuto, - jeigu kartais atsidurtum per arti Psicho.
Niurzga su Gyliu sukrizeno.
- Gaila, kad negali prisikabinti dar vienos rankos, Smirdžiau, - atšov÷
Haris. - Tada ji už tave pagautų Šmaukštą.
Grifų Gūžta nusikvatojo. Blyškios Smirdžiaus akut÷s prisimerk÷, ir jis
nudrož÷ sau. Jie žiūr÷jo, kaip jis grįžta prie savo komandos. „Klastuoliai“ sukišę galvas ÷m÷ šnibžd÷tis - tikriausiai klausin÷jo Smirdžių, ar
Hario šluota tikrai „Žaibas“.
Be penkiolikos vienuoliktą Grifų Gūžtos komanda patrauk÷ į persirengimo kambarį. Oras buvo visiškai kitoks negu tą dieną, kai jie žaid÷
su Švilpyne. Giedra, v÷su, pūkšnoja lengvas v÷jelis. Šį sykį nereiks žlibin÷ti rūke, ir Haris, nors pilnas nerimo, prad÷jo jausti džiugų jaudulį,
kurį duoda tik kvidičo rungtyn÷s. Jie gird÷jo, kaip į tribūnas plūsta mokykla. Haris nusireng÷ juodą mokyklinį apsiaustą, iš kišen÷s iš÷m÷ laz-
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d÷lę ir įsikišo už marškin÷lių, kuriuos vilk÷jo po kvidičo apsiaustu. Geriau, kad nereik÷tų jos griebtis. Staiga parūpo, ar į rungtynes at÷jo profesorius Lubinas.
- Visi žinote užduotį, - pasak÷ Medis prieš išeinant iš drabužin÷s. Jeigu šiandien pralaim÷sime, iškrentame. Ką gi... Skraidykit kaip vakar,
ir bus tvarka!
Aikšt÷je juos pasitiko žiūrovų plojimai. Viduryje jau stov÷jo Varno
Nago komanda m÷lyna apranga. Jų komandoje buvo tik viena mergait÷
- gaudytoja Čo Čang, visa galva mažesn÷ už Harį. Kad ir kaip susijaudinęs, jis negal÷jo nepasteb÷ti, kokia ji gražut÷. Komandoms išsirikiavus
už savo kapitonų, ji nusišypsojo Hariui, ir jam smilktel÷jo po krūtine,
aiškiai ne d÷l nervų.
- Medi, Deivisai, pasisveikinkite, - gyvai paliep÷ madam Krūmin÷, ir
Medis paspaud÷ ranką Varno Nago kapitonui.
- Ant šluotų... kai sušvilpsiu... viens, du, trys...
Haris smagiai pasispyr÷, ir „Žaibas“ šov÷ į orą aukščiau ir greičiau už
visas kitas šluotas. Jis nušvilp÷ aplink stadioną jau dairydamasis Šmaukšto
ir klausydamasis komentatoriaus, dvynukų Vizlių draugo Li Džordano.
- Visi pakilo. Didžiausia šių rungtynių staigmena - Grifų Gūžtos žaid÷jo Hario Poterio naujoji „Žaibo“ mark÷s šluota. Pasak žurnalo „Pasirink šluotą“, šių metų pasaulio čempionate „Žaibas“ bus m÷gstamiausia
nacionalinių rinktinių šluota...
- Džordanai, gal teiktumeis pasakoti, kaip vyksta rungtyn÷s? - pertrauk÷ jį profesor÷s Makgonagal balsas.
- O taip, profesore, aš tik duodu papildomų faktų. Beje, „Žaibas“ turi
įmontuotą automatinio stabdymo sistemą...
- Džordanai!
- Gerai, gerai, Grifų Gūžta turi kamuolį, Keit÷ Varpelis veržiasi prie
lanko...
Haris nusklend÷ pro Keitę priešinga kryptimi, akylai žvalgydamasis,
ar kur neblykstel÷s auksas. Pasteb÷jo, kad Čo Čang lipa jam ant kulnų. Ji

203

išties meistriškai skraido - nuolat užkerta kelią, tod÷l jis turi sukiotis ir
sukiotis.
- Parodyk jai, Hari, savo greitį! - sušuko Fredis, ūžtel÷damas pro šalį:
jis nusivijo Muštuką, nusitaikiusį į Alisiją.
Haris pavar÷ savo „Žaibą“, jie apsuko Grifų Gūžtos stulpus, ir Čo atsiliko. Ir štai tada, kai Keit÷ įmet÷ pirmą kamuolį ir Grifų Gūžtos sirgalių
tribūnos paš÷lo kaukti, jis jį pamat÷ - Šmaukštas, visai netoli žem÷s, skriejo palei vieną aikšt÷s barjerą.
Haris pasileido žemyn. Čo pasteb÷jo, ką jis daro, ir puol÷ iš paskos.
Pagautas įkarščio, Haris spaud÷ dar greičiau - nardyti jam geriausiai sek÷si. Buvo likę gal dešimt p÷dų...
Staiga nežinia iš kur, atmuštas Varno Nago žaid÷jo, išn÷r÷ Muštukas.
Haris mov÷ šonan per plauką išsisukdamas nuo kamuolio, bet per tas
keletą lemtingų sekundžių Šmaukštas dingo.
„Ūūūūū!“ - nusivylę užkauk÷ Grifų Gūžtos gerb÷jai, o Varno Nago
tribūnos paš÷lo ploti savo atmuš÷jui. Džordžas Vizlis atsigriebdamas žieb÷
Muštuką tiesiai nenaud÷liui priešininkų atmuš÷jui, ir tas gelb÷damasis
net apsivert÷ ore.
- Grifų Gūžta pirmauja aštuoniasdešimt-nulis. Jūs tik pažiūr÷kite į
„Žaibo“ manevrą! Poteris išspaudžia iš savo šluotos viską, kas įmanoma.
Štai suka... Čang „Kometa“ negali n÷ lygintis. Per šias ilgas rungtynes
itin krenta į akis „Žaibo“ atsvaro nauda...
- DŽORDANAI! GAL TAU MOKAMA UŽ „ŽAIBO“ REKLAMĄ?
KOMENTUOK RUNGTYNES!
Varno Nagas atsiliko. Jie įmet÷ tris kartus, ir dabar Grifų Gūžta pirmavo
tik penkiasdešimčia taškų - jeigu Čo pirmoji sučiups Šmaukštą, Varno
Nagas laim÷s. Haris nusileido žemiau, vos išsisukdamas nuo priešininkų
puol÷jo, ir ÷m÷ karštligiškai dairytis Šmaukšto. Blykstel÷jo auksas, supleveno sparneliai... Šmaukštas skriejo aplink Grifų Gūžtos stulpus.
Haris nušvilp÷ įsmeigęs akis į aukso kruopelę priekyje. Bet po akimirkos lyg iš niekur atsirado Čo ir pastojo jam kelią.
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- HARI, NE LAIKAS BŪTI DŽENTELMENU! - subliuvo Medis, kai
Haris met÷si šonan, kad nesusidurtų. - JEIGU REIKIA, NUTRENK JĄ
NUO ŠLUOTOS!
Haris atsigręžęs išvydo išsišiepusią Čo. Šmaukštas v÷l prapuol÷. Haris
pakreip÷ „Žaibą“ aukštyn ir netrukus skriejo aukštai virš kitų. Akies
kampučiu mat÷, kad Čo skrenda iš paskos. Jai patogiau gainiotis jį, o ne
patį Šmaukštą. Ką gi... Jeigu nenori nuo jo atsikabinti, tegul srebia...
Jis v÷l n÷r÷, ir Čo, pamaniusi, kad jis v÷l pasteb÷jo kamuoliuką, m÷gino
pasekti jį. Haris labai staigiai sustabd÷, o ji toliau l÷k÷ žemyn. Jis it
kulka v÷l šov÷ aukštyn - trečią kartą. Varno Nago pus÷je virš aikšt÷s sublizgo Šmaukštas!
Jis paspaud÷. Toli apačioje tą patį padar÷ Čo. Bet jis greitesnis, su kiekviena sekunde vis labiau art÷ja prie Šmaukšto, bet ūmiai...
- Oi! - suspigo Čo, rodydama žemyn.
Haris pažvelg÷.
Iš apačios į jį žiūr÷jo trys Psichai, trys aukšti juodai apsigobę Psichai.
Jis negalvojo. Įkišęs ranką po apsiaustu, išsitrauk÷ burtų lazdelę ir garsiai suriko: Expecto patronum!
Iš lazdel÷s galo išsiverž÷ milžiniškas sidabrinis pavidalas. Žinojo, kad
jis nuskriejo prie Psichų, bet n÷ nepažvelg÷ ton pus÷n. Galva buvo nepaprastai šviesi, jokių balsų. Jis žiūr÷jo pirmyn - tikslas jau čia pat! Išties÷ ranką, tebelaikančią lazdelę, ir šiaip taip sugrieb÷ mažul÷lį spurdantį
Šmaukštą. Nuskard÷jo madam Krūmin÷s švilpukas, Haris pasisuko ore
ir išvydo į jį lekiančias šešias raudonas d÷mes. Dar akimirka, ir visa komanda jį apipuolusi ÷m÷ taip gl÷besčiuoti, jog vos nenutemp÷ nuo šluotos. Apačioje jis gird÷jo Grifų Gūžtos staugimą.
- Šaunuolis! - klykavo Medis. Alisija, Andželina ir Keit÷ Harį išbučiavo,
o Fredis taip suspaud÷ gl÷byje, kad jam vos galva nenutrūko. Visiškai pakrikusi, komanda pagaliau nusileido ant žem÷s. Nulipęs nuo šluotos, Haris išvydo, kaip prie jų pasileido būrys Grifų Gūžtos gerb÷jų. Priešaky skuod÷ Ronis. Nesp÷jusį susigaudyti Harį prarijo džiūgaujanti minia.
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- Valio! - spieg÷ Ronis, iškeldamas Hario ranką. - Valio! Valio!
- Puiku, Hari! - patenkintas pagyr÷ jį Persis. - Laim÷jau dešimt galeonų! Atsiprašau, turiu surasti Penelopę...
- Bravo, Hari! - šauk÷ Semas Finiganas.
- Gyn÷jas gerai pasidarbavo, - tar÷ balsas į ausį.
Haris atsisukęs išvydo profesorių Lubiną, sujaudintą ir smagų.
- Psichai manęs visiškai nebeveik÷! - džiugiai praneš÷ Haris. - Aš nieko nebejaučiau!
- Taip įvyko tod÷l, kad jie... iš tiesų buvo ne Psichai, - paaiškino Lubinas. - Einam parodysiu...
Jis temp÷ Harį per minią tol, kol jie išvydo aikšt÷s kraštą.
- Gražiai išgąsdinai Smirdžių, - pasak÷ Lubinas.
Haris išsižiojo. Ant žem÷s, niekaip neišsivaduodami iš ilgų juodų apsiaustų su gobtuvais, krūvoje kepurn÷josi Smirdžius, Niurzga, Gylys ir
Markas Titnagas, Klastūnyno komandos kapitonas. Smirdžius, regis, buvo
prispaudęs Gylį prie žem÷s. Prie jų baisiausiai įniršusi stov÷jo profesor÷
Makgonagal.
- Niekingas pokštas! - r÷k÷ ji. - Šlykštus bailių bandymas pakenkti
Grifų Gūžtos gaudytojui! Visiems keturiems skiriu areštą ir Klastūnynui
atimu penkiasdešimt taškų! Nebijokit, aš dar viską papasakosiu profesoriui Dumbldorui! O, štai ir jis ateina!
Jeigu kas dar gal÷jo papuošti Grifų Gūžtos pergalę, tai buvo ši scena.
Ronis, prilindęs prie Hario, kvatojo net susirietęs, matydamas, kaip
Smirdžius bando išlįsti iš apsiausto, kuriame tebebuvo įsispraudusi Gylio galva.
- Einam, Hari! - pripuol÷ Džordžas, visus išstumdęs į šalis. - Vakar÷lis! Visi į bendrąjį kambarį!
- Puiku, - tarstel÷jo Haris ir kaip niekada laimingas kartu su komanda, tebevilkinčia raudona apranga, pirma visų patrauk÷ iš stadiono ir
grįžo į pilį.
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*
Toks jausmas, lyg jie jau būtų laim÷ję kvidičo taurę: vakar÷lis truko visą
dieną ir gerą pusę nakties. Fredis su Džordžu dingo porai valandų ir
grįžo su pilnu gl÷biu pasukų punšo butelių, moliūgų sidro ir keliais maišeliais saldumynų, pirktų konditerijoje „Devyni medūs“.
- Kaip jums pavyko? - sucyp÷ Andželina Džonson, kai Džordžas Vizlis paž÷r÷ į būrį saują m÷tinių rupūžių.
- Truputį pad÷jo Svajoklis, Kirmis, P÷del÷ ir Ragas, - sumurm÷jo Hariui ausin Fredis.
Prie linksmybių neprisid÷jo tik vienas žmogus. Neįtik÷tina, bet Hermiona s÷d÷jo kampe ir band÷ skaityti milžinišką knygą, pavadintą „Britanijos Žiobarų buitis ir bendravimo įpročiai“. Haris pasitrauk÷ nuo stalo, prie kurio Fredis su Džordžu žongliravo pasukų punšo buteliais, ir
pri÷jo prie jos.
- Nejaugi buvai rungtyn÷se? - paklaus÷.
- Aišku, buvau, - nepakeldama akių, keistai plonu balseliu atsak÷ Hermiona. - Ir labai džiaugiuosi, kad mes laim÷jome. Manau, tu žaidei puikiai, tačiau iki pirmadienio turiu perskaityti šią knygą.
- Mesk tą knygą, Hermiona, ir eikš pasivaišinti, - pakviet÷ Haris, žiūr÷damas į Ronį ir sp÷liodamas, ar tas pakankamai gerai nusiteikęs, kad
įstengtų užkasti karo kirvį.
- Negaliu, Hari, liko keturi šimtai dvidešimt du puslapiai, - šiek tiek
isteriškai atsisak÷ Hermiona. - Be to, - dirstel÷jo ji Ronio pus÷n, - jis tikrai nenori manęs matyti.
Šito negal÷jai užginčyti, nes kaip tik tą akimirką Ronis garsiai apgail÷jo
savo žiurkę:
- Jeigu Susna nebūtų buvusi su÷sta, būtų pakrimtusi šitų karamelinių
musių, jai taip patikdavo.
Hermiona pravirko. Hariui nesp÷jus nieko pasakyti ar padaryti, tebekūkčiodama ji pasikišo knygą po pažastimi ir nub÷go prie laiptų į mergaičių miegamuosius.
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- Ar negali duoti jai progos atsiprašyti? - ramiai paklaus÷ Haris.
- Ne, - atkirto Ronis. - Bent jau elgtųsi kaip žmogus, bet ne - Hermiona niekada neprisipažins, kad yra neteisi. Pažiūr÷jęs į ją gali pamanyti, jog Susna išvažiavo atostogų.
Grifų Gūžtos vakar÷lis baig÷si tik pirmą valandą nakties, kai pasirod÷
profesor÷ Makgonagal languotu chalatu, su plaukų tinkleliu ir nuvar÷
visus gulti. Haris su Roniu, lipdami laiptais, vis dar aptarin÷jo rungtynes. Pagaliau nusikamavęs Haris įlipo į lovą, užtrauk÷ užuolaidą, kad
neprasiskverbtų joks m÷nesienos spindul÷lis, išsities÷ aukštielninkas ir
beveik tuoj pat nugrimzdo į miegą.
Sapnavo keistą sapną. Lyg eina per mišką užsid÷jęs ant pečių „Žaibą“
ir seka paskui kažką sidabriška. Tas daiktas nard÷ priešaky tarp medžių,
Haris tik mat÷ jį šm÷kščiojant. Nor÷damas jį pagauti, pasileido dar greičiau, bet persekiojamasis irgi paspartino žingsnį. Haris ÷m÷ b÷gti. Priekyje sukaukš÷jo kanopos. Staiga jis atsidūr÷ laukym÷je...
- AAAAAAAA! NEEEEEEEE!
Haris pabudo lyg suduotas per veidą. Patamsyje nieko nesuvokdamas, ÷m÷ grabalioti užuolaidą. Aplink sutreps÷jo žingsniai, Semo Finigano balsas iš kitos kambario pus÷s sušuko:
- Kas yra?
Hariui pasirod÷, kad trinktel÷jo miegamojo durys. Pagaliau radęs
užuolaidos tarpą, staigiai ją patrauk÷, ir kaip tik tuo momentu Dinas Tomas uždeg÷ savo lempą.
Ronis s÷d÷jo lovoje siaubo perkreiptu veidu, vienoj pus÷j užuolaida
buvo nupl÷šta.
- Blekas! Sirijus Blekas! Su peiliu!
- Kąąą?
- Pas mus! Dabar buvo! Perr÷ž÷ užuolaidą! Mane pribudino!
- Ar tik nesapnavai, Roni? - paklaus÷ Dinas.
- Pažiūr÷k į užuolaidą! Sakau, buvo čia!
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Visi išlipo iš lovų. Haris pirmas pasiek÷ miegamojo duris, ir jie visi
nugarm÷jo laiptais apačion. Užpakalyje trinks÷jo durys, mieguisti balsai
klausin÷jo:
- Kas r÷k÷?
- Ką darote?
Po vakar÷lio prišiukšlintą bendrąjį kambarį apšviet÷ teberusenantis
židinys.
- Ar tikrai tau neprisisapnavo, Roni?
- Sakau, aš jį mačiau!
- Koks čia triukšmas?
- Profesor÷ Makgonagal liep÷ mums gultis!
Laiptais nulipo kelios mergait÷s, užsimetusios chalat÷lius ir žiovaujančios. öm÷ rinktis berniukai.
- Nuostabu, toliau linksminsim÷s? - žvaliai paklaus÷ Fredis.
- Visi marš atgal! - sukomandavo Persis, atskub÷jęs į kambarį ir segdamasis prie pižamos prefekto ženkliuką.
- Persi, Sirijus Blekas! - silpnu balsu tar÷ Ronis. - Mūsų miegamajame! Su peiliu! Mane prižadino!
Visi nuščiuvo.
- Kvailyst÷! - apstulbo Persis. - Persivalgei, Roni, ir susapnavai košmarą.
- Sakau jums...
- Viskam yra ribos! - sušuko grįžusi profesor÷ Makgonagal. Įžengusi
į kambarį, trinktel÷jo portretą į vietą ir įtūžusi apsidair÷.
- Džiugu, kad Grifų Gūžta laim÷jo, bet jau darosi juokinga! Persi, iš
tavęs tik÷jausi šio to daugiau!
- Aš jiems neleidau, profesore! - pasipūt÷ Persis. - Ką tik įsakiau visiems grįžti į lovas. Mano brolis Ronis susapnavo košmarą...
- JOKĮ NE KOŠMARĄ! - suriko Ronis. - PROFESORE, AŠ PABUDAU,
O PRIE LOVOS STOVI SIRIJUS BLEKAS, UŽSIMOJĘS PEILIU!
Profesor÷ Makgonagal išpl÷t÷ akis.
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- Nebūk juokingas, Vizli. Kaip jis gal÷jo patekti pro portreto angą?
- Paklauskit jį! - sušuko Ronis, drebančiu pirštu rodydamas į sero Kadogeno paveikslą. - Paklauskite, ar mat÷...
Įtariai d÷btel÷jusi į Ronį, profesor÷ v÷l atstūm÷ paveikslą ir išlindo
lauk. Visas bendrasis kambarys užgniauž÷ kvapą.
- Sere Kadogenai, ar prieš valand÷lę į Grifų Gūžtą neįleidote kokio
vyriškio?
- O kaipgi, įleidau!
Ir koridoriuje, ir kambaryje stojo gūdi tyla.
- Į... įleidote? - išspaud÷ profesor÷. - O kaipgi slaptažodis?
- Jis žinojo! - išdidžiai pasak÷ seras Kadogenas. - Visos savait÷s slaptažodžius, miledi. Perskait÷ iš lapelio.
Profesor÷ Makgonagal įlindo atgal ir atsistojo prieš pakraupusį mokinių būrį. Buvo balta kaip kreida.
- Kuris iš jūsų, - prabilo drebančiu balsu, - kuris visiškas idiotas susiraš÷ šios savait÷s slaptažodžius ir pamet÷?
Mirtiną tylą pertrauk÷ bailus inkštimas. Ranką pak÷l÷ Nevilis Nev÷kšla,
tirtantis nuo galvos iki kojų, apautų šlepet÷mis su bumbulais.
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KETURIOLIKTAS SKYRIUS

Sneipas keršija
Tą naktį Grifų Gūžtos bokšte niekas nebemiegojo. Vaikai žinojo, kad pilyje v÷l daroma krata, tod÷l visas koledžas bendrajame kambaryje lauk÷
žinios, kad Sirijus Blekas sugautas. Auštant grįžo profesor÷ Makgonagal
ir praneš÷, jog jis v÷l paspruko.
Kitą dieną visur buvo matyti sustiprintos apsaugos ženklai. Profesorius Flitvikas, pastatęs didelį paveikslą, lauko duris mok÷ pažinti Sirijų
Bleką. Filčas dav÷si koridoriais užkalin÷damas kiekvieną skylutę, nuo
menkiausio plyšio sienoje iki pel÷s urvelio landos. Seras Kadogenas buvo atleistas, jo paveikslas v÷l nudangintas į atkampią aštunto aukšto laiptų
aikštelę, o Storul÷ grąžinta į postą. Ji buvo meistriškai restauruota, bet
labai nervinga; į darbą grįžti sutiko su sąlyga, kad bus saugoma. Tam
tikslui buvo pasamdytas būrelis surūgusių apsaugos trolių. Jie marširavo koridoriumi kažką burbuliuodami tarp savęs ir matuodami, kieno kuoka ilgesn÷.
Haris negal÷jo nepasteb÷ti, kad vienaak÷s raganos statula ketvirtame
aukšte liko nesaugoma, o skyl÷ jos kuproje - neužtaisyta. Išties atrod÷,
kad Fredis su Džordžu - dabar jau ir Haris, Ronis bei Hermiona - vieninteliai žino apie slaptąjį tunelį, vedantį nuo jos.
- Kaip manote, ar reik÷tų kam nors pasakyti? - paklaus÷ Haris Ronį.
- Mes žinome, kad per konditeriją jis neateis, - numojo ranka Ronis. - Būtume gird÷ję, jeigu į ją būtų kas įsilaužęs.
Haris apsidžiaug÷, kad Ronis šitaip mano. Jeigu vienaak÷ ragana būtų
užtaisyta, jis niekada nebepatektų tenai.
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Ronis per vieną naktį tapo garsenybe. Pirmą kartą gyvenime visi labiau dom÷josi juo, o ne Hariu, ir buvo matyti, kad Roniui šitai patinka.
Nors ir sukr÷stas nakties įvykių, džiaug÷si gal÷damas kiekvienam smulkiai nupasakoti, kas atsitiko.
- Aš miegojau, tik staiga išgirdau drykstel÷jimą. Pamaniau, kad sapnuoju, suprantat? Bet iš kur skersv÷jis? Pabundu, ogi viena užuolaidos
pus÷ nupl÷šta. Apsiverčiau ant šono. Ir pamačiau jį stovint! Sudžiūvęs
kaip skeletas, apž÷lęs nešvariais gaurais... Laiko ilgą peilį, gal kokių dvylikos colių. Ir žiūri į mane, o aš žiūriu į jį, tada ÷miau klykti ir jis paspruko. Kod÷l? - paklaus÷ Ronis Harį, nu÷jus grupelei antrakursių mergaičių, išklausiusių jo šiurpų pasakojimą. - Kod÷l jis paspruko?
Haris ir pats suko galvą, kod÷l. Kod÷l Blekas, supainiojęs lovą, nenutild÷ Ronio ir n÷jo prie Hario? Dar prieš dvylika metų Blekas įrod÷, kad
nesibodi žudyti nekaltų žmonių, o šį kartą juk susidūr÷ tik su penkiais
beginkliais berniūkščiais, iš kurių keturi miegojo.
- Jis tikriausiai suprato, jog kai tu ÷mei r÷kti ir pažadinai kitus, jam
bus sunku išsigaut iš pilies, - samprotavo Haris. - Norint pab÷gti pro
portreto angą, būtų reik÷ję sudoroti visą koledžą. O paskui būtų užsirovęs ant mokytojų.
Nevilis pateko baision nemalon÷n. Profesor÷ Makgonagal taip ant jo
įsiuto, jog visam laikui uždraud÷ važiuoti į Kiauliasodį, skyr÷ areštą ir
visiems prigrasino, kad niekas jam neduotų bokšto slaptažodžio. Vargšas Nevilis kas vakarą tur÷davo stypsoti prie bendrojo kambario angos
ir laukti, kol kas nors jį įsives, o apsaugos troliai bjauriai iš jo šaipydavosi. Tačiau n÷ viena tų bausmių neprilygo tam, ką jam užtais÷ senel÷. Pra÷jus dviem dienoms po Bleko įsiveržimo, Neviliui ji atsiunt÷ blogiausią
dalyką, kurį Hogvartso mokinys gali gauti rytiniu paštu, - Žvieglį.
Į didžiąją salę, kaip kas rytą, siūbtel÷jo pulkas pašto pel÷dų. Nevilis
net žagtel÷jo, kai priešais jį nutūp÷ didel÷ liepsnotoji pel÷da, snape sugnybusi raudoną voką. Haris su Roniu, s÷dintys kitoje stalo pus÷je, iškart pažino Žvieglį - prieš metus ir Ronis tokį gavo iš mamos.
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- B÷k, Nevili, - patar÷ Ronis.
Neviliui nereik÷jo kartoti. Griebęs laišką ir laikydamas jį toliau nuo
savęs, lyg jame būtų bomba, mov÷ iš sal÷s, visa gerkle žvengiant Klastūnynui. Jie išgirdo, kaip vestibiulyje Žvieglys pratrūko - Nevilio senel÷s
balsas, šimtą kartų stebuklingai sustiprintas, r÷k÷ apie visai šeimai užtrauktą g÷dą.
Haris taip gail÷jo Nevilio, kad ne iškart pasteb÷jo ir pats gavęs laišką.
Hedviga piktai kaptel÷jo jam į riešą.
- Ai! Ačiū, Hedviga.
Haris atpl÷š÷ voką, o Hedviga iš Nevilio l÷kšt÷s ÷m÷ vaišintis kukurūzų
dribsniais. Viduje buvo laiškelis nuo Hagrido.
Hari ir Roni,
gal apie šeštą valandą užsuktum÷t pas mane arbatos? Aš jus pats pasiimsiu iš pilies. LAUKITE MANĘS VESTIBIULYJE, NES JUMS
VIENIEMS NEGALIMA NIEKUR EITI.
I kiHagridas

- Jis tikriausiai nori išgirsti apie Bleką! - nusprend÷ Ronis.
Taigi šeštą vakaro Haris ir Ronis nulipo iš Grifų Gūžtos bokšto, b÷gte
prab÷go trolių postą ir nuskub÷jo į vestibiulį. Hagridas jų jau lauk÷.
- Labas, Hagridai! - prabilo Ronis. - Turbūt nori išgirsti apie šeštadienio naktį, ar ne?
- Aš jau viską gird÷jau, - tar÷ Hagridas, atidarydamas duris ir vesdamasis juos laukan.
- Mat kaip... - nusivylęs burbtel÷jo Ronis.
Įžengę į trobelę, pirmiausia jie išvydo hipogrifą Kietasprandį, išsitiesusį ant Hagrido lovos, suglaudusį didžiulius sparnus ir apgl÷busį savo
vakarienę - pilną dubenį negyvų šeškų. Nusukęs akis nuo šito nemalo-
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naus vaizdo, atviroje spintoje Haris išvydo baisingo dydžio pūkuotos
medžiagos rudą kostiumą ir klaikų geltonos ir oranžin÷s spalvų kaklaraištį.
- Kam jie tau, Hagridai? - paklaus÷ Haris.
- Kietasprandžio teismui Pavojingų gyvūnų likvidavimo komitete, atsak÷ Hagridas. - Šį penktadienį. Abudu keliausim į Londoną. Užsakiau dvi vietas Reaktyviniame autobuse.
Hariui nu÷jo per širdį. Visai buvo pamiršęs, kad Kietasprandžio teismas jau čia pat. Ronis, atrodo, irgi bus pamiršęs. Pamiršo jie ir savo pažadą pad÷ti pasiruošt Kietasprandžio gynybai: sugrąžintas „Žaibas“ viską
iššlav÷ iš galvos.
Hagridas pripyl÷ jiems arbatos ir pasiūl÷ l÷kštę „pirties bandelių“, bet
jiems užteko proto atsisakyti, mat Hagrido kulinarinius sugeb÷jimus jau
buvo išbandę savo kailiu.
- Noriu su jumis pasikalb÷ti, - tar÷ Hagridas, atsis÷dęs tarp jų ir atrodydamas neįprastai rimtas.
- Apie ką? - paklaus÷ Haris.
- Apie Hermioną.
- O kas jai yra? - pasišiauš÷ Ronis.
- Visai mergait÷ nusiminusi, va kas. Nuo Kal÷dų dažnai pas mane
užeina. Jaučiasi labai vieniša. Iš pradžių su ja nesišnek÷jote d÷l „Žaibo“,
dabar nesišnekate d÷l katino, nes jis...
- Su÷d÷ Susną! - piktai užbaig÷ Ronis.
- Nes jos katinas padar÷ taip, kaip daro visos kat÷s, - kietai pasak÷
Hagridas. - Kad žinotum÷t, kiek sykių ji pas mane verk÷. Šiuo metu jai
baisiai sunku. Neapžioja visų tų savo mokslų, jeigu norite žinoti. Ir vis
tiek rado laiko pad÷ti man Kietasprandžio byloje. Atkapst÷ puikios medžiagos. Man rodos, dabar jį gali išteisinti...
- Hagridai, ir mes tur÷jome pad÷ti. Atsiprašom, - nedrąsiai prad÷jo
Haris.
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- Aš jūsų nekaltinu, - numojo Hagridas. - Dievas liudininkas, kad pats
tur÷jai darbo per akis, mačiau, kaip dieną naktį treniravaisi. Tačiau noriu
pasakyti, jog draugę tur÷tum÷te branginti labiau už šluotas ar žiurkes.
Tai tiek.
Haris su Roniu nelinksmai susižvelg÷.
- Kaip jinai išsigando, kai Blekas tavęs vos nenudūr÷, Roni. Hermiona tokios geros širdies, o judu su ja nesikalbate...
- Jeigu tik ji atsikratytų to katino, kalb÷čiausi! - piktai atkirto Ronis. Bet jinai jį dar gina! Tas katinas - tikras maniakas, bet nem÷gink žodžio
ant jo pasakyti!
- Ai, žmon÷s kartais ne taip kvailioja d÷l savo augintinių, - pamok÷
Hagridas. Jam už nugaros Kietasprandis ant pagalv÷s išspjov÷ kelis šeško kaulelius.
Paskui jie aptarin÷jo naujas Grifų Gūžtos galimybes laim÷ti kvidičo
taurę. Devintą valandą Hagridas juos parlyd÷jo į pilį.
Bendrajame kambaryje prie skelbimų lentos būriavosi mokiniai.
- Kitą savaitę išvyka į Kiauliasodį! - per galvas perskait÷ Ronis skelbimą. - Ką pasakysi? - tyliai paklaus÷ jis Harį, kai juodu atsis÷do.
- Na, Filčas neužkirto kelio į konditeriją „Devyni medūs“, - dar tyliau
atsak÷ Haris.
- Hari! - sukužd÷jo balsas į ausį. Haris krūptel÷jęs atsigręž÷ į Hermioną. Ji s÷d÷jo tiesiai už jų ir dar÷ tarpą knygų sienoje, už kurios šiaip
jos nesimat÷. - Hari, jeigu dar eisi į Kiauliasodį, aš pasakysiu apie tą planą profesorei Makgonagal.
- Ar girdi ką nors, Hari? - suburb÷jo Ronis, nežiūr÷damas į Hermioną.
- Roni, kaip gali jam leisti? Po to, kai į tave k÷sinosi Sirijus Blekas! Ot,
ir pasakysiu!
- Dabar tu nori, kad Harį pašalintų! - įniršo Ronis. - Ar negana, kiek
jau pridirbai šiais metais?
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Hermiona žiojosi atsikirsti, bet tyliai šnypšdamas ant kelių užšoko Banditas. Hermiona išgąstingai pažvelg÷ į Ronį ir, sugriebusi Banditą, išskub÷jo į viršų.
- Taigi ką pasakysi? - pakartojo Ronis, lyg jų niekas nebūtų pertraukęs. - Varom, nes aną kartą n÷ pus÷s smagumo nematei. Net pas Apkvait÷lį nebuvai.
Haris apsidair÷, ar tikrai negirdi Hermiona.
- Gerai, bet šį kartą pasiimsiu neregimąjį apsiaustą.
***
Šeštadienio rytą Haris į kuprinę įsid÷jo apsiaustą, kišen÷n įsikišo Pl÷šiko
planą ir su visais nulipo pusryčių. Hermiona įtariai d÷bčiojo į jį, bet jis
veng÷ jos akių ir pasisteng÷, kad ji pamatytų, kaip, vestibiulyje visiems
nuguž÷jus prie lauko durų, marmuro laiptais jis lipa aukštyn.
- Iki! - šūktel÷jo Haris Roniui. - Pasimatysim, kai grįši.
Ronis išsišiepęs mirktel÷jo.
Haris nuskub÷jo į ketvirtą aukštą. Išsi÷m÷ planą. Atsistojęs už vienaak÷s raganos, jį išskleid÷. Jo pus÷n jud÷jo taškelis. Haris prisimerkęs įsižiūr÷jo. Mikroskopin÷s raidelyt÷s šalia taškelio sak÷ „Nevilis Nev÷kšla“.
Haris greit išsitrauk÷ lazdelę, sumurm÷jo: Dissendium! - ir įgrūdo kuprinę į statulą. Tačiau nesp÷jus pačiam įlipti, pasirod÷ Nevilis.
- Hari! Pamiršau, kad ir tu nevyksti į Kiauliasodį!
- Labas, Nevili, - tar÷ Haris, mikliai pasitraukdamas nuo raganos ir
sl÷pdamas kišen÷je planą. - Ką veiksi?
- Nieko, - gūžtel÷jo Nevilis. - Gal nori palošti Sprogin÷jančiomis kortomis?
- Hm... Ne dabar... Nor÷jau eit į biblioteką ir parašyti tą Lubino užduotą rašin÷lį apie vampyrus.
- Ir aš su tavim! - apsidžiaug÷ Nevilis. - Irgi dar neparašiau!
- Oi, palauk! Žinok, buvau pamiršęs, kad vakar vakare baigiau rašyti.
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- Puiku, gal÷si man pad÷ti! - sušuko Nevilis. Jo apskritas kaip m÷nulis veidas buvo susirūpinęs. - Ničnieko nesusigaudau apie česnakus. Ar
reikia, kad vampyrai jų užvalgytų, ar ką...
Nevilis nutilo tyliai aiktel÷jęs, žiūr÷damas Hariui per petį. Ten buvo
Sneipas. Nevilis užlindo už Hario.
- O judu ką čia veikiate? - nužvelg÷ abudu Sneipas. - Keista vieta
pasimatymams.
Haris išsigando pamatęs, kad juodos Sneipo akys dirstel÷jo į duris
abiejuose šonuose, paskui į raganą.
- Čia... čia ne pasimatymas, - ištar÷ Haris. - Mes tik šiaip susitikome.
- Nejaugi? Kažkod÷l, Poteri, turi įprotį atsirasti netik÷čiausiose vietose, ir dažniausiai kokiu nors tikslu. Siūlau abiem grįžti į Grifų Gūžtos
bokštą, kur ir turite būti.
Haris ir Nevilis be žodžių paklaus÷. Haris kyštel÷jo galvą iš už kampo.
Sneipas susikaupęs grabaliojo vienaak÷s raganos galvą.
Hariui šiaip taip pavyko atsikratyti Nevilio: pasakęs slaptažodį jį įleido, o pats, apsimetęs, kad bibliotekoje paliko savo rašin÷lį apie vampyrus, nuskuod÷ atgal. Kai nebemat÷ apsaugos troliai, v÷l išsitrauk÷ planą
ir prikišo prie akių.
Ketvirto aukšto koridorius atrod÷ tuščias. Haris atidžiai apžiūr÷jo
planą ir apsidžiaug÷ pamatęs, kad „Severo Sneipo“ taškelis grįžęs į kabinetą.
Jis prišoko prie vienaak÷s raganos, atidar÷ kuprą, įsivert÷ vidun ir,
nuslydęs akmeniniu loviu, apačioje rado savo kuprinę. Lazdele išnaikinęs Pl÷šiko planą, pasileido b÷gte.
*
Visiškai pasl÷ptas neregimojo apsiausto, Haris išlindo į atokaitą šalia konditerijos „Devyni medūs“ ir kumštel÷jo Roniui nugaron.
- Čia aš.
- Kur užtrukai? - sušnibžd÷jo Ronis.
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- Sneipas valkiojosi aplink.
Jie nudrož÷ Didžiąja gatve.
- Kur esi? - puse burnos vis bamb÷jo Ronis. - Ar vis dar čia? Šiurpoka
kažkaip...
Jie nu÷jo į paštą. Kad Haris gal÷tų gerai apsidairyti, Ronis apsimet÷,
jog žiūrin÷ja pel÷dų kainas: atseit nori pirkti dovaną Bilui Egipte. Pel÷dos tup÷jo tykiai ūkaudamos, mažiausiai trys šimtai jų. Nuo didžiųjų pilkių iki nykštukinių, galinčių tilpti Hariui delnan („Tik vietin÷ms
siuntoms“).
Po to jie pasuko į „Apkvait÷lio juokų krautuv÷lę“, sausakimšą mokinių. Haris tur÷jo labai saugotis, kad neužliptų kam ant kojos ir nesukeltų
panikos. Čia buvo pokštų ir triukų, kurie būtų užgan÷dinę fantastiškiausias Fredžio ir Džordžo svajones. Haris pakužd÷jo Roniui, ką nupirkti, ir
iš po mantijos kyštel÷jo jam keletą auksinių monetų. Apkvait÷lį jie paliko gerokai palengv÷jusiais pinigų kapšeliais, užtat kišen÷s buvo pilnos
smarvinių bombelių, žagsulio saldainių, varlių kurkulų muilo ir nosin
kandančių puodelių.
Diena buvo graži, nors v÷juota; niekas nenor÷jo trintis viduje, tod÷l,
pra÷ję „Tris šluotas“, visi užkop÷ į kalną, kur stov÷jo Žviegianti Būda,
labiausiai vaiduoklių apsemtas pastatas visoje Didžiojoje Britanijoje. Užkaltais langais ir tamsiu užž÷lusiu sodu net ir dieną atrod÷ kraupokas.
- Hogvartso šm÷klos, ir tos jo vengia, - paaiškino Ronis, užsir÷męs
ant tvoros ir žiūr÷damas į namą. - Aš klausiau Beveik Begalvį Niką. Sak÷, kad čia gyvena baisiai chuliganiški vaiduokliai. Niekas negali patekti
vidun. Fredis su Džordžu m÷gino, bet visos landos užtaisytos.
Haris, sušilęs nuo kopimo į kalną, jau nor÷jo valandžiukei nusimesti
apsiaustą, bet staiga netoliese jie išgirdo balsus. Kažkas lipo iš kitos kalno pus÷s. Pasirod÷ Smirdžius, iš paskos bidzeno Niurzga ir Gylys.
- Bet kurią dieną tur÷tų atskristi pel÷da nuo t÷vo. Jis tur÷jo važiuoti
į teismą liudyti apie mano ranką. Kaip aš tris m÷nesius negal÷jau jos
judinti.
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Niurzga su Gyliu sukikeno.
- Tikrai nor÷čiau išgirsti, kaip ginsis tas gauruotas kvaišys. „Dievaži,
jis visiškai nepavojingas...“ Gali sakyti, jog tas hipogrifas jau negyvas...
Staiga Smirdžius pamat÷ Ronį. Jo pikta fizionomija išsiviep÷.
- Ką čia veiki, Vizli?
Smirdžius pasižiūr÷jo į apgriuvusį namą Roniui už nugaros.
- Tau, Vizli, turbūt patiktų čia gyventi, ar ne? Juk svajoji tur÷ti savo
miegamąjį? Gird÷jau, visa tavo šeimyn÷l÷ miega vienam kambary. Ar
tiesa?
Haris sugrieb÷ Roniui už apsiausto, kad tas nepultų Smirdžiaus.
- Palik man, - sušnypšt÷ draugui į ausį.
Tokios puikios progos negal÷jai praleisti. Haris pris÷lino trijulei iš užpakalio ir pasilenkęs nuo tako pas÷m÷ didelę saują purvo.
- Ką tik šnek÷jom÷s apie tavo bičiulį Hagridą, - pasak÷ Smirdžius. Band÷m įsivaizduoti, ką jis kalba Pavojingų gyvūnų likvidavimo komitete. Kaip manai, ar verks, kai jo hipogrifui nukirs...
PLEKŠT!
Purvu apdr÷bta Smirdžiaus galva atkrago. Nuo jo sidabriškai šviesių
plaukų varv÷jo pliurz÷.
- Kas per...
Ronis taip kvatojo, kad net tvoros įsitv÷r÷, nes kitaip būtų pargriuvęs.
Visi trys s÷brai stov÷jo kaip kokie v÷plos ir dair÷si paklaikusiomis akimis. Smirdžius m÷gino valytis.
- Kas per velniava? Kas tai padar÷?
- Juk čia šitiek vaiduoklių, ar ne? - ramiai, tarsi kalb÷tų apie orą, pasak÷ Ronis.
Niurzga su Gyliu išsigando. Jų galingi raumenys buvo bej÷giai prieš
vaiduoklius. Smirdžius bailiai apsidair÷ po tuščią kalną.
Haris nutykino taku prie ypač purvinos balos ir pas÷m÷ dvokiančio
žalsvo dumblo.
TöKŠT!
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Dabar kliuvo Gyliui su Niurzga. Gylys persiutęs pašoko ir ÷m÷ braukti
dumblą nuo savo apsnūdusių akyčių.
- Mesta iš ten! - tar÷ Smirdžius, šluostydamasis veidą ir žiūr÷damas
šiek tiek į kairę nuo Hario.
Niurzga nieko nematydamas nusvirduliavo išsk÷tęs rankas kaip koks
zombis. Haris jį ap÷jo, susirado pagalį ir paleido jam nugaron. Net susiriet÷ iš juoko, kai Niurzga stryktel÷jo ir apsisuko ore nor÷damas pamatyti, kas svied÷. Aišku, išvydo tik Ronį, tod÷l pasileido prie jo, bet Haris
pakišo koją. Niurzga suklupo - ir jo didžiul÷ pilnapad÷ kanopa užmyn÷
Hariui apsiaustą. Trūkt, apsiaustas nuslydo nuo galvos.
Akimirką Smirdžius apdujęs spoksojo.
- AAAA! - sužvieg÷ rodydamas pirštu į Hario galvą. Tada apsisukęs
nudūm÷ pakaln÷n, kiek kojos neša, Niurzga ir Gylys iš paskos.
Haris v÷l apsigaub÷, bet reikalas jau buvo pagadintas.
- Hari, - pasak÷ Ronis, beviltiškai žvelgdamas į vietą, kurioje išnyko
draugas, - verčiau grįžk į pilį, kuo greičiau...
- Iki pasimatymo, - tarstel÷jo Haris ir nub÷go taku atgal į miestelį.
Ar Smirdžius patik÷s tuo, ką mat÷? Ar kas nors patik÷s Smirdžiumi?
Niekas nežino apie neregimąjį apsiaustą - išskyrus Dumbldorą.
Hariui apmir÷ širdis: Dumbldoras tikrai supras, kas nutiko, jeigu
Smirdžius prasižios...
Atgal į konditeriją, žemyn rūsio laiptais, per akmenų aslą, pro liuką...
Haris nusipl÷š÷ apsiaustą, pasikišo po pažastimi ir nukūr÷ tuneliu. Smirdžius pirmas grįš į mokyklą. Ar iškart susiras kokį mokytoją? Uždusęs,
diegiančiu šonu, Haris pagaliau pasiek÷ tunelio galą. Apsiaustą reik÷s
palikti, per daug sunkus įkaltis, jeigu Smirdžius jau būtų paskundęs. Pasl÷p÷ jį kampe ir ÷m÷ lipti aukštyn. Suprakaitavę delnai slidin÷jo vamzdžio šonais. Pasiekęs raganą, lazdele paliet÷ kupros vidų ir s÷kmingai
išlindo. Vos iššoko iš už raganos statulos, kai išgirdo skubius žingsnius.
Sneipas. Pril÷k÷ prie Hario plasnodamas juodais skvernais.
- Taigi, - tarstel÷jo.
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Sneipas triumfavo. Haris band÷ apsimesti nekaltas, tačiau išdav÷ prakaituotas veidas ir purvinos rankos. Greit įgrūdo jas į kišenes.
- Einam su manimi, Poteri, - liep÷ Sneipas.
Haris nusek÷ laiptais, slapčiomis apsiausto viduje valydamasis rankas. Jie nulipo į požemį ir į÷jo į Sneipo kabinetą.
Hariui tik sykį teko čia būti, tačiau ir tada buvo prisiviręs koš÷s. Nuo
ano karto stiklainiuose ant lentynų užu stalo padaug÷jo šiurpių gličių daiktų, blykčiojančių židinio šviesoje. Nuo to kambarys buvo dar baisesnis.
- S÷sk, - met÷ Sneipas.
Haris atsis÷do. Tačiau Sneipas liko stov÷ti.
- Ponaitis Smirdžius ką tik papasakojo man keistą dalyką, Poteri.
Haris tyl÷jo.
- Sak÷, kad, užlipęs prie Žviegiančios Būdos, susidūr÷ su Vizliu. Lyg
ir vienu.
Tačiau Haris toliau tyl÷jo.
- Ponaitis Smirdžius sako, kad stov÷jęs ir kalb÷jęs su Vizliu, kai į galvą
jam šniojo purvo gniutulas. Kaip manai, kas gal÷jo atsitikti?
Haris suvaidino kukliai nustebusį.
- Nežinau, profesoriau.
Sneipo akys gręžte gręž÷ Harį. Visai kaip hipogrifo žvilgsnis. Haris
steng÷si nemirks÷ti.
- Tada ponaitis Smirdžius išvydo nepaprastą vaiduoklį. Ar įsivaizduoji,
Poteri, kas ten pasivaideno?
- Ne, - atsak÷ Haris, bandydamas išspausti naivų smalsumą.
- Tavo galva, Poteri, kybanti ore.
Ilga tyla.
- Gal tegul jis eina pas madam Pomfri, - pasiūl÷ Haris, - jeigu jam
vaidenasi tokie dalykai...
- Įdomu, ko tavo galvai reik÷jo Kiauliasodyje, Poteri? - saldžiai paklaus÷ Sneipas. - Tavo galvai Kiauliasodyje ne vieta. Jokiai tavo kūno
daliai tenai ne vieta.
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- Žinau, - tar÷ Haris, stengdamasis, kad veidas neišduotu baim÷s ir
kalt÷s. - Panašu, jog Smirdžiui prasid÷jo haliucina...
- Ne, Smirdžiui neprasid÷jo haliucinacijos, - atkirto Sneipas. Pasilenkęs su÷m÷ Hario kr÷slo ranktūrius, ir dabar abiejų veidai buvo visiškai
arti. - Jei Kiauliasodyje buvo tavo galva, ir visas ten buvai.
- Aš buvau Grifų Gūžtos bokšte, - nepasidav÷ Haris. - Kaip ir jūs...
- Ar gali kas patvirtinti?
Haris tyl÷jo. Sneipo plonytes lūpas iškreip÷ baisus šypsnys.
- Taigi, - tar÷ atsitiesdamas. - Visi, pradedant magijos ministru, deda
visas pastangas, kad garsųjį Harį Poterį apsaugotų nuo Sirijaus Bleko.
Tačiau garsusis Haris Poteris nesuvaldomas. Tegul paprasti žmogeliai rūpinasi jo saugumu! Garsusis Haris Poteris eina kur nori, n÷ negalvodamas apie pasekmes.
Haris tebetyl÷jo. Sneipas nori ištraukti iš jo tiesą. Nieko nebus. Sneipas neturi įrodymų. Tuo tarpu...
- Koks tu panašus į savo t÷vą, Poteri, - staiga pasak÷ Sneipas. Jo akys
sublizgo. - Ir tas buvo beprotiškai išdidus. Ir jam atrod÷, kad šiokie tokie
sugeb÷jimai kvidičo aikšt÷je jį iškelia virš mūsų. Vaikščiodavo užrietęs
nosį su draugais ir gerb÷jais ...
- Mano t÷tis neriesdavo nosies, - nesusilaik÷ Haris. - Ir aš neriečiu.
- Tavo t÷vas irgi spjaudavo į taisykles, - pagiežos pilnu veidu var÷
savo Sneipas. - Taisykl÷s buvo menkesniems mirtingiesiems, ne kvidičo
taur÷s laim÷tojams. O jis sau vaikšto ragu dangų r÷ždamas...
- NUTILK! - ūmiai pašoko Haris, pagautas tokio įsiūčio, kokio nepatyr÷ nuo pat paskutinio vakaro Ligustrų gatv÷je. Jam buvo n÷ motais,
kad Sneipo veidas sustingo, juodos akys gr÷smingai žybtel÷jo.
- Ką pasakei, Poteri?
- Pasakiau nutilt ir nebedergt mano t÷čio! Aš viską žinau, aišku? Jis
išgelb÷jo jums gyvybę! Man sak÷ Dumbldoras! Jei ne mano t÷tis, jūsų
išvis nebebūtų!
Išgeltęs Sneipo veidas perblyško kaip popierius.
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- O ar direktorius nesak÷, kokiomis aplinkyb÷mis jis man išgelb÷jo
gyvybę? - sušnibžd÷jo jis. - O gal jam atrod÷, kad to įvykio smulkmenos netinka jautrioms brangiojo Poterio ausyt÷ms?
Haris prikando lūpą. Nežino, kaip ten buvo, ir nenori to prisipažinti.
Bet Sneipas, matyt, atsp÷jo.
- Ne, Poteri, nepaleisiu tavęs pilna galva nesąmonių apie t÷vą, žiauriai išsišiep÷ Sneipas. - Gal įsivaizdavai kokį žygdarbį? Tuomet
leisk tau pranešti: tavo šventasis t÷velis su draugužiais iškr÷t÷ man
labai juokingą pokštą, kuris būtų baigęsis mano mirtimi, jeigu tavo
t÷vas paskutinę akimirką nebūtų pabūgęs. Jis neparod÷ jokios narsos. Gelb÷jo ir savo kailį, ne tik mano. Pavykus jo pokštui, jį būtų
išmetę iš Hogvartso.
Sneipas iššiep÷ pageltusius nelygius dantis.
- Išversk kišenes, Poteri! - staiga riktel÷jo.
Haris nejud÷jo. Ausyse ūž÷.
- Išversk kišenes, Poteri, arba keliausime pas direktorių! Nagi, Poteri!
Pašiurpęs iš baim÷s, Haris ištrauk÷ pakelį Apkvait÷lio triukų ir Pl÷šiko
planą.
Sneipas pa÷m÷ pakelį.
- Ronis man dav÷, - pasak÷ Haris, širdyje melsdamasis, kad gautų
progą įsp÷ti Ronį, kol Sneipas jo nepričiupo. - Jis... atvež÷ man aną kartą iš Kiauliasodžio.
- Tikrai? Ir nuo tos dienos tebesinešioji kišen÷je? Net susijaudinau...
O čia kas?
Sneipas ištrauk÷ planą. Haris iš paskutiniųjų steng÷si atrodyti ramus.
- Pergamento lapas, - gūžtel÷jo.
Sneipas atvert÷ jį nenuleisdamas akių nuo Hario.
- Ir kam gi tau reikia tokio sudūl÷jusio pergamento? - paklaus÷. - Kod÷l tu jo neišmeti?
Ir Sneipas nusitaik÷ sviesti lapą ugnin.
- Ne! - šūktel÷jo Haris.
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- Aha! - nudžiugo Sneipas. - Gal dar viena neįkainojama ponaičio
Vizlio dovan÷l÷? O gal... šis tas daugiau? Laiškas, parašytas nematomu
rašalu? Arba - nurodymai, kaip patekti į Kiauliasodį aplenkiant Psichų
postus?
Haris sumirks÷jo. Sneipui sužibo akys.
- Pažiūr÷sim, pažiūr÷sim... - sumurm÷jo, tada išsitrauk÷ lazdelę ir
paties÷ lapą ant stalo. - Rodyk savo paslaptį! - taukštel÷jo lazdele per
lapą.
Nieko. Haris sugniauž÷ kumščius, kad nedreb÷tų rankos.
- Pasirodyk! - įsak÷ Sneipas, smarkiau taukštel÷damas lazdele.
Lapas liko tuščias. Haris steng÷si giliai alsuoti.
- Profesorius Sneipas, šios mokyklos mokytojas, įsako tau išduoti, ką
turi parašyta! - pasak÷ Sneipas ir kaip reikiant tvojo lazdele.
Lygiame pergamente, lyg rašomi nematoma ranka, išsirang÷ žodžiai:
Ponas Svajoklis siunčia profesoriui Sneipui link÷jimų ir nuolankiai prašo
nekišti savo nenormaliai ilgos nosies į svetimus reikalus.
Sneipas nust÷ro. Haris apstulbęs žiūr÷jo į parašytąjį sakinį. Tačiau planas tuo nepasitenkino. Raš÷ toliau:
Ponas Ragas pritaria ponui Svajokliui ir nori pridurti, kad profesorius Sneipas
yra bjauryb÷ ir gv÷ra.
Būtų buvę juokinga, jeigu pad÷tis būtų ne tokia rimta. Dar ne viskas...
Ponas P÷del÷ nor÷tų pareikšti savo nuostabą, kad toks asilas tapo profesoriumi.
Haris užsimerk÷ iš siaubo. Kai atsimerk÷, išvydo paskutinę pergamento
ištarmę:
Ponas Kirmis linki profesoriui Sneipui geros dienos ir pataria šiam pašlem÷kui
nors kartą išsitrinkti galvą.
Haris su siaubu lauk÷.
- Ką gi... - tyliai tar÷ Sneipas. - Mes dar pažiūr÷sime.
Jis ženg÷ prie židinio, pas÷m÷ iš ąsočio blizgių miltelių saują ir svied÷
į liepsnas.
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- Lubinai! - pašauk÷ Sneipas. - Noriu šnektel÷ti!
Haris be nuovokos spoksojo į ugnį. Joje, nepaprastai greitai sukdamasi, pasirod÷ didel÷ figūra. Po akimirkos iš židinio išlipo profesorius
Lubinas, nuo savo skurdžių drapanų braukdamas pelenus.
- Ar jūs mane šauk÷t, Severai? - švelniai paklaus÷ Lubinas.
- Iš tiesų taip, - pykčio perkreiptu veidu tar÷ Sneipas, droždamas atgal prie stalo.
Sneipas parod÷ į pergamentą, kuriame tebešviet÷ ponų Svajoklio, Kirmio, P÷del÷s ir Rago vardai. Lubino veide pasirod÷ keistai slapukiška
išraiška.
- Na? - Lubinas tebežiūr÷jo į planą. Hariui pasirod÷, kad jis kažką
įtemptai galvoja.
- Na? - pakartojo Sneipas. - Šis pergamentas pilnas juodosios magijos. Tai tur÷tų būti jūsų sritis, Lubinai. Kaip manote, kur Poteris gavo šį
daikčiuką?
Lubinas pak÷l÷ akis ir staigiu žvilgsniu įsp÷jo Harį nesikišti.
- Pilnas juodosios magijos? - tyliai pakartojo. - Tikrai esate tuo įsitikinęs, Severai? Mano galva, tai tik paprastas pergamento lapas, užgauliojantis kiekvieną, kas tik bando jį perskaityti. Vaikiška, tačiau tikrai nepavojinga, ką? Haris tikriausiai jį pirko triukų parduotuv÷je...
- Ką jūs sakot? - užraudonijo Sneipas. - Manote, triukų parduotuv÷
gal÷tų prekiauti tokiais dalykais? Ar jums neatrodo panašiau, jog jis tai
gavo iš pačių gamintojų?
Haris nesuprato, ką Sneipas turi galvoje. Lubinas, regis, taip pat.
- Atseit iš pono Kirmio ar kitų? Hari, ar tu pažįsti kurį nors tų ponų?
- Ne, - greit pasak÷ Haris.
- Matot, Severai? - tar÷ Lubinas, pasisukdamas į Sneipą. - Man tai
panašu į Apkvait÷lio gaminį.
Lyg tyčia į kabinetą įgriuvo Ronis. Visiškai be kvapo, susi÷męs šoną,
jis sustojo priešais Sneipo stalą.
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- Hariui... aš... daviau... tą lapą... - išspaud÷. - Pirkau... iš Apkvait÷lio... kaži kadai.
- Na, štai! - suplojo delnais Lubinas ir linksmai apsižvalg÷. - Atrodo,
viskas paaišk÷jo! Severai, aš pasiimsiu, gerai? - Jis suvyniojo planą ir įsikišo į apsiausto vidų. - Hari, Roni, einam su manim, noriu aptart jūsų
rašin÷lius apie vampyrus. Atsiprašau, Severai.
Išeidamas Haris nedrįso n÷ pažvelgt į Sneipą. Visą kelią į vestibiulį
Lubinas, Haris ir Ronis nepratar÷ n÷ žodžio. Pagaliau Haris atsigręž÷ į
Lubiną.
- Profesoriau...
- Nereikia jokių pasiaiškinimų, - griežtai pertrauk÷ Lubinas ir tyliau
pasak÷: - Man gerai žinoma, kad prieš daugelį metų ponas Filčas konfiskavo šį planą. Taip, žinau, tai planas, - pridūr÷ pamatęs berniukų nustebimą. - Man neįdomu, kaip jis tau pakliuvo į rankas. Tik esu priblokštas,
jog tu jo neatidavei mokytojams. Ypač po to, kai neseniai vienas mokinys pamet÷ lapuką su svarbia informacija. Ir aš negaliu tau jo atiduoti,
Hari.
Haris šito ir tik÷josi, bet nesiginčijo, nes galvoje kirb÷jo aib÷ klausimų.
- Kod÷l Sneipui atrod÷, kad aš jį gavau iš gamintojų?
- Matai... - suabejojo Lubinas. - Šitie plano sudarytojai tikriausiai nori
išvilioti tave iš mokyklos. Jiems būtų labai smagu.
- Ar jūs juos pažįstate? - pagarbiai paklaus÷ Haris.
- Teko bendrauti. - Lubinas itin rimtai pažiūr÷jo į Harį.
- Daugiau nesitik÷k, Hari, jog tave išsuksiu. Niekaip negaliu tavęs
priversti, kad rimčiau žiūr÷tum į Sirijų Bleką. Bet man regis, tur÷jai labiau atsižvelgti į tai, ką išgirdai priart÷jus Psichams. Tavo t÷vai, Hari, d÷l
tavęs paaukojo savo gyvybę. Prastai jiems atsilygini - jų auką iškeiti į
pigių triukų maišelį.
Ir jis nu÷jo. Haris liko jausdamasis daug bjauriau negu per visą buvimą Sneipo kabinete. Juodu su Roniu l÷tai ÷m÷ lipti marmuro laiptais.
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Praeidamas pro vienaakę raganą, Haris prisimin÷ savo neregimąjį apsiaustą, tebegulintį, kur buvo pasl÷pęs, tačiau nebedrįso grįžti po žeme.
- Vis aš kaltas, - staiga tar÷ Ronis. - Aš prikalbinau tave eiti. Lubinas
teisus, kvailai padar÷me.
Jis nutilo: juodu pasiek÷ koridorių, kur patruliavo apsaugos troliai, Jų
pus÷n art÷jo Hermiona. Vieno žvilgsnio pakako įsitikinti, kad ji jau žino,
kas nutiko. Jam krūptel÷jo širdis - nejaugi būtų pasakiusi profesorei Makgonagal?
- Skubi pasidžiaugti? - žiauriai paklaus÷ Ronis, kai ji sustojo priešais. O gal buvai mūsų paskųsti?
- Ne,- tar÷ Hermiona. Rankoje ji laik÷ laišką, lūpos dreb÷jo. - Tik
pamaniau, jog jums reikia žinoti. Hagridas pralaim÷jo bylą. Kietasprandis
bus nubaustas mirtimi.
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PENKIOLIKTAS SKYRIUS

Kvidičo finalas
- Jis man atsiunt÷ laiškelį, - atkišo voką Hermiona.
Haris pa÷m÷. Pergamentas buvo sudr÷kęs, Hagrido ašaros kaip pupos kai kur taip ištep÷ rašalą, kad negal÷jai perskaityti.
Mieloji Hermiona,
mes pralaim÷jome. Man leista pargabeni jį į Hogvartsą. Egzekucijos
data bus paskirta v÷liau.
Kietasprand÷liui patiko Londone.
Nepamiršiu, kiek tu man pad÷jai.
Hagridas

- Neįmanoma. Negali šitaip padaryti. Kietasprandis nepavojingas. Smirdžiaus t÷vas prigąsdino Komitetą, - nusišluost÷ ašaras Hermiona. - Jūs gi žinote, koks jis. Tam Komitete s÷di seni nukvak÷liai, tod÷l ir
dreba kinkos. Hagridas dar duos skundą, visada taip esti. Bet aš nematau jokios vilties... niekas nepasikeis.
- Ne, pasikeis, - tūžmingai atkirto Ronis. - Tik dabar, Hermiona, tau
nereik÷s visko nudirbti vienai. Aš pad÷siu.
- O, Roni!
Hermiona puol÷ Roniui ant kaklo ir karčiai pravirko. Ronis išsigandęs nevikriai glost÷ jai galvą. Pagaliau Hermiona atsitrauk÷.
- Roni, man tikrai labai labai gaila Susnos... - kūkčiojo ji.
- Bala nemat÷, jau sena buvo, - pasak÷ Ronis, nusiraminęs, kad Hermiona jį paleido. - Jokios naudos. Ką žinai, gal dabar mama su t÷čiu nupirks man pel÷dą.
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*
D÷l saugumo taisyklių, primestų mokiniams po to, kai antrą kartą į pilį
įsibrov÷ Blekas, Haris, Ronis ir Hermiona vakarais nebegal÷jo aplankyti
Hagrido. Vienintel÷ proga su juo pasikalb÷ti buvo magiškųjų gyvūnų
priežiūros pamokos.
Nuosprendis jį visai sugniužd÷.
- Pats ir kaltas. Atrod÷, lyg kas būtų surišęs liežuvį. S÷di visi tokie
juodais apsiaustais, o man užrašai iš rankų krenta, pamiršau visas datas,
kurias buvai surinkusi, Hermiona. Paskui atsistojo Liucijus Smirdžius ir
išr÷ž÷ kalbą, o Komitetas padar÷ lygiai taip, kaip jis liep÷...
- Dar galima paduoti apeliacinį skundą! - suriko Ronis. - Tik nepasiduok, mes dirbame, ieškome!
Kartu su visais jie grįžo į pilį. Priekyje mat÷ Smirdžių, žirgliojantį su
Niurzga ir Gyliu. Smirdžius vis gręžiojosi ir pašaipiai kvatojo.
- Nieko nebus, Roni, - liūdnai tar÷ Hagridas prie pilies laiptų. - Tas
Komitetas s÷di Liucijaus Smirdžiaus kišen÷je. Tik pasirūpinsiu, kad Kietasprand÷liui likęs laikas būtų laimingiausias jo gyvenime. Bent jau tiek
aš jam skolingas...
Hagridas apsisuko ir, įsikniaubęs į nosinę, nukiūtino atgal.
- Pažiūr÷k, kaip žliumbia!
Smirdžius, Niurzga ir Gylys stypsojo pilies tarpdury.
- Ar teko matyti tokį apgail÷tiną vaizdą? - pasak÷ Smirdžius. - O dar
mokytojas!
Haris su Roniu gr÷smingai ženg÷ prie Smirdžiaus, bet juos aplenk÷
Hermiona. PAUKŠT iš visų j÷gų žieb÷ Smirdžiui į žiauną. Smirdžius susverd÷jo. Haris, Ronis, Niurzga ir Gylys pastat÷ akis. Hermiona v÷l pak÷l÷ ranką.
- Nedrįsk Hagrido vadinti apgail÷tinu, tu nenaud÷li... baidykle...
- Hermiona! - neryžtingai band÷ ją tramdyti Ronis ir stv÷r÷ jai už
rankos, bet Hermiona ją piktai ištrauk÷.
- Atstok, Roni!
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Hermiona išsitrauk÷ lazdelę. Smirdžius ženg÷ atatupstas, Niurzga su
Gyliu apstulbę žiūr÷jo į jį laukdami nurodymų.
- Einam, - burbtel÷jo Smirdžius, ir visi trys pasuko koridoriumi, vedančiu į požemį.
- Hermiona! - susižav÷jęs prabilo Ronis.
- Hari, pasistenk jį sumušti per kvidičo finalą, nes aš nepakęsiu, kad
Klastūnynas laim÷tų, - griežtai tar÷ Hermiona.
- Ker÷jimo pamoka, - primin÷ Ronis, tebespoksodamas į Hermioną. Paskub÷kim.
Ir jie nuskub÷jo marmuro laiptais, tada - į profesoriaus Flitviko kabinetą.
- Pav÷lavot, berniukai, - priekaištingai tar÷ Flitvikas, Hariui atidarius
duris. - Greit į vietas, išsitraukt lazdeles, šiandien mokom÷s Pralinksminimo kerų. Jau susiskirst÷me poromis...
Haris su Roniu nub÷go prie savo staliukų ir atseg÷ kuprines. Ronis
pažvelg÷ atgal.
- Kur Hermiona pasid÷jo?
Ir Haris apsižvalg÷. Hermiona į klasę neį÷jo, nors Haris prisimin÷,
kad tą akimirką, kai jis atidar÷ duris, ji buvo šalia.
- Nesuprantu, - pasak÷ Roniui. - Gal... gal ji tualete ar šiaip?
Tačiau Hermiona pamokoje nepasirod÷.
- Jai būtų labai pravertę Pralinksminimo kerai, - tar÷ Ronis, išsišiepęs
lig ausų, kai visa klas÷ vert÷si į salę pietų.
Hermiona ir pietų neat÷jo. Kol baig÷ kirsti obuolių pyragą, Pralinksminimo kerai beveik išsivad÷jo ir Haris su Roniu prad÷jo truputį nerimauti.
- Juk nemanai, kad jai ką nors padar÷ Smirdžius? - susirūpinęs paklaus÷ Ronis, kai abu skub÷jo į Grifų Gūžtos bokštą.
Pra÷jo apsaugos trolius, Storulei pasak÷ slaptažodį („Šakar makar“) ir
pro portreto skylę sulindo į bendrąjį kambarį.
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Prie vieno stalo s÷d÷jo Hermiona, užmigusi ant aritmomantijos knygos. Jie atsis÷do iš šonų. Haris jai kumštel÷jo.
- Ką? - krūptel÷jusi pabudo Hermiona ir neramiai apsidair÷. - Ar jau
laikas eiti? Kokia dabar bus pamoka?
- Ateities būrimo, bet tik po dvidešimties minučių, - atsak÷ Haris. Hermiona, kod÷l nebuvai ker÷jimo pamokoje?
- Ką? O ne! Visai pamiršau! - apgailestavo Hermiona.
- Bet kaip tu gal÷jai pamiršti? - steb÷josi Haris. - Juk buvai su mumis,
kol mes įženg÷me į klasę.
- Netikiu! - šūktel÷jo Hermiona. - Ar profesorius Flitvikas supyko?
O, aš užsigalvojau apie Smirdžių, ir visa kita išgaravo.
- Žinai ką, Hermiona? - prabilo Ronis, žiūr÷damas į storą aritmomantijos tomą, tarnavusį Hermionai pagalve. - Man rodos, tau jau stogas
važiuoja. Per daug nori apžioti.
- Ne, ne per daug! - atšov÷ Hermiona, beviltiškai dairydamasi kuprin÷s. - Aš susipainiojau, ir tiek. Eisiu atsiprašysiu profesorių Flitviką. Susitiksim per ateities būrimą!
Po dvidešimties minučių Hermiona atskub÷jo prie kop÷čių į profesor÷s Treloni kabinetą nepaprastai susikrimtusi.
- Negaliu patik÷ti, kad praleidau Pralinksminimo kerus! Pamatysite,
kaip bus egzamine. Profesorius Flitvikas užsimin÷, kad gali.
Jie užlipo į tvankų prieblandoje skendintį kambarį. Ant kiekvieno stalo
spind÷jo kristalinis rutulys, pilnas balkšvos miglos. Haris, Ronis ir Hermiona sus÷do prie to paties suklypusio staliuko.
- Maniau, kad kristalo rutulius prad÷sime tiktai kitą semestrą, - suburb÷jo Ronis, budriai žvalgydamasis, ar n÷ra netoliese profesor÷s Treloni.
- Nesiskųsk, tai reiškia, kad mes baig÷me chiromantiją, - atšov÷ Haris. - Man jau bloga, kaip ji vis krūps÷davo žvilgtel÷jusi man į ranką.
- Laba diena visiems, - prabilo pažįstamas ašaringas balsas, ir iš šeš÷lių teatrališkai įženg÷ profesor÷ Treloni. Parvat÷ su Levanda net sudreb÷jo iš susijaudinimo. Jų veidus nušviet÷ blausi kristalo šviesa.
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- Nusprendžiau jus supažindinti su kristalo rutuliu šiek tiek anksčiau, negu buvau planavusi, - prakalbo profesor÷ Treloni, s÷sdamasi nugara į židinį ir žvalgydamasi. - Likimo deiv÷s man praneš÷, kad jūsų
egzamine birželio m÷nesį bus ir klausimų apie Rutulį, tod÷l noriu, kad
tinkamai pasiruoštum÷te.
Hermiona prunkštel÷jo.
- Na, žinot, „likimo deiv÷s man praneš÷“... Įdomu, kas rengia egzamino bilietus? Ji pati! Kokia stulbinanti pranašyst÷! - pasak÷ n÷ kiek nesistengdama pritildyti balso.
Neaišku, ar profesor÷ išgirdo, nes jos veidas buvo šeš÷lyje. Bet ji kalb÷jo toliau lyg niekur nieko.
- Žiūr÷ti į kristalą - didelis menas, - svajingai tar÷ ji. - Aš n÷ nesitikiu,
kad kas nors iš jūsų, pirmą kartą pažvelgęs į Rutulį, išvys ateitį. Pirmiausia pratinsim÷s atpalaiduoti sąmonę ir išorines akis... - Ronis nesusilaikęs ÷m÷ krizenti, tod÷l tur÷jo sukąsti kumštį, kad nekeltų triukšmo. - ...
kad praskaidr÷tų Vidin÷ akis ir pasąmon÷. Galbūt, jeigu labai pasiseks,
iki pamokos galo kuris nors ims Reg÷ti.
Ir jie prad÷jo. Bent jau Haris jaut÷si nepaprastai kvailai spoksodamas į kristalinį rutulį ir stengdamasis apie nieką negalvoti, nors į galvą lindo „kokia nesąmon÷“ ir panašios mintys. Susikaupti nepad÷jo
ir tai, kad Ronis patyliukais kikeno, o Hermiona ištisai nepatenkinta
burb÷jo.
- Ar jau ką pamat÷te? - paklaus÷ Haris, penkiolika minučių v÷psojęs
į rutulį.
- Aha, ant šito stalo d÷m÷, - parod÷ Ronis. - Kažkas užvarvino karšto
vaško.
- Baisus laiko gaišimas, - sušnypšt÷ Hermiona. - Gal÷čiau pasimokyti ko nors naudingo. Pasivyti Pralinksminimo kerus...
Pro šalį nučež÷jo profesor÷ Treloni.
- Gal kas nori, kad pad÷čiau išaiškinti pranašingus ženklus Rutulyje? - sumurm÷jo barškindama apyrankes.
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- Man nereikia pagalbos, - sušnibžd÷jo Ronis. - Ir taip aišku. Šiąnakt
bus tirštas rūkas.
Haris su Hermiona nusikvatojo.
- Čia dabar! - subar÷ profesor÷, kai visi atsigręž÷ į juos. Parvat÷ su
Levanda pasipiktino. - Jūs trikdote aiškiaregiškus virpesius! - Pri÷jusi
prie jų stalo, įsižiūr÷jo į jų rutulį. Haris nusimin÷. Neabejojo, ką ji užgiedos.
- Čia jau kažkas yra! - sukužd÷jo profesor÷, prikišusi veidą prie rutulio taip, kad jis atsimuš÷ jos didžiuliuose akiniuose. - Kažkas juda... bet
kas tai?
Haris gal÷jo lažintis iš ko tik nori, net iš savojo „Žaibo“, kad naujienos
bus prastos, kad ir ką rutulys rodytų. Ir iš tiesų...
- O varge... - iškv÷p÷ profesor÷ Treloni, žiūr÷dama į Harį. - Štai jis,
aiškesnis negu kada nors... Vaike, jis eina į tave, vis artyn ir artyn... tai
Krau...
- O, d÷l Dievo meil÷s! - garsiai tar÷ Hermiona. - Tik jau ne tas juokingas Kraupas!
Profesor÷ Treloni pak÷l÷ į Hermioną didžiules akis. Parvat÷ kažką sukužd÷jo Levandai, ir abi d÷btel÷jo į Hermioną. Profesor÷ atsities÷ ir įbed÷ į Hermioną neslepiamo pykčio kupiną žvilgsnį.
- Deja, turiu pasakyti, kad vos įžengei į mano kabinetą, supratau, jog
neturi nieko, ko reikalauja taurus ateities būrimo menas. Iš tikro neprisimenu mokinio, kuris būtų tur÷jęs tokį žemišką, pilką protą.
Visi nuščiuvo. Staiga...
- Puiku! - pratrūko Hermiona stodamasi ir grūsdama į kuprinę „Atei
tį be paslapties šydo“. - Užtenka! Aš išeinu!
Ir, visos klas÷s nuostabai, Hermiona puol÷ prie liuko, koja atk÷l÷ jį ir
nulipo žemyn.
Per kelias minutes klas÷ v÷l susikaup÷. Profesor÷ Treloni, regis, pamiršo Kraupą. Sunkiai alsuodama ir susisupdama šaliu, ji staigiai nusigręž÷ nuo Hario ir Ronio stalo.
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- Ooo! - staiga sušuko Levanda, ir visi krūptel÷jo. - Ooo, profesore,
aš ką tik prisiminiau! Mat÷te, kaip ji iš÷jo? Mat÷te, profesore? „Apie Velykas vienas iš jūsų išeis visam laikui!“ Profesore, kaži kadai sak÷te!
Profesor÷ Treloni gailiai šyptel÷jo.
- Taip, mieloji, aš tikrai žinojau, kad panel÷ Įkyr÷l÷ mus paliks. Tačiau
žmogus tikiesi, jog suklydai aiškindamasis ženklus... Vidin÷ akis gali virsti
tokia našta...
Levandai su Parvate šie žodžiai, regis, padar÷ didelį įspūdį, ir jos pasitrauk÷ padarydamos vietos mokytojai.
- Ji žinojo, kad Hermiona mus paliks? - pasibais÷jo Ronis.
- Aha...
Haris pažvelg÷ į rutulį, bet nemat÷ nieko, tik sūkuriuojančią baltą miglą.
Nejaugi profesor÷ tikrai v÷l išvydo Kraupą? O jis ar pamatytų? Prieš pat
kvidičo finalą tik ir trūko dar vieno nelaimingo atsitikimo.
*
Velykų atostogos neatneš÷ poilsio. Trečiakursiams dar niekada neuždav÷ tiek namų darbų. Nevilis Nev÷kšla buvo arti nervinio išsekimo, ir ne
jis vienas.
- Atseit atostogos! - vieną vakarą bendrajame kambaryje sušuko Semas Finiganas. - Egzaminai dar kaži kur, ką jie čia vaidina?
Tačiau niekas tiek nepluš÷jo, kaip Hermiona. Ir be ateities būrimo
pamokų tur÷jo daugiau už visus. Paprastai vakare iš bendrojo kambario išeidavo paskutin÷, o kitą rytą pirmutin÷ prisistatydavo į biblioteką. Po akimis, kaip ir Lubinui, juodavo ratilai ir visad būdavo arti
ašarų.
Ronis prisi÷m÷ atsakomybę už Kietakakčio gynimo apeliacinį skundą.
Kai nedirbdavo savo darbo, s÷d÷davo prie storiausių knygų, tokių
kaip „Hipogrifų psichologijos vadovas“ arba „Paukštis ar pabaisa? Hipogrifų žiaurumo tyrin÷jimai“. Buvo taip užsi÷męs, jog net pamiršo gainioti Banditą.
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Haris tur÷jo suderinti namų darbus su kasdienin÷mis kvidičo treniruot÷mis, o kur dar begalin÷s kalbos su Medžiu apie taktiką. Grifų Gūžta
ir Klastūnynas tur÷jo žaisti pirmą šeštadienį po Velykų atostogų. Tuo tarpu dviem šimtais taškų pirmavo Klastūnynas. Tai reišk÷ (kaip nuolat primindavo Medis), kad, nor÷dami laim÷ti taurę, „grifiukai“ privalo laim÷ti
rungtynes dar didesniu skirtumu. Be to, pergal÷s tikslas užgul÷ beveik
vieną Harį, nes, gaudytojui sugriebus Šmaukštą, komanda gauna šimtą
penkiasdešimt taškų.
- Taigi tu turi gaudyti tik tada, jeigu mes turime daugiau negu penkiasdešimties taškų persvarą, - kartodavo Medis Hariui. - Jeigu daugiau
kaip penkiasdešimties taškų, Hari, antraip laim÷sime rungtynes, bet neteksime taur÷s. Ar supratai? Gaudyk Šmaukštą tik tada, jeigu mes...
- ŽINAU, OLIVERI! - suriko Haris.
Visa Grifų Gūžta kraust÷si iš proto d÷l būsimų varžybų. Paskutinį kartą
Grifų Gūžta laim÷jo mokyklos taurę tada, kai koledžo komandos gaudytoju buvo legendinis Čarlis Vizlis (Ronio antras vyresnis brolis). Bet
Haris abejojo, ar kuris nors iš „grifiukų“ taip troško laim÷ti kaip jis. Priešiškumas tarp Hario ir Smirdžiaus pasiek÷ viršūnę. Smirdžius vis dar
siuto d÷l purvo gniužulų Kiauliasodyje, o dar labiau - kad Haris kažkokiu būdu v÷l išsisuko nuo bausm÷s. Haris dar nebuvo pamiršęs Smirdžiaus bandymo jam pakenkti žaidžiant su Varno Nagu, tačiau ryžtą
sumušti Smirdžių visos mokyklos akivaizdoje labiausiai skatino Kietasprandžio byla.
Kiek visi atsimena, tokios įtampos nebuvo prieš jokias kitas kvidičo
rungtynes. Pasibaigus atostogoms, abu koledžai ir jų komandos nebegal÷jo vieni į kitus pažiūr÷ti. Koridoriuose vis kildavo smulkūs susir÷mimai. Bjauriausias buvo, kai ketvirtakursis „grifiukas“ ir šeštakursis Klastūnyno atstovas atsidūr÷ ligonin÷je, nes iš ausų ÷m÷ augti porai.
Hariui buvo ypač sunku. Kur eidavo, „klastuoliai“ stengdavosi pakišti
koją, kad pargriūtų ir užsigautų. Visur kaip uodega sekiodavo Niurzga
su Gyliu ir nusivylę smukdavo šalin, jeigu jį supdavo mokiniai. Me-
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dis pasirūpino, kad jį visur kas nors lyd÷tų, nes Klastūnynas gali pabandyt išvesti jį iš rikiuot÷s. Visa Grifų Gūžta džiaugsmingai sutiko šį išbandymą, ir dabar Haris net v÷luodavo į pamokas, nes jį visur supdavo kleganti minia. Haris labiau nuogąstavo d÷l „Žaibo“, ne d÷l savęs. Kai neskraidydavo, šluotą laikydavo užrakintą lagamine ir dažnai net per pertraukas l÷kdavo į miegamąjį patikrinti, ar ji teb÷ra.
*
Rungtynių išvakar÷se Grifų Gūžtos bendrajame kambaryje nutrūko visi
įprasti užsi÷mimai. Net Hermiona pad÷jo knygas į šalį.
- Negaliu mokytis, negaliu susikaupti, - piktai pasak÷ ji.
Kambaryje buvo triukšminga. Fredis ir Džordžas su įtampa kovojo
dar labiau žvygaudami ir kr÷sdami eibes. Net Oliveris Medis kiurksojo
kert÷je palinkęs prie kvidičo aikšt÷s maketo ir bamb÷damas burtų lazdele stumd÷ figūr÷les. Andželina, Alisija ir Keit÷ kvatojo iš Džordžo ir Fredžio pokštų. Haris s÷d÷jo su Roniu ir Hermiona stengdamasis nieko negird÷ti ir negalvoti apie rytojų, nes vos tik pagalvodavo, su siaubu pajusdavo, kaip iš skrandžio veržiasi kažkas didelis.
- Pamatysi, kaip pasiseks, - ramino jį Hermiona, nors pati atrod÷ išsigandusi.
- Juk turi „Žaibą“! - tar÷ Ronis.
- Aha... - burbtel÷jo Haris bloguodamas.
Laimei, Medis staiga pašoko ir užriko:
- Komanda, miegot!
*
Haris miegojo blogai. Pirmiausia susapnavo, kad pramigo ir Medis šaukia: „Kur buvai? Vietoj tavęs tur÷jome paleisti Nevilį!“ Paskui sapnavo,
kad Smirdžius su visa komanda suskrido į rungtynes ant slibinų. Jis pasileido skristi paš÷lusiu greičiu, b÷gdamas nuo liepsnos, kurią spjaud÷ Smirdžiaus žirgas, ir staiga susivok÷ pamiršęs „Žaibą“. ömęs kristi pabudo.
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Tik po kelių sekundžių Haris prisimin÷, kad rungtyn÷s dar neįvyko,
kad jis saugiai guli lovoje ir kad Klastūnyno komandai tikrai niekas neleis žaisti ant slibinų. Labai nor÷josi gerti. Tylut÷liai jis išlipo iš savo didžiul÷s lovos su baldakimu ir nu÷jo įsipilti vandens iš sidabrinio ąsočio
prie lango.
Mokyklos kieme buvo tylu ramu. Uždraustojo miško nejudino n÷ mažiausias v÷jelis. Gluosnis Galiūnas stov÷jo sustingęs ir toks nekaltas. Sąlygos varžyboms, atrodo, bus puikios.
Haris pastat÷ taurę ir jau nor÷jo grįžti į lovą, kai kažkas patrauk÷ žvilgsnį. Per sidabrišką veją s÷lino kažkoks gyvūnas.
Haris šoko prie lovos ir užsid÷jęs akinius v÷l atb÷go prie lango. Negali
būti Kraupas... tik ne dabar... ne prieš pačias rungtynes...
Jis v÷l pažvelg÷ žemyn į kiemą ir gal minutę dairęsis pagaliau gyvūną
pamat÷. Tas jau buvo atsidūręs pamišk÷je. Visai ne Kraupas... kat÷...
Haris apsidžiaug÷ pažinęs uodegą, pasišiaušusią it šepetys buteliams plauti. Tai tik Banditas...
Bet ar tikrai Banditas? Haris prisimerkęs prispaud÷ nosį prie stiklo.
Banditas, regis, sustojo. Haris neabejojo matąs, kad medžių šeš÷lyje irgi
kažkas juda.
Netrukus tas judantis padaras išlindo: didžiulis gauruotas juodas šuo.
Jis nus÷lino pieva, Banditas kiceno šalia. Haris išpūt÷ akis. Ką tai reiškia?
Jeigu tą šunį mato ir Banditas, kaip jis gali būti Hario mirties ženklas?
- Roni! - sušnypšt÷ Haris. - Roni, pabusk!
- A?
- Noriu, kad man pasakytum, ar ką pamatysi!
- Šitaip tamsu, Hari, - sumurm÷jo Ronis. - Ką čia sugalvojai?
- Štai ten kieme...
Haris greit v÷l pripuol÷ prie lango.
Banditas su šunim buvo dingę. Haris užlipo ant palang÷s, kad matytųsi tamsūs pilies pasieniai, bet ir ten jų nebuvo. Kur jie prapuol÷?
Garsus knarkimas jam praneš÷, jog Ronis v÷l miega.
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*
Rytą Harį ir visą Grifų Gūžtos komandą didžioji sal÷ sutiko plojimais.
Haris nesusilaik÷ nesišypsojęs, kai pamat÷, jog ploja ir Varno Nago, ir
Švilpyn÷s stalai. Jiems praeinant Klastūnynas ÷m÷ švilpti. Haris pasteb÷jo, kad Smirdžius dar labiau išbalęs negu paprastai.
Medis per visus pusryčius ragino savo žaid÷jus valgyti, nors pats nieko
ne÷m÷ į burną. Po to visus išsivar÷ į aikštę pirma visų, kad susipažintų
su oro sąlygomis. Išeinant iš sal÷s, v÷l visi ÷m÷ ploti.
- S÷km÷s, Hari! - sušuko Čo Čang. Haris paraudo.
- Puiku... V÷jo kaip ir n÷ra. Saul÷ per daug šviečia, gali žilpinti akis,
pasisaugokit. Žem÷ kieta, gera, bus patogu atsispirti.
Medis vaikščiojo po aikštę ir dair÷si, komanda sekiojo iš paskos. Pagaliau jie pamat÷, kaip atsiv÷r÷ pilies durys ir laukan ÷m÷ garm÷ti visa mokykla.
- Į drabužinę, - liep÷ Medis.
Vilkdamiesi raudonus apsiaustus, visi tyl÷jo. Įdomu, paman÷ Haris,
ar kiti irgi jaučiasi kaip jis: lyg pusryčių būtų suvalgęs kokį kirbantį daiktą. Ir tuoj pat Medis pasak÷:
- Na, laikas, einam...
Aikšt÷s viduryje juos pasitiko triukšmas. Minios dauguma buvo prisisegę raudonas roželes ir mosavo raudonas v÷liavas su Grifų Gūžtos liūtu arba šūkius, raginančius: PIRMYN, GRIFAI! ir TAURĘ LIŪTAMS! Tačiau Klastūnyno pus÷je du šimtai mokinių vilk÷jo žaliais apsiaustais, jų
v÷liavose blizg÷jo sidabrin÷ gyvat÷. Pirmoje eil÷je, žalias kaip ir visi, žiauriai šypsodamas, s÷d÷jo profesorius Sneipas.
- O štai ir Grifų Gūžtos komanda! - džiugiai paskelb÷ Li Džordanas,
nuolatinis kvidičo komentatorius. - Poteris, Varpelis, Džonson, Verpstukas, Vizlis ir Medis. Visi pripažįsta, jog tai geriausia sud÷tis visame Hogvartse per daugelį metų...
Li žodžius užgož÷ griausmingas „Ūūū!“ Klastūnyno tribūnoje.
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- O čia ateina Klastūnyno komanda, vadovaujama kapitono Titnago.
Jis pakeit÷ keletą žaid÷jų ir, atrodo, labiau pasikliauja jų didumu negu
sugeb÷jimais...
Klastūnynas v÷l ÷m÷ staugti. Bet Haris paman÷, kad Li teisus. Smirdžius buvo mažiausias komandoje, visi kiti - tikri milžinai.
- Kapitonai, pasisveikinkite! - tar÷ madam Krūmin÷.
Titnagas ir Medis ženg÷ artyn ir paspaud÷ kits kitam ranką taip, jog
gal÷jai pamanyti, kad jie nori sulaužyti priešininkui pirštus.
- Ant šluotų! - sukomandavo madam Krūmin÷. - Trys, du, vienas...
Jos švilpukas prapuol÷ baisiame kaukime, kuris kilo keturiolikai šluotų
šaunant į orą. Hariui v÷jas nupūt÷ nuo kaktos plaukus. Skrydžio svaiguly dingo visa baim÷ - jis apsidair÷, pamat÷ užpakaly Smirdžių ir nuzvimb÷
ieškoti Šmaukšto.
- Kamuolį turi „grifai“. Kritlys Alisijos Verpstuko rankose, ji lekia Klastūnyno lankų pus÷n. Puiku, Alisija! Aaa, nepavyko, Kritlį pagavo Voringtonas iš Klastūnyno komandos, jis kyla aukštyn... BAC! Gražus Džordžo Vizlio smūgis Muštuku, ir Voringtonas išmeta Kritlį, jį pagauna...
Džonson, kamuolį v÷l turi „grifai“, pirmyn, Andželina... dailiai išsilenkia Montegiu... Saugokis, Andželina, Muštukas! JI ĮMETA! DEŠIMTNULIS GRIFŲ GŪŽTOS NAUDAI!
Andželina, skrosdama orą kaip raketa, nušvilpia palei aikšt÷s galą,
raudonų v÷liavų jūra apačioje klykia iš laim÷s... OI! Andželinos vos
nenumuš÷ nuo šluotos į ją trenkęsis Markas Titnagas.
- Atsiprašau! - Žiūrovai švilp÷. - Atsiprašau, nepasteb÷jau!
Fredis Vizlis atmuš÷jo blokštu tvojo Titnagui per galvą. Tas į šluotkotį
susigurino nosį, ir iš jos pliūptel÷jo kraujas.
- Užteks! - suriko madam Krūmin÷, įsiterpdama tarp jų. - Bauda Grifų Gūžtai, kam be priežasties užpuol÷ puol÷ją! Bauda Klastūnynui, kam
nor÷jo pakenkti priešininko puol÷jai!
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- Na, žinot! - užriko Fredis, bet madam Krūmin÷ sušvilp÷ ir Alisija
Verpstukas nuskrido mesti baudos.
- Nepasiduok, Alisija! - šauk÷ Li aikštę užgulusioje tyloje. - VALIO!
JI ĮVEIKö GYNöJĄ! DVIDEŠIMT-NULIS GRIFŲ GŪŽTOS NAUDAI!
Haris, pasukęs „Žaibą“, mat÷, kaip Titnagas kruvina nosimi nuskrido
mesti baudos. Priešais „grifų“ lankus sukandęs dantis skland÷ Medis.
- Taip, Medis - nuostabus gyn÷jas! - praneš÷ Li Džordanas žiūrovams,
kol Titnagas lauk÷ madam Krūmin÷s švilpuko. - Nuostabus! Labai sunku perduoti... išties labai sunku...VALIO! NEGALIU PATIKöTI! JIS
APGYNö!
Nusiraminęs Haris nuzvimb÷ tolyn dairydamasis Šmaukšto, bet ir
klausydamasis Li. Svarbu neprileisti Smirdžiaus prie Šmaukšto, kol Grifų Gūžta nepeln÷ daugiau kaip penkiasdešimties taškų.
- Kritlį turi „grifai“, ne - Klastūnynas, ne - v÷l atgauna „grifai“, Keit÷
Varpelis, Keit÷ turi Kritlį, ji neria per aikštę... TYČIA TAIP DARO!
Klastūnyno puol÷jas Montegiu išniro priešais Keitę ir grieb÷ - ne Kritlį, o
jai už galvos. Keit÷ apsivert÷ kūlio, bet išsilaik÷ ant šluotos. Deja, paleido
kamuolį.
V÷l nuskard÷jo madam Krūmin÷s švilpukas. Atskridusi prie Montegiu, ÷m÷ ant jo šaukti. Po minut÷s Keit÷, prasiveržusi pro Klastūnyno
gyn÷ją, įmet÷ baudą.
- TRISDEŠIMT-NULIS! TAIP TAU IR REIKIA, BJAURUS,
KLASTINGAS...
- Džordanai, jeigu negali nešališkai komentuoti...
- Sakau, kaip yra, profesore!
Harį užliejo jaudulys - jis išvydo Šmaukštą: kamuoliukas spind÷jo ant
žem÷s, šalia vieno Grifų Gūžtos stulpų. Tačiau dar nevalia jo gaudyti. O
jeigu Smirdžius pamatys...
Apsimesdamas, jog yra baisiai susikaupęs, Haris apsuko „Žaibą“ ir
nuskub÷jo į Klastūnyno galą. Pavyko. Smirdžius pasileido iš paskos, aiškiai įsitikinęs, kad Haris kaip tik tenai mato Šmaukštą...
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ŪŽT!
Antras Muštukas nubrozdino Hariui alkūnę. Art÷jo atmuš÷jas Boulis.
Haris tik sp÷jo pamatyti, kaip Boulis su Deriku lekia jo linkui išk÷lę
lazdas...
Paskutinę akimirką jis pakreip÷ „Žaibą“ į viršų, ir Boulis su Deriku
susidūr÷, net kibirkštys pasipyl÷.
- Chaa! - suklyk÷ Li Džordanas, kai Klastūnyno atmuš÷jai išsiskyr÷
susi÷mę galvas. - Negerai, berniukai! Nereikia miegoti, jeigu norite įveikti
„Žaibą“! Kamuolį v÷l turi „grifai“, tiksliau - Džonson, prie jos prisigretina Titnagas... Įžiebk jam į akį, Andželina! Profesore, aš tik pajuokavau,
tik pajuokavau... o, ne... Kritlį pagriebia Titnagas, skrenda prie „grifų“
stulpų, nagi, Medi, gelb÷k!
Tačiau Titnagas įmet÷. Klastūnyno tribūna džiūgavo, o Li Džordanas
taip ÷m÷ keiktis, kad profesor÷ Makgonagal band÷ iš jo atimti magiškąjį
garsintuvą.
- Atsiprašau, profesore, atsiprašau! Daugiau taip nebus! Taigi dvidešimčia taškų pirmauja Grifų Gūžta, rezultatas trisdešimt-dešimt, kamuolys atitenka „grifams“...
Rungtyn÷s visai sužv÷r÷jo, Haris tokių neprisimin÷. Įtūžę, kad Grifų
Gūžta taip anksti įgijo persvarą, Klastūnynas prad÷jo nesibod÷ti jokiomis priemon÷mis, kad tik paimtų Kritlį. Boulis smog÷ blokštu Alisijai ir
band÷ teisintis, kad ją palaikęs Muštuku. Atkeršydamas Džordžas Vizlis
alkūne trenk÷ jam į fizionomiją. Madam Krūmin÷ abiem komandoms
skyr÷ baudą, ir Medis v÷l įspūdingai apgyn÷ lankus. Rezultatas tapo keturiasdešimt-dešimt Grifų Gūžtos naudai.
Šmaukštas v÷l kažkur prašapo. Smirdžius steng÷si neatsilikti nuo Hario, kai tas nard÷ viršum žaid÷jų žvalgydamasis auksinio kamuoliuko.
Vos tiktai pirmausime penkiasdešimčia taškų...
Keit÷ įmet÷. Penkiasdešimt-dešimt. Fredis su Džordžu nard÷ aplinkui
išk÷lę blokštus, kad kartais kuris „klastuolis“ nesugalvotų jai keršyti.
Boulis ir Derikas, pasinaudodami Džordžo ir Fredžio nebuvimu, abu Muš-
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tukus nutaik÷ į Medį. Kamuoliai pataik÷ jam į pilvą, vienas po kito, ir jis,
visiškai be kvapo, apsivert÷ ore m÷šlungiškai gniauždamas šluotą.
Madam Krūmin÷ nesitv÷r÷ pykčiu.
- Negalima pulti gyn÷jo, jeigu arti n÷ra Kritlio! - r÷k÷ ji Bouliui su
Deriku. - Grifų gūžta meta baudą!
Ir Andželina įmet÷. Šešiasdešimt-dešimt. Dar kelios akimirkos, ir Fredis Vizlis žieb÷ Muštuką į Voringtoną ir išmuš÷ jam iš rankų Kritlį. Alisija
jį pagavo ir įmet÷ į Klastūnyno lanką. Septyniasdešimt-dešimt.
„Grifiukai“ apačioje r÷kdami net užkimo: jų koledžas pirmauja šešiasdešimčia taškų, ir jeigu dabar Haris pagautų Šmaukštą, taur÷ jų. Skriedamas aplink aikštę aukštai viršum žaid÷jų, iš paskos vejantis Smirdžiui,
Haris tiesiog jaut÷ į save įsmeigtus šimtus akių.
Ir staiga jis pamat÷. Aukštai virš jo spind÷jo Šmaukštas.
Haris paspaud÷ iš visų j÷gų, ausyse sušvilp÷ v÷jas. Jis jau siek÷ kamuoliuko, bet staiga „Žaibas“ sul÷t÷jo...
Jis pakraupęs atsigręž÷. Vaje - Smirdžius pripuolęs sugrieb÷ „Žaibui“
už virbų ir temp÷ atgal.
- Tu...
Haris įsiutęs nor÷jo smogti Smirdžiui, bet nepasiek÷. Smirdžius vos
nulaik÷ „Žaibą“, bet akys klastingai blizg÷jo. Pasiek÷, ko nor÷jo, - Šmaukštas v÷l dingo iš akių.
- Bauda! „Grifai“ meta baudą! Dar nemačiau tokios taktikos! - klyk÷
madam Krūmin÷, šaudama ant savo šluotos ten, kur Smirdžius v÷l tvarkingai užs÷do ant savosios „Aureol÷s-2001“.
- BJAURUS SUKČIAU! - suriko į garsintuvą Li Džordanas, mikliai traukdamasis nuo profesor÷s Makgonagal. - ŠLYKŠTUS, NIEKINGAS RU...
Tačiau profesor÷ jo nebebar÷, pati, piktai šaukdama, grūmojo Smirdžiui kumščiu. Skryb÷l÷ jai nul÷k÷ žem÷n.
Alisija nuskrido mesti baudos, bet įniršusi nepataik÷. Grifų Gūžtos
komanda ÷m÷ krikti, o Klastūnyno, džiaugdamasi Smirdžiaus šunybe,
verž÷si aukštyn.
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- Kamuolį turi Klastūnynas, atakuoja lankus... Montegiu įmeta... sudejavo Li. - Septyniasdešimt-dvidešimt Grifų Gūžtos naudai...
Haris dabar lipte prilipo prie Smirdžiaus, kartais net užkliudydavo.
Haris n÷ už ką nebeprileis Smirdžiaus prie Šmaukšto.
- Pasitrauk, Poteri! - įtūžęs suklyk÷ Smirdžius, kai, bandant suktis,
Haris užkirto jam kelią.
- Andželina Džonson sugauna Kritlį. Varyk, Andželina, varyk!
PIRMYN!
Haris apsidair÷. Visi iki vieno „klastuoliai“, išskyrus Smirdžių, net jų
gyn÷jas, pasileido Andželinos pus÷n... Jie ketino jos nepraleisti...
Haris staigiai apsuko „Žaibą“, užgul÷ kotą ir smarkiai pasispyr÷. Kaip
kulka šov÷ Klastūnyno link.
- AAAAA!
Visi išsisklaid÷ įsiveržus „Žaibui“. Andželinai liko atviras kelias.
- ĮMETö! ĮMETö! Grifų gūžta pirmauja aštuoniasdešimt-dvidešimt!
Haris, vos neįsir÷žęs į tribūnas, čiuožtel÷damas sustabd÷ šluotą, apsisuko ir nušvilp÷ į vidurį aikšt÷s.
Staiga jam nutirpo širdis. Džiugiai išsiviepęs, leidosi Smirdžius - o ten,
gal kelios p÷dos virš vejos, žib÷jo aukso kruopel÷!
Haris paspaud÷ „Žaibą“ žemyn, bet Smirdžius buvo kaži kur.
- L÷k! L÷k! - kutrino Haris savo šluotą. Jau tuoj pasivys Smirdžių...
Haris prisiplojo prie koto, bet Boulis paleido į jį Muštuką... Jis jau gali
pasiekti Smirdžiaus kulnus. Jau visai šalia...
Haris met÷si į priekį, paleidęs šluotos kotą. Nublošk÷ Smirdžiaus ranką ir...
- YRA!
Išk÷lęs ranką, jis išlygino „Žaibą“. Stadionas paš÷lo. Haris nuskrido
virš žiūrovų minios. Ausyse keistai zvimb÷. Kumštyje kietai spaud÷ auksinį kamuoliuką, beviltiškai plakantį sparneliais.
Tada prie jo priskriejo Medis ašarų pilnomis akimis. Apkabinęs Hariui kaklą, n÷ kiek nesidrov÷damas pravirko jam ant peties. Į nugarą kaž-
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kas atsakančiai tvojo - Fredis su Džordžu. Po to išgirdo Andželiną, Alisiją ir Keitę šaukiant:
- Mes laim÷jome taurę! Mes laim÷jome taurę!
Susikibusi rankomis, Grifų Gūžtos komanda, užkimusiais balsais valiuodama, netvarkingai nusileido žem÷n.
Į aikštę, perlipę užtvaras, plūdo raudonomis rožel÷mis pasipuošę Grifų
Gūžtos gerb÷jai. Visi puol÷ juos gl÷besčiuoti. Harį, apkurtintą triukšmo,
suspaud÷ iš visų pusių. Paskui juos visus minia ant pečių išneš÷ iš stadiono. Jis išvydo Hagridą, visą apsiklijavusį raudonomis rožel÷mis ir baubiantį:
- Tu juos įveikei, Hari, įveikei! Palauk, kai pasakysiu Kietasprandžiui!
Persis, pamiršęs visą orumą, šokin÷jo it pamišęs. Profesor÷ Makgonagal kūkčiojo garsiau ir už Medį, šluostydamasi akis Grifų Gūžtos v÷liava. Pagaliau prasispraud÷ ir Ronis su Hermiona. Jie nerado žodžių. Tik
šypsojosi nušvitę ir žiūr÷jo, kaip Harį minia neša prie tribūnos, kur stov÷jo Dumbldoras su didžiule kvidičo taure rankose.
Jei čia būtų atsiradęs nors vienas Psichas... Sriūbaujantis Medis Hariui
perdav÷ taurę, ir jis ją iškeldamas jaut÷, kad šią akimirką gal÷tų išburti
geriausią pasaulyje Gyn÷ją.
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ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS

Profesor÷s Treloni pranašyst÷
Hario džiaugsmas laim÷jus kvidičo taurę neišbl÷so mažiausiai savaitę.
Regis, net orai švent÷ šį įvykį: artinantis birželiui, nusistov÷jo giedros ir
karštos dienos, visiems rūp÷jo tik maklin÷ti, gulin÷ti ant žol÷s pasistačius butelį moliūgų sulčių, gal dar pažaisti Auksinukais ar tiesiog žiopsoti, kaip viršum ežero mieguistai skraidžioja laumžirgiai.
Tačiau negal÷jo to daryti. Egzaminai buvo ant nosies, tod÷l užuot tinginiavę mokiniai gavo lind÷ti pilyje, džiovinti smegenis, nors pro langus
sklido saldūs vasaros kvapai. Net Fredį su Džordžu gal÷jai pamatyti mokantis: jų lauk÷ Vidutinio lygio magijos egzaminas. Persis ruoš÷si laikyti
VSMT - Velniško Sunkumo Magijos Testus, būtinus aukščiausiai Hogvartso kvalifikacijai gauti. Kadangi Persis taik÷ į tarnybą Magijos ministerijoje, jam reik÷jo geriausių pažymių. Jis pasidar÷ labai irzlus ir žiauriai
bausdavo visus, kas tik vakare sudrumsdavo ramybę bendrajame kambaryje. Už jį mokslais labiau rūpinosi tik Hermiona.
Haris su Roniu liov÷si ją klausin÷ti, kaip ji sugeba vienu metu būti
keliose pamokose, bet ir jie neištv÷r÷ pamatę jos susidarytą egzaminų
tvarkaraštį. Pirmas stulpelis skelb÷:
PIRMADIENIS
9 val. - aritmomantija
9 val. - transfigūracija
Pietūs
13 val. - ker÷jimas
13 val. - runos
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- Hermiona? - tar÷ Ronis atsargiai, nes šiomis dienomis ji kaipmat
pratrūkdavo pykčiu. - Hm... Ar kartais nesuklydai nusirašydama?
- Ką? - purkštel÷jo Hermiona. Pa÷musi tvarkaraštį pasižiūr÷jo. - Ne,
nesuklydau.
- Ar verta klausti, kaip ketini tą pačią valandą laikyti du egzaminus? prabilo Haris.
- Neverta, - atkirto Hermiona. - Ar nemat÷te mano „Numerologijos
ir gramatikos“?
- Žinoma. Aš ją pasiskolinau, kad tur÷čiau ką paskaityti prieš miegą, - labai ramiai atsak÷ Ronis. Ieškodama knygos, Hermiona ÷m÷ kilnoti pergamento krūvas ant stalo. Staiga už lango sušnar÷jo ir į kambarį
įskrido Hedviga, snape sugnybusi raštelį.
- Nuo Hagrido, - pasak÷ Haris, atlenkęs lapuką. - Kietasprandžio
skundo svarstymas paskirtas šeštą dieną.
- Tą dieną baigiasi egzaminai, - tar÷ Hermiona, tebeieškodama vadov÷lio.
- Ir tai bus daroma čionai, - toliau skait÷ Haris. - Atvyks kažkas iš
Magijos ministerijos ir... ir budelis.
Hermiona krūptel÷jo ir pak÷l÷ akis.
- Į skundo svarstymą atvyksta budelis! Panašu, kad jau viskas nuspręsta!
- Panašu, - ištar÷ Haris.
- Kokią jie turi teisę! - karščiavosi Ronis. - Skaičiau iki nuprot÷jimo,
kol pririnkau jam medžiagos! Kaip jie gali neatsižvelgti!
Tačiau Haris su siaubu suvok÷, kad Pavojingų gyvūnų likvidavimo
komitetas nusprend÷ palaikyti pono Smirdžiaus pusę. Drakas, kiek pritilęs po Grifų Gūžtos pergal÷s, pastarosiomis dienomis v÷l atkuto. Iš nugirstų juokelių Haris suprato, jog Smirdžius net neabejoja, kad Kietasprandis bus nubaustas mirtimi, ir didžiavosi prie šito prisid÷jęs. Tokiomis akimirkomis Haris sunkiai susivaldydavo nepasekęs Hermionos pavyzdžiu ir netrenkęs Smirdžiui antausio. Blogiausia, kad jie netur÷jo nei
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laiko, nei galimyb÷s Hagrido aplankyti: griežtos apsaugos taisykl÷s nebuvo atšauktos, o Haris nedrįso lįsti į vienaakę raganą pasiimti neregimojo apsiausto.
*
Prasid÷jo egzaminų savait÷, ir pilį apgaub÷ nenormali tyla. Trečiakursiai
pirmadienio vidurdienį išlindo iš transfigūracijos egzamino išl÷pę ir papilkę, lygindami rezultatus ir dejuodami d÷l užduočių sunkumo - be kita ko, reik÷jo arbatinuką paversti v÷žliu. Hermiona visus erzino aiškindama, kaip jos v÷žlys buvo tikrai panašus į v÷žlį, tarsi tai kam nors būtų
rūp÷ję.
- Maniškis vietoj uodeg÷l÷s tebetur÷jo snapelį, koks košmaras...
- Gal v÷žlys tur÷jo leisti garą?
- Ant jo šarvo liko arbatinuko piešinys, kaip manot, ar už tai sumažins pažymį?
Paskui, stačiais kąsniais prariję pietus, visi nuskub÷jo į viršų laikyti
ker÷jimo egzamino. Hermiona neklydo: profesorius Flitvikas tikrai egzaminavo iš Pralinksminimo kerų. Susijaudinęs Haris truputį persisteng÷, ir jo porininkas Ronis, prasid÷jus isteriško juoko priepuoliui, tur÷jo
būti išvestas į tuščią klasę, kur išbuvo valandą, - kol pats gal÷jo imtis
kerų. Po vakarien÷s mokiniai išsiskirst÷ po koledžų bendruosius kambarius, tačiau ne ils÷tis, o kartoti magiškųjų gyvūnų priežiūros, nuodų bei
vaistų ir astronomijos.
Kitą rytą Hagridas s÷d÷jo magiškųjų gyvūnų egzamine niūriai susimąstęs - buvo matyti, kad jo širdis abejinga viskam, kas vyksta klas÷je.
Jis atsineš÷ nemažą vonelę šviežių Didžkirmių ir pasak÷, kad egzaminą
jie išlaikys tada, jeigu po valandos Didžkirmiai tebebus gyvi. Kadangi
Didžkirmiams labiausiai patinka, kai niekas prie jų nelenda, šis egzaminas buvo reto lengvumo, tad Haris, Ronis ir Hermiona gal÷jo į valias
prisišnek÷ti su Hagridu.
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- Kietasprand÷lis šiek tiek nusiminęs, - pasak÷ Hagridas, pasilenkdamas neva pažiūr÷ti, ar teb÷ra gyvas Hario Didžkirmis. - Per ilgai uždarytas. Tačiau... poryt sužinosime... ar taip, ar taip...
Po pietų jie laik÷ nuodų ir vaistų egzaminą. Visiškas žlugimas. Kad ir
kaip Haris steng÷si, Supainiojimo viralas netiršt÷jo, ir gana. Sneipas stov÷jo šalia ir steb÷jo kerštingai šypsodamas. Prieš nueidamas užrašuose
brūkštel÷jo kažką labai panašaus į nulinį įvertinimą.
Paskui, jau vidury nakties, ant aukščiausio bokšto prasid÷jo astronomijos egzaminas. Trečiadienio rytą - magijos istorija. Haris suskrebeno
viską, ką apie viduramžių raganų medžiokles jam buvo pasakojęs ledain÷s savininkas Floreanas Fortiskju. Gaila, kad tvankioje klas÷je jis netur÷jo Fortiskju grietininių ledų su riešutais ir šokoladu. Trečiadienio popiet÷ buvo skirta herbalogijos egzaminui, jis vyko saul÷s kepinamuose
šiltnamiuose. Po to, nuo saul÷s peršinčiais sprandais, - v÷l į bendrąjį
kambarį. Galvoje tik viena mintis: kad kitą dieną tuo pačiu laiku viskas
bus baigta.
Ketvirtadienio rytą buvo priešpaskutinis egzaminas - apsigynimo nuo
juodosios magijos. Profesorius Lubinas jį pareng÷ nereg÷tai įdomiai: kieme, saul÷s atokaitoje, jų lauk÷ tarsi koks kliūčių ruožas. Jie tur÷jo perbristi gilų basein÷lį, į kurį buvo įleistas Gabikis, pereiti tarp duobių, kuriose knibžd÷te knibžd÷jo Raudonkepurių, šleps÷ti per pelkutę nepasiduodami Pankelio klaidinimui, galiausiai įlįsti į seno medžio drevę ir susikauti su nauju kauku.
- Puiku, Hari, - murm÷jo Lubinas, kai Haris išsišiepęs išlindo iš drev÷s. - Aukščiausias pažymys.
Nuraudęs iš pasitenkinimo, Haris liko pasižiūr÷ti, kaip seksis Roniui
su Hermiona. Roniui sek÷si gerai, kol susidūr÷ su Pankeliu - tasai jį s÷kmingai nuviliojo nuo tako, ir Ronis iki pus÷s murktel÷jo į marmalynę.
Hermiona viską dar÷ tobulai iki drev÷s su kauku. Gal po minut÷s ji spiegdama iššoko lauk.
- Kas yra, Hermiona? - nustebo Lubinas.
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- Pro... profesor÷ Makgonagal! - parod÷ Hermiona į drevę. - Ji man
pasak÷, kad jos egzamino neišlaikiau!
Šiaip ne taip Hermioną pavyko nuraminti. Kai ji pagaliau susitvard÷,
visi trys grįžo į pilį. Ronis dar buvo linkęs pasišaipyti iš Hermionos kauko, bet jų pasižodžiavimą nutrauk÷ netik÷tas vaizdas laiptų viršuje. Sukaitęs su savo dryžuotu švarku, tenai stov÷jo Kornelijus Karamel÷ ir žvalg÷si po kiemą. Jis krūptel÷jo pamatęs Harį.
- Sveikas, Hari! Ką tik iš egzamino? Jau beveik pabaiga?
- Taip,- tarstel÷jo Haris. Hermiona ir Ronis, nusprendę su magijos
ministru nesišnek÷ti, liko stov÷ti atokiau.
- Graži diena, - nužvelg÷ ežerą Karamel÷. - Gaila... gaila... - Giliai
atsidusęs, atsisuko į Harį.
- Atvykau čia nemaloniu reikalu, Hari. Pavojingų gyvūnų likvidavimo komitetas papraš÷ mane pabūti liudininku per išprot÷jusio hipogrifo egzekuciją. Mat man ir taip reik÷jo apsilankyti Hogvartse d÷l Bleko.
- Ar tai reiškia, kad skundas jau apsvarstytas? - staiga ženg÷ artyn
Ronis.
- Ne, ne, svarstymas paskirtas šią popietę, - smalsiai pažiūr÷jo į Ronį
Karamel÷.
- Tuomet jums gal nereik÷s būti egzekucijos liudininku! - nepasidav÷
Ronis. - Hipogrifas dar gali būti išteisintas!
Karamelei nesp÷jus prabilti, pro duris jam už nugaros iš÷jo du burtininkai. Vienas toks senut÷lis, kad, regis, čia pat subyr÷s. Kitas buvo aukštas
ir tvirtas, siauručiais juodais ūseliais. Haris sumet÷, jog jie yra Pavojingų
gyvūnų likvidavimo komiteto atstovai, nes senut÷lis burtininkas prisimerkęs pasižiūr÷jo į Hagrido trobelę ir tyliai tar÷:
- Vai vai, aš jau per senas tokiems dalykams... Antrą valandą, ar ne,
Karamele?
Juodaūsis kažką pagraib÷ už diržo. Haris pamat÷, kad jis storu nykščiu perbrauk÷ palei spindinčius kirvio ašmenis. Ronis išsižiojo kažko sakyti, bet Hermiona niūktel÷jo jam į šoną ir galva parod÷ eiti vidun.
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- Ko mane sulaikei? - niršo Ronis, kai jie į÷jo į salę pietų. - Ar matei
juos? Jau pasiruošę kirvį! Kokia neteisyb÷!
- Roni, tavo t÷tis dirba ministerijoje. Negali draskyti akių jo viršininkui! - pasak÷ Hermiona, bet irgi nusiminusi. - Jeigu tik Hagridas šį
kartą
nepames galvos ir tinkamai gins Kietasprandį, jis tikrai liks gyvas...
Bet Haris mat÷, jog Hermiona pati netiki tuo, ką sako. Aplinkui prie
stalų visi linksmai šurmuliavo laukdami egzaminų pabaigos, tačiau Haris, Ronis ir Hermiona, susikrimtę d÷l Hagrido su Kietasprandžiu, prie
to linksmumo nesid÷jo.
Hariui ir Roniui paskutinis egzaminas buvo ateities būrimo, Hermionai - žiobarotyra. Jie kartu užlipo marmuro laiptais. Hermiona liko antrame aukšte, o Haris su Roniu užkop÷ į aštuntą aukštą, kur draugai jau
s÷d÷jo prie kop÷čių į profesor÷s Treloni kabinetą, bandydami paskutinę
minutę dar ką nors pasikartoti.
- Ji visus šauks po vieną, - praneš÷ Nevilis, kai jie klestel÷jo šalia. Ant
kelių jis tur÷jo „Ateitį be paslapties šydo“, atskleistą ties puslapiais apie
būrimą iš kristalinio rutulio. - Ar jūs sugeb÷jote bent kartą ką nors įžiūr÷ti tame rutulyje? - liūdnai paklaus÷ jis.
- Nee... - nerūpestingai tarstel÷jo Ronis. Jis tolydžio dirsčiojo į laikrodį ant rankos. Haris suprato, jog skaičiuoja laiką iki Kietasprandžio
skundo svarstymo.
Eil÷ prie kabineto trump÷jo labai pamažu. Vos kas nulipdavo sidabrin÷mis kop÷čiomis, kiti apipuldavo:
- Ko klaus÷? Ar pasisek÷? Tačiau n÷ vienas nieko neaiškino.
- Sak÷, kad jeigu jums išplep÷siu, man atsitiks didel÷ nelaim÷! - aimanavo nulipęs Nevilis.
- Labai patogu, - prunkštel÷jo Ronis. - Žinot, pradedu tik÷ti, kad Hermiona d÷l jos neklydo, - parod÷ jis pirštu į lubas. - Sena sukčiuvien÷.
- Aha, - burbtel÷jo Haris, dirstel÷damas į savo laikrodį. Dvi valandos. - Gal÷tų ir greičiau...
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Parvat÷ nulipo išdidžiai švytinti.
- Ji sak÷, kad aš turiu aiškiaregyst÷s dovaną, - pareišk÷ ji Hariui ir
Roniui. - Ko tik aš nemačiau... Na, s÷km÷s!
Ji nu÷jo prie savo draug÷s Levandos.
- Ronaldas Vizlis, - prabilo virš galvų pažįstamas ašaringas balsas. Ronis vyptel÷jo Hariui ir užlipo. Haris liko vienas. Atsis÷do ant grindų, atsišliejo į sieną ir ÷m÷ klausytis, kaip saul÷s nušviestame lange zirzia mus÷. Mintys l÷k÷ pas Hagridą.
Pagaliau po gerų dvidešimties minučių ant kop÷čių išlindo didžiul÷s
Ronio p÷dos.
- Kaip sek÷si? - atsistojo Haris.
- Šlamštas. N÷ velnio nemačiau, tod÷l prikūriau. Nors nemanau, kad
ji patik÷jo...
- Pasimatysime bendrajame kambaryje, - sumurm÷jo Haris, profesorei pašaukus: „Haris Poteris!“
Bokšto kambaryje buvo karščiau negu bet kada: užuolaidos užtrauktos, židinys pleška. Nuo įprastinio šleikštaus kvapo Harį užpuol÷ kosulys. Tarp kr÷slų ir staliukų jis nuvairavo prie profesor÷s Treloni, s÷dinčios priešais didelį kristalo rutulį.
- Laba diena, vaike, - tyliai pasisveikino ji. - Prašom įsižiūr÷ti į Rutulį... Neskub÷k. Tada man pasakysi, ką matai.
Haris palinko prie kristalo ir įsispoksojo į jį. Spoksojo iš paskutiniųjų,
tačiau, be baltos miglos sūkurių, nieko daugiau neįžvelg÷.
- Na? - mandagiai tarstel÷jo profesor÷ Treloni. - Ką matai?
Karštis buvo neapsakomas, nosį grauž÷ kvapūs dūmai, smilkstantys
iš židinio. Prisiminęs, ką sak÷ Ronis, nutar÷ apsimesti.
- Aaa... Tamsų pavidalą...
- Ką jis primena? - sušnibžd÷jo profesor÷. - Pagalvok...
Haris ÷m÷ karštligiškai galvoti ir pasirinko Kietasprandį.
- Hipogrifą, - tvirtai atsak÷.
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- Iš tiesų! - sukužd÷jo profesor÷, greitai rašydama pergamente ant
kelių. - Berniuk, tu turbūt regi, kaip baigsis vargšo Hagrido b÷dos su
Magijos ministerija. Žiūr÷k atidžiau... Ar hipogrifas tau atrodo... su
galva?
- Taip, - nedvejodamas atsak÷ Haris.
- Tikrai? Ar tikrai tą regi, vaikeli? Gal jis kartais raitosi ant žem÷s, o
šalia stovinti figūra užsimoja kirviu?
- Ne! - atkirto Haris. Jam jau dar÷si silpna.
- Jokio kraujo? Nei verkiančio Hagrido?
- Ne! - pakartojo Haris, nieko daugiau netrokšdamas, kaip tik mauti
iš to kambario ir to karščio. - Jis gyvas ir sveikas. Ir nuskrenda...
Profesor÷ Treloni atsiduso.
- Na, vaike, manau, užtenka. Šiek tiek nusivyliau, bet neabejoju, kad
tu labai stengeisi.
Haris su palengv÷jimu atsistojo, pasi÷m÷ kuprinę ir buvo belipąs iš
kambario, kai staiga jį sustabd÷ griežtas balsas:
- Tai atsitiks šią naktį.
Haris žaibiškai atsisuko. Profesor÷ Treloni s÷d÷jo kr÷sle įsitempusi,
akys klaidžiojo, burna pražiota.
- Atsiprašau?
Tačiau profesor÷ jo lyg negird÷jo, tik stulpu pastat÷ akis. Haris stov÷jo
apimtas siaubo. Ji atrod÷ lyg ištikta kokio priepuolio. Jis pagalvojo, ar
nereik÷tų b÷gti į ligoninę, tačiau profesor÷ v÷l prabilo - balsu, n÷ kiek
nepanašiu į savo:
- Tamsos Valdovas likęs vienišas ir be draugų, apleistas bendražygių. Jo tarnas dvylika metų buvo surakintas grandin÷mis. Šiąnakt prieš vidurnaktį tarnas
ištrūks ir grįš pas savo poną. Tarno padedamas Tamsos Valdovas prisikels dar
galingesnis ir baisesnis. Šiąnakt... prieš pusiaunaktį... tarnas... sugrįš... pas
savo poną...
Profesor÷s galva nuknabo ant krūtin÷s. Ji sukriok÷. Staiga v÷l pak÷l÷
galvą.
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- Atsiprašau, berniuk, - tar÷ svajingu balsu. - Toks karštis, supranti...
ömiau ir užsnūdau...
Haris tebestov÷jo išpl÷tęs akis.
- Ar kas negerai, vaikeli?
- Jūs... jūs ką tik pasak÷te, kad... kad Tamsos Valdovas v÷l prisikels...
kad pas jį grįš jo tarnas...
Profesor÷ Treloni nuoširdžiai apstulbo.
- Tamsos Valdovas? Tas, Kurio Nevalia Min÷ti? Vaikeli, neder÷tų šitaip juokauti. Prisikels... Na, žinote!
- Bet jūs pati ką tik sak÷te! Sak÷te, kad Tamsos Valdovas...
- Man regis, vaike, kad ir pats buvai prisnūdęs! - atšov÷ profesor÷. Aš tikrai nedrįsčiau pranašauti tokio neįtik÷tino dalyko!
Haris nulipo žem÷n didžiai susimąstęs. Nejaugi jis ką tik išgirdo profesorę Treloni iš tikrųjų pranašaujant? O gal tai tebuvo įspūdingai suvaidinta egzamino pabaiga?
Po penkių minučių jis jau dūm÷ pro apsaugos trolius, saugančius kelią į Grifų Gūžtą. Galvoje tebeskamb÷jo profesor÷s Treloni žodžiai. Į priešingą pusę, į lauką, kvatodami ir pokštaudami skub÷jo laisv÷s išsiilgę
mokiniai. Bendrąjį kambarį rado beveik tuščią. Vienoje kert÷je s÷d÷jo
Ronis su Hermiona.
- Profesor÷ Treloni, - uždusęs prad÷jo Haris, - man ką tik sak÷... - Ir
nutilo išvydęs jų veidus.
- Kietasprandis pralaim÷jo, - niūriai tar÷ Ronis. - Hagridas štai ką at
siunt÷.
Šį sykį Hagrido laiškelis buvo sausas, neišmargintas ašarų, tačiau vargiai įskaitomas, nes rašytas nežmoniškai drebančia ranka.
Pralaim÷jau. Jį nukirsdins saulei leidžiantis. Niekuo negalite pad÷ti.
Neateikit. Nenoriu, kad šitai matytum÷t.
Hagridas
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- Turime eiti, - iškart pasak÷ Haris. - Negalima, kad vienas s÷d÷tų ir lauktų
budelio!
- Saulei leidžiantis... - pad÷rusiomis akimis žvelgdamas pro langą,
pakartojo Ronis. - Mūsų niekas neleis. Ypač tavęs, Hari.
Haris susi÷m÷ galvą ir ÷m÷ galvoti.
- Jeigu tik tur÷tume neregimąjį apsiaustą...
- Kur jis? - paklaus÷ Hermiona.
Haris jai papasakojo, kaip apsiaustą palikęs tunelyje po nelemta vienaake ragana.
- ... jeigu Sneipas mane pamatys netoli tos vietos, bus blogai, - užbaig÷.
- Teisyb÷, - stodamasi tar÷ Hermiona. - Jeigu pamatys tave... Kaip
atidaryti tos raganos kuprą?
- Pa... paliesti lazdele ir ištarti: Dissendium. Bet...
Hermiona nebelauk÷, ką jis dar pasakys. Ji nudrož÷ per kambarį, pastūm÷ Storul÷s portretą ir dingo.
- Nejaugi iš÷jo paimti apsiausto? - išpūt÷ akis Ronis.
Taip ir buvo. Hermiona grįžo po penkiolikos minučių, po drabužiais
pasl÷pusi neregimąjį apsiaustą.
- Hermiona, nesuprantu, kas tave aps÷do! - steb÷josi Ronis. - Čia duodi į ausį Smirdžiui, čia parodai špygą profesorei Treloni...
Hermiona atrod÷ labai patenkinta savimi.
*
Vakarieniauti jie nu÷jo kartu su visais, bet paskui į Grifų Gūžtą negrįžo. Haris apsiaustą pasikišo po drabužiais, tod÷l tur÷jo eiti susid÷jęs
rankas, kad nesimatytų iškilumo. Jie sulindo į tuščią kambarį vestibiulio šone ir tūnojo tol, kol liko laisvas kelias. Vestibiuliu nuskub÷jus paskutinei mokinių porai ir kažkur trinktel÷jus durims, Hermiona iškišo
galvą.
- Tvarka, - sušnibžd÷jo, - nieko n÷ra. Gaubiam÷s apsiaustu...
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Susiglaudę po apsiaustu, kad niekas nepamatytų, jie nutipeno vestibiuliu ir iš÷ję nulipo pilies laiptais. Saul÷ jau leidosi už Uždraustojo miško, nužerdama auksu medžių viršūnes.
Pri÷ję pabeld÷ į Hagrido trobelę. Tas ne iškart įleido, o kai atidar÷ duris, išbalęs ir dreb÷damas ÷m÷ dairytis svečio.
- Čia mes, - sukužd÷jo Haris. - Mes su neregimuoju apsiaustu. Įleisk,
ir mes nusisiausime.
- Nereik÷jo jums ateiti, - sušnypšt÷ Hagridas, tačiau įleido. Greit užtrenk÷ duris, ir Haris nutrauk÷ apsiaustą.
Hagridas neverk÷ ir nepuol÷ jiems ant kaklo. Atrod÷ panašus į žmogų, kuris nesigaudo, kur esąs ar ką turįs daryti. Tas bej÷giškumas buvo
blogiau negu ašaros.
- Norit arbatos? - paklaus÷. Drebančiomis rankomis užkait÷ arbatinį.
- Kur Kietasprandis, Hagridai? - nedrąsiai tar÷ Hermiona.
- Lauke, - atsak÷ pienu aplaistydamas visą stalą. - Pririšau moliūgų
sklypelyje. Pamaniau, tegu pasižiūri į medžius ir... ir pakv÷puoja grynu
oru prieš...
Hagrido ranka taip sudreb÷jo, kad pieno ąsot÷lis išslydo ir sudužo
ant grindų į šipulius.
- Aš sutvarkysiu, Hagridai, - greitai pri÷jo Hermiona ir ÷m÷ rinkti
šukes.
- Indaujoje dar yra kitas, - tar÷ Hagridas ir atsis÷do rankove braukdamas nuo kaktos prakaitą. Haris žvilgtel÷jo į Ronį, tas atsak÷ beviltišku
žvilgsniu.
- Ar kas nors gali pad÷ti, Hagridai? - piktai paklaus÷ Haris, s÷sdamasis greta. - Dumbldoras...
- Band÷. Jis negali įsakin÷ti Komitetui. Sak÷ jiems, kad Kietasprandis
nepavojingas, bet jie bijo. Žinote, koks tas Liucijus Smirdžius. Tikriausiai
jiems prigrasino. Be to, budelis Makniras - senas Smirdžiaus bičiulis. Ką
gi, padaryta bus greitai ir švariai... Ir aš būsiu šalia... - nurijo seilę Hag-
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ridas. Jo akys lakst÷ po visą trobelę lyg ieškodamos kokios vilties ar paguodos.
- Ir Dumbldoras žada ateiti. Rytą man paraš÷. Sak÷, kad nori būti...
būti su manim. Didis žmogus tasai Dumbldoras...
Hermiona, indaujoje ieškojusi ąsot÷lio, sukūkčiojo. Ji atsigręž÷ su kitu
ąsot÷liu rankoje, vos tramdydama ašaras.
- Ir mes būsime su tavimi, Hagridai, - prabilo ji, tačiau Hagridas papurt÷ gauruotą galvą.
- Jums reikia grįžti į pilį. Jau sakiau, kad neleisiu žiūr÷ti. Ir čia jums
negalima būti. Jeigu Karamel÷ ar Dumbldoras sugaus tave vaikštin÷jant
be leidimo, Hari, bus riesta.
Hermionos veidu ritosi ašaros, bet ji jas sl÷p÷ nuo Hagrido, kilnodama arbatos indus. Pa÷musi butelį ir jau nor÷dama įpilti į ąsot÷lį pieno,
garsiai suspigo.
- Roni! Negaliu patik÷ti! Susna!
Ronis išsižiojo.
- Ką čia šneki?
Hermiona atneš÷ ąsot÷lį prie stalo ir apvert÷ jį. Gailiai cypdama ir stengdamasi įsiropšt atgal, ant stalo šleptel÷jo Susna.
- Susna! - apstulbęs ištar÷ Ronis. - Susna, ką čia veiki?
Sugriebęs spurdančią žiurkę, išk÷l÷ ją į šviesą. Susna atrod÷ siaubingai. Visiškai sudžiūvusi, nuplikusiais lopais. Ronio rankoje ji vizg÷jo iš
paskutiniųjų bandydama ištrūkti.
- Viskas gerai, Susna! - ramino ją Ronis. - Kačių n÷ra! Niekas tavęs
nenuskriaus!
Staiga Hagridas atsistojo įbedęs akis į langą. Paprastai raudonas jo
veidas išbalo kaip pergamentas.
- Jau ateina...
Haris, Ronis ir Hermiona atsisuko. Nuo pilies laiptų lipo žmonių grupel÷. Priekyje ÷jo Albas Dumbldoras. Saul÷lydžio žaroje jo ilga barzda
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spind÷jo sidabru. Šalia jo trepeno Kornelijus Karamel÷. Už jų dūlino kretantis Komiteto narys ir ženg÷ budelis Makniras.
- Eikit iš čia, - dreb÷damas tar÷ Hagridas. - Jie neturi jūsų rasti.
Eikit...
Ronis įsikišo kišen÷n Susną, o Hermiona pa÷m÷ apsiaustą.
- Išleisiu jus pro užpakalines duris, - pasak÷ Hagridas.
Jie iš÷jo į užpakalinį kiemą. Haris jaut÷si kažkaip keistai, ypač kai už
moliūgų sklypelio išvydo prie medžio pririštą Kietasprandį. Gyvūnas,
regis, jaut÷, kad kažkas vyksta. Jis neramiai sukiojo smailią galvą ir nagais drask÷ žemę.
- Viskas gerai, Kietasprand÷li, - tar÷ Hagridas. - Viskas gerai. Eikit, atsigręž÷ jis į tris draugus.
Bet jie nesijudino iš vietos.
- Hagridai, mes negalime...
- Mes jiems pasakysime, kaip iš tikrųjų buvo...
- Jie negali jo nužudyti...
- Eikit! - užriko Hagridas. - Man užtenka ir savų b÷dų, o jeigu dar jūs
įkliūtum÷t...
Nebuvo ko daryti. Vos sp÷jo visi trys apsigaubti apsiaustu, priešais
trobelę išgirdo balsus. Hagridas pažvelg÷ tenai, kur jie ką tik prapuol÷.
- Paskub÷kit, - kimiai pridūr÷. - Nesiklausykit...
Jam grįžus į trobelę, pasigirdo beldimas.
Haris, Ronis ir Hermiona lyg apduję l÷tai pasuko aplink trobelę. Kai
ap÷jo, priekin÷s durys garsiai užsitrenk÷.
- Paskub÷kim, gerai? - sušnibžd÷jo Hermiona. - Aš nebegaliu, neištversiu.
Jie ÷m÷ lipti į pilies kalną. Saul÷ jau beveik pasisl÷p÷, pilkas dangus
nusidaž÷ violetine spalva, o vakarinis skliautas suliepsnojo raudonai.
Ronis sustojo it nudiegtas.
- Roni, einam, - maldavo Hermiona.
- Susna... negaliu išlaikyti...
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Ronis susilenkęs steng÷si neišleisti Susnos iš kišen÷s, tačiau žiurk÷ tiesiog paklaiko: cypdama, tarsi ją kas pjautų, spurd÷jo ir drask÷si, ir vis
taik÷si suleisti dantis Roniui į ranką.
- Susna, tu kvaiša, čia aš, Ronis.
Už nugarų jie išgirdo atsidarant duris ir vyrų balsus.
- Roni, paskub÷kim, jie įvykdys bausmę! - sušnibžd÷jo Hermiona.
- Susna, raminkis!
Jie ženg÷ tolyn. Haris, kaip ir Hermiona, steng÷si negird÷ti užpakalyje
dudenančių balsų. Ronis v÷l sustojo.
- Negaliu jos išlaikyti. Susna, nutilk, nes mus išgirs...
Žiurk÷ cyp÷ kaip padūkusi, bet garsai, sklindantys iš Hagrido sodo,
buvo garsesni. Šūkalojimas, paskui tyla, paskui ore sušvilp÷ ir dunkstel÷jo kirvis.
Hermiona susvyravo.
- Nukirto! - sušnibžd÷jo ji Hariui. - Negaliu patik÷ti - nukirto!

258

SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS

Katinas, žiurk÷ ir šuo
Haris neteko nuovokos. Visi trys stov÷jo po neregimuoju apsiaustu sustingę iš siaubo. Paskutiniai saul÷s spinduliai kruvina šviesa užliejo tamsiais šeš÷liais nuklotą žemę. Staiga jie išgirdo raudą.
- Hagridas, - sumurm÷jo Haris. Negalvodamas, ką daro, apsisuko ir
÷m÷ eiti, bet Ronis su Hermiona jį sulaik÷.
- Negalima, - pasak÷ perbalęs Ronis. - Jis tur÷s dar didesnių nemalonumų, jeigu jie sužinos, kad buvome pas jį.
Hermiona tankiai alsavo.
- Kaip gal÷jo? Kaip jie gal÷jo?
- Einam, - paragino Ronis, kalendamas dantimis.
Skub÷ti jie nedrįso, kad kuris nors neišlįstų iš po apsiausto. Sparčiai
temo. Kai pasiek÷ kiemą, viską jau gaub÷ juoda tamsa.
- Susna, tyl÷k, - tar÷ Ronis, spausdamas kišenę. Žiurk÷ paš÷lusiai dauž÷si. Staiga Ronis v÷l sustojo bandydamas Susną įgrūsti giliau. - Kas tau
pasidar÷, kvaila žiurke? Ai! Įkando!
- Roni, tyliau! - sudraud÷ jį Hermiona. - Tuoj sugrįš Karamel÷...
- Susna visai pasiuto...
Susna aiškiai nuprot÷jo iš siaubo. Ronis vos įsteng÷ ją išlaikyti.
- Kas vis d÷lto jai yra?
Tačiau Haris ką tik pamat÷ Banditą: prisiplojęs prie žem÷s, tamsoje
kraupiai žibančiomis geltonomis akimis, katinas šliauž÷ jų pus÷n. Neaišku, ar jis juos mat÷, ar sek÷ paskui Susnos cypavimą.
- Banditas! - sudejavo Hermiona. - Ne, eik šalin, Bandite! Škac!
Tačiau katinas artinosi.
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- Susna, ne!
Ką tu - žiurk÷ išslydo Roniui iš rankų, šlumštel÷jo žem÷n ir smuko į
tamsą. Banditas d÷jo šuolį ir nusivijo ją. Hermionai su Hariu nesp÷jus
sulaikyti, Ronis n÷r÷ iš po apsiausto ir puol÷ jiems iš paskos.
- Roni! - sušuko Hermiona.
Nieko nelaukdami, Haris su Hermiona taip pat juos nusivijo. B÷gti
po apsiaustu buvo neįmanoma, tod÷l jį nusi÷m÷. Dabar apsiaustas plev÷savo jiems už nugarų it kokia v÷liava. Jau gird÷ti, kaip priekyje, koneveikdamas Banditą, trepsi Ronis.
- Nešdinkis sau, nelįsk... Susna, eikš čia...
Smarkus plumptel÷jimas.
- Aha! Škac, bjaurybe...
Haris su Hermiona vos neužgriuvo ant Ronio. Jis tysojo ant žem÷s,
tačiau Susna v÷l buvo atsidūrusi jo kišen÷je.
- Roni, eikš po apsiaustu, - uždususi pakviet÷ Hermiona. - Tuoj pat
grįš Dumbldoras... ministras...
Jie nesp÷jo nei apsigaubti, nei atgauti kvapo, kai išgirdo tapsint milžiniškas letenas. Ir štai išvydo - į juos lekia didžiulis lyg derva juodas šuo
baltuojančiomis akimis.
Haris siek÷ lazdel÷s, bet nesp÷jo, šuo dryktel÷jo oru ir parblošk÷ jį.
Haris tik sp÷jo pamatyti aštrias iltis, į veidą tvokstel÷jo karštas kvapas...
Tačiau šuo per smarkiai įsib÷g÷jo, tod÷l neišsilaikęs nusirito tolyn. Apkvaitęs, skaudančiais šonais, Haris band÷ atsistoti. Šuo urgzdamas taik÷si v÷l pulti.
Tuo tarpu atsistojo Ronis. Kai šuo puol÷, jis Harį nustūm÷ šalin, ir
šuns nasrai surakino ištiestą Ronio ranką. Haris grieb÷, išpeš÷ padarui
kuokštą plaukų, tačiau šuo nusitemp÷ Ronį it skudurinę l÷lę...
Staiga nežinia kas ir nežinia iš kur Hariui taip smog÷ per veidą, kad jis
v÷l pargriuvo. Išgirdo, kaip, surikusi iš skausmo, parkrito ir Hermiona.
Kruvinu veidu Haris ÷m÷ grabalioti burtų lazdel÷s.
- Lumos! - sukužd÷jo.
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Burtų lazdel÷s šviesoje išvydo drūto medžio kamieną: pasirodo, Susną
jie atsivijo prie pat Gluosnio Galiūno, to mušeikos, ir dabar jo šakos,
girgžd÷damos lyg nuo didžiausio v÷jo, švaist÷si į visas puses neleisdamos jų artyn.
Į kamieno apačioje juoduojančią didelę landą anas šuo band÷ įtempti
Ronį - Ronis priešinosi iš paskutiniųjų, tačiau galva ir stuomuo jau dingo landoje...
- Roni! - sušuko Haris, ir m÷gino pulti paskui draugą, bet sunki šaka
taip baisiai švystel÷jo ore, kad tur÷jo atšokti atgal.
Dabar jie mat÷ tik vieną Ronio koją. Jis ja užsikabino už šaknies, kad
šuo nenutrauktų į gilumą. Ūmiai tarsi šūvis driokstel÷jo - Roniui lūžo
blauzda, o po akimirkos dingo iš akių ir p÷da.
- Hari, reikia ieškoti pagalbos! - šauk÷ Hermiona, irgi paplūdusi krauju. Gluosnis jai prakirto petį.
- Ne! Tas padaras toks didelis, kad gali jį suryti, neturim laiko.
- Patys vieni niekaip tenai neįlįsime...
Jiems band÷ užtvoti dar viena šaka. Jos šakel÷s buvo sugniaužtos į
kumščius.
- Jeigu tas šuo įlindo, įlįsime ir mes. - Haris blašk÷si ieškodamas kelio
tarp nuožmiai besišvaistančių šakų, tačiau medžio šaknų negal÷jai pasiekti nepakliūdamas po smūgių kruša.
- O, pad÷kit, pad÷kit... - be nuovokos murm÷jo Hermiona, trypin÷dama vietoje.
Į priekį šoko Banditas. Kaip gyvat÷ prasmuko po šakomis ir užd÷jo
priekines letenas ant kamieno gumbo.
Medis sustingo, tarytum marmuru virto. N÷ lapelis nekrut÷jo.
- Banditas! - netik÷dama savo akimis, tar÷ Hermiona ir skaudžiai suspaud÷ Hariui ranką. - Iš kur jis gal÷jo žinoti?
- Jis draugauja su tuo šunim, - atsak÷ Haris. - Mačiau juos kartu. Einam. Laikyk paruošta lazdelę.
Jie prib÷go prie kamieno, tačiau juos pralenk÷ Banditas - v÷stel÷jo
savo pasipūtusia uodega ir pirmas įlindo į landą. Haris po jo. Nuslydęs
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žemyn žemių šlaitu, atsidūr÷ labai žemame tunelyje. Katinas buvo toliau, Hario lazdel÷s šviesoje žybčiojo geltonos jo akys. Tuoj pat nučiuož÷
ir Hermiona.
- Kur Ronis? - bailiai sukužd÷jo.
- Tenai, - tar÷ Haris ir susilenkęs ÷m÷ sekti paskui Banditą.
- Kur tas tunelis išeina? - už nugaros paklaus÷ uždususi Hermiona.
- Nežinau. Pl÷šiko plane jis pažym÷tas, bet Fredis su Džordžu sak÷,
kad niekas n÷ra į jį pakliuvęs. Jis užeina už plano krašto, bet greičiausiai
baigiasi Kiauliasodyje.
Jie nuskub÷jo susirietę dvilinki; priekyje šm÷žavo Bandito uodega.
Tunelis nesibaig÷, atrod÷ ne trumpesnis už tą, kuris ved÷ į konditeriją
„Devyni medūs“. Haris galvojo tik apie Ronį ir ką jam gali padaryti tas
didžiulis šuo. Jis b÷go susilenkęs, alsuodamas tankiai ir skausmingai.
Staiga tunelis ÷m÷ kilti, paskui vingiuoti. Bandito nebesimat÷. Tačiau
Haris išvydo blausią šviesą, sklindančią iš nedidel÷s angos.
Haris su Hermiona sustojo gaudydami kvapą ir palinko į priekį. Abu
išk÷l÷ lazdeles ir band÷ įžiūr÷ti, kas yra viduje.
Pamat÷ labai suverstą, pridulk÷jusį kambarį. Sienų apmušalai atplyšę, grindys pritaškytos, baldai tarsi kieno sulaužyti. Langai užkalti.
Haris dirstel÷jo į Hermioną. Ji atrod÷ labai išsigandusi, bet linktel÷jo.
Juodu įlindo pro angą ir apsidair÷. Kambarys tuščias, tačiau durys
dešin÷je atviros, už jų eina tamsus koridorius. Hermiona stv÷r÷ Hariui
už rankos. Jos akys b÷giojo užkaltais langais.
- Hari, - sušnibžd÷jo ji. - Man rodos, mes esame Žviegiančioje
Būdoje.
Haris apsižvalg÷. Netoliese stov÷jo medinis kr÷slas. Iš jo buvo išlaužti
dideli gabalai, viena koja išvis nupl÷šta.
- Vaiduokliai šito negal÷jo padaryti, - tyliai pasak÷ jis.
Virš galvų sugirgžd÷jo. Antrame aukšte kažkas vaikščiojo. Abu pažvelg÷ į lubas. Hermiona taip spaud÷ Hariui ranką, jog jam nutirpo pirštai. Jis susirauk÷, ji linktel÷jo ir paleido ranką.
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Patyliukais jie išslinko į koridorių ir ÷m÷ lipti sukiužusiais laiptais. Viską
deng÷ storas dulkių sluoksnis, išskyrus platų ruožą ant grindų, paliktą
jomis vilkto daikto.
Laiptų aikštel÷je buvo tamsu.
- Nox, - sušnibžd÷jo abudu, ir žibur÷liai jų lazdelių galuose užgeso.
Atviros buvo tik vienos durys. S÷lindami prie jų, viduje išgirdo judant,
tyliai dejuojant, paskui - storą garsų murkimą. Jie v÷l susižvelg÷ ir sutartinai linktel÷jo.
Suspaudęs rankoje lazdelę, Haris spyr÷ į duris, jas atlapodamas.
Didingoje lovoje su baldakimu ir dulkinomis užuolaidomis tysojo Banditas. Juos išvydęs v÷l užparp÷. Ant grindų šalimais, apsikabinęs keistu
kampu styrančią koją, s÷d÷jo Ronis.
Haris su Hermiona prišoko prie jo.
- Roni, kaip tu?
- Kur tas šuo?
- Ne šuo, - sudejavo Ronis, sukandęs dantis. - Hari, tai spąstai...
- Ką?
- Tasai šuo... Animagas...
Ronis žvelg÷ Hariui per petį. Haris atsigręž÷. Šeš÷lyje skendinčias duris
garsiai užtrenk÷ kažkoks vyras.
Nešvarių plaukų kaltūnas jam siek÷ net alkūnes. Jei ne akys, žibančios giliose tamsiose akiduob÷se, sakytum tikras lavonas. Vaškin÷ oda
taip aptempusi veido kaulus, jog atrod÷ it kaukol÷. Vyras iššiep÷ geltonus dantis. Tai buvo Sirijus Blekas.
- Expelliarmus! - sukriok÷ jis, nukreipdamas į juodu Ronio lazdelę.
Hario ir Hermionos lazdel÷s išsprūdo iš rankų ir šov÷ į orą, Blekas jas
sugavo. Tada ženg÷ artyn. Jo akys buvo įsmeigtos į Harį.
- Taip ir maniau, kad atskub÷si gelb÷ti draugo, - kimiai tar÷. Jo balsas
skamb÷jo taip, lyg būtų atpratęs juo naudotis. - Tavo t÷vas irgi būtų gelb÷jęs mane. Drąsus esi, kad neb÷gai ieškoti mokytojo. D÷kui... man bus
lengviau...
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Pasišaipymas iš t÷vo Hariui nuaid÷jo lyg perkūno trenksmas. Krūtinę
užliejo deginanti neapykanta, nepalikdama vietos baimei. Pirmą kartą
gyvenime troško atgauti lazdelę ne tam, kad apsigintų, o nor÷damas pulti... nužudyti. Nebesuvokdamas, ką daro, jis ženg÷ į priekį, bet iš šonų jį
sugrieb÷ dvi poros rankų ir sulaik÷.
- Ne, Hari! - persigandusi sušnibžd÷jo Hermiona. Tačiau Ronis kreip÷si į Bleką.
- Jeigu nori nužudyti Harį, tur÷si ir mus nužudyti! - įtūžęs suriko,
nors kol atsistojo, visiškai išblyško ir vos laik÷si.
Bleko akyse kažkas šm÷stel÷jo.
- Gulk, - ramiai paliep÷ Roniui, - nes dar labiau sužalosi koją.
- Ar gird÷jai? - slopiai ištar÷ Ronis, kabindamasis į Harį, kad nepargriūtų. - Gausi visus tris nugalabyti!
- Šiąnakt čia bus nužudytas tik vienas, - išsišiep÷ Blekas.
- Kod÷l gi? - spjaute išspjov÷ Haris, bandydamas išsiveržti iš Hermionos ir Ronio rankų. - Aną kartą juk nesivaržei? Nepasibod÷jai susprogdinti visų tų Žiobarų, kad atsiteistum su Trumpuliu... Kas yra, gal
Azkabane praskydai?
- Hari! - suinkšt÷ Hermiona. - Tyl÷k!
- JIS NUŽUDö MANO MAMĄ IR TöTĮ! - suriko Haris ir stipriai pasimuistęs ištrūko. Šoko ant Bleko.
Pamiršęs visą magiją. Pamiršęs, kad yra nedidukas ir liesas, vos trylikos metų, o Blekas - aukštas tvirtas vyras. Haris žinojo tik viena: kad
nori Blekui smogti, kuo skaudžiau, nesvarbu, kas laukia jo paties...
Gal nustebintas Hario kvailo poelgio, Blekas nesp÷jo kilstel÷ti lazdel÷s. Haris viena ranka suspaud÷ jam riešą, m÷gindamas ištraukti lazdeles, o kita sudav÷ Blekui į smilkinį. Abudu atsitrenk÷ į sieną.
Hermiona spieg÷, Ronis šauk÷. Lazdel÷s Bleko rankoje iššov÷ kibirkščių spiečių, kuris vos neužkliud÷ Hariui veido. Haris jaut÷, kaip spurda
jo pirštų sugniaužta plaštaka, bet jis nieku gyvu nepaleido, o kita ranka
dauž÷ Bleką kur tik pasiekdamas.
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Tačiau Bleko laisvoji ranka pasiek÷ Hario gerklę.
- Ne, - sušnypšt÷ jis. - Per ilgai laukiau...
Pirštai susigniauž÷, Haris ÷m÷ dusti, akiniai nusmuko.
Staiga ore švystel÷jo Hermionos koja. Aiktel÷jęs Blekas paleido Harį.
Ronis šoko ant rankos su lazdel÷mis, ir Haris išgirdo trakštel÷jimą.
Visiems suvirtus ant grindų, Haris šiaip taip atsistojo, tada pamat÷
riedant savąją lazdelę. Jau buvo ją bečiumpąs, bet...
- Arrrrr!
Į peštynes įsijung÷ Banditas - suleido nagus Hariui į ranką. Haris nublošk÷ jį šalin, bet katinas stryktel÷jo ant lazdel÷s.
- NELIESK! - užriko Haris ir spyr÷ Banditui, tas šnypšdamas atšoko.
Haris čiupo lazdelę ir atsigręž÷.
- Pasitraukit! - sušuko Roniui ir Hermionai.
Kartoti nereik÷jo. Hermiona sukruvinta lūpa nušlubčiojo šonan, dar
sp÷jusi sugriebti savo ir Ronio lazdeles. Ronis nusivilko prie lovos ir aikčiodamas susmuko ant jos, abiem rankom susi÷męs koją. Veidas iš skausmo net pažaliavo.
Blekas tysojo pasienyje. Jo įdubusi krūtin÷ tankiai kilnojosi. Jis žiūr÷jo,
kaip Haris iš l÷to eina prie jo, nutaikęs lazdelę į širdį.
- Nori mane nužudyti, Hari? - sušvokšt÷ Blekas.
Haris sustojo prie jo ir pažvelg÷. Lazdel÷ tebebuvo nutaikyta krūtin÷n. Blekui po kaire akimi jau tamsavo m÷lyn÷, iš nosies b÷go kraujas.
- Tu nužudei mano t÷vus, - pasak÷ Haris šiek tiek drebančiu balsu,
tačiau rankos tvirtai laik÷ lazdelę.
Bleko įdubusios akys žiūr÷jo tiesiai į jį.
- Aš to neneigiu, - labai ramiai tar÷ jis. - Bet jeigu žinotum visą
istoriją...
- Visą istoriją? - pakartojo Haris. Ausyse tvinkčiojo kraujas. - Tu juos
išdavei Voldemortui, daugiau man nieko nereikia žinoti!
- Turi mane išklausyti, - jau nekantraudamas prabilo Blekas. - Jeigu
ne, pasigail÷si... Tu nieko nesupranti.

265

- Suprantu daug geriau, negu tau atrodo, - dar labiau virpančiu balsu
atkirto Haris. - Tu juk niekada jos negird÷jai? Mano mamos... kai nor÷jo
sulaikyti Voldemortą, kad manęs nenužudytų. Tai tavo darbas... tavo...
Abiem nesp÷jus nieko daugiau pasakyti, Hariui pro šoną šm÷kštel÷jo
kažkas rusva. Banditas šastel÷jo Blekui ant krūtin÷s ir atsitūp÷ tiesiai ant
širdies. Blekas sumirks÷jo.
- Eik iš čia, - sumurm÷jo ir pastūm÷ Banditą.
Tačiau katinas nagais įsikibo jam į drabužius, ir n÷ iš vietos. Atsuko į
Harį savo bjaurų suplotą snukį ir įžūliai įbed÷ išsprogusias geltonas akis.
Šone sukūkčiojo Hermiona.
Haris žiūr÷jo į Bleką su Banditu, ranka stipriau spaud÷ lazdelę. Na, ir
kas, jeigu žus ir katinas? Jis juk susimokęs su Bleku. Jeigu nebijo žūti
gelb÷damas Bleką, kas Hariui darbo? Jeigu Blekas nor÷s jį išgelb÷ti, tai
tik įrodys, kad Banditas jam brangesnis už Hario t÷vų gyvybę.
Haris išk÷l÷ lazdelę. Išmuš÷ valanda. Pagaliau jis atkeršys už mamą ir
t÷tį. Nužudys Bleką. Pagaliau...
B÷go sekund÷s, o Haris tebestov÷jo kaip įkastas, išk÷lęs lazdelę, Blekas tebežiūr÷jo į jį, Banditas tebetup÷jo jam ant krūtin÷s. Lovoje šnopavo Ronis, Hermiona tyl÷jo.
Staiga pasigirdo naujas garsas.
Nuaid÷jo žingsniai - pirmame aukšte kažkas ÷jo.
- MES ČIA! - suriko Hermiona. - MES ČIA, VIRŠUJE! IR SIRIJUS
BLEKAS! GREIČIAU!
Blekas taip krūptel÷jo, kad vos nenumet÷ Bandito. Haris m÷šlungiškai sugniauž÷ lazdelę. Nebelauk! - liep÷ balsas galvoje. Tačiau žingsniai
jau aid÷jo ant laiptų, o jis taip nieko ir nepadar÷.
Plykstel÷jo kibirkščių spiečius, kambario durys atsidar÷ ir įvirto profesorius Lubinas bekrauju veidu, išk÷lęs burtų lazdelę. Jo akys greitai
nužvelg÷ Ronį, gulintį ant grindų, Hermioną, susigūžusią palei duris,
Harį, stovintį prie Bleko su nutaikyta lazdele, ir patį Bleką, kruvina nosimi tysantį Hariui prie kojų.
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- Expelliarmus! - sušuko Lubinas.
Lazdel÷ dar kartą ištrūko Hariui iš rankų - taip pat ir tos dvi lazdel÷s,
kurias laik÷ Hermiona. Lubinas vikriai jas sugavo ir ženg÷ į vidurį kambario nenuleisdamas akių nuo Bleko, kuriam ant krūtin÷s tebetup÷jo Banditas.
Haris stov÷jo kaip medinis. Jis neatkeršijo. Pabūgo. Blekas v÷l bus atiduotas Psichams.
Tada staiga prabilo Lubinas - keistu balsu, suspaustu kažkokio slapto
jausmo.
- Kur jisai, Sirijau?
Haris staigiai pažiūr÷jo į Lubiną. Nesuprato, ką Lubinas turi galvoje.
Apie ką jis klausia? Jis v÷l nuleido akis į Bleką.
Bleko veidas buvo lyg negyvas. Jis gul÷jo visiškai nejud÷damas. Paskui labai iš l÷to pak÷l÷ ranką ir parod÷ į Ronį. Haris suglumęs atsigręž÷ į
Ronį, tas irgi apstulbo.
- Tačiau... - sumurm÷jo Lubinas, taip įspyręs akis į Bleką, lyg nor÷tų
įžvelgti jo mintis. - Kod÷l tada anksčiau nepasirod÷? Nebent... - išpl÷t÷
akis Lubinas, sakytum reg÷damas kažką daugiau negu Bleką, ko niekas
kitas negal÷jo matyti. - Nebent jis ir buvo tasai... nebent tu pakeitei...
nieko man nepasakęs?
Stebeilydamas į Lubiną savo įdubusiomis akimis, Blekas l÷tai linktel÷jo.
- Profesoriau Lubinai, - įsiterp÷ Haris, - kas čia vyksta?
Daugiau jis nieko nebepaklaus÷, nes nuo to, ką pamat÷, balsas įstrigo
gerkl÷je. Lubinas nuleido lazdelę. Tada ženg÷ prie Bleko, pa÷m÷ jam už
rankos, pak÷l÷ nuo grindų ir, Banditui nuslydus, apkabino tartum brolį.
Hariui širdis apmir÷.
- NEGALIU PATIKöTI! - suklyk÷ Hermiona.
Lubinas paleido Bleką ir atsisuko į ją. Ji atsistojo ir paklaikusiomis akimis pirštu parod÷ į Lubiną.
- Jūs... jūs...
- Hermiona...
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- Jūs ir jis!
- Hermiona, nusiramink...
- Aš niekam nesakiau! - r÷k÷ Hermiona. - Aš jus dangsčiau...
- Hermiona, paklausyk! - sušuko Lubinas. - Aš paaiškinsiu...
Haris pajuto, kaip v÷l prad÷jo dreb÷ti, bet ne iš baim÷s, o iš naujo
pykčio.
- Aš jumis tik÷jau! O, pasirodo, visą laiką buvote jo draugas!
- Tu klysti, - tar÷ Lubinas. - Dvylika metų nebuvau jam draugas, tačiau dabar esu. Leisk paaiškinti...
- NE! - suspigo Hermiona. - Hari, netik÷k juo, jis padeda Blekui patekti į pilį, jis nori ir tavo mirties - jis yra vilkolakis!
Stojo gūdi tyla. Visų akys nukrypo į Lubiną. Šis atrod÷ steb÷tinai ramus, tik išblyškęs.
- Šį kartą neparodei savo įprastų sugeb÷jimų, Hermiona. Deja, pataikei tik vieną dalyką iš trijų. Aš nepad÷jau ir nepadedu Blekui patekti į
pilį ir tikrai netrokštu Hario mirties. - Jo veidu perb÷go keistas drebulys. - Tačiau neneigsiu, kad esu vilkolakis.
Ronis narsiai paband÷ atsistoti, tačiau dejuodamas v÷l susmuko. Lubinas susirūpinęs ženg÷ jo link, bet Ronis išspaud÷:
- Nesiartink, vilkolaki!
Lubinas sustojo. Tada, sunkiai susivaldęs, pasisuko į Hermioną.
- Ar seniai žinai?
- Labai seniai, - sušnibžd÷jo Hermiona. - Nuo rašinio profesoriui
Sneipui.
- Jis bus patenkintas, - šaltai tar÷ Lubinas. - Jis tą rašin÷lį uždav÷ tik÷damasis, kad kuris nors susivoks, ką reiškia mano požymiai. Turbūt išnagrin÷jai m÷nulio kalendorių ir įsitikinai, kad per pilnatį visada sergu?
O gal supratai, kad kaukas mane pamatęs virto m÷nuliu?
- Ir tai, ir tai, - ramiai atsak÷ Hermiona.
Lubinas dirbtinai nusijuok÷.
- Tu, Hermiona, esi gudriausia tavo metų ragana.
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- Nesu, - sukužd÷jo ji. - Jei bučiau buvusi gudresn÷, bučiau visiems
papasakojusi, kas jūs toks.
- Tačiau jie žino, - pasak÷ Lubinas. - Bent jau mokytojai žino.
- Dumbldoras jus pri÷m÷ į darbą žinodamas, kad esate vilkolakis? išsižiojo Ronis. - Gal jis išprot÷jo?
- Kai kurie mokytojai taip ir man÷, - pasak÷ Lubinas. - Jam labai sunkiai sek÷si įtikinti, kad manimi galima pasitik÷ti...
- IR JIS SUKLYDO! - riktel÷jo Haris. - VISĄ LAIKĄ JAM PADöJOTE! Jis parod÷ į Bleką - tas nu÷jo prie lovos ir sunkiai atsis÷do viena ranka
užsidengęs veidą. Banditas murkdamas tuoj pat užšoko jam ant kelių.
Ronis, vilkdamas koją, pasitrauk÷ nuo jų abiejų.
- Aš Sirijui nepadedu, - tar÷ Lubinas. - Jeigu leisite man kalb÷ti, paaiškinsiu. Klausykit...
Hariui, Roniui ir Hermionai jis numet÷ jų lazdeles. Haris apstulbęs
sugavo savąją.
- Na štai, - tar÷ Lubinas, savo lazdelę užsikišdamas už diržo. - Jūs
ginkluoti, o mudu ne. Gal dabar išklausysite?
Haris nebežinojo, ką manyti. Gal čia koks triukas?
- Jeigu jam nepadedat, - piktai d÷btel÷jo jis į Bleką, - iš kur sužinojote, kad jis čia yra?
- Iš plano. Pl÷šiko plano. S÷d÷jau savo kabinete jį tyrin÷damas ir...
- Jūs žinote, kaip juo naudotis? - įtariai paklaus÷ Haris.
- Aišku, žinau, - nekantriai mostel÷jo Lubinas. - Aš ir pad÷jau jį padaryti. Esu Svajoklis. Mokykloje tokia buvo mano pravard÷.
- Jūs padar÷te planų?
- Svarbiausia, kad šįvakar aš jį labai atidžiai steb÷jau, nes įtariau, kad
tau, Roniui ir Hermionai gali šauti į galvą išsmukti iš pilies ir aplankyti
Hagridą prieš hipogrifo egzekuciją. Ir aš atsp÷jau, tiesa?
Jis ÷m÷ vaikščioti po kambarį. Jam iš po kojų kilo dulkių debes÷liai.
- Tu tikriausiai pasi÷mei neregimąjį t÷vo apsiaustą, Hari.
- Iš kur žinote apie tą apsiaustą?
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- Daugybę kartų mačiau, kaip Džeimsas pasisl÷pdavo po juo, - paaiškino Lubinas, v÷l nekantriai mostel÷damas ranka. - Suprantat, net jeigu
esi apsigaubęs neregimuoju apsiaustu, Pl÷šiko plane vis tiek esi matomas. Pamačiau, kaip per÷jote kiemą ir įženg÷te į Hagrido trobelę. Po dvidešimties minučių iš÷jote ir pasukote atgal į pilį. Bet šįkart ne vieni.
- Ką? - pasipiktino Haris. - Tikrai vieni!
- Tiesiog negal÷jau patik÷ti savo akimis, - tar÷ Lubinas, tebežingsniuodamas po kambarį ir lyg negird÷jęs Hario žodžių. - Pamaniau, kad planas neteisingai rodo. Kaip jis gal÷jo būti su jumis?
- Su mumis nieko nebuvo! - patikino Haris.
- Tada išvydau naują taškelį, greitai judantį jūsų pus÷n, pažym÷tą kaip
Sirijus Blekas. Pamačiau, kaip jis susidūr÷ su jumis, paskui abudu įtemp÷ į landą po Gluosniu Galiūnu.
- Mane vieną! - piktai šūktel÷jo Ronis.
- Ne, Roni, abu. Jūsų buvo du.
Jis sustojo priešais Ronį.
- Gal duotum žvilgtel÷t į savo žiurkę? - tar÷.
- Ką? Kuo čia d÷ta Susna?
- Ir dar kaip d÷ta. Gal vis d÷lto man ją parodysi?
Ronis dvejodamas įkišo ranką užantin. Ir ištrauk÷ beviltiškai spurdančią Susną. Ji vos nepaspruko, bet Ronis sp÷jo nuverti už ilgos nuplikusios uodegos. Banditas, gul÷jęs Blekui ant kelių, atsistojo ir tyliai
sušnypšt÷.
Lubinas ženg÷ artyn. Žiūr÷jo į Susną užgniaužęs kvapą.
- Ką? - staiga išsigando Ronis, prikišdamas Susną sau prie akių. - Ko
norit iš mano žiurk÷s?
- Čia ne žiurk÷, - gargtel÷jo Sirijus Blekas.
- Ką čia paistai... Aišku, kad žiurk÷.
- Ne, ne žiurk÷, - ramiai tar÷ Lubinas. - Tai burtininkas.
- Animagas, vardu Piteris Trumpulis, - pridūr÷ Blekas.
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AŠTUONIOLIKTAS SKYRIUS

Svajoklis, Kirmis, P÷del÷ ir Ragas
Pra÷jo gera valand÷l÷, kol visi suvok÷ šitą nesąmonę.
- Jūs abu išprot÷jot, - pasak÷ Ronis ir už Harį.
- Juokinga! - silpnu balseliu pareišk÷ Hermiona.
- Piteris Trumpulis negyvas! - tar÷ Haris. - Jis jį nužud÷ prieš dvylika
metų! - parod÷ į Bleką. Tam virptel÷jo veidas.
- Nor÷jau, - suurzg÷ Blekas, iššiepdamas dantis, - tačiau Piter÷lis mane
apmov÷. Bet šįkart neišsisuks!
Banditas nul÷k÷ ant grindų, kai Blekas puol÷ Susną. Ronis sužvieg÷ iš
skausmo, nes Blekas užgriuvo ant sulaužytos kojos.
- NE, Sirijau! - suriko Lubinas ir prišokęs atpl÷š÷ Bleką nuo Ronio. PALAUK! Negalima šitaip. Reikia, kad jie suprastų. Turime jiems paaiškinti.
- V÷liau paaiškinsime! - atkirto Blekas, m÷gindamas atsikratyti Lubino, kita ranka bergždžiai siekdamas Susnos, kuri žvieg÷ it paršelis ir, bandydama ištrūkti, drask÷ Roniui veidą ir kaklą.
- Jie turi teisę viską žinoti! - uždusęs Lubinas tebesigalyn÷jo su Bleku. - Ji buvo Ronio augintin÷! Yra dalykų, kurių net aš nesuprantu. Ir
Haris... tu skolingas Hariui tiesą, Sirijau!
Blekas aprimo, nors tebespoksojo į Susną, kietai suspaustą sukandžiotų, apdraskytų ir kruvinų Ronio rankų.
- Na, gerai, - nusileido Blekas. - Pasakok jiems, ką tiktai nori. Bet paskub÷k. Aš noriu įvykdyti žmogžudystę, už kurią buvau nuteistas.
- Jūs abudu bepročiai, - drebančiu balsu prabilo Ronis, žvilgsniu prašydamas Harį ir Hermioną pritarti. - Man jau gana. Išeinu.

271

Jis v÷l band÷ atsistoti sveikąja koja, bet Lubinas kilstel÷jo lazdelę ir
nukreip÷ ją į Susną.
- Gausi mane išklausyti, Roni. Tačiau stipriai laikyk Piterį.
- ČIA NE PITERIS, ČIA SUSNA! - užklyk÷ Ronis, grūsdamas žiurkę į
kišenę, tačiau Susna nepasidav÷. Ronis susverd÷jęs vos nepargriuvo, bet
Haris jį nutv÷r÷ ir pastūm÷ atgal ant lovos. Tada, nebepaisydamas Bleko,
atsigręž÷ į Lubiną.
- Yra liudininkų, mačiusių, kaip Trumpulis žuvo. Visa gatv÷ buvo pilna žmonių.
- Jie mat÷ tai, ką reik÷jo matyti, - piktai pasak÷ Blekas, žiūr÷damas,
kaip Susna blaškosi Ronio rankose.
- Visi man÷, kad Sirijus nužud÷ Piterį, - linktel÷jo Lubinas. - Aš pats
tuo tik÷jau - kol šįvakar pamačiau planą. Mat Pl÷šiko planas niekada
nemeluoja. Piteris gyvas. Jis Ronio rankose, Hari.
Haris pažvelg÷ į Ronį. Jųdviejų susitikę žvilgsniai vieningai sak÷: Blekas su Lubinu išsikraust÷ iš proto. Jų kliedesiai visiškai beprasmiški. Kaipgi
Susna gali būti Piteris Trumpulis? Matyt, Azkabanas Blekui vis d÷lto susuko smegenis. Tačiau kod÷l Lubinas su juo prasideda?
Tada prabilo Hermiona - drebančiu, bet griežtu balsu, lyg nor÷dama
Lubiną atvesti į protą.
- Bet, profesoriau Lubinai... Susna negali būti Trumpulis. Tai neįmanoma, jūs juk suprantate...
- D÷l ko neįmanoma? - paklaus÷ Lubinas ramiai, tarsi jie būtų klas÷je
ir Hermiona būtų paprasčiausiai atradusi kokį kliuvinį darant bandymus su Gabikiais.
- Nes... nes mokiniai būtų žinoję, jeigu Piteris Trumpulis būtų buvęs
Animagas. Profesor÷ Makgonagal per pamoką mums aiškino apie Animagus. Aš juos susiradau dirbdama namų darbą. Ministerija stebi visus
burtininkus ir raganas, kurie moka pasiversti gyvūnais. Yra sąrašas, jame pažym÷ta, kokiu gyvūnu kas buvo pasivertęs, tų gyvūnų žym÷s ir
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visa kita. Radau ir profesorę Makgonagal, bet iš viso šiame šimtmetyje
yra buvę septyni Animagai, tačiau Trumpulio sąraše n÷ra.
Haris nesp÷jo nusisteb÷ti, kaip stropiai Hermiona daro namų darbus,
kai Lubinas ÷m÷ juoktis.
- Ir v÷l teisingai pasteb÷jai, Hermiona! Tačiau ministerija visiškai nežinojo, kad po Hogvartsą bastosi trys neregistruoti Animagai.
- Jeigu ketini jiems pasakoti, nebegaišk, Remai, - vis dar sekdamas
kiekvieną Susnos krustel÷jimą, paragino Blekas. - Laukiau dvylika metų, daugiau tikrai nebelauksiu.
- Gerai. Tačiau tur÷si man pad÷ti, Sirijau, - pasak÷ Lubinas. - Aš žinau tik tiek, kaip viskas prasid÷jo.
Lubinas nutilo. Už jo kažkas garsiai girgžtel÷jo: miegamojo durys pačios atsidar÷. Visi penki sužiuro į jas. Lubinas pri÷jęs pažvelg÷ į laiptinę.
- Nieko n÷ra.
- Čia vaidenasi! - tar÷ Ronis.
- Ne, - atšov÷ Lubinas, suglumusiu žvilgsniu tebežiūr÷damas į duris. - Žviegiančioje Būdoje niekada nesivaideno. Riksmai ir žviegimas,
kuriuos gird÷davo miestel÷nai,buvo mano. - Jis nubrauk÷ nuo akių žilstančius plaukus ir pagalvojęs v÷l prabilo: - Viskas prasid÷jo man tapus
vilkolakiu. Nieko to nebūtų buvę, jei man nebūtų įkandę. Ir jei nebūčiau
buvęs toks užsispyręs.
Jis atrod÷ liūdnas ir pavargęs. Ronis jau žiojosi kažko sakyti, bet jį
nutild÷ Hermiona:
- Sššš!
Ji nenuleido nuo Lubino akių.
- Man įkando, kai buvau dar kūdikis. T÷vai viską dar÷, bet anais laikais nebuvo jokio gydymo. Eliksyras, kuriuo mane aprūpina profesorius Sneipas, yra naujausias išradimas. Jis mane apsaugo, suprantate?
Išg÷ręs jo savaitę prieš pilnatį, virsdamas žv÷rimi neprarandu proto. Tūnau susirangęs savo kabinete, toks nepavojingas vilkelis, kol pradeda
dilti m÷nuo.
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Tačiau kol nebuvo išrasta Antivilkinio eliksyro, sykį per m÷nesį tapdavau tikru siaubūnu. Atrod÷ neįmanoma, kad gal÷čiau mokytis Hogvartse. Kiti t÷vai, be abejo, nenor÷s, kad jų vaikams gr÷stų toks pavojus.
Bet paskui direktoriumi buvo paskirtas Dumbldoras, ir jis mane atjaut÷.
Pasak÷, kad jeigu imsim÷s tam tikrų atsargumo priemonių, puikiausiai
gal÷siu lankyti šią mokyklą. - Lubinas atsiduso ir pažvelg÷ tiesiai į Harį. - Prieš kelis m÷nesius aš tau sakiau, kad Gluosnis Galiūnas buvo pasodintas man įstojus į Hogvartsą. Jei nori žinoti teisybę, jis buvo pasodintas d÷l manęs. Šis namas, - liūdnai apsižvalg÷ Lubinas, - į jį vedantis
tunelis, viskas buvo padaryta d÷l manęs. Kartą per m÷nesį mane atgabendavo iš pilies čionai, kur aš virsdavau vilkolakiu. Gluosnis saugojo
tunelio angą, kad, kol būdavau pavojingas, niekas nepatektų pas mane.
Haris nesuprato, kur suka ši istorija, tačiau klaus÷si labai susidom÷jęs. Be Lubino balso, tylą drumst÷ tik Susnos cypimas.
- Tais laikais tas mano pavirtimas... būdavo siaubingas. Virsdamas
vilkolakiu kenti baisų skausmą. Aš būdavau atskirtas nuo žmonių, tod÷l
kandžiodavau ir draskydavau save. Miestel÷nai, gird÷dami tą triukšmą,
manydavo, kad siaut÷ja labai piktos dvasios. Dumbldoras tuos gandus
skatino. Netgi dabar, kai name jau kiek metų tylu, gyventojai nedrįsta
prisiartinti prie namo.
Išskyrus tas dienas, kai būdavau vilkolakis, jaučiausi laimingesnis nei
kada nors. Pirmą kartą gyvenime tur÷jau draugų, tris puikius draugus.
Sirijų Bleką. Piterį Trumpulį. Ir, žinoma, Hari, tavo t÷tį - Džeimsą Poterį.
Na, mano trys draugai negal÷jo nepasteb÷ti, kad kartą per m÷nesį aš
kažkur dingstu. Kurdavau visokias pasakas. Sakydavau, kad susirgo mama ir man reik÷jo važiuoti namo... Bijodavau, kad sužinoję tiesą tuoj
pat nuo manęs nusigręš. Tačiau jie, kaip ir tu, Hermiona, prisikas÷ prie
tiesos. Bet manęs neapleido. Priešingai - padar÷ taip, kad mano buvimas vilkolakiu taptų ne tik pakenčiamu, bet ir maloniausiu laiku gyvenime. Jie tapo Animagais.
- Ir mano t÷tis? - apstulbo Haris.
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- O taip. Jie sugaišo beveik trejus metus, kol išsiaiškino, kaip tai padaryti. Tavo t÷tis ir Sirijus buvo gabiausi Hogvartso mokiniai. Laim÷, nes
pasiverčiant Animagu galima padaryti lemtingą klaidą. Tai viena iš priežasčių, kod÷l ministerija atidžiai stebi visus, kurie bando tapti Animagais. Piteris nebūtų nieko pešęs be nuolatin÷s Džeimso ir Sirijaus pagalbos. Pagaliau penktame kurse jiems pavyko. Panor÷ję jie gal÷davo pasiversti bet kokiu gyvūnu.
- O kas jums buvo iš to? - nesuprato Hermiona.
- Negal÷dami būti su manimi kaip žmon÷s, palaikydavo man kompaniją pasivertę žv÷rimis. Vilkolakis pavojingas tik žmon÷ms. Kas m÷nesį,
apsigaubę Džeimso neregimuoju apsiaustu, jie išslinkdavo iš pilies. Ir
pasiversdavo. Piteris, kaip mažiausias, prasmukdavo po besidaužančiomis Gluosnio šakomis ir paliesdavo gumbą, kuris jį sustingdo. Tada tuneliu jie ateidavo pas mane. Su jais būdavau nebe toks pavojingas. Kūnas likdavo vilko, tačiau protas šalia jų kone sužmog÷davo.
- Paskub÷k, Remai, - suniurzg÷ Blekas, įbedęs į Susną alkaną
žvilgsnį.
- Jau tuoj, Sirijau, tuoj... Na, dabar, kai visi gal÷davome pasiversti,
atsiv÷r÷ nepaprastos galimyb÷s. Nustojome slapstytis Žviegiančioje Būdoje ir prad÷jome naktimis slankioti po miestelį ir mokyklos teritoriją.
Sirijus ir Džeimsas pasiversdavo tokiais didžiuliais žv÷rimis, kurie gal÷tų sutramdyti vilkolakį. Abejoju, ar kada nors kas buvo geriau už mus
susipažinęs su Hogvartsu arba Kiauliasodžiu. Šitaip mes sudar÷me Pl÷šiko planą ir pasiraš÷me savo pravard÷mis. Sirijus yra P÷del÷. Piteris Kirmis. Džeimsas buvo Ragas.
- O kokiu žv÷rimi... - prad÷jo Haris, bet įsikišo Hermiona:
- Vis tiek buvo labai neatsargu! Tamsoje lakstyti su vilkolakiu! Kas,
jeigu būtum÷t pasprukęs nuo kitų ir kam nors įkandęs?
- Ši mintis visąlaik mane kankina, - sunkiai atsiduso Lubinas. - Daug
kartų vos vos šito neatsitiko. Paskui juokdavom÷s. Buvome jauni, lengvabūdžiai. Apsvaigę nuo savo gudrumo.

275

Kai kada imdavo graužti sąžin÷, kad apgaudin÷ju Dumbldorą. Jis mane
pri÷m÷ į Hogvartsą, nors joks kitas direktorius nebūtų šito daręs. Jis n÷
neįtar÷, kad aš laužau taisykles, kurias jis nustat÷ mano paties ir kitų
saugumo sumetimais. Jis taip ir nesužinojo, kad d÷l manęs trys moksleiviai paslapčia tapo Animagais. Tačiau kai sus÷sdavome planuoti kito m÷nesio nuotykio, pamiršdavau visą kaltę. Ir aš nepasikeičiau... - Lubino
veidas tapo rūstus, balse suskambo pasidyg÷jimas savimi. - Visus šituos
metus kankinausi: sakyti Dumbldorui ar nesakyti, kad Sirijus - Animagas? Taip ir nepasakiau. Kod÷l? Iš bailumo. Būtų reik÷ję prisipažinti, kad
mokydamasis išdaviau jo pasitik÷jimą, prisipažinti, jog ir kitus nuvedžiau
blogu keliu. O Dumbldoro pasitik÷jimas man yra viskas. Vaikyst÷je pri÷m÷ į Hogvartsą ir dav÷ darbą suaugusiam, kai d÷l to, kas esu, niekur
negal÷jau gauti apmokamos tarnybos. Ir aš įsikalb÷jau, kad Sirijus patenka į mokyklą pasinaudodamas iš Voldemorto išmokta juodąja magija, kad buvimas Animagu su tuo neturi nieko bendra. Taigi Sneipas visą
laiką buvo savaip teisus.
- Sneipas? - piktai paklaus÷ Blekas, pirmą kartą atitraukęs akis nuo
Susnos ir pažvelgdamas į Lubiną. - Kuo čia d÷tas Sneipas?
- Jis yra čia, Sirijau. Irgi mokytojauja. - Hariui, Hermionai ir Roniui
paaiškino: - Profesorius Sneipas tais laikais mok÷si kartu su mumis. Jis
d÷jo visas pastangas, kad manęs nepaskirtų apsigynimo nuo juodosios
magijos mokytoju. Visus metus kala Dumbldorui, kad esu nepatikimas.
Ir ne šiaip sau... Matote, Sirijus kadaise iškr÷t÷ pokštą, kuris vos nekainavo jam gyvyb÷s, pokštą, kuriame dalyvavau ir aš...
Blekas paniekinamai prunkštel÷jo.
- Taip jam ir reik÷jo. Vis šniukštin÷davo, ką mes sumanę. Nor÷jo, kad
mus pašalintų iš mokyklos.
- Severui baisiai rūp÷jo, kur aš kas m÷nesį dingstu, - toliau pasakojo
Lubinas. - Buvome viename kurse ir... nelabai m÷gome kits kitą. Džeimso
jis nekent÷. Turbūt pavyd÷jo meistriškumo kvidičo aikšt÷je. Žodžiu, vieną vakarą jis pamat÷, kaip madam Pomfri mane atved÷ prie Gluosnio
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Galiūno. Sirijus paman÷, jog būtų... juokinga, jei pasakytume Sneipui,
kad jam tereikia ilga lazda bakstel÷ti į gumbą Gluosnio kamiene, ir jis
gal÷s įeiti paskui mus. Aišku, Sneipas paband÷. Jei būtų patekęs į šį namą, būtų susidūręs su tikrų tikriausiu vilkolakiu. Tačiau tavo t÷vas, Hari,
išgirdęs, ką iškr÷t÷ Sirijus, nusek÷ paskui Sneipą ir jį ištrauk÷ rizikuodamas savo gyvybe. Vis d÷lto Sneipas mane pamat÷ tunelio gale. Dumbldoras jam uždraud÷ apie tai prasitarti, bet nuo tada jis žino, kas aš
toks...
- Štai kod÷l Sneipas jūsų nem÷gsta, - l÷tai tar÷ Haris. - Jis mano, kad
ir jūs prisid÷jote prie to pokšto?
- Teisingai, - šaltai ištar÷ balsas Lubinui už nugaros.
Nusisiautęs neregimąjį apsiaustą, Severas Sneipas nutaik÷ lazdel÷s galą
tiesiai į Lubiną.
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DEVYNIOLIKTAS SKYRIUS

Valdovo Voldemorto tarnas
Hermiona suriko. Blekas pašoko. Haris stryktel÷jo lyg pam÷t÷tas elektros iškrovos.
- Šitą radau prie Gluosnio Galiūno, - tar÷ Sneipas ir numet÷ ant žem÷s neregimąjį apsiaustą, stengdamasis nepakreipti lazdel÷s. - Labai pravert÷, Poteri, d÷kui.
Profesorius Sneipas buvo truputį uždusęs, tačiau veidas šviet÷ pergal÷s džiaugsmu.
- Tikriausiai sp÷liojate, iš kur sužinojau, kad jūs čia? Ką tik buvau
tavo kabinete, Lubinai. Šįvakar pamiršai išgerti savo eliksyro, tod÷l aš jo
išmaukiau visą taurę. Ir gerai padariau. Kaip žinodamas... Ant tavo stalo
gul÷jo toks planas. Užteko žvilgtel÷ti, ir sužinojau viską, ko man reikia.
Pamačiau tave nukurnant šituo tuneliu.
- Severai... - prad÷jo Lubinas, bet Sneipas jį pertrauk÷.
- Kiek kartų Dumbldorui sakiau, kad tu padedi savo s÷brui Blekui
patekti į pilį, Lubinai, ir štai įrodymas. Net aš nesapnavau, kad gali išdrįsti slapstytis šitam senam name...
- Severai, tu klysti, - karštai prabilo Lubinas. - Tu ne viską išgirdai. Aš
galiu paaiškinti... Sirijus neturi tikslo nužudyti Harį...
- Dar du kandidatai į Azkabaną, - pertrauk÷ jį Sneipas fanatiškai blizgančiomis akimis. - Bus įdomu pažiūr÷ti, kaip patiks Dumbldorui. Matai, Lubinai, jis šventai tik÷jo, kad esi nepavojingas. Toks prijaukintas
vilkolakis...
- Kvaily, - tyliai ištar÷ Lubinas. - Nejaugi d÷l seno mokyklos laikų
pavydo verta v÷l įkišt į Azkabaną nekaltą žmogų?
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ŠVYST! Iš Sneipo lazdel÷s galo šov÷ plonyt÷s virv÷s ir žaibiškai apsivyniojo Lubinui apie burną, kojų ir rankų riešus. Neišsilaikęs jis parvirto
ir liko tysoti nejudrus. Kriokdamas iš pykčio, Blekas šoko ant Sneipo,
tačiau tas nutaik÷ lazdelę Blekui į tarpuakį.
- Pasakyk man priežastį, - sušnibžd÷jo jis. - Pasakyk priežastį, ir, prisiekiu, aš tai padarysiu.
Blekas sustingo. Neaišku, katro veide buvo daugiau neapykantos.
Haris stov÷jo lyg paralyžiuotas, nežinodamas, ką daryti ar kuo tik÷ti.
Jis pažvelg÷ į Ronį ir Hermioną. Ronis atrod÷ suglumęs ne mažiau už jį
patį ir vis tebetramd÷ Susną. Tačiau Hermiona ženg÷ prie Sneipo ir trūksmingu balsu tar÷:
- Profesoriau Sneipai, juk ne... nepakenks išklausyti, ką jie turi papasakoti, ar ne?
- Panele Įkyr÷le, tau ir taip jau gresia pašalinimas iš mokyklos, - met÷
Sneipas. - Tu, Poteris ir Vizlis esate už mokyklos ribų nuteisto žudiko ir
vilkolakio draugijoje. Bent kartą gyvenime patyl÷kite.
- Bet jeigu... jeigu įvyko klaida...
- TYLöK, KVAILA MERGIŪKŠTE! - suriko Sneipas, staiga visiškai įsiutęs. - NEŠNEKöK APIE TAI, KO IŠVIS NESUPRANTI! - Iš jo lazdel÷s, vis
dar nutaikytos Blekui į veidą, išl÷k÷ kelios žiežirbos. Hermiona nutilo.
- Koks saldus kerštas, - tyliai tar÷ Sneipas Blekui. - Kaip svajojau, kad
aš, o ne kas kitas tave sugaus.
- Ir v÷l tau pasisek÷, Sneipai, - atkirto Blekas. - Jeigu tas berniukas, galva parod÷ jis į Ronį, - nešis į pilį žiurkę, sutinku pasiduoti geruoju.
- Į pilį? - saldžiai pakartojo Sneipas. - Nemanau, kad reik÷tų taip toli
eiti. Užtenka išlindus iš Gluosnio pašaukti Psichus. Jie bus labai patenkinti v÷l tave matydami, Blekai. Tokie patenkinti, kad neatsisakys tavęs
pabučiuoti.
Bleko veidas liko pergamento spalvos.
- Turi... turi pirma mane išklausyti, - sušvokšt÷ jis. - Žiurk÷... pažiūr÷k į žiurkę...
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Tačiau Sneipo akys deg÷ kaip bepročio, Haris pirmąsyk mat÷ jį tokį.
- Nagi, žygiuokite visi, - paliep÷ jis. Spragtel÷jo pirštais, ir Lubino riešus surišusių virvių galai atskriejo jam į delnus. - Aš tempsiu vilkolakį,
galbūt Psichai ir jam nepagail÷s bučiuko...
Nesp÷jęs suvokti, ką daro, Haris puol÷ ir užstojo duris.
- Pasitrauk, Poteri, tu ir taip jau įklimpęs lig ausų, - pasak÷ Sneipas. Jeigu nebūčiau sp÷jęs išgelb÷ti tau kailio...
- Profesorius Lubinas šiais metais šimtą kartų būtų gal÷jęs mane nužudyti, - atšov÷ Haris. - Daugybę kartų buvau su juo vienas, kai mane
mok÷ apsiginti nuo Psichų. Jeigu jis - Bleko pagalbininkas, kod÷l tada
manęs nenugalabijo?
- Neprašyk manęs gilintis į vilkolakio psichologiją, - sušnypšt÷ Sneipas. - Traukis, Poteri.
- JŪS APGAILöTINAS! - suriko Haris. - VIEN UŽ TAI, KAD
MOKYKLOJE JIE JUS APMULKINO, NENORITE NET IŠKLAUSYTI...
- TYLöT! NEDRĮSK ŠITAIP SU MANIM KALBöTI! - suklyk÷ Sneipas
dar pasiučiau. - Koks t÷velis, toks ir sūnelis, Poteri. Aš ką tik išgelb÷jau
tau gyvybę, tur÷tum atsiklaupęs man d÷koti! Negaila, jeigu būtų tave
nudobęs! Būtum miręs kaip ir tavo t÷tušis, per daug išdidus patik÷ti, kad
gal÷jo apsirikti d÷l Bleko. O dabar dink, arba PRIVERSIU PASITRAUKTI,
POTERI!
Haris žaibiškai apsisprend÷. Nesp÷jus Sneipui n÷ žingsnio žengti jo
pus÷n, kilstel÷jo lazdelę.
- Expelliarmus! - sušuko jis, tačiau nuskamb÷jo ne jo vieno balsas. Trenk÷ toks šuoras, kad sutrat÷jo durų vyriai. Nematoma j÷ga pak÷l÷ Sneipą
ir trenk÷ į sieną, jis susmuko ant grindų, iš galvos srovele ÷m÷ b÷gti kraujas. Jis buvo be sąmon÷s.
Haris apsižvalg÷. Pasirodo, Ronis su Hermiona irgi tą pačią akimirką
ryžosi Sneipą nuginkluoti. Sneipo lazdel÷ apskriejo ore didelį ratą ir nukrito ant lovos šalia Bandito.
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- Nereik÷jo tau šito daryti, - pasak÷ Blekas, žiūr÷damas į Harį. - Verčiau būtum jį man palikęs.
Haris veng÷ Bleko akių. Net ir dabar nebuvo įsitikinęs, kad pasielg÷
teisingai.
- Mes užpuol÷me mokytoją... mokytoją... - suinkšt÷ Hermiona, išgąstingomis akimis žiūr÷dama į bežadį Sneipą. - O, tur÷sime b÷dos...
Lubinas band÷ vaduotis iš virvių. Blekas skubiai jas atrišo. Lubinas
atsistojo trindamasis vietas, kur buvo įsir÷žusios virv÷s.
- D÷kui, Hari.
- Vis tiek negaliu sakyti, kad jumis tikiu, - atkirto Haris.
- Vadinasi, laikas pateikti įrodymų, - pasak÷ Blekas. - Tu, berniuk,
duokš man Piterį. Girdi?
Ronis prispaud÷ Susną prie krūtin÷s.
- Liaukit÷s. Nejaugi norite įtikinti, kad iš Azkabano pab÷gote tik tam,
kad nugalabytum÷t Susną? Na, žinot... - Jis pažvelg÷ į Harį su Hermiona tarsi prašydamas paremti. - Sutinku, kad Trumpulis gal÷jo pasiversti
žiurke. Tačiau žiurkių milijonai. Kaip, uždarytas Azkabane, jis gal÷jo žinoti, kurios žiurk÷s jam reikia?
- Klausyk, Sirijau, pagrįstas klausimas, - susiraukęs Lubinas atsigręž÷
į Bleką. - Iš tiesų - kaip išsiaiškinai, kur yra Piteris?
Blekas iš apsiausto vidaus išsitrauk÷ suglamžytą popierių, jį ištiesino
ir parod÷ visiems.
Tai buvo Ronio ir jo šeimos fotografija, aną vasarą įd÷ta į „Magijos
žinias“. Roniui ant peties tup÷jo Susna.
- Iš kur gavai? - pritrenktas paklaus÷ Lubinas.
- Iš Karamel÷s. Kai pernai jis tikrino Azkabaną, dav÷ man šį numerį.
Ir pirmame puslapyje pamačiau Piterį... ant to berniuko peties. Iškart
pažinau. Kiek kartų buvau reg÷jęs jį pasiverčiant žiurke? Po fotografija
buvo parašyta, kad berniukas rudenį grįš į Hogvartsą. Kur ir Haris...
- O Dieve... - tyliai tar÷ Lubinas, žvilgčiodamas čia į fotografiją, čia į
gyvą Susną. - Priekin÷ leten÷l÷...
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- Kas jai yra? - atšiauriai paklaus÷ Ronis.
- Trūksta vieno nagelio, - atsak÷ Blekas.
- Žinoma, - tar÷ Lubinas. - Kaip paprasta... tiesiog nuostabu... Jis pats
nusipjov÷ pirštą?
- Prieš pasiversdamas, - ÷m÷ pasakoti Blekas. - Kai aš jį prir÷miau
prie sienos, jis visai gatvei užklyk÷, kad aš išdavęs Lilę su Džeimsu. Paskui, nesp÷jus man jo užkeikti, sau už nugaros mostel÷jo lazdele ir išsprogdino gatvę, žuvo visi žmon÷s aplinkui. Pats pasivert÷ žiurke ir pasisl÷p÷ kanalizacijos vamzdyje kartu su kitomis žiurk÷mis.
- Nejaugi neteko gird÷ti, Roni? - paklaus÷ Lubinas. - Katastrofos vietoje Piterio buvo rastas tik pirštas.
- Nesąmon÷, Susna gal susipjov÷ su kita žiurke ar dar kas atsitiko! Ji
mūsų šeimoje nuo nežinia kada...
- Iš tikrųjų dvylika metų, - patikslino Lubinas. - Ar niekad nepagalvojai, kod÷l ji taip ilgai gyvena?
- Mes... mes ją labai prižiūr÷jom!
- Tačiau dabar ne per puikiausiai atrodo, ką? - pasak÷ Lubinas. - Man
regis, ji lies÷ja nuo tos dienos, kai išgirdo, kad Blekas pab÷go.
- Ji bijojo to pasiutusio katino! - linktel÷jo Ronis į Banditą, murkiantį
sau ant lovos.
Netiesa, staiga prisimin÷ Haris. Susna blogai atrod÷ dar prieš pasirodant Banditui. Nuo tada, kai Ronis grįžo iš Egipto. Nuo tada, kai iš kal÷jimo pab÷go Blekas...
- Šitas katinas joks ne pasiutęs, - kimiai paprieštaravo Blekas. Sudžiūvusia ranka paglost÷ Banditui galvą. - Tokio protingo katino dar
nesu sutikęs. Jis iškart atpažino Piterį. O sutikęs mane tuoj pat suprato, kad aš iš tikrųjų nesu šuo. Pra÷jo kiek laiko, kol ÷m÷ manimi
pasitik÷ti. Pagaliau sugeb÷jau jam įteigti, ko man reikia, ir jis man
padeda.
- Kaip suprasti? - aiktel÷jo Hermiona.
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- Jis m÷gino atnešti man Piterį, bet nepavyko. Tada nukniauk÷ slaptažodžius, atidarančius kelią į Grifų Gūžtos bokštą. Kaip suprantu, nutrauk÷
lapelį su jais nuo kažkokio berniuko stalelio prie lovos.
Hario smegenys, rod÷s, sprogs nuo viso to, ką išgirdo. Nesąmon÷... ir
vis d÷lto...
- Piteris suuod÷ pavojų ir spruko. Šis katinas... Ar jį vadinat Banditu?
Jis man sak÷, kad Piteris sukruvino paklodes. Turbūt tyčia įsikando. Na,
vieną sykį jam jau pavyko suvaidinti savo mirtį.
Šie žodžiai Harį tarsi pažadino.
- O kod÷l jis suvaidino savo mirtį? - užsipuol÷ Haris Bleką. - Tod÷l,
kad žinojo: tu jį nužudysi taip pat, kaip nužudei mano t÷vus!
- Ne, - tar÷ Lubinas. - Hari...
- Ir dabar nori jį pagaliau pribaigti!
- Taip, noriu, - nesigyn÷ Blekas, baisiu žvilgsniu varstydamas Susną.
- Tuomet man reik÷jo nekliudyti Sneipui! - šauk÷ Haris.
- Hari, nejaugi nematai? - skubiai įsiterp÷ Lubinas. - Visą laiką man÷me, kad Sirijus išdav÷ tavo t÷vus, o Piteris jį išaiškino, bet buvo priešingai, supranti? Piteris išdav÷ tavo t÷tį ir mamą. Sirijus jį susek÷.
NETIESA! - suriko Haris. - JIS BUVO JŲ PASLAPTIES
SAUGOTOJAS! PATS TAIP SAKö PRIEŠ JUMS PASIRODANT! IR
PRISIPAŽINO JUOS NUŽUDĘS!
Jis parod÷ į Bleką, tas l÷tai papurt÷ galvą. Jo akys staiga keistai sublizgo.
- Hari... Tikrai tarsi savo rankomis būčiau juos nužudęs,- sunkiai
prašneko jis. - Paskutinę akimirką prikalbinau Lilę su Džeimsu pakeisti
mane Piteriu, įtikinau, kad jį pasirinktų Paslapties Saugotoju. Žinau, kad
esu kaltas. Naktį, kai jie žuvo, nusprendžiau aplankyti Piterį, įsitikinti,
kad jam negresia pavojus, tačiau jo sl÷ptuvę radau tuščią. Ir jokio ženklo, kad būtų įvykusios grumtyn÷s. Kažkas ne taip. Aš išsigandau. Tučtuojau nuskub÷jau į tavo t÷vų namus. Ir kai išvydau juos sugriautus... ir
jų kūnus... Supratau, ką Piteris padar÷. Ką aš padariau.

283

Jis nusisuko.
- Gana, - prabilo Lubinas plieniniu balsu, kokio Haris niekad nebuvo
gird÷jęs. - Yra tik vienas būdas Įrodyti, kas iš tiesų įvyko. Roni, duok
man tą žiurkę.
- Ką jai darysite, jeigu atiduosiu? - įtariai paklaus÷ Ronis.
- Priversiu jį išsiduoti, - atsak÷ Lubinas. - Jeigu tai tikra žiurk÷, jai
nepakenks.
Ronis dar dvejojo, bet pagaliau įteik÷ Lubinui žiurkę. Susna paš÷lo
cypti ir spurd÷ti, juodos akyt÷s išsprogo.
- Pasiruošęs, Sirijau? - paklaus÷ Lubinas.
Blekas jau laik÷ Sneipo lazdelę. Ženg÷ prie Lubino su žiurke, jo padr÷kusios akys sužaibavo.
- Kartu? - ramiai paklaus÷.
- Turbūt taip, - atsak÷ Lubinas. Viena ranka kietai su÷m÷ Susną, kita
išk÷l÷ lazdelę. - Skaičiuoju iki trijų. Vienas. Du. Trys!
Iš abiejų lazdelių pliūptel÷jo melsvai balta šviesa. Susna sustingo išsviesta į orą, tada juodas jos kūnelis ÷m÷ paš÷lusiai suktis. Ronis suspieg÷, žiurk÷ nukrito ant grindų. V÷l žybtel÷jo šviesa, ir...
Buvo panašu į pagreitintus kadrus, rodančius, kaip auga medis. Iš
grindų išlindo galva, išdygo kojos, ir po akimirkos Susnos vietoje jau
stov÷jo vyras. Jis grąž÷ rankas. Banditas ant lovos pasišiaušęs purkštavo
ir niurzg÷.
Žmogus buvo mažutis, vos aukštesnis už Harį ir Hermioną. Reti bespalviai plaukai išsidraikę, viršugalvyje plik÷. Jo išvaizda sak÷, kad per
trumpą laiką šis žmogelis neteko daug svorio. Oda buvo šiurkšti, panaši
į Susnos kailiuką, kažko žiurkiško tur÷jo smaili nosis ir mažyt÷s pavandenijusios akys. Jis apsidair÷ kv÷puodamas tankiai ir negiliai. Haris mat÷, kaip jo akys šaudo į duris.
- Na, labas, Piteri, - maloniai tar÷ Lubinas, sakytum žiurk÷s kasdien
virsta jo moksladraugiais. - Seniai mat÷m÷s.
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- Ssirijus... Rremas... - sucyp÷ Piteris Trumpulis. Jo akys v÷l dirstel÷jo į duris. - Mano draugai... Seni bičiuliai...
Blekas kilstel÷jo ranką, tačiau Lubinas sugrieb÷ jam už riešo. Žvilgsniu įsp÷jęs, v÷l atsigręž÷ į Trumpulį ir nerūpestingai tar÷:
- Mes ką tik šnekučiavom÷s apie tai, kas įvyko tą naktį, kai žuvo Lil÷
ir Džeimsas. Tu gal kai ką praklausei cypaudamas ant lovos.
- Remai, - sukvakš÷jo Trumpulis, ir Haris pamat÷, kaip jo pilku veidu
rieda prakaito lašai. - Tu juk juo netiki... Jis mane band÷ nužudyti, Remai.
- Šitai jau gird÷jome, - šalčiau pasak÷ Lubinas. - Nor÷čiau, Piteri, jeigu tu nieko prieš, išsiaiškinti vieną kitą dalyk÷lį.
- Jis ir v÷l trokšta mano mirties! - staiga sužvigo Trumpulis, rodydamas į Bleką - didžiuoju pirštu, nes smiliaus netur÷jo. - Jis nužud÷ Lilę su
Džeimsu, o dabar ir man bus galas... Turi man pad÷ti, Remai!
Blekas, visai panašus į giltinę, nenuleido nuo Trumpulio savo įdubusių akių.
- Niekas tau nieko nepadarys, kol kai ko neišsiaiškinsime.
- Neišsiaiškinsime? - suspieg÷ Trumpulis, paklaikusiu žvilgsniu apib÷gdamas kambarį, užkaltus langus ir sustodamas prie vienintelių durų. - Žinojau, kad jis manęs ateis! Žinojau, kad sugrįš manęs! Šito bijojau
dvylika metų!
- Tu žinojai, kad Sirijus ketina ištrūkt iš Azkabano? - suraukęs kaktą
paklaus÷ Lubinas. - Nors iki tol niekam nepavyko?
- Jis turi tokių tamsiųjų galių, apie kurias mes net nesapnavome! šaižiai suriko Trumpulis. - Kaip kitaip gal÷jo pab÷gti? Tas, Kurio Nevalia
Min÷ti, jį išmok÷ visokių triukų!
Blekas prapliupo kvatoti - baisus, negailestingas kvatojimas sudrebino
visą kambarį.
- Voldemortas mane išmok÷?
Trumpulis krūptel÷jo lyg botagu perlietas.
- Ką, baisu gird÷ti savo senojo šeimininko vardą? - nusišaip÷ Blekas. Aš tavęs nekaltinu, Piteri. Jo parankiniai nelabai tavimi patenkinti, ką?
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- Nesupranti, Sirijau, ką kalbi, - sumurm÷jo Trumpulis, alsuodamas
vis tankiau. Veidą išpyl÷ prakaitas.
- Ne nuo manęs tu sl÷peisi dvylika metų, - tar÷ Blekas. - Slepiesi nuo
senų Voldemorto šalininkų. Azkabane visko prisiklausiau, Piteri... Visi
mano, kad tu žuvai, antraip tur÷tum jiems atsiskaityti. Gird÷jau, kaip
per miegus jie r÷kauja visokius dalykus. Atrodo, įsitikinę, kad išdavikas
išdav÷ ir juos. Voldemortas nu÷jo pas Poterius pagal tavo pranešimą. Ir
Voldemortas pralaim÷jo. O juk ne visi Voldemorto šalininkai tupi Azkabane, ką? Jų pilna ir laisv÷je, laukia savo valandos apsimetę, kad suprato
klaidas. Jeigu jie užuostų, kad tebesi gyvas, Piteri...
- Nesuprantu, apie ką kalbi, - dar pikčiau atkirto Trumpulis. Rankove
nusibraukęs nuo veido prakaitą, pažvelg÷ į Lubiną. - Remai, tu juk netiki visu tuo... šita beprotybe...
- Turiu prisipažinti, Piteri, jog man sunkoka suprasti, kod÷l nekaltas
žmogus nor÷tų dvylika metų išbūti žiurke, - ramiai pasak÷ Lubinas.
- Nekaltas, bet bijantis! - sucyp÷ Trumpulis. - Jeigu Voldemorto šalininkai mane ir gaud÷, tik tod÷l, kad per mane į Azkabaną pakliuvo vienas geriausių jų bendrų - šnipas Sirijus Blekas!
Bleko veidą iškreip÷ grimasa.
- Kaip tu drįsti! - suurzg÷ jis, visai kaip tas didžiulis šuo, kuriuo buvo
pasivertęs. - Aš - Voldemorto šnipas? Kada aš tryniausi apie galingesnius ir stipresnius už save? Tačiau tu, Piteri... Tikrai nesuprantu, kaip iš
pat pradžių nepamačiau, jog tu ir esi šnipas. Visada m÷gai didelius draugus, kurie gal÷tų tave ginti, ar ne? Tai buvome mes. Aš ir Remas. Ir
Džeimsas.
Trumpulis v÷l nusišluost÷ veidą. Jis beveik duso.
- Aš - šnipas? Jūs turbūt išsikraust÷t iš proto... Niekada... Nežinau,
kaip galite šitaip kalb÷ti...
- Lil÷ su Džeimsu tave pasirinko Paslapties Saugotoju tik tod÷l, kad
aš pasiūliau, - sušnypšt÷ Blekas taip, kad Trumpulis pasitrauk÷ atatupstas. - Maniau, kad mano planas nuostabus. Sum÷tyti p÷das... Volde-
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mortas garantuotai puls mane, net nepagalvos, kad toks silpnas ir niekam tikęs padaras kaip tu... Akimirka, kai Voldemortui pasakei galįs
įduoti Poterius, turbūt buvo nuostabiausia per visą tavo sumautą gyvenim÷lį.
Trumpulis kažką vap÷jo, Haris suvok÷ žodžius „pramanai“ ir „beprotyb÷“, bet jis labiau tik÷jo papilkusiu Trumpulio veidu ir tai, kaip jo akys
lakst÷ nuo langų prie durų.
- Profesoriau Lubinai? - nedrąsiai prabilo Hermiona. - Ar... ar galima paklausti?
- Žinoma, Hermiona, - maloniai atsak÷ Lubinas.
- Matote, toji Susna... tai yra šitas žmogus... Jis jau trečius metus miegojo Hario miegamajame. Jeigu tarnavo Patys Žinote Kam, kod÷l iki tol
neband÷ pakenkti Hariui?
- Aha! - sušuko Trumpulis, sužalotąja ranka rodydamas į Hermioną. - D÷kui! Matai, Remai? Hariui d÷l manęs n÷ plaukelis nuo galvos
nenukrito! Ir kod÷l aš jam tur÷čiau kenkti?
- Aš tau pasakysiu, kod÷l, - tar÷ Blekas. - Matai, tu niekad nieko nedarydavai, iš ko negal÷davai tur÷ti naudos. Voldemortas slapstosi jau
dvylika metų, sakoma, kad jis leisgyvis. Kam gi tau d÷l burtininko, kuris
neteko visų galių, žudyti žmogų Albui Dumbldorui po nosimi? Prieš grįžtant pas jį tau reik÷jo žinoti, kad jis - stipriausias mušeika sm÷lio d÷ž÷je,
gal sakysi, ne? Kitaip kurių galų tau reik÷jo įsibrauti į burtininkų, ne šiaip
kieno šeimą? Gaudei visas naujienas, ar ne, Piteri? Kad kartais nepražiopsotum, jeigu tavo senasis glob÷jas v÷l atgautų j÷gas, ir gal÷tum grįžti
pas jį...
Trumpulis kelis kartus sužiopčiojo, bet nieko nepasak÷. Tarytum neteko kalbos dovanos.
- Aaa... pone Blekai... Sirijau? - v÷l neryžtingai tar÷ Hermiona.
Blekas net pašoko: gal÷jai pamanyti, jog jis užmiršo, kaip galima mandagiai kreiptis į jį.
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- Galbūt sutiktum÷te paaiškinti, kaip pab÷gote iš Azkabano, jeigu nenaudojote juodosios magijos?
- D÷kui! - v÷l sušuko Trumpulis, karštai links÷damas Hermionai. - Iš
tiesų! Ir aš nor÷jau to paties...
Tačiau Lubinas žvilgsniu jį nutild÷. Blekas surauk÷ antakius, bet neatrod÷, kad būtų supykęs ant Hermionos. Jis tik apgalvojo atsakymą.
- Pats nežinau, kaip, - l÷tai atsak÷. - Man rodos, neišprot÷jau tik tod÷l, kad žinojau esąs nekaltas. Ta mintis nebuvo džiugi, tod÷l Psichai
negal÷jo jos iš manęs išsiurbti. Bet ji pad÷jo man išsaugoti sveiką protą ir
suvokti, kas esu. Pad÷jo išsaugoti j÷gas. Taigi kai pamačiau nebeištversiąs... kameroje sugeb÷jau pasiversti šunimi. O Psichai juk nemato.
Žmones jie randa tik užuosdami jų jausmus. Jie suprato, kad mano
jausmai silpsta. Tapusio šunimi mano jausmai būdavo nebe tokie žmogiški, nebe tokie sud÷tingi. Tačiau jie man÷, kad aš paprasčiausiai kraustausi iš proto, kaip ir kiti kaliniai, tod÷l per daug manęs nesaugojo. Bet
aš buvau silpnas, labai silpnas, ir netur÷jau jokios vilties nuvaryti jų be
lazdel÷s. Tada toje nuotraukoje pamačiau Piterį. Supratau, kad jis Hogvartse, ten, kur Haris. Pasirengęs veikti, jeigu tik nugirs, kad Tamsioji
Pus÷ v÷l atgyja.
Trumpulis purt÷ galvą be garso žiopčiodamas ir lyg užhipnotizuotas
spoksojo į Bleką.
- Pasirengęs smogti tą pačią akimirką, kai bus tikras d÷l bendrininkų
pagalbos, ir pristatyti jiems paskutinį Poterį. Jeigu įduos jiems Harį, kas
drįs jį apkaltinti, kad išdav÷ Valdovą Voldemortą? Būtų sutiktas su fanfaromis. Taigi matote, kad aš tur÷jau ko nors imtis. Buvau vienintelis, žinantis, kad Piteris gyvas.
Haris prisimin÷, ką ponas Vizlis kalb÷jo žmonai. „Sargybiniai sako,
kad jis per miegus kalba... visada tą patį... Jis Hogvartse...“
- Tada man galvoje tarsi kokia ugnis įsižieb÷, ir Psichai jos nepaj÷g÷
užgesinti. Tas jausmas nebuvo džiaugsmingas. Veikiau kažkokia manija.
Bet ji mane stiprino, apšviesdavo protą. Ir štai vieną vakarą, kai sargybi-
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niai atneš÷ vakarienę, aš prasmukau pro juos pasivertęs šunimi. Gyvūnų jausmus jiems sunkiau įžvelgti, ir jie sutriko. Aš buvau liesas, visiškai
sudžiūvęs. Lengvai išlindau pro grotas. Parplaukiau iš salos į žemyną.
Tebebūdamas šunimi, patraukiau į šiaurę ir įsmukau į Hogvartsą. Nuo
tada gyvenu miške. Išlendu tik pažiūr÷ti kvidičo. Tu, Hari, skraidai ne
prasčiau už t÷tį.
Jis pažvelg÷ į Harį, šis nenusuko akių.
- Patik÷k, - sunkiai ištar÷ Blekas, - tik÷k manimi. Aš tikrai neišdaviau
Lil÷s ir Džeimso. Būčiau miręs, bet šito nepadaręs.
Pagaliau Haris patik÷jo. Ašaros smaug÷ gerklę. Jis linktel÷jo.
- Ne!
Trumpulis puol÷ ant kelių, lyg tas jo linktel÷jimas būtų jam reiškęs
mirties nuosprendį. Jis ÷m÷ šliaužti klūpomis prie Bleko, sud÷jęs rankas
tarsi maldai.
- Sirijau, tai aš... Piteris... tavo draugas... nejau gal÷tum...
Blekas spyr÷, Trumpulis atšoko.
- Mano drapanos ir taip purvinos, n÷ra reikalo, kad dar ir tu jas suterštum, - pasak÷ Blekas.
- Remai! - suinkšt÷ Trumpulis, maldaujamai atsigręždamas į Lubiną. Tu šituo netiki... Argi Sirijus tau nebūtų papasakojęs, jeigu būtų pakeitęs
planą?
- Ne, jeigu tik÷jo, kad aš - šnipas, Piteri, - atsak÷ Lubinas. - Juk tod÷l
man ir nepasakei, Sirijau, tiesa? - nerūpestingai met÷ jis per Trumpulio
galvą.
- Atleisk, Remai, - suniurn÷jo Blekas.
- Nieko tokio, P÷dele, drauguži mano, - tar÷ Lubinas, pasiraitydamas
rankoves. - O tu savo ruožtu ar atleisi, kad aš tave laikiau šnipu?
- Žinoma, - tar÷ Blekas vos vos šyptel÷damas. Jis taip pat pasirait÷
rankoves. - Ar abu jį galabysime?
- Manau, taip, - rimtai atsak÷ Lubinas.
- Jūs nedrįsit... negalite... - duso Trumpulis. Tada atsigręž÷ į Ronį.
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- Roni, argi aš nebuvau geras draugas... geras augintinis? Roni, juk
neleisi, kad jie mane nužudytų? Tu esi mano pus÷je, taip?
Tačiau Ronis žiūr÷jo į Trumpulį su atviru pasibjaur÷jimu.
- Ir aš tau leidau miegoti savo lovoje!
- Geras berniukas... geras šeimininkas... - rait÷si Trumpulis prieš jį. Neleisi jiems šito padaryti... Aš buvau tavo žiurk÷. Buvau geras augintinis.
- Jeigu buvai geresnis žiurk÷ negu žmogus, n÷ra ko labai girtis, Piteri, - griežtai pasak÷ Blekas. Ronis, dar labiau pabaldamas iš skausmo,
patrauk÷ sulaužytąją koją, kad Trumpulis neprisiliestų. Trumpulis apsigręž÷ ir susverd÷jęs sugrieb÷ Hermionai apsiausto skverną.
- Miela mergait÷... Protinga mergait÷... tu... nors tu neleisk...
pad÷k...
Hermiona pakraupusi ištrauk÷ drabužį jam iš nagų ir atatupsta pasitrauk÷ prie sienos.
- Hari... Hari... esi kaip iš akies trauktas t÷vas... gyvas t÷vas...
- KAIP DRĮSTI KALBINTI HARĮ? - užbliuvo Blekas. - KAIP DRĮSTI Į
JĮ NET ŽIŪRöTI? KAIP DRĮSTI PRIE JO KALBöT APIE DŽEIMSĄ?
- Hari, - šnibžd÷jo Trumpulis, tiesdamas į jį rankas, - Hari, Džeimsas
nebūtų nor÷jęs mano mirties... Džeimsas būtų supratęs, Hari... būtų pasigail÷jęs...
Blekas su Lubinu ženg÷ prie jo, sugrieb÷ už pečių ir nublošk÷. Jis liko
s÷d÷ti ant grindų kret÷damas iš siaubo, išvertęs į juos akis.
- Sirijau, Sirijau, ką aš gal÷jau daryti? Tamsos Valdovas... jūs neįsivaizduojate... Jis turi ginklų, apie kuriuos neturite supratimo. Aš išsigandau, Sirijau, niekad nebuvau drąsuolis kaip tu, Remas ir Džeimsas.
Aš nenor÷jau... Tas, Kurio Nevalia Min÷ti, mane privert÷.
- NEMELUOK! - suriko Blekas. - TU JAM PERDUODAVAI ŽINIAS
DAR LIKUS METAMS IKI LILöS IR DŽEIMSO ŽŪTIES! BUVAI JO
ŠNIPAS!
- Jis... jis viską užvald÷! - aikčiojo Trumpulis. - Kokia būtų buvusi
prasm÷ jam priešintis?
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- Kokia būtų buvusi nauda priešintis pikčiausiam visų laikų burtininkui? - įtūžo Blekas. - Išgelb÷ti nekaltas gyvybes, tik tiek, Piteri!
- Tu nesupranti! - sužvigo Trumpulis. - Jis būtų mane užmušęs, Sirijau!
- TAI IR REIKöJO MIRTI! - suriko Blekas. - MIRTI, BET NEIŠDUOTI
DRAUGŲ, KAIP MES BŪTUME PADARĘ DöL TAVĘS!
Blekas su Lubinu sustojo petys į petį, išk÷lę lazdeles.
- Tur÷jai suprasti, - ramiai pasak÷ Lubinas, - kad jeigu Voldemortas
tavęs nenužud÷, mes nužudysim. Sudieu, Piteri.
Hermiona užsideng÷ delnais veidą ir nusisuko į sieną.
- Ne! - riktel÷jo Haris. Jis puol÷ prie Trumpulio ir savo kūnu užstojo jį
nuo lazdelių. - Nežudykit jo. Nereikia.
Blekas su Lubinu apstulbo.
- Hari, d÷l šito kirmino tu likai našlaitis, - piktai pasak÷ Blekas. - Ir
šita m÷šlo krūva būtų net nemirktel÷damas leidęs tau žūti. Gird÷jai, ką
sak÷. Jo paties dvokiantis kailis jam buvo brangesnis už visą tavo šeimą.
- Žinau, - uždusęs tar÷ Haris. - Mes jį nuvesim į pilį. Atiduosime Psichams. Tegul jį pasodina į Azkabaną. Tik nežudykite.
- Hari! - sužiopčiojo Trumpulis ir parpuolęs apgl÷b÷ Hariui kelius. Tu... d÷kui... aš to nevertas... d÷kui...
- Pasitrauk, - t÷šk÷ Haris, su pasišlykšt÷jimu atpl÷šdamas nuo savęs
jo rankas. - Aš tai darau ne d÷l tavęs. Bet man atrodo, jog t÷tis nebūtų
nor÷jęs, kad jo geriausi draugai taptų žudikais - per tokį kaip tu.
Niekas nieko nesak÷ ir nepajud÷jo, tik švokšt÷ Trumpulis, graibstydamasis už krūtin÷s. Blekas susižvelg÷ su Lubinu. Ir vienu moju nuleido
lazdeles.
- Esi vienintelis žmogus, Hari, turintis teisę nuspręsti, - tar÷ Blekas. Bet pagalvok... Pagalvok, ką jis padar÷.
- Tegul jis kali Azkabane, - nepasidav÷ Haris. - Jis tikrai vertas tos
vietel÷s..
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Trumpulis tebešnopavo jam už nugaros.
- Puiku, - tar÷ Lubinas. - Pasitrauk, Hari.
Haris dar dvejojo.
- Aš jį surišiu, - pasak÷ Lubinas. - Prisiekiu, ne daugiau.
Haris pasitrauk÷. Šįsyk iš Lubino lazdel÷s šov÷ plonos virv÷s, ir po
akimirkos Trumpulis jau gul÷jo ant grindų supakuotas ir užspausta
burna.
- Bet jeigu dar pasiversi žiurke, Piteri, - suniurzg÷ Blekas, ir savąją
lazdelę nukreipdamas į jį, - tada tikrai nužudysime. Sutinki, Hari?
Haris pažvelg÷ į apgail÷tiną būtybę ant grindų ir linktel÷jo taip, kad
Trumpulis matytų.
- Tvarka, - ūkiškai užbaig÷ Lubinas. - Roni, aš nemoku taip sutaisyti
kaulų kaip madam Pomfri, tod÷l bus geriausia, jeigu iki ligonin÷s koją
įtversime.
Jis greit pri÷jo prie Ronio, pasilenk÷, paliet÷ lazdele jam koją ir sumurm÷jo: Ferula. Ronio koją apvyniojo tvarsčiai, kietai prispausdami prie
įtvaro. Lubinas pad÷jo jam atsistoti. Ronis atsargiai primyn÷ koją - ir n÷
nemirktel÷jo.
- Jau geriau. Ačiū.
- O kaip bus su profesoriumi Sneipu? - tyliai paklaus÷ Hermiona,
žiūr÷dama į tysančią ant grindų figūrą.
- Nieko blogo jam n÷ra, - pasak÷ Lubinas, patikrinęs Sneipui pulsą. Mes tik trupučiuką persisteng÷me. Teb÷ra be sąmon÷s. Na, gal geriausia
jo neprikelti, kol saugiai nepasieksime pilies. Mes jį galime štai šitaip pasiimti...
Jis sumurm÷jo: Mobilicorpus. Lyg tempiamas virv÷mis už riešų, kaklo
ir kelių, Sneipas atsistojo. Galva nemaloniai tabalavo it kokios marionet÷s. Jis pakilo per sprindį viršum žem÷s. Lubinas pa÷m÷ neregimąjį apsiaustą ir įsikišo į kišenę.
- Mudviem reikia prisirakinti prie šito, - paspyr÷ Blekas Trumpulį. D÷l visa pikta.

292

- Aš vienas tai padarysiu, - tar÷ Lubinas.
- Ir aš, - pasišov÷ Ronis, šlubčiodamas artyn.
Blekas ištrauk÷ iš oro sunkius antrankius. Veikiai Trumpulis v÷l buvo
ant kojų, kair÷ ranka prirakinta prie Lubino dešin÷s, dešin÷ - prie Ronio
kair÷s. Ronio veidas buvo piktas. Tikrąją Susnos tapatybę jis laik÷ asmeniniu įžeidimu. Banditas šastel÷jo nuo lovos ir, išdidžiai išk÷lęs savo papūstą uodegą, išved÷ visus iš kambario.
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Psicho pabučiavimas
Hariui dar neteko būti keistesn÷je kompanijoje. Banditas tapeno laiptais
pirmas, paskui ženg÷ Lubinas ir Ronis, vedini Trumpuliu, panašūs į lenktynininkus šešiakojų maratone. Už jų šiurpiai sklend÷ profesorius Sneipas, pirštų galais liesdamas pakopas. Jį laik÷ vien tik jo paties lazdel÷,
Sirijaus nukreipta į jį. Gale ÷jo Haris su Hermiona.
Grįžti į tunelį buvo keblu. Lubinas ir Ronis su Trumpuliu per vidurį
tur÷jo lįsti šonu. Lubinas nenuleido lazdel÷s. Haris mat÷, kaip jie nevikriai trepsi tolyn vorele. Kelią ir toliau rod÷ Banditas. Haris sek÷ paskui
Sirijų, tas lazdele oru var÷ Sneipą. Jo mataruojanti galva bumbs÷jo į žemas lubas. Haris nutar÷, kad Sirijus nesistengia jos patausoti.
- Ar žinai, ką tai reiškia? - staiga paklaus÷ Sirijus Harį. - Pristatyti Piterį?
- Jūs būsite laisvas, - pasak÷ Haris.
- Taip. Be to... Nežinau, ar tau kas nors sak÷... Aš esu tavo krikšto
t÷vas.
- Aha, žinojau.
- Taigi... Lil÷ ir Džeimsas paskyr÷ mane tavo glob÷ju, - nesmagiai aiškino Sirijus. - Jeigu jiems kas nors atsitiktų...
Haris lauk÷. Ar Sirijus turi omenyje tai, apie ką ir jis pagalvojo?
- Aš, aišku, suprasiu, jeigu tu nor÷si gyventi su d÷de ir teta, - kalb÷jo
Sirijus. - Bet... na... pagalvok. Kai atgausiu savo gerą vardą... Jei užsinor÷si... kitokių namų...
Hariui net silpna pasidar÷.
- Ką? Gyventi su jumis? - sušuko jis, netyčia trinktel÷damas į akmenį,
išsikišusį iš lubų. - Palikti Durslius?
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- Žinoma, taip ir maniau, kad nenor÷si, - skubiai tar÷ Sirijus. - Aš suprantu. Tik pamaniau, gal...
- Ką čia šnekat? - kimiai kaip ir Sirijus sušneko Haris. - Aišku, kad
noriu palikti Durslius! Ar jūs turite namus? Kada man galima pas jus
apsigyventi?
Sirijus atsigręž÷ į jį. Sneipo galva bruož÷ lubas, bet Sirijui buvo nusispjaut.
- Tu nor÷si? Rimtai?
- Ir net labai!
Sirijaus sunykusį veidą pirmą kartą nušviet÷ tikra šypsena. Įspūdis
buvo pritrenkiantis: lyg per išbad÷jusio žmogaus kaukę būtum išvydęs
dešimt metų jaunesnį vyrą. Akimirką jis buvo visiškai panašus į tą Sirijų
Bleką, kuris juok÷si Hario t÷vų vestuvin÷je nuotraukoje.
Toliau jie nebesikalb÷jo iki pat tunelio galo. Banditas iššoko pirmas.
Jis, matyt, leten÷le paspaud÷ kamieno gumbą, kuris paralyžiuoja Gluosnį, nes Lubinas, Trumpulis ir Ronis išlipo iš landos šakoms taikingai nusvirus.
Sirijus lazdele išstūm÷ Sneipą, tada praleido Hermioną su Hariu. Galiausiai visi atsidūr÷ lauke.
Kieme jau buvo aklina tamsa, šviet÷ tik tolimi pilies langai. Tyl÷dami
jie patrauk÷ tenai. Trumpulis švokšt÷ ir verkšleno. Hariui ūž÷ galva. Jis
palieka Durslius. Gyvens pas Sirijų Bleką, geriausią t÷čio draugą... Neįtik÷tina. Kas bus, kai Dursliams jis praneš, kad gyvens su kaliniu, kurį
jie mat÷ per televiziją!
- Nors vienas judesys, Piteri... - pagrasino priekyje žengiantis Lubinas. Jo lazdel÷ tebebuvo nutaikyta Trumpuliui į krūtinę.
Be žodžių jie ÷jo per kiemo veją. Pilies žiburiai pamažu art÷jo. Sneipas it šm÷kla tebeplauk÷ priešais Sirijų, smakrą įbedęs sau į krūtinę. Ir
staiga...
Debesis nuslinko. Žemę nugul÷ šeš÷liai. Jų grupelę užliejo m÷nesiena.
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Sneipas atsitrenk÷ į Lubiną, Trumpulį ir Ronį, mat jie staigiai sustojo.
Sirijus sustingo. Ranka jis sulaik÷ Hermioną ir Harį.
Haris mat÷ Lubino siluetą. Tasai visas įsitemp÷, kojos ÷m÷ dreb÷ti.
- O varge! - aiktel÷jo Hermiona. - Šįvakar jis neišg÷r÷ eliksyro! Dabar jis bus pavojingas!
- B÷kit, - sušnibžd÷jo Sirijus. - B÷kit! Na!
Bet Haris negal÷jo b÷gti. Juk Ronis prirakintas prie Trumpulio ir Lubino. Jis puol÷ prie jų, bet Sirijus nublošk÷ jį atgal.
- Palik juos man! B÷kit!
Pasigirdo žiaurus urzgimas. Lubino galva ÷m÷ tįsti. Ir visas kūnas.
Nugara išsiriet÷. Tuoj pat šeriais ap÷jo veidas ir rankos, jos virto žv÷ries
letenomis. Banditas pasišiaušęs trauk÷si atgal.
Kai vilkolakis atsistojo piestu, kaukš÷damas savo baisiais nasrais, Sirijus dingo. Jis pasivert÷ į lokį panašiu baisiniu šunim ir puol÷. Vilkolakiui
nutraukus jį laikiusius antrankius, šuo grieb÷ jam už gerkl÷s ir nutemp÷
atgal, tolyn nuo Ronio su Trumpuliu. Jie ÷m÷ grumtis ir kandžiotis, kad
net gaurai lakst÷.
Haris stov÷jo nust÷ręs. Be grumtynių, nieko daugiau nemat÷. Atsitok÷jo tik nuo Hermionos riksmo.
Trumpulis prišokęs pagrieb÷ Lubino numestą lazdelę. Ronis, vos besilaikantis ant sutvarstytos kojos, pargriuvo. Trinkt, plykst - ir Ronis guli
nejud÷damas. Dar vienas trinktel÷jimas - ir Banditas, išl÷kęs į orą, nukrito žem÷n kaip skuduras.
- Expelliarmus! - suriko Haris, nutaikydamas lazdelę į Trumpulį. Lubino lazdel÷ iš to rankų ištrūko ir nuskriejo nežinia kur. - Nejud÷k! šauk÷ Haris, puldamas artyn.
Nesp÷jo. Trumpulis virto žiurke. Haris pamat÷, kaip plika uodega išn÷r÷ pro antrankių žiedą ant Ronio rankos ir išgirdo žol÷je nučežant
žiurkę.
Kauksmas, duslus urzgimas. Atsigręžęs Haris išvydo, kad vilkolakis
sprunka. Šuoliuoja Uždraustojo miško pus÷n...
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- Sirijau, jis pab÷go! Trumpulis pasivert÷ žiurke!
Sirijui b÷go kraujas. Aplink snukį ir nugaroje žioj÷jo žaizdos, bet išgirdęs Hario žodžius jis v÷l pakilo. Pasileido per veją miškan, ir netrukus
jo taps÷jimą sug÷r÷ tyla.
Haris su Hermiona pripuol÷ prie Ronio.
- Ką jis jam padar÷? - sušnibžd÷jo Hermiona. Ronis gul÷jo prasimerkęs ir išsižiojęs. Buvo gyvas, gird÷jo, kaip jis alsuoja, bet Ronis, regis, jų
nepažino.
- Nežinau.
Haris bej÷giškai apsidair÷. Lubino ir Bleko neb÷ra... Juodu liko vieni
su Sneipu, be sąmon÷s kabaruojančiu ore.
- Verčiau nugabenkime juos į pilį ir kam nors pasakykime, kas atsitiko, - pasiūl÷ Haris, nusibraukdamas nuo kaktos plaukus ir bandydamas
galvoti. - Eime...
Staiga tamsoje jie išgirdo cypiant, paskui staugiant šunį. Iš skausmo...
- Sirijus, - burbtel÷jo Haris.
Valand÷lę jis dvejojo, tačiau Roniui kol kas niekuo negalima pad÷ti, o
Blekas, regis, įkliuvo...
Haris leidosi b÷gti, Hermiona iš paskos. Cypimas berods sklido nuo
ežero. Jie nudūm÷ ten link, Haris suklupęs plojosi. Pajuto šaltį dar nesuprasdamas, ką tai reiškia...
Ūmiai cypimas nutrūko. Pasiekę ežero krantą, pamat÷, kod÷l. Sirijus
v÷l buvo atvirtęs į žmogų. Tup÷jo rankomis susi÷męs galvą.
- Neee... - dejavo. - Neee...
Ir tada Haris juos pamat÷. Paežere it juodas debesis slinko gal šimtas
Psichų. Jis apsigręž÷. Vidurius nusmelk÷ pažįstamas ledinis šaltis, akis
÷m÷ traukti migla. Aplinkui iš tamsyb÷s visur lindo ir lindo Psichai, jau
supo juos ratu...
- Hermiona, prisimink ką nors džiugaus! - suriko Haris, iškeldamas
lazdelę, įnirtingai mirks÷damas, kad nesiblaustų akys, ir purtydamas galvą, kurioje jau pasigirdo tyli aimana...
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Aš gyvensiu su krikštat÷viu. Paliksiu Durslius. Steng÷si galvoti apie
Sirijų, tik apie Sirijų, ir uždainavo:
- Expedo patronam! Expecto patronum!
Blekas pasipurt÷, nugriuvo ant šono ir liko gul÷ti žol÷je išbalęs kaip
mirtis.
Jis atsigaus. Aš gyvensiu su juo.
- Expecto patronum! Hermiona, pad÷k! Expecto patronum!
- Expecto... - kužd÷jo Hermiona, - expecto...
Bet jai pritrūko j÷gų. Psichai jau visai netoli. Lyg siena apjuos÷ Harį su
Hermiona ir slenka vis artyn...
- EXPECTO PATRONUM! - sukliko Haris, stengdamasis nustelbti
šauksmą ausyse. - EXPECTO PATRONUM!
Iš lazdel÷s tarsi rūko sruoga išringavo ir sustojo priešais. Tą pačią akimirką Haris pajuto, kaip šalimais susmuko Hermiona. Jis vienas. Vienui
vienas.
- Expecto... expecto patronum...
Haris nebeišlaik÷, keliai dunkstel÷jo į šaltą žolę. Akis temd÷ migla.
Paskutin÷mis valios pastangomis band÷ prisiminti... Sirijus nekaltas. Nekaltas. Viskas bus gerai. Aš gyvensiu su juo.
- Expecto patronum! - suvaitojo jis.
Blyškioje Gyn÷jo skleidžiamoje šviesoje jis pamat÷, kaip vienas Psichas, visai čia pat, sustojo. Negal÷jo pereiti sidabrinio debes÷lio, kurį Haris sukūr÷. Iš po apsiausto išlindo gliti negyv÷lio ranka. Ji mostel÷jo tarsi
nustumdama Gyn÷ją šalin.
- Ne... ne... Jis nekaltas. Expecto... expecto patronum...
Jaut÷ į save įsmeigtus jų žvilgsnius, gird÷jo jų alsavimą - lyg pikto
v÷jo šniokštimą. Arčiausiai stovintis Psichas tarsi ir galvojo. Tada pak÷l÷
abi pūvančias rankas - ir nusmauk÷ gobtuvą.
Vietoj akių pilkavo plona pl÷v÷, aptraukusi tuščias akiduobes. Bet burna
buvo. Beform÷ skyl÷, m÷šlungiškai traukianti orą.
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Harį sukaust÷ klaikus siaubas, nebegal÷jo nei kalb÷ti, nei jud÷ti. Jo
Gyn÷jas suvirp÷jo ir išnyko.
Baltas rūkas beveik apakino. Reikia kovoti... expecto patronum... nieko
nebemato... tolyje gird÷ti pažįstamas klyksmas... expecto patronum...
toje migloje jis ÷m÷ grabalioti Sirijaus ir užčiuop÷ jo ranką... nepaims
jo...
Tačiau kaklą sugniauž÷ stiprios gličios rankos. Jos k÷l÷ jo veidą aukštyn... jau užuodžia smarvę... pirmiausia jis atsikratys Hario... koktus
puv÷sių dvokas... ausyse mamos riksmas... tai bus paskutinis jo gird÷tas garsas...
Ir staiga jam pasidingojo, kad tame rūke, kuriame jau beveik paskendo, nušvito sidabrin÷ šviesa ir vis ryšk÷ja, ryšk÷ja... pajuto, kaip nugriuvo į žolę.
Gul÷damas kniūbsčias, net drebantis iš silpnumo, Haris atmerk÷ akis.
Akinama šviesa nupliesk÷ žolę aplinkui. Klyksmas galvoje nutilo, šaltis
trauk÷si.
Kažkas var÷ Psichus tolyn. Toji j÷ga suko ratus apie jį ir Sirijų, ir Hermioną. Švokščiantis, švilpiantis Psichų kv÷pavimas tilo. Jie pasitrauk÷.
Oras v÷l sušilo.
Haris sunkiai pak÷l÷ galvą ir jį gaubiančioje šviesoje išvydo žv÷rį, nušuoliuojantį per ežerą. Prakaito užpiltomis akimis Haris band÷ įžiūr÷ti,
kas tai. Spindintis kaip vienaragis. Stengdamasis neprarasti sąmon÷s, Haris steb÷jo, kaip žv÷ris, pasiekęs kitą krantą, sustojo. Akimirką Hariui
pasirod÷, kad kažkas vienaragį pasitiko... paglost÷... kažkas keistai pažįstamas.. . tačiau negali būti...
Haris nieko nesuprato. O galvoti nebeįsteng÷. Jį apleido paskutin÷s
j÷gos ir jis nualpo, galva žnektel÷jo į žemę.
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Hermionos paslaptis
- Neįtik÷tina. Tiesiog neįtik÷tina. Stebuklas, kad n÷ vienas nemir÷. Nesu
gird÷jęs nieko panašaus... Po velnių, laim÷, kad jūs ten buvote, Sneipai.
- D÷kui, ministre.
- Sakyčiau, nusipeln÷te Merlino ordino, bent jau antrojo laipsnio. Jei
pavyktų suveikti, gal net pirmojo!
- Išties esu labai d÷kingas, ministre.
- Kokia bjauri žaizda... Turbūt Bleko darbas?
- Tarp kitko, Poterio, Vizlio ir Įkyr÷l÷s, ministre...
- Negali būti!
- Blekas juos užker÷jo, iškart supratau. Sprendžiant iš jų elgesio, Supainiojimo kerais. Jie, regis, man÷, jog jis gali būti nekaltas. Nesuvok÷
savo veiksmų. Kita vertus, jų įsikišimas tik pad÷jo Blekui pasprukti. Jiems
veikiausiai atrod÷, kad patys vieni pagaus Bleką. Lig tol jiems daug kas
būdavo atleidžiama. Deja, jie ÷m÷ per daug gerai apie save manyti. Ir,
aišku, direktorius Poteriui dav÷ neįtik÷tinai didelę laisvę...
- A, Sneipai... D÷l Hario Poterio... Kas susiję su juo, mes visi į daug
ką žiūrime pro pirštus.
- Ir vis d÷lto... Ar jo negadina toks išskirtinis d÷mesys? Aš pats stengiuosi su juo elgtis kaip su visais mokiniais. Ir bet kuris kitas mokinys
mažiausiai būtų pašalintas už tai, kad įstūm÷ draugus į tokį pavojų. Pagalvokit, ministre: nepaisydamas visų mokyklos taisyklių, po visų atsargumo priemonių, kurių imtasi d÷l jo saugumo, naktį išeina iš pilies, bendrauja su vilkolakiu ir žudiku! Ir aš turiu pagrindo manyti, kad jis slapčia lankosi Kiauliasodyje.
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- Ką gi, Sneipai, pažiūr÷sime, pažiūr÷sime... Berniukas iš tikrųjų sukvailiojo.
Haris gul÷jo ir užsimerkęs klaus÷si. Buvo baisiai silpna. Žodžiai, kuriuos gird÷jo, tik su dideliu vargu pasiekdavo smegenis, tod÷l sunkiai
suprato pokalbį. Rankos kojos kaip švinin÷s, vokai nepakeliami. Nor÷jo
amžinai gul÷ti šitoje minkštoje lovoje.
- Labiausiai mane stebina Psichų elgesys. Sneipai, ar išties nenumanote, kas privert÷ juos pasitraukti?
- Ne, ministre. Kai aš atsigavau, jie jau grįžo į savo postus.
- Nepaprasta. Tačiau Blekas, Haris ir mergait÷...
- Visi buvo be sąmon÷s. Aišku, Bleką aš surišau ir užkimšau jam burną. Kitus, išbūręs neštuvus, pargabenau į pilį.
Tyla. Hario smegenys ÷m÷ darbuotis greičiau, po širdimi ÷m÷ graužti
nemalonus jausmas...
Jis atsimerk÷.
Vaizdas buvo miglotas: kažkas nu÷męs jam akinius. Jis gul÷jo ligonin÷je. Pačiam palatos gale pamat÷ madam Pomfri, palinkusią prie lovos.
Haris prisimerk÷. Po madam Pomfri ranka rudavo Ronio ševeliūra.
Haris pasuko galvą. Lovoje iš dešin÷s gul÷jo Hermiona. Ją apšviet÷
m÷nesiena. Ir jos akys buvo atmerktos. Atrod÷ apstulbusi. Pamačiusi, kad
Haris pabudęs, prid÷jo pirštą prie lūpų ir parod÷ į duris. Jos buvo praviros, iš koridoriaus sklido Kornelijaus Karamel÷s ir Sneipo balsai.
Madam Pomfri greitai pri÷jo prie Hario. Jos rankoje buvo šokolado
luitas - tokio didumo Haris dar nebuvo matęs. Kaip geras akmuo.
- O, jau pabudai! - žvaliai prabilo ji. Pad÷jusi šokoladą ant stalelio
prie Hario lovos, ÷m÷ jį trupinti mažu plaktuk÷liu.
- Kaip Ronis? - vienu balsu paklaus÷ Haris su Hermiona.
- Gyvens, - rimtai atsak÷ madam Pomfri. - Na, o judu... Būsite čia,
kol matysiu, kad... Poteri, ką čia dabar darai?
Haris atsis÷do, užsid÷jo akinius ir pa÷m÷ savo burtų lazdelę.
- Man reikia pamatyti direktorių.
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- Poteri, - ÷m÷ raminti jį madam Pomfri, - viskas gerai. Blekas sugautas. Jis užrakintas viršuje. Psichai jau greit jį pabučiuos...
- KĄ?
Haris šoko iš lovos, Hermiona taip pat. Tačiau jo riktel÷jimą išgirdo
Sneipas su Karamele, stovintys koridoriuje. Jie įženg÷ į palatą.
- Hari, Hari, kas yra? - susijaudino Karamel÷. - Tau reikia gul÷ti. Ar
jis gavo šokolado? - neramiai paklaus÷ jis madam Pomfri.
- Paklausykite, ministre! - prabilo Haris. - Sirijus Blekas nekaltas! Piteris Trumpulis suvaidino, kad žuvo! Šiąnakt mes jį mat÷me! Neturite
leisti, kad Psichai šitaip susidorotų su Sirijumi...
Tačiau Karamel÷ tik šypsodamas papurt÷ galvą.
- Hari, Hari, tu visai susipainiojai, šitiek iškent÷jai, gul÷k, mes viskuo
pasirūpinome...
- NIEKO PANAŠAUS! - suriko Haris. - NE TĄ SUöMöTE!
- Ministre, prašom paklausyti, - maldavo Hermiona, atsistojusi šalia
Hario. - Ir aš jį mačiau. Tai buvo Ronio žiurk÷, ji - Animagas, tai yra Trumpulis...
- Matote, ministre? - tar÷ Sneipas. - Abu supainioti. Blekas s÷kmingai juos apdorojo.
- MES NESUPAINIOTI! - r÷k÷ Haris.
- Ministre! Profesoriau! - ÷m÷ bartis madam Pomfri. - Reikalauju išeiti. Poteris - mano ligonis, jo nevalia jaudinti!
- Aš nesijaudinu, aš bandau jiems pasakyti, kas įvyko! - įniršęs atr÷ž÷
Haris. - Jeigu jie nors išklausytų...
Bet madam Pomfri Hariui įgrūdo burnon didelį kąsnį šokolado. Jis
užspringo, ir ji tuo pasinaudodama v÷l jį paguld÷ į lovą.
- O dabar, ministre, šiems vaikams reikia priežiūros. Prašom išeiti...
V÷l atsiv÷r÷ durys. Į÷jo Dumbldoras. Haris šiaip taip nurijo sprangų
šokoladą ir v÷l atsik÷l÷.
- Profesoriau Dumbldorai, Sirijus Blekas...
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- D÷l Dievo meil÷s! - isteriškai sušuko madam Pomfri. - Čia ligonin÷
ar ne? Direktoriau, reikalauju...
- Atsiprašau, Pope, bet man reikia šnektel÷ti su ponaičiu Poteriu ir
panele Įkyr÷le, - ramiai tar÷ Dumbldoras. - Ką tik kalb÷jausi su Sirijumi
Bleku...
- Ko gera, jis jums pasek÷ tą pačią pasaką, kurią įkišo ir Poteriui galvon? - met÷ Sneipas. - Kažką apie žiurkę ir kad Trumpulis gyvas...
- Blekas iš tikro šitaip pasakoja, - ramiai tar÷ Dumbldoras, per savo
pusinius akinukus žvelgdamas į Sneipą.
- O mano liudijimas nieko nereiškia? - pasipiktino Sneipas. - Piterio
Trumpulio Žviegiančioje Būdoje nebuvo, nepasteb÷jau jo ir kieme.
- Tod÷l, kad jūs buvote be sąmon÷s, profesoriau, - piktai pasak÷ Hermiona. - Pav÷lavote ateiti ir tod÷l neišgirdote, kaip...
- PRIKĄSK LIEŽUVĮ, panele Įkyr÷le!
- Čia dabar, Sneipai! - sunerimo Karamel÷. - Mergaitei įaudrinta psichika, reikia atsižvelgti...
- Nor÷čiau vienas pasikalb÷ti su Hariu ir Hermiona, - staiga tar÷ Dumbldoras. - Kornelijau, Severai, Pope, paprašysiu išeiti.
- Direktoriau! - šoko į akis madam Pomfri. - Jiems reikia gydymo,
jiems reikia ramyb÷s...
- Šitai negali laukti, - pasak÷ Dumbldoras. - Aš reikalauju išeiti.
Madam Pomfri papūt÷ lūpas, nudrož÷ į palatos galą ir, iš širdies trenkusi durimis, užsidar÷ kabinete. Karamel÷ pasižiūr÷jo į didelį kišeninį
aukso laikrodį, tabaluojantį iš liemen÷s kišen÷l÷s.
- Psichai jau tur÷jo prisistatyti, - praneš÷. - Eisiu pas juos. Dumbldorai, susitiksime viršuje.
Nu÷jęs prie durų, sustojo laukdamas Sneipo, bet Sneipas nesijudino.
- Jūs, aišku, netikite n÷ vienu Bleko žodžiu? - sušnibžd÷jo įsmeigęs
akis į Dumbldorą.
- Noriu pasikalb÷ti su Hariu ir Hermiona vienais, - pakartojo direktorius.
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Sneipas ženg÷ artyn.
- Sirijus Blekas jau šešiolikos metų parod÷, kad gali žudyti, - sušnypšt÷. - Gal neužmiršote, direktoriau? Neužmiršote, kad kartą k÷sinosi nužudyti mane?
- Mano atmintis, Severai, kaip visada, puiki, - ramiai tar÷ Dumbldoras.
Sneipas apsisuko ant kulno ir šov÷ pro duris, paslaugiai atvertas Karamel÷s. Kai durys užsidar÷, Dumbldoras atsigręž÷ į Harį ir Hermioną.
Jie abu springdami puol÷ pasakoti.
- Profesoriau, Blekas sako tiesą, mes mat÷me Trumpulį!
- Jis pab÷go, kai profesorius Lubinas pavirto vilkolakiu!
- Jis yra žiurk÷!
- Trumpulio priekin÷ leten÷l÷, tai yra pirštas... Jis jį nusipjov÷...
- Ronį užpuol÷ Trumpulis, ne Sirijus!
Tačiau Dumbldoras rankos mostu juos nutild÷.
- Dabar jūsų eil÷ klausytis, ir prašyčiau nepertraukti, nes laiko labai mažai, - ramiai pasak÷. - Bleko istorijai paremti n÷ra n÷ menkiausio įrodymo, išskyrus jūsų žodžius. O trylikamečių burtininkų pasakojimas nieko neįtikins. Gatv÷je buvo pilna žmonių, galinčių paliudyti, kad jie mat÷, kaip Sirijus Blekas nužud÷ Trumpulį. Aš pats daviau ministerijai parodymus, jog Sirijus buvo Poterių Paslapties Saugotojas.
- Jums gali papasakoti profesorius Lubinas, - nesusilaik÷ Haris.
- Šiuo metu profesorius Lubinas yra miško tankm÷je ir nieko negali
papasakoti. Kol jisai v÷l taps žmogumi, bus per v÷lu, Sirijus bus blogiau
nei miręs. Galiu pridurti, jog mūsiškiai taip kreivai žiūri į vilkolakius,
kad jo parama nieko neduotų. O tai, kad jis ir Sirijus Blekas - seni draugai, dar labiau...
- Bet...
- Paklausyk, Hari. Per v÷lu, aišku? Turite suprasti, kad profesoriaus Sneipo versija įtikimesn÷ už jūsų.
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- Jis nekenčia Sirijaus, - bej÷giškai tar÷ Haris. - Vis d÷l to nelemto pokšto, kurį jam tasai iškr÷t÷.
- Sirijus elg÷si ne kaip nekaltas žmogus. Užpuol÷ Storulę. Su peiliu
įsiverž÷ į Grifų Gūžtos bokštą. Be Trumpulio, gyvo ar mirusio, jokios
vilties pakeisti nuosprendį Sirijui.
- Bet jūs mumis tikite.
- Taip, tikiu. Tačiau neturiu galios įtikinti kitų ar įveikti magijos ministro.
Žvelgdamas į liūdną direktoriaus veidą, Haris pajuto, kaip iš po kojų
ima slysti žem÷. Buvo pripratęs manyti, jog Dumbldoras viską gali sutvarkyti. Tik÷josi, kad jis tiesiog iš oro ištrauks kokią išeitį. Bet ne... dingo paskutin÷ viltis.
- Mums reikia vieno, - l÷tai tar÷ Dumbldoras, melsvu žvilgsniu pažiūr÷damas pirma į Harį, paskui į Hermioną. - Daugiau laiko.
- Tačiau... - prad÷jo Hermioną. Ir staiga išpūt÷ akis. - OHO!
- Dabar paklausykit, - iš reto ir labai aiškiai pasak÷ Dumbldoras. Sirijus užrakintas profesoriaus Flitviko kabinete aštuntame aukšte. Tryliktas langas nuo Vakarinio bokšto. Jei viskas klosis gerai, šiąnakt galbūt
išgelb÷site ne vieną nekaltą gyvybę. Bet nepamirškite štai ko, abudu. Jūsų niekas neturi pamatyti. Panele Įkyr÷le, tau žinomos taisykl÷s. Ir suprasti, kuo rizikuosite. Jūsų niekas neturi pamatyti.
Haris nesuvok÷, kas vyksta. Dumbldoras apsisuko ir nu÷jęs prie durų
dar apsigręž÷.
- Aš jus užrakinsiu. Dabar... - žvilgtel÷jo jis į laikrodį ant rankos. Penkios po vidurnakčio. Panele Įkyr÷le, manau, užteks apversti tris kartus. S÷km÷s.
- S÷km÷s? - pakartojo Haris, užsidarius durims paskui Dumbldorą. Tris kartus? Apie ką jis kalba? Ką mes turime daryti?
Tačiau Hermiona iš po drabužių išsitrauk÷ labai ilgą ir labai gražią
aukso grandinę.
- Eikš čia, Hari! Greičiau!
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Haris apstulbęs pri÷jo. Ji atkišo grandinę. Jis pamat÷ prie jos prikabintą
žibantį sm÷lio laikrodį. - Imk... Ji jam užmov÷ grandinę ant kaklo.
- Pasiruošęs? - nekantriai tar÷.
- Ką mes darome? - visiškai apdujęs paklaus÷ Haris.
Hermiona tris kartus apvert÷ sm÷lio laikrodį.
Tamsi palata išnyko. Haris pajuto, kad didžiuliu greičiu skrenda atbulas. Pro šalį l÷k÷ spalvų ir formų maišalyn÷. Ausyse ūž÷. Jis band÷ r÷kti,
bet neišgirdo savo balso...
Staiga po kojų atsirado kieta žem÷ ir viskas stojo į vietas. Juodu su
Hermiona atsidūr÷ ištušt÷jusiame vestibiulyje, pro atviras lauko duris
grindų plokštes nušviet÷ skaisti saul÷. Jis staigiai atsigręž÷ į Hermioną.
Kaklą spaud÷ sm÷lio laikrodžio grandin÷.
- Hermiona, ką...
- Čionai! - Hermiona grieb÷ Hariui už rankos ir nutemp÷ prie sand÷liuko po laiptais. Atidariusi įgrūdo jį tarp kibirų su šepečiais, įlindo pati ir
užtrenk÷ dureles.
- Ką... Kaip... Hermiona, kas yra?
- Mes grįžome atgal, - sušnibžd÷jo Hermiona, tamsoje numaudama
Hariui nuo kaklo grandinę. - Į laiką prieš tris valandas.
Haris susirado savo koją ir smarkiai įžnybo. Suskaud÷jo kaip reikiant,
vadinasi, jis nesapnuoja fantastiško sapno.
- Bet...
- Ššš! Klausyk! Kažkas ateina! Manau... manau, kad mes!
Hermiona priglaud÷ ausį prie durelių.
- Žingsniai durų pus÷n... Taip, mes išeiname pas Hagridą!
- Nejau nori pasakyti, - sukužd÷jo jai Haris, - kad mes esame čia, sand÷liuke, ir kartu tenai?
- Taip, - atsak÷ Hermiona, vis dar prilipusi prie durelių. - Tikrai mes.
Neatrodo, kad eitų daugiau kaip trys žmon÷s. Ir einame l÷tai, nes po
neregimuoju apsiaustu.
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Ji v÷l įsiklaus÷.
- Nulipome laiptais į kiemą.
Hermiona atsis÷do ant apversto kibiro. Nežmoniškai susirūpinęs, Haris
vis d÷lto nor÷jo atsakymo į keletą klausimų.
- Iš kur gavai tą sm÷lio laikrodį?
- Jis vadinasi Laiko Atsuktuvas. Man jį dav÷ profesor÷ Makgonagal
pačią pirmą mokslo metų dieną. Visą laiką juo ir naudojuosi, kad sp÷čiau į visas pamokas. Profesor÷ mane prisaikdino, jog niekam apie jį neprasitarsiu. Kad gaučiau Laiko Atsuktuvą, Makgonagal tur÷jo parašyti
ministerijai krūvą laiškų. Raš÷, jog esu pavyzdinga mokin÷ ir niekada
laikrodžio nepanaudosiu kitiems tikslams. Aš pasukdavau laiką atgal,
kad v÷l išgyvenčiau pra÷jusias valandas, šitaip atbūdavau kelias pamokas iš karto. Bet... Hari, aš nesuprantu, ko Dumbldoms iš mūsų nori. Kod÷l
liep÷ grįžti tris valandas? Kaip tuo pad÷sime Sirijui?
Haris spoksojo į šeš÷lyje skendintį jos veidą.
- Turbūt atsitiko kažkas, ką mes tur÷tume pakeisti, - l÷tai pasak÷ jis. Tačiau kas? Prieš tris valandas ÷jome pas Hagridą...
- Dabar ir yra laikas prieš tris valandas ir mes tikrai einame pas Hagridą, - tar÷ Hermiona. - Ką tik gird÷jome save išeinančius...
Haris susirauk÷. Smegenys, rod÷s, apsivers nuo galvojimo.
- Dumbldoras pasak÷... pasak÷, kad šiąnakt galbūt išgelb÷sime ne
vieną nekaltą gyvybę... - Staiga jis suprato. - Hermiona, mes išgelb÷sime Kietasprandį!
- O kaip tai pad÷s Sirijui?
- Dumbldoras sak÷... pasak÷, kur yra langas... kelintas Flitviko kabineto langas! Kur Sirijus užrakintas! Mes turime ant Kietasprandžio priskristi prie to lango ir išgelb÷ti Sirijų! Sirijus gali pab÷gti su Kietasprandžiu.
Jie abu gali pab÷gti!
Iš Hermionos veido Haris mat÷, kaip ji persigandusi.
- Jei mes sugeb÷sime nemačiomis visa tai padaryti, bus stebuklas.
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- Ką gi, reikia pam÷ginti, - pasak÷ Haris. Atsistojęs ir pats prispaud÷
prie durelių ausį.
- Atrodo, nieko n÷ra. Judinkim÷s.
Haris pastūm÷ dureles. Vestibiulis buvo tuščias. Kuo tyliau ir greičiau
jie smuko iš sand÷liuko ir nukurn÷jo laiptais. Šeš÷liai jau ilg÷jo, medžių
viršūn÷s Uždraustajame miške buvo nužertos aukso.
- Jei kas nors žiūri pro langą... - sunerimo Hermiona, pažvelgdama
atgal į pilį.
- B÷gam, - tvirtai pasiūl÷ Haris. - Tiesiai į Uždraustąjį mišką, gerai?
Reiks slapstytis už medžių, labai saugotis.
- Gerai, bet sukam pro šiltnamius, - patar÷ Hermiona. - Kad nesimatytų Hagrido priekinių durų, nes mus gali pasteb÷ti. Dabar beveik esame prie jo trobel÷s.
Iš Hermionos žodžių suvokęs, kad reikia save pasivyti, Haris pasileido tekinas, Hermiona iš paskos. Per daržą nukūr÷ prie šiltnamių, stabtel÷jo už jų ir v÷l nub÷go kiek įkerta. Aplenkę Gluosnį Galiūną, nuskuod÷
į miško prieglobstį...
Medžių šeš÷lyje pasijutęs saugus, Haris atsigręž÷. Uždususi pril÷k÷ ir
Hermiona.
- Tvarka! Reikia slinkti prie Hagrido trobel÷s. Hari, žiūr÷k, kad tavęs
nepamatytų.
Tyl÷dami jie nusliūkino pačia pamiške. Kai pasirod÷ Hagrido trobel÷,
išgirdo beldimą į duris. Staigiai užlindę už storo ąžuolo, iškišo nosis iš už
jo. Tarpdury pasirod÷ Hagridas, išbalęs ir drebantis, ir apsidair÷, kas čia
beld÷. Ir Haris išgirdo savo balsą.
- Čia mes. Mes su neregimuoju apsiaustu. Įleisk, tada nusisiausime.
- Nereik÷jo jums ateiti! - pasak÷ Hagridas. Jis juos įleido į vidų ir greit
uždar÷ duris.
- Tokios fantastikos dar nesam patyrę, - karštai sušnibžd÷jo Haris.
- Einam toliau, - paragino Hermiona. - Reikia būti arčiau Kietasprandžio!
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Jie s÷lino tarp medžių tol, kol pamat÷ išsigandusį hipogrifą, pririštą
prie moliūgų sklypelio tvoros.
- Jau? - paklaus÷ Haris.
- Ne! - tar÷ Hermiona. - Jeigu pagrobsime jį dabar, tie iš Komiteto
pamanys, kad Hagridas jį paleido. Palaukim, kol jie įsitikins, kad hipogrifas pririštas lauke.
- Tada turime apie minutę, - nutar÷ Haris. Viskas prad÷jo atrodyti
nebeįmanoma.
Tą akimirką trobel÷je džergžtel÷jo duždamas porcelianas.
- Hagridas sudauž÷ pieno ąsot÷lį, - nusprend÷ Hermiona. - Aš tuoj
surasiu Susną...
Ir iš tiesų po valand÷l÷s jie išgirdo nustebusios Hermionos šūktel÷jimą.
- Hermiona, - staiga tar÷ Haris, - kas jeigu... nub÷gtume ir griebtume Kietasprandį?
- Ne! - išsigando Hermiona. - Negi nesupranti? Mes sulaužytume
vieną svarbiausių magijos pasaulio įstatymų! Matai, niekas neturi teis÷s
keisti laiko, niekas! Gird÷jai Dumbldorą - jeigu mus kas pamatys...
- Pamatys tik Hagridas ir mes patys!
- Hari, ką pamanytum pamatęs, kad pats įsiverži į Hagrido namus? paklaus÷ Hermiona.
- Kad... kad išprot÷jau. Arba kad įsisiaut÷jo juodoji magija.
- Taigi! Tu nesusigaudytum, gal net save užpultum! Nesupranti? Profesor÷ Makgonagal pasakojo, kokių baisybių yra nutikę burtininkams
prikišus nagus prie laiko. Ne vienas per klaidą nužud÷ savo praeities ar
ateities pavidalą!
- Gerai! - nusileido Haris. - Aš tik taip pasakiau.
Bet Hermiona kumštel÷jo jam ir parod÷ į pilį. Haris pasuko galvą, kad
matytų tolimas didžiąsias duris. Laiptais lipo Dumbldoras, Karamel÷, seneliukas iš Komiteto ir budelis Makniras.
- Tuoj išeisime! - šnipštel÷jo Hermiona.
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Ir tikrai - tuoj atsiv÷r÷ užpakalin÷s durys ir Haris išvydo save, Ronį ir
Hermioną, išeinančius iš trobel÷s su Hagridu. Dievaži, tokio keistumo
dar nebuvo matęs per visą gyvenim÷lį: stov÷ti užsiglaudus už medžio ir
žiūr÷ti į save, trepsintį moliūgų sklype.
- Viskas gerai, Kietasprand÷li, viskas gerai, - ramino Hagridas hipogrifą. Tada atsisuko į vaikus. - Eikit. Eikit iš čia.
- Hagridai, mes negalime...
- Mes jiems pasakysime, kaip iš tikrųjų buvo...
- Jie negali jo nužudyti...
- Eikit! - užriko Hagridas. - Man užtenka ir savų b÷dų, o jeigu dar jūs
įkliūtum÷t...
Haris žiūr÷jo, kaip moliūgų lauke Hermiona užmeta apsiaustą ant savęs ir Ronio.
- Greičiau. Nesiklausyk.
V÷l beldimas į Hagrido duris. Atvyko egzekucijos vykdytojai. Hagridas apsisukęs grįžo vidun palikdamas atviras duris. Haris mat÷, kaip aplink trobelę po nematomomis kojomis linksta žol÷, ir gird÷jo treps÷jimą.
Jis, Hermiona ir Ronis nu÷jo. Tačiau šitie Haris ir Hermiona iš už medžio
gird÷jo, kas vyksta viduje.
- Kur tas padaras? - paklaus÷ šaltas Makniro balsas.
- Lauke... - garktel÷jo Hagridas.
Haris pasl÷p÷ galvą, kai Hagrido lange pasirod÷ Makniro galva. Jis
žiūr÷jo į hipogrifą. Tada jie išgirdo Karamelę.
- Mes... aa... turime tau perskaityti oficialų pranešimą d÷l egzekucijos, Hagridai. Tada su Makniru tur÷site jį pasirašyti. Maknirai, irgi klausykis, tokia tvarka...
Makniro veidas dingo. Dabar arba niekada.
- Palauk čia, Hermiona. Aš tai padarysiu.
V÷l ÷mus dūzgenti Karamel÷s balsui, Haris n÷r÷ iš už medžio, liuoktel÷jo per tvorą į moliūgų sklypą ir pasuko prie Kietasprandžio.
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Pavojingų gyvūnų likvidavimo komiteto nutarimu hipogrifas Kietasprandis, toliau vadinamas pasmerktuoju, turi būti nukirsdintas birželio
šeštąją saulei leidžiantis...
Stengdamasis nemirks÷ti, Haris pažiūr÷jo tiesiai į nuožmias oranžines
Kietasprandžio akis ir nusilenk÷. Hipogrifas priklaup÷ ir v÷l atsistojo.
Haris ÷m÷ knibin÷ti virvę, kuria buvo pririštas gyvūnas.
... nuteistas mirtimi nukirsdinant. Egzekuciją atliks Komiteto paskirtas budelis Vaidenas Makniras...
- Einam, Kietasprandi, - sumurm÷jo Haris, - einam, mes tau pad÷sime. Tyliau, tyliau...
- ... ką paliudija žemiau pasirašiusieji. Hagridai, pasirašyk čia.
Haris įsir÷žęs patrauk÷ virvę, bet Kietasprandis įsispyr÷, ir n÷ iš
vietos.
- Na, užbaikime reikalą, - prabilo trobel÷je gergždžiantis Komiteto
nario balsas. - Hagridai, gal geriau pabūk viduj.
- Ne, aš noriu būti su juo. Nenoriu palikti vieno...
Trobel÷je nuaid÷jo žingsniai.
- Judinkis, Kietasprandi!
Haris dar smarkiau patemp÷ hipogrifą už virv÷s. Kietasprandis pagaliau ÷m÷ eiti piktai šiurendamas sparnais. Iki miško dar buvo gabal÷lis
kelio ir juos gal÷jo pamatyti.
- Luktel÷kit, Maknirai, - tar÷ Dumbldoras. - Ir jums reikia pasirašyti. - Žingsniai sustojo. Haris patrauk÷ virvę. Kietasprandis kaukštel÷jo
snapu, bet teik÷si paskub÷ti.
Iš už medžio išlindo nubalęs Hermionos veidas.
- Hari, greičiau! - vien lūpomis sušuko ji.
Haris tebegird÷jo viduje kalbant Dumbldorą. Jis dar timptel÷jo virvę.
Kietasprandis nenoromis pasileido ristele. Jie pasiek÷ medžius...
- Greičiau! Greičiau! - nenustygo Hermiona. Ji puol÷ iš už medžio ir
pati ÷m÷ traukti virvę. Haris dirstel÷jo per petį: dabar jų jau nematyti,
nes ir patys nebemat÷ Hagrido daržo.

311

- Nutilk! - sušnibžd÷jo jis Hermionai. - Jie gali mus išgirsti...
Trinktel÷jo Hagrido namelio užpakalin÷s durys. Haris, Hermiona ir
Kietasprandis sustingo. Net ir jis, regis, ištemp÷ ausis. Tyla. O tada...
- Kurgi jis? - sugergžd÷ Komiteto senolis. - Kur tas padaras?
- Buvo čia pririštas! - įtūžo budelis. - Pats mačiau! Va, šitoj vietoj!
- Kaip keista, - pasak÷ Dumbldoras. Jo balse nuskamb÷jo pašaip÷l÷.
- Kietasprand÷li! - pašauk÷ Hagridas.
Sušvilp÷ kirvis, paskui trinktel÷jo. Matyt, iš pykčio budelis žieb÷ tvoron. Staiga pasigirdo rauda. Kūkčiodamas Hagridas vap÷jo:
- Neb÷r! Neb÷r! Duok Dieve jam sveikatos! Pab÷go! Matyt, nutrauk÷
virvę! Ai, gudruolis!
Kietasprandis ÷m÷ spyriotis - nor÷jo atgal pas Hagridą. Haris su Hermiona iš visų j÷gų laik÷ virvę neleisdami jo.
- Kažkas atrišo! - niršo budelis. - Reikia apieškoti kiemą, mišką...
- Maknirai, jeigu Kietasprandį tikrai pavog÷, nejau manote, kad vagis
jį nusived÷? - linksmai paklaus÷ Dumbldoras. - Apieškokite dangų, jei
norite... Hagridai, aš mielai išgerčiau arbatos. Arba brendžio.
- Tuojau, profesoriau, - silpnu iš laim÷s balsu pasak÷ Hagridas. - Prašom į vidų, prašom...
Haris ir Hermiona įd÷miai klaus÷si. Gird÷jo tolstančius žingsnius, negarsiai burnojantį budelį, paskui durys v÷l užsitrenk÷ ir stojo tyla.
- Kas dabar? - apsidair÷ Haris.
- Gausime čia sl÷ptis, - susijaudinusi tar÷ Hermiona. - Reikia palaukti, kol jie grįš į pilį. Kai bus saugu, nuskrisime ant Kietasprandžio prie
Sirijaus lango. Nelengvas darbelis laukia...
Ji bailiai pažvelg÷ per petį į miško gilumą. Saul÷ jau leidosi.
- Tur÷sime judintis anksčiau, - pagalvojęs tar÷ Haris. - Reikia, kad
matytųsi Gluosnis Galiūnas, kitaip nežinosime, kas vyksta.
- Gerai, - sutiko Hermiona ir tvirčiau suspaud÷ hipogrifo virvę. - Tik
nepamiršk, Hari, kad mūsų niekas neturi pamatyti...
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Sparčiai temo. Jie leidosi pamiške, o paskui pasisl÷p÷ už medžių guoto, kur pro šakas buvo matyti Gluosnis.
- Štai Ronis! - staiga pasak÷ Haris.
Per veją šaukdama skuto tamsi figūra.
- B÷k nuo jo, b÷k! Susna, čionai...
Tada lyg iš niekur išdygo dar dvi figūros. Haris mat÷ save ir Hermioną nusivejančius Ronį. Ronis puol÷ į priekį.
- Aha! Škac, bjaurybe!
- Va Sirijus! - šūktel÷jo Haris. Iš Gluosnio apačios iššoko didžiulis šuo.
Mat÷, kaip jis pargriov÷ Harį ir sugrieb÷ Ronį.
- Iš šono dar baisiau atrodo, ar ne? - pasak÷ Haris, žiūr÷damas, kaip
šuo velka Ronį į landą. - Uf... Žiūr÷k, man trenk÷ medis. Ir tau... Neįtik÷tina...
Gluosnis Galiūnas švaist÷si ir dauž÷si apatin÷mis šakomis, o jie blašk÷si bandydami pasiekti kamieną. Staiga medis sustingo.
- Banditas paspaud÷ gumbą, - tar÷ Hermiona.
- O mes lendame į landą. Jau įlindome, - kalb÷jo Haris.
Vos jie dingo landoje, medis v÷l sujud÷jo. Po valand÷l÷s v÷l sutreps÷jo
žingsniai. Dumbldoras, Makniras, Karamel÷ ir Komiteto seneliukas
žygiavo atgal į pilį.
- Kai tik mes patekome į tunelį! - tar÷ Hermiona. - Kad taip Dumbldoras būtų ÷jęs su mumis...
- Bet ir Makniras su Karamele būtų lindę kartu, - liūdnai atšov÷ Haris. - Galim lažintis, kad Karamel÷ būtų vietoj liepęs Maknirui nužudyti
Sirijų.
Jie žiūr÷jo, kaip keturi vyrai užlipa pilies laiptais ir įeina į vidų. Veiksmo vieta liko tuščia. Tačiau...
- Ateina Lubinas! - aiktel÷jo Haris, kai žmogaus figūra nuskub÷jo laiptais žemyn ir pasileido prie Gluosnio. Haris pažvelg÷ į dangų. M÷nulį
buvo užkloję debesys.
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Lubinas stv÷r÷ nuo žem÷s šaką ir ja bakstel÷jo į medžio gumbą. Medis
liov÷si muštis, Lubinas irgi dingo landoje.
- Gaila, kad nepa÷m÷ apsiausto, - sumurm÷jo Haris. - Guli visai
šalia.
Jis atsigręž÷ į Hermioną.
- Jeigu dabar nul÷kčiau ir jį pasiimčiau, Sneipas negal÷tų juo pasinaudoti ir...
- Hari, mūsų neturi pamatyti!
- Kaip tu gali pakęsti? - piktai paklaus÷ Haris. - Stov÷ti čia ir visa tai
matyti? - Jis pagalvojo. - Aš pagriebsiu apsiaustą!
- Hari, ne!
Hermiona sp÷jo sugriebti jam už skverno. Tada jie išgirdo dainuojant. Į pilį, visa gerkle pl÷šdamas dainą ir svyruodamas, ÷jo Hagridas.
Eidamas mosavo buteliu.
- Matai? - sušnypšt÷ Hermiona. - Matai, kas būtų atsitikę? Niekur
negalima eiti! Kietasprandi, ne!
Hipogrifas paš÷lusiai muist÷si nor÷damas ištrūkti pas Hagridą. Haris
pad÷jo Hermionai jį laikyti. Hagridas toliau kreivuliavo į pilį. Į÷jo. Kietasprandis nurimo. Liūdnai nukor÷ galvą.
Po poros minučių pilies durys atsidar÷, pro jas išl÷k÷ Sneipas ir nukūr÷
prie Gluosnio.
Haris sugniauž÷ kumščius, kai Sneipas, prib÷gęs medį, ÷m÷ žvalgytis.
Pamat÷ apsiaustą, čiupo jį.
- Neliesk savo purvinom letenom! - suniurzg÷ Haris.
- Šššš!
Sneipas pak÷l÷ šaką, kuria pasinaudojo Lubinas, stuktel÷jo ja į kamieno
gumbą ir išnyko apsigaubęs apsiaustu.
- Štai taip, - tyliai tar÷ Hermiona. - Dabar mes visi po žeme. Lieka
laukti, kol išlįsime į viršų.
Kietasprandį ji tvirtai pririšo prie artimiausio medžio, tada atsis÷do
ant žem÷s ir apkabino kelius.
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- Hari, aš kai ko nesuprantu. Kod÷l Psichai nepa÷m÷ Sirijaus? Prisimenu juos artinantis, paskui turbūt nualpau. Jų buvo tokia daugyb÷...
Ir Haris atsis÷do. Paaiškino, ką pats matęs: kaip, arčiausiai stov÷jusiam Psichui palinkus prie Hario, per ežerą atšuoliavęs didelis sidabrinis
pavidalas ir nuvaręs Psichus.
Hermiona klaus÷ net išsižiojusi.
- Bet kas gi ten buvo?
- Tik vienas dalykas gal÷jo įveikti Psichus. Tikras Gyn÷jas. Galingas.
- Bet kas jį išbūr÷?
Haris neatsak÷. V÷l galvojo apie žmogaus figūrą, pasirodžiusią
aname ežero krante. Žinojo, ką man÷ ten buvus... bet kaip tai gal÷jo
atsitikti?
- Nejaugi jo nematei? - kamantin÷jo Hermiona. - Gal kuris mokytojas?
- Ne. Ne mokytojas.
- Tačiau jis tur÷jo būti labai galingas burtininkas, kad nuvytų visus
tuos Psichus. Jeigu Gyn÷jas šitaip spind÷jo, argi nesimat÷, kas jis? Nejau
nesp÷jai pamatyti?
- Taip, sp÷jau, - l÷tai atsak÷ Haris. - Bet gal man tik pasirod÷. Buvau
be nuovokos. Tuoj ir netekau sąmon÷s.
- Bet sakyk, kas tau ten atrod÷?
- Man rod÷s, - nurijo seilę Haris, žinodamas, kaip keistai nuskamb÷s
jo žodžiai. - Man rod÷s, kad ten buvo mano t÷tis.
Hermiona pažvelg÷ į jį su nerimu ir gailesčiu.
- Hari, tavo t÷tis... na, miręs, - tyliai pasak÷.
- Žinau.
- Manai, kad matei jo dvasią?
- Nežinau. Ne... Jis atrod÷ tikras.
- Tačiau...
- Gal man vaidenosi. Bet... kiek mačiau... visai kaip jis... Turiu jo
nuotraukų.
Hermiona tebežiūr÷jo į jį taip, lyg būtų susipykęs su protu.
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- Žinau, kad atrodo beprotyb÷, - pasak÷ Haris ir atsisuko į Kietasprandį. Tas snapu kapst÷ žemę, turbūt ieškojo kirminų. Bet jis iš tikrųjų
nežiūr÷jo į hipogrifą.
Galvojo apie savo t÷vą ir tris jo geriausius draugus. Apie Svajoklį, Kirmį, P÷delę ir Ragą. Nejau šiandien pasirod÷ visas ketvertas? Kirmis atsirado, kai visi man÷, jog jis miręs. Tad ar taip jau neįmanoma, kad ir jo
t÷vas padar÷ tą patį? Nejau jam anapus ežero pasivaideno? Figūra buvo
per daug toli, kad aiškiai įžiūr÷tum. Tačiau vieną akimirką, prieš netekdamas sąmon÷s, jis n÷ kiek neabejojo...
Virš galvos tykiai šlam÷jo lapai. Tarp plaukiančių debesų kartais pasirodydavo m÷nulis. Hermiona s÷d÷jo nusigręžusi į Gluosnį ir lauk÷.
Ir pagaliau po geros valandos...
- Jau ateinam! - sušnibžd÷jo Hermiona.
Abu su Hariu atsistojo. Kietasprandis pak÷l÷ galvą. Iš landos tarp šaknų
nerangiai išsirepečkojo Lubinas, Ronis ir Trumpulis. Paskui išlindo
Hermiona. Tada išplauk÷ bežadis Sneipas. Galiausiai pasirod÷ Haris ir
Blekas. Visi patrauk÷ į pilį.
Hariui paš÷lusiai plak÷ širdis. Jis pažvelg÷ į m÷nulį. Tuoj tuoj debesis
nuslinks ir nušvis m÷nuo...
- Hari, - sumurm÷jo Hermiona, lyg atsp÷jusi jo mintis, - niekur neikim. Kad nieks nepamatytų. Juk mes nieko negalime padaryti.
- Vadinasi, v÷l paleisime Trumpulį, - pasak÷ Haris.
- Kaipgi tu tamsoje pagausi žiurkę? - atkirto Hermiona. - Mes nieko
negalime paveikti! Grįžome į praeitį tam, kad išgelb÷tume Sirijų. Daugiau mums nieko nepriklauso daryti!
- Gerai jau.
Iš už debesies iščiuož÷ m÷nuo. Jie pamat÷, kaip nutolstančios figūr÷l÷s sustojo. Paskui kažkas sujud÷jo.
- Lubinas, - sušnibžd÷jo Hermiona. - Virsta vilkolakiu.
- Hermiona! - suskato Haris. - Laikas jud÷ti!
- Sakau tau, kad negalima...
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- Negalima kištis! Tačiau Lubinas b÷gs tiesiai į mišką, pas mus!
Hermiona aiktel÷jo.
- Vaje! - puol÷ ji atrišti Kietasprandžio. - Greičiau! Kur mes eisime?
Kur pasisl÷pti? Tuoj pat pasirodys Psichai.
- Lekiam atgal pas Hagridą! - nutar÷ Haris. - Trobel÷ tuščia. Pirmyn!
Ir jie nul÷k÷ kiek įkabina, iš paskos lapatavo Kietasprandis. Užpakalyje buvo gird÷ti staugiant vilkolakį...
Štai ir trobel÷. Haris atpl÷š÷ duris, įleido Hermioną su hipogrifu ir
smukęs vidun velke užšov÷ duris. Padūko loti Iltis.
- Ša, Iltie, čia mes! - Hermiona prišokusi ÷m÷ kasyti šuniui paausius. Vos nepakliuvom!
- Aha...
Haris pažvelg÷ pro langą. Sunku buvo ką nors įžiūr÷ti. Kietasprandis
aiškiai apsidžiaug÷ v÷l atsidūręs Hagrido namuose. Jis įsitais÷ priešais
židinį, suglaud÷ sparnus ir berods ketino nusnūsti.
- Gal eisiu laukan, - l÷tai pasak÷ Haris. - Nieko nematau, kas tenai
darosi. Nežinosime, kada bus laikas.
Hermiona įtariai d÷btel÷jo.
- Aš niekur nelįsiu, - greit prižad÷jo Haris. - Bet jeigu nematysime,
kas vyksta, kaip žinosime, kada gelb÷ti Sirijų?
- Na, gerai. Aš čia palauksiu su Kietasprandžiu. Bet, Hari, saugokis!
Lauke vilkolakis. Ir Psichai...
Haris iš÷jo iš namuko ir nuslinko pasieniu. Tolumoje gird÷jo šuns staugimą. Taigi Psichai apsupo Sirijų. Jisai su Hermiona netrukus b÷gs šiton
pus÷n.
Įtempęs akis, Haris žiūr÷jo į ežerą. Širdis dauž÷si. Kad ir kas tada pasiunt÷ Gyn÷ją, dabar beregint pasirodys.
Akimirką jis neryžtingai stov÷jo prie Hagrido durų. Tavęs niekas neturi
pamatyti. Jis ir nenori, kad jį pamatytų. Jis pats nori pamatyti. Sužinoti.
Ir štai pasirod÷ Psichai. Lindo iš tamsos aplinkui, grūdosi ežero pakrant÷je... Jie slinko tolyn nuo tos vietos, kur Haris stov÷jo, į kitą krantą.
Jam nereik÷s priart÷ti prie jų.
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Haris pasileido b÷gti. Galvoje buvo viena vienintel÷ mintis - apie t÷tį.
Jeigu ten buvo jis... jei iš tikrųjų buvo jis... Jis turi sužinoti, turi įsitikinti.
Ežeras jau visai arti, tačiau niekas nepasirodo. Kitame krante jis išvydo sidabrinius blyksnius - savo nepavykusias pastangas sukurti Gyn÷ją.
Prie pat vandens augo krūmas. Haris užlindo ir ÷m÷ žiūr÷ti pro lapus.
Anam krante staiga užgeso sidabriniai švituliukai. Jį ap÷m÷ baisus jaudulys. Dabar jau tuoj tuoj...
- Ateik! - sumurm÷jo, įsmeigęs akis į tolį. - Kur tu? Ateik, t÷ti...
Tačiau niekas neat÷jo. Haris mat÷ tik Psichų ratą. Vienas jų nusigob÷
galvą. Jau laikas pasirodyti Gyn÷jui. Bet šį sykį niekas nepasirod÷... Ir
ūmiai jis suprato. Kad mat÷ ne t÷tį - mat÷ save. Haris šoko iš už krūmo
ir išsitrauk÷ lazdelę.
- EXPECTO PATRONUM! - suriko.
Ir iš jo lazdel÷s galo išsiverž÷ ne beformis miglos debes÷lis, o švytintis,
spindintis sidabrinis gyvūnas. Haris prisimerk÷ nor÷damas įžiūr÷ti, kas
tai. Panašus į arklį. Jis be garso nušuoliavo tolyn per juodą ežero paviršių. Mat÷, kaip jis panarina galvą ir puola Psichų spiečių. Gyvūnas lakst÷
šuoliais, blaškydamas juodus Psichų pavidalus, šie trauk÷si, kriko, ir pagaliau juos pasiglemž÷ tamsa. Neb÷r.
Gyn÷jas pasuko atgal. Risčia grįžo per tykų ežero paviršių pas Harį.
Ne, ne arklys. Ir ne vienaragis. Elnias. Jis skaisčiai šviet÷ m÷nesienoje.
L÷k÷ pas jį.
Sustojo ant kranto. Minkštoje žem÷je jo kanopos nepaliko jokių p÷dsakų. Didel÷mis sidabrin÷mis akimis jis žvelg÷ į Harį. L÷tai palenk÷ galvą su ragais. Ir Haris suvok÷.
- Ragas, - sukužd÷jo.
Jau siek÷ drebančiais pirštais to elnio, bet jis išnyko.
Haris stov÷jo vis dar ištiesęs ranką. Staiga išgirdo kanopų bild÷jimą, ir
jam pašoko širdis. Atsisukęs išvydo atb÷gant Hermioną, tempiančią už
virv÷s Kietasprandį.
- Ką tu padarei? - tūžo ji. - Sakei, tik žiūr÷si!
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- Aš ką tik išgelb÷jau visiems mums gyvybę, - pasak÷ Haris. - Lįsk
čia, už šito krūmo, paaiškinsiu.
Hermiona v÷l išsižiojusi klaus÷ jo pasakojimo.
- Ar tave kas mat÷?
- Taip! Ar kurčia? Aš mačiau pats save, o maniau, jog tai t÷tis. Viskas
gerai!
- Hari, negaliu patik÷ti. Tu sukūrei Gyn÷ją, kuris nuvar÷ visus Psichus! Šitai jau yra labai aukšto lygio magija.
- Supratau, kad galiu juos įveikti, nes vieną kartą pavyko. Ar supranti?
- Nežinau. Hari, pažiūr÷k į Sneipą!
Iš už krūmo abu pažiūr÷jo į kitą krantą. Sneipas atgavo sąmonę. Išbūręs neštuvus, užk÷l÷ ant jų Harį, Hermioną ir Bleką. Jam prie šono plauk÷ dar vieni neštuvai, ant kurių, aišku, gul÷jo Ronis. Atkišęs į priekį lazdelę, Sneipas nuvairavo visus į pilį.
- Gerai, jau beveik laikas, - susijaudinusi tar÷ Hermiona, dirstel÷jusi į
laikrod÷lį. - Turime maždaug keturiasdešimt penkias minutes, kol Dumbldoras užrakins ligonin÷s duris. Reikia išvaduoti Sirijų ir sp÷ti į palatą,
kad niekas neįtartų, jog buvome pradingę.
Jie lauk÷ žiopsodami į ežero vandeny skriejančius debesų atspindžius,
klausydamiesi šalimais šnarančio krūmo. Kietasprandis iš nuobodulio
v÷l ÷m÷ kapstyti žemę ieškodamas kirminų.
- Ar manai, kad jis tenai teb÷ra? - paklaus÷ Haris ir žvilgtel÷jo į savo
laikrodį. Žiūr÷damas į pilį, atskaičiavo reikiamą langą į dešinę nuo Vakarinio bokšto.
- Žiūr÷k! - šnipštel÷jo Hermiona. - Kas tai? Kažkas eina iš pilies!
Haris įsižiūr÷jo į tamsą. Per kiemą skubinosi kažkoks vyras. Prie jo
diržo kažkas sublizgo.
- Makniras! - nustebo Haris. - Budelis! Žygiuoja atsivesti Psichų! Jau,
Hermiona...
Hermiona įsikibo Kietasprandžiui į nugarą, ir Haris ją užk÷l÷. Pats
užlipo pasistojęs ant vienos apatinių šakų ir atsis÷do priešais Hermioną.
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Haris apsuko virvę ir galą pririšo prie hipogrifo antkaklio, kad būtų
kaip vadel÷s.
- Pasiruošus? - sukužd÷jo Hermionai. - Kabinkis į mane...
Kulnais jis spustel÷jo hipogrifui šonus.
Kietasprandis kaip kulka šov÷ aukštyn. Haris keliais suspaud÷ Kietasprandį, jausdamas, kaip galingai vasnoja didžiuliai sparnai. Hermiona
laik÷si apgl÷busi jam pusiaują. Jis gird÷jo ją murmant:
- O ne... man šitaip nepatinka... tikrai ne...
Haris vadel÷mis ragino hipogrifą. Jie tyliai sklend÷ viršutinių pilies
langų link. Haris trūktel÷jo vadeles kair÷n, ir Kietasprandis pasuko. Haris steng÷si nutaikyti į reikiamą langą.
- Tpruuu! - Jis iš visų j÷gų įtemp÷ vadeles, stabdydamas hipogrifą.
Kietasprandis sustojo ore ir tik plak÷ sparnais, kad nenukristų.
- Jis čia! - šūktel÷jo Haris, lange išvydęs Sirijų. Kietasprandžiui nuleidus sparnus, staigiai pabeld÷ į langą.
Blekas pak÷l÷ akis - ir išsižiojo. Pašokęs nuo k÷d÷s, puol÷ prie lango,
bet langas buvo užrakintas.
- Pasitraukit! - riktel÷jo Hermiona ir išsitrauk÷ lazdelę, kaire ranka
įsikibusi Hariui į apsiaustą.
- Alohomora!
Langas atsidar÷.
- Kaip... kaip? - silpnu balsu paklaus÷ Blekas, spoksodamas į hipogrifą.
- Lipkit, n÷ra laiko, - tar÷ Haris, abiem rankomis tvirtai suimdamas
Kietasprandžiui kaklą, kad tas nesisukiotų. - Jums reikia iš čia išnykti,
nes tuoj prisistatys Psichai. Makniras iš÷jo jų parvesti.
Blekas įsikibo į lango r÷mą ir iškišo laukan galvą ir pečius. Gerai, kad
buvo toks liesas. Akimirka, ir jis jau s÷di ant hipogrifo Hermionai už
nugaros.
- Puiku, Kietasprand÷li, - pagyr÷ Haris, tampydamas vadeles. - Aukštyn į bokštą! Noo!
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Hipogrifas tik mostel÷jo galingais sparnais, ir jie nuūž÷ aukštyn iki
pat Vakarinio bokšto viršaus. Kietasprandis triukšmingai nutūp÷ ant dantytos sienos. Haris ir Hermiona nučiuož÷ nuo jo nugaros.
- Sirijau, paskub÷kit, - uždusęs ragino Haris. - Psichai kaipmat ateis į
Flitviko kabinetą ir pamatys, kad pab÷gote.
Kietasprandis kas÷ žemę, purtydamas smailiasnapę galvą.
- Kas atsitiko kitam berniukui? Roniui? - nekantriai paklaus÷ Sirijus.
- Viskas bus gerai. Jis dar be žado, bet madam Pomfri jį pagydys. Greičiau greičiau!
Blekas tebežiūr÷jo į Harį.
- Kaip aš atsid÷kosiu...
- Skriskit! - vienu balsu sušuko Haris ir Hermiona.
Blekas apsuko Kietasprandį, užvertusį galvą į dangų.
- Mes dar pasimatysime, - pasak÷. - Esi vertas savo t÷vo, Hari.
Jis spustel÷jo hipogrifui šonus. Haris su Hermiona atšoko, kai hipogrifas v÷l v÷stel÷jo baisiniais sparnais. Pakilo aukštai aukštai. Haris lyd÷jo akimis vis maž÷jančius ir maž÷jančius Kietasprandį ir jo raitelį. Paskui
debesys uždeng÷ m÷nulį ir jie išnyko.
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DVIDEŠIMT ANTRAS SKYRIUS

Ir v÷l pel÷dų paštas
- Hari! - Žiūr÷dama į laikrod÷lį, Hermiona tamp÷ jam už rankov÷s. Liko lygiai dešimt minučių grįžti į ligoninę, kad niekas nepamatytų. Kol
Dumbldoras neužrakino palatos durų.
- Gerai, einam, - atpl÷š÷ akis nuo dangaus Haris.
Jie smuko pro duris už nugarų ir nubild÷jo tankiai susisukusiais įvijais akmens laiptais. Nulipę išgirdo balsus. Prisiploję prie sienos, įsiklaus÷. Panašu į Karamelę ir Sneipą. Jie greitai art÷jo koridoriumi.
- ... tik÷sim÷s, kad nebus vargo d÷l Dumbldoro, - kalb÷jo Sneipas. Ar pabučiavimas tuoj įvyks?
- Kai tik Makniras atsives Psichus. Visas šitas Bleko reikalas jau visiems pakyr÷jo. Negaliu apsakyti, kaip laukiu, kada gal÷siu „Magijos žinioms“ pranešti, jog jį jau pagavome. Žinokite, Sneipai, jie nor÷s paimt
iš jūsų interviu. Ir kai ponaitis Haris atgaus protą, manau, pats nor÷s
laikraščiui papasakoti, kaip jūs jį išgelb÷jote.
Haris sukando dantis. Karamelei su Sneipu praeinant pro Harį su Hermiona, jis pamat÷, kaip Sneipas šypsosi. Jų žingsniai nutolo. Juodu dar
palauk÷ nor÷dami įsitikinti, kad anie tikrai nu÷jo, ir nub÷go priešingon
pus÷n. Vienais laiptais, kitais, dar vienu koridoriumi... Staiga priešaky
išgirdo kikenant.
- Akilanda! - burbtel÷jo Haris, griebdamas Hermionai už rankos. Smunkam čia!
Jie dar susp÷jo įpulti į klasę kair÷je pus÷je. Akilanda skraid÷ koridoriumi kvatodamas kaip be proto.
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- Oi, tas baidykl÷, - sušnibžd÷jo Hermiona, prikišusi ausį prie durų. Dedu galvą, jis džiaugiasi, kad Psichai turi pribaigti Sirijų. Liko trys minut÷s, Hari! - šūktel÷jo dirstel÷jusi į laikrod÷lį.
Jie luktel÷jo, kol nutolo Akilandos žvygavimas, tada išlindo iš klas÷s
ir v÷l d÷jo į kulnus.
- Hermiona... kas bus... jeigu neįeisime... jeigu durys jau bus užrakintos?
- Nenoriu apie tai galvoti! - sudejavo Hermiona. - Viena minut÷!
Jie jau b÷go ligonin÷s koridoriumi.
- Girdžiu Dumbldorą, - pasak÷ Hermiona. - Greičiau, Hari!
Jie s÷lino ant pirštų galų. Atsidar÷ durys. Jie išvydo Dumbldoro
nugarą.
- Dabar jus užrakinsiu, - išgirdo sakant. - Be penkių vidurnaktis. Panele Įkyr÷le, manau, užteks apversti tris kartus. S÷km÷s.
Dumbldoras iš÷jo, uždar÷ duris ir išsi÷m÷ lazdelę joms magiškai užrakinti. Haris su Hermiona persigandę puol÷ prie durų. Dumbldoras juos
pamatęs plačiai nusišypsojo po savo ilgais sidabriniais ūsais.
- Na? - ramiai paklaus÷.
- Pavyko! - uždusęs atsak÷ Haris. - Sirijus išskrido ant Kietasprandžio.
Dumbldoras nušvito.
- Gerai padirb÷ta. Manau... - Jis įsiklaus÷. - Atrodo, jūsų viduje irgi
n÷ra. Lįskit, aš jus užrakinsiu.
Haris su Hermiona n÷r÷ į palatą. Joje buvo tik Ronis, nejud÷damas
tysojo galin÷je lovoje. Spragtel÷jo durų užraktas. Haris ir Hermiona atsigul÷ į savo lovas, Hermiona pasl÷p÷ po drabužiais Laiko Atsuktuvą. Po
valand÷l÷s iš kabineto at÷jo madam Pomfri.
- Rodos, direktorius jau iš÷jo? Gal man pagaliau bus leista rūpintis
ligoniais?
Ji buvo labai prastai nusiteikusi. Haris ir Hermiona paman÷, jog protingiausia nemurm÷ti ir suvalgyti šokoladą. Madam Pomfri nesitrauk÷,
kol jie nesukramt÷ viso. Bet Haris vos nurijo. Abu su Hermiona lauk÷
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ištempę ausis, nesitverdami nerimu. Ir tada, pa÷mę iš madam Pomfri
ketvirtą plytelę šokolado, kažkur aukštyb÷je išgirdo baisų riksmą.
- Kas tenai? - gąstel÷jo madam Pomfri.
Pikti balsai dar÷si vis garsesni. Madam Pomfri žiūr÷jo į duris.
- Dievaži, visus prikels! Ką jie sau mano?
Haris steng÷si suprasti, ką šaukia balsai. Jie art÷jo.
- Jis tikriausiai išnyko oru, Severai. Reik÷jo ką nors palikti su juo kambaryje. Kai šitai paaišk÷s...
- JOKIU ORU JIS NEIŠNYKO! - subliov÷ Sneipas visai čia pat. - ŠIOJE
PILYJE NEĮMANOMA NEI IŠNYKTI ORU, NEI ATSIRASTI! ČIA KALTAS
POTERIS!
- Severai, atsipeik÷kit, Haris užrakintas.
TRINKT!
Palatos durys su trenksmu atsidar÷. Įženg÷ Karamel÷, Sneipas ir Dumbldoras. Tik jis ir atrod÷ ramus. Tiesą sakant, netgi linksmas. Karamel÷
buvo įpykęs. O Sneipas visiškai įsiutęs.
- PRISIPAŽINK, POTERI! - sustugo. - KĄ PADAREI?
- Profesoriau Sneipai! - sušuko madam Pomfri. - Valdykit÷s!
- Paklausykite, Sneipai, būkit protingas, - įsiterp÷ Karamel÷. - Šitos
durys buvo užrakintos, patys mat÷me...
- JIE PADöJO BLEKUI PABöGTI, ŽINAU! - perkreiptu veidu r÷k÷
Sneipas, taškydamasis seil÷mis ir rodydamas pirštu į Harį su Hermiona.
- Raminkit÷s, žmogau! - subjuro Karamel÷. - Šnekat nesąmones!
- JŪS NEPAŽĮSTAT POTERIO! - suriko Sneipas. - JO DARBAS,
ŽINAU, KAD JO!
- Užtenka, Severai, - ramiai tar÷ Dumbldoras. - Galvokit, ką šnekat.
Šią palatą pats užrakinau vos prieš dešimt minučių. Madam Pomfri, ar
šie mokiniai buvo išlipę iš lovų?
- Žinoma, ne! - pasišiauš÷ madam Pomfri. - Kai iš÷jote, visą laiką buvau su jais!
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- Na, matot, Severai, - pasak÷ Dumbldoras. - Jeigu nemanote, kad
Haris su Hermiona gali vienu metu būti dviejose vietose, bijau, kad neb÷ra prasm÷s jų trikdyti.
Sneipas stov÷jo virdamas iš pykčio, varstydamas žvilgsniu čia Karamelę, priblokštą jo elgesio, čia Dumbldorą, gudriai žybčiojantį akimis
po savo akinukais. Sneipas apsisuko švystel÷damas apsiaustu ir išl÷k÷
iš palatos.
- Tam žmogui visai pakrikę nervai, - tar÷ Karamel÷. - Jumis d÷tas,
Dumbldorai, pasisaugočiau jo.
- O, nieko n÷ra tiems jo nervams, - ramiai atšov÷ Dumbldoras. - Jis
tik patyr÷ baisų nusivylimą.
- Ir ne jis vienas! - atsiduso Karamel÷. - „Magijos žinios“ mus gyvus
su÷s! Jau tur÷jome Bleką savo rankose, o jis v÷l išsprūdo! Dabar tik reikia, kad išlįstų hipogrifo pab÷gimo istorija, ir būsiu užjuoktas! Na... Reikia eit pranešti ministerijai.
- O Psichai? - primin÷ Dumbldoras. - Tikiuosi, jie bus pašalinti iš mokyklos teritorijos?
- Taip, taip, tur÷s išeiti, - atsak÷ Karamel÷ ir negalvodamas perbrauk÷
ranka plaukus. - N÷ nesapnavau, kad gal÷tų bandyt savo pabučiavimu
pražudyti nekaltą berniuką. Visiškai nebevaldomi. Ne, dar šiąnakt aš juos
išdanginsiu į Azkabaną. Gal reiktų pagalvoti apie slibinus prie mokyklos
vartų?
- Hagridui patiktų, - nusišypsojo Dumbldoras Hariui ir Hermionai.
Jam su Karamele iš÷jus, madam Pomfri greit užrakino duris. Piktai bamb÷dama grįžo į savo kabinetą.
Kitame palatos gale pasigirdo dejavimas. Atsibudo Ronis. Jis atsis÷do
ir kasydamasis galvą apsižvalg÷.
- Kas... kas atsitiko? - sumurm÷jo. - Hari! Kod÷l mes čia? Kur Sirijus?
Kur Lubinas? Kas darosi?
Haris ir Hermiona susižvelg÷.
- Tu paaiškink, - pasiūl÷ Haris Hermionai ir atsikando šokolado.
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*
Kitos dienos vidurdienį iš÷ję iš ligonin÷s, Haris, Ronis ir Hermiona pilį
rado kone ištušt÷jusią. Egzaminai baig÷si, lauke karšta ir tvanku, vadinasi, mokiniai, kas tik gal÷jo, išdund÷jo į Kiauliasodį. Nei Ronis, nei Hermiona netur÷jo tokio noro, tod÷l kartu su Hariu patrauk÷ į kiemą šnekučiuodami apie nepaprastus pra÷jusios nakties nuotykius ir sp÷liodami,
kur dabar gal÷tų būti Sirijus ir Kietasprandis. S÷d÷damas paežer÷je ir
žiopsodamas, kaip iš vandens savo čiuptuvus tingiai kaišioja didžiulis
galvakojis, Haris pamet÷ pokalbio giją. Netyčia pažvelg÷ į kitą krantą.
Naktį per ežerą į jį l÷k÷ tasai elnias...
Juos uždeng÷ šeš÷lis, ir pak÷lę akis jie pamat÷ apsiblaususiomis akimis Hagridą; šypsodamas lig ausų, stalties÷s didumo nosine jis brauk÷
nuo kaktos prakaitą.
- Žinau, kad negražu džiaugtis po viso to, kas naktį įvyko. Taigi Blekas pab÷go ir visa kita... Bet žinot, ką?
- Ką? - apsimet÷ nustebę vaikai.
- Kietasprand÷lis! Pab÷go! Jis laisvas! Visą naktį švenčiau!
- Nuostabu! - deramai apsidžiaug÷ Hermiona ir priekaištingai
d÷btel÷jo į Ronį, nes tas vos neprunkštel÷jo.
- Aha... matyt, prastai pririšau... - laimingas murm÷jo Hagridas. Žinokit, šįryt buvau sunerimęs. Sakau, gal kur susidūr÷ su profesoriumi
Lubinu, bet Lubinas sak÷ šiąnakt nieko nesu÷dęs.
- Ką? - sukluso Haris.
- Po galais, ar negird÷jot? - nustebo Hagridas. Ir pritildęs balsą, nors
aplink nieko daugiau nebuvo, ÷m÷ pasakoti: - Aaa... Sneipas rytą paskelb÷ visam Klastūnynui. Dabar jau turbūt visi žino. Matot, profesorius
Lubinas - vilkolakis. Ir jis per naktį bast÷si aplinkui. Aišku, jau kraunasi
mantą.
- Kraunasi mantą? - išsigando Haris. - Kod÷l?
- Išvažiuoja, tod÷l, - atsak÷ Hagridas, nustebęs, kad Hariui dar reikia
klausti. - Iš÷jo iš darbo. Sak÷, negali rizikuoti, kad v÷l šitaip atsitiktų.
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Haris atsistojo.
- Einu pas jį, - pasak÷ draugams.
- Bet jeigu pats iš÷jo...
- Vargu ar galima ką nors padaryti...
- Man nerūpi. Vis tiek noriu jį pamatyti. Palaukit manęs.
*
Lubino kabinetas buvo atviras. Jis jau buvo beveik viską susid÷jęs. Šalia
seno apsitrynusio lagamin÷lio, atviro ir beveik pilno, riogsojo tuščias Gabikio akvariumas. Lubinas stov÷jo palinkęs virš stalo ir pak÷l÷ galvą tik
Hariui pabeldus.
- Mačiau tave ateinant, - nusišypsojo Lubinas. Ir parod÷ į pergamentą, kurį tyrin÷jo prieš akimirką. Tai buvo Pl÷šiko planas.
- Ką tik mačiau Hagridą, - pasak÷ Haris. - Ir jis sak÷, kad jūs iš÷jot iš
darbo. Nejaugi tiesa?
- Deja, taip. - Atidaręs stalčius, Lubinas ÷m÷ traukti viską, kas juose
buvo.
- Kod÷l? Magijos ministerija juk nemano, kad jūs pad÷jote Sirijui?
Lubinas nu÷jęs uždar÷ duris.
- Ne. Profesorius Dumbldoras sugeb÷jo Karamelę įtikinti, kad aš stengiausi išgelb÷ti jums gyvybę, - atsiduso jis. - Severui tai buvo paskutinis
smūgis. Manau, jam buvo labai skaudu netekti Merlino ordino. Tod÷l šį
rytą per pusryčius jis... aa... netyčia prasitar÷, kad aš esu vilkolakis.
- Negalima d÷l šito išvažiuoti! - sušuko Haris.
Lubinas karčiai nusišypsojo.
- Rytoj šiuo laiku suskris t÷vų pasiųstos pel÷dos - jie nenor÷s, kad jų
vaikus mokytų vilkolakis, Hari. Ir po šitos nakties aš juos suprantu. Būčiau gal÷jęs bet kuriam jūsų įkąsti. Šito neturi atsitikti.
- Jūs esate geriausias pasaulyje apsigynimo nuo juodosios magijos
mokytojas! Nepalikit mūsų!
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Lubinas tik papurt÷ galvą ir toliau tuštino stalčius. Paskui, Hariui svarstant, kaip būtų galima mokytoją perkalb÷ti, tasai pasak÷:
- Iš to, ką man pasakojo direktorius, matau, kad šiąnakt, Hari, išgelb÷jai ne vieną gyvybę. Jei ir galiu kuo didžiuotis, tai tuo, kiek daug tu
išmokai. Papasakok apie savo Gyn÷ją.
- Iš kur žinot? - sutriko Haris.
- Kas gi dar būtų gal÷jęs nuvyti Psichus?
Haris apsak÷ jam, kaip buvo. Lubinas v÷l nusišypsojo.
- Taip, tavo t÷vas visada pasiversdavo elniu, - pasak÷. - Tu atsp÷jai.
Tod÷l jį pavadinom Ragu.
Lubinas įmet÷ lagamin÷lin paskutines knygas, uždar÷ stalčius ir atsisuko į Harį.
- Imk... Vakar parnešiau iš Žviegiančios Būdos, - tar÷ Hariui, įteikdamas neregimąjį apsiaustą. - Ir... - padvejojęs padav÷ ir Pl÷šiko planą. Nebesu tavo mokytojas, tod÷l nejaučiu kalt÷s, kad atiduodu ir šitą. Man
iš jo jokios naudos, o tau, Roniui ir Hermionai, ko gera, pravers.
Haris pa÷m÷ planą ir išsišiep÷.
- Sak÷te, kad Svajoklis, Kirmis, P÷del÷ ir Ragas būtų nor÷ję mane išvilioti iš mokyklos. Sak÷te, kad jiems būtų patikęs toks pokštas.
- Ir būtume taip padarę, - patvirtino Lubinas, uždarydamas lagamin÷lį. - Galiu tvirtai pasakyti, kad Džeimsas būtų labai nusivylęs, jeigu jo
sūnus nebūtų atradęs kokio slapto kelio iš pilies.
Į duris pabeld÷. Haris greit įsikišo kišen÷n planą ir apsiaustą.
Tai buvo profesorius Dumbldoras. N÷ kiek nenustebo čia radęs Harį.
- Tavo karieta jau prie vartų, Remai.
- D÷kui, direktoriau.
Lubinas pasi÷m÷ lagamin÷lį ir tuščią Gabikio akvariumą.
- Na, sudie, Hari. Tave mokyti buvo tikras smagum÷lis. Neabejoju,
kad kada nors vis tiek susitiksime. Direktoriau, n÷ra reikalo manęs lyd÷ti iki vartų, aš pats...
Hariui pasirod÷, kad Lubinas jau nori kuo greičiau išvažiuoti.
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- Sudie, Remai, - liūdnai tar÷ Dumbldoras. Lubinas pakreip÷ akvariumą, kad gal÷tų paspausti direktoriui ranką. Dar linktel÷jo Hariui, šyptel÷jo ir nu÷jo prie durų.
Haris atsis÷do į tuščią k÷dę ir niūriai įsistebeilijo į grindis. Trinktel÷jo
durys. Haris pak÷l÷ akis. Dumbldoras tebebuvo.
- Ko toks nusiminęs, Hari? - paklaus÷. - Tur÷tum savimi didžiuotis.
- Ką jau labai nuveikiau? Trumpulis vis tiek pab÷go.
- Ką nuveikei? - ramiai tar÷ Dumbldoras. - Be galo daug nuveikei,
Hari. Pad÷jai atskleisti tiesą. Išgelb÷jai žmogų nuo baisios lemties.
Baisios. Kažkas sukrebžd÷jo atmintyje. Prisikels dar galingesnis ir baisesnis... Profesor÷s Treloni pranašyst÷!
- Profesoriau Dumbldorai, vakar per ateities būrimo egzaminą profesor÷ Treloni pasidar÷... tokia keista.
- Nejau? Dar keistesn÷ negu paprastai?
- Taip. Ji pastat÷ akis stulpu ir storu balsu pasak÷... Pasak÷, kad prieš
vidurnaktį Voldemorto tarnas grįš pas jį. Sak÷, kad tasai tarnas pad÷s
jam atgauti galią. Paskui ji tarsi v÷l tapo normali ir nieko neprisimin÷, ką
kalb÷jo. Nejau... nejaugi ji iš tikrųjų pranašavo?
Dumbldoras susidom÷jo.
- Žinai, Hari, gal ir taip, - susimąstęs atsak÷. - Kas gal÷jo pamanyti?
Taigi dabar ji turi savo sąskaitoje dvi tikras pranašystes. Reik÷tų jai padidinti atlyginimą.
- Bet... - pakraupo Haris. Kaip Dumbldoras gali taip ramiai šnek÷ti? - Bet... Sirijui ir profesoriui Lubinui aš neleidau nužudyti Trumpulio!
Taigi būsiu kaltas, jeigu Voldemortas grįš!
- Nieko panašaus, - atšov÷ Dumbldoras. - Nejaugi nuotykis su Laiko
Atsuktuvu tavęs nieko neišmok÷, Hari? Mūsų poelgių padariniai visada
esti tokie sud÷tingi, tokie daugialypiai, kad išties be galo sunku sp÷ti
ateitį. Profesor÷ Treloni, duok Dieve jai sveikatos, - gyvas pavyzdys. Tu
pasielgei labai tauriai, kad išgelb÷jai Trumpuliui gyvybę.
- Bet jeigu jis pad÷s Voldemortui atgauti galią!
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- Trumpulis turi jaustis tau d÷kingas už tai, kad liko gyvas. Tu nusiuntei Voldemortui bendrininką, kuris tau lieka skolingas. Jei burtininkas
išgelbsti kitam burtininkui gyvybę, tarp jų atsiranda tam tikras ryšys. Ir
aš tikrai abejoju, ar Voldemortas nor÷s, kad jo tarnas būtų skolingas Hariui Poteriui.
- Aš nenoriu jokio ryšio su Trumpuliu! - suriko Haris. - Jis išdav÷ mano t÷vus!
- Šitai yra pati sud÷tingiausia, pati paslaptingiausia magija, Hari. Tačiau patik÷k - galbūt ateis laikas, kai tu džiaugsies, kad išgelb÷jai Trumpuliui gyvybę.
Haris neįsivaizdavo tokios švent÷s. Dumbldoras, regis, atsp÷jo jo
mintis.
- Aš puikiai pažinojau tavo t÷vą, Hari. Ir Hogvartse, ir v÷liau, - švelniai tar÷ jis. - Žinau, kad ir jis būtų gelb÷jęs Trumpulį.
Haris pak÷l÷ akis į direktorių. Dumbldoras nesijuoks... Dumbldorui
galima pasakyti...
- Naktį... aš pamaniau, kad Gyn÷ją sukūr÷ t÷tis. Kai žiūr÷jau į save
kitoj ežero pus÷j... Man pasirod÷, kad jį matau.
- Lengva šitaip suklysti, - tyliai tar÷ Dumbldoras. - Tau gal atsibodo
tai gird÷ti, bet iš tikrųjų esi nepaprastai panašus į Džeimsą. Išskyrus akis.
Akys mamos.
Haris papurt÷ galvą.
- Kvaila buvo manyti, jog ten jis. Juk žinojau, kad miręs.
- Manai, mirusieji, kuriuos tikrai myl÷jome, mus visiškai palieka? Manai, ištikus didelei b÷dai, neprisimename jų taip, lyg būtų gyvi? Tavo
t÷tis, Hari, gyvas tavyje ir pasirodo, kai tau labiausiai jo reikia. Kaipgi
kitaip būtum gal÷jęs sukurti šitokį Gyn÷ją? Ragas v÷l lakst÷ pra÷jusią naktį.
Haris ne iš karto suvok÷ Dumbldoro žodžius.
- Sirijus man papasakojo, kaip naktį jie visi tapo Animagais, - nusišypsojo Dumbldoras. - Neeilinis laim÷jimas - ir dar sugeb÷k nusl÷pti nuo
manęs. Paskui prisiminiau, kaip atrod÷ tavo Gyn÷jas, kai patvark÷ po-
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naitį Smirdžių per kvidičo rungtynes su Varno Nagu. Taigi pereitą naktį,
Hari, tu matei savo t÷tį. Radai jį savyje.
Ir Dumbldoras iš÷jo palikdamas Harį narplioti labai jau susipynusių
minčių.
*
Be Hario, Ronio, Hermionos ir profesoriaus Dumbldoro, Hogvartse niekas nežinojo teisyb÷s apie tos nakties įvykius. Iki atostogų Haris išgirdo
daugybę visokių teorijų, bet n÷ viena n÷ iš tolo nepan÷š÷jo į tiesą.
Smirdžius siuto d÷l Kietasprandžio. Buvo įsitikinęs, jog Hagridas kažkur pasl÷p÷ hipogrifą, ir tūžo, kad kažkoks miško sargas įsteng÷ apmulkinti jį su t÷vu. Persis Vizlis tur÷jo ką pasakyti apie Sirijaus pab÷gimą.
- Jei kada nors pateksiu į Magijos ministeriją, pateiksiu daugybę siūlymų, kaip patobulinti magiškąją teis÷saugą! - d÷st÷ jis vieninteliam žmogui, netinginčiam jo klausytis, - savo draugei Penelopei.
Nors oras buvo puikus, nors mokykla gyveno linksmai, nors jis žinojo, kad gelb÷damas Sirijų padar÷ tikrą žygdarbį, Haris pirmą kartą lauk÷
mokslo metų galo taip prastai nusiteikęs.
Ne jis vienas gail÷jo išvykusio profesoriaus Lubino. Nosis nukabino
visi, lankantys apsigynimo nuo juodosios magijos pamokas.
- Įdomu, kas kitąmet d÷stys? - niūriai pasak÷ Semas Finiganas.
- Gal koks vampyras, - su viltimi balse tar÷ Dinas Tomas.
Harį sl÷g÷ ne tik profesoriaus Lubino išvažiavimas. Iš galvos n÷jo profesor÷s Treloni pranašyst÷. Vis galvojo, kur dabar Trumpulis, ar jį jau
priglaud÷ Voldemortas. Bet liūdniausia pasidarydavo prisiminus, kad reik÷s grįžti pas Durslius. Gal pusvalandį, nuostabų pusvalandį, jis šventai
tik÷jo toliau gyvensiąs su Sirijumi. Geriausiu t÷vų draugu. Nuostabiau
būtų buvę tik susigrąžinti t÷tį. Ir nors tyla d÷l Sirijaus iš tiesų buvo geriausia naujiena, - vadinasi, jis s÷kmingai pasisl÷p÷, - Haris negal÷jo neliūd÷ti pagalvojęs apie namus, kuriuos gal÷jo tur÷ti, bet nebetur÷s.
Paskutinę mokslo metų dieną paaišk÷jo egzaminų rezultatai. Haris,
Ronis ir Hermiona išlaik÷ visus dalykus. Haris nustebo, kad jam pavyko
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išlaikyti nuodų ir vaistų egzaminą. Smarkiai įtar÷, jog įsikišo Dumbldoras ir Sneipui neleido jo sukirsti. Sneipo elgesys su Hariu paskutinę savaitę tikrai k÷l÷ nerimą. Haris netik÷jo, kad Sneipas gal÷tų jo dar labiau
nekęsti, bet, pasirodo, gali. Kai tik pažvelgdavo į Harį, Sneipui persikreipdavo veidas ir jis imdavo gniaužyti rankas, lyg kovodamas su pagunda suspausti Hariui kaklą.
Persis išlaik÷ geriausiais pažymiais, Fredis ir Džordžas prisirinko ūbų.
Grifų Gūžta, labiausiai d÷l puikaus žaidimo per paskutines kvidičo rungtynes, laim÷jo mokyklos taurę. Taigi mokslo metų pabaigos puota vyko
raudonais ir auksiniais pažibais išpuoštoje sal÷je, o Grifų Gūžtos stalas
buvo triukšmingiausias, nes visi švent÷. Net Haris, valgydamas, gerdamas, plep÷damas ir su visais kvatodamas, pamiršo apie rytoj laukiančią
kelionę pas Durslius.
*
Kitą rytą, Hogvartso ekspresui pajud÷jus iš stoties, Hermiona Harį su
Roniu priblošk÷ netik÷ta naujiena.
- Šįryt prieš pusryčius buvau pas profesorę Makgonagal. Nusprendžiau mesti žiobarotyrą.
- Betgi tu išlaikei egzaminą trim šimtais dvidešimčia procentų! - steb÷josi Ronis.
- Žinau, - atsiduso Hermiona - bet kitų tokių metų nebeištverčiau.
Tas Laiko Atsuktuvas mane var÷ iš proto. Grąžinau jai tą daiktą. Be žiobarotyros ir ateities būrimo mano tvarkaraštis v÷l bus normalus.
- Vis tiek negaliu patik÷ti, kad nieko mums nesakei, - burb÷jo Ronis. - O dar atseit draug÷...
- Prižad÷jau niekam nesakyti, - piktai atkirto Hermiona. Ji pažvelg÷ į
Harį, graudžiomis akimis žiūrintį į Hogvartsą, jau užlendantį už kalno.
Mokyklą v÷l matys tik po dviejų ilgų m÷nesių...
- Pralinksm÷k, Hari, - liūdnai tar÷ Hermiona.
- Bet aš neliūdnas, - skubiai paprieštaravo Haris. - Tik galvoju apie
atostogas.
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- Cha, ir aš galvoju, - tar÷ Ronis. - Hari, būtinai turi atvažiuoti pas
mus. Susitarsiu su mama ir t÷čiu, jie tau paskambins. Aš jau moku naudotis feletonu...
- Telefonu, Roni, - patais÷ Hermiona. - Žinai, kitais metais ir tau reik÷tų imti žiobarotyra.
Ronis jos nesiklaus÷.
- Šią vasarą pasaulio kvidičo pirmenyb÷s! Ką pasakysi, Hari? Atvažiuok, kartu mausim žiūr÷ti! T÷tis darbe visad gauna bilietų.
Toks pasiūlymas Harį labai pradžiugino.
- Ooo... Galiu lažintis, kad Dursliai bus laimingi manim atsikratę. Ypač
po to, ką padariau tetulei Mardžei.
Pralinksm÷jęs Haris su draugais Sprogin÷jančiomis kortomis suloš÷
keletą partijų, o pasirodžius raganai, stumiančiai arbatos vežim÷lį, nusipirko galingus pietus, tik šokolado ne÷m÷.
Ir štai pavakary atsitiko dalykas, kuris jį padar÷ visiškai laimingą.
- Hari, - staiga tar÷ Hermiona, žiūr÷dama jam per petį, - kas tenai už
lango?
Haris atsigręž÷. Už lango čia išnirdavo, čia pradingdavo kažkoks nedidelis pilkas daiktas. Atsistojęs, kad geriau matytų, įsitikino, jog tai pel÷džiuk÷, nešanti snape jai per didelį voką. Pel÷da buvo tokia mažut÷,
kad neįsteng÷ išsilaikyti traukinio sukeltame v÷juje, tod÷l kreivuliavo į
visus šonus. Haris greit atidar÷ langą ir pagavo pel÷dą. Visai kaip plunksnuotas Šmaukštas. Atsargiai pad÷jo ją. Pel÷džiuk÷ išmet÷ laišką ant Hario s÷dyn÷s ir ÷m÷ skraidžioti po kup÷, matyt, labai patenkinta, kad atliko užduotį. Hedviga oriai kaukštel÷jo snapu parodydama, jog nepritaria tokiam elgesiui. Banditas taip ir sekiojo pel÷džiukę savo geltonais
veizolais. Tai pasteb÷jęs Ronis sugrieb÷ ją ir nebepaleido.
Haris pa÷m÷ laišką. Adresuotas jam. Atpl÷šęs voką šūktel÷jo:
- Nuo Sirijaus!
- Ką? - išsižiojo Ronis su Hermiona. - Paskaityk!
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Mielasis Hari,
tikiuosi, kad laiškas pasieks tave dar prieš susitinkant su d÷de ir teta. Aš
nežinau, ar jie pratę prie pel÷dų pašto.
Mes su Kietasprandžiu slapstom÷s. Nerašau kur, nes kartais laiškas
gali patekti ne į tas rankas. Šiek tiek nepasitikiu pel÷da, bet geresn÷s neradau, o ji, regis, verž÷si skristi.
Manau, kad Psichai manęs tebeieško, tačiau tegul nesitiki surasti. Ketinu pasirodyti kokiems Žiobarams toli nuo Hogvartso, kad pilyje būtų
atšaukta ypatingoji apsauga.
Noriu pasakyti kai ką, ko nesp÷jau per mūsų trumpą susitikimą. Tai aš
tau nusiunčiau „Žaibą“...

- Aha! - pasipūt÷ Hermiona. - Ką sakiau?
- Taip, bet jis nebuvo jos užker÷jęs, ką? - nusišaip÷ Ronis.
Mažoji pel÷džiuk÷, jaukiai ūbaudama jam ant kelių, labai draugiškai
gnybtel÷jo pirštą.
Banditas už mane nuneš÷ užsakymą į Centrinį pel÷dų paštą. Pasirašiau
tavo pavarde, bet auksą liepiau imti iš septyni šimtai vienuoliktos
Gringotso banko saugyklos - savosios. Laikyk tai dovana nuo savo krikštat÷vio tryliktojo gimtadienio proga.
Dar nor÷čiau atsiprašyti, kad tą naktį praeitą rudenį, kai palikai d÷d÷s
namus, tave taip išgąsdinau. Aš tik nor÷jau žvilgtel÷ti į tave prieš patraukdamas į šiaurę, bet, matyt, šuo tau pasirod÷ baisus.
Įdedu tau kai ką, d÷l ko kiti mokslo metai Hogvartse tur÷tų būti smagesni.
Jei manęs prireiktų, pasiųsk žinią. Tavo pel÷da mane ras.
Netrukus v÷l parašysiu.
Sirijus
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Haris nekantriai įkišo nosį į voką. Ten buvo dar vienas pergamento
lapelis. Kai jį perskait÷, užplūdo tokia šiluma ir toks džiaugsmas, lyg
būtų vienu mauku išg÷ręs visą butelį karštut÷lio pasukų punšo.
Aš, Sirijus Blekas, Hario Poterio krikšto t÷vas, leidžiu jam savaitgaliais
lankytis Kiauliasodyje.
- Dumbldorui šito užteks! - laimingas sušuko Haris. - Palaukite, dar
yra prierašas...
Tavo draugas Ronis gal nor÷s pasilikti tą pel÷džiukę, nes d÷l mano kalt÷s
jis neteko žiurk÷s.
Ronis išpūt÷ akis. Pel÷džiuk÷ tebeūkavo.
- Pasilikti? - neryžtingai pakartojo Ronis. Gerai pasižiūr÷jęs į pel÷dą,
Hario ir Hermionos nuostabai, prikišo ją Banditui pauostyti.
- Kaip tau atrodo, ar tikrai pel÷da? - paklaus÷ katiną.
Banditas sumurk÷.
- Atsakymą priimu, - laimingas tar÷ Ronis. - Pel÷da mano.
Visą likusį kelią iki pat Kings Kroso stoties Haris skait÷ ir skait÷ Sirijaus laišką. Nepaleido jo iš rankų ir tada, kai visi trys išlipo devintame su
trim ketvirčiais perone. Haris iškart pamat÷ d÷dę Vernoną. Stypsojo gerokai atokiau nuo pono ir ponios Vizlių, nepatikliai į juos šnairuodamas,
ir kai tie apkabino Harį, regis, pasitvirtino jo blogiausi įtarimai.
- Aš tau paskambinsiu d÷l pasaulio pirmenybių! - dar sušuko Ronis,
visiems trims atsisveikinus. Haris nuvairavo savo vežim÷lį su lagaminu
ir Hedviga prie d÷d÷s Vernono, o tas jį sutiko kaip visada.
- Čia dar kas? - piktai paklaus÷ spoksodamas į voką Hario rankoje. Jeigu dar vienas blankas, kurį reikia pasirašyti, pasiieškok kito kvai...
- Ne, ne blankas, - linksmai atsak÷ Haris. - Laiškas nuo krikštat÷vio.
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- Krikštat÷vio? - spjaute išspjov÷ d÷d÷ Vernonas. - Tu neturi jokio
krikštat÷vio!
- Ir dar kaip turiu. Jis buvo geriausias mamos ir t÷čio draugas. Nuteistas už žmogžudystę, bet pab÷go iš burtininkų kal÷jimo ir slapstosi. Tačiau nori su manimi bendrauti. Žinoti, kaip man sekasi. Ar man gera...
Matydamas, kaip pakraupo d÷d÷, Haris plačiai išsišiep÷ ir nudrož÷ su
Hedviga prie stoties durų. Neabejojo, kad šita vasara tikrai bus daug
malonesn÷.
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