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lokŁc za sobŁ kufer, Harry minŁ¶ kilkanaÖcie przecznic, zanim osunŁ¶ siŻ na niski murek przy ulicy
Magnoliowej, dyszŁc ze zmŻczenia. Siedzia¶ tam nieruchomo, wciŁð drðŁc z oburzenia i ws¶uchujŁc siŻ w gwa¶towne
bicie swego serca.
Po dziesiŻciu minutach siedzenia w samotnoÖci na ciemnej ulicy ogarnŻ¶o go jednak nowe uczucie: panika. Z ktÂrejkolwiek strony by na to spojrze¦, jeszcze nigdy nie znalaz¶
siŻ w tak parszywym po¶oðeniu. By¶ zagubiony, zupe¶nie
sam, w nieznanym mu Öwiecie Mugoli, nie majŁc pojŻcia,
dokŁd pÂjÖ¦. A najgorsze by¶o to, ðe dopiero co uðy¶ doÖ¦
silnego zaklŻcia, to zaÖ oznacza¶o, ðe prawie na pewno
wyrzucŁ go z Hogwartu. Z¶ama¶ ustawŻ o ograniczeniu
uðycia czarÂw przez niepe¶noletnich czarodziejÂw w tak
drastyczny sposÂb, ðe lada chwila mÂg¶ siŻ spodziewa¦ aresztowania przez przedstawicieli Ministerstwa Magii.
Harry wzdrygnŁ¶ siŻ i spojrza¶ w gÂrŻ i w dÂ¶ ulicy
Magnoliowej. Co siŻ z nim stanie? Trafi do wiŻzienia czy
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zostanie po prostu raz na zawsze wypŻdzony ze Öwiata
czarodziejÂw? PomyÖla¶ o Ronie i Hermionie i poczu¶ jeszcze
wiŻkszŁ rozpacz. By¶ pewny, ðe pomogliby mu nawet w takiej sytuacji, ale oboje byli za granicŁ, a bez Hedwigi nie
mÂg¶ siŻ z nimi porozumie¦.
Nie mia¶ teð mugolskich pieniŻdzy. Na dnie kufra spoczywa¶a sakiewka, a w niej kilka z¶otych monet czarodziejskich, ale reszta fortuny, ktÂrŁ pozostawili mu rodzice,
ukryta by¶a w podziemnym skarbcu banku Gringotta
w Londynie. Przecieð nie uda mu siŻ zaciŁgnŁ¦ tego kufra
að do Londynu. Chyba ðe...
Spojrza¶ na rÂðdðkŻ, ktÂrŁ wciŁð trzyma¶ w rŻku. Skoro i tak wyrzucŁ go ze szko¶y (serce bi¶o mu teraz bardzo szybko), to co mu zaszkodzi, jeÖli jeszcze raz uðyje
czarÂw? Mia¶ odziedziczonŁ po ojcu pelerynŻ-niewidkŻ...
A gdyby tak zaczarowa¦ kufer, ðeby prawie nic nie waðy¶, przywiŁza¦ go do miot¶y, okry¦ siŻ pelerynŁ i polecie¦ do Londynu? Tam mÂg¶by wyjŁ¦ resztŻ pieniŻdzy ze
skrytki i... i rozpoczŁ¦ nowe ðycie jako wyjŻty spod prawa.
Straszliwa perspektywa, ale przecieð nie moðe wiecznie
siedzie¦ na tym murku, bo prŻdzej czy pÂîniej bŻdzie
musia¶ t¶umaczy¦ siŻ mugolskiej policji, dlaczego w¶Âczy
siŻ po nocy z kufrem pe¶nym ksiŁg z zaklŻciami i latajŁcŁ
miot¶Ł.
Otworzy¶ kufer i zaczŁ¶ w nim grzeba¦, szukajŁc peleryny-niewidki, ale zanim zdŁðy¶ jŁ znaleî¦, wyprostowa¶ siŻ
raptownie i rozejrza¶ woko¶o.
Poczu¶ dziwne mrowienie na karku, jakby go ktoÖ obserwowa¶. Ulica wydawa¶a siŻ jednak nadal pusta, a w ðadnym
z okien wielkich, prostokŁtnych domÂw nie zapali¶o siŻ
Öwiat¶o.
Pochyli¶ siŻ nad kufrem, ale prawie natychmiast znowu
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siŻ wyprostowa¶, ÖciskajŁc mocno rÂðdðkŻ. Bardziej to wyczu¶ nið pos¶ysza¶: coÖ czai¶o siŻ w wŁskiej przestrzeni miŻdzy
p¶otem i garaðem za jego plecami. ZerknŁ¶ przez ramiŻ na
ciemnŁ alejkŻ. Moðe siŻ poruszy, to pozna, czy to tylko jakiÖ
kot-w¶ÂczŻga, czy... coÖ innego.
å Lumos å mruknŁ¶ Harry i na koÇcu jego rÂðdðki
zap¶onŻ¶o Öwiat¶o, prawie go oÖlepiajŁc.
PodniÂs¶ jŁ wysoko nad g¶owŁ i nagle wy¶oðona otoczakami fasada domu numer dwa rozjarzy¶a siŻ iskrami, brama
garaðu zajaÖnia¶a, a miŻdzy garaðem i domem zobaczy¶
wyraînie ciemny zarys czegoÖ bardzo duðego, z wielkimi
p¶onŁcymi Ölepiami.
Harry cofnŁ¶ siŻ, przeraðony. Wpad¶ na kufer, straci¶
rÂwnowagŻ i runŁ¶ jak d¶ugi w rynsztok. PadajŁc, wyciŁgnŁ¶
rŻkŻ, ðeby os¶abi¦ upadek, i puÖci¶ rÂðdðkŻ.
Rozleg¶ siŻ og¶uszajŁcy huk i Harry zas¶oni¶ oczy przed
oÖlepiajŁcym Öwiat¶em...
WrzasnŁ¶ i w ostatniej chwili zdŁðy¶ przetoczy¦ siŻ z powrotem na chodnik. W sekundŻ pÂîniej w miejscu, w ktÂrym dopiero co leða¶, zatrzyma¶a siŻ para olbrzymich kÂ¶,
miŻdzy ktÂrymi p¶onŻ¶y dwa reflektory. PodniÂs¶ g¶owŻ
i tuð nad sobŁ ujrza¶ wÖciekle czerwony trzypiŻtrowy autobus, ktÂry pojawi¶ siŻ nie wiadomo skŁd. Na przedniej
szybie widnia¶ z¶oty napis: Bµ−DNY RYCERZ.
Przez u¶amek sekundy Harry pomyÖla¶, ðe upadajŁc,
uderzy¶ siŻ w g¶owŻ i majaczy. A potem z autobusu wyskoczy¶ konduktor w purpurowym uniformie i donoÖnym g¶osem oznajmi¶:
å Witam w imieniu za¶ogi B¶Żdnego Rycerza, nadzwyczajnego Örodka transportu dla czarownic i czarodziejÂw
zagubionych w Öwiecie Mugoli. Wystarczy machnŁ¦ rŻkŁ,
ktÂra ma moc, i wejÖ¦ do Örodka, a zawieziemy pana, dokŁd
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sobie pan zaðyczy. Nazywam siŻ Stan Shunpike i tej nocy
bŻdŻ paÇskim przewodnikiem...
Konduktor nagle urwa¶. Dopiero teraz dostrzeg¶ Harry'ego, ktÂry wciŁð siedzia¶ na chodniku. Harry odszuka¶
rÂðdðkŻ i wsta¶. Teraz zobaczy¶, ðe Shunpike by¶ zaledwie
kilka lat od niego starszy: mÂg¶ mie¦ najwyðej osiemnaÖcie
lub dziewiŻtnaÖcie lat. Mia¶ wielkie, odstajŁce uszy i mnÂstwo pryszczy na twarzy.
å Ty, co ty tu w¶aÖciwie robisz? å zapyta¶ Stan, porzucajŁc swÂj oficjalny ton.
å PrzewrÂci¶em siŻ.
å A po kiego grzyba? å zachichota¶ Stan.
å Nie zrobi¶em tego umyÖlnie å odpowiedzia¶ Harry, trochŻ uraðony.
Dðinsy mia¶ rozdarte na jednym kolanie, a rŻka, na ktÂrŁ
upad¶, krwawi¶a. Nagle przypomnia¶ sobie, dlaczego siŻ
przewrÂci¶ i szybko obejrza¶ siŻ za siebie. Alejka miŻdzy
p¶otem a garaðem, teraz jasno oÖwietlona przez reflektory
B¶Żdnego Rycerza, by¶a pusta.
å Co tak siŻ gapisz? å zapyta¶ Stan.
å Tu by¶o coÖ duðego i czarnego å powiedzia¶ Harry, wskazujŁc niepewnie na pustŁ alejkŻ. å Jak pies... ale
chyba wiŻksze i bardziej... no... potŻðne...
OdwrÂci¶ siŻ i spojrza¶ na Stana, ktÂry sta¶ i gapi¶ siŻ na
jego bliznŻ z otwartymi ustami. Harry poczu¶ niepokÂj.
å Co ty masz na czerepie? å zapyta¶ nagle Stan.
å Nic å odrzek¶ szybko Harry, przyg¶adzajŁc sobie
w¶osy na czole, ðeby ukry¦ bliznŻ. JeÖli przedstawiciele
Ministerstwa Magii juð go poszukujŁ, nie zamierza¶ im tego
u¶atwia¦.
å Ty, jak siŻ nazywasz? å zapyta¶ Stan.
å Neville Longbottom å wypali¶ Harry, wybierajŁc
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pierwsze nazwisko, jakie mu przysz¶o do g¶owy. å WiŻc...
wiŻc ten autobus... å doda¶ szybko, chcŁc zmieni¦ temat.
å MÂwi¶eÖ, ðe moðna nim dojecha¦ wszŻdzie?
å No jasne å odpowiedzia¶ z dumŁ Stan. å DokŁd zechcesz, grunt, ðeby to by¶o na lŁdzie. Pod wodŁ nie
kursujemy. Ty... å doda¶, patrzŁc na Harry'ego podejrzliwie å machnŁ¶eÖ na nas, no nie? WyciŁgnŁ¶eÖ rŻkŻ
z rÂðdðkŁ, tak?
å Tak å rzek¶ szybko Harry. å S¶uchaj, a ile kosztuje do Londynu?
å JedenaÖcie sykli å odpowiedzia¶ Stan å ale jak
odpalisz czternaÖcie, to dostaniesz gorŁcej czekolady, a za
piŻtnaÖcie kopsnŻ ci dodatkowo butlŻ gorŁcej wody i szczoteczkŻ do zŻbÂw. W dowolnym kolorze.
Harry zaczŁ¶ znowu grzeba¦ w kufrze. WyciŁgnŁ¶ sakiewkŻ i wysypa¶ kilka monet na wyciŁgniŻtŁ rŻkŻ Stana. Potem razem wtaszczyli po stopniach autobusu kufer
z klatkŁ Hedwigi na szczycie.
W Örodku nie by¶o foteli; zamiast nich przy zas¶oniŻtych firankami oknach sta¶o z pÂ¶ tuzina mosiŻðnych ¶Âðek.
Nad kaðdym pali¶a siŻ Öwieca w uchwycie, oÖwietlajŁc
wy¶oðone boazeriŁ Öciany. Na jednym leða¶ drobny czarodziej w szlafmycy, ktÂry mruknŁ¶ przez sen: àNie teraz,
dziŻki, w¶aÖnie trawiŻ parŻ ÖlimakÂwĘ, i przewrÂci¶ siŻ na
drugi bok.
å To bŻdzie twoje å szepnŁ¶ Stan, wsuwajŁc kufer
pod ¶Âðko tuð za facetem, ktÂry siedzia¶ w fotelu za kierownicŁ. å A to nasz kierowca, Ernie Prang. Ern, to jest
Neville Longbottom.
Ernie Prang, starszawy czarodziej w okularach o bardzo
grubych szk¶ach, kiwnŁ¶ g¶owŁ do Harry'ego, ktÂry nerwowo przyg¶adzi¶ w¶osy na czole i usiad¶ na ¶Âðku.
* 7 *

å No dobra, daj staremu po zaworach, Ernie å rzek¶
Stan, siadajŁc w fotelu obok Erniego.
Rozleg¶ siŻ og¶uszajŁcy huk i w nastŻpnej chwili Harry
rozp¶aszczy¶ siŻ na ¶Âðku, odrzucony do ty¶u si¶Ł gwa¶townego przyspieszenia. PodciŁgnŁ¶ siŻ na ¶okciach i wyjrza¶
przez ciemne okno. MknŻli juð zupe¶nie innŁ ulicŁ. Stan
obserwowa¶ jego minŻ z jawnŁ satysfakcjŁ.
å Tu byliÖmy, zanim nas wywo¶a¶eÖ å powiedzia¶.
å Gdzie jesteÖmy, Ernie? GdzieÖ w Walii?
å Hm å mruknŁ¶ Ernie.
å Jak to jest, ðe Mugole nie s¶yszŁ tego autobusu? å
zapyta¶ Harry.
å Mugole? å powtÂrzy¶ Stan z pogardŁ. å Mugole nic nie kumajŁ. Nie potrafiŁ s¶ucha¦. Nie potrafiŁ
patrzy¦. To tumany.
å Lepiej obudî paniŁ Marsh, Stan å odezwa¶ siŻ Ernie. å Za minutŻ bŻdziemy w Abergavenny.
Stan minŁ¶ ¶Âðko Harry'ego i wspiŁ¶ siŻ na gÂrŻ po
wŁskich drewnianych schodkach. Harry wciŁð wyglŁda¶
przez okno, czujŁc siŻ coraz bardziej niepewnie. Ernie sprawia¶ wraðenie, jakby nie bardzo wiedzia¶, do czego s¶uðy
kierownica. Autobus co chwila wjeðdða¶ na chodnik, ale na
nic nie wpada¶: latarniane s¶upy, skrzynki pocztowe i pojemniki na Ömieci po prostu przed nim uskakiwa¶y i wraca¶y
na swoje miejsce, gdy przejecha¶.
WrÂci¶ Stan, prowadzŁc nieÖmia¶Ł, z lekka pozielenia¶Ł
czarownicŻ otulonŁ podrÂðnym p¶aszczem.
å JesteÖmy na miejscu, pani Marsh å oznajmi¶ uradowanym tonem, kiedy Ernie wcisnŁ¶ peda¶ hamulca, a ¶Âðka polecia¶y przynajmniej o stopŻ do przodu. Pani Marsh
zatka¶a sobie usta chusteczkŁ i zbieg¶a po stopniach. Stan
wyrzuci¶ za niŁ jej torbŻ i zatrzasnŁ¶ drzwi; znowu huknŻ¶o
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i pŻdzili juð wŁskŁ drogŁ wÖrÂd drzew, ktÂre uskakiwa¶y
przed nimi w pop¶ochu.
Harry nie by¶by w stanie zasnŁ¦, nawet gdyby autobus
nie hucza¶ tak strasznie, pokonujŁc setki mil na godzinŻ.
ïo¶Łdek Öciska¶ mu siŻ ze strachu, kiedy siŻ zastanawia¶, co
go czeka i czy Dursleyom uda¶o siŻ juð ÖciŁgnŁ¦ ciotkŻ
Marge spod sufitu.
Stan wyciŁgnŁ¶ àProroka CodziennegoĘ i zag¶Żbi¶ siŻ
w lekturze, wystawiwszy koniec jŻzyka. Z pierwszej strony
mrugnŻ¶o do Harry'ego wielkie zdjŻcie wynŻdznia¶ego mŻðczyzny z d¶ugimi, splŁtanymi w¶osami. Jego twarz wyda¶a
mu siŻ dziwnie znajoma.
å To ten facet! å wypali¶ nagle, zapominajŁc o swoich k¶opotach. å Pokazywali go w mugolskim dzienniku!
Stan spojrza¶ na pierwszŁ stronŻ i zacmoka¶.
å Syriusz Black å powiedzia¶, kiwajŁc g¶owŁ. å
No jasne, ðe by¶ w mugolskim dzienniku. A ciebie, Neville, gdzie nosi¶o?
Na widok nieco og¶upia¶ej miny Harry'ego zachichota¶
z wyðszoÖciŁ i wrŻczy¶ mu pierwszŁ stronŻ gazety.
å Trzeba czyta¦ prasŻ, Neville.
Harry podsunŁ¶ gazetŻ pod ÖwiecŻ i przeczyta¶:
BLACK WCIAZ NA WOLNOSCI
Jak dziÖ potwierdzi¶o Ministerstwo Magii, Syriusz Black, jeden z najgroîniejszych przestŻpcÂw
wiŻzionych w twierdzy Azkabanu, nadal pozostaje nieuchwytny.
àRobimy wszystko, co w naszej mocy, by schwyta¦ BlackaĘ, oÖwiadczy¶ dziÖ rano minister magii,
Korneliusz Knot, ài prosimy spo¶ecznoÖ¦ czarodziejÂw, by zachowa¶a spokÂjĘ.
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NiektÂrzy cz¶onkowie MiŻdzynarodowej Federacji MagÂw krytykujŁ Knota za poinformowanie
premiera Mugoli o zaistnia¶ym kryzysie.
àPrzecieð musia¶em to zrobi¦, to chyba oczywisteĘ, powiedzia¶ zirytowany Knot. àBlack to szaleniec. Stanowi zagroðenie dla kaðdego, kogo napotka, czarodzieja czy Mugola. Premier zapewni¶
mnie, ðe nie zdradzi nikomu prawdziwej toðsamoÖci Blacka. I powiedzmy sobie szczerze å kto
by mu uwierzy¶, gdyby to uczyni¶?Ę
Mugolom powiedziano, ðe Black ma broÇ palnŁ (coÖ w rodzaju metalowej rÂðdðki, ktÂrej Mugole uðywajŁ do zabijania siŻ nawzajem). Spo¶ecznoÖ¦ czarodziejÂw obawia siŻ jednak, ðe znowu
moðe dojÖ¦ do takiej masakry jak dwanaÖcie lat
temu, kiedy Black zamordowa¶ trzynaÖcie osÂb
jednym przekleÇstwem.
Harry spojrza¶ w mroczne oczy Syriusza Blacka, a tylko
oczy w jego zapad¶ej twarzy wydawa¶y siŻ ðywe. Nigdy nie
spotka¶ wampira, ale oglŁda¶ ich podobizny na lekcjach
obrony przed czarnŁ magiŁ. Black, ze swojŁ bia¶Ł, woskowatŁ cerŁ, wyglŁda¶ jak jeden z nich.
å Moðna wymiŻc, jak siŻ na niego patrzy, no nie? å
powiedzia¶ Stan, obserwujŁc Harry'ego.
å Zamordowa¶ trzynaÖcie osÂb? å zapyta¶ Harry, oddajŁc mu pierwszŁ stronŻ. å Jednym przekleÇstwem?
å Da¶ czadu, nie? I to na oczach wszystkich. W bia¶y
dzieÇ. Ale by¶a zadyma, co, Ernie?
å Hm å mruknŁ¶ kierowca.
Stan objŁ¶ oparcie fotela i wykrŻci¶ g¶owŻ do Harry'ego,
ðeby go lepiej widzie¦.
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å Black by¶ wielkim kibicem Sam-Wiesz-Kogo å
powiedzia¶.
å Co, Voldemorta? å zapyta¶ bez zastanowienia
Harry.
Stanowi zbiela¶y nawet pryszcze, a Ernie szarpnŁ¶ kierownicŁ tak gwa¶townie, ðe ca¶a wiejska cha¶upa musia¶a
uskoczy¦ przed autobusem.
å Chcesz nas w¶adowa¦ na drzewo?! å ryknŁ¶ Stan.
å Po kiego grzyba nazywasz go po imieniu?
å Przepraszam å bŁknŁ¶ Harry. å Ja... zapomnia¶em...
å Zapomnia¶em! A niech ciŻ szlag, ale mi serce wali...
å WiŻc... wiŻc Black by¶ zwolennikiem Sam-Wiesz-Kogo? å zapyta¶ Harry przepraszajŁcym tonem.
å No å mruknŁ¶ Stan, rozcierajŁc sobie pierÖ. å
Jasne, ðe by¶. MÂwiŁ nawet, ðe byli bardzo zblatowani.
Kiedy ten ma¶y Harry Potter okaza¶ siŻ od niego lepszy...
Harry nerwowo przyg¶adzi¶ w¶osy na czole.
å ...wytropiono wszystkich kiboli Sam-Wiesz-Kogo,
no nie, Ern? WiŻkszoÖ¦ skapnŻ¶a siŻ, ðe juð po herbacie, jak
go zabrak¶o. Ale ten Black to rzadki twardziel. Podobno
uzna¶, ðe teraz on bŻdzie szefem. W kaðdym razie osaczyli
go na Örodku ulicy pe¶nej Mugoli, a Black wyciŁga rÂðdðkŻ
i jak nie rŁbnie, to z pÂ¶ ulicy rozwali¶, dosta¶ jeden czarodziej i z tuzin Mugoli, co siŻ nawinŻli pod rÂðdðkŻ. Masakra,
mÂwiŻ ci. A wiesz, co Black wtedy zrobi¶? å doda¶ dramatycznym szeptem.
å Co?
å RozeÖmia¶ siŻ. Po prostu sta¶ sobie na Örodku ulicy
i rycza¶ ze Ömiechu. Ministerstwo podes¶a¶o posi¶ki, no to siŻ
podda¶, ale wciŁð rechota¶ jak dziki. To czubek, no nie, Ern?
Kompletny Öwir, no nie?
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å Nawet gdyby nie by¶, jak go zamkli w Azkabanie,
to teraz na pewno jest å powiedzia¶ powoli Ernie. å Ja
bym siŻ wysadzi¶ w powietrze, gdyby mieli mnie tam zapuszkowa¦. A juð jego nieîle tam obs¶uðyli... po tym numerze,
co odwali¶...
å Að siŻ skrŻcali, ðeby to jakoÖ zatuszowa¦, no nie, Ern?
å ciŁgnŁ¶ Stan. å ZrŁba¶o z pÂ¶ ulicy, wszŻdzie trupy
Mugoli... Jaki to oni kit wstawili, Ern? ïe niby co siŻ sta¶o?
å Wybuch gazu å mruknŁ¶ Ernie.
å No, a teraz ptaszek im wyfrunŁ¶ å rzek¶ Stan,
przyglŁdajŁc siŻ ponownie wychudzonej twarzy Blacka. å
DotŁd jeszcze nikt nie nawia¶ z Azkabanu, no nie, Ern?
Niech ja skonam, jak on to zrobi¶? Tam majŁ takich goryli,
ðe najwiŻkszy twardziel by wymiŻk¶, no nie, Ern?
Ernie wzdrygnŁ¶ siŻ.
å ZmieÇ temat, Stan, dobra? Jak s¶yszŻ o tych azkabaÇskich klawiszach, to mi siŻ coÖ wywraca w brzuchu.
Stan od¶oðy¶ niechŻtnie gazetŻ, a Harry opar¶ siŻ o okno,
czujŁc siŻ coraz gorzej. Nie mÂg¶ oprze¦ siŻ wraðeniu, ðe
straszenie pasaðerÂw jest ulubionŁ rozrywkŁ Stana. Juð sobie wyobraða¶, jak opowiada: àS¶yszeliÖcie o Harrym Potterze? Zrobi¶ balona ze swojej ciotki! MieliÖmy go tu, w B¶Żdnym Rycerzu, no nie, Ern? PrÂbowa¶ nawia¦...Ę
On, Harry, z¶ama¶ prawo czarodziejÂw, by¶ takim samym przestŻpcŁ jak Syriusz Black. Czy za nadmuchanie
ciotki Marge mogŁ go zamknŁ¦ w Azkabanie? Nie wiedzia¶
nic o tym wiŻzieniu dla czarodziejÂw, ale wszyscy wspominali o nim ze strachem. Hagrid, gajowy Hogwartu, spŻdzi¶
tam niedawno dwa miesiŁce. Harry wiedzia¶, ðe nigdy nie
zapomni wyrazu przeraðenia na jego twarzy, kiedy mu
powiedziano, dokŁd go zabierajŁ, a przecieð Hagrid by¶
jednym z najdzielniejszych ludzi, jakich zna¶.
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B¶Żdny Rycerz toczy¶ siŻ przez ciemnoÖ¦, rozganiajŁc
przed sobŁ krzaki i pojemniki na Ömieci, budki telefoniczne
i drzewa, a Harry leða¶ na swoim wymoszczonym piernatami ¶Âðku, pogrŁðony w rozpaczy. Po chwili Stan przypomnia¶ sobie, ðe Harry zap¶aci¶ za gorŁcŁ czekoladŻ, ale wyla¶
prawie ca¶y kubek na poduszkŻ, kiedy autobus ruszy¶ gwa¶townie z Anglesea do Aberdeen. Co jakiÖ czas z gÂrnego
piŻtra schodzili czarodzieje i czarownice w d¶ugich szatach i bamboszach, ðeby wysiŁÖ¦ na kolejnym przystanku.
Wszyscy sprawiali wraðenie, jakby opuszczali autobus z najwiŻkszŁ ulgŁ.
W koÇcu pozosta¶ tylko Harry.
å No dobra, Neville å rzek¶ Stan, klaszczŁc w rŻce
å dokŁd ciŻ zawieî¦ w Londynie?
å Ulica PokŁtna å odpowiedzia¶ Harry.
å W porzŁsiu. Na stare Ömieci, co?
HuknŻ¶o i po chwili pŻdzili juð z ¶oskotem po Charing
Cross Road. Harry usiad¶ i patrzy¶, jak domy i ¶awki umykajŁ na bok przed B¶Żdnym Rycerzem. Niebo trochŻ pojaÖnia¶o. MÂg¶by gdzieÖ przycupnŁ¦ na parŻ godzin, pÂjÖ¦ do
banku Gringotta, kiedy tylko go otworzŁ, a potem ruszy¦
w drogŻ å ale dokŁd? Nie mia¶ pojŻcia.
Ern wcisnŁ¶ peda¶ hamulca i B¶Żdny Rycerz zatrzyma¶ siŻ
przed ma¶ym, podejrzanie wyglŁdajŁcym pubem, Dziurawym Kot¶em, za ktÂrym by¶o magiczne wejÖcie na ulicŻ
PokŁtnŁ.
å DziŻki å powiedzia¶ Harry do Erna.
Zeskoczy¶ na stopieÇ i pomÂg¶ Stanowi ÖciŁgnŁ¦ na chodnik kufer i klatkŻ Hedwigi.
å No to czeÖ¦! å zwrÂci¶ siŻ do Stana.
Ale Stan go nie s¶ucha¶. WciŁð stojŁc w otwartych drzwiach
autobusu, gapi¶ siŻ na wejÖcie do Dziurawego Kot¶a.
* 13 *

å A wiŻc jesteÖ, Harry å rozleg¶ siŻ czyjÖ g¶os.
Zanim Harry zdŁðy¶ siŻ odwrÂci¦, poczu¶ czyjŁÖ rŻkŻ na
ramieniu. W tym samym momencie Stan krzyknŁ¶:
å Niech skonam! Ern, chodî tu, szybko! Zobacz!
Harry zerknŁ¶ przez ramiŻ i poczu¶, jak do ðo¶Łdka wsypuje mu siŻ wiaderko lodu. Wpad¶ prosto w objŻcia Korneliusza Knota, ministra magii we w¶asnej osobie.
Stan zeskoczy¶ na chodnik obok nich.
å Jak pan nazwa¶ Neville'a, panie ministrze? å zapyta¶, wyraînie podniecony.
Knot, niski, korpulentny mŻðczyzna w d¶ugiej pelerynie
w prŁðki, sprawia¶ wraðenie przeziŻbionego i zmŻczonego.
å Jakiego Neville'a? å zdziwi¶ siŻ, marszczŁc czo¶o.
å To jest Harry Potter.
å Wiedzia¶em! å ucieszy¶ siŻ Stan. å Ern! Ern! Zgadnij, kim jest ten Neville? To Harry Potter! Ma bliznŻ, niech
skonam!
å Tak å powiedzia¶ niecierpliwie Knot. å CÂð, cieszŻ siŻ, ðe B¶Żdny Rycerz przywiÂz¶ tu Harry'ego, ale teraz
on i ja musimy wejÖ¦ do Dziurawego Kot¶a...
I wzmÂg¶ napÂr na ramiŻ Harry'ego, popychajŁc go
w stronŻ drzwi pubu. Kiedy znaleîli siŻ w Örodku, z drzwi
za kontuarem wy¶oni¶a siŻ zgarbiona posta¦ z latarniŁ. By¶
to Tom, pomarszczony, bezzŻbny barman.
å Ma go pan, panie ministrze! å zawo¶a¶. å Poda¦ coÖ? Piwa? Brandy?
å Dzbanek gorŁcej herbaty, jeÖli ¶aska å odrzek¶
Knot, wciŁð trzymajŁc Harry'ego za ramiŻ.
Za plecami us¶yszeli g¶oÖne szuranie i sapanie i pojawili
siŻ Stan i Ernie, taszczŁc kufer Harry'ego i klatkŻ Hedwigi.
Obaj wyglŁdali na niezwykle przejŻtych sytuacjŁ.
å Ty, Neville, czegoÖ nam nie powiedzia¶, kim jesteÖ,
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co? å zapyta¶ Stan, ¶ypiŁc na Harry'ego. Ernie zerka¶
ciekawie przez jego ramiŻ.
å Do prywatnego gabinetu, Tom å rzek¶ Knot z naciskiem.
å CzeÖ¦ å rzek¶ smŻtnie Harry do Stana i Erniego,
kiedy Tom zaprosi¶ gestem Knota do korytarzyka za barem.
å CzeÖ¦, Neville! å zawo¶a¶ Stan.
Knot ruszy¶ wŁskim korytarzem, popychajŁc przed sobŁ
Harry'ego. Tom wprowadzi¶ ich do ma¶ego saloniku. Strzeli¶ palcami i na kominku zap¶onŁ¶ ogieÇ, po czym wycofa¶
siŻ z pokoju, k¶aniajŁc siŻ raz po raz.
å Siadaj, Harry å powiedzia¶ Knot, wskazujŁc fotel
przy kominku.
Harry usiad¶, czujŁc, ðe mimo p¶onŁcego kominka ramiona pokrywajŁ mu siŻ gŻsiŁ skÂrkŁ. Knot zdjŁ¶ pelerynŻ
i odrzuci¶ jŁ w kŁt, podciŁgnŁ¶ spodnie swojego butelkowozielonego garnituru i usiad¶ naprzeciw Harry'ego.
å Harry, jestem Korneliusz Knot. Minister magii.
Dla Harry'ego nie by¶o to niespodziankŁ; widzia¶ juð
kiedyÖ Knota, ale sam mia¶ wÂwczas na sobie pelerynŻ-niewidkŻ, wiŻc Knot nie mÂg¶ o tym wiedzie¦.
Pojawi¶ siŻ ponownie Tom, tym razem w szlafroku na
nocnej koszuli, niosŁc tacŻ z herbatŁ i bu¶eczkami. Postawi¶
tacŻ na stoliku miŻdzy fotelami i opuÖci¶ gabinet, zamykajŁc
za sobŁ drzwi.
å No, Harry å rzek¶ Knot, nalewajŁc herbatŻ do
filiðanek å aleÖ nam napŻdzi¶ strachu, nie ma co! Ucieka¦
w ten sposÂb z domu wuja i ciotki! ZaczŁ¶em juð siŻ ba¦,
ðe... no, ale jesteÖ ca¶y i zdrowy, a tylko to siŻ liczy.
Posmarowa¶ sobie bu¶eczkŻ mas¶em i podsunŁ¶ talerz
Harry'emu.
å Jedz, Harry, wyglŁdasz jak trzy ¦wierci od Ömierci.
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No wiŻc... na pewno siŻ ucieszysz, jak ci powiem, ðe juð sobie
poradziliÖmy z tym nieszczŻÖliwym nadmuchaniem panny
Marjorie Dursley. ParŻ godzin temu wys¶a¶em na Privet
Drive dwÂch przedstawicieli Wydzia¶u Przypadkowego
Uðycia CzarÂw. Panna Dursley zosta¶a nak¶uta, a jej pamiŻ¦
odpowiednio zmodyfikowana. Nie bŻdzie pamiŻta¦ o tym
niemi¶ym incydencie. Tak wiŻc wszystko juð jest w porzŁdku i nikomu nic siŻ nie sta¶o.
UÖmiechnŁ¶ siŻ do Harry'ego znad filiðanki jak wujek
gawŻdzŁcy z ulubionym siostrzeÇcem. Harry, ktÂry nie
dowierza¶ w¶asnym uszom, otworzy¶ usta, ðeby coÖ powiedzie¦, ale nic nie przychodzi¶o mu do g¶owy, wiŻc ponownie
je zamknŁ¶.
å Aha, boisz siŻ, co na to wszystko twÂj wuj i twoja
ciotka, co Harry? å zapyta¶ Knot. å No cÂð, nie przeczŻ, ðe sŁ bardzo rozeîleni, ale gotowi sŁ goÖci¦ ciebie
w swoim domu w przysz¶ym roku przez letnie wakacje, jeÖli
tylko pozostaniesz w Hogwarcie na ferie boðonarodzeniowe
i wielkanocne.
Harry odchrzŁknŁ¶ i prze¶knŁ¶ ÖlinŻ.
å Zawsze zostajŻ w Hogwarcie na Boðe Narodzenie
i Wielkanoc å powiedzia¶ å i nigdy nie wrÂcŻ na Privet
Drive.
å No, no, no, jestem pewny, ðe spojrzysz na to inaczej, kiedy juð trochŻ och¶oniesz å rzek¶ Knot nieco
przestraszony. å Ostatecznie to twoja rodzina i wierzŻ, ðe... ðe w g¶Żbi serca jesteÖcie sobie... ee... bardzo
bliscy.
Harry nadal nie dowierza¶ Knotowi i wciŁð czeka¶, að
us¶yszy, co go czeka.
å Tak wiŻc pozostaje tylko ustali¦ å rzek¶ Knot,
smarujŁc sobie mas¶em drugŁ bu¶eczkŻ å gdzie spŻdzisz
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dwa ostatnie tygodnie wakacji. Moim zdaniem powinieneÖ
wynajŁ¦ sobie pokÂj tutaj, w Dziurawym Kotle...
å Niech pan sobie daruje å przerwa¶ mu Harry. å
Jaka kara mnie czeka?
Knot zamruga¶.
å Kara?
å Z¶ama¶em prawo! UstawŻ o ograniczeniu uðycia czarÂw przez niepe¶noletnich czarodziejÂw!
å Aleð mÂj drogi ch¶opcze, nie zamierzamy ciŻ kara¦
za takŁ drobnostkŻ! å zawo¶a¶ Knot, wymachujŁc bu¶eczkŁ. å To by¶ wypadek! Nie wysy¶amy nikogo do Azkabanu za nadmuchanie ciotki!
Ale to nie zgadza¶o siŻ zupe¶nie z dotychczasowymi doÖwiadczeniami Harry'ego z Ministerstwem Magii.
å W zesz¶ym roku dosta¶em oficjalne ostrzeðenie tylko
dlatego, ðe pewien domowy skrzat rozbi¶ miskŻ leguminy
w kuchni mojego wuja! å powiedzia¶, marszczŁc czo¶o.
å Ministerstwo Magii zagrozi¶o mi, ðe zostanŻ usuniŻty
z Hogwartu, jeÖli cho¦ raz uðyjŻ czarÂw poza szko¶Ł!
Teraz Harry nie mÂg¶ uwierzy¦ w¶asnym oczom: Knot
sprawia¶ wraðenie, jakby siŻ zmiesza¶.
å Wszystko zaleðy od okolicznoÖci, Harry... Musimy
wziŁ¦ pod uwagŻ... w obecnej atmosferze... no... przecieð
chyba nie chcesz zosta¦ wyrzucony?
å OczywiÖcie, ðe nie.
å No wiŻc o co tyle zamieszania? å rozeÖmia¶ siŻ
Knot. å A teraz zjedz sobie bu¶eczkŻ, a ja pÂjdŻ zobaczy¦,
czy Tom ma jakiÖ wolny pokÂj.
Wyszed¶ z gabinetu, a Harry d¶ugo wpatrywa¶ siŻ
w drzwi. Dzia¶o siŻ coÖ bardzo dziwnego. Dlaczego Knot
czeka¶ na niego pod Dziurawym Kot¶em, jeÖli nie mia¶
zamiaru go ukara¦? Teraz, kiedy zaczŁ¶ siŻ nad tym zasta* 17 *

nawia¦, uderzy¶o go, ðe to raczej niezwyk¶e, by minister
magii osobiÖcie zajmowa¶ siŻ uðywaniem czarÂw przez niepe¶noletnich czarodziejÂw.
WrÂci¶ Knot w towarzystwie Toma.
å Harry, numer jedenasty jest wolny å oznajmi¶.
å MyÖlŻ, ðe bŻdzie ci tam bardzo wygodnie. I jeszcze
jedno... mam nadziejŻ, ðe to zrozumiesz... Nie chcŻ, ðebyÖ
siŻ w¶Âczy¶ po mugolskim Londynie, dobrze? Trzymaj siŻ
ulicy PokŁtnej. No i musisz wraca¦ przed zapadniŻciem
zmroku. Nie wŁtpiŻ, ðe rozumiesz, dlaczego ci o tym mÂwiŻ. Tom bŻdzie mia¶ na ciebie oko.
å W porzŁdku å powiedzia¶ powoli Harry. å Ale
dlaczego...
å Nie chcemy, ðebyÖ nam znowu zniknŁ¶, prawda? å
przerwa¶ mu Knot i wybuchnŁ¶ Ömiechem. å Nie, nie...
chcemy zawsze wiedzie¦, gdzie jesteÖ... znaczy siŻ...
OdchrzŁknŁ¶ g¶oÖno i podniÂs¶ swojŁ pelerynŻ w prŁðki.
å No, na mnie juð czas, tyle roboty, sam rozumiesz...
å ZnaleîliÖcie juð Blacka? å zapyta¶ nagle Harry.
Palce Knota zeÖlizgnŻ¶y siŻ ze srebrnej zapinki peleryny.
å Co? Ach, s¶ysza¶eÖ... no... jeszcze nie, ale to tylko
sprawa czasu. Ci straðnicy z Azkabanu sŁ niezawodni...
a tym razem naprawdŻ siŻ zawziŻli.
WzdrygnŁ¶ siŻ lekko.
å No wiŻc ðegnaj, ch¶opcze.
WyciŁgnŁ¶ rŻkŻ, a Harry, ÖciskajŁc jŁ, wpad¶ na pewien
pomys¶.
å Eee... panie ministrze... mogŻ o coÖ zapyta¦?
å OczywiÖcie å odrzek¶ Knot z uÖmiechem.
å TrzecioklasiÖci mogŁ odwiedza¦ Hogsmeade, ale ani
mÂj wuj, ani ciotka nie podpisali mi formularza pozwolenia.
Moðe pan mÂg¶by to zrobi¦?
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Knot skrzywi¶ siŻ lekko.
å Aha... Nie, nie, bardzo mi przykro, Harry, ale nie
jestem twoim rodzicem czy opiekunem, wiŻc...
å Ale jest pan ministrem magii. Gdyby pan da¶ mi
pozwolenie...
å Przykro mi, Harry, ale przepisy to przepisy å powiedzia¶ sucho Knot. å Moðe bŻdziesz mÂg¶ odwiedzi¦
Hogsmeade w przysz¶ym roku. PrawdŻ mÂwiŁc, uwaðam,
ðe najlepiej bŻdzie, jak tego nie zrobisz... tak... no cÂð, na
mnie juð czas. Baw siŻ dobrze, Harry.
UÖmiechnŁ¶ siŻ po raz ostatni, uÖcisnŁ¶ Harry'emu d¶oÇ
i wyszed¶. Teraz zbliðy¶ siŻ Tom, uÖmiechajŁc siŻ do niego
przymilnie.
å ProszŻ za mnŁ, panie Potter. PaÇskie rzeczy sŁ juð na
gÂrze...
Harry wspiŁ¶ siŻ za nim ¶adnymi drewnianymi schodami.
Tom zatrzyma¶ siŻ przed drzwiami opatrzonymi mosiŻðnŁ
jedenastkŁ, otworzy¶ je i gestem zaprosi¶ go do Örodka.
WewnŁtrz by¶o ¶Âðko, ktÂre wyglŁda¶o ca¶kiem zachŻcajŁco, trochŻ b¶yszczŁcych dŻbowych mebli, kominek
z weso¶o trzaskajŁcym ogniem, a na szafie siedzia¶a...
å Hedwiga! å krzyknŁ¶ Harry zduszonym g¶osem.
Sowa Önieðna k¶apnŻ¶a dziobem i sfrunŻ¶a na jego ramiŻ.
å Ma pan niezwykle mŁdrŁ sowŻ å zagdaka¶ Tom.
å Przylecia¶a piŻ¦ minut po pana przybyciu. JeÖli bŻdzie
pan czegoÖ potrzebowa¶, proszŻ mi powiedzie¦.
Jeszcze raz siŻ uk¶oni¶ i wyszed¶.
Harry d¶ugo siedzia¶ na ¶Âðku, g¶aszczŁc bezmyÖlnie HedwigŻ. Niebo za oknem szybko zmienia¶o barwŻ: od g¶Żbokiego, aksamitnego granatu do zimnej, stalowej szaroÖci,
a potem, juð nieco wolniej, do rÂðowoÖci podszytej z¶otem.
Trudno by¶o uwierzy¦, ðe zaledwie parŻ godzin temu uciek¶
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z Privet Drive, ðe nie wyrzucono go ze szko¶y i ðe ma przed
sobŁ pe¶ne dwa tygodnie wakacji bez DursleyÂw.
å To by¶a bardzo dziwna noc, Hedwigo å powiedzia¶, ziewajŁc.
Opad¶ na poduszki, nawet nie zdjŁwszy okularÂw, i natychmiast zasnŁ¶.

