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ROZDZIAŁ PIERWSZY

Dom Riddle’ów
Mieszkańcy wioski Little Hangleton nadal nazywali go „Domem Riddle’ów”,
choć upłyn˛eło już wiele lat, odkad
˛ mieszkała w nim rodzina o tym nazwisku. Stał
na wzgórzu ponad wioska.˛ Cz˛eść okien zabito deskami, w dachu ziały dziury,
a na fasadzie rozplenił si˛e bluszcz. Kiedyś pi˛ekny dwór, najwi˛ekszy i najbardziej
okazały budynek w całej okolicy — teraz był ponura,˛ opuszczona˛ ruina.˛
Mieszkańcy Little Hangleton byli przekonani, że w tym starym domu straszy.
Pół wieku temu wydarzyło si˛e w nim coś dziwnego i strasznego, coś, o czym
starsi lubili rozprawiać, kiedy już nie było o kim plotkować. Opowieść t˛e powtarzano tyle razy i w tak wielu domach, że nikt już nie był pewny, co naprawd˛e tam
si˛e wydarzyło. Każda wersja zaczynała si˛e jednak w tym samym czasie i miejscu: pi˛ećdziesiat
˛ lat temu, pewnego letniego poranka, kiedy Dom Riddle’ów był
jeszcze zadbany i zamieszkany. Tego ranka służaca
˛ weszła do salonu i zastała
wszystkich troje Riddle’ów martwych.
Dziewczyna pobiegła z krzykiem do wioski i pobudziła tylu ludzi, ilu zdołała.
— Leża˛ tam z otwartymi szeroko oczami! Zimni jak lód! Nadal w strojach do
kolacji!
Wezwano policj˛e, a w całym Little Hangleton zawrzało. Wszyscy wychodzili
ze skóry, żeby si˛e czegoś dowiedzieć. Nikt nawet nie próbował udawać, że żałuje Riddle’ów, bo w wiosce nie darzono ich sympatia.˛ Państwo Riddle’owie byli
bogatymi, zarozumiałymi snobami, a ich dorosły syn, Tom, był jeszcze gorszy.
Wszystkich obchodziła tylko tożsamość mordercy — było bowiem oczywiste, że
troje zdrowych ludzi nie mogło umrzeć śmiercia˛ naturalna˛ w ciagu
˛ jednej nocy.
Tego wieczoru w miejscowej gospodzie Pod Wisielcem utarg był wyjatkowo
˛
wysoki: zeszła si˛e tu cała wioska, by podyskutować o potrójnym morderstwie. Porzucenie wygodnych foteli przed kominkami zostało wynagrodzone, kiedy w gospodzie pojawiła si˛e kucharka Riddle’ów, i w ciszy, która zapadła na jej widok,
oznajmiła, że właśnie aresztowano Franka Bryce’a.
— Frank! — zawołało kilka osób. — To niemożliwe!
Frank Bryce był ogrodnikiem Riddle’ów. Mieszkał samotnie w zrujnowanym
domku na terenie ich posiadłości. Wrócił z wojny ze sztywna˛ noga˛ i ogromna˛
niech˛ecia˛ do tłumu i hałasu, i od tego czasu pracował u Riddle’ów.
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W gospodzie zrobił si˛e ruch, bo wszyscy zacz˛eli stawiać kucharce drinki, żeby
dowiedzieć si˛e czegoś wi˛ecej.
— Ja tam zawsze uważałam, że on jest jakiś dziwny — oświadczyła po czwartym kieliszku sherry. — Taki odludek. Ze sto razy mu proponowałam, żeby napił
si˛e ze mna˛ herbaty, a on zawsze odmawiał. Nie chciał si˛e z nikim zadawać, ot co.
— Trudno si˛e dziwić biedakowi — zauważyła jakaś kobieta stojaca
˛ przy barze. — Musiał wiele przeżyć na wojnie, to i chce mieć spokój. Nie widz˛e powodu,
żeby. . .
— A niby kto prócz niego miał klucz od tylnych drzwi? — warkn˛eła kucharka. — Od kiedy pami˛etam, zapasowy klucz zawsze wisiał w domku ogrodnika!
Drzwi nie były wyważone! Wszystkie szyby całe! Wystarczyło, że wśliznał
˛ si˛e do
środka, kiedy wszyscy spali. . .
Zebrani w gospodzie mieszkańcy wioski wymienili ponure spojrzenia.
— Zawsze uważałem, że jemu źle z oczu patrzy, no i prosz˛e — mruknał
˛ m˛eżczyzna przy barze.
— Ta wojna pomieszała mu w głowie, jakby mnie kto pytał — stwierdził
właściciel gospody.
— Pami˛etasz, Dot, jak ci mówiłam, że co jak co, ale Frankowi to bym nie
chciała podpaść? — odezwała si˛e podekscytowana kobieta w kacie.
˛
— Charakterek to on ma — przyznał Dot, potakujac
˛ skwapliwie. — Pami˛etam, kiedy był chłopcem. . .
Nast˛epnego ranka prawie wszyscy mieszkańcy Little Hangleton byli już przekonani, że to Frank Bryce zamordował Riddle’ów.
Tymczasem w pobliskim miasteczku Great Hangleton, na ponurym i obskurnym posterunku policji, Frank uparcie powtarzał, że jest niewinny i że jedyna˛ osoba,˛ która˛ widział tamtego dnia w pobliżu domu, był jakiś nie znany mu wyrostek,
czarnowłosy i blady. Nikt poza nim jednak nie widział chłopaka odpowiadajacego
˛
rysopisowi, wi˛ec policjanci byli przekonani, że Frank po prostu go wymyślił.
I kiedy sytuacja Franka wygladała
˛
już bardzo poważnie, nadszedł protokół
ogl˛edzin zwłok Riddle’ów, protokół, który zmienił wszystko.
Policjanci jeszcze nigdy nie czytali tak dziwnego orzeczenia. Po zbadaniu ciał
zespól lekarzy orzekł, że żadna z ofiar nie została otruta, pchni˛eta nożem, zastrzelona, zadławiona, uduszona, nie stwierdzono też (przynajmniej w świetle dokonanych przez nich ogl˛edzin) żadnych innych uszkodzeń ciał. Wr˛ecz przeciwnie,
lekarze z ogromnym zdumieniem stwierdzili, że wszyscy Riddle’owie sprawiali wrażenie całkowicie zdrowych — oczywiście pomijajac
˛ fakt, że byli martwi.
Odnotowali tylko (jakby chcac
˛ za wszelka˛ cen˛e znaleźć jakaś
˛ anomali˛e), że twarze ofiar zastygły w wyrazie przerażenia. Oczywiście takie stwierdzenie niewiele
dało policji, bo czy kto kiedykolwiek słyszał, żeby trzy osoby umarły ze strachu?
Ponieważ nie stwierdzono niczego, co by wskazywało na to, że Riddle’owie
zostali zamordowani, policja była zmuszona Franka wypuścić. Riddle’ów pocho7

wano na cmentarzu w Little Hangleton, a ich groby przez jakiś czas były obiektem
powszechnego zainteresowania. Ku zaskoczeniu wszystkich i w atmosferze podejrzeń Frank Bryce wrócił do domku ogrodnika na terenie posiadłości Riddle’ów.
— Jeśli o mnie chodzi, to mog˛e si˛e założyć, że to Frank ich zamordował i guzik mnie obchodzi, co na ten temat mówi policja — oświadczył Dot w gospodzie
Pod Wisielcem. — I gdyby miał choć odrobin˛e przyzwoitości, to wyniósłby si˛e
stad,
˛ wiedzac,
˛ że my o tym wiemy.
Ale Frank nie opuścił wioski. Został, by nadal zajmować si˛e ogrodem, najpierw dla nowej rodziny, która zamieszkała w Domu Riddle’ów, potem dla nast˛epnych — bo nikt nie wytrzymywał tam długo. Być może cz˛eściowo z powodu
obecności Franka, każdy nowy właściciel stwierdzał, że w tym domu wyczuwa
si˛e coś paskudnego. Opustoszała posiadłość wkrótce zacz˛eła popadać w ruin˛e.
*

*

*

Ostatni właściciel Domu Riddle’ów ani w nim nie mieszkał, ani go nie wynajmował, a był na tyle bogaty, że mógł sobie na to pozwolić. W wiosce mówiono,
że trzyma dom „ze wzgl˛edu na podatki”, choć nikt nie wiedział, na czym to właściwie polega. Płacił jednak Frankowi za dogladanie
˛
ogrodu. Frank zbliżał si˛e do
swoich siedemdziesiatych
˛
siódmych urodzin, przygłuchł, noga mu jeszcze bardziej zesztywniała, ale nadał, przynajmniej w ładna˛ pogod˛e, widywano go przy
rabatach kwiatów, które zacz˛eły już zarastać chwastami.
Walczył nie tylko z chwastami. Jego prawdziwym utrapieniem byli chłopcy
z wioski. Wybijali szyby w oknach Domu Riddle’ów, jeździli rowerami po trawnikach, których utrzymanie kosztowało Franka tyle trudu. Raz czy dwa włamali si˛e
do starego domu, żeby zrobić mu na złość. Wiedzieli, że jest bardzo przywiazany
˛
do posiadłości, i sprawiało im uciech˛e, kiedy kuśtykał przez ogród, wymachujac
˛
laska˛ i pomstujac
˛ na nich ochrypłym głosem. Jeśli chodzi o samego Franka, to był
przekonany, że chłopcy dr˛ecza˛ go złośliwie, bo podobnie jak ich rodzice i dziadkowie uważaja˛ go za morderc˛e. Tak wi˛ec, kiedy pewnej sierpniowej nocy obudził
si˛e i zobaczył, że w starym domu dzieje si˛e coś dziwnego, uznał to za jakiś nowy
wybryk łobuziaków, pragnacych
˛
go ukarać za domniemana˛ zbrodni˛e.
Obudził go rwacy
˛ ból w nodze, tak silny, że podobnego jeszcze nie doznał
w swym podeszłym wieku. Wstał i zszedł na dół do kuchni, zamierzajac
˛ zmienić
wod˛e w butelce, która˛ ogrzewał kolano, by złagodzić bolesna˛ sztywność. Stojac
˛
przy zlewie i napełniajac
˛ czajnik, spojrzał na Dom Riddle’ów i zobaczył migajace
˛
na pi˛etrze światło. Od razu pomyślał, że to ci nieznośni chłopcy włamali si˛e znowu
do domu, a sadz
˛ ac
˛ po migotaniu światła, na pewno go podpalili.
Frank nie miał telefonu, a zreszta˛ i tak nie ufał policji od czasu, gdy go aresztowano i przesłuchiwano w sprawie śmierci Riddle’ów. Natychmiast odstawił czajnik, wdrapał si˛e po schodach na gór˛e tak szybko, jak mu na to pozwalała sztywna
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noga, ubrał si˛e i wrócił na dół. Zdjał
˛ z haka przy drzwiach zardzewiały klucz,
chwycił oparta˛ o ścian˛e lask˛e i wyszedł w ciemna˛ noc.
Na frontowych drzwiach Domu Riddle’ów nie odkrył śladów włamania, podobnie jak na żadnym z okien. Pokuśtykał na tył domu i dotarł do drugich drzwi,
prawie całkowicie ukrytych pod bluszczem, wyjał
˛ stary klucz, wsunał
˛ go w dziurk˛e i cicho je otworzył.
Wszedł do dużej, mrocznej kuchni. Było bardzo ciemno, ale choć nie zagladał
˛
tu od lat, pami˛etał, gdzie sa˛ drzwi do przedpokoju, wi˛ec ruszył ku nim, czujac
˛
wstr˛etna˛ woń rozkładu, i wyt˛eżajac
˛ słuch, by wyłowić jakikolwiek dźwi˛ek dochodzacy
˛ z góry. W przedpokoju było nieco jaśniej, ponieważ po obu stronach drzwi
frontowych były duże okna przedzielone w środku kamiennymi słupkami. Zaczał
˛
si˛e wspinać po schodach, błogosławiac
˛ gruba˛ warstw˛e kurzu pokrywajacego
˛
kamienne stopnie, bo tłumiła jego kroki i postukiwanie laski.
Na podeście zwrócił si˛e w prawo i natychmiast zlokalizował intruzów: drzwi
na samym końcu korytarza były uchylone, a przez szpar˛e wylewała si˛e na czarna˛
posadzk˛e długa smuga złotego, rozmigotanego światła. Frank zaczał
˛ si˛e skradać
powoli w tym kierunku, zaciskajac
˛ palce na lasce. Znalazłszy si˛e kilka stóp od
drzwi, zobaczył przez szpar˛e kawałek pokoju.
Na kominku palił si˛e ogień. To go zaskoczyło. Zamarł w bezruchu i nasłuchiwał uważnie, bo z pokoju dobiegł go m˛eski głos, pokorny i zal˛ekniony.
— Jeśli mój pan i mistrz wciaż
˛ jest głodny, to w butelce jeszcze troch˛e zostało.
— Później — odpowiedział drugi głos. Też należał do m˛eżczyzny, ale był
dziwnie wysoki i zimny, jak nagły powiew lodowatego wiatru. Było w nim coś,
co sprawiło, że rzadkie włosy na karku Franka stan˛eły d˛eba. — Przysuń mnie
bliżej kominka, Glizdogonie.
Frank zwrócił ku drzwiom prawe ucho, żeby lepiej słyszeć. Rozległ si˛e stuk
butelki stawianej na jakiejś twardej powierzchni, a później szuranie, jakby po podłodze przesuwano ci˛eżkie krzesło. Frank uchwycił spojrzeniem drobnego m˛eżczyzn˛e, odwróconego plecami do drzwi i popychajacego
˛
fotel. Miał na sobie długi
czarny płaszcz, a na czubku jego głowy bielała łysina. Po chwili zniknał
˛ z pola
widzenia.
— Gdzie jest Nagini? — zapytał zimny głos.
— Ja. . . ja nie wiem, panie — odpowiedział l˛ekliwie pierwszy głos. — Chyba
wybrała si˛e na zwiedzanie domu. . .
— Musisz ja˛ wydoić, zanim udamy si˛e na spoczynek, Glizdogonie — rzekł
drugi głos. — W nocy b˛edziesz musiał mnie nakarmić. Ta podróż bardzo mnie
zm˛eczyła.
Zmarszczywszy brwi, Frank przybliżył swoje dobre ucho jeszcze bardziej do
drzwi, wyt˛eżajac
˛ słuch. Po chwili ciszy znowu zabrzmiał głos Glizdogona.
— Panie mój, czy mog˛e zapytać, jak długo tu zostaniemy?
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— Tydzień — odrzekł zimny głos. — Może dłużej. To dość wygodne miejsce, a na razie musimy powstrzymać si˛e od działania. Byłoby głupio zabrać si˛e do
urzeczywistnienia naszego planu przed zakończeniem mistrzostw świata w quidditchu.
Frank wsadził do ucha s˛ekaty palec i mocno nim pokr˛ecił. Pewno nagromadziło si˛e sporo woskowiny, pomyślał, bo usłyszałem „quidditch”, a przecież nie
ma takiego słowa. . .
— Mistrzostw świata w quidditchu? — powtórzył Glizdogon. (Frank jeszcze
gorliwiej pogrzebał w uchu). — Wybacz mi, panie, ale. . . nie rozumiem. . . dlaczego mielibyśmy czekać na zakończenie mistrzostw świata?
— Dlatego, głupcze, że właśnie w tej chwili zjeżdżaja˛ si˛e do kraju czarodzieje
z całego świata i każdy tajniak z Ministerstwa Magii jest na służbie, wypatrujac
˛ jakichkolwiek oznak niezwykłości i sprawdzajac
˛ tożsamość każdego, kto mu
si˛e nawinie. B˛eda˛ wariować na punkcie bezpieczeństwa, żeby mugole czegoś nie
zauważyli. Dlatego musimy czekać.
Frank przestał sobie czyścić ucho. Wyraźnie usłyszał słowa: „Ministerstwo
Magii”, „czarodzieje” i „mugole”. Nie ulegało watpliwości,
˛
że te wyrażenia maja˛
jakieś tajne znaczenie, a Frankowi przychodziły do głowy tylko dwa rodzaje ludzi, którzy mogliby mówić szyfrem: szpiedzy i przest˛epcy. Zacisnał
˛ dłoń na lasce
i wyt˛eżył słuch.
— A wi˛ec wasza lordowska mość jest zdecydowany? — zapytał cicho Glizdogon.
— Tak, Glizdogonie, jestem zdecydowany. — W zimnym głosie zabrzmiała
nuta groźby.
Nastapiła
˛
chwila milczenia, a później przemówił Glizdogon, wyrzucajac
˛ z siebie szybko słowa, jakby si˛e bał, że straci odwag˛e, zanim je wypowie.
— Panie mój, to można zrobić bez Harry’ego Pottera.
Znowu pauza, tym razem dłuższa, a potem. . .
— Bez Harry’ego Pottera, powiadasz? — powtórzył drugi głos z jadowita˛
łagodnościa.˛ — Ach tak, rozumiem. . .
— Panie, nie mówi˛e tego ze wzgl˛edu na chłopaka! — zawołał piskliwym głosem Glizdogon. — Nic dla mnie nie znaczy, nic a nic! Uważam tylko, że gdybyśmy wykorzystali innego czarodzieja albo czarownic˛e. . . kogokolwiek. . . to moglibyśmy dokonać tego o wiele szybciej! Gdybyś mi pozwolił, panie, oddalić si˛e
na jakiś czas. . . a wiesz, że potrafi˛e zmienić si˛e tak, że nikt mnie nie rozpozna. . .
wróciłbym tu za dwa dni z jakaś
˛ odpowiednia˛ osoba.˛ . .
— Tak, to prawda. . . — powiedział cicho pierwszy głos. — Mógłbym użyć
innego czarodzieja. . .
— Panie mój, to naprawd˛e rozsadne
˛
wyjście. — W głosie Glizdogona dało si˛e
wyczuć wyraźna˛ ulg˛e. — Trudno by było porwać Pottera, jest tak dobrze strzeżony. . .
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— A ty chciałbyś pójść na ochotnika po kogoś innego? Zastanawiam si˛e, Glizdogonie. . . czy nie zm˛eczyło ci˛e już piel˛egnowanie mojej osoby. . . czy ta propozycja nie jest czasem próba˛ porzucenia mnie na zawsze?
— Panie! Mistrzu! Ja. . . ja wcale nie chc˛e ci˛e opuścić, ależ skad.
˛ ..
— Nie kłam! — zasyczał drugi głos. — Przede mna˛ nie można kłamać, zawsze
to wykryj˛e! Żałujesz, że w ogóle do mnie wróciłeś, Glizdogonie! Czujesz do mnie
odraz˛e! Widz˛e, jak si˛e wzdrygasz, gdy na mnie spojrzysz, czuj˛e, jak drżysz, kiedy
mnie dotykasz. . .
— Nie! Moje przywiazanie
˛
do waszej lordowskiej mości. . .
— Twoje przywiazanie
˛
to zwykłe tchórzostwo. Nie byłoby ci˛e tu, gdybyś miał
dokad
˛ pójść. Jak mam tu przetrwać bez ciebie, skoro musz˛e być karmiony co kilka
godzin? Kto wydoi Nagini?
— Jesteś już o wiele silniejszy, mój panie. . .
— Kłamiesz — wycedził zimny głos. — Wcale nie jestem silniejszy, a jak
ciebie nie b˛edzie przez par˛e dni, to utrac˛e i t˛e odrobin˛e zdrowia, która˛ odzyskałem
pod twoja˛ niezdarna˛ opieka.˛ Zamilcz!
Glizdogon, który bełkotał coś niewyraźnie, natychmiast umilkł. Przez kilka
sekund Frank słyszał tylko trzaskanie ognia w kominku. Potem drugi m˛eżczyzna
znowu przemówił, tym razem szeptem przywodzacym
˛
na myśl syk w˛eża.
— Jak już ci wyjaśniałem, mam swoje powody, dla których chc˛e użyć właśnie
tego chłopca. Chc˛e jego i tylko jego. Czekałem na to trzynaście lat. Par˛e miesi˛ecy
wi˛ecej nie stanowi różnicy. Wiem, że chłopiec b˛edzie wyjatkowo
˛
dobrze chroniony, ale wszystko dokładnie zaplanowałem. Potrzebna mi jest tylko twoja odwaga,
Glizdogonie, i t˛e odwag˛e musisz w sobie znaleźć, jeśli nie chcesz odczuć pełni
gniewu Lorda Voldemorta. . .
— Panie, pozwól coś powiedzieć swemu wiernemu słudze! — przerwał mu
Glizdogon, a w jego głosie zabrzmiało prawdziwe przerażenie. — Przez cała˛ nasza˛ podróż rozmyślałem nad tym planem. . . Panie mój, przecież wkrótce zauważa,˛ że Berta Jorkins znikn˛eła, a jeśli posuniemy si˛e dalej, jeśli rzuc˛e zakl˛ecie. . .
— Jeśli? — zasyczał pierwszy głos. — Jeśli? Jeśli b˛edziesz post˛epował zgodnie z planem, Glizdogonie, ministerstwo nigdy si˛e nie dowie, że ktoś jeszcze zniknał.
˛ Zrobisz to po cichu, bez zamieszania. . . Bardzo bym chciał zrobić to sam, ale
w moim obecnym stanie. . . Pomyśl, Glizdogonie, trzeba tylko pokonać jeszcze
jedna˛ przeszkod˛e i droga do Harry’ego Pottera stanie przed nami otworem. Nie
żadam
˛
od ciebie, żebyś zrobił to sam. Wkrótce pojawi si˛e mój wierny sługa. . .
— Ja jestem twoim wiernym sługa˛ — rzekł Glizdogon, a w jego głosie zabrzmiała nuta ponurego rozżalenia.
— Glizdogonie, potrzebny mi jest ktoś z t˛ega˛ głowa,˛ godny zaufania i do końca
mi oddany, a ty nie spełniasz żadnego z tych warunków.
— Odnalazłem ci˛e, panie — powiedział Glizdogon, teraz już wyraźnie nada˛
sany. — To ja ciebie odnalazłem. To ja ci sprowadziłem Bert˛e Jorkins.
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— To prawda — rzekł drugi m˛eżczyzna z lekkim rozbawieniem — To wyczyn, którego si˛e po tobie nie spodziewałem, Glizdogonie. . . chociaż, prawd˛e mówiac,
˛ kiedy ja˛ złapałeś, na pewno nie wiedziałeś, jak bardzo okaże si˛e pożyteczna,
co?
— Ja. . . ja myślałem, że ona może si˛e przydać, panie. . .
— Kłamiesz — powtórzył pierwszy głos jeszcze wyraźniej szyderczym tonem. — Nie przecz˛e jednak, że jej informacje okazały si˛e bardzo cenne. Bez niej
nie obmyśliłbym naszego planu. Otrzymasz za to nagrod˛e, Glizdogonie. Pozwol˛e
ci wykonać dla mnie bardzo ważne zadanie, tak ważne, że każdy z moich zwolenników dałby sobie odrabać
˛
prawa˛ r˛ek˛e, byle je otrzymać. . .
— N-naprawd˛e, mój panie? Co. . . — Teraz w głosie Glizdogona ponownie
zabrzmiało przerażenie.
— Ach, Glizdogonie, chyba nie chcesz, żebym ci zepsuł niespodziank˛e? Swoja˛ rol˛e odegrasz na samym końcu. . . ale przyrzekam ci, b˛edziesz miał zaszczyt
okazania si˛e równie użytecznym, jak Berta Jorkins.
— A wi˛ec. . . a wi˛ec. . . — wyjakał
˛ Glizdogon ochrypłym głosem, jakby nagle
zaschło mu w ustach — zamierzasz. . . mnie również. . . zabić?
— Och, Glizdogonie, Glizdogonie — rzekł łagodnie zimny głos — czemu
miałbym ci˛e zabijać? Zabiłem Bert˛e, bo musiałem to zrobić. Po przesłuchaniu nie
nadawała si˛e już do niczego. A zreszta˛ mogłyby paść niewygodne pytania, gdyby wróciła do Ministerstwa Magii i oznajmiła, że podczas urlopu spotkała właśnie
ciebie. Czarodzieje uważani za zmarłych chyba nie powinni spotykać w przydrożnej gospodzie czarownic z Ministerstwa Magii, prawda?
Glizdogon mruknał
˛ coś tak cicho, że Frank nie dosłyszał słów, ale drugi m˛eżczyzna roześmiał si˛e — a był to śmiech zimny jak jego mowa, całkowicie pozbawiony wesołości.
— Powiadasz, że mogliśmy zmodyfikować jej pami˛eć? Pot˛eżny czarodziej
potrafi przełamać każde zakl˛ecie zapomnienia, co udowodniłem, kiedy ja˛ przesłuchiwałem. Byłoby ujma˛ dla jej pami˛eci, gdybyśmy nie wykorzystali informacji,
które z niej wydarłem, Glizdogonie.
Frank, przyczajony za drzwiami, poczuł nagle, że jego r˛eka ściskajaca
˛ lask˛e
zrobiła si˛e śliska od potu. Ten człowiek o lodowatym głosie zabił jakaś
˛ kobiet˛e.
Mówi o tym bez żadnych skrupułów — z rozbawieniem. To groźny szaleniec!
Szaleniec, który planuje nowy mord. . . Ten chłopiec, Harry Potter, kimkolwiek
jest. . . znajduje si˛e w śmiertelnym niebezpieczeństwie. . .
Wiedział, co powinien zrobić. Nadszedł czas, aby iść na policj˛e. Wykradnie
si˛e z domu i pospieszy ile sił w nogach do budki telefonicznej w wiosce. . . Ale
zimny głos ponownie przemówił i Frank zamarł, zamieniajac
˛ si˛e w słuch.
— Jeszcze jedno zakl˛ecie. . . wierny sługa w Hogwarcie. . . i Harry Potter jest
mój, Glizdogonie. To już postanowione. Nie życz˛e sobie żadnych sprzeciwów.
Ale cicho. . . chyba słysz˛e Nagini. . .
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I nagle jego głos si˛e zmienił. Zaczał
˛ wydawać z siebie takie dźwi˛eki, jakich
Frank jeszcze nigdy nie słyszał: syczał i prychał bez zaczerpni˛ecia oddechu. Frank
pomyślał, że to jakiś atak apopleksji.
A później usłyszał coś za soba˛ w ciemnym korytarzu. Odwrócił si˛e i sparaliżowało go ze strachu.
Coś pełzło ku niemu po podłodze mrocznego korytarza, a kiedy zbliżyło si˛e
do pasma światła padajacego
˛
przez szpar˛e, przeszył go dreszcz przerażenia. Miał
przed soba˛ olbrzymiego w˛eża, mierzacego
˛
co najmniej dwanaście stóp. Frank,
skamieniały z przerażenia, wpatrywał si˛e w wijace
˛ si˛e cielsko, które zbliżało si˛e
coraz bardziej i bardziej, pozostawiajac
˛ szeroki, kr˛ety ślad na zakurzonej posadzce. . . Co robić? Dokad
˛ uciec? Jedyne miejsce ucieczki to pokój, w którym dwaj
m˛eżczyźni planuja˛ morderstwo. . . ale jeśli nie ruszy si˛e z miejsca, waż
˛ z pewnościa˛ go uśmierci. . .
Zanim jednak zdażył
˛ podjać
˛ decyzj˛e, waż
˛ już si˛e z nim zrównał, a potem —
nie do wiary! — minał
˛ go, wabiony sykiem wydobywajacym
˛
si˛e z ust tamtego
m˛eżczyzny, i po chwili w szparze drzwi zniknał
˛ koniec jego ogona, nakrapiany
lśniacymi
˛
jak diamenty plamkami.
Po czole Franka spływały stróżki potu, a r˛eka dzierżaca
˛ lask˛e dygotała. W pokoju wciaż
˛ rozlegało si˛e syczenie i prychanie, a Franka nawiedziła dziwna, zupełnie niewiarygodna myśl. . . Ten człowiek potrafi rozmawiać z w˛eżami.
Frank nic z tego nie rozumiał. W tej chwili pragnał
˛ tylko jednego: znaleźć si˛e
z powrotem w łóżku z butelka˛ goracej
˛ wody pod kołdra.˛ Kłopot w tym, że nogi
odmówiły mu posłuszeństwa. Za nic nie chciały si˛e poruszyć. I kiedy tak stał,
próbujac
˛ opanować dygotanie, zimny głos przemówił, znowu po angielsku:
— Nagini przyniosła interesujac
˛ a˛ wiadomość, Glizdogonie.
— N-naprawd˛e, mój panie?
— Naprawd˛e — rzekł zimny głos. — Nagini twierdzi, że za drzwiami stoi
jakiś stary mugol i podsłuchuje, co tu mówimy.
Frank nie miał żadnych szans na ucieczk˛e. Usłyszał zbliżajace
˛ si˛e kroki i drzwi
otworzyły si˛e gwałtownie na cała˛ szerokość.
Stał przed nim niski, łysiejacy
˛ m˛eżczyzna z resztka˛ siwych włosów, długim,
spiczastym nosem i wodnistymi oczkami; na jego twarzy malowała si˛e mieszanina
czujności i strachu.
— Zaproś go do środka, Glizdogonie. Gdzie si˛e podziały twoje dobre maniery?
Zimny głos dobiegał ze starego fotela stojacego
˛
przed kominkiem, ale Frank
nie widział tego, kto w nim siedzi. Waż
˛ zwinał
˛ si˛e na przegniłym dywaniku przed
kominkiem, jak jakaś straszna parodia domowego psa.
Glizdogon gestem zaprosił Franka do pokoju. Choć Frank wciaż
˛ był okropnie
wstrzaśni˛
˛ ety, ścisnał
˛ mocniej lask˛e i przekuśtykał przez próg.
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Jedynym źródłem światła był ogień z kominka, który rzucał na ściany długie,
pajakowate
˛
cienie. Frank wlepił oczy w oparcie fotela. Siedzacy
˛ w nim m˛eżczyzna
musiał być jeszcze niższy od swojego sługi, bo Frank nie widział czubka jego
głowy.
— Słyszałeś wszystko, mugolu? — odezwał si˛e zimny głos.
— Jak mnie nazwałeś? — zapytał Frank wyzywajacym
˛
tonem, bo teraz, kiedy
już znalazł si˛e w środku i nadszedł czas, by działać, poczuł przypływ odwagi. Na
wojnie było tak samo.
— Nazwałem ciebie mugolem — odrzekł chłodno głos. — To oznacza, że nie
jesteś czarodziejem.
— Nie wiem, co przez to rozumiesz — powiedział Frank nieco pewniejszym
tonem. — Wiem tylko, że usłyszałem dość, aby zainteresować tym policj˛e. Tak,
mój panie. Popełniłeś jakieś morderstwo i planujesz nast˛epne! I powiem ci coś
jeszcze — dodał, bo nagle przyszło mu to do głowy. — Moja żona wie, że tu
jestem, i jeśli nie wróc˛e. . .
— Nie masz żony — przerwał mu spokojnie zimny głos. — Nikt nie wie,
że tu jesteś. Nie powiedziałeś nikomu, dokad
˛ idziesz. Nie kłam przed Lordem
Voldemortem, mugolu, bo on to pozna. . . zawsze poznaje. . .
— Czyżby? — zapytał szorstko Frank. — A wi˛ec mamy do czynienia z lordem? Jakoś nie widz˛e, żebyś miał lordowskie maniery. Bo niby dlaczego nie odwrócisz si˛e i nie spojrzysz mi w oczy jak człowiek?
— Bo ja nie jestem człowiekiem, mugolu — zasyczał zimny głos, a Frank
ledwo go dosłyszał wśród trzasku szczap płonacych
˛
w kominku. — Jestem kimś
o wiele, wiele wi˛ekszym. Ale. . . dlaczego nie? Pokaż˛e ci swoja˛ twarz. . . Glizdogonie, odwróć mój fotel.
Sługa j˛eknał
˛ cicho.
— Słyszałeś, co powiedziałem?
Powoli, z takim grymasem na twarzy, jakby wolał zrobić wszystko, tylko nie
zbliżać si˛e do swojego pana i do dywanika, na którym spoczywał waż,
˛ drobny
człowieczek podszedł do fotela i zaczał
˛ go odwracać. Waż
˛ uniósł swój ohydny,
trójkatny
˛ łeb i zasyczał cicho, kiedy nogi fotela zawadziły o dywanik.
Sługa odwrócił fotel i Frank wtedy zobaczył, kto, albo raczej co w nim siedzi.
Laska wypadła mu z r˛eki i z łoskotem wyladowała
˛
na podłodze. Otworzył usta
i krzyknał.
˛ Krzyczał tak głośno, że nie słyszał słów, które wypowiedziało to coś
w fotelu, kiedy podniosło różdżk˛e. Błysn˛eło zielone światło, hukn˛eło, i Frank
Bryce zgiał
˛ si˛e wpół. Kiedy upadł na podłog˛e, był już martwy.
Dwieście mil od tego miejsca pewien chłopiec, który nazywał si˛e Harry Potter,
przebudził si˛e nagle, dygocac
˛ ze strachu.

ROZDZIAŁ DRUGI

Blizna
Harry leżał na plecach, oddychajac
˛ z trudem, jakby si˛e zadyszał po biegu.
Przebudził si˛e z bardzo realistycznego snu, z dłońmi przyciśni˛etymi do twarzy.
Stara blizna na czole, o kształcie błyskawicy, paliła go tak, jakby ktoś przed chwila˛
przyłożył mu do czoła rozgrzany do białości pr˛et.
Usiadł, wciaż
˛ dotykajac
˛ jedna˛ r˛eka˛ blizny, a druga˛ si˛egajac
˛ w ciemności po
okulary leżace
˛ na szafce przy łóżku. Założył je i zobaczył wyraźniej sypialni˛e,
oświetlona˛ mglistym, pomarańczowym blaskiem ulicznej latarni, sacz
˛ acym
˛
si˛e
przez zasłony.
Jeszcze raz pomacał blizn˛e. Wciaż
˛ czuł ból. Zapaliwszy lampk˛e, wygramolił
si˛e z łóżka, przeszedł przez pokój, otworzył szaf˛e i zerknał
˛ w lustro na wewn˛etrznej stronie drzwi. Zobaczył chudego, czternastoletniego chłopca o zdziwionych,
jasnozielonych oczach, spogladaj
˛ acych
˛
na niego spod rozczochranej czarnej czupryny. Przyjrzał si˛e uważnie bliźnie w kształcie błyskawicy. Wygladała
˛
tak jak
zawsze, ale wciaż
˛ piekła.
Harry spróbował sobie przypomnieć, o czym śnił, zanim si˛e przebudził. To
było takie żywe, takie realne. . . Dwaj znajomi ludzie i jeden, którego nie znał. . .
Zmarszczył brwi, starajac
˛ si˛e przypomnieć. . .
Nawiedził go niewyraźny obraz jakiegoś pokoju. . . przypomniał sobie w˛eża
zwini˛etego na dywaniku przed kominkiem. . . drobnego człowieczka. . . tak, to
Peter o przezwisku Glizdogon. . . i zimny, piskliwy głos. . . głos Lorda Voldemorta. Na sama˛ myśl o nim Harry poczuł si˛e tak, jakby do żoładka
˛
opadła mu bryła
lodu. . .
Zacisnał
˛ powieki, usiłujac
˛ sobie przypomnieć, jak wygladał
˛ Voldemort, ale
okazało si˛e to niemożliwe. . . Pami˛etał tylko, że w tej samej chwili, kiedy odwrócono fotel Voldemorta i on, Harry, zobaczył, co w nim siedzi, przeszył go spazm
przerażenia i obudził si˛e. . . A może obudził go ten piekacy
˛ ból?
I kim był ten starzec? Bo na pewno był tam jakiś starzec: widział, jak upada na
podłog˛e. Ale wszystko si˛e zacierało. . . Harry zasłonił twarz dłońmi, odgradzajac
˛
si˛e od sypialni, by zatrzymać pod powiekami obraz tamtego mrocznego pokoju,
ale szczegóły wyciekały z jego pami˛eci tak szybko jak woda ze stulonych dłoni,
tym szybciej, im bardziej starał si˛e je zatrzymać. . . Voldemort i Glizdogon rozma15

wiali o kimś, kogo zabili, ale Harry nie mógł sobie przypomnieć jego imienia. . .
i planowali nowe morderstwo. . . ale kto miał być ofiara?.
˛ . . zaraz . . . tak, on sam!
Harry odjał
˛ r˛ece od twarzy, otworzył oczy i rozejrzał si˛e po sypialni, jakby
si˛e spodziewał, że ujrzy coś niezwykłego. Tak si˛e złożyło, że w tym pokoju było
mnóstwo niezwykłych rzeczy. U stóp łóżka stał wielki, drewniany, otwarty kufer,
w którym mieścił si˛e kociołek, miotła, czarne szaty i kilka ksiag
˛ z zakl˛eciami.
Cz˛eść biurka zajmowała wielka pusta klatka, w której zazwyczaj siedziała jego
sowa śnieżna, Hedwiga, a pozostała cz˛eść zawalona była zwojami pergaminu.
Na podłodze obok łóżka leżała otwarta ksiażka,
˛
która˛ czytał przed zaśni˛eciem.
Ilustracje w ksiażce
˛ były ruchome: pojawiali si˛e na nich i znikali z pola widzenia
ludzie w pomarańczowych szatach, śmigajac
˛ na miotłach i podajac
˛ sobie mała,˛
czerwona˛ piłk˛e.
Harry podniósł ksiażk˛
˛ e, by popatrzeć, jak jeden z czarodziejów zdobywa
wspaniałego gola, przerzucajac
˛ piłk˛e przez obr˛ecz na słupku wysokości pi˛ećdziesi˛eciu stóp. Potem zatrzasnał
˛ ksiażk˛
˛ e. Nawet quidditch — według Harry’ego najlepsza gra sportowa na świecie — nie potrafił go w tym momencie oderwać od
ponurych myśli. Odłożył W powietrzu z Armatami na stolik przy łóżku, podszedł
do okna i rozchylił zasłony, żeby zobaczyć, co dzieje si˛e na ulicy.
Uliczka Privet Drive wygladała
˛
dokładnie tak, jak powinna wygladać
˛
porzad˛
na uliczka podmiejskiego osiedla we wczesnych godzinach sobotniego poranka.
Zasłony we wszystkich oknach były zaciagni˛
˛ ete. Było co prawda ciemno, ale nigdzie nie dostrzegł żywej duszy, ba, nawet żadnego kota.
A jednak. . . a jednak. . . Harry usiadł na łóżku, ponownie dotykajac
˛ palcem
blizny na czole. Nadal odczuwał niepokój, ale wcale nie z powodu bólu. Do bólu i kontuzji był przyzwyczajony. Kiedyś stracił wszystkie kości w prawej r˛ece
i przez cała˛ noc znosił ból towarzyszacy
˛ ich czarodziejskiemu odrastaniu. Wkrótce potem to samo rami˛e przebił jadowity, długi na stop˛e kieł. W ubiegłym roku
spadł z latajacej
˛ miotły z wysokości pi˛ećdziesi˛eciu stóp. Był przyzwyczajony do
dziwnych wypadków i urazów; trudno ich było uniknać,
˛ jeśli si˛e ucz˛eszczało do
Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart i miało si˛e duża˛ skłonność do wpadania
w kłopoty.
Tym, co niepokoiło Harry’ego, była świadomość, że kiedy ostatnio rozbolała
go blizna na czole, stało si˛e tak z powodu bliskości Voldemorta. . . Ale przecież
Voldemorta nie mogło tu teraz być. . . Voldemort czajacy
˛ si˛e w ciemnościach na
Privet Drive? To absurdalne, to niemożliwe. . .
Harry wsłuchał si˛e w otaczajac
˛ a˛ go cisz˛e. Czyżby jednak spodziewał si˛e usłyszeć trzeszczenie schodów albo szelest płaszcza? Aż podskoczył, gdy w sasiednim
˛
pokoju zachrapał głośno jego kuzyn Dudley.
Otrzasn
˛ ał
˛ si˛e i skarcił w duchu: co za głupota, przecież w tym domu nie ma
nikogo poza wujem Vernonem, ciotka˛ Petunia˛ i Dudleyem, którzy wciaż
˛ smacznie
śpia˛ i z cała˛ pewnościa˛ nie dr˛ecza˛ ich żadne senne koszmary.
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Harry lubił Dursleyów najbardziej, kiedy spali; kiedy nie spali i tak nie było
z nich żadnego pożytku. Wuj Vernon, ciotka Petunia i Dudley, jego jedyni żyjacy
˛ krewni, byli mugolami (zwykłymi, niemagicznymi ludźmi). Nie tolerowali
magii pod żadna˛ postacia,˛ co oznaczało, że w swoim domu traktowali Harry’ego
jak tr˛edowatego. Od trzech lat sp˛edzał z nimi tylko wakacje, bo przez reszt˛e roku
mieszkał w jednym z domów uczniowskich w Hogwarcie. Ukrywali ten fakt, opowiadajac
˛ wszystkim, że ich siostrzeniec przebywa w „Świ˛etym Brutusie”, czyli
w Ośrodku Wychowawczym dla Młodocianych Recydywistów. Dobrze wiedzieli,
że jako niepełnoletniemu czarodziejowi nie wolno mu używać czarów poza Hogwartem, ale mimo to obwiniali go o wszystkie wypadki i awarie w domu. Harry
nie miał do nich za grosz zaufania i nigdy im nie opowiadał o swoim życiu w świecie czarodziejów. Już sama myśl, by pójść do nich, kiedy si˛e obudza,˛ i oznajmić,
że boli go blizna i że l˛eka si˛e Voldemorta, wydawała si˛e po prostu śmieszna.
A jednak to właśnie z powodu Voldemorta Harry znalazł si˛e w domu Dursleyów. Gdyby nie Voldemort, nie miałby na czole tej blizny w kształcie błyskawicy.
Gdyby nie Voldemort, nadal miałby rodziców. . .
Harry miał zaledwie rok tamtej nocy, kiedy Voldemort — najpot˛eżniejszy
czarnoksi˛eżnik w tym stuleciu, przez jedenaście lat stopniowo rosnacy
˛ w sił˛e
i moc — przybył do domu jego rodziców, by ich zamordować. Kiedy tego dokonał, skierował różdżk˛e na Harry’ego i wypowiedział zakl˛ecie, którym pozbył si˛e
już wielu dorosłych czarodziejów i czarownic na drodze do pełni władzy. Trudno
w to uwierzyć, ale zakl˛ecie nie podziałało. Zamiast uśmiercić maleńkiego chłopczyka, ugodziło samego Voldemorta. Harry przeżył, i z tego strasznego spotkania pozostała mu tylko na czole blizna w kształcie błyskawicy, podczas gdy Voldemort uszedł z tego starcia ledwie żywy, pozbawiony mocy. Zaszył si˛e gdzieś,
a tajna społeczność czarodziejów i czarownic przestała wreszcie żyć w nieustannym strachu; poplecznicy Voldemorta rozpierzchli si˛e po świecie, a Harry Potter
zyskał powszechna˛ sław˛e.
Harry przeżył gł˛eboki wstrzas,
˛ kiedy w swoje jedenaste urodziny dowiedział
si˛e, że jest czarodziejem, a poczuł jeszcze wi˛eksze zakłopotanie, kiedy odkrył, że
w czarodziejskim świecie każdy zna jego imi˛e i nazwisko. Kiedy trafił do Hogwartu, wszyscy si˛e za nim ogladali
˛
i nieustannie towarzyszyły mu podniecone
szepty. Teraz już do tego przywykł; pod koniec lata miał rozpoczać
˛ czwarty rok
nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa i już liczył dni dzielace
˛ go od powrotu do
Hogwartu.
Ale od upragnionego wyjazdu do szkoły dzieliły go jeszcze dwa tygodnie. Rozejrzał si˛e z rozpacza˛ po pokoju i jego wzrok spoczał
˛ na kartkach urodzinowych,
które przystała mu pod koniec lipca dwójka jego najlepszych przyjaciół. Co by
powiedzieli, gdyby im napisał, że znowu rozbolała go blizna?
Natychmiast usłyszał w głowie głos Hermiony Granger, piskliwy i pełen przerażenia:
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— Boli ci˛e blizna? Harry, to bardzo poważna sprawa. . . Napisz do profesora Dumbledore’a! A ja zaraz sprawdz˛e w Najcz˛estszych magicznych dolegliwościach i schorzeniach. . . Może tam jest cos o bliznach spowodowanych zakl˛eciami. . .
Tak, Hermiona na pewno doradziłaby mu zwrócenie si˛e do dyrektora Hogwartu i, oczywiście, przewertowanie kilku ksiażek.
˛
Harry spojrzał przez okno na atramentowe, prawie czarne niebo. Watpił,
˛
by mogła mu teraz pomóc jakakolwiek
ksiażka.
˛
Z tego, co wiedział, był jedyna˛ żyjac
˛ a˛ osoba,˛ której udało si˛e przeżyć tak
silne, złowrogie zakl˛ecie; odnalezienie n˛ekajacych
˛
go objawów w Najcz˛estszych
magicznych dolegliwościach i schorzeniach było wi˛ec bardzo mało prawdopodobne. A jeśli chodzi o zwrócenie si˛e o rad˛e do dyrektora, to i tak nie miał poj˛ecia,
gdzie Albus Dumbledore sp˛edza tegoroczne letnie wakacje. Uśmiechnał
˛ si˛e w duchu, kiedy sobie wyobraził Dumbledore’a, z jego długa˛ srebrna˛ broda,˛ w si˛egaja˛
cej stóp szacie czarodzieja i spiczastym kapeluszu, wyciagni˛
˛ etego gdzieś na plaży
i wcierajacego
˛
sobie krem do opalania w długi, haczykowaty nos. Co prawda,
gdziekolwiek by Dumbledore przebywał, Hedwiga na pewno by go odnalazła —
jeszcze nigdy, nikogo nie zawiodła, nawet kiedy nie znała adresu. . . Ale co by
miał mu napisać?
Szanowny Panie Profesorze, prosz˛e mi wybaczyć, że Pana niepokoj˛e, ale dziś
rano rozbolała mnie blizna. Z wyrazami szacunku, Harry Potter.
Zabrzmiało to bardzo głupio, nawet w jego głowie.
Spróbował wi˛ec wyobrazić sobie reakcj˛e swojego najlepszego przyjaciela, Rona Weasleya i natychmiast ujrzał długa,˛ piegowata,˛ przerażona˛ twarz Rona.
— Boli ci˛e blizna? Ale. . . ale chyba Sam-Wiesz-Kogo nie ma gdzieś w pobliżu, co? To znaczy. . . wiedziałbyś o tym, prawda? Chyba nie próbuje zrobić tego
jeszcze raz? No, nie wiem, Harry. . . ale może takie blizny po zakl˛eciach zawsze
troch˛e bola.˛ . . Zapytam tat˛e. . .
Pan Weasley był wykwalifikowanym czarodziejem pracujacym
˛
w Ministerstwie Magii, w Departamencie Niewłaściwego Użycia Produktów Mugoli, ale
chyba nie miał zbyt wielkiego doświadczenia w zakresie złowrogich zakl˛eć.
W każdym razie Harry’emu niezbyt podobał si˛e pomysł, by cała rodzina Weasleyów dowiedziała si˛e, że on, Harry, wpada w histeri˛e, bo coś go rozbolało. Pani
Weasley przeraziłaby si˛e jeszcze bardziej od Hermiony, a bliźniacy, Fred i George, bracia Rona, którzy mieli już po szesnaście lat, mogliby pomyśleć, że ma
pietra. Weasleyowie byli rodzina,˛ która˛ Harry uwielbiał; miał też nadziej˛e, że lada
dzień zaprosza˛ go do siebie na reszt˛e wakacji (Ron wspominał o mistrzostwach
świata w quidditchu) i jakoś nie miał ochoty na to, by w czasie jego wizyty wciaż
˛
wypytywano go o t˛e blizn˛e.
Postukał knykciami w czoło. Naprawd˛e pragnał
˛ kogoś (choć z trudem si˛e do
tego przyznawał nawet przed samym soba),
˛ kto by był jak. . . jak ojciec: dorosły czarodziej, którego mógłby zapytać o rad˛e, nie czujac
˛ si˛e przy tym głupio,
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ktoś, kto by si˛e nim zaopiekował, ktoś majacy
˛ doświadczenie w walce z czarna˛
magia.˛ . .
I nagle wpadło mu do głowy rozwiazanie.
˛
Proste i tak oczywiste! Aż trudno
mu było uwierzyć, że wcześniej o tym nie pomyślał. Syriusz!
Harry zeskoczył z łóżka, przebiegł przez pokój i usiadł przy biurku. Przysunał
˛
sobie kawałek pergaminu, umaczał orle pióro w atramencie, napisał: „Drogi Syriuszu. . . ” i przerwał, zastanawiajac
˛ si˛e, jak tu ujać
˛ swój problem, i wciaż
˛ dziwiac
˛
si˛e, że od razu nie pomyślał o Syriuszu. No, ale może jednak nie było to aż tak
dziwne, bo w końcu o tym, że Syriusz jest jego ojcem chrzestnym, dowiedział si˛e
zaledwie dwa miesiace
˛ temu.
Przyczyna, dla której ojciec chrzestny Harry’ego uprzednio zniknał
˛ z jego życia, była prosta — Syriusz przez wiele lat przebywał w Azkabanie, przerażajacym
˛
wi˛ezieniu dla czarodziejów, strzeżonym przez istoty zwane dementorami, ślepe
demony, wysysajace
˛ z ludzi dusze. Kiedy w końcu udało mu si˛e uciec, podażyły
˛
za nim do Hogwartu, by go schwytać. Syriusz był niewinny — morderstwa, za
które został skazany, popełnił Glizdogon, poplecznik Voldemorta, którego prawie
wszyscy uważali za zmarłego. Harry, Ron i Hermiona znali prawd˛e, bo w ubiegłym roku sami spotkali Glizdogona, choć prócz profesora Dumbledore’a nikt nie
chciał im uwierzyć.
Wtedy, w ubiegłym roku, przez jedna˛ cudowna˛ godzin˛e Harry był przekonany, że opuści na zawsze dom Dursleyów, ponieważ Syriusz zaproponował mu, by
zamieszkali razem, kiedy już zostanie oczyszczony z zarzutu zbrodni. Szansy tej
został jednak wkrótce pozbawiony, bo Glizdogon zniknał,
˛ zanim zdołali go oddać w r˛ece przedstawicieli Ministerstwa Magii, a Syriusz musiał znowu uciekać,
by ratować życie. Harry pomógł mu uciec na grzbiecie hipogryfa zwanego Hardodziobem i odtad
˛ Syriusz ukrywał si˛e gdzieś, wiodac
˛ żałosne życie ściganego
zbiega. Myśl o domu, który mógł wreszcie mieć, gdyby Glizdogon nie uciekł,
nawiedzała Harry’ego przez całe lato. Było mu bardzo ci˛eżko powrócić do Dursleyów ze świadomościa,˛ że tak mało brakowało, a opuściłby ich dom na zawsze.
A jednak, mimo że nie udało im si˛e zamieszkać razem, Syriusz zdołał mu już
troch˛e pomóc. To dzi˛eki niemu Harry miał teraz w sypialni swoje podr˛eczniki
i inne przybory szkolne. W poprzednich latach Dursleyowie nigdy mu na to nie
pozwalali, bo po pierwsze, od samego poczatku
˛ traktowali go podle, zn˛ecajac
˛ si˛e
nad nim i odmawiajac
˛ mu wszelkich przyjemności, a po drugie, po prostu bali si˛e
jego niezwykłych mocy czarodziejskich. Dlatego za każdym razem, kiedy wracał
na letnie wakacje, zamykali jego szkolny kufer w komórce pod schodami. Zmieniło si˛e to dopiero tego lata, kiedy si˛e dowiedzieli, że ojcem chrzestnym Harry’ego
jest niebezpieczny morderca — a Harry sprytnie zapomniał im powiedzieć, że
Syriusz jest niewinny.
Od czasu powrotu na Privet Drive dostał dwa listy od Syriusza. Oba zostały
dostarczone nie przez sowy (jak było przyj˛ete w świecie czarodziejów), ale przez
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wielkie, barwnie upierzone ptaki tropikalne. Hedwiga nie była zachwycona pojawieniem si˛e tych pstrych intruzów; z najwyższa˛ niech˛ecia˛ pozwoliła im napić
si˛e wody ze swojej miseczki, zanim odleciały z powrotem. Natomiast Harry’emu
bardzo si˛e podobały: przywodziły na myśl palmy i biały piasek, co pozwalało mu
mieć nadziej˛e, że gdziekolwiek Syriusz teraz si˛e znajduje (nigdy o tym nie wspominał, obawiajac
˛ si˛e, że listy moga˛ wpaść w r˛ece jego prześladowców), czuje si˛e
tam dobrze i bezpiecznie. Harry’emu jakoś trudno było wyobrazić sobie dementorów przebywajacych
˛
zbyt długo w jasnym słońcu — może właśnie dlatego Syriusz
uciekł gdzieś na południe? Listy od Syriusza, ukryte w bardzo użytecznej skrytce
pod obluzowana˛ deska˛ podłogi pod łóżkiem Harry’ego, pełne były otuchy i w obu
Syriusz przypominał, że Harry może go wezwać, gdyby tylko potrzebował jego
rady czy pomocy. A przecież właśnie teraz tego potrzebuje. . .
Lampa jakby przygasła, bo zimne szare światło poprzedzajace
˛ wschód słońca
powoli wpełzło do pokoju. Kiedy w końcu wzeszło słońce i cała˛ sypialni˛e wypełniła złota poświata, a z pokojów wuja Vernona i ciotki Petunii dały si˛e słyszeć
zwykłe poranne odgłosy, Harry uprzatn
˛ ał
˛ z biurka pomi˛ete kawałki pergaminu
i ponownie przeczytał swój list.
Drogi Syriuszu,
Dzi˛ekuj˛e ci za twój ostatni list. Ten ptak był ogromny, ledwo si˛e przecisnał
˛
przez okno.
Tutaj wszystko po staremu. Dudley źle znosi diet˛e. Wczoraj ciotka wykryła, że
przemycał do swojego pokoju paczki.
˛
Zagrozili, że obetna˛ mu kieszonkowe, jeśli
b˛edzie to robił, wiec okropnie si˛e rozzłościł i wyrzucił przez okno swoja˛ konsol˛e
do gier. To takie komputerowe urzadzenie,
˛
którym gra si˛e w różne gry. Zrobił
głupio, bo teraz nie ma nawet swojej Super-Rozwalanki III, żeby czymś si˛e zajać
˛
i zapomnieć o głodzie.
U mnie wszystko w porzadku,
˛
głównie dlatego, że Dursleyowie bardzo si˛e boja,˛
że nagle si˛e pojawisz i zamienisz ich w nietoperze, jak ci˛e o to poprosz˛e.
Dziś rano wydarzyło si˛e coś dziwnego. Moja blizna znowu mnie rozbolała.
Ostatnim razem bolała mnie, kiedy Voldemort wdarł si˛e do Hogwartu. Ale przecież
to niemożliwe, żeby był w pobliżu, prawda? Jak sadzisz,
˛
czy blizny po złowrogich
zakl˛eciach moga˛ czasem boleć po tylu latach?
Wyśl˛e ten list przez Hedwig˛e, kiedy wróci, bo akurat gdzieś poleciała. Pozdrów
ode mnie Hardodzioba.
Harry
Tak, pomyślał, chyba całkiem nieźle. Nie ma sensu wspominać o tym śnie;
nie chciał sprawiać wrażenia, że zbytnio si˛e boi. Zwinał
˛ pergamin i odłożył na
biurko, żeby mieć go pod r˛eka,˛ kiedy Hedwiga wróci. Potem wstał, przeciagn
˛ ał
˛
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si˛e i ponownie otworzył szaf˛e. Tym razem nie spojrzał na swoje odbicie, tylko
zaczał
˛ si˛e ubierać, by zejść na dół na śniadanie.

ROZDZIAŁ TRZECI

Zaproszenie
Kiedy Harry wszedł do kuchni, Dursleyowie już siedzieli przy stole. Nikt
z nich nawet nie podniósł głowy, gdy wszedł i zajał
˛ swoje miejsce. Wielka, czerwona twarz wuja Vernona była ukryta za porannym wydaniem gazety, a ciotka
Petunia dzieliła grejpfrut na ćwiartki, ściagaj
˛ ac
˛ waskie
˛
usta nad końskimi z˛ebami.
Dudley był wyraźnie nadasany
˛
i Harry’emu wydało si˛e, że zajmuje jeszcze
wi˛ecej miejsca niż zawsze, co było dość dziwne, bo zwykle zajmował cały bok
kwadratowego stołu. Kiedy ciotka Petunia położyła mu na talerzu ćwiartk˛e nie
osłodzonego grejpfruta z drżacym:
˛
„Prosz˛e, Dudziaczku”, spojrzał na nia˛ spode
łba. Jego życie zmieniło si˛e dramatycznie, odkad
˛ wrócił do domu na letnie wakacje i pokazał rodzicom swoje roczne świadectwo.
Wujowi Vernonowi i ciotce Petunii jak zwykle udało si˛e wynaleźć usprawiedliwienie dla jego złych ocen. Ciotka Petunia zawsze dowodziła, że Dudley jest
bardzo zdolnym chłopcem, a nauczyciele po prostu nie potrafia˛ si˛e na nim poznać,
natomiast wuj Vernon stwierdził, że „wcale nie chciałby mieć za syna jakiegoś
zniewieściałego kujona”. Zlekceważyli też oskarżenie o zn˛ecanie si˛e nad słabszymi. „To niesforny urwis, ale nie skrzywdziłby nawet muchy!”, stwierdziła ciotka
Petunia płaczliwym głosem.
Na świadectwie opisowym było jednak par˛e celnie wybranych uwag szkolnej
piel˛egniarki, których nawet wuj Vernon i ciotka Petunia nie mogli zlekceważyć.
Ciotka Petunia poj˛ekiwała, że Dudley ma grube kości, że w tym wieku pewna
nadwaga jest czymś zupełnie normalnym i że chłopak wciaż
˛ rośnie, wi˛ec jego
organizm potrzebuje dużo pożywienia, ale pozostawało faktem, iż dostawcy konfekcji szkolnej nie dysponowali już spodenkami w jego rozmiarze. Piel˛egniarka
szkolna dostrzegła to, czego oczy ciotki Petunii — tak bystre, kiedy chodziło o ślady tłustych paluchów na jej lśniacych
˛
ścianach badź
˛ podgladanie
˛
sasiadów
˛
— po
prostu nie chciały dostrzec, że Dudley nie tylko nie potrzebuje takich ilości jedzenia, jakie dotad
˛ pochłaniał, ale że osiagn
˛ ał
˛ rozmiary i wag˛e młodej orki.
Tak wi˛ec — po wielu wybuchach złości, po kłótniach, które wstrzasały
˛
podłoga˛ sypialni Harry’ego, i po wielu łzach przelanych przez ciotk˛e Petuni˛e — wprowadzono surowy reżim. Kartka z opisem diety, przysłana przez piel˛egniark˛e ze
szkoły Smeltinga, została powieszona na drzwiach lodówki, która˛ opróżniono
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z ulubionych przysmaków Dudleya — gazowanych napojów, ciastek, czekoladowych batonów i hamburgerów — a wypełniono owocami, jarzynami i innymi
produktami, które wuj Vernon nazywał ogólnie „karma˛ dla królików”. Żeby dodać Dudleyowi otuchy, ciotka Petunia uparła si˛e, by na diet˛e przeszła cała rodzina. Teraz podała kawałek grejpfruta Harry’emu, który od razu zauważył, że jego
ćwiartka jest o wiele mniejsza od tej, która˛ dostał Dudley. W opinii ciotki Petunii
najlepszym sposobem poprawienia samopoczucia Dudleyowi było utrzymywanie
go w przekonaniu, że dostaje przynajmniej troch˛e wi˛ecej jedzenia niż Harry.
Ciotka Petunia nie wiedziała jednak, co jest ukryte pod obluzowana˛ deska˛
podłogi sypialni na pi˛etrze. Nie miała poj˛ecia, że Harry w ogóle nie zachowywał diety. Kiedy tylko zrozumiał, że ma przeżyć całe lato na surowej marchewce,
wysłał Hedwig˛e z prośba˛ o pomoc do swoich przyjaciół, a ci stan˛eli na wysokości zadania. Hedwiga wróciła z domu Hermiony, dźwigajac
˛ wielkie pudło pełne
smakołyków bez cukru (rodzice Hermiony byli dentystami). Hagrid, gajowy Hogwartu, dostarczył mu worek domowej krajanki (tego Harry nie tknał,
˛ bo miał
już spore doświadczenie z przysmakami Hagrida). Pani Weasley wysłała do niego
rodzinnego puchacza Errola z olbrzymia˛ strucla˛ i wyborem domowych pasztecików. Biedny Errol, który był już stary i słabowity, potrzebował aż pi˛eciu dni, by
odzyskać siły po tej podróży. A na swoje urodziny (które Dursleyowie całkowicie
zlekceważyli) Harry dostał cztery wspaniałe urodzinowe torty — po jednym od
Rona, Hermiony, Hagrida i Syriusza. Dwa jeszcze zostały, wi˛ec majac
˛ nadziej˛e na
prawdziwe śniadanie po powrocie na gór˛e, bez słowa zaczał
˛ żuć grejpfrut.
Wuj Vernon prychnał
˛ pogardliwie, odłożył gazet˛e i spojrzał na swoja˛ ćwiartk˛e
grejpfruta.
— To wszystko? — zapytał ponuro.
Ciotka Petunia obdarzyła go surowym spojrzeniem, a potem wskazała głowa˛ na Dudleya, który już pochłonał
˛ swoja˛ ćwiartk˛e grejpfruta i teraz pożadliwie
˛
utkwił prosiakowate oczy w talerzu Harry’ego.
Wuj Vernon westchnał
˛ tak gł˛eboko, że wasy
˛ mu zatrzepotały, i si˛egnał
˛ po łyżeczk˛e.
Rozległ si˛e dzwonek przy drzwiach. Wuj Vernon dźwignał
˛ si˛e z krzesła i wyszedł do przedpokoju. Korzystajac
˛ z tego, że matka zaj˛eła si˛e przygotowywaniem
herbaty, Dudley błyskawicznie porwał reszt˛e grejpfruta z talerza wuja Vernona.
Harry usłyszał krótka˛ rozmow˛e przy drzwiach, czyjś śmiech, a potem szorstka˛ odpowiedź wuja. Trzasn˛eły drzwi, a po chwili z przedpokoju dobiegł odgłos
rozdzierania papieru.
Ciotka Petunia postawiła na stole dzbanek z herbata˛ i rozejrzała si˛e bacznie,
zastanawiajac
˛ si˛e, gdzie jest wuj Vernon. Nie musiała długo czekać na odpowiedź.
Wrócił po minucie. Był wściekły.
— Ty — warknał
˛ do Harry’ego. — Do salonu. No już.
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Oszołomiony, zastanawiajac
˛ si˛e goraczkowo,
˛
co tym razem przeskrobał, Harry
wyszedł z kuchni za wujem Vernonem. Kiedy obaj znaleźli si˛e w salonie, wuj
zatrzasnał
˛ drzwi.
— Wi˛ec tak — rzekł, podchodzac
˛ do kominka i odwracajac
˛ si˛e do Harry’ego
z taka˛ mina,˛ jakby zamierzał mu oznajmić, że jest aresztowany. — No wi˛ec tak.
Harry bardzo chciał zapytać „Wi˛ec jak?”, ale czuł, że o tak wczesnej porze
nie należy wuja Vernona denerwować, zwłaszcza po tym, co dostał na śniadanie.
Postanowił wi˛ec zrobić min˛e wyrażajac
˛ a˛ uprzejme oczekiwanie.
— Przed chwila˛ przyszedł — powiedział wuj Vernon, wymachujac
˛ kawałkiem
purpurowego papieru. — List. O tobie.
Harry zmieszał si˛e jeszcze bardziej. Kto mógł napisać o nim do wuja Vernona?
Kto mógł go znać i wysyłać listy przez listonosza?
Wuj Vernon łypnał
˛ najpierw na Harry’ego, potem na list i zaczał
˛ czytać na
głos:
Szanowni Państwo,
Nie zostaliśmy sobie przedstawieni, ale jestem pewna, że Harry opowiadał
Państwu o moim synu Ronie.
Zapewne wspominał Państwu także, że finał mistrzostw świata w quidditchu
odb˛edzie si˛e w przyszły poniedziałek wieczorem, a mojemu m˛eżowi Arturowi udało si˛e dostać najlepsze bilety na ten mecz dzi˛eki znajomościom w Departamencie
Czarodziejskich Gier i Sportów.
Mam nadziej˛e, że pozwola˛ nam Państwo zabrać Harry’ego na ten mecz, jako
że jest to jedyna w życiu okazja. Wielka Brytania nie była gospodarzem mistrzostw
od trzydziestu lat i bardzo trudno o bilety. Bylibyśmy bardzo radzi, gdybyśmy mogli gościć Harry’ego aż do końca wakacji; oczywiście odprowadzilibyśmy go bezpiecznie na pociag
˛ do szkoły.
Bylibyśmy wdzi˛eczni, gdyby Harry mógł nam jak najszybciej przesłać odpowiedź w zwykły sposób, ponieważ mugolski listonosz jeszcze nigdy u nas nie był
i nie jestem pewna, czy w ogóle by do nas trafił.
Oczekujac
˛ na rychły przyjazd Harry’ego,
łacz˛
˛ e wyrazy szacunku.
Moley Weasley
PS. Mam nadziej˛e, że nakleiłam dostateczna˛ liczb˛e znaczków.
Wuj Vernon skończył czytać, wsunał
˛ r˛ek˛e do kieszeni na piersi i wyciagn
˛ ał
˛
z niej coś jeszcze.
— Spójrz na to — warknał.
˛
I pokazał mu kopert˛e, w której przyszedł list od pani Weasley, a Harry z trudem opanował wybuch śmiechu. Każdy kawałeczek koperty pokryty był znacz-
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kami — pozostał tylko prostokacik,
˛
w którym pani Weasley wypisała maleńkimi
literami adres Dursleyów.
— No wi˛ec nakleiła dostateczna˛ liczb˛e znaczków — powiedział Harry, starajac
˛ si˛e, by zabrzmiało to tak, jakby pani Weasley popełniła omyłk˛e, która może
si˛e zdarzyć każdemu.
W małych oczkach wuja Vernona zapłon˛eła wściekłość.
— Listonosz to zauważył — wycedził przez zaciśni˛ete z˛eby. — Był bardzo
ciekaw, skad
˛ ten list przyszedł. Dlatego zadzwonił do drzwi. Sprawiał wrażenie,
jakby go to bardzo ubawiło.
Harry nic nie odpowiedział. Ktoś inny mógłby nie zrozumieć, dlaczego wuj
Vernon robi tyle hałasu o za duża˛ ilość znaczków na liście, ale Harry zbyt długo
mieszkał u Dursleyów, żeby nie wiedzieć, jak bardzo sa˛ wyczuleni na wszystko,
co choćby odrobin˛e odbiega od normalności. A najbardziej obawiali si˛e tego, że
ktoś odkryje ich zwiazek
˛
(choćby i na odległość) z ludźmi pokroju pani Weasley.
Wuj Vernon wciaż
˛ wpatrywał si˛e groźnie w Harry’ego, który starał si˛e zachować taka˛ min˛e, jakby nic si˛e nie stało. Jeśli nie powie ani nie zrobi czegoś
głupiego, może mu si˛e uda przeżyć najwspanialsze wydarzenie w życiu. Czekał
wi˛ec, aż wuj Vernon si˛e odezwie, ale ten milczał, nadal świdrujac
˛ go wściekłym
spojrzeniem. W końcu Harry zdecydował si˛e przerwać milczenie.
— Wi˛ec. . . b˛ed˛e mógł pojechać? — zapytał.
Przez wielka,˛ purpurowa˛ twarz wuja Vernona przebiegło coś w rodzaju lekkiego spazmu. Wasy
˛ mu si˛e nastroszyły. Harry wiedział, co si˛e dzieje w głowie wuja
Vernona: zażarta walka jego dwóch najbardziej fundamentalnych skłonności. Wyrażenie zgody na wyjazd uszcz˛eśliwiłoby Harry’ego, a z tym wuj Vernon walczył
od trzynastu lat. Z drugiej strony, pozwolenie Harry’emu na zamieszkanie u Weasleyów przez reszt˛e wakacji oznaczało pozbycie si˛e go z domu dwa tygodnie
wcześniej niż zwykle, a dla wuja Vernona obecność Harry’ego pod jego dachem
była m˛eczarnia.˛ Aby zyskać na czasie, ponownie spojrzał na list pani Weasley.
— Kim jest ta kobieta? — zapytał, przygladaj
˛ ac
˛ si˛e z niesmakiem podpisowi.
— Wuj już ja˛ widział — odrzekł Harry. — To matka mojego przyjaciela Rona,
czekała na niego na dworcu, kiedy przyjechaliśmy z Hog. . . ze szkoły po ostatnim
semestrze.
Prawie powiedział: „Hogwartu”, a był to sprawdzony sposób na jeszcze wi˛eksze rozwścieczenie wuja. W tym domu nikt nigdy nie wymawiał głośno nazwy
szkoły Harry’ego.
Wuj Vernon skrzywił si˛e okropnie, jakby przypomniał sobie coś wstr˛etnego.
— Taka p˛ekata baba? — warknał
˛ w końcu. — Z mnóstwem rudych dzieciaków?
Harry najeżył si˛e. Pomyślał, że wuj troch˛e za dużo sobie pozwala, nazywajac
˛
kogoś „p˛ekatym”, skoro jego własny syn Dudley w końcu doczekał si˛e tego, co
mu groziło, odkad
˛ skończył trzy lata: zrobił si˛e szerszy niż wyższy.
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Wuj Vernon jeszcze raz przebiegł wzrokiem po liście.
— Quidditch — mruknał
˛ pod wasem.
˛
— Quidditch. . . co to za bzdura?
Harry poczuł si˛e urażony po raz drugi.
— To dyscyplina sportowa — odpowiedział krótko. — Gra si˛e na miotłach. . .
— Dobrze już, dobrze! — przerwał mu głośno wuj Vernon.
Harry dostrzegł z pewna˛ satysfakcja,˛ że wuj wpada w lekka˛ panik˛e. Najwyraźniej jego nerwy nie wytrzymywały dźwi˛eku słowa „miotła” w jego własnym
salonie. Zajał
˛ si˛e wi˛ec znowu listem. Ruch jego warg wskazywał, że odczytuje po
cichu słowa: „przesłać odpowiedź w zwykły sposób”. Nachmurzył si˛e.
— Co to znaczy: „w zwykły sposób”? — burknał.
˛
— Zwykły dla nas — odpowiedział Harry, i zanim wuj mógłby go powstrzymać, dodał: — No wiesz, wuju, sowia˛ poczta.˛ To jest zwykły sposób dla czarodziejów.
Na twarzy wuja Vernona pojawiło si˛e takie oburzenie, jakby Harry pozwolił
sobie brzydko zaklać
˛ w jego obecności. Trz˛esac
˛ si˛e z gniewu, spojrzał niespokojnie przez okno, jakby si˛e bał, że zobaczy któregoś z sasiadów
˛
z uchem przyciśni˛etym do szyby.
— Ile razy mam ci powtarzać, żebyś pod moim dachem nie wspominał o tych
dziwactwach? — syknał,
˛ a jego twarz przybrała teraz barw˛e dojrzałej śliwki. —
Stoisz sobie tutaj, w ubraniu, które Petunia i ja założyliśmy na twój niewdzi˛eczny
grzbiet. . .
— . . . kiedy już Dudley z niego wyrósł — wpadł mu w słowo Harry.
Bo rzeczywiście miał na sobie koszulk˛e tak wielka,˛ że musiał pi˛eć razy podwijać r˛ekawy, żeby móc posługiwać si˛e dłońmi, a opadała mu aż do kolan workowatych dżinsów.
— Nie odzywaj si˛e do mnie w taki sposób! — krzyknał
˛ wuj Vernon, dygocac
˛
ze złości.
Ale Harry nie dał si˛e zastraszyć. Minał
˛ już czas, kiedy pozwalał si˛e zmuszać
do przestrzegania każdej głupiej zasady obowiazuj
˛ acej
˛ w domu Dursleyów. Nie
zachowywał diety Dudleya i nie zamierzał pozwolić, aby wuj Vernon powstrzymał go od obejrzenia finału mistrzostw świata w quidditchu. A w każdym razie
nie zamierzał poddać si˛e tak łatwo.
Wział
˛ gł˛eboki oddech, żeby si˛e uspokoić, i powiedział:
— Aha, wi˛ec nie b˛ed˛e mógł obejrzeć finału mistrzostw świata. Czy mog˛e już
odejść? Musz˛e dokończyć list do Syriusza. No, wie wuj, do mojego ojca chrzestnego.
Zrobił to. Wypowiedział magiczne słowa. Teraz obserwował, jak ciemna purpura ust˛epuje plamami z twarzy wuja Vernona, co sprawiało, że wygladała
˛
jak
wielka kula źle wymieszanych lodów jagodowych.
— A wi˛ec. . . a wi˛ec pisujesz do niego, tak? — zapytał wuj Vernon, silac
˛ si˛e na
spokój, ale Harry dostrzegł, że źrenice jego małych oczu zw˛eziły si˛e ze strachu.
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— No. . . taak — odpowiedział Harry zdawkowym tonem. — Dawno nie miał
ode mnie wiadomości, a gdybym do niego nie napisał, no, to. . . wiesz, wuju,
mógłby sobie pomyśleć, że coś jest nie tak.
Zamilkł, by si˛e nacieszyć efektem tych słów. Oczyma wyobraźni widział tryby
obracajace
˛ si˛e z mozołem pod grubymi, ciemnymi, schludnie zaczesanymi włosami wuja Vernona. Jeśli spróbuje zabronić Harry’emu pisać do Syriusza, Syriusz
pomyśli, że Harry jest tu źle traktowany. Jeśli powie Harry’emu, że nie obejrzy
finału mistrzostw świata w quidditchu, Harry napisze o tym Syriuszowi, który
dowie si˛e, że Harry jest źle traktowany. Wuj Vernon miał tylko jedno wyjście.
Harry już widział kształtujac
˛ a˛ si˛e w jego głowie konkluzj˛e, jakby ta wielka, ozdobiona sumiastym wasem
˛
głowa była zupełnie przezroczysta. Harry starał si˛e powstrzymać od uśmiechu i zrobić najoboj˛etniejsza˛ min˛e, na jaka˛ było go stać. I po
chwili. . .
— No wi˛ec dobrze. Możesz sobie pójść na te cholerne. . . idiotyczne. . . jakieś
tam mistrzostwa. Tylko napisz tym Weasleyom, żeby ci˛e stad
˛ zabrali. Nie mam
czasu na włóczenie si˛e z toba˛ po całym kraju. I możesz tam sp˛edzić reszt˛e wakacji.
I powiadom tego twojego. . . twojego ojca chrzestnego. . . napisz mu, że jedziesz.
— W porzadku
˛
— odpowiedział żywo Harry.
Odwrócił si˛e i ruszył ku drzwiom salonu, walczac
˛ ze soba,˛ by nie podskoczyć
i nie wrzasnać
˛ z radości. A wi˛ec jedzie. . . jedzie do Weasleyów, b˛edzie ogladał
˛
finał mistrzostw świata w quidditchu!
W przedpokoju o mało co nie wpadł na Dudleya, który czaił si˛e za drzwiami,
najwyraźniej chcac
˛ podsłuchać, jak wuj go sztorcuje. Sprawiał wrażenie wstrza˛
śni˛etego widokiem szerokiego uśmiechu na twarzy Harry’ego.
— Wspaniałe śniadanko, co? — zadrwił Harry. — Ale si˛e objadłem, a ty?
I zanoszac
˛ si˛e ze śmiechu na widok zdumionej twarzy Dudleya, pobiegł po
schodach, przeskakujac
˛ po trzy stopnie na raz.
Kiedy wpadł do swojej sypialni, pierwsza˛ rzecza,˛ jaka˛ zauważył, był powrót
Hedwigi. Siedziała w swojej klatce, wpatrujac
˛ si˛e w Harry’ego wielkimi, bursztynowymi oczami i kłapiac
˛ dziobem w sposób, który oznaczał, że jest czymś urażona. A co ja˛ tak uraziło, stało si˛e jasne prawie natychmiast.
— AUU! — krzyknał
˛ Harry.
Coś małego i szarego, przypominajacego
˛
opierzona˛ piłk˛e tenisowa,˛ ugodziło
go w skroń. Zaczał
˛ sobie masować energicznie głow˛e, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e za tym, co
go uderzyło, i zobaczył maleńka˛ sóweczk˛e, tak mała,˛ że zmieściłaby si˛e w dłoni,
śmigajac
˛ a˛ po całym pokoju jak fajerwerk. Po chwili spostrzegł, że sówka upuściła
list u jego stóp. Schylił si˛e, by go podnieść, rozpoznał pismo Rona i rozerwał
kopert˛e. Zawierała pospiesznie nabazgrany liścik.
Harry — TATA DOSTAŁ BILETY — Irlandia przeciw Bułgarii, w poniedziałek wieczorem. Mama napisała list do twoich mugoli z prośba,˛ by pozwolili ci
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przyjechać. Może już go dostali — nie wiem, jak szybka jest mugolska poczta.
Pomyślałem sobie, że mimo to wyśl˛e ci to przez Śwink˛e.
Harry wytrzeszczył oczy, wpatrujac
˛ si˛e w słowo „Świnka”, a potem spojrzał
na sóweczk˛e, kraż
˛ ac
˛ a˛ wokół abażuru przy suficie. Mogła przypominać wszystko,
tylko nie śwink˛e. Może źle odczytał pismo Rona? Wrócił do lektury listu.
Bez wzgl˛edu na to, co powiedza˛ twoi mugole, i tak po ciebie przyjedziemy,
przecież musisz być na finale mistrzostw świata, ale mama i tata uznali, że lepiej
najpierw udać, że prosimy ich o pozwolenie. Jeśli si˛e zgodza,˛ wyślij zaraz Śwink˛e
z odpowiedzia,˛ a my przyjedziemy po ciebie w niedziel˛e o piatej.
˛
Jeśli si˛e nie
zgodza,˛ wyślij zaraz Śwink˛e, a my i tak przyjedziemy po ciebie w niedziel˛e o piatej.
˛
Hermiona przyjeżdża dziś po południu. Percy rozpoczał
˛ prac˛e w Ministerstwie — w Departamencie Mi˛edzynarodowej Współpracy Czarodziejów. Jak u nas
b˛edziesz, nie wspominaj o zagranicy, jeśli nie chcesz, żeby ci˛e zanudził na śmierć.
Do szybkiego zobaczenia — Ron
— Uspokój si˛e! — krzyknał
˛ Harry, bo sóweczka latała mu tuż nad głowa,˛
ćwierkajac
˛ dziko, co miało zapewne oznaczać, że jest bardzo dumna z dostarczenia listu właściwej osobie. — Chodź tutaj, musisz zanieść moja˛ odpowiedź!
Sóweczka usiadła na szczycie klatki Hedwigi, która zmierzyła ja˛ chłodnym
spojrzeniem, jakby chciała powiedzieć: „Tylko spróbuj si˛e zbliżyć!”
Harry chwycił swoje orle pióro, złapał kawałek czystego pergaminu i napisał:
Ron, wszystko w porzadku,
˛
mugole pozwalaja˛ mi przyjechać. Zobaczymy si˛e
jutro o piatej.
˛ Nie mog˛e si˛e doczekać.
Harry
Zwinał
˛ ciasno liścik i z wielkim trudem przywiazał
˛ go do maleńkiej nóżki
sóweczki, która przez cały czas podskakiwała z przej˛ecia. Gdy tylko skończył,
poderwała si˛e, śmign˛eła przez okno i natychmiast znikła mu z oczu.
Harry odwrócił si˛e do Hedwigi.
— Masz ochot˛e na dłuższa˛ podróż? — zapytał.
Hedwiga zahukała z godnościa.˛
— Możesz to dostarczyć Syriuszowi? — zapytał, biorac
˛ list do r˛eki. — Chwileczk˛e. . . tylko dopisz˛e kilka słów.
Rozwinał
˛ pergamin i pospiesznie dopisał postscriptum:
Jakbyś chciał si˛e ze mna˛ skontaktować, przez reszt˛e wakacji b˛ed˛e u mojego
przyjaciela Rona. Jego tata dostał bilety na finał mistrzostw świata w quidditchu!
Przywiazał
˛ Hedwidze list do nogi; podczas tej czynności nawet nie drgn˛eła; najwidoczniej chciała pokazać, jak powinna si˛e zachowywać prawdziwa sowa
pocztowa.
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— Jak wrócisz, b˛ed˛e u Rona, dobrze?
Uszczypn˛eła go pieszczotliwie w palec, załopotała mi˛ekko wielkimi skrzydłami i wyleciała przez otwarte okno.
Harry patrzył za nia,˛ póki nie znikła mu z oczu, a potem wczołgał si˛e pod
łóżko, uniósł obluzowana˛ desk˛e w podłodze i wyciagn
˛ ał
˛ ze skrytki wielki kawał
urodzinowego tortu. Siedzac
˛ na podłodze i zajadajac
˛ si˛e ciastem, rozkoszował si˛e
rozpierajacym
˛
go szcz˛eściem. Miał tort, podczas gdy Dudley musiał si˛e zadowolić grejpfrutem, był słoneczny letni dzień, jutro miał opuścić Privet Drive, blizna
przestała mu dokuczać, no i zobaczy finał mistrzostw świata w quidditchu. W takiej chwili nic nie mogło wzbudzić w nim niepokoju — nawet Lord Voldemort.

R O Z D Z I A Ł C Z WA R T Y

Do Nory!

Przed południem nast˛epnego dnia kufer Harry’ego zapełnił si˛e jego szkolnymi
przyborami i ksiażkami,
˛
a także najcenniejszymi skarbami — peleryna-niewidk
˛
a,˛
która˛ odziedziczył po ojcu, miotła˛ sportowa,˛ która˛ mu podarował Syriusz, i zaczarowanym planem Hogwartu, który dostał od Freda i George’a Weasleyów. Opróżnił skrytk˛e pod podłoga˛ z resztek smakołyków, sprawdził dwa razy, czy w jakimś
zakatku
˛ sypialni nie zostawił pióra lub ksi˛egi z zakl˛eciami, i zdjał
˛ ze ściany kartk˛e,
na której skreślał dni dzielace
˛ go od pierwszego września — od wyt˛esknionego
powrotu do Hogwartu.
W domu pod numerem czwartym przy Privet Drive atmosfera bardzo si˛e zag˛eściła. Od kiedy nad Dursleyami zawisła groźba pojawienia si˛e w ich domu rodziny
czarodziejów, chodzili rozdrażnieni i spi˛eci. Wuj Vernon sprawiał wrażenie przerażonego, kiedy Harry oznajmił, że Weasleyowie przyb˛eda˛ już nazajutrz, o piatej
˛
po południu.
— Mam nadziej˛e, że im napisałeś, żeby si˛e ubrali przyzwoicie — warknał
˛
natychmiast. — Już widziałem, co potrafia˛ włożyć na siebie tacy jak oni. Powinni
mieć choć na tyle przyzwoitości, by ubrać si˛e zgodnie z normami cywilizowanego
świata.
Harry miał co do tego pewne watpliwości.
˛
Jakoś nie pami˛etał, by państwo
Weasleyowie kiedykolwiek mieli na sobie coś, co można by uznać za zgodne
z „normami cywilizowanego świata”. Ich dzieci podczas wakacji nosiły mugolskie ubrania, ale oni sami chodzili zwykle w długich szatach o różnym stopniu
zużycia. Nie przejmował si˛e tym, co sobie pomyśla˛ sasiedzi,
˛
ale bał si˛e, że Dursleyowie moga˛ okazać całkowity brak szacunku Weasleyom, jeśli ci pojawia˛ si˛e
w strojach odpowiadajacych
˛
ich najgorszym wyobrażeniom o czarodziejach.
Wuj Vernon włożył swój najlepszy garnitur. Ktoś mógłby to uznać za gest
uprzejmości, ale Harry dobrze wiedział, że wuj chciał w ten sposób wydać si˛e
kimś ważnym i onieśmielić Weasleyów. Natomiast Dudley jakby skurczył si˛e
w sobie. Nie był to wcale skutek diety, ale zwykłego strachu. Jego ostatnie spotkanie z dorosłym czarodziejem skończyło si˛e niezbyt przyjemnie: wyrósł mu świń30

ski ogonek, a ciotka Petunia i wuj Vernon musieli słono zapłacić za jego usuni˛ecie
w prywatnej klinice w Londynie. Nic wi˛ec dziwnego, że Dudley co jakiś czas macał si˛e po siedzeniu i przemykał chyłkiem z pokoju do pokoju, tyłem do ściany,
żeby owa cz˛eść ciała nie stała si˛e ponownie celem ataku wroga.
Podczas obiadu panowało ponure milczenie. Nawet Dudley powstrzymał si˛e
od wyrażenia swojego zdania na temat tego, co ujrzał na stole (wiejski twarożek
i utarty seler). Ciotka Petunia w ogóle nic nie tkn˛eła. Zacisn˛eła dłonie, ściagn˛
˛ eła
wargi i sprawiała wrażenie, jakby co jakiś czas gryzła si˛e w j˛ezyk, żeby nie palnać
˛
Harry’emu jadowitego kazania.
— Przyjada˛ samochodem, tak? — warknał
˛ wuj Vernon przez stół.
— Eee. . . — bakn
˛ ał
˛ Harry.
O tym nie pomyślał. Jak Weasleyowie zamierzaja˛ go stad
˛ zabrać? Nie mieli
już samochodu: stary ford anglia, którym kiedyś jeździli, na pewno brykał teraz
po Zakazanym Lesie w Hogwarcie. Ale w ubiegłym roku pan Weasley pożyczył
samochód z Ministerstwa Magii, wi˛ec może zrobi to samo dzisiaj ?
— Chyba tak — powiedział w końcu.
Wuj Vernon prychnał
˛ pod wasami.
˛
Normalnie zapytałby, jaki samochód maja˛ Weasleyowie, bo miał tendencj˛e do oceniania ludzi po rozmiarach i cenie ich
samochodów. Harry watpił
˛ jednak, czy wuj nabrałby szacunku do pana Weasleya
nawet wtedy, gdyby ten zajechał najnowszym modelem ferrari.
Harry sp˛edził wi˛ekszość popołudnia w swojej sypialni; nie mógł znieść widoku ciotki Petunii zerkajacej
˛ co chwila przez firanki, jakby w wiadomościach
podano, że z zoo uciekł nosorożec. Dopiero za kwadrans piata
˛ zszedł na dół do
salonu.
Ciotka Petunia nerwowo wygładzała poduszki. Wuj Vernon udawał, że czyta
gazet˛e, ale jego małe oczka wcale si˛e nie poruszały i Harry był pewny, że wuj nasłuchuje odgłosu nadjeżdżajacego
˛
samochodu. Dudley wtłoczył si˛e w fotel, wcisnawszy
˛
pulchne r˛ece pod zadek. Harry nie wytrzymał tego napi˛ecia; wyszedł
z salonu i przysiadł na schodach w przedpokoju, z oczami utkwionymi w zegarku
i z sercem tłukacym
˛
mu si˛e w piersi z podniecenia i zdenerwowania.
Min˛eła piata.
˛ Wuj Vernon, pocac
˛ si˛e lekko w swoim najlepszym garniturze,
otworzył drzwi frontowe, wyjrzał na zewnatrz
˛ i szybko cofnał
˛ głow˛e.
— Spóźniaja˛ si˛e! — warknał
˛ do Harry’ego.
— Wiem — odrzekł Harry. — Może. . . ee. . . sa˛ korki, albo coś ich zatrzymało. . .
Dziesi˛eć po piatej.
˛ . . kwadrans po piatej.
˛ . . Teraz Harry sam zaczał
˛ si˛e niepokoić. O pół do szóstej usłyszał z salonu rozmow˛e wuja Vernona i ciotki Petunii.
— Za grosz przyzwoitości.
— Przecież mogliśmy mieć jakieś zobowiazania
˛
towarzyskie.
— Może myśla,˛ że jak si˛e spóźnia,˛ to ich zaprosimy na kolacj˛e.
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— Niech sobie to wybija˛ z głowy — powiedział wuj Vernon, po czym wstał
i zaczał
˛ si˛e nerwowo przechadzać po salonie. — Niech zabieraja˛ chłopaka i fora ze
dwora, nie b˛edzie żadnego posiadywania. Jeśli w ogóle przyjada.˛ Pewno pomylili
dzień. Założ˛e si˛e, że tacy jak oni nie dbaja˛ o punktualność. Albo jeżdża˛ jakaś
˛
mydelniczka,˛ która im nawaliła. . . AAAAAAACH!
Harry podskoczył. Spoza drzwi dobiegł go tupot nóg trojga Dursleyów uciekajacych
˛
przed czymś w panice. W nast˛epnej chwili do przedpokoju wpadł Dudley;
na jego prosiakowatej twarzy malowało si˛e przerażenie.
— Co si˛e stało? — zapytał Harry. — O co chodzi?
Ale Dudley nie był w stanie wykrztusić słowa. Wciaż
˛ trzymajac
˛ si˛e obiema
dłońmi za siedzenie, pomknał
˛ do kuchni tak szybko, jak pozwalały mu na to serdelkowate nogi. Harry wbiegł do salonu.
Ze ślepego kominka z elektrycznym wkładem, udajacym
˛
prawdziwy żar, dochodziło głośne dudnienie i skrobanie.
— Co to jest? — wydyszała ciotka Petunia, przyciskajac
˛ si˛e plecami do ściany
i wpatrujac
˛ si˛e z przerażeniem w kominek. — Vernonie, co to jest?
Nie dane im było długo trwać w niepewności. Zza tylnej ścianki kominka
dobiegły ludzkie głosy.
— Auu! Fred, nie. . . wracaj, wracaj, to chyba jakaś pomyłka. . . powiedz George’owi, żeby nie. . . AUU! George, nie, tu nie ma miejsca, wracaj szybko i powiedz Ronowi. . .
— Tato, może Harry nas słyszy. . . może jakoś nam pomoże wydostać si˛e z tej
ciemnej kiszki. . .
Ktoś załomotał pi˛eściami w ściank˛e za elektrycznym żarnikiem.
— Harry! Harry, słyszysz nas?
Dursleyowie spojrzeli na Harry’ego jak para rozwścieczonych rosomaków.
— Co to ma znaczyć? — warknał
˛ wuj Vernon. — Co tu si˛e dzieje?
— Oni. . . oni próbowali dostać si˛e tutaj za pomoca˛ proszku Fiuu — odpowiedział Harry, poskramiajac
˛ w sobie ochot˛e do rykni˛ecia śmiechem. — Moga˛
podróżować kominkami. . . tylko że zamurowaliście szyb kominowy. . . chwileczk˛e. . .
Podszedł do kominka i zawołał:
— Panie Weasley! Słyszy mnie pan?
Łomotanie w ściank˛e ustało.
— Ciiicho! — syknał
˛ ktoś z tamtej strony.
— Panie Weasley, to ja, Harry. . . Kominek został zamurowany. T˛edy si˛e nie
dostaniecie.
— A to dopiero! — rozległ si˛e głos pana Weasleya. — Zamurowali? Kominek? A po co?
— Maja˛ elektryczny wkład — wyjaśnił Harry.
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— Naprawd˛e? — zdumiał si˛e pan Weasley, wyraźnie zaintrygowany. —
Eklektyczny, tak powiedziałeś? Z wtyczka?
˛ A to ci dopiero! Musz˛e to zobaczyć. . .
zaraz. . . niech no pomyśl˛e. . . auu, Ron!
Teraz zabrzmiał głos Rona.
— Co my tu robimy? Coś nie wyszło?
— Ależ skad,
˛ Ron — odpowiedział mu ironiczny głos Freda. — Przecież
wszystko przebiega zgodnie z planem.
— Tak, i mamy wspaniały ubaw — powiedział George zduszonym głosem,
jakby go coś przyciskało do ściany.
— Chłopcy, chłopcy. . . — rozległ si˛e głos pana Weasleya. — Próbuj˛e si˛e zastanowić. . . Tak. . . to jedyny sposób. . . odsuń si˛e, Harry.
Harry szybko oddalił si˛e od kominka. Wuj Vernon przeciwnie, podszedł bliżej.
— Zaraz, chwileczk˛e! — ryknał.
˛ — Co pan właściwie zamierza zrobić?
ŁUUUP.
Elektryczny wkład przeleciał przez pokój, kiedy ścianka zagradzajaca
˛ szyb
kominowy rozwaliła si˛e z łoskotem, a z obłoku pyłu i kawałków tynku wynurzyli
si˛e: pan Weasley, Fred, George i Ron. Ciotka Petunia wrzasn˛eła, rzuciła si˛e do
tyłu i potkn˛eła o stolik do kawy. Wuj Vernon złapał ja˛ w ostatniej chwili, zanim
upadła na podłog˛e, i gapił si˛e, oniemiały, na Weasleyów. Wszyscy czterej byli
płomiennorudzi, przy czym Fred i George nie różnili si˛e od siebie niczym, nawet
liczba˛ i rozmieszczeniem piegów.
— No i po wszystkim — wysapał pan Weasley, otrzepujac
˛ z pyłu długa˛ zielona˛ szat˛e i poprawiajac
˛ okulary na nosie. — Ach. . . to państwo. . . wuj i ciotka
Harry’ego, jeśli si˛e nie myl˛e?
Wysoki, chudy i łysiejacy,
˛ zmierzał ku wujowi Vernonowi z wyciagni˛
˛ eta˛ r˛eka,˛ a ten cofał si˛e, wlokac
˛ przed soba˛ ciotk˛e Petuni˛e i nie mogac
˛ wykrztusić ani
słowa. Jego najlepszy garnitur pokryty był białym pyłem, który osadził mu si˛e
również na wasach
˛
i włosach, tak że wuj Vernon wygladał,
˛
jakby si˛e nagle postarzał o trzydzieści lat.
— Ee. . . no tak. . . bardzo państwa przepraszam — rzekł pan Weasley, opuszczajac
˛ wyciagni˛
˛ eta˛ r˛ek˛e i zerkajac
˛ przez rami˛e na zrujnowany kominek. — To
wszystko moja wina, po prostu nie przyszło mi do głowy, że wylot może być zablokowany. Ten kominek został na jedno popołudnie podłaczony
˛
do sieci Fiuu. . .
rozumie pan, żebyśmy mogli zabrać Harry’ego. Kominki mugoli zwykle nie sa˛
podłaczone.
˛
. . ale znam kogoś w centrali Fiuu i załatwił mi to po znajomości.
Prosz˛e si˛e nie martwić, zaraz to naprawi˛e. Zapal˛e ogień, żeby wysłać chłopców,
i natychmiast naprawi˛e ten kominek, zanim si˛e zdeportuj˛e.
Harry gotów był si˛e założyć, że Dursleyowie nie zrozumieli z tego ani jednego słowa. Oboje wytrzeszczali oczy na pana Weasleya, jakby ich poraził piorun.
Ciotka Petunia zdołała już stanać
˛ na nogach o własnych siłach i ukryła si˛e za
wujem Vernonem.
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— Cześć, Harry! — zawołał wesoło pan Weasley. — Twój kufer gotowy?
— Jest na górze — odpowiedział Harry, odwzajemniajac
˛ uśmiech.
— My go zabierzemy — powiedział szybko Fred.
Mrugnał
˛ do Harry’ego i razem z George’em opuścili pokój. Wiedzieli, gdzie
jest sypialnia Harry’ego, bo już raz pomogli mu z niej uciec w środku nocy. Harry
podejrzewał, że bardzo chca˛ rzucić okiem na Dudleya, o którym wiele im opowiadał.
— No wi˛ec. . . — powiedział pan Weasley, kołyszac
˛ lekko ramionami i próbujac
˛ znaleźć słowa, które przerwałyby pos˛epne milczenie. — Maja˛ państwo. . .
no. . . bardzo ładny dom.
Zwykle nieskazitelnie czysty salon pokrywała teraz warstwa pyłu i gruzu,
wi˛ec ta uwaga niezbyt dobrze podziałała na Dursleyów. Wuj Vernon zrobił si˛e
ponownie purpurowy na twarzy, a ciotka Petunia znowu zacz˛eła żuć swój j˛ezyk.
Byli jednak nadal tak przerażeni, że nie powiedzieli ani słowa.
Pan Weasley rozejrzał si˛e ciekawie. Uwielbiał mieć do czynienia z mugolami.
Harry widział, że pan Weasley ma okropna˛ ochot˛e zapoznać si˛e bliżej z telewizorem i odtwarzaczem wideo.
— Działaja˛ na eklektyczność, prawda? — zapytał tonem człowieka znajacego
˛
si˛e na rzeczy. — Ach tak, widz˛e wtyczki. Zbieram wtyczki — dodał, zwracajac
˛
si˛e do wuja Vernona. — I baterie. Mam całkiem spora˛ kolekcj˛e baterii. Moja żona
uważa, że mam bzika, ale tak to już bywa.
Wuj Vernon również był tego zdania, ale nadal milczał. Przesunał
˛ si˛e lekko
w prawo, zasłaniajac
˛ ciotk˛e Petuni˛e, jakby si˛e bał, że pan Weasley może ich niespodziewanie zaatakować.
Nagle do salonu wrócił Dudley. Harry słyszał łoskot swojego kufra, ściagane˛
go po schodach, i wiedział, że to te odgłosy wypłoszyły Dudleya z kuchni. Dudley
przesunał
˛ si˛e tyłem tuż przy ścianie i próbował schować si˛e za swoimi rodzicami.
Niestety, nawet tułów wuja Vernona, wystarczajaco
˛ pokaźny, by całkowicie ukryć
koścista˛ ciotk˛e Petuni˛e, nie był w stanie zasłonić cielska Dudleya.
— Ach, Harry, wi˛ec to jest twój kuzyn, tak? — zapytał uprzejmie pan Weasley,
dzielnie próbujac
˛ nawiazać
˛ konwersacj˛e.
— Tak — powiedział Harry. — To jest Dudley.
On i Ron zerkn˛eli na siebie i szybko spojrzeli w bok, z najwyższym trudem
powstrzymujac
˛ si˛e od parskni˛ecia śmiechem. Dudley wciaż
˛ trzymał si˛e kurczowo
za tłusty zadek, jakby si˛e bał, że mu odpadnie. Pan Weasley zdradzał szczere
zainteresowanie jego zachowaniem. Sadz
˛ ac
˛ z tonu głosu, którym wypowiedział
nast˛epne zdanie, można było z łatwościa˛ wywnioskować, że jego opinia na temat
stanu umysłu Dudleya całkowicie pokrywa si˛e z tym, co Dursleyowie myśleli
o panu Weasleyu, z ta˛ różnica,˛ że budziło to w nim raczej współczucie niż strach.
— Jak ci si˛e udały wakacje, Dudley? — zapytał uprzejmie.
Dudley wydał z siebie krótki kwik i złapał si˛e kurczowo za masywny zadek.
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Weszli Fred i George, taszczac
˛ szkolny kufer Harry’ego. Rozejrzeli si˛e i zobaczyli Dudleya. Na ich twarzach pojawił si˛e identyczny złośliwy grymas.
— Ach, świetnie — rzekł szybko pan Weasley. — No to walimy, raz dwa.
Zawinał
˛ r˛ekawy i wyjał
˛ różdżk˛e. Dursleyowie wcisn˛eli si˛e w ścian˛e.
— Incendio! — zawołał pan Weasley, celujac
˛ różdżka˛ w dziur˛e w ścianie.
W kominku natychmiast zapłonał
˛ ogień, trzaskajac
˛ wesoło, jakby palił si˛e od
dawna. Pan Weasley wyjał
˛ z kieszeni mały woreczek, rozwiazał
˛ go, wział
˛ z niego
szczypt˛e proszku i rzucił w płomienie, które pozieleniały i buchn˛eły wyżej.
— Fred, ty pierwszy — powiedział pan Weasley.
— Już lec˛e — rzekł Fred. — Och. . . nie. . . chwileczk˛e. . .
Z kieszeni wysun˛eła mu si˛e torebka z cukierkami, które potoczyły si˛e po podłodze we wszystkie strony — olbrzymie toffi w kolorowych papierkach.
Fred rzucił si˛e na podłog˛e i pozbierał cukierki, po czym pomachał wesoło Dursleyom na pożegnanie i wkroczył w płomienie, mówiac:
˛ „Nora!” Ciotka Petunia
wydała z siebie krótki, zduszony okrzyk. Świsn˛eło i Fred zniknał.
˛
— Wskakuj, George — powiedział pan Weasley. — Ty i kufer.
Harry pomógł George’owi wnieść kufer do kominka i ustawić go pionowo,
żeby wygodniej go było trzymać. George krzyknał:
˛ „Nora!”, znowu świsn˛eło i on
również zniknał.
˛
— Teraz ty, Ron — powiedział pan Weasley.
— Do zobaczenia — pożegnał Ron Dursleyów. Wyszczerzył z˛eby do Harry’ego, wszedł w ogień, krzyknał:
˛ „Nora!” i zniknał.
˛
Teraz pozostali już tylko Harry i pan Weasley.
— No, to. . . do widzenia — rzekł Harry do Dursleyów.
Nie zdołali wykrztusić ani słowa. Harry ruszył w stron˛e kominka, ale kiedy
doszedł do kraw˛edzi paleniska, pan Weasley wyciagn
˛ ał
˛ r˛ek˛e i zatrzymał go, spogladaj
˛ ac
˛ ze zdumieniem na Dursleyów.
— Harry powiedział „do widzenia”. Czyżby państwo nie dosłyszeli?
— Nie ma sprawy — mruknał
˛ Harry. — Naprawd˛e, wcale mi nie zależy.
Pan Weasley wciaż
˛ trzymał go za rami˛e.
— Nie zobacza˛ państwo swojego siostrzeńca aż do nast˛epnych wakacji —
zwrócił si˛e do wuja Vernona z lekka˛ wymówka.˛ — Jestem pewny, że chce si˛e pan
z nim pożegnać, prawda?
Na twarzy wuja Vernona widać było oznaki ci˛eżkiej rozterki. To, że jakiś szaleniec, który właśnie rozwalił mu pół salonu, próbuje uczyć go dobrych manier,
przyprawiało go o prawdziwe katusze.
Pan Weasley trzymał jednak wciaż
˛ różdżk˛e i wuj Vernon natychmiast na nia˛
zerknał,
˛ po czym mruknał
˛ obrażonym tonem:
— No to do widzenia.
— Do zobaczenia — odpowiedział Harry i wsunał
˛ jedna˛ nog˛e w zielone płomienie, czujac
˛ miły powiew, przypominajacy
˛ ciepły oddech. W tej samej chwili
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za jego plecami rozległo si˛e okropne rz˛eżenie, jakby ktoś gwałtownie zwymiotował — albo usiłował zwymiotować — a ciotka Petunia zacz˛eła wrzeszczeć.
Harry obrócił si˛e na pi˛ecie. Dudley nie krył si˛e już za swoimi rodzicami. Kl˛eczał obok stolika do kawy i usiłował pozbyć si˛e czegoś długiego, purpurowego
i oślizgłego, co zwisało mu z ust. W chwil˛e później do Harry’ego dotarło, że tym
czymś jest j˛ezyk Dudleya — i że przed nim, na podłodze, leży kolorowy papierek
od cukierka.
Ciotka Petunia rzuciła si˛e na podłog˛e obok Dudleya, złapała za koniec jego napuchni˛etego j˛ezyka i próbowała usunać
˛ mu go z ust; trudno si˛e dziwić, że Dudley
zareagował na to jeszcze głośniejszym rz˛eżeniem przechodzacym
˛
w wycie oraz
że zaczał
˛ si˛e z nia˛ szarpać. Wuj Vernon ryczał jak zarzynany wół i wymachiwał
r˛ekami, a pan Weasley usiłował to wszystko przekrzyczeć, wołajac:
˛
— Prosz˛e si˛e nie martwić, zaraz mu pomog˛e!
I zaczał
˛ si˛e zbliżać do Dudleya z wyciagni˛
˛ eta˛ różdżka,˛ na co ciotka Petunia
zawyła jeszcze głośniej i przykryła syna własnym ciałem.
— Ależ nie! Prosz˛e si˛e nie obawiać! — krzyknał
˛ zrozpaczony pan Weasley. —
To bardzo prosty proces. . . to tylko toffi. . . mój syn Fred. . . to urodzony figlarz. . .
ale to tylko zakl˛ecie żarłoczności. . . tak mi si˛e wydaje. . . mog˛e to naprawić. . .
Te informacje nie tylko Dursleyów nie uspokoiły, ale wzbudziły w nich jeszcze wi˛eksza˛ panik˛e. Ciotka Petunia szlochała histerycznie, szarpiac
˛ j˛ezyk Dudleya, jakby postanowiła wyrwać mu go z gardła, Dudley sprawiał wrażenie, jakby si˛e dusił, co w tej sytuacji nie było czymś szczególnie zaskakujacym,
˛
a wuj
Vernon całkowicie stracił nad soba˛ panowanie: chwycił jedna˛ z chińskich figurek
stojacych
˛
na kredensie i cisnał
˛ nia˛ w pana Weasleya. Pan Weasley zrobił szybki
unik i figurka roztrzaskała si˛e w zrujnowanym kominku.
— Tego już za wiele! — krzyknał
˛ ze złościa˛ pan Weasley, wywijajac
˛ różdżka.˛ — Staram si˛e pomóc!
Wuj Vernon, ryczac
˛ jak zraniony hipopotam, porwał nast˛epna˛ figurk˛e.
— Harry, leć! Szybko, leć! — zawołał pan Weasley, celujac
˛ różdżka˛ w wuja
Vernona. — Ja tu wszystko naprawi˛e!
Harry’emu żal było nie dotrwać do końca tej zabawy, ale kiedy druga figurka
z kolekcji wuja Vernona świsn˛eła mu koło ucha, uznał, że mimo wszystko lepiej
pozostawić rozwiazanie
˛
całej sytuacji w r˛ekach pana Weasleya. Wkroczył w płomienie, zawołał: „Nora!” i szybko obejrzał si˛e przez rami˛e. Zdażył
˛ zobaczyć, jak
pan Weasley wytraca
˛ różdżka˛ wujowi Vernonowi z r˛eki trzecia˛ figurk˛e, jak ciotka Petunia miota si˛e z wrzaskiem, wciaż
˛ osłaniajac
˛ ciałem Dudleya, i jak j˛ezyk
Dudleya wije si˛e wokoło nich niby wielki, oślizgły pyton. Lecz w nast˛epnej chwili zaczał
˛ wirować szybko wokół własnej osi i salon państwa Dursleyów zniknał
˛
w wirze szmaragdowozielonych płomieni.

R O Z D Z I A Ł P I A˛ T Y

Magiczne Dowcipy Weasleyów
Harry wirował coraz szybciej i szybciej, przyciskajac
˛ łokcie do boków, zamazane kominki migały mu przed oczami, aż w końcu zacz˛eło mu być niedobrze
i zamknał
˛ oczy. A potem, kiedy w końcu poczuł, że zwalnia i opada, wyrzucił
przed siebie r˛ece i zdołał si˛e zatrzymać w ostatniej chwili, by nie wypaść na głow˛e z kuchennego kominka Weasleyów.
— Zjadł go? — zapytał podniecony Fred, wyciagaj
˛ ac
˛ r˛ek˛e, by mu pomóc stanać
˛ na nogach.
— Aha — odpowiedział Harry, prostujac
˛ si˛e. — Co to było?
— Gigantoj˛ezyczne toffi — odpowiedział wesoło Fred. — Wynaleźliśmy to
z George’em, przez całe lato szukaliśmy kogoś, żeby wypróbować działanie. . .
Maleńka kuchnia zadrżała od śmiechu. Harry rozejrzał si˛e i zobaczył, że Ron
i George siedza˛ przy wyszorowanym drewnianym stole, a z nimi jacyś dwaj płomiennowłosi młodzieńcy, których nigdy dotad
˛ nie widział. Natychmiast jednak
domyślił si˛e, kim sa:
˛ to Bill i Charlie, starsi bracia bliźniaków.
— Jak leci, Harry? — zapytał bliższy, szczerzac
˛ do niego z˛eby i wyciagaj
˛ ac
˛
wielka˛ dłoń, która˛ Harry potrzasn
˛ ał,
˛ wyczuwajac
˛ palcami stwardnienia i p˛echerze.
To musiał być Charlie, który bada smoki w Rumunii. Charlie był zbudowany jak
bliźniacy, niższy i t˛eższy od Percy’ego i Rona, którzy byli wysocy i chudzi. Miał
szeroka,˛ dobroduszna˛ twarz, posiekana˛ od wiatru, a piegów tyle, że wygladały
˛
jak
opalenizna; ramiona miał muskularne, a na jednej r˛ece widniał duży, błyszczacy
˛
ślad po oparzeniu.
Bill wstał, uśmiechajac
˛ si˛e, i również uścisnał
˛ dłoń Harry’emu. Troch˛e go
zaskoczył. Harry wiedział, że Bill pracuje w banku Gringotta i że w Hogwarcie
był prefektem naczelnym, wi˛ec zawsze wyobrażał go sobie jako starsza˛ wersj˛e
Percy’ego, lubiacego
˛
rzadzić
˛
innymi i dbajacego
˛
o przestrzeganie szkolnego regulaminu. Bill okazał si˛e po prostu — trudno to wyrazić inaczej — cool. Był
wysoki, miał długie włosy, które wiazał
˛ z tyłu w kucyk, z ucha zwisał mu kolczyk
z czegoś, co wygladało
˛
jak kieł. Ubrany był jak na koncert rockowy, a na nogach
miał buty ze smoczej skóry.
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Zanim któryś z nich zdażył
˛ coś jeszcze powiedzieć, pykn˛eło i przy ramieniu
George’a zmaterializował si˛e pan Weasley. Harry jeszcze nigdy nie widział go tak
rozgniewanego.
— To wcale nie było śmieszne, Fred! — krzyknał.
˛ — Coś ty dał temu mugolskiemu chłopcu?
— Nic mu nie dawałem — odpowiedział Fred, uśmiechajac
˛ si˛e złośliwie. —
Po prostu to upuściłem. . . to jego wina, że podniósł i zjadł, wcale go do tego nie
namawiałem.
— Upuściłeś specjalnie! — zagrzmiał pan Weasley. — Wiedziałeś, że to zje,
wiedziałeś, że jest na diecie. . .
— Bardzo mu j˛ezyk urósł? — zapytał podniecony George.
— Na cztery stopy, zanim jego rodzice pozwolili mi go zredukować!
Harry i bracia Weasleyowie znowu rykn˛eli śmiechem.
— To nie jest zabawne! — krzyknał
˛ pan Weasley. — Takie zachowanie bardzo
psuje stosunki mi˛edzy czarodziejami i mugolami! Poświ˛eciłem pół życia kampanii przeciwko złemu traktowaniu mugoli, a moi rodzeni synowie. . .
— Wcale nie daliśmy mu tego cukierka dlatego, że jest mugolem! — oburzył
si˛e Fred.
— Daliśmy mu go, bo jest parszywym gnojkiem zn˛ecajacym
˛
si˛e nad słabszymi — wtracił
˛ George. — Prawda, Harry?
— Tak, panie Weasley, on jest okropny — przytaknał
˛ gorliwie Harry.
— To nie ma nic do rzeczy! — ryknał
˛ pan Weasley. — Poczekajcie, jak powiem matce. . .
— Co mi powiesz? — zabrzmiał głos za jego plecami.
Pani Weasley właśnie weszła do kuchni. Była niska,˛ pulchna˛ kobieta˛ o bardzo
miłej twarzy, choć teraz jej oczy zw˛eziły si˛e podejrzliwie.
— Och, witaj, Harry, kochanie — powiedziała, obdarzajac
˛ go ciepłym uśmiechem, po czym znowu spojrzała na m˛eża. — Co mi powiesz, Arturze?
Pan Weasley zawahał si˛e. Harry mógłby przysiac,
˛ że choć jest wściekły na
Freda i George’a, tak naprawd˛e wcale nie ma zamiaru mówić pani Weasley, co
si˛e stało. Zapanowała cisza, w której pan Weasley patrzył niespokojnie na żon˛e.
A potem za plecami pani Weasley w drzwiach kuchni pojawiły si˛e dwie dziewczyny. Jedna,˛ z burza˛ brazowych
˛
włosów na głowie i dość długimi przednimi z˛ebami,
była przyjaciółka Harry’ego i Rona, Hermiona Granger. Druga,˛ mniejsza˛ i ruda,˛
młodsza siostra Rona, Ginny. Obie uśmiechn˛eły si˛e do Harry’ego, który odwzajemnił uśmiech, co spowodowało, że Ginny oblała si˛e szkarłatnym rumieńcem.
Harry zawsze tak na nia˛ działał, już od jego pierwszej wizyty w Norze.
— Co mi powiesz, Arturze? — powtórzyła pani Weasley, a w jej głosie zabrzmiała groźna nuta.
— Nic, nic, Molly — wymamrotał pan Weasley. — Po prostu Fred i George. . .
Ale już im przemówiłem do rozumu. . .
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— Co zrobili tym razem? — zapytała pani Weasley.
— Jeśli to ma coś wspólnego z Magicznymi Dowcipami Weasleyów. . .
— Ron, nie pokażesz Harry’emu, gdzie b˛edzie spać? — odezwała si˛e od progu
Hermiona.
— On wie, gdzie b˛edzie spać — odrzekł Ron. — W moim pokoju, tak jak
ostatnio. . .
— A wi˛ec chodźmy — powiedziała z naciskiem Hermiona.
— Och. . . dobrze — zgodził si˛e szybko Ron.
— Tak, my też pójdziemy — dodał George.
— Zostaniecie tutaj! — warkn˛eła pani Weasley.
Harry i Ron wymkn˛eli si˛e z kuchni i razem z Hermiona˛ i Ginny ruszyli waskim
˛
korytarzem, a później po rozklekotanych schodach, które wiły si˛e zygzakami na
wyższe pi˛etra.
— Co to za Magiczne Dowcipy Weasleyów? — zapytał Harry.
Ron i Ginny parskn˛eli śmiechem, ale Hermiona prychn˛eła z niesmakiem.
— Mama znalazła cała˛ kup˛e formularzy zamówień, kiedy sprzatała
˛
pokój Freda i George’a — wyjaśnił cicho Ron. — Cała długa lista, z cenami. No wiesz,
różne dowcipne magiczne gadżety. Lipne różdżki, cukierki-niespodzianki, było
tego mnóstwo. . . Mówi˛e ci, ekstra, nie miałem poj˛ecia, że tyle tego wynaleźli. . .
— Od dawna z ich pokoju dochodziły jakieś wybuchy, ale nie wiedzieliśmy, że
oni naprawd˛e produkuja˛ tam różne rzeczy — powiedziała Ginny. — Myśleliśmy,
że po prostu lubia˛ hałasować.
— Tak, tylko że wi˛ekszość tych wynalazków. . . no, chyba wszystkie. . . była
troch˛e niebezpieczna — powiedział Ron — a oni, kapujesz, zamierzali to sprzedawać w Hogwarcie, żeby zarobić troch˛e forsy, no i mama si˛e na nich wściekła.
Powiedziała, że koniec z ich radosna˛ twórczościa˛ i spaliła wszystkie formularze. . .
a przecież i tak już była na nich zła, bo nie dostali tylu sumów, ile si˛e spodziewała.
Sumy, czyli Standardowe Umiej˛etności Magiczne, zdobywali uczniowie Hogwartu w trakcie egzaminów, które przechodzili w wieku pi˛etnastu lat.
— Mama zrobiła wielka˛ awantur˛e — dodała Ginny — bo bardzo chce, żeby
po szkole dostali si˛e do Ministerstwa Magii, jak tata, a oni powiedzieli, że chca˛
otworzyć sklep z magicznymi gadżetami.
W tym momencie na drugim podeście otworzyły si˛e drzwi i wyjrzała z nich
obrażona twarz w rogowych okularach.
— Cześć, Percy — powiedział Harry.
— Och, witaj, Harry — odpowiedział Percy. — Zastanawiałem si˛e, kto tak
okropnie hałasuje. Próbuj˛e pracować. . . no wiesz, mam do skończenia raport dla
urz˛edu, a troch˛e trudno si˛e skupić, kiedy ktoś bez przerwy dudni po schodach.
— My nie dudnimy, tylko wchodzimy — powiedział ze złościa˛ Ron. — Bardzo mi przykro, że przeszkodziliśmy ci w supertajnej pracy dla Ministerstwa Magii.
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— Nad czym pracujesz? — zapytał Harry.
— Nad raportem dla Departamentu Mi˛edzynarodowej Współpracy Czarodziejów — odrzekł Percy z ważna˛ mina.˛ — Próbujemy ustalić standardowe grubości
kociołków. Niektóre z tych importowanych maja˛ troch˛e za cienkie denka. . . przecieki wzrastaja˛ prawie o trzy procent rocznie. . .
— No, taki raport na pewno zmieni świat — powiedział Ron. — Już widz˛e
pierwsza˛ stron˛e „Proroka Codziennego”: Przecieki kociołków.
Percy zaczerwienił si˛e lekko.
— Możesz sobie kpić, Ron — powiedział ze złościa˛ — ale jeśli nie wprowadzi
si˛e jakichś regulacji mi˛edzynarodowych, zostaniemy zalani marnymi produktami
o cienkich denkach, które w poważnym stopniu zagrażaja.˛ . .
— No jasne, masz racj˛e — rzucił Ron i ruszył w gór˛e po schodach.
Percy zatrzasnał
˛ z hukiem drzwi swojej sypialni. Harry, Hermiona i Ginny
zdażyli
˛
wspiać
˛ si˛e trzy kondygnacje wyżej, kiedy z kuchni na dole dobiegły wrzaski. Wygladało
˛
na to, że pan Weasley powiedział żonie o toffi.
Pokój na poddaszu, w którym Ron miał sypialni˛e, niewiele si˛e zmienił od czasu, gdy Harry w nim ostatnio mieszkał: ze ścian i pochyłego sufitu zwisały te
same plakaty ulubionej drużyny Rona, Armat z Chudley, a w akwarium na parapecie, w którym rok temu był żabi skrzek, siedziała teraz wyjatkowo
˛
wielka żaba.
Nie było już starego szczura Rona, Parszywka, tylko maleńka szara sóweczka, ta
sama, która dostarczyła Harry’emu na Privet Drive list od Rona. Podskakiwała
i ćwierkała jak szalona w małej klatce.
— Zamknij si˛e, Świnko — powiedział Ron, przeciskajac
˛ si˛e pomi˛edzy dwoma
z czterech łóżek poupychanych w pokoju. — Śpia˛ tu też Fred i George, bo Bill
i Charlie zaj˛eli ich pokój. Percy’emu udało si˛e zachować swój pokój tylko dla
siebie, bo on przecież musi pracować.
— Ee. . . dlaczego nazwałeś swoja˛ sow˛e Świnka?
˛ — zapytał Harry.
— Bo jest głupi — oznajmiła Ginny. — Jej prawdziwe imi˛e to Świstoświnka.
— Tak, a to przecież wcale nie jest głupie imi˛e — powiedział ironicznie
Ron. — Ginny tak ja˛ nazwała — wyjaśnił Harry’emu. — Uważa, że jest urocze.
Próbowałem je zmienić, ale było za późno, ta sówka nie chce reagować na nic
innego. Ale udało mi si˛e chociaż skrócić to głupie imi˛e i została Świnka,˛ a z tym
jakoś si˛e pogodziła. Trzymam ja˛ tutaj, bo strasznie denerwuje Errola i Hermesa.
Prawd˛e mówiac,
˛ mnie też.
Świstoświnka fruwała po klatce, pohukujac
˛ radośnie. Harry zbyt dobrze znał
Rona, by traktować poważnie jego słowa. Ron wciaż
˛ narzekał na swojego starego
szczura Parszywka, ale bardzo był przygn˛ebiony, gdy szczur zniknał
˛ i wszystko
wskazywało na to, że pożarł go kot Hermiony, Krzywołap.
— Gdzie jest Krzywołap? — zapytał Harry Hermion˛e.
— Pewnie w ogrodzie. Lubi polować na gnomy, zobaczył je tu po raz pierwszy
w życiu.
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— A wi˛ec Percy jest zadowolony z pracy? — powiedział Harry, siadajac
˛ na
jednym z łóżek i przygladaj
˛ ac
˛ si˛e Armatom z Chudley, szybujacym
˛
po plakatach
na suficie i co jakiś czas znikajacym
˛
za ich brzegami.
— Zadowolony? — powtórzył Ron pos˛epnie. — Gdyby go tata nie zmuszał,
w ogóle by nie wracał do domu. Ma kompletnego świra na punkcie tego całego
departamentu. A zwłaszcza na punkcie swojego szefa. „Według pana Croucha. . .
Jak powiedziałem panu Crouchowi. . . Pan Crouch jest zdania. . . Pan Crouch mówił mi. . . ” Lada dzień ogłosza˛ swoje zar˛eczyny.
— Jak przeżyłeś to lato, Harry? — zapytała Hermiona. — Dostałeś nasze
paczki z żywnościa?
˛
— Tak, bardzo wam dzi˛ekuj˛e — odrzekł Harry. — Te ciasta uratowały mi
życie.
— A miałeś jakieś wieści od. . . — zaczał
˛ Ron, ale urwał na widok miny Hermiony.
Harry wiedział, że Ron zamierzał go zapytać o Syriusza. Ron i Hermiona tak
si˛e zaangażowali w pomoc Syriuszowi, kiedy musiał uciekać przed funkcjonariuszami Ministerstwa Magii, że interesowali si˛e jego losem prawie tak samo jak
Harry. Rozmawianie o nim przy Ginny nie było jednak najlepszym pomysłem.
Tylko oni i profesor Dumbledore wiedzieli, w jaki sposób Syriusz uciekł, i tylko
oni wierzyli w jego niewinność.
— Chyba już przestali si˛e kłócić — powiedziała Hermiona, by odwrócić uwag˛e Ginny, której oczy w˛edrowały z ciekawościa˛ od Rona do Harry’ego. — Może
zejdziemy pomóc waszej mamie przy obiedzie?
— Dobry pomysł — zgodził si˛e Ron.
Wszyscy czworo zeszli na dół do kuchni, gdzie zastali tylko pania˛ Weasley
w dość podłym nastroju.
— Zjemy w ogrodzie — powiedziała na ich widok. — Tutaj si˛e wszyscy nie
zmieścimy. Dziewczynki, może zaniesiecie tam talerze? Bill i Charlie ustawiaja˛ już stoły. A wy dwaj łapcie si˛e za noże i widelce — zwróciła si˛e do Rona
i Harry’ego, machajac
˛ różdżka˛ nieco zbyt energicznie w kierunku stosu kartofli
w zlewie, które wyskoczyły ze skórek tak gwałtownie, że porozlatywały si˛e po
całej kuchni, odbijajac
˛ od ścian i sufitu.
— Na miłość boska!
˛ — warkn˛eła, tym razem kierujac
˛ różdżk˛e ku śmietniczce, która podskoczyła i zacz˛eła tańczyć po podłodze, zgarniajac
˛ kartofle. — Co
z nimi jest? — wybuchn˛eła nagle, wyjmujac
˛ garnki i rondle z kredensu, a Harry
zrozumiał, że ma na myśli nie kartofle, tylko Freda i George’a. — Naprawd˛e, nie
wiem, co z nich wyrośnie. Nie maja˛ za grosz ambicji, tylko im głupie dowcipy
w głowie, a im głupsze, tym bardziej sa˛ z nich dumni. . .
Cisn˛eła na stół wielki mosi˛eżny rondel i zacz˛eła mieszać w nim różdżka,˛ z której tryskał śmietankowy sos.
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— A przecież nie brak im oleju w głowie — ciagn˛
˛ eła ze złościa,˛ stawiajac
˛
rondel na kuchni i machni˛eciem różdżka˛ rozpalajac
˛ w niej ogień — ale marnuja˛
go na te głupstwa. . . i, naprawd˛e, jeśli wkrótce nie zmadrzej
˛
a,˛ to wpadna˛ w prawdziwe kłopoty. Dostałam wi˛ecej sów z Hogwartu ze skargami na nich niż na cała˛
reszt˛e razem wzi˛eta.˛ Jak tak dalej b˛eda˛ post˛epować, to skończa˛ przed Wydziałem
Niewłaściwego Używania Czarów.
Wycelowała różdżka˛ w szuflad˛e w kredensie, która wysun˛eła si˛e z łoskotem.
Harry i Ron ledwo zdażyli
˛
uskoczyć na bok, gdy wystrzeliło z niej kilka noży;
przeleciały przez kuchni˛e i zacz˛eły wściekle siekać kartofle, które śmietniczka
dopiero co zgarn˛eła z powrotem do zlewu.
— Musieliśmy popełnić jakiś bład,
˛ ale naprawd˛e nie wiem, jaki i kiedy —
powiedziała pani Weasley, odkładajac
˛ różdżk˛e, by wyjać
˛ wi˛ecej garnków. — Co
roku to samo, jedna awantura za druga,˛ a oni w ogóle nie słuchaja.˛ . . OCH NIE,
ZNOWU!
Wzi˛eła różdżk˛e ze stołu, a ta zapiszczała głośno i zamieniła si˛e w wielka˛ gumowa˛ mysz.
— Kolejna fałszywa różdżka! — krzykn˛eła. — A tyle razy im mówiłam, żeby
ich nie kładli, gdzie popadnie!
Złapała swoja˛ prawdziwa˛ różdżk˛e, a kiedy si˛e odwróciła, z rondla z sosem
właśnie zacz˛eło si˛e dymić.
— Chodź — powiedział szybko Ron do Harry’ego, chwytajac
˛ garść sztućców
z otwartej szuflady — pomożemy Billowi i Charliemu.
I wylecieli przez tylne drzwi na podwórze.
Przeszli zaledwie par˛e kroków, gdy spod krzaków wyskoczył rudy kot na pałakowatych
˛
nogach, z dumnie sterczacym
˛
ogonem, przypominajacym
˛
szczotk˛e do
butelek. Gonił za czymś, co wygladało
˛
jak zabłocony kartofel na nóżkach. Był
to Krzywołap, kot Hermiony, a ścigał najprawdziwszego gnoma. Stworzonko pomkn˛eło na zrogowaciałych nóżkach przez podwórko i dało nurka w jeden z gumiaków, rozrzuconych wokół drzwi. Harry słyszał, jak gnom piszczy jak oszalały, gdy Krzywołap wsadził do gumiaka łap˛e, starajac
˛ si˛e go stamtad
˛ wyciagn
˛ ać.
˛
Tymczasem z drugiej strony domu coś głośno trzasn˛eło raz, potem drugi i znowu. Wkrótce si˛e wyjaśniło, skad
˛ ten łoskot. Kiedy weszli do ogrodu, zobaczyli Billa i Charliego z wyciagni˛
˛ etymi różdżkami i dwa stare stoły fruwajace
˛ nad
trawnikiem. Każdy z braci starał si˛e tak pokierować swoim stołem, by stracić
˛ stół
drugiego. Fred i George kibicowali im głośno, Ginny pokładała si˛e ze śmiechu,
a Hermiona schowała si˛e pod żywopłotem, najwyraźniej rozdzierana sprzecznymi
uczuciami.
Stół Billa wpadł z łoskotem na stół Charliego i wyłamał mu jedna˛ nog˛e. Usłyszeli w górze trzask, a kiedy podnieśli głowy, zobaczyli Percy’ego wygladaj
˛ acego
˛
z okna na drugim pi˛etrze.
— Moglibyście sprowadzić je na ziemi˛e?! — ryknał.
˛
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— Przepraszamy, Percy — odpowiedział Bill z uśmiechem. — Jak si˛e maja˛
denka kociołków?
— Niedobrze — odrzekł Percy ze złościa˛ i zatrzasnał
˛ okno.
Bill i Charlie, chichocac,
˛ sprowadzili stoły bezpiecznie na ziemi˛e, ustawili je
jeden przy drugim, a Bill jednym machni˛eciem różdżki przymocował wyłamana˛
nog˛e i wyczarował obrusy.
O siódmej wieczorem oba stoły uginały si˛e od półmisków wybornych potraw,
a dziewi˛ecioro Weasleyów, Harry i Hermiona zasiedli przy nich, by zjeść wspaniała˛ kolacj˛e pod czystym, ciemnoniebieskim niebem. Dla Harry’ego, który przez
całe lato żywił si˛e coraz bardziej wyschni˛etymi ciastami, była to rajska uczta,
wi˛ec z poczatku
˛
nie brał udziału w rozmowie, pochłaniajac
˛ kurczaka i szynk˛e
w cieście, gotowane ziemniaki i sałatk˛e.
Na dalekim końcu stołu Percy opowiadał ojcu o swoim raporcie na temat denek kociołków.
— Powiedziałem panu Crouchowi, że przygotuj˛e raport do wtorku — oświadczył z ważna˛ mina.˛ — Troch˛e wcześniej, niż si˛e spodziewał, ale ja lubi˛e, żeby
mi wszystko grało jak w zegarku. Myśl˛e, że b˛edzie mi wdzi˛eczny, jeśli szybko si˛e
z tym uporam. Mamy teraz mnóstwo roboty z powodu mistrzostw świata, a Departament Czarodziejskich Gier i Sportów nie bardzo nam pomaga. Ludo Bagman. . .
— Lubi˛e Ludona — wtracił
˛ łagodnie pan Weasley. — To od niego dostałem
tak dobre miejsca na finałach. Troch˛e mu si˛e przysłużyłem: jego brat, Otto, wpakował si˛e w kłopoty. . . kosiarka do trawy o niezwykłej mocy. . . jakoś mi si˛e udało
to zatuszować.
— Och, oczywiście, Bagman to dość sympatyczna postać — powiedział Percy protekcjonalnym tonem — ale pomysł, żeby zrobić go szefem departamentu. . .
Wystarczy go porównać z panem Crouchem! Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji
w naszym departamencie, żeby zniknał
˛ gdzieś pracownik, a pan Crouch nie próbował dowiedzieć si˛e, co si˛e z nim stało. Dasz wiar˛e, że Berty Jorkins nie ma już
ponad miesiac?
˛ Wybrała si˛e na urlop do Albanii i dotad
˛ nie wróciła!
— Tak, pytałem o to Ludona — rzekł pan Weasley, marszczac
˛ czoło. — Mówi,
że Berta już wiele razy znikała. . . chociaż musz˛e przyznać, że gdyby to był ktoś
z mojego departamentu, chyba bym si˛e zaniepokoił. . .
— Och, Berta jest beznadziejna, to fakt. Słyszałem, że wciaż
˛ ja˛ przenosili
z jednego departamentu do drugiego, wi˛ecej z niej było kłopotu niż pożytku. . .
ale tak czy owak Bagman powinien próbować ja˛ odnaleźć. Pan Crouch jest tym
osobiście zainteresowany. . . wiesz, kiedyś pracowała w naszym departamencie
i wydaje mi si˛e, że pan Crouch nawet ja˛ polubił. . . a ten Bagman tylko si˛e śmieje
i mówi, że Berta prawdopodobnie źle spojrzała na map˛e i dotarła do Australii zamiast do Albanii. A trzeba powiedzieć — tu Percy westchnał
˛ gł˛eboko i wypił duży
łyk wina z czarnego bzu — że nasz Departament Mi˛edzynarodowej Współpracy Czarodziejów ma teraz naprawd˛e mnóstwo roboty oprócz poszukiwania zagi43

nionych pracowników innych departamentów. Jak wiesz, zaraz po mistrzostwach
świata czeka nas kolejne wielkie wydarzenie.
Odchrzakn
˛ ał
˛ znaczaco
˛ i spojrzał na drugi koniec stołu, gdzie siedzieli Harry,
Ron i Hermiona.
— Wiesz, o czym mówi˛e, ojcze — dodał lekko podniesionym głosem. —
O tym ściśle tajnym.
Ron spojrzał w niebo i mruknał
˛ do Harry’ego i Hermiony:
— Od samego poczatku
˛ wyłazi ze skóry, żebyśmy go zapytali, co to za supertajna impreza. Założ˛e si˛e, że to jakaś wystawa kociołków z grubymi denkami.
Pośrodku stołu pani Weasley kłóciła si˛e z Billem o jego kolczyk; wygladało
˛
na to, że Bill nosi go od niedawna.
— . . . i jeszcze z takim okropnym kłem, naprawd˛e, Bill, co na to powiedza˛
w banku!
— Mamo, nikogo w banku nie obchodzi, jak si˛e ubieram, wystarczy, że przywoż˛e mnóstwo skarbów — tłumaczył cierpliwie Bill.
— No i te twoje włosy. . . wygladaj
˛ a˛ troch˛e głupio — powiedziała pani Weasley, dotykajac
˛ pieszczotliwie swojej różdżki. — Pozwól mi je przystrzyc. . .
— A mnie si˛e podobaja˛ — oświadczyła Ginny, która siedziała obok Billa. —
Jesteś taka staroświecka, mamo. Zreszta˛ profesor Dumbledore ma o wiele dłuższe. . .
Fred, George i Charlie rozprawiali z przej˛eciem o mistrzostwach świata.
— Wygra Irlandia, mówi˛e wam — powiedział Charlie z ustami pełnymi ziemniaków. — W półfinałach rozgromili Peru.
— Ale Bułgaria ma Wiktora Kruma — zauważył Fred.
— Krum to ich jedyny dobry zawodnik, a Irlandia ma takich siedmiu —
oświadczył Charlie. — Ale szkoda, że Anglia odpadła. To było okropne.
— A co si˛e stało? — zapytał żywo Harry, żałujac
˛ niezmiernie, że w czasie
pobytu w domu przy Privet Drive był kompletnie odci˛ety od świata czarodziejów.
Harry pasjonował si˛e quidditchem. Od pierwszego roku pobytu w Hogwarcie
grał jako szukajacy
˛ w drużynie Gryffindoru i miał Błyskawic˛e, jedna˛ z najlepszych mioteł sportowych na świecie.
— Przegrali z Transylwania˛ i to trzysta dziewi˛ećdziesiat
˛ do dziesi˛eciu — powiedział ponuro Charlie. — Miażdżaca
˛ kl˛eska. Walia przegrała z Uganda,˛ a Luksemburg rozniósł Szkocj˛e.
Pan Weasley wyczarował świeczniki z płonacymi
˛
świecami i zanim zjedli deser (domowe lody truskawkowe), ćmy zleciały si˛e do stołu, a ciepłe powietrze
przesyciła woń trawy i kapryfolium. Harry czuł, jak po tak wspaniałej kolacji
przepełnia go błogość i z rozrzewnieniem obserwował gnomy biegajace
˛ pod krzewami róż i ze śmiechem umykajace
˛ przed Krzywołapem.
Ron upewnił si˛e, że reszta rodziny zaj˛eta jest ożywiona˛ rozmowa˛ i zagadnał
˛
go cicho:
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— Wi˛ec. . . miałeś jakieś wiadomości od Syriusza?
Hermiona rozejrzała si˛e niespokojnie, wyt˛eżajac
˛ słuch.
— Tak — odpowiedział cicho Harry. — Dwa razy. U niego wszystko w porzadku.
˛
Napisałem do niego przedwczoraj. Może dostan˛e tutaj odpowiedź.
Nagle przypomniał sobie, dlaczego napisał do Syriusza i przez chwil˛e bliski
był wyznania Ronowi i Hermionie, że znowu rozbolała go blizna, i opowiedzenia
o tamtym śnie, z którego tak gwałtownie si˛e przebudził. . . ale uznał, że nie powinien ich teraz niepokoić — teraz, kiedy sam czuł si˛e tak szcz˛eśliwy i spokojny.
— Ojej, zrobiło si˛e późno — oznajmiła nagle pani Weasley, zerkajac
˛ na zegarek. — Powinniście już być wszyscy w łóżkach, jutro wstajemy o świcie. Harry,
zostaw mi swoja˛ szkolna˛ list˛e, kupi˛e ci wszystko na ulicy Pokatnej,
˛
jak b˛ed˛e robiła zakupy dla Rona i bliźniaków. Po meczu może już nie być czasu. Ostatni finał
trwał pi˛eć dni.
— Ekstra! Mam nadziej˛e, że i tym razem tak b˛edzie! — zawołał zachwycony
Harry.
— A ja mam nadziej˛e, że nie — oświadczył Percy ze świ˛etoszkowata˛ mina.˛ —
Strach pomyśleć, co bym znalazł w swojej poczcie, gdyby mnie nie było w pracy
przez pi˛eć dni.
— Tak, ktoś mógłby ci znowu podrzucić smocze łajno, no nie, Percy? — zakpił Fred.
— To była próbka nawozu z Norwegii! — oburzył si˛e Percy, oblewajac
˛ si˛e
rumieńcem. — To nie był żaden dowcip!
— Był — szepnał
˛ Fred do Harry’ego, kiedy wstawali od stołu. — My mu to
posłaliśmy.

ROZDZIAŁ SZÓSTY

Świstoklik
Harry mógłby przysiac,
˛ że dopiero co położył si˛e spać w pokoju Rona, kiedy
ktoś nim potrzasn
˛ ał.
˛
— Czas już wstawać, Harry — szepn˛eła pani Weasley, odchodzac
˛ od jego
łóżka, by obudzić Rona.
Harry wymacał okulary, założył je i usiadł. Na zewnatrz
˛ wciaż
˛ było ciemno.
Ron, wyrwany ze snu, mruknał
˛ coś niewyraźnie. Za swoim łóżkiem Harry dostrzegł dwie rozczochrane postacie, wyplatuj
˛ ace
˛ si˛e z koców.
— Co, już czas? — rozległ si˛e zaspany głos Freda.
Ubrali si˛e w milczeniu, zbyt ot˛epiali, by rozmawiać, a potem, ziewajac
˛ i przeciagaj
˛ ac
˛ si˛e, wszyscy czterej zeszli na dół do kuchni.
Pani Weasley mieszała w wielkim garnku stojacym
˛
na piecu, a pan Weasley
siedział przy stole, przegladaj
˛ ac
˛ p˛ek wielkich, pergaminowych biletów. Na widok
wchodzacych
˛
chłopców wypr˛eżył si˛e i rozpostarł ramiona, by zaprezentować swój
ubiór. Miał na sobie sweter z golfem i bardzo stare dżinsy, troch˛e na niego za duże,
z grubym skórzanym pasem.
— No i co wy na to? – zapytał niespokojnie. — Mamy tam być incognito. . .
Harry, czy wygladam
˛
jak mugol?
— Tak — odrzekł Harry, uśmiechajac
˛ si˛e. — Wspaniale.
— Gdzie jest Bill, Charlie i Pe-eee-ercy? — zapytał George, któremu nie udało
si˛e stłumić pot˛eżnego ziewni˛ecia.
— Przecież oni si˛e teleportuja,˛ prawda? — powiedziała pani Weasley, stawiajac
˛ na stole wielki garnek, z którego zacz˛eła nalewać owsiank˛e do misek. — Moga˛
troch˛e dłużej poleżeć.
Harry wiedział, że teleportacja jest bardzo trudna˛ umiej˛etnościa˛ magiczna;
˛
polegała na znikaniu w jednym miejscu i pojawianiu si˛e prawie w tej samej chwili
w innym.
— No tak, oni si˛e wyleguja˛ — burknał
˛ Fred, przysuwajac
˛ sobie misk˛e owsianki. — Dlaczego my też nie możemy si˛e teleportować?
— Bo jesteście za młodzi i nie zdaliście egzaminu — warkn˛eła pani Weasley. — Co jest z tymi dziewczynkami?
Wypadła z kuchni i po chwili usłyszeli jej kroki na schodach.
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— To trzeba zdać egzamin, żeby si˛e teleportować? — zapytał Harry.
— O, tak — odrzekł pan Weasley, wsuwajac
˛ bilety do tylnej kieszeni dżinsów. — Departament Transportu Magicznego musiał właśnie ukarać par˛e osób za
teleportowanie si˛e bez licencji. Teleportacja wcale nie jest łatwa, a jak nie zrobi
si˛e tego we właściwy sposób, może dojść do przykrych komplikacji. Ci, o których
mówi˛e, rozszczepili si˛e.
Wszyscy, prócz Harry’ego, skrzywili si˛e z niesmakiem.
— Rozszczepili si˛e? — powtórzył Harry.
— Tak, zdeportowali si˛e tylko w połowie — powiedział pan Weasley, wlewajac
˛ sobie do owsianki spora˛ porcj˛e syropu. — No i oczywiście ugrz˛eźli. Nie
mogli si˛e ruszyć ani wte, ani wewte. Musieli czekać na Czarodziejskie Pogotowie
Ratunkowe, żeby ich z powrotem poskładało do kupy. Było mnóstwo papierkowej
roboty, nie mówiac
˛ już o mugolach, którzy natkn˛eli si˛e na cz˛eści ich ciał. . .
Harry wyobraził sobie nagle par˛e nóg i jedna˛ gałk˛e oczna˛ porzucone na chodniku Privet Drive.
— I co, nic im si˛e nie stało? — zapytał wstrzaśni˛
˛ ety ta˛ wizja.˛
— Och nie — stwierdził rzeczowo pan Weasley. — Ale musieli zapłacić wysoka˛ grzywn˛e i nie sadz˛
˛ e, by znowu próbowali si˛e teleportować w takim pośpiechu. Z teleportacja˛ nie ma żartów. Wielu dorosłych czarodziejów w ogóle jej nie
stosuje. Wola˛ miotły. . . Sa˛ wolniejsze, ale bezpieczniejsze.
— Ale Bill, Charlie i Percy potrafia?
˛
— Charlie musiał dwa razy zdawać egzamin — powiedział Fred, uśmiechajac
˛
si˛e złośliwie. — Za pierwszym razem oblał. Aportował si˛e pi˛eć mil na południe
od wyznaczonego miejsca i w dodatku na głowie jakiejś starszej pani robiacej
˛
sobie spokojnie zakupy. . . Pami˛etacie?
— Tak, pami˛etamy, ale za drugim razem zdał — powiedziała pani Weasley,
wkraczajac
˛ do kuchni wśród ogólnych chichotów.
— Percy zdał dopiero dwa tygodnie temu — wyjaśnił Harry’emu George. —
Od tego czasu teleportuje si˛e co rano z sypialni do kuchni, żeby pokazać, że potrafi.
W korytarzu rozległy si˛e kroki i do kuchni weszły Hermiona i Ginny, obie
blade i zaspane.
— Dlaczego musimy zrywać si˛e tak wcześnie? — j˛ekn˛eła Ginny, która trac
˛
oczy, usiadła przy stole.
— Mamy kawałek do przejścia — odrzekł pan Weasley.
— Do przejścia? — zdziwił si˛e Harry. — Idziemy pieszo na mistrzostwa świata?
— Nie, nie, to całe mile stad
˛ — odpowiedział pan Weasley, uśmiechajac
˛
si˛e. — Ale kawałek trzeba przejść. To właśnie sprawia zwykle duża˛ trudność wielu czarodziejom: jak si˛e gdzieś zgromadzić, żeby nie ściagn
˛ ać
˛ na siebie uwagi
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mugoli. Musimy być bardzo ostrożni, kiedy podróżujemy, a co dopiero przy takich wielkich zgromadzeniach, jak mistrzostwa świata w quidditchu. . .
— George! — krzykn˛eła ostro pani Weasley i wszyscy podskoczyli.
— Co? — zapytał George niewinnym tonem, który nikogo nie zwiódł.
— Co masz w kieszeni?
— Nic!
— Nie kłam mi w żywe oczy!
Pani Weasley wycelowała różdżk˛e w kieszeń George’a i powiedziała:
— Accio!
Z kieszeni wystrzeliło kilkanaście małych, kolorowych kostek. George chciał
je złapać, ale nie zdażył
˛ i wszystkie wyladowały
˛
na wyciagni˛
˛ etej dłoni pani Weasley.
— Miałeś je zniszczyć! — fukn˛eła ze złościa,˛ pokazujac
˛ garść gigantoj˛ezycznych toffi. — Kazaliśmy ci pozbyć si˛e tego świństwa! Wywrócić mi zaraz kieszenie na lewa˛ stron˛e, obaj!
Nie była to przyjemna scena: bliźniacy najwyraźniej próbowali przeszmuglować z domu tyle toffi, ile im si˛e uda, a pani Weasley odnalazła wszystkie dopiero
dzi˛eki zakl˛eciu przywołujacemu.
˛
— Accio! Accio! Accio! — wykrzykiwała, a toffi wyskakiwały z najróżniejszych dziwnych miejsc, w tym spod podszewki kurtki George’a i zza podwini˛etych nogawek dżinsów Freda.
— Wynalezienie ich kosztowało nas sześć miesi˛ecy pracy! — zawołał Fred do
matki, kiedy wyrzucała cukierki.
— Wspaniały sposób na zmarnotrawienie sześciu miesi˛ecy! — wrzasn˛eła. —
Trudno si˛e dziwić, że zaliczyliście tak mało sumów!
Trudno też było si˛e dziwić, że atmosfera nieco si˛e zag˛eściła. Kiedy pani Weasley na pożegnanie ucałowała m˛eża w policzek, wciaż
˛ była nachmurzona, choć
nie aż tak, jak obaj bliźniacy, którzy zarzucili plecaki i wyszli z kuchni bez słowa.
— No, to bawcie si˛e dobrze — powiedziała pani Weasley — i zachowujcie si˛e
jak należy! — zawołała w kierunku pleców bliźniaków, ale nawet si˛e nie obejrzeli
ani nie odpowiedzieli. — Billa, Charliego i Percy’ego wyśl˛e gdzieś koło południa — dodała, zwracajac
˛ si˛e do pana Weasleya, kiedy on, Harry, Ron, Hermiona
i Ginny ruszyli za Fredem i George’em przez ciemny trawnik.
Było zimno, ksi˛eżyc jeszcze świecił. Jedynie słaba, zielonkawa poświata tuż
nad horyzontem wskazywała na bliskość świtu. Harry pomyślał o tysiacach
˛
czarodziejów udajacych
˛
si˛e na finał mistrzostw świata w quidditchu i przyspieszył
kroku, by zrównać si˛e z panem Weasleyem.
— W jaki sposób wszyscy si˛e tam dostana,˛ nie zwracajac
˛ na siebie uwagi
mugoli? — zapytał.
— To bardzo skomplikowana operacja — westchnał
˛ pan Weasley. — W końcu chodzi o jakieś sto tysi˛ecy czarodziejów, którzy maja˛ si˛e zgromadzić w jed48

nym miejscu, a oczywiście nie dysponujemy tak wielkim obiektem magicznym,
by wszyscy si˛e pomieścili. Sa,˛ rzecz jasna, miejsca, do których mugole nie moga˛ przeniknać,
˛ ale wystarczy sobie wyobrazić prób˛e stłoczenia stu tysi˛ecy czarodziejów na ulicy Pokatnej
˛
albo na peronie dziewi˛eć i trzy czwarte. Musieliśmy wi˛ec znaleźć jakieś odludne wrzosowisko i zastosować mnóstwo antymugolskich środków ostrożności. Całe ministerstwo pracowało nad tym miesiaca˛
mi. Przede wszystkim musieliśmy rozłożyć w czasie samo przybycie na mistrzostwa. Ci z tańszymi biletami musieli si˛e pojawić na miejscu już dwa tygodnie
temu. Pewna liczba czarodziejów wykorzystuje mugolskie środki transportu, ale
nie mogliśmy pozwolić, by zbyt wielu zatłoczyło autobusy i pociagi,
˛ a pami˛etaj,
że czarodzieje przybywaja˛ z całego świata. Oczywiście niektórzy si˛e teleportuja,˛
ale musieliśmy ustanowić bezpieczne punkty aportacji, z dala od mugoli. O ile
wiem, jest tam w pobliżu las, w sam raz na bezpieczna˛ aportacj˛e. Ci, którzy nie
chca˛ albo nie potrafia˛ si˛e teleportować, musza˛ skorzystać ze świstoklików. To takie obiekty, którymi czarodzieje przemieszczaja˛ si˛e z jednego miejsca na drugie
w określonym czasie. W razie potrzeby można nimi przenosić duża˛ grup˛e na raz.
Mamy dwieście świstoklików, rozmieszczonych w strategicznych punktach całej
Wielkiej Brytanii, a najbliższy jest na szczycie wzgórza Stoatshead, dokad
˛ właśnie idziemy.
Pan Weasley wskazał przed siebie, gdzie poza wioska˛ Ottery St Catchpole
czerniało wielkie wzniesienie.
— Jak wygladaj
˛ a˛ takie świstokliki? — zapytał zaciekawiony Harry.
— Przede wszystkim nie moga˛ rzucać si˛e w oczy — odrzekł pan Weasley. —
Wybieramy takie przedmioty, na które mugole nie zwróca˛ uwagi, a wi˛ec nie podniosa˛ z ziemi i nie zaczna˛ si˛e nimi bawić. No wiesz, coś takiego, co uznaja˛ po
prostu za śmieci.
Maszerowali ciemna,˛ mokra˛ droga˛ ku wiosce; w ciszy słychać było tylko odgłos ich kroków. Niebo bladło powoli, kiedy szli przez uśpiona˛ jeszcze wiosk˛e:
atramentowa czerń zamieniła si˛e w ciemny granat. Harry’emu zmarzły dłonie
i stopy. Pan Weasley co jakiś czas zerkał na zegarek.
Kiedy zacz˛eli si˛e wspinać na wzgórze Stoatshead, stracili ochot˛e do rozmowy.
Od czasu do czasu wpadali w niewidoczne jamy królików i potykali si˛e o g˛este
k˛epy trawy. Kiedy wreszcie wyszli na płaski szczyt, Harry był zdyszany, a nogi
zaczynały mu odmawiać posłuszeństwa.
— Huuu — wysapał pan Weasley, zdejmujac
˛ okulary i wycierajac
˛ je o sweter. — No, tempo było całkiem niezłe. . . mamy jeszcze dziesi˛eć minut.
Hermiona pojawiła si˛e na szczycie ostatnia, trzymajac
˛ si˛e za bok, bo dostała
kolki.
— Teraz musimy tylko znaleźć świstoklik — rzekł pan Weasley, zakładajac
˛
okulary i rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po ziemi. — Nie b˛edzie duży. . . No, to do dzieła.
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Rozproszyli si˛e i zacz˛eli szukać. Min˛eło jednak zaledwie kilka minut, gdy
cisz˛e rozdarł krzyk:
— Tutaj, Arturze! Tutaj, synu, mamy go!
Na tle rozgwieżdżonego nieba pojawiły si˛e dwie wysokie sylwetki.
— Amos! — zawołał pan Weasley, zmierzajac
˛ z uśmiechem na twarzy w stron˛e m˛eżczyzny, który krzyknał.
˛ Reszta ruszyła za nim.
Pan Weasley ściskał dłoń czarodziejowi o rumianej twarzy, okolonej krzaczasta˛ brazow
˛
a˛ broda,˛ który w drugiej dłoni trzymał jakiś zapleśniały stary but.
— Moi drodzy, to jest Amos Diggory — powiedział pan Weasley. — Pracuje
w Urz˛edzie Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami. I chyba znacie jego syna
Cedrika?
Cedrik Diggory był kapitanem i szukajacym
˛
drużyny Puchonów. Miał około
siedemnastu lat i uchodził za jednego z najprzystojniejszych chłopców w całej
szkole.
— Cześć — powiedział Cedrik, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po twarzach obecnych.
Wszyscy, prócz Freda i George’a, odpowiedzieli mu „cześć”. Bliźniacy tylko kiwn˛eli głowami. Do tej pory nie wybaczyli Cedrikowi wygranej z drużyna˛
Gryfonów, w pierwszym w ubiegłym roku meczu quidditcha.
— Długo musieliście w˛edrować, Arturze? — zapytał ojciec Cedrika.
— Nie za bardzo — odrzekł pan Weasley. — Mieszkamy zaraz za ta˛ wioska.˛
A wy?
— Trzeba było wstać o drugiej w nocy, prawda, Ced? B˛ed˛e rad, gdy mój syn
dostanie już wreszcie prawo teleportacji. Ale nie uskarżam si˛e. . . w końcu to finał
mistrzostw świata. Warto przejść si˛e kawałek, no i wydać worek galeonów na
bilety. I chyba jakoś si˛e udało. . . — Spojrzał dobrodusznie na trzech młodych
Weasleyów, Harry’ego, Hermion˛e i Ginny. — To wszystko twoje dzieciaki, Arturze?
— Och nie, tylko te rudzielce — odpowiedział pan Weasley, wskazujac
˛ na
swoje dzieci. — To jest Hermiona, koleżanka Rona. . . i Harry, też ich kolega ze
szkoły. . .
— Na brod˛e Merlina! — zawołał Amos Diggory, wytrzeszczajac
˛ oczy. —
Harry? Harry Potter?
— Ee. . . no. . . tak — rzekł Harry.
Harry przywykł już do tego, że ludzie przygladaj
˛ a˛ mu si˛e ciekawie, kiedy
dowiaduja˛ si˛e, kim jest, a przede wszystkim przypatruja˛ si˛e dziwnej bliźnie na
jego czole, ale wciaż
˛ budziło to w nim zażenowanie.
— Ced opowiadał o tobie, a jakże — powiedział Amos Diggory. — Tak, tak,
wiem wszystko o waszym meczu w ubiegłym roku. . . Powiedziałem mu: „Ced,
b˛edziesz miał co opowiadać swoim wnukom. Pokonałeś samego Harry’ego Pottera!”
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Harry’emu nie przychodziła do głowy żadna odpowiedź na to wyznanie, wi˛ec
milczał. Fred i George łypali niezbyt przyjaźnie na Cedrika, który lekko si˛e zmieszał.
— Tato, Harry spadł z miotły — mruknał.
˛ — Mówiłem ci. . . to był wypadek. . .
— Tak, ale ty nie spadłeś z miotły, prawda? — zagrzmiał z duma˛ Amos, walac
˛ syna po plecach. — Zawsze taki skromny, ten nasz Ced, zawsze taki dobrze
wychowany. . . ale w końcu wygrał lepszy i jestem pewny, że Harry to przyzna,
prawda, Harry? Kiedy jeden spada z miotły, a drugi z niej nie spada, nie trzeba
być geniuszem, żeby stwierdzić, który z nich lepiej lata na miotle!
— Chyba już czas — powiedział szybko pan Weasley, patrzac
˛ na zegarek. —
Amosie, czy jeszcze na kogoś czekamy?
— Nie, Lovegoodowie polecieli już tydzień temu, a Fawcettowie nie dostali
biletów. To chyba wszyscy z naszej okolicy, co?
— O ile wiem, wszyscy — odpowiedział pan Weasley. — No, mamy już tylko
minut˛e, lepiej si˛e przygotujmy. . . — Spojrzał na Harry’ego i Hermion˛e. — Trzeba
tylko dotknać
˛ świstoklika, to wszystko, wystarczy jednym palcem. . .
Z pewnym trudem, ze wzgl˛edu na wypchane plecaki, cała dziewiatka
˛ zgromadziła si˛e wokół starego buta, który Amos Diggory trzymał w wyciagni˛
˛ etej r˛ece.
Stali tak w ciasnym kr˛egu, gdy na szczycie wzgórza powiał zimny wiatr. Nikt
nic nie mówił. Harry’emu nagle przyszło do głowy, że gdyby ich teraz zobaczył
przypadkiem jakiś mugol, bardzo by si˛e zdziwił. . . Blady świt, pustkowie, a tu
dziewi˛eć osób, w tym dwie dorosłe, trzyma stary, wyświechtany but i wyraźnie na
coś czeka.
— Trzy — mruknał
˛ pan Weasley, wciaż
˛ wpatrujac
˛ si˛e w zegarek — dwa. . .
jeden. . .
Zaledwie przebrzmiało „jeden”, gdy Harry poczuł, jakby w okolicach p˛epka
coś szarpn˛eło go mocno do przodu. Jego stopy oderwały si˛e od ziemi, ramionami
wyczuwał obok siebie Rona i Hermion˛e, a wszyscy p˛edzili gdzieś pośród ryku
wiatru i migajacych
˛
barwnych plam; jego palec wskazujacy
˛ przywarł do buta,
który zdawał si˛e ciagn
˛ ać
˛ go naprzód jak pot˛eżny magnes, a potem. . .
Uderzył stopami w coś twardego, Ron wpadł na niego, zwalajac
˛ go z nóg,
świstoklik rabn
˛ ał
˛ w ziemi˛e tuż obok jego głowy, aż zadudniło.
Harry rozejrzał si˛e. Pan Weasley, pan Diggory i Cedrik stali pewnie na nogach,
choć wiatr nadal targał im włosy i ubrania, reszta leżała na ziemi.
— Piata
˛ siedem, ze wzgórza Stoatshead — rozległ si˛e głos.

ROZDZIAŁ SIÓDMY

Bagman i Crouch
Harry wyplatał
˛ si˛e z kończyn Rona i wstał. Wyladowali
˛
na jakimś zamglonym
wrzosowisku. Przed nimi stało dwóch wyraźnie zm˛eczonych i naburmuszonych
czarodziejów; jeden trzymał wielki złoty zegarek, drugi gruby zwój pergaminu
i pióro. Obaj mieli na sobie stroje mugoli, choć niezbyt szcz˛eśliwie dobrane: ten
z zegarkiem ubrany był w tweedowy garnitur i si˛egajace
˛ ud śniegowce, a jego
towarzysz w szkocki kilt i poncho.
— Dzień dobry, Bazylu — rzekł pan Weasley, podnoszac
˛ gumiak i wr˛eczajac
˛
go czarodziejowi w szkockiej spódniczce. Ten wrzucił but do wielkiej skrzyni
pełnej zużytych świstoklików, wśród których Harry dostrzegł stara˛ gazet˛e, pusta˛
puszk˛e po jakimś napoju i podziurawiona˛ piłk˛e futbolowa.˛
— Witaj, Arturze — odpowiedział Bazyl zm˛eczonym głosem. — Co, nie
w pracy? Niektórzy to maja˛ dobrze. . . my tu siedzimy od wieczora. . . Lepiej si˛e
odsuńcie, bo piata
˛ pi˛etnaście laduje
˛
spora grupa z Black Forest. Chwileczk˛e, zaraz
znajd˛e wasz kemping. . . Weasley. . . Weasley. . . — Przebiegł wzrokiem po pergaminowym zwoju. — Jakieś ćwierć mili stad,
˛ pierwsze pole namiotowe, jakie
napotkacie. Właściciel kempingu nazywa si˛e Roberts. Diggory. . . drugie pole. . .
pytaj o Payne’a.
— Dzi˛eki, Bazylu — rzekł pan Weasley i machnał
˛ r˛eka˛ na reszt˛e, by poszli za
nim.
Ruszyli opustoszałym wrzosowiskiem, niewiele wokół siebie widzac
˛ z powodu mgły. Po jakichś dwudziestu minutach z mgły wyłonił si˛e kamienny domek,
a obok niego brama. Poza nimi Harry dostrzegł widmowe zarysy setek namiotów
pokrywajacych
˛
łagodne zbocze si˛egajace
˛ ciemnego lasu na horyzoncie. Pożegnali
si˛e z Diggorymi i podeszli do kamiennego domku.
W drzwiach stał jakiś m˛eżczyzna, obserwujacy
˛ kemping. Harry natychmiast
rozpoznał w nim prawdziwego mugola. Kiedy m˛eżczyzna usłyszał ich kroki, odwrócił si˛e, by zobaczyć, kto nadchodzi.
— Dzień dobry! — zagadnał
˛ go dziarsko pan Weasley.
— Dzień dobry — odpowiedział mugol.
— Czy pan Roberts?
— Zgadza si˛e — odrzekł pan Roberts. — A pan?
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— Weasley. . . dwa namioty, rezerwacja sprzed paru dni.
— Taak — powiedział pan Roberts, zerkajac
˛ na list˛e przybita˛ do drzwi. —
Macie miejsce tuż pod lasem. Na jedna˛ dob˛e?
— Tak jest — odrzekł pan Weasley.
— Wi˛ec płaci pan od razu?
— Ee. . . tak jest. . . oczywiście. . . — wyjakał
˛ pan Weasley. — Odszedł nieco
na bok i gestem przywołał do siebie Harry’ego. — Pomóż mi, Harry — mruknał,
˛
wyciagaj
˛ ac
˛ z kieszeni zwitek mugolskich banknotów i rozwijajac
˛ je po kolei. —
Ten to. . . dziesi˛eć? Aha, teraz widz˛e te maleńkie cyferki. . . wi˛ec to piatka?
˛
— Dwudziestka — poprawił go cicho Harry, świadom, że pan Roberts chciwie
łowi każde ich słowo.
— No tak, wi˛ec to b˛edzie. . . no, nie wiem. . . te papierowe świstki. . .
— Z zagranicy? — zapytał pan Roberts, kiedy pan Weasley wrócił do niego
z odliczonymi poprawnie banknotami.
— Z zagranicy? — powtórzył pan Weasley, szczerze zdziwiony.
— Nie pan pierwszy ma kłopoty z banknotami — odrzekł pan Roberts, przygladaj
˛ ac
˛ mu si˛e uważnie. — Dziesi˛eć minut temu miałem tu takich dwóch, co mi
próbowali zapłacić złotymi monetami wielkości kołpaków samochodowych.
— Naprawd˛e? — zapytał nerwowo pan Weasley.
Pan Roberts zaczał
˛ grzebać w puszce, żeby znaleźć drobne i wydać reszt˛e.
— Jeszcze nigdy nie było tu takich tłumów — powiedział nagle, spogladaj
˛ ac
˛
znowu na zamglone pole biwakowe. — Setki rezerwacji. Zwykle ludzie pojawiaja˛
si˛e bez zapowiedzi. . .
— Czy to w porzadku?
˛
— zapytał pan Weasley, wyciagaj
˛ ac
˛ r˛ek˛e po drobne,
ale pan Roberts nie kwapił si˛e, by mu je wr˛eczyć.
— No chyba — odrzekł z zaduma.˛ — Wala˛ tu ze wszystkich stron. Mnóstwo
cudzoziemców. I nie tylko zwykłych cudzoziemców. No, wie pan, jest tu kupa
bardzo dziwnych typów. Kraży
˛ tu, na przykład, facet w kilcie i poncho.
— A nie powinien? — zapytał z niepokojem pan Weasley.
— To chyba coś w rodzaju. . . bo ja wiem. . . jakiegoś zjazdu, czy co. . . Wszyscy jakby si˛e znali. Jakieś wielkie przyj˛ecie, czy co?
W tym momencie tuż obok drzwi domku pojawił si˛e znikad
˛ czarodziej w pumpach.
— Obliviate! — powiedział ostrym tonem, wskazujac
˛ różdżka˛ na pana Robertsa.
Pan Roberts potoczył wokoło bł˛ednym wzrokiem, czoło mu si˛e wygładziło,
a na twarzy pojawił wyraz błogiej nieświadomości. Harry rozpoznał objawy nagłego zmodyfikowania pami˛eci.
— Oto plan kempingu — powiedział łagodnie do pana Weasleya. — I pańska
reszta.
— Bardzo dzi˛ekuj˛e — odpowiedział pan Weasley.
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Czarodziej w pumpach odprowadził ich do bramy kempingu. Wygladał
˛
na
zm˛eczonego, podbródek miał siny od zarostu, a oczy podkrażone.
˛
Kiedy już odeszli kawałek, mruknał
˛ do pana Weasleya:
— Mamy z nim sporo kłopotów. Żeby si˛e dobrze czuł, trzeba na niego rzucać zakl˛ecie zapomnienia z dziesi˛eć razy w ciagu
˛ jednego dnia. A Ludo Bagman
w ogóle si˛e niczym nie przejmuje. Wał˛esa si˛e po całym kempingu, rozprawiajac
˛
o tłuczkach i kaflach, a tak si˛e przy tym wydziera, jakby nie wiedział o antymugolskich środkach bezpieczeństwa. Naprawd˛e, odetchn˛e, jak już to wszystko si˛e
skończy. No to do zobaczenia, Arturze.
I zdeportował si˛e.
— Myślałam, że pan Bagman jest dyrektorem Departamentu Magicznych Gier
i Sportów — powiedziała Ginny, lekko zaskoczona. — Chyba nie powinien rozmawiać o tłuczkach, kiedy mugole sa˛ w pobliżu, prawda?
— Ano chyba nie — zgodził si˛e pan Weasley, uśmiechajac
˛ si˛e i prowadzac
˛ ich
przez bram˛e. — Ale Ludo zawsze jest troch˛e. . . no. . . lekkomyślny, jeśli chodzi
o bezpieczeństwo. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić wspanialszego szefa
Departamentu Sportów. Sam grał w quidditcha, i to w reprezentacji Anglii. Był
najlepszym pałkarzem, jakiego kiedykolwiek miały Osy z Wimbourne.
Wspinali si˛e po zamglonym zboczu, mi˛edzy długimi rz˛edami namiotów.
Wi˛ekszość wygladała
˛
prawie normalnie; ich mieszkańcy najwyraźniej starali si˛e,
by wygladały
˛
jak mugolskie, co nie przeszkadzało im jednak pododawać tu i ówdzie kominów, dzwonków z raczkami
˛
czy blaszanych wiatrowskazów. Niektóre namioty były jednak tak jawnie czarodziejskie, iż trudno si˛e było dziwić, że
wzbudziły w panu Robertsie podejrzliwość. W połowie zbocza stał prawdziwy
pałac z pasiastego jedwabiu; u wejścia było uwiazanych
˛
kilka żywych pawi. Nieco dalej min˛eli namiot o trzech pi˛etrach i kilku wieżyczkach, a tuż za nim ktoś
wyczarował sobie przed namiotem wystawny ogródek, z sadzawka˛ dla ptaków,
zegarem słonecznym i fontanna.˛
— Zawsze to samo — mruknał
˛ pan Weasley, uśmiechajac
˛ si˛e. — Tak nam
trudno oprzeć si˛e pokusie zrobienia wrażenia na innych, kiedy jesteśmy razem.
Ach, ale spójrzcie, oto nasze miejsce!
Doszli do skraju lasu na szczycie wzgórza. Było tam puste miejsce oznaczone
tabliczka˛ z napisem: „Weezly”.
— Trudno o lepsze miejsce! — zachwycił si˛e pan Weasley. — Stadion jest
tuż za lasem, bliżej już być nie mogło. — Zrzucił plecak z ramion. — No i niespodzianka! — dodał, wyraźnie podniecony. — Nie wolno używać czarów, bo
znajdujemy si˛e na terenie mugoli. Rozbijemy namioty własnor˛ecznie! Nie powinno być z tym trudności. . . mugole zawsze tak robia.˛ . . Hej, Harry, jak myślisz, od
czego powinniśmy zaczać?
˛
Harry jeszcze nigdy nie był na kempingu. Dursleyowie nigdzie go nie zabierali; kiedy sami wyjeżdżali z miasta, woleli zostawiać go u sasiadki,
˛
starej pani
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Figg. Z pomoca˛ Hermiony udało mu si˛e jednak rozwikłać zagadk˛e przeznaczenia
poszczególnych tyczek, linek i kołków, i w końcu — choć pan Weasley bardziej
przeszkadzał, niż pomagał, bo ogarn˛eło go prawdziwe podniecenie, gdy doszło do
użycia drewnianego młotka — udało im si˛e wznieść dwa podniszczone dwuosobowe namioty.
Wszyscy cofn˛eli si˛e, by podziwiać swe dzieło. Harry był pewien, iż nikt si˛e
nie domyśli, że namioty należa˛ do czarodziejów. Był jednak pewien kłopot: kiedy
pojawia˛ si˛e Bill, Charlie i Percy, b˛edzie ich razem dziesi˛ecioro. Hermiona też
chyba o tym pomyślała, bo spojrzała na niego wymownie, kiedy pan Weasley
wczołgał si˛e na czworakach do pierwszego namiotu.
— B˛edzie nam troch˛e ciasno — zawołał — ale chyba jakoś si˛e pomieścimy.
Właźcie tu i sami zobaczcie.
Harry zgiał
˛ si˛e w pół, zajrzał do środka i szcz˛eka mu opadła ze zdumienia.
Wn˛etrze przypominało staromodne trzypokojowe mieszkanie, z łazienka˛ i kuchnia.˛ I, co jeszcze dziwniejsze, umeblowanie było w zupełnie tym samym stylu,
co w mieszkaniu pani Figg: źle dobrane fotele przykryte były szydełkowanymi
pokrowcami, a w powietrzu unosił si˛e ostry zapach kotów.
— Ale nie zabawimy tu długo — powiedział pan Weasley, ocierajac
˛ sobie łysin˛e chustka˛ i spogladaj
˛ ac
˛ na cztery pi˛etrowe łóżka stojace
˛ w sypialni. — Sprz˛et
turystyczny pożyczyłem od Perkinsa, kolegi z biura. Biedaczysko, już go nie używa, złapał lumbago.
Podniósł zakurzony czajnik i zajrzał do środka.
— B˛edzie nam potrzebna woda. . .
— Na planie, który dostaliśmy od tego mugola, jest zaznaczony kran — powiedział Ron, który wczołgał si˛e do namiotu za Harrym. Wygladało
˛
na to, że
niezwykłe proporcje wn˛etrza nie zrobiły na nim żadnego wrażenia.
— Po drugiej stronie kempingu.
— To może byście przynieśli troch˛e wody. . . — pan Weasley zwrócił si˛e do
Rona, Harry’ego i Hermiony, wr˛eczajac
˛ im czajnik i par˛e rondli — a my tymczasem znajdziemy troch˛e drewna na ognisko.
— Przecież mamy tu piec — powiedział Ron. — Możemy po prostu. . .
— Ron, antymugolskie środki bezpieczeństwa! — przypomniał mu pan Weasley, wciaż
˛ bardzo podekscytowany. — Prawdziwi mugole na kempingu zawsze
rozpalaja˛ ognisko, żeby sobie coś ugotować. Sam widziałem!
Po krótkim zwiedzeniu namiotu dziewczynek, nieco mniejszego od namiotu
chłopców, ale pozbawionego kociego zapachu, Harry, Ron i Hermiona wyprawili
si˛e na drugi koniec kempingu z czajnikiem i rondlami.
Teraz, gdy wzeszło słońce i mgła opadła, ujrzeli całe miasto namiotów, rozcia˛
gajace
˛ si˛e we wszystkie strony. Szli powoli, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e z ciekawościa˛ dookoła. Dopiero teraz Harry zaczał
˛ sobie zdawać spraw˛e z tego, ilu czarodziejów musi
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być na świecie; do tej pory jakoś nie myślał o tych, którzy mieszkaja˛ w innych
krajach.
Obozowicze zaczynali si˛e budzić. Pierwsze wychyn˛eły z namiotów rodziny
z małymi dziećmi; Harry jeszcze nigdy nie widział tak małych czarownic i czarodziejów. Jakiś mały, najwyżej dwuletni chłopczyk przycupnał
˛ przy wielkim namiocie w kształcie piramidy, trzymajac
˛ w r˛eku różdżk˛e i z uciecha˛ dźgajac
˛ nia˛
nagiego ślimaka w trawie, który powoli powi˛ekszał si˛e do rozmiarów salami. Właśnie przechodzili obok niego, gdy z namiotu wypadła matka.
— Ile razy mam ci powtarzać, Kevin? NIE WOLNO — DOTYKAĆ —
RÓŻDŻKI — TATUSIA. . . ojej!!!
Niechcacy
˛ nastapiła
˛
na wielkiego ślimaka, który rozp˛ekł si˛e z trzaskiem. Jej
krzyki niosły si˛e za nimi długo, pomieszane z wrzaskami chłopczyka: „Pop˛ekałaś
ślimaka! Pop˛ekałaś ślimaka!”
Nieco dalej zobaczyli dwie małe czarodziejki, niewiele starsze od Kevina, które latały na dziecinnych miotełkach tuż nad trawa.˛ Dostrzegł je już przedstawiciel
Ministerstwa Magii i kiedy przebiegał obok Harry’ego, Rona i Hermiony, usłyszeli, jak mruczy pod nosem:
— W biały dzień! A rodzicom pewno nie chce si˛e wstać, żeby przypilnować
swoje dzieci. . .
Tu i tam dorośli czarodzieje wyłaniali si˛e z namiotów i zabierali do przygotowywania śniadania. Niektórzy rozgladali
˛
si˛e ukradkiem i wyczarowywali ogień
różdżkami, inni wyjmowali mugolskie zapałki i pocierali je o pudełka z takimi
minami, jakby byli pewni, że nic z tego nie wyjdzie. Trzech czarodziejów z Afryki rozprawiało o czymś z przej˛eciem; wszyscy mieli na sobie długie białe szaty
i piekli na rożnie coś, co przypominało królika. Grupa amerykańskich czarownic w średnim wieku plotkowała wesoło pod rozpi˛etym mi˛edzy linkami dwóch
namiotów transparentem, na którym było wypisane: INSTYTUT CZAROWNIC
Z SALEM. Z namiotów, które mijali, Harry wychwytywał strz˛epy rozmów w nie
znanych mu j˛ezykach, a choć nie rozumiał ani słowa, wyczuwał w tych głosach
wielkie podniecenie.
— Czy coś jest nie tak z moimi oczami, czy naprawd˛e wszystko zrobiło si˛e
zielone? — zapytał nagle Ron.
Z jego oczami było wszystko w porzadku.
˛
Weszli mi˛edzy grup˛e namiotów porośni˛etych g˛esta˛ koniczyna,˛ tak że wygladały
˛
jak małe, dziwaczne pagórki. Z namiotów wygladały
˛
roześmiane twarze. A potem usłyszeli, że za ich plecami ktoś
wykrzykuje ich imiona.
— Harry! Ron! Hermiona!
Był to Seamus Finnigan, ich kolega z czwartej klasy. Siedział przed porośni˛etym koniczyna˛ namiotem, z jasnowłosa˛ kobieta,˛ która musiała być jego matka,˛
i swoim najlepszym przyjacielem, Deanem Thomasem. Obaj byli z Gryffindoru.
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— Jak wam si˛e podobaja˛ nasze dekoracje? — zapytał Seamus, uśmiechajac
˛
si˛e szeroko, kiedy Harry, Ron i Hermiona podeszli, by si˛e z nim przywitać. —
Ministerstwo nie jest nimi zachwycone.
— A niby dlaczego mielibyśmy si˛e wstydzić naszych barw narodowych? —
obruszyła si˛e pani Finnigan. — Powinniście zobaczyć, jak wygladaj
˛ a˛ namioty
Bułgarów. Mam nadziej˛e, że kibicujecie Irlandii? — dodała, świdrujac
˛ spojrzeniem Harry’ego, Rona i Hermion˛e.
Zapewnili ja,˛ że oczywiście kibicuja˛ Irlandii, a gdy odeszli, Ron zauważył:
— Spróbowalibyśmy odpowiedzieć co innego. . .
— Ciekawa jestem, czym poobwieszali swoje namioty Bułgarzy — powiedziała Hermiona.
— Chodźmy zobaczyć — zaproponował Harry, wskazujac
˛ na duża˛ grup˛e namiotów w oddali, nad która˛ powiewała biało-zielono-czerwona bułgarska flaga.
Namioty Bułgarów nie były pokryte żywymi roślinami, za to do każdego był
przymocowany plakat z twarza˛ jakiegoś gbura z g˛estymi czarnymi brwiami. Twarz
na fotografii była, oczywiście, ruchoma, ale tylko mrugała i łypała groźnie spod
nastroszonych brwi.
— Krum — powiedział cicho Ron.
— Co? — zapytała Hermiona.
— Krum! — powtórzył Ron. — Wiktor Krum, szukajacy
˛ Bułgarów!
— Wyglada
˛ dość ponuro — powiedziała Hermiona, spogladaj
˛ ac
˛ na dziesiatki
˛
Krumów mrugajacych
˛
i łypiacych
˛
na nich groźnie.
— Dość ponuro? — Ron wzniósł oczy ku niebu. — A co to ma za znaczenie,
jak on wyglada?
˛
Jest naprawd˛e niewiarygodny. I wcale nie jest taki stary. Ma
najwyżej osiemnaście lat albo coś koło tego. To prawdziwy geniusz, poczekaj do
wieczora, to sama zobaczysz.
W rogu pola namiotowego utworzyła si˛e już mała kolejka do kranu z woda.˛
Harry, Ron i Hermiona stan˛eli na końcu, tuż za dwoma czarodziejami kłócacymi
˛
si˛e o coś zażarcie. Jednym był staruszek w długiej nocnej koszuli w kwiatki. Drugi
był najwyraźniej pracownikiem Ministerstwa Magii; w r˛eku trzymał par˛e spodni
w prażki
˛ i wygladał,
˛
jakby miał si˛e rozpłakać ze złości.
— Załóż je, Archie, nie badź
˛ głupi, przecież nie możesz paradować w czymś
takim, mugole przy bramie już zaczynaja˛ coś podejrzewać. . .
— Kupiłem to w sklepie mugoli — upierał si˛e staruszek. — Mugole to nosza.˛
— Mugolskie kobiety, Archie, nie m˛eżczyźni! M˛eżczyźni nosza˛ to! — odpowiedział czarodziej z ministerstwa, wymachujac
˛ spodniami w prażki.
˛
— Ani myśl˛e chodzić w czymś takim — odrzekł oburzony staruszek. — Lubi˛e, jak mi przewiewa intymne zakatki,
˛ to bardzo zdrowe. . .
Hermiona dostała takiego ataku śmiechu, że musiała chyłkiem wycofać si˛e
z kolejki i wróciła dopiero wtedy, gdy Archie nabrał wody i odszedł.
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Wracali dużo wolniej, objuczeni pełnymi wody rondlami i czajnikiem. Tu
i tam dostrzegali znajome twarze innych uczniów Hogwartu z rodzinami. Oliver
Wood, były kapitan drużyny Gryfonów, który dopiero co skończył Hogwart, zaciagn
˛ ał
˛ Harry’ego do namiotu swoich rodziców, by go im przedstawić, po czym,
cały podniecony, oświadczył, że właśnie go zwerbowali do rezerwowej drużyny Zjednoczonych z Puddlemore. Potem powitał ich z daleka Ernie Macmillan,
Puchon z czwartej klasy, a nieco dalej zobaczyli Cho Chang, bardzo ładna˛ dziewczyn˛e, która grała na pozycji szukajacego
˛
w drużynie Krukonów. Pomachała do
nich r˛eka˛ i uśmiechn˛eła si˛e do Harry’ego, który machajac
˛ do niej, chlusnał
˛ na siebie woda.˛ Głównie po to, by przerwać głupie chichoty Rona, wskazał szybko na
duża˛ grup˛e nastolatków, których nigdy przedtem nie widział.
— Jak myślisz, kim oni sa?
˛ — zapytał. — Jakoś nie pami˛etam, żebym ich
spotkał w Hogwarcie, a ty?
— Oni chyba sa˛ z zagranicy — odpowiedział Ron. — Wiem, że jest kilka
zagranicznych szkół, ale jeszcze nigdy nie spotkałem ucznia którejś z nich. Bill
korespondował z kimś z Brazylii. . . dawno, dawno temu. . . i chciał pojechać tam
na wymian˛e, ale rodzice nie mogli sobie na to pozwolić. Jego korespondencyjny
kumpel obraził si˛e i przysłał mu zaczarowany kapelusz, jak Bill go włożył, uschły
mu uszy.
Harry roześmiał si˛e, ale nie wyraził na głos zdziwienia, które go ogarn˛eło,
gdy usłyszał o innych szkołach dla czarodziejów. Teraz, widzac
˛ przedstawicieli
tylu różnych narodowości, poczuł si˛e głupio, bo do tej pory jakoś nie pomyślał, że
istnieja˛ inne szkoły magii poza Hogwartem. Zerknał
˛ na Hermion˛e, ale ta nie zdawała si˛e ani troch˛e zaskoczona. No tak, na pewno przeczytała o nich w ksiażkach,
˛
które tak nami˛etnie pochłaniała.
— Ale was długo nie było — powiedział George, kiedy w końcu dotarli do
namiotów Weasleyów.
— Spotkaliśmy mas˛e znajomych — odrzekł Ron, stawiajac
˛ czajnik na ziemi. — Co, jeszcze nie rozpaliliście ogniska?
— Tata ma ekstra ubaw z tymi zapałkami — powiedział Fred.
Panu Weasleyowi jeszcze si˛e nie udało rozpalić ogniska, ale bynajmniej nie
dlatego, że nie próbował. Wokół niego leżało na ziemi mnóstwo zapałek, a on
sam był wniebowzi˛ety.
— Uuuups! — zawołał, kiedy mu si˛e udało zapalić kolejna˛ zapałk˛e, która˛
natychmiast z wrażenia upuścił.
— Prosz˛e mi to dać, panie Weasley — powiedziała uprzejmie Hermiona, wyjmujac
˛ mu pudełko z r˛eki i zabierajac
˛ si˛e do pokazania, jak to należy zrobić.
W końcu rozpalili ognisko, ale min˛eła kolejna godzina, zanim udało im si˛e
coś nad nim ugotować. Ale nie nudzili si˛e, czekajac.
˛ Okazało si˛e, że ich namioty położone sa˛ przy głównej arterii obozowiska, po której wciaż
˛ kr˛ecili si˛e tam
i z powrotem przedstawiciele Ministerstwa Magii, pozdrawiajac
˛ serdecznie pana
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Weasleya. Pan Weasley komentował głośno te spotkania, głównie z myśla˛ o Harrym i Hermionie, bo jego własne dzieci zbyt wiele wiedziały o ministerstwie, by
mogło je to interesować.
— To był Cuthbert Mockridge, kierownik Urz˛edu Łaczności
˛
z Goblinami. . .
a tu idzie Gilbert Wimple, pracuje w Komisji Eksperymentalnych Zakl˛eć, od jakiegoś czasu ma te różki. . . Cześć, Arnie. . . To Arnold Peasegood, jest amnezjatorem. . . no, wiesz, członkiem specjalnej brygady, która interweniuje, kiedy ktoś
przypadkowo użyje zakl˛ecia. . . a to Bod˛e i Croaker. . . sa˛ niewymownymi. . .
— Kim?
— Pracuja˛ w Departamencie Tajemnic, ściśle tajne, nikt nie wie, czym si˛e
zajmuja.˛ . .
W końcu, kiedy w ognisku zrobiło si˛e tyle żaru, że zacz˛eli gotować jajka i parówki, spomi˛edzy drzew wyszli ku nim Bill, Charlie i Percy.
— Właśnie si˛e zaportowaliśmy, tato! — zawołał Percy. — Ach, wspaniale,
jest drugie śniadanie!
Spałaszowali już połow˛e jajek i parówek, kiedy pan Weasley zerwał si˛e na
nogi i zaczał
˛ wymachiwać r˛eka˛ do m˛eżczyzny, który szedł ku nim wielkimi krokami.
— A oto i najważniejsza osoba! Ludo!
Ludo Bagman okazał si˛e najosobliwsza˛ postacia,˛ jaka˛ Harry do tej pory zobaczył, właczaj
˛
ac
˛ starego pana Archie w nocnej koszuli w kwiatki. Miał na sobie
długa˛ szat˛e do quidditcha w szerokie, poziome, żółto-czarne pasy, z ogromna˛ osa˛
na piersiach. Sprawiał wrażenie pot˛eżnie zbudowanego m˛eżczyzny, który nieco
przytył; szata opinała si˛e ciasno na wielkim brzuchu, którego na pewno nie miał,
gdy grywał w quidditcha w reprezentacji Anglii. Nos miał złamany (pewnie dostał tłuczkiem, pomyślał Harry), ale okragłe
˛ niebieskie oczy, krótkie jasne włosy
i różowa cera nadawały mu wyglad
˛ wyjatkowo
˛
wyrośni˛etego ucznia.
— Ahoj! — zawołał uradowany.
Szedł tak, jakby miał do stóp przymocowane spr˛eżyny i najwyraźniej był
w stanie euforii.
— Arturze, mój stary — wysapał, kiedy dotarł do ogniska — ale dzień, co?
Co za dzień! Trudno sobie wymarzyć lepsza˛ pogod˛e! B˛edziemy mieli wieczór bez
jednej chmurki. . . i wszystko idzie jak w zegarku. . . mówi˛e ci, nie mam nic do
roboty!
W tym momencie za jego plecami przebiegła grupka skrajnie wyczerpanych czarodziejów z ministerstwa, pokazujacych
˛
sobie buchajacy
˛ w niebo snop
fioletowych iskier, najwyraźniej z czarodziejskiego ogniska.
Percy podskoczył do niego z wyciagni˛
˛ eta˛ r˛eka.˛ Nie najlepsza opinia, jaka˛ Ludo Bagman miał w swoim departamencie, najwidoczniej nie przeszkadzała Percy’emu w ch˛eci zrobienia najlepszego wrażenia.

59

— Ach. . . tak. . . — powiedział z uśmiechem pan Weasley — to mój syn,
Percy, właśnie podjał
˛ prac˛e w ministerstwie. . . a to Fred. . . nie, przepraszam, to
George. . . to jest Fred. . . Bill, Charlie, Ron. . . moja córka Ginny. . . i przyjaciele
Rona, Hermiona Granger i Harry Potter.
Bagman lekko drgnał,
˛ gdy usłyszał nazwisko Harry’ego, a jego wzrok pow˛edrował szybko do blizny na jego czole.
— Słuchajcie — ciagn
˛ ał
˛ pan Weasley — to jest Ludo Bagman, dobrze wiecie,
kim jest, to dzi˛eki niemu mamy takie świetne miejsca. . .
Bagman rozpromienił si˛e, ale machnał
˛ r˛eka,˛ jakby chciał dać do zrozumienia,
że to dla niego drobnostka.
— Arturze, nie postawiłbyś paru galeonów na wynik meczu? — zapytał żywo, podzwaniajac
˛ złotem ukrytym w kieszeniach swojej żółto-czarnej szaty, a sa˛
dzac
˛ po dźwi˛eku, musiało go być sporo. — Roddy Pontner już postawił na to,
że Bułgaria zdob˛edzie pierwszego gola. . . zgodziłem si˛e na jeden do dziewi˛eciu,
bo przecież Irlandia ma najlepsza˛ od wielu lat trójk˛e napastników. . . a mała Agata
Timms postawiła połow˛e udziału w swojej hodowli w˛egorzy na to, że mecz b˛edzie
trwał co najmniej tydzień.
— Och. . . a wi˛ec dobrze. . . — powiedział pan Weasley. — Zaraz. . . postawiłbym galeona na wygrana˛ Irlandii. . .
— Galeona? — Ludo Bagman zrobił nieco zawiedziona˛ min˛e, ale natychmiast
si˛e zreflektował. — Świetnie, znakomicie. . . ktoś jeszcze chce postawić?
— Nie uważasz, że oni sa˛ troch˛e za młodzi na hazard? — powiedział pan
Weasley. — Molly to by si˛e nie spodobało. . .
— Postawimy trzydzieści siedem galeonów, pi˛etnaście sykli i trzy knuty —
oświadczył Fred, kiedy razem z George’em szybko podliczyli swoje oszcz˛edności — że zwyci˛eży Irlandia, ale Wiktor Krum zdob˛edzie znicza.. I możemy dorzucić lipna˛ różdżk˛e.
— Daj spokój, chyba nie zamierzasz pokazywać panu Bagmanowi takich głupot. . . — syknał
˛ Percy, ale Bagman najwidoczniej był odmiennego zdania o lipnej
różdżce, przeciwnie, jego chłopi˛eca twarz aż si˛e zarumieniła z podniecenia, gdy
wział
˛ ja˛ od Freda, a kiedy różdżka zaskrzeczała głośno i zamieniła si˛e w gumowego kurczaka, ryknał
˛ śmiechem.
— Super! Od lat nie widziałem tak świetnej podróbki! Płac˛e za nia˛ pi˛eć galeonów!
Percy zamarł z mina,˛ w której zdumienie mieszało si˛e z niesmakiem.
— Chłopcy — mruknał
˛ cicho pan Weasley — nie chc˛e, żebyście si˛e zakładali. . . to wasze wszystkie oszcz˛edności. . . Matka. . .
— Nie psuj wszystkim dobrej zabawy, Arturze! — zagrzmiał Ludo Bagman,
podzwaniajac
˛ złotem jak szalony. — To stare byki, sami wiedza,˛ czego chca!
˛ To
co, uważacie, że Irlandia zwyci˛eży, ale Krum złapie znicza? Małe szans˛e. . . na-
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prawd˛e małe szans˛e. . . słuchajcie, za taki zakład dam wam niezłe fory. . . Zaraz,
jak dodamy pi˛eć galeonów za t˛e śmieszna˛ różdżk˛e, to b˛edziemy mieli razem. . .
Pan Weasley patrzył z rozpacza˛ w oczach, jak Ludo Bagman wyciagn
˛ ał
˛ notatnik i pióro i zaczał
˛ wpisywać imiona bliźniaków.
— Ju-huu! — krzyknał
˛ George, biorac
˛ od Bagmana zwitek pergaminu i chowajac
˛ go za pazucha.˛
Bagman odwrócił si˛e do pana Weasley’a z rozpromienionym obliczem.
— Nie pocz˛estowałbyś mnie kubkiem herbatki, co? Szukam Barty’ego Croucha. Mam trudności z moim bułgarskim partnerem, nie rozumiem ani słowa z tego, co mówi. Barty na pewno coś by z tego skapował. Zna około stu pi˛ećdziesi˛eciu
j˛ezyków.
— Pan Crouch? — zapytał Percy, którego twarz, do tej chwili st˛eżała w wyrazie pot˛epienia, nagle ożyła. — Zna ich dwieście! Trytoński, goblidegucki, trollański. . .
— Każdy zna trollański — przerwał mu lekceważaco
˛ Fred. — Wystarczy tylko wskazywać palcem i chrzakać.
˛
Percy rzucił Fredowi wyjatkowo
˛
mordercze spojrzenie i zaczał
˛ energicznie
grzebać w ognisku, żeby wod˛e w czajniku ponownie doprowadzić do wrzenia.
— Ludo, wiecie już coś o Bercie Jorkins? — zapytał pan Weasley, kiedy Bagman usiadł mi˛edzy nimi na trawie.
— Nic — odpowiedział spokojnie Bagman. — Ale na pewno si˛e znajdzie.
Biedna stara Berta. . . pami˛eć jak dziurawy kociołek i za knut zmysłu orientacji.
Założ˛e si˛e, że po prostu gdzieś zabładziła.
˛
Zobaczysz, że któregoś dnia w październiku wkroczy do biura, z przekonaniem, że wciaż
˛ jest lipiec.
— Nie uważasz, że warto by już kogoś po nia˛ wysłać? — zapytał pan Weasley
niepewnie, gdy Percy podał Bagmanowi kubek z herbata.˛
— Barty Crouch wciaż
˛ to powtarza — odrzekł Bagman, a jego okragłe
˛ oczy
rozszerzyły si˛e niewinnie — ale teraz wszyscy sa˛ bardzo potrzebni. Och. . . o wilku mowa. . . Barty!
Przy ognisku zaportował si˛e czarodziej, b˛edacy
˛ dokładnym przeciwieństwem
Ludona Bagmana, rozwalonego na trawie w swoim starym kostiumie drużyny
Os. Bart Crouch był sztywnym, wyprostowanym starszym jegomościem, ubranym w nieskazitelny garnitur bez jednej zmarszczki, i pod krawatem. Przedziałek
dzielacy
˛ jego szare włosy był aż nienaturalnie prosty, a jego krótkie wasiki
˛
wygladały,
˛
jakby je przystrzyżono, używajac
˛ suwaka logarytmicznego. Buty miał
wyczyszczone na wysoki połysk. Harry od razu zrozumiał, dlaczego Percy tak go
uwielbiał. Percy zawsze był zwolennikiem ścisłego przestrzegania zasad i regulaminów, a pan Crouch tak doskonale dostosował si˛e do polecenia przebrania si˛e
za mugola, że mógłby uchodzić za wysokiego urz˛ednika jakiegoś mugolskiego
banku. Nawet wuj Vernon nie rozpoznałby w nim czarodzieja.
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— Usiadź
˛ sobie z nami na trawce — powiedział swobodnie Bagman, poklepujac
˛ ziemi˛e obok siebie.
— Nie, dzi˛ekuj˛e, Ludo — odrzekł Crouch, a w jego głosie zabrzmiała nuta
zniecierpliwienia. — Wsz˛edzie ci˛e szukam. Bułgarzy nalegaja,˛ żebyśmy dostawili
tuzin foteli w loży honorowej.
— Ach, wi˛ec o to im chodzi? A ja myślałem, że ten facet prosi mnie o miejsce
w jakimś dużym hotelu. Mówi z silnym akcentem.
— Panie Crouch! — wydyszał Percy, zginajac
˛ si˛e w półukłonie, co sprawiło,
że wygladał,
˛
jakby nagle wyrósł mu garb. — Może zechciałby pan wypić kubek
goracej
˛ herbaty?
— Och — powiedział pan Crouch, patrzac
˛ na Percy’ego z łagodnym zdziwieniem. — Tak. . . dzi˛ekuj˛e ci, Weatherby.
Fred i George parskn˛eli w swoje kubki. Percy, zaczerwieniony po uszy, rzucił
si˛e do czajnika.
— Och. . . Arturze, z toba˛ też chciałem zamienić słówko — rzekł pan Crouch,
spogladaj
˛ ac
˛ bystro na pana Weasleya. — Ali Bashir wstapił
˛ na wojenna˛ ścieżk˛e.
Chce z toba˛ rozmawiać na temat twojego embarga na latajace
˛ dywany.
Pan Weasley westchnał
˛ ci˛eżko.
— Posłałem mu w zwiazku
˛
z tym sow˛e w zeszłym tygodniu. I żebym mówił mu to raz czy dwa. . . Powtarzałem mu setki razy: w Rejestrze Zakazanych
Obiektów Magicznych dywany figuruja˛ jako produkty mugolskie. Ale czy do niego w ogóle coś dociera?
— Watpi˛
˛ e — powiedział pan Crouch, biorac
˛ kubek od Percy’ego. — Uparł
si˛e, by je eksportować do Anglii.
— No cóż, w Wielkiej Brytanii dywany nigdy nie zastapi
˛ a˛ mioteł, prawda? —
odezwał si˛e Bagman.
— Ali uważa, że jest duże zapotrzebowanie rynkowe na pojazd rodzinny —
powiedział pan Crouch. — Pami˛etam, że mój dziadek miał strzyżonego axminstera na dwanaście osób. . . ale, rzecz jasna, to było w czasach, kiedy dywany nie
były jeszcze zakazane.
Powiedział to w sposób nie pozostawiajacy
˛ cienia watpliwości,
˛
że jego przodkowie ściśle przestrzegali prawa.
— Mamy troch˛e roboty, co, Barty? — zagadnał
˛ Bagman dziarskim tonem.
— Sporo — odpowiedział sucho pan Crouch. — Zorganizowanie świstoklików na pi˛eciu kontynentach to nie zabawa, Ludo.
— Na pewno b˛edziecie zadowoleni, jak to si˛e skończy? — zapytał pan Weasley.
Ludo Bagman zrobił taka˛ min˛e, jakby to niewinne pytanie wstrzasn˛
˛ eło nim do
gł˛ebi.
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— Zadowoleni? Jeszcze nigdy nie miałem takiej zabawy. . . chociaż, oczywiście, roboty jest jeszcze od groma, no nie, Barty? Sam powiedz! Sporo już
zrobiliśmy, ale jeszcze wiele zostało do zrobienia, prawda?
Pan Crouch uniósł lekko brwi.
— Uzgodniliśmy, że nie b˛edziemy wydawać żadnych oświadczeń, dopóki
wszystkie szczegóły. . .
— A tam, szczegóły! — Bagman machnał
˛ r˛eka,˛ jakby si˛e oganiał od chmary
muszek. — Podpisali, prawda? Zgodzili si˛e, prawda? Założ˛e si˛e, że te dzieciaki
i tak wkrótce wszystkiego si˛e dowiedza.˛ Przecież to si˛e dzieje w Hogwarcie. . .
— Ludo, musimy si˛e spotkać z Bułgarami, zapomniałeś? — przerwał mu ostro
pan Crouch. — Dzi˛ekuj˛e za herbat˛e, Weatherby.
Oddał Percy’emu swój pełny kubek i czekał, aż Ludo wstanie. Bagman dźwignał
˛ si˛e na nogi, dopijajac
˛ resztk˛e herbaty; złoto w jego kieszeniach zadzwoniło
wesoło.
— No, to do zobaczenia! Spotkamy si˛e w loży honorowej. . . jestem komentatorem!
Pomachał im r˛eka,˛ Barty Crouch skłonił si˛e uprzejmie i obaj zdeportowali si˛e
jednocześnie.
— Tato, co si˛e dzieje w Hogwarcie? — zapytał natychmiast Fred. — O czym
oni mówili?
— Wkrótce si˛e dowiesz — odpowiedział z uśmiechem pan Weasley.
— To poufna informacja, aż do czasu, kiedy ministerstwo uzna za stosowne oficjalnie ja˛ ogłosić — oświadczył Percy ważnym tonem. — Pan Crouch ma
całkowita˛ racj˛e, nie chcac
˛ jej ujawniać przed czasem.
— Och, zamknij si˛e, Weatherby — mruknał
˛ Fred.
W miar˛e jak mijało popołudnie, atmosfera podniecenia na polu namiotowym
zag˛eszczała si˛e jak wieczorna mgła. O zmierzchu spokojne letnie powietrze zdawało si˛e już drżeć nastrojem wyczekiwania, a kiedy zapadła ciemność, puściły
ostatnie hamulce i prawie wszyscy przestali udawać. Nawet funkcjonariusze ministerstwa pogodzili si˛e z nieuniknionym i przestali walczyć z rażacymi
˛
oznakami
uprawiania czystej magii.
Co krok aportowali si˛e znikad
˛ sprzedawcy, roznoszac
˛ tace lub pchajac
˛ przed
soba˛ wózki pełne niezwykłych gadżetów. Pojawiły si˛e świecace
˛ rozetki — zielone
dla kibiców Irlandii, czerwone dla fanów Bułgarii — które wywrzaskiwały nazwiska graczy, spiczaste zielone kapelusze ozdobione roztańczonymi koniczynkami,
bułgarskie szarfy z lwami, które naprawd˛e ryczały, flagi obu państw odgrywajace
˛
narodowe hymny, gdy si˛e nimi powiewało. Były też maleńkie modele Błyskawic,
które naprawd˛e latały, a także figurki słynnych graczy, które spacerowały po dłoni, puszac
˛ si˛e dumnie.
— Oszcz˛edzałem na to przez całe lato — powiedział Ron Harry’emu, kiedy
razem z Hermiona˛ krażyli
˛
po kempingu, kupujac
˛ pamiatki.
˛
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Choć Ron kupił już sobie kapelusz z roztańczonymi koniczynkami i wielka˛
zielona˛ rozetk˛e, nabył też figurk˛e Wiktora Kruma, szukajacego
˛
z drużyny bułgarskiej. Miniaturowy Krum spacerował tam i z powrotem po dłoni Rona, łypiac
˛
groźnie na zielona˛ rozetk˛e na jego piersi.
— Ojej, spójrzcie na to! — zawołał Harry, biegnac
˛ ku wózkowi wyładowanemu czymś, co wygladało
˛
jak lornetki, ale miało mnóstwo dziwnych guzików
i gałek.
— Omnikulary — zachwalał swój towar sprzedawca. — Można każda˛ akcj˛e
powtórzyć. . . spowolnić. . . obejrzeć każda˛ zagrywk˛e z komentarzem. Kupujcie. . .
tylko dziesi˛eć galeonów sztuka.
— Kurcz˛e, po co ja to kupiłem — mruknał
˛ Ron, wskazujac
˛ na swój zielony
kapelusz i patrzac
˛ t˛esknie na omnikulary.
— Trzy pary — powiedział stanowczo Harry do sprzedawcy.
— Nie. . . naprawd˛e. . . nie musisz. . . — wyjakał
˛ Ron, czerwony jak burak.
Ron zawsze był troch˛e wyczulony na to, że Harry, który odziedziczył mała˛
fortun˛e po rodzicach, miał wi˛ecej pieni˛edzy od niego.
— Nie dostaniesz nic na Boże Narodzenie — odpowiedział Harry, wtykajac
˛
jemu i Hermionie omnikulary do rak.
˛ — Przez najbliższe dziesi˛eć lat.
— A, to co innego — ucieszył si˛e Ron.
— Ooch, dzi˛eki, Harry — powiedziała Hermiona. — A ja kupiłam kilka programów, zobaczcie. . .
Wrócili do swoich namiotów z o wiele lżejszymi sakiewkami. Bill, Charlie
i Ginny też już mieli zielone rozetki, a pan Weasley trzymał irlandzka˛ flag˛e. Fred
i George nie kupili żadnych pamiatek,
˛
bo oddali Bagmanowi całe oszcz˛edności.
A potem gdzieś za lasem zabrzmiał gł˛eboki, dudniacy
˛ dźwi˛ek gongu i nagle
pośród drzew zapłon˛eły zielone i czerwone latarnie, oświetlajac
˛ drog˛e do stadionu.
— Już czas! — zawołał pan Weasley, równie podniecony, jak jego dzieci. —
No, to idziemy!

ROZDZIAŁ ÓSMY

Finał mistrzostw świata w quidditchu
Ściskajac
˛ swoje świeże nabytki, z panem Weasleyem na przedzie, zagł˛ebili si˛e
szybko w las, idac
˛ oświetlona˛ latarniami alejka.˛ Wokoło huczało od okrzyków,
śmiechów i śpiewów tysi˛ecy czarodziejów. Nastrój goraczkowego
˛
podniecenia
udzielił si˛e wszystkim — z twarzy Harry’ego nie znikał radosny uśmiech. Jakieś
dwadzieścia minut szli przez las, rozmawiajac
˛ i dowcipkujac,
˛ aż w końcu spomi˛edzy drzew wyłonił si˛e gigantyczny stadion. Choć widać było tylko kawałek
otaczajacego
˛
go długiego złotego muru, Harry był pewien, że w środku zmieściłoby si˛e bez trudu z dziesi˛eć katedr.
— Sto tysi˛ecy miejsc — oświadczył pan Weasley na widok twarzy Harry’ego,
wstrzaśni˛
˛ etego tym, co zobaczył. — Specjalna, pi˛ećsetosobowa grupa zadaniowa,
powołana przez Ministerstwo Magii, pracowała nad tym przez cały rok. Każdy cal
zabezpieczony jest zakl˛eciami antymugolskimi. Za każdym razem, kiedy w pobliżu pojawiali si˛e mugole, nagle przypominali sobie o jakimś bardzo ważnym
spotkaniu i musieli szybko wracać do domu. . . Biedaki. . . — dodał czule, prowadzac
˛ ich do najbliższego wejścia, już otoczonego ciżba˛ rozkrzyczanych czarownic
i czarodziejów.
— Najlepsze miejsca! — powiedziała czarownica przy wejściu, która sprawdziła ich bilety. — Loża honorowa! Prosto tymi schodami, Arturze, i na sama˛
gór˛e!
Schody wiodace
˛ na szczyt trybun pokryte były purpurowym dywanem. Zacz˛eli si˛e nimi wspinać za innymi, ale tłum przerzedzał si˛e powoli, znikał za prowadzacymi
˛
na różne poziomy trybun drzwiami po obu stronach schodów. Grupka
pana Weasleya wspinała si˛e dalej, aż dotarła na sam szczyt, gdzie było wejście do
niewielkiej loży osadzonej nad stadionem, dokładnie pośrodku mi˛edzy złotymi
bramkami obu drużyn. W dwu rz˛edach stało tu może dwadzieścia purpurowo-złotych foteli. Harry zasiadł z Weasleyami w pierwszym rz˛edzie i spojrzał z wysoka
na sceneri˛e, jakiej nie byłby w stanie nigdy sobie wyobrazić.
Sto tysi˛ecy czarownic i czarodziejów zajmowało miejsca na trybunach wznoszacych
˛
si˛e tarasowate wokół długiego, owalnego boiska. Wszystko było skapane
˛
w tajemniczym złotym świetle, które zdawało si˛e emanować z samego stadionu.
Z tej wysokości boisko sprawiało wrażenie gładkiego jak aksamit. Po obu stronach
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stały trzy słupki z p˛etlami, każdy wysokości pi˛ećdziesi˛eciu stóp; na wprost loży,
prawie na poziomie oczu Harry’ego wznosiła si˛e olbrzymia tablica. Pojawiały si˛e
na niej i znikały złote hasła reklamowe, jakby niewidzialna r˛eka jakiegoś olbrzyma pisała na niej, a potem ścierała napisy.
Bł˛ekitna Butla: miotła dla całej rodziny — bezpieczna, niezawodna i wyposażona w autoalarm. . . Magiczny Likwidator Wszelkich Zanieczyszczeń Pani Skower: bez trudu pozb˛edziesz si˛e brudu!. . . Stroje czarodziejskie na każda˛ okazj˛e
firmy Gladrag — Londyn, Paryż, Hogsmeade. . .
Harry oderwał wzrok od tablicy i spojrzał przez rami˛e, by zobaczyć, kto siedzi
z nimi w loży. Jak dotad
˛ pojawiła si˛e tylko jedna osoba: maleńka postać, siedzaca
˛
w drugim fotelu od końca w rz˛edzie za nimi. Była tak mała, że nogi jej sterczały
z fotela, a ubrana była w serwetk˛e stołowa˛ udrapowana˛ na kształt togi. Twarz
miała ukryta˛ w dłoniach, ale w jej długich, nietoperzowatych uszach było coś
znajomego. . .
— Zgredek? — zapytał Harry tonem pełnym niedowierzania.
Stworzonko drgn˛eło i rozchyliło nieco palce, ukazujac
˛ olbrzymie brazowe
˛
oczy i nos wielkości i kształtu sporego pomidora. To nie był Zgredek, ale z cała˛ pewnościa˛ jakiś inny domowy skrzat. Harry uwolnił kiedyś Zgredka z rak
˛ jego
dawnych właścicieli, rodziny Malfoyów.
— Czy wielmożny pan nazwał mnie Zgredkiem? — zaskrzeczał zaintrygowany skrzat spomi˛edzy palców.
Miał głos jeszcze bardziej piskliwy od Zgredka, był to wysoki, rozdygotany
skrzek, i Harry pomyślał, że — choć z domowymi skrzatami nigdy nic nie wiadomo — może to być skrzat płci żeńskiej. Ron i Hermiona obrócili si˛e w fotelach, by
zobaczyć, kto tak przeraźliwie piszczy. Choć wiele słyszeli od Harry’ego o Zgredku, nigdy go sami nie spotkali. Nawet pan Weasley zerknał
˛ z ciekawościa˛ przez
rami˛e.
— Przepraszam — zwrócił si˛e Harry do skrzata — musiałem ci˛e z kimś pomylić.
— Ale ja też znam Zgredka, sir — zapiszczała skrzatka. Nadal osłaniała sobie
twarz, jakby ja˛ oślepiało światło, choć w loży było dość ciemno. — Mam na imi˛e
Mrużka, sir. . . a wielmożny pan. . . — jej wielkie brazowe
˛
oczy powi˛ekszyły si˛e
do rozmiaru spodeczków, kiedy zobaczyła blizn˛e na czole Harry’ego — to na
pewno Harry Potter!
— Tak, to ja — przyznał Harry.
— Ależ Zgredek wciaż
˛ o wielmożnym panu opowiada, sir! — zapiszczała
skrzatka, opuszczajac
˛ nieco dłonie i wpatrujac
˛ si˛e w niego z wielkim przej˛eciem.
— Jak on si˛e miewa? — zapytał Harry. — Dobrze si˛e czuje jako wolny skrzat?
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— Ach, sir — powiedziała Mrużka, kr˛ecac
˛ głowa˛ — ach, sir, bez urazy, ale
wcale nie jestem pewna, czy Harry Potter dobrze zrobił, dajac
˛ mu wolność.
— Dlaczego? — zdumiał si˛e Harry. — Co mu nie pasuje?
— Wolność uderzyła Zgredkowi do głowy, sir — powiedziała ponuro Mrużka. — Ma pomysły ponad swój stan, ot co. Nie może znaleźć nowej pracy, sir.
— Dlaczego? — powtórzył Harry.
Mrużka zniżyła głos o pół oktawy i wyszeptała:
— Domaga si˛e zapłaty za prac˛e, sir.
— Zapłaty? — powtórzył Harry, nie majac
˛ poj˛ecia, o co właściwie chodzi. —
A niby dlaczego nie miałby oczekiwać zapłaty za swoja˛ prac˛e?
Mrużka zdawała si˛e przerażona tym pomysłem i ponownie zsun˛eła palce, zakrywajac
˛ pół twarzy.
— Domowym skrzatom nie płaci si˛e za prac˛e, sir! — zaskrzeczała. — Nie,
nie i nie. Mówi˛e mu: Zgredku, znajdź sobie jakaś
˛ przyjemna˛ rodzin˛e i ustatkuj
si˛e. A jemu wciaż
˛ w głowie jakieś psoty i zabawy, które całkowicie nie pasuja˛ do
domowego skrzata. Zgredku, mówi˛e mu, uspokój si˛e, bo w końcu trafisz przed
Urzad
˛ Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami jak jakiś zwykły goblin.
— No cóż, w końcu należy mu si˛e troch˛e rozrywki — powiedział Harry.
— Domowe skrzaty nie powinny myśleć o rozrywkach — oświadczyła stanowczo Mrużka. — Domowe skrzaty robia˛ to, co im si˛e każe. Ja, na przykład,
bardzo nie lubi˛e takich wysokości, Harry Potter, sir — tu zerkn˛eła ku skrajowi
loży i głośno przełkn˛eła ślin˛e — ale mój pan wysłał mnie tutaj, wi˛ec jestem.
— Dlaczego twój pan ci˛e tu przysłał, skoro nie lubisz wysokości? — zapytał
Harry, marszczac
˛ czoło.
— Mój pan. . . mój pan chciał, żeby mu zajać
˛ miejsce, sir, on bardzo zaj˛ety, ten
mój pan — odrzekła Mrużka, wskazujac
˛ głowa˛ na puste krzesło obok siebie. —
Mrużka bardzo by chciała być już z powrotem w namiocie swojego pana, sir, ale
Mrużka robi to, co jej każa.˛ Mrużka jest dobrym domowym skrzatem.
Rozejrzała si˛e z przerażeniem po loży i znowu zakryła oczy palcami. Harry
odwrócił si˛e do swoich przyjaciół.
— A wi˛ec to jest domowy skrzat? — mruknał
˛ Ron. — Dziwaczne stworzenia. . .
— Prawd˛e mówiac,
˛ to skrzatka, a nie skrzat. Ale Zgredek był jeszcze dziwniejszy — powiedział z przekonaniem Harry.
Ron wyjał
˛ swoje omnikulary i zaczał
˛ je testować, patrzac
˛ na tłum po drugiej
stronie stadionu.
— Niesamowite! — powiedział, kr˛ecac
˛ gałka˛ z boku lornetki. — Mog˛e sprawić, że ten wapniak na dole znowu podłubie sobie w nosie. . . i znowu. . . i jeszcze
raz. . .
Tymczasem Hermiona studiowała gorliwie program, oprawiony w aksamit
i ozdobiony misternymi zakładkami.
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— „Mecz poprzedzi wyst˛ep maskotek obu drużyn” — przeczytała na głos.
— Och, na to zawsze warto popatrzeć — powiedział pan Weasley. — Reprezentacje narodowe przywoża˛ ze soba˛ różne, typowe dla swoich krajów stworzenia,
b˛edzie co ogladać.
˛
Przez nast˛epne pół godziny loża stopniowo si˛e zapełniała. Pan Weasley wciaż
˛
ściskał dłonie różnym czarodziejom, którzy najwidoczniej byli bardzo ważnymi
osobistościami. Percy zrywał si˛e na nogi tak cz˛esto, że wygladało,
˛
jakby próbował usiedzieć na jeżu. Kiedy przybył Korneliusz Knot, sam minister magii, Percy
ukłonił si˛e tak nisko, że spadły mu okulary i roztrzaskały si˛e na drobne kawałki.
Bardzo zakłopotany, naprawił je za pomoca˛ różdżki i odtad
˛ już nie wstawał z fotela, rzucajac
˛ pełne zazdrości spojrzenia na Harry’ego, z którym Korneliusz Knot
przywitał si˛e jak ze starym znajomym. Bo rzeczywiście, już kiedyś si˛e spotkali.
Knot uściskał Harry’emu r˛ek˛e po ojcowsku, zapytał, jak si˛e miewa i przedstawił
go czarodziejom siedzacym
˛
obok niego.
— Harry Potter. . . no wie pan — oznajmił głośno bułgarskiemu ministrowi,
odzianemu we wspaniałe szaty z czarnego aksamitu przetykanego złotymi nićmi,
który sprawiał wrażenie, jakby nie rozumiał ani słowa po angielsku. — Harry
Potter. Przecież na pewno pan wie, kim on jest. . . to ten chłopiec, który przeżył
atak Sam-Wiesz-Kogo. . . na pewno pan o nim słyszał. . .
Bułgarski czarodziej spostrzegł blizn˛e na czole Harry’ego i zaczał
˛ coś gwałtownie bełkotać, wskazujac
˛ na nia˛ palcem.
— Wiedziałem, że tak b˛edzie — powiedział z westchnieniem Knot do Harry’ego. — Nie jestem mocny w j˛ezykach, do tego jest mi potrzebny Barty Crouch.
Ach, widz˛e, że jego domowy skrzat zajał
˛ mu miejsce. . . chytre posuni˛ecie. . . te
bułgarskie prostaki powpychały si˛e na najlepsze miejsca. . . Ach, jest i Lucjusz!
Harry, Ron i Hermiona szybko si˛e obrócili. Wzdłuż drugiego rz˛edu, ku trzem
wolnym miejscom tuż za panem Weasleyem, zmierzali dawni właściciele Zgredka — Lucjusz Malfoy, jego syn Draco i kobieta, która˛ Harry uznał za matk˛e Dracona.
Harry i Draco Malfoy byli wrogami już od pierwszej podróży do Hogwartu. Draco, blady chłopiec o szczupłej twarzy i niezwykle jasnych włosach, bardzo przypominał swojego ojca. Jego matka też była blondynka;
˛ wysoka i smukła,
mogłaby uchodzić za pi˛ekność, gdyby nie jej mina: pani Malfoy marszczyła si˛e,
jakby ja˛ n˛ekał jakiś przykry zapach.
— Ach, Knot — powiedział pan Malfoy, wyciagaj
˛ ac
˛ do niego r˛ek˛e — Jak si˛e
masz? Chyba jeszcze nie poznałeś mojej żony Narcyzy? I mojego syna Dracona?
— Bardzo mi przyjemnie, bardzo mi przyjemnie — powiedział Knot z uśmiechem, kłaniajac
˛ si˛e pani Malfoy. — Pozwól, że przedstawi˛e ci pana Oblanski. . .
Obalonski. . . pana. . . no, bułgarskiego ministra magii, zreszta˛ on i tak nie rozumie ani słowa z tego, co mówi˛e. No i jest tu także. . . ale pewnie znasz Artura
Weasleya, co?
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Atmosfera si˛e zag˛eściła. Pan Weasley i pan Malfoy spojrzeli na siebie, a Harry
przypomniał sobie żywo ich ostatnie spotkanie twarza˛ w twarz: było to w ksi˛egarni „Esy i Floresy”, gdzie obaj panowie si˛e pobili. Zimne spojrzenie szarych oczu
pana Malfoya omiotło pana Weasleya i natychmiast pow˛edrowało dalej po pierwszym rz˛edzie, w którym siedział.
— Wielkie nieba, Arturze — powiedział cicho — co takiego musiałeś sprzedać, żeby wykupić miejsca w loży honorowej? Bo za swój dom chyba byś tyle nie
dostał?
— Arturze — rzekł Knot, który tego nie dosłyszał — Lucjusz właśnie przekazał niezwykle szczodrobliwa˛ dotacj˛e na Szpital Świ˛etego Munga, w którym leczy
si˛e magiczne choroby i zranienia. Jest tutaj jako mój gość.
— Och. . . jak miło to słyszeć — odpowiedział pan Weasley z bardzo wymuszonym uśmiechem.
Oczy pana Malfoya spocz˛eły na Hermionie, która lekko si˛e zarumieniła, ale
dzielnie wytrzymała spojrzenie. Harry dobrze wiedział, dlaczego usta pana Malfoya skrzywiły si˛e nieznacznie. Malfoyowie szczycili si˛e tym, że od wielu pokoleń sa˛ czystej krwi czarodziejami, co w ich przypadku oznaczało, że każda˛ osob˛e
mugolskiego pochodzenia — a taka˛ była Hermiona — uważali za coś gorszego.
W obecności ministra magii pan Malfoy nie śmiał jednak rzucić żadnej kaśliwej
˛
uwagi na ten temat. Skinał
˛ lekceważaco
˛ głowa˛ panu Weasleyowi i ruszył dalej ku
trzem wolnym miejscom. Draco obrzucił Harry’ego, Rona i Hermion˛e pogardliwym spojrzeniem i usiadł mi˛edzy swoimi rodzicami.
— Oślizgłe gady — mruknał
˛ Ron, kiedy wszyscy troje odwrócili si˛e z powrotem w stron˛e boiska.
W chwil˛e potem do loży wtargnał
˛ Ludo Bagman.
— Wszyscy gotowi? — zapytał; jego okragła
˛ twarz błyszczała jak wielki, podniecony ser edamski. — Panie ministrze. . . możemy zaczynać?
— Jeśli ty jesteś gotowy, Ludo, to możemy — odrzekł uprzejmie Knot.
Ludo wyciagn
˛ ał
˛ różdżk˛e, wycelował ja˛ we własne gardło i powiedział:
— Sonorus! — Jego głos potoczył si˛e głośnym echem po stadionie, zagłuszajac
˛ radosny ryk tłumu. — Panie i panowie. . . witajcie! Witajcie na finałowym
meczu czterysta dwudziestych drugich mistrzostw świata w quidditchu!
Zagrzmiały oklaski i okrzyki. Zafalowały tysiace
˛ flag, kakofonicznie wygrywajacych
˛
oba narodowe hymny. Z olbrzymiej tablicy naprzeciw loży znikła ostatnia reklama (Fasolki Wszystkich Smaków Bertiego Botta — niebo i ryzyko w g˛ebie)
i pojawił si˛e na niej napis: BUŁGARIA: ZERO, IRLANDIA: ZERO.
— A teraz, bez zb˛ednych wst˛epów, pozwólcie, że zapowiem. . . Oto. . . maskotki drużyny bułgarskiej!
Szkarłatne sektory po prawej stronie rykn˛eły entuzjastycznie.
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— Ciekaw jestem, co nam przywieźli — powiedział pan Weasley, wychylajac
˛ si˛e ze swojego fotela. — Aaach! — Nagle zerwał okulary z nosa i zaczał
˛ je
pospiesznie przecierać skrajem swetra. — Wile!
— Co to sa˛ wile. . . ?
Ale na boisko spłyn˛eło już ze sto wil i Harry otrzymał odpowiedź na swoje pytanie. Wile okazały si˛e kobietami. . . najpi˛ekniejszymi kobietami, jakie kiedykolwiek widział. . . tyle że nie były. . . nie mogły być. . . istotami ludzkimi. Zdumiony,
przez chwil˛e starał si˛e dociec, kim właściwe sa:
˛ co sprawia, że ich skóra lśni jak
ksi˛eżyc, że ich białozłote włosy tak pi˛eknie powiewaja,˛ choć nie ma wiatru. . . ale
oto zabrzmiała muzyka i Harry przestał si˛e zastanawiać nad tożsamościa˛ owych
zwiewnych pi˛ekności — w ogóle przestał si˛e zastanawiać nad czymkolwiek.
Wile zacz˛eły tańczyć, a w Harrym wygasły wszelkie myśli. Nic już si˛e nie
liczyło, nic nie było ważne — tylko ten taniec, bo gdyby ustał, mogłoby si˛e stać
coś strasznego. . .
Lecz kiedy wile tańczyły coraz szybciej i szybciej, jakieś dzikie, nieokiełznane, na pół uformowane myśli zacz˛eły przemykać przez oszołomiony mózg
Harry’ego. Nagle zapragnał
˛ zrobić coś wielkiego, coś, co wywarłoby wrażenie na
wszystkich. Skoczyć z loży na stadion. . . tak, to dobry pomysł. . . ale czy dość
dobry?
— Harry, co ty robisz? — dotarł do niego jakby z oddali głos Hermiony.
Muzyka urwała si˛e. Harry zamrugał oczami. Stał, z jedna˛ noga˛ wsparta˛ na
balustradzie loży. Obok niego Ron zamarł w pozycji, która świadczyła, że i on
miał właśnie zamiar wyskoczyć.
Z trybun wzniosły si˛e pod niebo rozeźlone ryki. Widzowie nie chcieli, by wile
zeszły z boiska. Harry był całym sercem z nimi; już wiedział, że b˛edzie kibicował Bułgarii i zaczał
˛ si˛e nagle zastanawiać, dlaczego ma na piersi wielka˛ zielona˛
rozetk˛e. Ron bezmyślnie tarmosił koniczynki na swoim kapeluszu. Pan Weasley,
uśmiechajac
˛ si˛e lekko, wychylił si˛e do Rona i wyrwał mu kapelusz z rak.
˛
— B˛edzie ci jeszcze potrzebny — powiedział. — Irlandia też ma coś do powiedzenia.
— Co? — wybełkotał Ron, gapiac
˛ si˛e z otwartymi ustami na wile, które ustawiły si˛e szeregiem po jednej stronie boiska.
Hermiona prychn˛eła pogardliwie i pociagn˛
˛ eła Harry’ego z powrotem na fotel.
— Harry, na miłość boska!
˛ — sykn˛eła.
— A teraz — zagrzmiał głos Ludona Bagmana — uprzejmie prosz˛e wycia˛
gnać
˛ w gór˛e różdżki. . . oto maskotki narodowej reprezentacji Irlandii!
W nast˛epnej chwili nad stadionem poszybowało coś, co przypominało wielka,˛
zielono-złota˛ komet˛e. Okrażyło
˛
stadion i rozszczepiło si˛e na dwie mniejsze komety, każda pomkn˛eła ku słupkom bramkowym po obu stronach boiska, nad którym
nagle rozkwitła t˛ecza, łacz
˛ aca
˛ dwie świetliste kule. Z tłumu wyrwały si˛e zduszone okrzyki: „oooooooch!” i „aaaaaaach!”, jak podczas pokazu ogni sztucznych.
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Teraz t˛ecza zbladła, a świetliste kule znowu si˛e połaczyły,
˛
tworzac
˛ wielka,˛ błyszczac
˛ a˛ koniczyn˛e, która wzniosła si˛e ku niebu i zacz˛eła szybować nad trybunami.
Spadało z niej coś, co przypominało złoty deszcz. . .
— Wspaniałe! — krzyknał
˛ Ron, kiedy koniczyna przepłyn˛eła nad ich głowami, obsypujac
˛ ich złotymi monetami.
Harry, wpatrujac
˛ si˛e w koniczyn˛e, zobaczył, że tworza˛ ja˛ tysiace
˛ maleńkich
brodatych karzełków w czerwonych kamizelkach; każdy trzymał miniaturowa˛
lamp˛e płonac
˛ a˛ złotym lub zielonym światłem.
— Leprokonusy! — zawołał pan Weasley, przekrzykujac
˛ ryk tłumu; wielu
widzów nadal walczyło o złote monety, miotajac
˛ si˛e mi˛edzy rz˛edami i pełzajac
˛
pod fotelami.
— Masz! — wrzasnał
˛ uradowany Ron, wsypujac
˛ Harry’emu w dłoń garść
złotych monet. — Za omnikulary! Teraz b˛edziesz mi musiał kupić prezent na
Boże Narodzenie, aha!
Wielka koniczyna rozpłyn˛eła si˛e w powietrzu, karzełki opadły łagodnie na
boisko naprzeciw wil i usiadły ze skrzyżowanymi nogami, by obserwować mecz.
— A teraz, panie i panowie, przywitajmy. . . narodowa˛ reprezentacj˛e Bułgarii
w quidditchu! Oto. . . Dymitrow!
Z bramy poniżej wystrzeliła na miotle postać w szkarłatnej szacie, mknac
˛ tak
szybko, że tworzyła rozmazana˛ plam˛e. Kibice Bułgarii rykn˛eli z zachwytu.
— Iwanowa!
Druga postać w szkarłacie wystrzeliła z bramy.
— Zograf! Lewski! Wulkanow! Wołkow! iiii. . . Krum!
— To on, to on! — wrzeszczał Ron, śledzac
˛ lot Kruma przez omnikulary;
Harry szybko wyostrzył swoje.
Wiktor Krum był chudy, o ziemistej cerze, miał długi, zakrzywiony nos i g˛este
czarne brwi. Wygladał
˛ jak przerośni˛ety ptak drapieżny. Trudno było uwierzyć, że
ma tylko osiemnaście lat.
— A teraz powitajmy. . . narodowa˛ reprezentacj˛e Irlandii w quidditchu! —
ryknał
˛ Bagman. — Oto oni. . . Connolly! Ryan! Troy! Mullet! Moran! Quigley!
iiii. . . Lynch!
Siedem zielonych smug wystrzeliło z bramy; Harry pokr˛ecił mała˛ gałka˛ z boku
swojej lornetki, spowalniajac
˛ lot zawodników, tak że teraz mógł odczytać złoty
napis BŁYSKAWICA na każdej miotle i nazwiska zawodników wyszyte srebrna˛
nicia˛ na plecach.
— A oto nasz s˛edzia, słynny przewodniczacy
˛ Mi˛edzynarodowego Stowarzyszenia Quidditcha, Hassan Mustafa! Prosto z dalekiego Egiptu!
Z bramy wyszedł drobny, chudy czarodziej, kompletnie łysy, ale z wasami,
˛
które wzbudziłyby zazdrość wuja Vernona, ubrany w szat˛e ze szczerego złota.
Spod obfitych wasów
˛
wystawał srebrny gwizdek, pod jedna˛ pacha˛ trzymał duża,˛
drewniana˛ skrzynk˛e, a pod druga˛ ściskał swoja˛ miotł˛e. Harry zmienił szybkość na
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normalna,˛ obserwujac,
˛ jak Mustafa dosiada miotły i otwiera skrzynk˛e. W powietrze wystrzeliły cztery piłki: szkarłatny kafel, dwa czarne tłuczki i (Harry widział
go tylko przez ułamek sekundy, zanim zniknał)
˛ maleńki, skrzydlaty, złoty znicz.
Mustafa zagwizdał ostro i błyskawicznie sam wzbił si˛e w powietrze.
— Wystartowaaaaaali! — wrzasnał
˛ Bagman. — Mullet! Teraz Troy! Moran!
Dymitrow! Znowu Mullet! Troy! Lewski! Moran!
Takiego quidditcha Harry jeszcze nigdy nie widział. Przyciskał lornetk˛e do
oczu tak mocno, że jego własne okulary wpiły mu si˛e w nasad˛e nosa. Szybkość
zawodników była zupełnie niewiarygodna — ścigajacy
˛ podawali sobie kafla tak
szybko, że Bagman ledwo nadażał
˛ z wymienianiem ich nazwisk. Harry ponownie pokr˛ecił prawa˛ gałka,˛ nacisnał
˛ guzik PLAY BY PLAY i już obserwował gr˛e
w spowolnionym tempie, podczas gdy przesuwajace
˛ si˛e w polu widzenia czerwone napisy komentowały ja˛ na bieżaco,
˛ a w uszach dudnił mu ryk tłumu.
Atakujaca
˛ Formacja Głowa Jastrz˛ebia, przeczytał i patrzył, jak trójka irlandzkich ścigajacych
˛
— Troy w środku, nieco wysuni˛ety przed Mullet i Moran —
pikuje na Bułgarów. Manewr Porskowej, wyświetliło si˛e w soczewkach, kiedy
Troy udał, że podrywa si˛e do góry, pociagaj
˛ ac
˛ za soba˛ bułgarska˛ ścigajac
˛ a˛ Iwanowa,˛ a jednocześnie upuścił kafla do Moran. Jeden z bułgarskich pałkarzy, Wołkow, uderzył mocno pałka˛ przelatujacego
˛
obok niego tłuczka, kierujac
˛ go prosto
w Moran. Moran zrobiła unik, ale wypuściła z r˛eki kafla, którego natychmiast
złapał szybujacy
˛ pod nia˛ Lewski. . .
— TROY STRZELA GOLA! — ryknał
˛ Bagman, a stadion zadygotał od wiwatów. — Dziesi˛eć do zera dla Irlandii!
— Co?! — wrzasnał
˛ Harry, jeszcze mocniej przyciskajac
˛ omnikulary i goracz˛
kowo przeszukujac
˛ nimi boisko. — Przecież to Lewski złapał kafla!
— Harry, jeśli nie b˛edziesz patrzył przy normalnej pr˛edkości, przegapisz mas˛e
rzeczy! — krzykn˛eła Hermiona, która podskakiwała jak szalona, machajac
˛ r˛ekami, gdy Troy robił honorowa˛ p˛etl˛e. Harry spojrzał szybko ponad swoimi omnikularami i zobaczył, że leprokonusy obserwujace
˛ mecz z kraw˛edzi boiska poderwały si˛e w gór˛e i utworzyły wielka,˛ rozmigotana˛ koniczyn˛e. Z drugiej strony boiska
przygladały
˛
im si˛e ponuro wile.
Wściekły na siebie, Harry pokr˛ecił gałka,˛ przywracajac
˛ normalna˛ pr˛edkość
obrazu.
Znał si˛e na quidditchu na tyle dobrze, by dostrzec, że irlandzcy ścigajacy
˛ sa˛
naprawd˛e znakomici. Byli cudownie zgrani, zdawali si˛e czytać w swoich myślach
i każdy zajmował właśnie taka˛ pozycja,˛ jakiej oczekiwał partner. Rozetka na piersi Harry’ego raz po raz wykrzykiwała ich nazwiska: Troy — Mullet — Moran!
W ciagu
˛ nast˛epnych dziesi˛eciu minut Irlandia strzeliła jeszcze dwa gole, zdobywajac
˛ trzydzieści punktów przewagi, co ubrani na zielono kibice powitali rykami
zachwytu, które przewaliły si˛e nad trybunami jak grzmot.
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Gra wciaż
˛ nabierała tempa, ale stawała si˛e coraz bardziej brutalna. Wołkow
i Wulkanow, bułgarscy pałkarze, walili dziko tłuczkami w irlandzkich ścigaja˛
cych i zacz˛eli pokazywać, co potrafia,˛ nie pozwalajac
˛ Irlandczykom wykonywać
ich najlepszych zagrywek: dwukrotnie rozerwali ich szyk, aż w końcu Iwanowej
udało si˛e przez nich przedrzeć, zmylić obrońc˛e Ryana i strzelić pierwszego gola
dla Bułgarii.
— Zatkajcie uszy! — krzyknał
˛ pan Weasley, gdy wile ruszyły do tańca.
Harry zacisnał
˛ też powieki; wolał skupić si˛e na grze. Po kilku sekundach zerknał
˛ na stadion. Wile skończyły tańczyć i Bułgarzy znowu byli w posiadaniu kafla.
— Dymitrow! Lewski! Dymitrow! Iwanowa. . . aj, to dopiero! — ryknał
˛ Bagman.
Sto tysi˛ecy czarownic i czarodziejów wstrzymało oddechy, kiedy dwóch szukajacych,
˛
Krum i Lynch, zanurkowało mi˛edzy ścigajacymi
˛
tak szybko, jakby dopiero co wyskoczyli bez spadochronów z samolotów. Harry śledził ich opadanie
przez omnikulary, wypatrujac
˛ znicza. . .
— Roztrzaskaja˛ si˛e! — krzykn˛eła Hermiona.
Była bliska prawdy. W ostatniej chwili Wiktor Krum poderwał miotł˛e i odleciał w bok, robiac
˛ spiral˛e. Natomiast Lynch wyrżnał
˛ w ziemi˛e z głuchym łoskotem, który dosłyszeli widzowie nawet w ostatnich rz˛edach. Irlandzkie sektory
j˛ekn˛eły donośnie.
— Głupi! — j˛eknał
˛ pan Weasley. — Krum udawał!
— Przerwa w grze! — zagrzmiał głos Bagmana. — Magomedycy wbiegaja˛
na boisko, by zbadać Aidana Lyncha!
— Nic mu nie b˛edzie, tylko przeorał ziemi˛e nogami! — uspokajał Charlie
Ginny, która z twarza˛ zastygła˛ w przerażeniu przewiesiła si˛e przez balustrad˛e. —
Oczywiście, o to właśnie Krumowi chodziło. . .
Harry szybko nacisnał
˛ guziki REPLAY i PLAY BY PLAY, pokr˛ecił gałka˛
szybkości i przyłożył omnikulary do oczu.
Patrzył, jak Krum i Lynch nurkuja˛ w zwolnionym tempie. Zwód Wrońskiego — niebezpieczny podst˛ep szukajacego,
˛
głosił purpurowy napis, przesuwaja˛
cy si˛e w polu widzenia soczewek. Zobaczył, jak twarz Kruma st˛eżała w skupieniu, gdy poderwał miotł˛e w ostatniej chwili, podczas gdy Lynch rozpłaszczył si˛e
na ziemi. Teraz zrozumiał: Krum wcale nie dostrzegł znicza, tylko sprowokował
Lyncha do zanurkowania za soba.˛ Harry jeszcze nigdy nie widział takiego lotu.
Krum sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie dosiadał miotły; poruszał si˛e w powietrzu tak swobodnie, jakby nie podlegał sile ciażenia.
˛
Harry skasował REPLAY
i powrócił do normalnej szybkości, po czym wyostrzył soczewki, kierujac
˛ je na
Kruma. Bułgarski zawodnik krażył
˛ nad Lynchem, któremu magomedycy podawali jakiś eliksir. Harry zrobił zbliżenie na twarz Kruma: jego czarne oczy drapieżnie
omiatały boisko. Wykorzystywał przerw˛e w grze, by dostrzec złota˛ plamk˛e znicza.
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W końcu Lynch si˛e podniósł, co jego kibice powitali gromkimi okrzykami,
dosiadł Błyskawicy i odbił si˛e stopami od ziemi, podrywajac
˛ miotł˛e do lotu. Jego
powrót do gry dodał irlandzkim zawodnikom otuchy. Kiedy Mustafa ponownie
zagwizdał, ścigajacy
˛ ruszyli do akcji tak sprawnie, że Harry’ego aż zatkało z podziwu.
W ciagu
˛ kwadransa jeszcze szybszej i zacieklejszej walki Irlandia wbiła kolejne dziesi˛eć goli. Przy punktacji sto trzydzieści do dziesi˛eciu gra zacz˛eła robić
si˛e coraz bardziej brutalna.
Kiedy Mullet znowu poszybowała ku słupkom bułgarskim, ściskajac
˛ pod pacha˛ kafla, bułgarski obrońca, Zograf, wyleciał jej na spotkanie. Stało si˛e to tak
szybko, że Harry nie zdażył
˛ spostrzec, o co chodzi, ale po ryku wściekłości irlandzkich kibiców i długim, ostrym gwizdku Mustafy zorientował si˛e, że Zograf
sfaulował Mullet.
— Mustafa upomina bułgarskiego obrońc˛e — poinformował Bagman wrzeszczacych
˛
widzów. — Szturch, niebezpieczne użycie łokci. . . i. . . tak, rzut karny
dla Irlandii!
Leprokonusy, które wzbiły si˛e w powietrze jak chmara rozwścieczonych szerszeni, kiedy Mullet została sfaulowana, teraz utworzyły w powietrzu słowa: HA
HA HA! Wile po drugiej stronie boiska zerwały si˛e na nogi, potrzasn˛
˛ eły gniewnie
białymi grzywami i zacz˛eły tańczyć.
Weasleyowie i Harry natychmiast zatkali sobie uszy, ale Hermiona, na która˛ urok wil nie działał, po chwili szarpn˛eła Harry’ego za rami˛e. Spojrzał na nia˛
nieprzytomnie, a ona niecierpliwie wyciagn˛
˛ eła mu palce z uszu.
— Popatrz na s˛edziego! — zawołała, chichocac.
˛
Harry spojrzał na boisko. Hassan Mustafa wyladował
˛
przed tańczacymi
˛
wilami i zaczał
˛ wyczyniać bardzo dziwne rzeczy. Napinał muskuły i goraczkowo
˛
przygładzał wasy.
˛
— No nie, tego już za wiele! — zagrzmiał Ludo Bagman, ale ton jego głosu
wskazywał, że nieźle go to ubawiło. — Niech ktoś stuknie s˛edziego!
Na boisko wbiegł magomedyk, który sam zatkał sobie uszy, i kopnał
˛ zdrowo Mustaf˛e w zadek. Mustafa chyba si˛e opami˛etał; Harry, obserwujac
˛ go przez
omnikulary, zobaczył, że s˛edzia jest bardzo zmieszany i wrzeszczy na wile, które
przestały tańczyć i łypały na niego buntowniczo.
— Chyba si˛e nie myl˛e. . . tak, Mustafa próbuje przegonić z boiska bułgarskie
maskotki! — zagrzmiał głos Bagmana. — No nie, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. . . och, robi si˛e nieprzyjemnie. . .
I rzeczywiście: bułgarscy ścigajacy,
˛ Wołkow i Wulkanow, wyladowali
˛
obok
Mustafy i zacz˛eli si˛e z nim gwałtownie kłócić, wymachujac
˛ w kierunku leprokonusów, które teraz uformowały si˛e w wielki napis: HI HI HI! Mustafa nie przejał
˛
si˛e wcale wrzaskami Bułgarów i potrzasaj
˛ ac
˛ groźnie wzniesionym ku niebu pal-
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cem, wyraźnie nakazywał im, by natychmiast wznieśli si˛e w powietrze, a kiedy
go nie usłuchali, zagwizdał dwukrotnie.
— Dwa rzuty karne dla Irlandii! — ryknał
˛ Bagman, a bułgarscy kibice zawyli
z oburzenia. — A Wołkow i Wulkanow lepiej zrobia,˛ jak dosiad
˛ a˛ mioteł. . . tak. . .
poooszli. . . teraz Troy bierze kafla. . .
Gra zrobiła si˛e naprawd˛e brutalna; czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziano
na żadnym meczu. Pałkarze obu drużyn pozbyli si˛e wszelkich hamulców, zwłaszcza Wołkow i Wulkanow przestali dbać o to, czy ich pałki trafiaja˛ w tłuczka, czy
w przeciwników. Dymitrow wpadł z łoskotem na Moran, która trzymała kafla,
prawie zwalajac
˛ ja˛ z miotły.
— Faul! — rykn˛eli jednym głosem kibice Irlandii, powstajac
˛ i robiac
˛ wielka˛
zielona˛ fal˛e.
— Faul! — powtórzył wzmocniony magicznie głos Ludona Bagmana. — Dymitrow wpada na Moran. . . umyślnie si˛e z nia˛ zderza. . . musi być kolejny rzut
karny. . . tak, jest gwizdek!
Leprokonusy wystrzeliły ponownie w powietrze i tym razem utworzyły wielka˛ r˛ek˛e, która wymachiwała w bardzo obraźliwym geście w stron˛e wili. Widzac
˛
to, wile straciły nad soba˛ panowanie. Wybiegły na boisko, miotajac
˛ na leprokonusy snopy ognia. Harry, patrzac
˛ na to wszystko przez omnikulary, dostrzegł, że
wile nie sa˛ już tak urzekajaco
˛ pi˛ekne jak uprzednio. Wr˛ecz przeciwnie, ich twarze
wydłużały si˛e w ostre, zakończone dziobami głowy ptaków, a z ramion wyrastały
im pokryte łuskami skrzydła. . .
— I właśnie dlatego, chłopcy — ryknał
˛ pan Weasley, przekrzykujac
˛ straszliwy
tumult ze wszystkich stron — nie dajcie si˛e nigdy nabrać na sam wyglad!
˛
Czarodzieje z Ministerstwa Magii wysypali si˛e na boisko, by rozdzielić wile i leprokonusy, ale nie bardzo im si˛e to udawało, a tymczasem zażarta walka
w dole była niczym w porównaniu z tym, co działo si˛e w powietrzu. Harry kierował omnikulary to tu, to tam, bo kafel przechodził z rak
˛ do rak
˛ z szybkościa˛
pocisku. . .
— Lewski. . . Dymitrow. . . Moran. . . Troy. . . Mullet. . . Iwanowa. . . znowu
Moran. . . Moran. . . MORAN ZDOBYWA GOLA!
Wiwaty kibiców Irlandii uton˛eły jednak we wrzaskach wili, bo tym razem
strumienie ognia tryskały z różdżek funkcjonariuszy ministerstwa, i wściekłym
ryku Bułgarów. Gr˛e wznowiono natychmiast; kafla zdobył Lewski, podał do Dymitrowa. . .
Irlandzki napastnik Quigley odbił z całej siły przelatujacego
˛
obok niego tłuczka w stron˛e Kruma, który nie uchylił si˛e dostatecznie szybko. Piłka ugodziła go
w twarz.
Rozległ si˛e ogłuszajacy
˛ ryk tłumu; wygladało
˛
na to, że Krum ma złamany
nos, bo krwawił obficie, ale Hassan Mustafa nie przerwał gry. Chyba tego nie
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dostrzegł, a Harry nie mógł go za to winić: jedna z wili właśnie cisn˛eła w gór˛e
garścia˛ ognia i podpaliła mu miotł˛e.
Harry bardzo chciał, by ktoś w końcu zwrócił uwag˛e na to, że Krum jest ranny. Chociaż kibicował Irlandii, nie mógł zaprzeczyć, że Krum jest najlepszym
zawodnikiem w tym meczu. Ron najwidoczniej czuł to samo.
— Przerwać gr˛e! Och, pr˛edzej, przecież on nie może grać w takim stanie,
popatrzcie na niego. . .
— Spójrz na Lyncha! — krzyknał
˛ Harry.
Bo oto irlandzki szukajacy
˛ nagle zanurkował, a Harry był pewny, że tym razem
nie jest to zwód Wrońskiego. . .
— Zobaczył znicza! — wrzasnał
˛ Harry. — Zobaczył go! Spójrz na niego!
Połowa widzów zrozumiała, co si˛e dzieje, kibice Irlandii zrobili wielka˛ zielona˛
fal˛e, krzykiem dopingujac
˛ swojego szukajacego.
˛
. . ale Krum już siedział mu na
ogonie. Harry nie miał poj˛ecia, w jaki sposób Krum w ogóle widział, co si˛e dzieje,
bo leciały za nim w powietrzu krople krwi, ale teraz zrównał si˛e z Lynchem. . .
obaj ponownie nurkowali rami˛e w rami˛e ku ziemi. . .
— Rozwala˛ si˛e! — krzykn˛eła Hermiona.
— Nie! — wrzasnał
˛ Ron.
— Lynch tak! — ryknał
˛ Harry.
I miał racj˛e. Lynch po raz drugi ugodził z całej siły w ziemi˛e i natychmiast
rzuciła si˛e na niego horda wili.
— Znicz. . . gdzie jest znicz?! — krzyknał
˛ Charlie.
— Ma go. . . Krum go ma. . . już po wszystkim! — zawołał Harry.
Krum, w szacie obficie poplamionej krwia,˛ wzbijał si˛e już łagodnie w gór˛e.
W wyciagni˛
˛ etej dłoni mignał
˛ złoty błysk.
Na tablicy zapłonał
˛ napis: BUŁGARIA: STO SZEŚĆDZIESIAT,
˛ IRLANDIA:
STO SIEDEMDZIESIAT.
˛ Widzowie zamarli, jakby do nich nie dotarło, co si˛e
właściwie stało. A potem, powoli, jakby startował wielki odrzutowiec, rozbrzmiał
coraz głośniejszy i głośniejszy ryk kibiców Irlandii, aż wybuchł wrzaskiem zachwytu.
— IRLANDIA WYGRAŁA! — krzyknał
˛ Bagman, który, podobnie jak Irlandczycy, był wstrzaśni˛
˛ ety nagłym końcem meczu. — KRUM ZŁAPAŁ ZNICZA. . .
ALE IRLANDIA ZWYCIE˛ŻA. . . wielkie nieba, tego chyba nikt si˛e nie spodziewał!
— I po co on złapał znicza? — ryknał
˛ Ron, podskakujac
˛ dziko i wymachujac
˛
r˛ekami nad głowa.˛ — Kretyn, zakończył mecz, kiedy Irlandia miała sto sześćdziesiat
˛ punktów przewagi!
— Już wiedział, że nie uda im si˛e wyrównać! — odkrzyknał
˛ Harry, także
wymachujac
˛ r˛ekami jak szalony. — Irlandzcy ścigajacy
˛ byli za dobrzy. . . chciał
zakończyć mecz z honorem, to wszystko. . .
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— Bardzo był dzielny, prawda? — powiedziała Hermiona, wychylajac
˛ si˛e
do przodu, by zobaczyć, jak Krum laduje
˛
na boisku i jak chmara magomedyków przedziera si˛e ku niemu przez tłum walczacych
˛
ze soba˛ karzełków i wili. —
Okropnie krwawi. . .
Harry ponownie przyłożył omnikulary do oczu. Trudno było dostrzec, co dzieje si˛e w dole, bo rozradowane leprokonusy krażyły
˛
nad boiskiem, ale udało mu
si˛e zobaczyć Kruma, otoczonego przez magomedyków. Wygladał
˛ jeszcze bardziej
gburowato niż zwykle i nie pozwalał im doprowadzić si˛e do porzadku.
˛
Stojacy
˛
wokół niego towarzysze z drużyny kr˛ecili głowami i sprawiali wrażenie przygn˛ebionych; nieco dalej irlandzcy zawodnicy tańczyli radośnie w deszczu złota sypanego przez ich maskotki. Nad trybunami powiewały flagi, ze wszystkich stron
rozbrzmiewał irlandzki hymn narodowy. Wile zamieniły si˛e z powrotem w niebiańsko pi˛ekne dziewczyny, choć miny miały ponure i strapione.
— Nu co, my walczyli dzielnie — rozległ si˛e pos˛epny głos za Harrym. Obejrzał si˛e: był to bułgarski minister magii.
— Wi˛ec jednak mówi pan po angielsku! — powiedział Knot z oburzeniem. —
A przez cały dzień zmuszał mnie pan do pokazywania wszystkiego na migi!
— Nu, było bardzo wesoło — odrzekł minister, wzruszajac
˛ ramionami.
— Irlandzka drużyna wykonuje p˛etl˛e honorowa˛ w otoczeniu swoich maskotek — zagrzmiał głos Bagmana — a do loży honorowej wnosza˛ właśnie nasze
wspaniałe trofeum, Puchar Świata!
Nagle Harry’ego oślepił biały blask, gdy loża honorowa została magicznie
oświetlona, by wszyscy na trybunach mogli zobaczyć, co tam si˛e dzieje. Dwóch
zadyszanych czarodziejów wnosiło właśnie pudło z wielkim złotym pucharem.
Wr˛eczyli je Korneliuszowi Knotowi, który wciaż
˛ miał bardzo obrażona˛ min˛e, nie
mogac
˛ wybaczyć swojemu bułgarskiemu koledze, że przez cały dzień zmuszał go
do używania j˛ezyka migowego.
— Wielkie brawa dla walecznych Bułgarów! — ryknał
˛ Bagman.
Siódemka bułgarskich zawodników wspi˛eła si˛e do loży po pokrytych czerwonym dywanem schodach. Tłum bił im brawo, a ze wszystkich stron błyskały
soczewki tysi˛ecy omnikularów zwróconych w stron˛e loży.
Bułgarzy przeciskali si˛e jeden po drugim mi˛edzy rz˛edami foteli w loży, a Bagman wykrzykiwał kolejno nazwiska tych, którym dłoń ściskali bułgarski minister i Knot. Krum, który podszedł na końcu, wygladał
˛ okropnie. Para czarnych
oczu łypała pos˛epnie z pokiereszowanej, zakrwawionej twarzy. Wciaż
˛ trzymał
znicza. Harry zauważył, że na ziemi bułgarski szukajacy
˛ utracił wiele ze zgrabności i zwinności, którymi odznaczał si˛e na miotle: miał kaczkowaty chód i okropnie
si˛e garbił. Ale kiedy padło jego nazwisko, cały stadion powitał je ogłuszajacym
˛
rykiem zachwytu.
Potem do loży wkroczyła drużyna Irlandii. Aidan Lynch wszedł podtrzymywany przez Moran i Connolly’ego; drugi upadek oszołomił go i miał dziwnie nie77

przytomne spojrzenie. Uśmiechnał
˛ si˛e jednak szeroko, gdy Troy i Quigley unieśli
wysoko puchar, a cały stadion eksplodował krzykiem i brawami. Harry’emu dłonie aż zdr˛etwiały od oklasków.
W końcu, kiedy irlandzka drużyna opuściła loż˛e, by wykonać jeszcze jedna˛
honorowa˛ p˛etl˛e na miotłach (Connolly wział
˛ Aidana Lyncha na barana; irlandzki
szukajacy
˛ złapał go kurczowo w pasie, wciaż
˛ uśmiechajac
˛ si˛e troch˛e nieprzytomnie), Bagman wskazał różdżka˛ na swoje gardło i mruknał
˛ „Quietus”.
— Długo b˛edzie si˛e mówić o tym meczu — powiedział ochrypłym głosem. —
Niezwykle zakończenie. . . kto by si˛e spodziewał. . . szkoda, że to trwało tak krótko. . . Aha, tak. . . tak. . . ile jestem wam winny?
Bo oto Fred i George przeleźli przez oparcia foteli do drugiego rz˛edu i stan˛eli
przed Ludonem Bagmanem, uśmiechajac
˛ si˛e szeroko i wyciagaj
˛ ac
˛ do niego r˛ece.

R O Z D Z I A Ł D Z I E W I A˛ T Y

Mroczny Znak
Tylko nie mówcie matce, że si˛e zakładaliście — upomniał pan Weasley bliźniaków, kiedy schodzili powoli po wyłożonych purpurowym dywanem schodach.
— Nie martw si˛e, tato — powiedział wesoło Fred — mamy wielkie plany, nie
chcemy, by nam skonfiskowano fors˛e.
Pan Weasley sprawiał przez chwil˛e wrażenie, jakby chciał zapytać o te plany,
ale po krótkim namyśle uznał, że lepiej nie wiedzieć.
Wkrótce znaleźli si˛e w tłumie wypływajacym
˛
ze stadionu i powracajacym
˛
na
pola namiotowe. Ochrypłe śpiewy niosły si˛e ku nim w chłodnym powietrzu nocy,
kiedy szli oświetlona˛ latarniami droga˛ przez las, a leprokonusy wciaż
˛ szybowały nad ich głowami, trajkocac
˛ i wymachujac
˛ lampkami. Kiedy w końcu dotarli
do namiotów, nikomu nie chciało si˛e spać i pan Weasley, wziawszy
˛
pod uwag˛e
poziom hałasu wokół nich, zgodził si˛e, że przed snem warto by wypić po kubku
kakao. Oczywiście doszło do dyskusji o meczu; pan Weasley spierał si˛e z Charliem o użycie łokci w grze i dopiero kiedy Ginny zasn˛eła przy małym stoliku,
rozlewajac
˛ wokół siebie gorace
˛ kakao, uznał, że najwyższy czas zakończyć omawianie kolejnych epizodów gry i rozejść si˛e do łóżek. Hermiona i Ginny poszły do
swojego namiotu, a Harry i reszta Weasleyów przebrali si˛e w piżamy i powłazili
na koje. Z drugiej strony kempingu wciaż
˛ dochodziły chóralne śpiewy i dziwne
dudnienie.
— Och, ciesz˛e si˛e, że nie jestem na służbie — mruknał
˛ pan Weasley sennym
głosem. — Nie chciałbym być osoba,˛ która teraz musi iść do Irlandczyków i powiedzieć im, żeby przestali świ˛etować.
Harry, który leżał na górnej koi, nad Ronem, wpatrywał si˛e w płócienny dach
namiotu, obserwujac
˛ błyski śmigajacych
˛
nad kempingiem krasnoludków i przypominajac
˛ sobie co ciekawsze zagrywki Kruma. Marzył o tym, by znowu dosiaść
˛
swojej Błyskawicy i wypróbować zwód Wrońskiego. . . Oliverowi Woodowi jakoś nigdy nie udało si˛e pokazać im, nawet za pomoca˛ jednego ze swoich zawiłych
wykresów, na czym ten manewr właściwie polega. . . Harry ujrzał samego siebie
w szacie ze swoim nazwiskiem na plecach i wyobraził sobie ryk stutysi˛ecznego
tłumu, gdy głos Ludona Bagmana toczy si˛e echem po całym stadionie: „A oto. . .
Potter!”
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Nie był pewien, czy zasnał,
˛ czy śni na jawie — uświadomił sobie tylko raptownie, że pan Weasley krzyczy.
— Wstawać! Ron. . . Harry. . . wstawajcie, szybko, to bardzo pilne!
Harry usiadł gwałtownie, uderzajac
˛ głowa˛ w płócienny dach.
— Co si˛e dzieje? — zapytał.
Czuł niejasno, że dzieje si˛e coś niedobrego. Odgłosy dochodzace
˛ z kempingu
były teraz inne: umilkły śpiewy, słychać było wrzaski i tupot wielu nóg.
Ześliznał
˛ si˛e z górnego łóżka i si˛egnał
˛ po ubranie, ale pan Weasley, który
wciagn
˛ ał
˛ dżinsy na spodnie od piżamy, powiedział niecierpliwie:
— Nie ma czasu, Harry. . . złap tylko kurtk˛e i wychodź. . . szybko!
Harry zrobił, jak mu kazano, i wybiegł z namiotu; Ron za nim.
W świetle kilku płonacych
˛
jeszcze ognisk zobaczył ludzi uciekajacych
˛
do lasu
przed czymś, co sun˛eło za nimi poprzez pole namiotowe, przed czymś, co błyskało strumieniami światła i terkotało jak karabin maszynowy. Dobiegły ich głośne
gwizdy, ryki śmiechu i pijackie wrzaski, a potem nagle wszystko oświetlił oślepiajacy
˛ zielony blask.
Zbity tłum czarodziejów z wyciagni˛
˛ etymi przed siebie różdżkami maszerował
powoli przez pole namiotowe. Harry wyt˛eżył wzrok. . . wygladali,
˛
jakby nie mieli
twarzy. . . a potem zdał sobie spraw˛e, że byli zakapturzeni i zamaskowani. Wysoko
ponad nimi miotały si˛e dziko w powietrzu cztery postacie. Sprawiało to takie wrażenie, jakby zamaskowani czarodzieje na dole byli lalkarzami, a te cztery postacie
nad nimi marionetkami, poruszanymi niewidzialnymi sznurkami wychodzacymi
˛
z końców uniesionych w gór˛e różdżek. Dwie z czterech postaci były bardzo małe.
Do maszerujacej
˛ grupy przyłaczało
˛
si˛e coraz wi˛ecej czarodziejów, ze śmiechem pokazujacych
˛
sobie koziołkujace
˛ nad nimi postacie. Tłum rósł, przewracajac
˛ napotkane po drodze namioty. Raz czy dwa Harry dostrzegł, że jeden z maszerujacych
˛
wypala z różdżki w stron˛e jakiegoś namiotu. Niektóre zaj˛eły si˛e ogniem.
Wrzaski narastały.
Lecace
˛ w powietrzu postacie oświetlił blask płonacego
˛
namiotu i Harry rozpoznał jedna˛ z nich — pana Robertsa, kierownika kempingu. Trzy pozostałe wygladały
˛
na jego żon˛e i dzieci. Jeden z czarodziejów przekr˛ecił różdżka˛ pania˛ Roberts głowa˛ w dół; koszula nocna jej opadła, ukazujac
˛ obszerne, wełniane majtki;
z tłumu dały si˛e słyszeć gwizdy i szydercze okrzyki, gdy pani Roberts usiłowała
zakryć si˛e koszula˛ w tej dość żałosnej pozycji.
— To jest chore — mruknał
˛ Ron, obserwujac
˛ najmniejszego mugola, który
zaczał
˛ wirować jak bak,
˛ sześćdziesiat
˛ stóp nad ziemia,˛ a główka miotała mu si˛e
bezwładnie z boku na bok. — To jest naprawd˛e obrzydliwe. . .
Podbiegły do nich Hermiona i Ginny, naciagaj
˛ ac
˛ płaszcze na nocne koszule, a tuż za nimi pojawił si˛e pan Weasley. W tym samym momencie z namiotu
chłopców wyłonili si˛e Bill, Charlie i Percy. Byli całkowicie ubrani, r˛ekawy mieli
podwini˛ete, a różdżki trzymali w pogotowiu.
80

— Pomożemy ministerstwu! — ryknał
˛ pan Weasley, przekrzykujac
˛ tumult
i podwijajac
˛ r˛ekawy. — A wy. . . do lasu. . . i trzymajcie si˛e razem. Jak zrobimy
tu porzadek,
˛
przyjd˛e po was!
Bill, Charlie i Percy biegli już w stron˛e zbliżajacego
˛
si˛e tłumu. Pan Weasley
skoczył za nimi. Czarodzieje z ministerstwa zbiegali si˛e ze wszystkich stron. Tłum
maszerujacy
˛ pod rodzina˛ Robertsów był coraz bliżej.
— Chodź — powiedział Fred, łapiac
˛ Ginny za r˛ek˛e i ciagn
˛ ac
˛ ja˛ w stron˛e lasu.
Harry, Ron, Hermiona i George ruszyli za nimi. Dotarłszy do skraju lasu, obejrzeli si˛e. Tłum pod rodzina˛ Robertsów urósł jeszcze bardziej; funkcjonariusze ministerstwa próbowali przedrzeć si˛e do środka, ku zakapturzonym czarodziejom,
ale mieli z tym duże trudności. Wygladało
˛
na to, że boja˛ si˛e użyć zakl˛eć, które
mogłyby sprawić, że Robertsowie pospadaja˛ na ziemi˛e.
Kolorowe latarnie, oświetlajace
˛ drog˛e na stadion, pogasły. Mi˛edzy drzewami
migały ciemne postacie, słychać było płacz dzieci i przerażone okrzyki. Harry
czuł, jak raz po raz popychaja˛ go biegnacy,
˛ których twarzy nie mógł dostrzec.
A potem usłyszał krzyk bólu i poznał głos Rona.
— Co si˛e stało? — zapytała ze strachem Hermiona, zatrzymujac
˛ si˛e tak gwałtownie, że Harry na nia˛ wpadł. — Ron, gdzie jesteś? Och, co za bezmyślność. . .
Lumos!
Skierowała waski
˛ strumień światła ze swojej różdżki na ścieżk˛e. Ron leżał na
ziemi.
— Potknałem
˛
si˛e o korzeń — powiedział ze złościa,˛ wstajac.
˛
— Trudno si˛e nie potknać,
˛ jak si˛e ma taki rozmiar stóp — rozległ si˛e drwiacy
˛
głos za ich plecami.
Harry, Ron i Hermiona odwrócili si˛e gwałtownie. Blisko nich stał samotnie
Draco Malfoy, oparty o drzewo, rozluźniony i najwidoczniej bardzo z siebie zadowolony. R˛ece miał założone na piersi i wygladało
˛
na to, że obserwował spokojnie
cała˛ scen˛e zza drzew.
Ron odpowiedział Malfoyowi tak, jak nigdy nie ośmieliłby si˛e w obecności
pani Weasley.
— Co za j˛ezyk, Weasley — wycedził Malfoy, a jego blade oczy błysn˛eły
w ciemności. — Lepiej szybko stad
˛ zmykaj. Chyba nie chcesz, żeby ja˛ złapali,
co?
Wskazał głowa˛ na Hermion˛e i w tym samym momencie z kempingu dobiegł
ich pot˛eżny huk, jakby wybuchła bomba, a drzewa wokół nich oświetlił na chwil˛e
zielony błysk.
— A niby co to ma znaczyć? — zapytała wojowniczo Hermiona.
— Granger, oni wyszukuja˛ mugoli — odrzekł Malfoy. — Chcesz pokazać
w powietrzu swoje galoty? Bo jak chcesz, to troch˛e poczekaj. . . ida˛ w t˛e stron˛e. . .
b˛edziemy mieli niezły ubaw.
— Hermiona jest czarownica˛ — warknał
˛ Harry.
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— Jak uważasz, Potter — powiedział Malfoy, uśmiechajac
˛ si˛e jadowicie. —
Skoro sadzisz,
˛
że nie złapia˛ szlamy, zostańcie tutaj i poczekajcie.
— Licz si˛e ze słowami! — krzyknał
˛ Ron.
Wszyscy wiedzieli, że „szlama” jest obraźliwym określeniem czarownicy lub
czarodzieja z rodziny mugoli.
— Nie przejmuj si˛e, Ron — powiedziała szybko Hermiona, łapiac
˛ Rona za
rami˛e, żeby go powstrzymać, bo już robił krok w stron˛e Malfoya.
Teraz hukn˛eło coś z drugiej strony lasu, ale tym razem jeszcze głośniej. Z otaczajacej
˛ ciemności dobiegły okrzyki przerażenia.
Malfoy zacmokał cicho.
— Ale maja˛ pietra, nie? — powiedział leniwie. — A wasz tatuś na pewno wam
powiedział, żebyście si˛e schowali, zgadłem? Co on tam robi. . . próbuje uwolnić
tych mugoli?
— Gdzie sa˛ twoi rodzice? — zapytał Harry, czujac,
˛ że ogarnia go wściekłość. — Pewnie tam, w maskach, co?
Malfoy spojrzał na niego, wciaż
˛ si˛e uśmiechajac.
˛
— No cóż. . . nawet gdyby tak było, to chyba bym ci nie powiedział, co, Potter?
— Och, zostaw go — powiedziała Hermiona, patrzac
˛ ze wstr˛etem na Malfoya. — Chodźcie, poszukamy reszty.
— Tylko trzymaj nisko t˛e swoja˛ wielka,˛ rozczochrana˛ głow˛e, Granger — zakpił Malfoy.
— Chodźcie — powtórzyła Hermiona i pociagn˛
˛ eła Harry’ego i Rona.
— Założ˛e si˛e, że jego stary jest pomi˛edzy tymi zamaskowanymi! — zaperzył
si˛e Ron.
— No to pracownicy ministerstwa złapia˛ go przy odrobinie szcz˛eścia! — powiedziała Hermiona mściwym tonem. — Och, aż trudno w to wszystko uwierzyć. . . Gdzie oni sa?
˛
Freda, George’a i Ginny nigdzie nie było widać. Ścieżka była zatłoczona ludźmi; wszyscy ogladali
˛
si˛e niespokojnie za siebie, ku tumultowi na polu namiotowym.
Nieco dalej grupka nastolatków w piżamach sprzeczała si˛e o coś zażarcie.
Na widok Harry’ego, Rona i Hermiony jakaś dziewczyna o g˛estych, kr˛econych
włosach odwróciła si˛e do nich i szybko zapytała:
— Ou est madame Maxime? Nous l’avons perdue. . .
— Ee. . . co? — wyjakał
˛ Ron.
— Och. . . — Dziewczyna odwróciła si˛e do niego plecami, a kiedy przechodzili, usłyszeli, jak powiedziała wyraźnie: — ’Ogwart.
— Beauxbatons — mrukn˛eła Hermiona.
— Słucham? — zapytał Harry.
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— Musza˛ być z Beauxbatons — odpowiedziała Hermiona. — No wiesz. . .
z Akademii Magii Beauxbatons. . . czytałam o niej w Ocenie stanu edukacji magicznej w Europie.
— Aha. . . no tak. . . oczywiście — wybakał
˛ Harry.
— Fred i George nie mogli zajść aż tak daleko — powiedział Ron, wyciagaj
˛ ac
˛
różdżk˛e, zapalajac
˛ ja˛ jak Hermiona i rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po ścieżce.
Harry si˛egnał
˛ do kieszeni po swoja˛ różdżk˛e — ale jej nie znalazł. W kieszeni
miał tylko omnikulary.
— Och, nie, to okropne. . . zgubiłem różdżk˛e!
— Żartujesz!
Ron i Hermiona unieśli wysoko swoje różdżki, by tryskajace
˛ z nich waskie
˛
promienie oświetliły ścieżk˛e nieco dalej. Harry rozejrzał si˛e, ale różdżki nigdzie
nie było.
— Może zostawiłeś ja˛ w namiocie — powiedział Ron.
— Może wypadła ci z kieszeni, jak biegliśmy? — zapytała z ł˛ekiem Hermiona.
— Taak — mruknał
˛ Harry. — Może. . .
Przebywajac
˛ w czarodziejskim świecie, miał zwykle różdżk˛e przy sobie, i teraz, stwierdziwszy, że jej nie ma w tak niebezpiecznej sytuacji, poczuł si˛e całkowicie bezbronny.
Nagle coś zaszeleściło i wszyscy troje podskoczyli. Okazało si˛e, że to Mrużka
przedziera si˛e przez pobliskie krzaki. Poruszała si˛e w bardzo dziwny sposób, najwyraźniej z dużym wysiłkiem, jakby czyjaś niewidzialna r˛eka przytrzymywała ja˛
za kark.
— Tu sa˛ jacyś źli czarodzieje! — zapiszczała nieprzytomnie, gdy przedarła
si˛e przez krzaki i pobiegła dalej. — Wysoko. . . w powietrzu. . . ludzie! Mrużka
schodzi im z drogi!
I znikn˛eła mi˛edzy drzewami po drugiej stronie ścieżki, dyszac
˛ i popiskujac,
˛
jakby wciaż
˛ walczyła z niewidzialna˛ r˛eka.˛
— Co jej jest? — zapytał Ron, patrzac
˛ za skrzatem ze zdziwieniem. — Dlaczego tak dziwnie biegnie?
— Założ˛e si˛e, że nie zapytała swojego pana, czy może si˛e schować — odrzekł
Harry.
Pomyślał o Zgredku: za każdym razem, gdy próbował zrobić coś, co nie
spodobałoby si˛e Malfoyom, zaczynał tłuc głowa˛ w coś twardego albo okładać
si˛e pi˛eściami.
— Wiecie co, domowe skrzaty maja˛ naprawd˛e bardzo ci˛eżkie życie! — powiedziała z oburzeniem Hermiona. — To po prostu niewolnictwo! Ten pan Crouch
kazał jej wleźć na sam szczyt stadionu, a ona ma l˛ek wysokości, i tak ja˛ zaczarował, że nie może swobodnie biec, a tu tłum przewraca namioty! Dlaczego ktoś
czegoś z tym nie zrobi?
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— Bo ja wiem. . . przecież skrzaty wygladaj
˛ a˛ na całkiem zadowolone z takiego życia — powiedział Ron. — Słyszeliście t˛e Mrużk˛e na stadionie. . . „Domowe
skrzaty nie powinny myśleć o rozrywkach!”. . . To, że jest popychadłem, widocznie sprawia jej przyjemność. . .
— To przez takich jak ty, Ron — zaperzyła si˛e Hermiona — którzy wspieraja˛
zgniły i niesprawiedliwy system tylko dlatego, że sa˛ zbyt leniwi, żeby. . .
Ze skraju lasu dobiegł grzmot kolejnego wybuchu.
— Słuchajcie, może byśmy poszli dalej? — zaproponował Ron, a Harry dostrzegł, że rzucił niespokojne spojrzenie na Hermion˛e.
A może było coś w tym, co powiedział Malfoy, może Hermiona naprawd˛e jest
w niebezpieczeństwie? Ruszyli dalej, a Harry wciaż
˛ przeszukiwał kieszenie, choć
już wiedział, że różdżki tam nie znajdzie.
Zagł˛ebili si˛e ścieżka˛ w las, wypatrujac
˛ Freda, George’a i Ginny. Min˛eli grupk˛e goblinów, stłoczonych wokół worka złotych monet, które zapewne wygrały,
stawiajac
˛ na Irlandi˛e. Trajkotały wesoło, najwyraźniej nie zwracajac
˛ najmniejszej
uwagi na to, co si˛e działo na kempingu. Nieco dalej wkroczyli w plam˛e srebrnego
światła, a kiedy spojrzeli przez drzewa, zobaczyli trzy wysmukłe i pi˛ekne wile
stojace
˛ na polanie w otoczeniu stadka młodych czarodziejów, z których każdy
mówił bardzo głośno.
— Wyciagam
˛
około stu worków galeonów rocznie! — wykrzykiwał jeden
z nich. — Pracuj˛e w Komisji Likwidacji Niebezpiecznych Stworzeń i zabijam
smoki.
— Co ty opowiadasz! — wrzasnał
˛ jego towarzysz. — Jesteś pomywaczem
w Dziurawym Kotle. . . Ja poluj˛e na wampiry, zabiłem ich już z dziewi˛ećdziesiat.
˛ ..
Teraz wtracił
˛ si˛e trzeci młody czarodziej, tak obsypany pryszczami, że widać
je było nawet w przyćmionym, srebrnym świetle emanujacym
˛
z wil.
— Nie chwal˛e si˛e, ale już wkrótce b˛ed˛e najmłodszym w historii ministrem
magii.
Harry parsknał
˛ śmiechem. Rozpoznał czarodzieja z pryszczami: nazywał si˛e
Stan Shunpike i w rzeczywistości był konduktorem pi˛etrowego Bł˛ednego Rycerza.
Odwrócił si˛e do Rona, by mu to powiedzieć, ale zobaczył, że ten nadał
˛ si˛e
dziwnie i już po chwili krzyczał:
— Mówiłem wam już, że wynalazłem miotł˛e, która˛ można polecieć na Jowisza?
— No nie! — zawołała Hermiona i razem z Harrym złapali go mocno za
ramiona, okr˛ecili wkoło i odprowadzili dalej. Kiedy głosy wil i ich adoratorów
zupełnie ucichły, znaleźli si˛e w samym sercu lasu. Panował tu spokój, wygladało
˛
na to, że w pobliżu nie ma nikogo.
Harry rozejrzał si˛e.
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— Myśl˛e, że możemy tu poczekać. Jak ktoś b˛edzie nadchodził, usłyszymy go
z daleka.
Zaledwie to powiedział, zza drzewa wyszedł Ludo Bagman.
Nawet w nikłym świetle dwóch różdżek można było zauważyć, że Bagman
bardzo si˛e zmienił. Nie tryskał już optymizmem, jego kroki utraciły spr˛eżystość.
Był bardzo blady i spi˛ety.
— Kto to? — zapytał, mrugajac
˛ szybko i starajac
˛ si˛e dostrzec ich twarze. —
Co tu robicie sami w nocy?
Spojrzeli po sobie ze zdziwieniem.
— No. . . sa˛ jakieś zamieszki i. . . — zaczał
˛ Ron.
Bagman wytrzeszczył na niego oczy.
— Co?
— Na kempingu. . . jacyś czarodzieje dorwali rodzin˛e mugoli i. . .
— A niech to szlag! — zaklał
˛ głośno Bagman, sprawiajac
˛ wrażenie, jakby
myślał o czymś innym, po czym zdeportował si˛e z cichym pykni˛eciem.
— Chyba nie bardzo wie, co si˛e wokół niego dzieje, co? — powiedziała Hermiona, marszczac
˛ czoło.
— No, ale był kiedyś bardzo dobrym pałkarzem — rzekł Ron, schodzac
˛ ze
ścieżki na mała˛ polank˛e i siadajac
˛ na k˛epie suchej trawy u stóp drzewa. — Osy
z Wimbourne trzy razy z rz˛edu zdobyły mistrzostwo ligi, kiedy on z nimi grał.
Wyjał
˛ z kieszeni figurk˛e Kruma, postawił ja˛ na ziemi i przez chwil˛e obserwował, jak maleńki Bułgar spaceruje tam i z powrotem. Podobnie jak prawdziwy
Krum, figurka miała kaczkowaty chód i garbiła si˛e, wi˛ec nie wzbudzała już takiego zachwytu jak Krum na miotle. Harry nasłuchiwał jakichś odgłosów z kempingu. Była jednak cisza. Może zamieszki już si˛e skończyły?
— Mam nadziej˛e, że reszcie nic si˛e nie stało — powiedziała po chwili Hermiona.
— Na pewno — mruknał
˛ Ron.
— A jakby tak twój tata złapał Lucjusza Malfoya? — odezwał si˛e Harry, który usiadł przy Ronie i przygladał
˛ si˛e figurce Kruma, z trudem przełażacej
˛ przez
zeschłe liście. — Zawsze mówił, że chciałby mieć na niego jakiegoś haka.
— Byłoby super, Draco przestałby si˛e wreszcie głupio uśmiechać — powiedział Ron.
— Żal mi jednak tych biednych mugoli — oświadczyła Hermiona. — A jeśli
nie zdołaja˛ ściagn
˛ ać
˛ ich na ziemi˛e?
— Nie bój si˛e, ściagn
˛ a˛ — zapewnił ja˛ Harry. — Na pewno coś wymyśla.˛
— Nie uważacie, że to czyste szaleństwo, robić coś takiego, kiedy naokoło
jest pełno urz˛edników Ministerstwa Magii? — zapytała Hermiona. — Jak oni si˛e
z tego wytłumacza?
˛ Myślicie, że byli pijani, czy po prostu. . .
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Nagle urwała i spojrzała przez rami˛e. Harry i Ron też szybko si˛e obejrzeli.
Ktoś szedł ku nim przez las. Czekali, nasłuchujac
˛ niepewnych kroków mi˛edzy
ciemnymi drzewami. Ale kroki nagle ucichły.
— Hop, hop! — zawołał Harry.
Cisza. Harry wstał i zajrzał za drzewo. Było ciemno, wi˛ec niczego nie zobaczył, ale wyczuł, że ktoś stoi tuż poza zasi˛egiem jego wzroku.
— Kto tam? — zapytał.
I nagle, bez żadnego ostrzeżenia, cisz˛e rozdarł jakiś dziwny głos, a to, co usłyszeli, nie było okrzykiem strachu, ale zabrzmiało jak zakl˛ecie.
— MORSMORDRE!
Coś dużego, zielonego i błyszczacego
˛
wystrzeliło z ciemności, która˛ Harry
daremnie starał si˛e przebić wzrokiem: śmign˛eło ku szczytom drzew i poszybowało
w niebo.
— Co za. . . — wydyszał Ron, zrywajac
˛ si˛e na nogi i gapiac
˛ w gór˛e.
Przez ułamek sekundy Harry pomyślał, że to jakaś nowa formacja krasnoludków. Potem zdał sobie spraw˛e, że to olbrzymia czaszka, złożona z elementów,
które przypominały szmaragdowe gwiazdy. Spomi˛edzy szcz˛ek, jak j˛ezyk wysuwał si˛e waż.
˛ Na ich oczach wznosiła si˛e coraz wyżej i wyżej, spowita zielona˛
mgiełka,˛ rysujac
˛ si˛e na tle czarnego nieba jak jakaś nowa konstelacja.
Nagle las wokół nich rozbrzmiał krzykami. Harry nie wiedział dlaczego, ale
jedyna˛ możliwa˛ przyczyna˛ było nagłe pojawienie si˛e owej czaszki, która teraz
wzniosła si˛e na tyle wysoko, że oświetliła cały las jak jakiś przerażajacy
˛ neon.
Wbił oczy w ciemność, szukajac
˛ osoby, która wyczarowała czaszk˛e, ale nikogo
nie dostrzegł.
— Kto tu jest? — zawołał ponownie.
— Harry, chodź, idziemy stad,
˛ szybko! — Hermiona złapała go z tyłu za kurtk˛e i ciagn˛
˛ eła za soba.˛
— O co chodzi? — zapytał Harry, wstrzaśni˛
˛ ety widokiem jej twarzy, bladej
i przerażonej.
— To Mroczny Znak, Harry! — j˛ekn˛eła Hermiona, ciagn
˛ ac
˛ go z całej siły. —
Znak Sam-Wiesz-Kogo!
— Voldemorta?. . .
— Harry, chodź!
Odwrócił si˛e — Ron porwał swoja˛ figurk˛e Kruma — wszyscy troje puścili si˛e
p˛edem przez polank˛e — ale zanim zdażyli
˛
zrobić kilka kroków, rozległa si˛e cała
seria cichych trzasków i pojawiło si˛e ze dwudziestu czarodziejów, otaczajac
˛ ich
ze wszystkich stron.
Harry okr˛ecił si˛e w miejscu i w ułamku sekundy zarejestrował jeden fakt:
każdy z czarodziejów trzymał różdżk˛e w pogotowiu, a każda różdżka była wycelowana w niego, Rona i Hermion˛e. Bez zastanowienia krzyknał:
˛
— PADNIJ!
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I złapał Rona i Hermion˛e, pociagaj
˛ ac
˛ ich za soba˛ na ziemi˛e.
— DRETWOTA!
˛
— zagrzmiało dwadzieścia głosów, trysn˛eły oślepiajace
˛ błyski i Harry poczuł, że włosy mu si˛e mierzwia,˛ jakby powiał silny wiatr. Uniósł
głow˛e na cal i zobaczył strumienie czerwonego światła tryskajace
˛ ku nim z różdżek czarodziejów, krzyżujace
˛ si˛e ze soba,˛ rozpryskujace
˛ iskrami o pnie drzew,
ginace
˛ w ciemności. . .
— Stop! — ryknał
˛ głos, który natychmiast rozpoznał. — Przerwać! To mój
syn!
Włosy przestały Harry’emu falować. Podniósł głow˛e nieco wyżej. Stojacy
˛
przed nim czarodziej opuścił różdżk˛e. Harry przetoczył si˛e na bok i zobaczył spieszacego
˛
ku nim pana Weasleya.
— Ron. . . Harry — głos mu si˛e lekko trzasł
˛ — Hermiono. . . nic wam si˛e nie
stało?
— Zejdź z drogi, Arturze — rozległ si˛e zimny, szorstki głos.
Był to pan Crouch, który zbliżał si˛e do nich razem z innymi czarodziejami.
Harry powstał. Twarz pana Croucha st˛eżała z wściekłości.
— Które z was to zrobiło? — warknał,
˛ obrzucajac
˛ ich wściekłym spojrzeniem. — Które z was wyczarowało Mroczny Znak?
— My tego nie zrobiliśmy! — powiedział Harry, wskazujac
˛ na czaszk˛e.
— W ogóle nic nie zrobiliśmy! — dodał Ron, który rozcierał sobie łokieć
i miał min˛e tak samo oburzona,˛ jak jego ojciec. — Dlaczego na nas napadliście?
— Nie kłam, mój panie! — krzyknał
˛ pan Crouch, wciaż
˛ celujac
˛ w Rona różdżka˛ i łypiac
˛ na niego groźnie. Wygladał,
˛
jakby ogarniał go jakiś amok. — Znaleźliśmy was w miejscu zbrodni!
— Barty — szepn˛eła czarownica w długim, wełnianym szlafroku — to przecież dzieciaki. . . Barty, oni by nie potrafili. . .
— Ej, wy troje, skad
˛ wyłonił si˛e Znak? — zapytał pan Weasley.
— Stamtad
˛ — powiedziała Hermiona drżacym
˛
głosem, wskazujac
˛ na miejsce, z którego dobiegł ich głos wypowiadajacy
˛ zakl˛ecie. — Ktoś chował si˛e za
drzewami. . . coś krzyczeli. . . jakieś zakl˛ecie. . .
— Stali sobie tam, powiadasz? — powiedział pan Crouch, zwracajac
˛ swoje
wytrzeszczone oczy na Hermion˛e. — I wypowiedzieli zakl˛ecie, tak? Coś mi si˛e
wydaje, że jesteś dobrze poinformowana, jak wywołuje si˛e Znak, panno. . .
Ale poza nim chyba żaden z funkcjonariuszy ministerstwa nie uważał za prawdopodobne, by Harry, Ron czy Hermiona wyczarowali czaszk˛e; przeciwnie, po
słowach Hermiony wznieśli ponownie różdżki i wycelowali je w kierunku, który
wskazała, wbijajac
˛ oczy w ciemność mi˛edzy drzewami.
— Przybyliśmy za późno — powiedziała czarownica w wełnianym szlafroku,
kr˛ecac
˛ głowa.˛ — Zdeportowali si˛e.
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— Nie sadz˛
˛ e — rzekł czarodziej z krzaczasta˛ brazow
˛
a˛ broda,˛ Amos Diggory,
ojciec Cedrika. — Nasze oszałamiacze na pewno przenikn˛eły przez te drzewa. . .
prawdopodobnie ich trafiliśmy. . .
— Amosie, badź
˛ ostrożny — rozległo si˛e par˛e głosów, kiedy pan Diggory wyprostował ramiona, wyciagn
˛ ał
˛ przed siebie różdżk˛e i śmiało zagł˛ebił si˛e w ciemny
las.
Hermiona patrzyła na to, zasłaniajac
˛ sobie r˛eka˛ usta. W chwil˛e później usłyszeli krzyk pana Diggory’ego.
— Tak! Mamy ich! Ktoś tu jest! Oszołomiony! Ale. . . a niech to!
— Znalazłeś kogoś? — zawołał pan Crouch z jawnym niedowierzaniem. —
Kogo? Kto to jest?
Usłyszeli trzask gałazek,
˛
szelest zeschłych liści, zachrz˛eściły kroki i pan Diggory wyłonił si˛e spomi˛edzy drzew. W ramionach niósł maleńka,˛ bezwładna˛ postać. Harry natychmiast rozpoznał serwetk˛e stołowa,˛ w która˛ była ubrana. To była
Mrużka.
Pan Crouch nawet nie drgnał,
˛ gdy pan Diggory złożył mu u stóp jego domowego skrzata. Wszyscy inni czarodzieje z ministerstwa wpatrywali si˛e w pana
Croucha. Przez kilka sekund zamarł w bezruchu, tylko oczy mu płon˛eły w bladej
twarzy, kiedy patrzył z góry na Mrużk˛e. Potem powoli oprzytomniał.
— To. . . nie może. . . być. . . — wyjakał.
˛
— Nie. . .
Obszedł pana Diggory’ego i szybkim krokiem ruszył w kierunku miejsca,
w którym ten znalazł skrzata.
— Nie ma po co, panie Crouch! — zawołał za nim pan Diggory. — Tam już
nie ma nikogo!
Pan Crouch nie był jednak skłonny uwierzyć mu na słowo. Słyszeli, jak miota
si˛e w ciemności, rozgarniajac
˛ krzaki.
— Kłopotliwa sprawa — powiedział ponuro pan Diggory, patrzac
˛ na nieruchoma˛ postać skrzata. — Domowy skrzat Barty’ego. . . to znaczy, chciałem powiedzieć. . .
— Daj spokój, Amosie — mruknał
˛ pan Weasley — przecież chyba nie myślisz
poważnie, że to mógł zrobić skrzat. . . Mroczny Znak mógł wyczarować tylko
czarodziej. Do tego jest potrzebna różdżka.
— Taak — powiedział pan Diggory. — A ona miała różdżk˛e.
— Co? — zdumiał si˛e pan Weasley.
— Sam zobacz. — Pan Diggory wyciagn
˛ ał
˛ ku niemu różdżk˛e. — Miała to
w r˛eku. A wi˛ec mamy do czynienia z pogwałceniem trzeciego paragrafu Kodeksu
Użycia Różdżki. Żadnemu nie-ludzkiemu stworzeniu nie wolno nosić lub używać
różdżki.
Rozległo si˛e jeszcze jedno pykni˛ecie i tuż przy panu Weasleyu zaportował
si˛e Ludo Bagman. Zadyszany i jakby nieco rozkojarzony, okr˛ecił si˛e jak fryga,
wpatrujac
˛ si˛e w szmaragdowa˛ czaszk˛e nad ich głowami.
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— Mroczny Znak! — wydyszał, o mały włos nie nadeptujac
˛ na Mrużk˛e, gdy
odwrócił si˛e do swych kolegów z pytajac
˛ a˛ mina.˛ — Kto to zrobił? Złapaliście ich?
Barty! Co tu si˛e dzieje?
Pan Crouch wrócił z pustymi r˛ekami. Nadal miał upiornie blada˛ twarz, a dłonie
i najeżone wasy
˛ drgały mu okropnie.
— Gdzie byłeś, Barty? — zapytał Bagman. — Dlaczego nie było ci˛e na meczu? Twój skrzat zajał
˛ ci miejsce. . . Garbate gargulce! — Bagman dopiero teraz
zauważył Mrużk˛e leżac
˛ a˛ u jego stóp. — A tej co si˛e stało?
— Byłem. . . bardzo. . . zaj˛ety. . . Ludo — powiedział pan Crouch, wciaż
˛ jaka˛
jac
˛ si˛e gwałtownie i prawie nie poruszajac
˛ ustami. — A mój skrzat został oszołomiony.
— Oszołomiony? Przez was? Ale dlaczego. . .
Nagle na jego kragłej,
˛
błyszczacej
˛ twarzy pojawił si˛e cień zrozumienia. Spojrzał w gór˛e na czaszk˛e, w dół na Mrużk˛e i z powrotem na pana Croucha.
— To niemożliwe! — zawołał. — Mrużka? Wyczarowała Mroczny Znak?
Przecież nie wiedziałaby jak! No i musiałaby mieć różdżk˛e!
— I miała — odezwał si˛e pan Diggory. — Znalazłem ja˛ z różdżka˛ w r˛eku,
Ludo. Spokojnie, panie Crouch, jeśli nie ma pan nic przeciwko, to sadz˛
˛ e, że powinniśmy wysłuchać, co ona sama ma do powiedzenia.
Crouch sprawiał wrażenie, jakby nie usłyszał tych słów, ale pan Diggory
odczytał jego milczenie jako zgod˛e. Podniósł własna˛ różdżk˛e, wycelował nia˛
w Mrużk˛e i rzekł:
— Enervate!
Mrużka drgn˛eła. Jej wielkie brazowe
˛
oczy otworzyły si˛e, zamrugała kilka razy
i wytrzeszczyła je, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e nieprzytomnie. Potem, obserwowana przez milczacych
˛
czarodziejów, podniosła si˛e chwiejnie do pozycji siedzacej.
˛
Spostrzegła
stop˛e pana Diggory’ego, i powoli, cała dygocac,
˛ wzniosła oczy, by spojrzeć mu
w twarz, a potem, jeszcze wolniej, spojrzała w niebo. W jej wielkich szklistych
oczach Harry dostrzegł podwójne odbicie olbrzymiej czaszki. Skrzatka wzdrygn˛eła si˛e, potoczyła dzikim wzrokiem po zatłoczonej polance i zacz˛eła straszliwie
szlochać.
— Skrzacie! — powiedział pan Diggory surowym tonem. — Wiesz, kim jestem? Jestem pracownikiem Urz˛edu Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami!
Mrużka zacz˛eła si˛e kołysać w tył i w przód, z trudnościa˛ łapiac
˛ powietrze.
Harry mimo woli przypomniał sobie przerażonego Zgredka w chwilach jego nieposłuszeństwa.
— Jak widzisz, skrzacie, nie tak dawno wyczarowano tu Mroczny Znak — powiedział pan Diggory. — A w chwil˛e później znaleziono ci˛e tuż pod nim! Możesz
mi to wyjaśnić?
— Ja. . . ja. . . ja. . . tego nie zrobiła, sir! — wydyszała Mrużka. — Ja by nie
wiedziała jak, sir!
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— Znaleziono ci˛e z różdżka˛ w r˛eku! — zagrzmiał pan Diggory, wymachujac
˛
nia˛ przed jej nosem.
Zielone światło z czaszki padło na różdżk˛e i Harry ja˛ rozpoznał.
— Zaraz. . . to moja różdżka! — powiedział.
Wszyscy utkwili w nim spojrzenia.
— Że co? — zapytał z niedowierzaniem pan Diggory.
— To moja różdżka — powtórzył Harry. — Zgubiłem ja!
˛
— Zgubiłeś? — powtórzył pan Diggory. — A wi˛ec przyznajesz si˛e do winy?
Porzuciłeś różdżk˛e po wyczarowaniu Znaku?
— Amosie, zastanów si˛e, do kogo mówisz! — zawołał pan Weasley ze złościa.˛ — To przecież Harry Potter! I to on miałby wyczarować Mroczny Znak?
— Rzeczywiście — wymamrotał pan Diggory. — Przepraszam. . . troch˛e
mnie poniosło. . .
— W każdym razie nie upuściłem jej tutaj — powiedział Harry, wskazujac
˛
kciukiem ku drzewom pod zielona˛ czaszka.˛ — Zgubiłem ja˛ tuż po tym, jak weszliśmy do lasu.
— A wi˛ec. . . — wycedził pan Diggory, a oczy mu zabłysły zimno, kiedy
odwrócił si˛e, by znowu spojrzeć na Mrużk˛e, płaszczac
˛ a˛ si˛e u jego stóp. — A wi˛ec
znalazłeś t˛e różdżk˛e, skrzacie? Podniosłeś ja˛ i pomyślałeś sobie, że troch˛e si˛e nia˛
pobawisz?
— Ja tego nie używała, sir! — zapiszczała Mrużka, a łzy pociekły jej obficie
po spłaszczonym, bulwiastym nosie. — Ja. . . ja. . . tylko ja˛ podniosła, sir! Ja nie
robiła Mrocznego Znaku, sir, ja nie wie jak!
— To nie ona! — odezwała si˛e Hermiona, bardzo stanowcza, ale i bardzo
zdenerwowana, co nietrudno było zrozumieć, jako że przemawiała wobec tylu
czarodziejów z ministerstwa. — Mrużka ma piskliwy głosik, a ten glos, który
wypowiedział zakl˛ecie, był mocny i niski! — Spojrzała na Harry’ego i Rona,
oczekujac
˛ ich poparcia. — To nie mogła być Mrużka, prawda?
— Nie — potwierdził Harry, kr˛ecac
˛ głowa.˛ — To na pewno nie był głos skrzata.
— Tak, to był ludzki głos — dodał Ron.
— Zaraz si˛e przekonamy — warknał
˛ pan Diggory, którego ich zapewnienia
wyraźnie nie przekonały. — Chyba wiecie, że jest bardzo prosty sposób wykrycia
ostatniego zakl˛ecia rzuconego za pomoca˛ tej różdżki, prawda?
Mrużka zacz˛eła dygotać i gwałtownie potrzasać
˛
głowa,˛ zamiatajac
˛ wielkimi
uszami, kiedy pan Diggory uniósł ponownie swoja˛ różdżk˛e i przytknał
˛ jej koniec
do końca różdżki Harry’ego.
— Priori incantatem! — zagrzmiał pan Diggory.
Harry usłyszał zduszony okrzyk Hermiony, gdy z miejsca zetkni˛ecia si˛e obu
różdżek wyrosła wielka czaszka z w˛eżowym j˛ezykiem. Był to jednak zaledwie
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szary, mglisty cień zielonej czaszki, wciaż
˛ unoszacej
˛ si˛e nad ich głowami: widmo
zakl˛ecia.
— Deletrius! — krzyknał
˛ pan Diggory, a widmowa czaszka rozpłyn˛eła si˛e
w smudze dymu. — A wi˛ec wiemy już wszystko — oświadczył triumfalnie, patrzac
˛ z góry na Mrużk˛e, która wciaż
˛ trz˛esła si˛e konwulsyjnie.
— Ja tego nie zrobiła! — zaskrzeczał skrzat, toczac
˛ dziko oczami. — Ja nie,
ja nie, ja nie wie jak! Ja dobry skrzat, nie używa różdżek, ja nie wie jak!
— Przyłapano ci˛e na goracym
˛
uczynku, skrzacie! — ryknał
˛ pan Diggory. —
Z ta˛ różdżka˛ w r˛eku!
— Amosie — odezwał si˛e pan Weasley — zastanów si˛e. . . niewielu czarodziejów zna to zakl˛ecie. . . niby gdzie ona mogła si˛e tego nauczyć?
— Być może Amos chce przez to powiedzieć — wycedził lodowatym tonem pan Crouch — że mam w zwyczaju uczyć moich służacych,
˛
jak wyczarować
Mroczny Znak?
Zapanowało niezbyt przyjemne milczenie.
— Ależ nie, panie Crouch — wyjakał
˛ Amos, wyraźnie przerażony — nie. . .
ależ skad.
˛ ..
— Ale byłeś bliski oskarżenia dwóch ostatnich osób, które mogłyby wyczarować Znak! Najpierw Harry’ego Pottera, a teraz mnie! Chyba znasz histori˛e tego
chłopca, Amosie, co?
— Oczywiście. . . wszyscy ja˛ znaja.˛ . . — mruknał
˛ pan Diggory, coraz bardziej
zmieszany.
— I chyba pami˛etasz, że w swoim długim życiu wystarczajaco
˛ dobitnie udowodniłem, i to nie raz, że gł˛eboko gardz˛e czarna˛ magia˛ i wszystkimi, którzy ja˛
uprawiaja?!
˛ — krzyknał
˛ pan Crouch, a oczy wyskakiwały mu z orbit.
— Panie Crouch, ja. . . ja nigdy nie sugerowałem, że ma pan coś z tym wspólnego! — mruknał
˛ Amos Diggory, czerwieniac
˛ si˛e pod krzaczasta˛ brazow
˛
a˛ broda.˛
— Jeśli oskarżasz moja˛ skrzatk˛e, to tym samym oskarżasz mnie! — wrzasnał
˛
pan Crouch. — Gdzie ona mogła si˛e tego nauczyć, jak nie w moim domu?
— Mogła. . . mogła. . . gdziekolwiek. . .
— No właśnie, Amosie — powiedział pan Weasley. — Mogła znaleźć różdżk˛e gdziekolwiek. . . Mrużko — zwrócił si˛e do skrzatki łagodnie, ale ta drgn˛eła
i skuliła si˛e, jakby ktoś znowu na nia˛ krzyknał
˛ — powiedz nam, gdzie dokładnie
znalazłaś różdżk˛e Harry’ego?
Mrużka tak zawzi˛ecie tarmosiła skraj swojej serwetki, że ta zacz˛eła si˛e strz˛epić.
— Ja. . . ja znalazła ja.˛ . . znalazła ja˛ tam, sir. . . — wyszeptała. — Tam. . .
mi˛edzy drzewami, sir. . .
— Widzisz, Amosie? — powiedział pan Weasley. — Nie wiemy, kto wyczarował Znak, wiemy tylko, że natychmiast si˛e zdeportował, pozostawiajac
˛ różdżk˛e
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Harry’ego. To sprytne: nie chciał użyć własnej różdżki, żeby si˛e nie zdradzić.
A Mrużka, na swoje nieszcz˛eście, znalazła ja˛ w chwil˛e później i podniosła.
— Ale to oznacza, że była o krok od prawdziwego przest˛epcy! — zawołał
niecierpliwie pan Diggory. — Skrzacie! Widziałeś kogoś? Mrużka zacz˛eła si˛e
trzaść
˛ jeszcze gwałtowniej. Jej olbrzymie oczy spocz˛eły na panu Diggorym, potem przeniosły si˛e na Ludona Bagmana, a w końcu na pana Croucha. Przełkn˛eła
głośno ślin˛e i wyjakała:
˛
— Ja. . . nie widziała nikogo, sir. . . nikogo. . .
— Amosie — powiedział sucho pan Crouch — jestem w pełni świadom, że
w normalnym trybie post˛epowania chciałbyś zabrać Mrużk˛e na przesłuchanie.
Prosz˛e ci˛e jednak, byś mi pozwolił zajać
˛ si˛e nia˛ osobiście.
Pan Diggory sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie brał tego pod uwag˛e, ale
było oczywiste, że trudno mu było odmówić tak ważnej osobie, jak pan Crouch.
— Możesz być pewny, że zostanie ukarana — dodał chłodno pan Crouch.
— P-p-panie. . . — wyjakała
˛
Mrużka, patrzac
˛ na niego żałośnie oczami pełnymi łez. — P-p-panie, b-b-błagam. . .
Pan Crouch spojrzał na nia˛ surowo, rysy mu si˛e wyostrzyły. W tym spojrzeniu
nie było ani śladu litości.
— Mrużka zachowała si˛e tej nocy w sposób karygodny — powiedział powoli. — Nigdy bym nie pomyślał, że może tak si˛e zachować. Powiedziałem jej, że
ma zostać w namiocie, podczas gdy ja pójd˛e zobaczyć, co si˛e stało. A Mrużka
mnie nie posłuchała. A to oznacza ubranie.
— Nie! — wrzasn˛eła Mrużka, padajac
˛ plackiem u stóp pana Croucha. — Nie,
panie! Tylko nie ubranie, nie ubranie!
Harry wiedział już, że domowego skrzata można zwolnić z obowiazków
˛
tylko
w jeden sposób: dajac
˛ mu normalny strój lub choćby jego fragment. Żal mu było
patrzyć, jak Mrużka łka rozpaczliwie u stóp pana Croucha, ściskajac
˛ kurczowo
swoja˛ serwetk˛e.
— Przecież ona była śmiertelnie wystraszona! — wybuchła nagle Hermiona,
rzucajac
˛ wściekłe spojrzenie na pana Croucha. — Pana skrzatka ma l˛ek wysokości, a ci zamaskowani czarodzieje wylewitowali w powietrze ludzi! Nie może pan
oskarżać jej o to, że po prostu przed nimi uciekała!
Pan Crouch cofnał
˛ si˛e o krok, odtracaj
˛ ac
˛ skrzata, którego teraz zaczał
˛ traktować jak coś plugawego i zgniłego, co brukało jego schludnie wyczyszczone
obuwie.
— Nie widz˛e pożytku ze skrzata, który okazuje nieposłuszeństwo — oświadczył chłodno, patrzac
˛ na Hermion˛e. — Niepotrzebny mi sługa, który zapomina
o swoich obowiazkach
˛
wobec pana i wystawia na szwank jego reputacj˛e.
Mrużka szlochała tak rozpaczliwie, że słychać ja˛ było na całej polance.
Zapadło przykre milczenie, które przerwał pan Weasley, mówiac:
˛
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— No cóż, chyba zaprowadz˛e dzieciaki z powrotem do namiotu, jeśli nikt nie
wyraża sprzeciwu. Amosie, ta różdżka powiedziała nam już wszystko, co mogła. . . może, z łaski swojej, oddasz ja˛ Harry’emu. . .
Pan Diggory oddał Harry’emu różdżk˛e, a ten schował ja˛ do kieszeni.
— No, to idziemy — powiedział spokojnie pan Weasley.
Ale Hermiona nie ruszała si˛e z miejsca; wciaż
˛ wpatrywała si˛e w łkajacego
˛
skrzata.
— Hermiono! — powiedział pan Weasley niecierpliwie.
Odwróciła si˛e i ruszyła za Harrym i Ronem. Weszli mi˛edzy drzewa.
— Co si˛e teraz stanie z Mrużka?
˛ — zapytała, gdy tylko opuścili polank˛e.
— Nie wiem — odrzekł pan Weasley.
— Jak oni ja˛ traktowali! — wybuchła Hermiona. — Pan Diggory zwracał si˛e
do niej per „skrzacie”. . . a ten pan Crouch! Przecież dobrze wiedział, że Mrużka
tego nie zrobiła, a jednak ma zamiar ja˛ wyp˛edzić! W ogóle go nie obchodzi, że
była śmiertelnie wystraszona, że tak rozpacza. . . Jak można tak traktować człowieka!
— No. . . przecież Mrużka nie jest człowiekiem — powiedział Ron.
Hermiona łypn˛eła na niego groźnie.
— Ale to nie oznacza, że jest pozbawiona ludzkich uczuć. . . To naprawd˛e
obrzydliwe, żeby. . .
— Hermiono, zgadzam si˛e z toba˛ — powiedział szybko pan Weasley — ale
to nie jest odpowiedni czas na dyskusje o prawach skrzatów. Teraz musimy jak
najszybciej wrócić do naszych namiotów. Co si˛e stało z reszta?
˛
— Zgubiliśmy ich w ciemności — odrzekł Ron. — Tato, dlaczego wszyscy
tak si˛e wnerwiaja˛ z powodu tej czaszki?
— Wyjaśni˛e wam w namiocie — odpowiedział krótko pan Weasley, przyspieszajac
˛ kroku.
Kiedy wyszli na skraj lasu, musieli si˛e jednak zatrzymać.
Zebrany tu tłum przerażonych czarownic i czarodziejów rzucił si˛e ku panu
Weasleyowi.
— Co si˛e dzieje?. . . Kto to wyczarował?. . . Arturze. . . przecież chyba nie. . .
ON?
— Oczywiście, że nie on — odparł niecierpliwie pan Weasley. — Nie wiemy
kto, pewnie si˛e zdeportował. A teraz wybaczcie mi, musz˛e odpoczać.
˛
Przeprowadził przez tłum Harry’ego, Rona i Hermion˛e. Na kempingu panował
spokój, nie było ani śladu zamaskowanych czarodziejów, choć kilka przewróconych namiotów wciaż
˛ si˛e dymiło.
Z namiotu chłopców wychyn˛eła głowa Charliego.
— Tato, co si˛e dzieje? — zawołał. — Fred, George i Ginny już wrócili, nic im
si˛e nie stało, ale reszta. . .
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— Sa˛ tu, ze mna˛ — odpowiedział pan Weasley, pochylajac
˛ si˛e, by wejść do
namiotu. Harry, Ron i Hermiona weszli za nim.
Bill siedział przy małym kuchennym stoliku, przyciskajac
˛ prześcieradło do
ramienia, które obficie krwawiło. Charlie miał rozdarta˛ koszul˛e, a Percy zakrwawiony nos. Fred, George i Ginny nie odnieśli żadnych obrażeń, ale wygladali
˛
na
wstrzaśni˛
˛ etych.
— Złapaliście ich, tato? — zapytał Bill. — Tych, którzy wyczarowali Znak?
— Nie — odpowiedział pan Weasley. — Znaleźliśmy domowego skrzata Barty’ego Croucha, z różdżka˛ Harry’ego w r˛eku, ale nadal nie wiemy, kto wyczarował
Znak.
— Co? — zapytali równocześnie Bill, Charlie i Percy.
— Z różdżka˛ Harry’ego? — powtórzył Fred.
— Skrzat pana Croucha? — zapytał Percy takim głosem, jakby grom w niego
strzelił.
Z mała˛ pomoca˛ Harry’ego, Rona i Hermiony pan Weasley opowiedział im,
co wydarzyło si˛e w lesie. Kiedy ich opowieść dobiegła końca, Percy nadał
˛ si˛e
i wybuchnał:
˛
— Uważam, że pan Crouch słusznie robi, pozbywajac
˛ si˛e takiego skrzata!
Uciekać gdzieś, kiedy mu wyraźnie kazano zostać. . . wprawiać go w zakłopotanie na oczach całego ministerstwa. . . Wyobrażam sobie, co by było, gdyby tego
nicponia postawiono przed Urz˛edem Kontroli. . .
— To nie jest ON, tylko ONA, i nic nie zrobiła! — krzykn˛eła Hermiona. —
Po prostu znalazła si˛e w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie!
Percy’ego zatkało. Hermiona zwykle nieźle sobie z nim radziła — w każdym
razie o wiele lepiej od innych.
— Hermiono, czarodziej o takiej pozycji jak pan Crouch nie może sobie pozwolić na trzymanie domowego skrzata, który miota si˛e jak oszalały po lesie z cudza˛ różdżka!
˛ — oświadczył Percy pompatycznie, kiedy już przyszedł do siebie.
— ONA wcale si˛e nie miotała jak oszalała! — zawołała Hermiona. — Ona ja˛
po prostu podniosła z ziemi!
— Słuchajcie, czy ktoś może mi wreszcie wyjaśnić, o co chodzi z ta˛ czaszka?
˛ — zapytał niecierpliwie Ron. — Nic nikomu nie zrobiła. . . o co ten cały
hałas?
— Ron, przecież ci mówiłam, że to symbol Sam-Wiesz-Kogo — odpowiedziała Hermiona, zanim zdażył
˛ to zrobić ktokolwiek inny. — Czytałam o niej w
Powstaniu i upadku czarnej magii.
— I nie widziano jej od trzynastu lat — powiedział cicho pan Weasley. —
To normalne, że ludzie wpadli w panik˛e. . . to prawie tak, jakby znowu zobaczyli
Sami-Wiecie-Kogo.
— Nie rozumiem — rzekł Ron, marszczac
˛ czoło. — To znaczy. . . przecież to
tylko taki kształt na niebie. . .
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— Ron, Sam-Wiesz-Kto i jego zwolennicy wyczarowywali Mroczny Znak,
kiedy kogoś zabili — powiedział pan Weasley. — Jesteś za młody, żeby mieć
poj˛ecie, jakie przerażenie on budził. Wyobraź sobie, że wracasz do domu i widzisz, że wisi nad nim Mroczny Znak. Już wiesz, co w domu zastaniesz. . . — Pan
Weasley zamrugał oczami. — Tego si˛e wszyscy najbardziej bali. . . najbardziej. . .
Przez chwil˛e panowało milczenie.
Potem Bill zdjał
˛ prześcieradło z ramienia, sprawdził, czy rozci˛ecie wciaż
˛
krwawi, i powiedział:
— No cóż, tej nocy nam to nie pomogło, bez wzgl˛edu na to, kto wyczarował
Znak. Wystraszył śmierciożerców, gdy tylko si˛e pojawił. Wszyscy si˛e zdeponowali, zanim zdołaliśmy zedrzeć mask˛e choćby jednemu z nich. Ale udało nam si˛e
złapać Robertsów, nim run˛eli na ziemi˛e. Właśnie im modyfikuja˛ pami˛eć.
— Śmierciożerców? — zapytał Harry. — Kim oni sa?
˛
— Tak siebie nazywali poplecznicy Sami-Wiecie-Kogo — odrzekł Bill. — Tej
nocy mogliśmy si˛e przekonać, ilu ich jeszcze jest. . . w każdym razie tych, którym
si˛e udało uniknać
˛ Azkabanu.
— Trudno dowieść, że to byli akurat oni, Bill — powiedział pan Weasley. —
Chociaż. . . wszystko na to wskazuje — dodał pos˛epnie.
— Tak, założ˛e si˛e, że to oni! — oświadczył nagle Ron. — Tato, w lesie spotkaliśmy Dracona Malfoya, i wiesz, do czego si˛e prawie przyznał? Do tego, że wśród
tych zamaskowanych był jego ojciec! A wszyscy dobrze wiemy, że Malfoyowie
służyli Sam-Wiesz-Komu!
— Ale co zwolennicy Voldemorta. . . — zaczał
˛ Harry, a wszyscy si˛e wzdrygn˛eli, bo, jak wi˛ekszość czarodziejów, Weasleyowie unikali wypowiadania tego
nazwiska. — Przepraszam — dodał szybko Harry. — Co zwolennicy Sami-Wiecie-Kogo chcieli osiagn
˛ ać,
˛ zmuszajac
˛ tych mugoli do lewitacji? Po co im to?
— Po co? — powtórzył pan Weasley i roześmiał si˛e ponuro. — Harry, to
dla nich najlepsza rozrywka. Kiedy Sam-Wiesz-Kto był u władzy, wymordowano wielu mugoli, a połowy tych morderstw dokonano po prostu dla zabawy! Na
pewno sobie wieczorem popili i nie mogli si˛e oprzeć, by nie pokazać nam, ilu
ich jeszcze jest. Takie miłe spotkanie po latach i demonstracja siły — zakończył
z wyraźna˛ odraza.˛
— Ale jeśli to byli śmierciożercy, to dlaczego si˛e zdeponowali na widok
Mrocznego Znaku? — zapytał Ron. — Przecież powinni si˛e ucieszyć na jego
widok. . .
— Wysil mózgownic˛e, Ron — powiedział Bill. — Jeśli to naprawd˛e byli
śmierciożercy, to zrobili wszystko, żeby nie trafić do Azkabanu, gdy Sam-Wiesz-Kto utracił moc, i naopowiadali o nim mnóstwo łgarstw, twierdzac,
˛ że to on zmuszał ich do zabijania i torturowania ludzi. Założ˛e si˛e, że jego powrót przeraziłby
ich jeszcze bardziej niż nas wszystkich. Wyparli si˛e go, zaprzeczyli, że kiedykol-
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wiek mieli z nim coś wspólnego, wrócili do normalnego życia. . . Chyba by ich
nie potraktował łaskawie, gdyby wrócił, prawda?
— Wi˛ec. . . ci, którzy wyczarowali Mroczny Znak. . . — powiedziała powoli
Hermiona — zrobili to, żeby okazać poparcie śmierciożercom, czy po to, żeby ich
wystraszyć?
— Trudno tu mieć pewność, można tylko przypuszczać, Hermiono — rzekł
pan Weasley. — Ale powiem ci jedno. . . tylko śmierciożercy wiedza,˛ jak go wyczarować. Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby si˛e okazało, że osoba, która to zrobiła, nie była kiedyś śmierciożerca,˛ nawet jeśli już nim przestała być. . . Słuchajcie, jest już bardzo późno, a jeśli wasza matka dowie si˛e, co tu si˛e stało, b˛edzie si˛e
zamartwiać ze strachu. Prześpijmy si˛e troch˛e, złapmy jakiś wczesny świstoklik
i wynośmy si˛e stad
˛ jak najszybciej.
Harry wlazł na swoje górne łóżko, a w głowie miał zam˛et. Wiedział, że powinien odczuwać zm˛eczenie — była już prawie trzecia w nocy — ale czuł si˛e
rozbudzony i zaniepokojony.
Trzy dni wcześniej — teraz wydawało si˛e, że było to o wiele dawniej — obudził si˛e z bolac
˛ a˛ blizna.˛ A tej nocy, po raz pierwszy od trzynastu lat, znak Lorda
Voldemorta pojawił si˛e na niebie. Co to wszystko oznacza?
Pomyślał o liście, który napisał do Syriusza przed opuszczeniem Privet Drive.
Czy Syriusz już go dostał? Kiedy odpowie? Harry leżał, patrzac
˛ w płócienny dach
namiotu, ale tym razem żadne fantazje nie pomagały mu zasnać.
˛ Charlie zaczał
˛
już chrapać, ale długo jeszcze trwało, zanim Harry’ego wreszcie zmorzył sen.

R O Z D Z I A Ł D Z I E S I A˛ T Y

Chaos w Ministerstwie Magii
Pan Weasley obudził ich po paru godzinach snu. Użył magii, by zwinać
˛ i spakować namioty, i opuścili kemping tak szybko, jak si˛e dało, mijajac
˛ po drodze
stojacego
˛
w drzwiach swego domku pana Robertsa. Wygladał
˛ na oszołomionego;
pomachał im r˛eka˛ i zawołał: „Wesołych świat!”
˛
— Nic mu nie b˛edzie — powiedział cicho pan Weasley, kiedy znaleźli si˛e
na wrzosowisku. — Osoba, której zmodyfikowano pami˛eć, bywa czasami troch˛e
rozkojarzona, ale to trwa krótko. . . A przecież sporo musieli mu wymazać z pami˛eci.
Kiedy zbliżali si˛e już do miejsca, gdzie leżał świstoklik, usłyszeli ponaglajace
˛
głosy, a kiedy do niego dotarli, zobaczyli spora˛ grupk˛e czarownic i czarodziejów
tłoczacych
˛
si˛e wokół Bazyla, strażnika świstoklika; wszyscy chcieli jak najszybciej opuścić t˛e okolic˛e. Pan Weasley odbył z Bazylem pospieszna˛ rozmow˛e i stan˛eli w ogonku. Wkrótce udało im si˛e skorzystać ze starej opony, i zanim słońce
wzeszło na dobre, znaleźli si˛e z powrotem na wzgórzu Stoadshead. W bladym
świetle brzasku przeszli przez Ottery St Catchpole i polna˛ droga˛ ruszyli ku Norze,
nie rozmawiajac
˛ wiele, bo wszyscy byli bardzo zm˛eczeni i myśleli tylko o śniadaniu. Kiedy min˛eli ostatni zakr˛et alejki i zobaczyli Nor˛e, rozległ si˛e głośny krzyk,
który potoczył si˛e echem po wrzosowisku.
— Och, dzi˛eki Bogu, dzi˛eki Bogu!
Pani Weasley, która najwyraźniej czekała na nich przed domem, wybiegła ku
nim w bamboszach. Twarz miała blada˛ i napi˛eta,˛ a w r˛eku trzymała zwini˛ety
w trabk˛
˛ e egzemplarz „Proroka Codziennego”.
— Arturze. . . tak si˛e martwiłam. . . tak si˛e martwiłam. . .
Zarzuciła panu Weasleyowi r˛ece na szyj˛e i „Prorok Codzienny” wypadł jej
z rak.
˛ Spojrzawszy na pierwsza˛ stron˛e gazety, Harry odczytał wielki nagłówek:
PANIKA PODCZAS FINAŁU MISTRZOSTW ŚWIATA W QUIDDITCHU,
a pod nim drgajace,
˛ czarno-białe zdj˛ecie Mrocznego Znaku ponad wierzchołkami
drzew.
— Nic wam si˛e nie stało. . . — wymamrotała pani Weasley, puszczajac
˛ m˛eża
i spogladaj
˛ ac
˛ po nich zaczerwienionymi oczami. — Żyjecie. . . och, chłopcy. . .
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I, ku zaskoczeniu wszystkich, złapała Freda i George’a i przyciagn˛
˛ eła ich tak
gwałtownie do siebie, że stukn˛eli si˛e głowami.
— Au! Mamo, udusisz nas. . .
— A ja krzyczałam na was, zanim odeszliście! — powiedziała pani Weasley,
zaczynajac
˛ płakać. — Tylko o tym myślałam przez cały czas! Myślałam. . . co by
było, gdybyście trafili w r˛ece Sami-Wiecie-Kogo, a ostatnia˛ rzecza,˛ jaka˛ usłyszeliście z moich ust, była wymówka, że dostaliście tak mało sumów! Och, Fred. . .
och, George. . .
— Daj już spokój, Molly, przecież sama widzisz, że jesteśmy wszyscy żywi
i cali — uspokajał ja˛ pan Weasley, odciagaj
˛ ac
˛ od bliźniaków i prowadzac
˛ ku domowi. — Bill — dodał półgłosem — weź t˛e gazet˛e, chc˛e zobaczyć, co napisali. . .
Kiedy wszyscy stłoczyli si˛e w maleńkiej kuchni, a Hermiona zrobiła pani Weasley kubek bardzo mocnej herbaty, do której pan Weasley dolał troch˛e Starej
Ognistej Whisky Ogdena, Bill wr˛eczył ojcu gazet˛e. Pan Weasley przebiegł wzrokiem pierwsza˛ stron˛e, a Percy zagladał
˛ mu przez rami˛e.
— Wiedziałem — westchnał
˛ pan Weasley. — Ministerstwo działało nieudolnie. . . przest˛epcy nie zostali schwytani. . . brak należytego zabezpieczenia. . .
czarnoksi˛eżnicy uciekli nierozpoznani. . . hańba narodowa. . . Kto to napisał? No
tak. . . oczywiście. . . Rita Skeeter.
— Ona si˛e uwzi˛eła na Ministerstwo Magii! — zawołał oburzony Percy. —
W zeszłym tygodniu pisała, że marnujemy czas na jałowe spekulacje na temat
grubości denek kociołków, a powinniśmy zajać
˛ si˛e likwidacja˛ wampirów! Jakby
nie było specjalnie zaznaczone w paragrafie dwunastym Wytycznych w sprawie
traktowania nieczarodziejskich, cz˛eściowo ludzkich istot. . .
— Percy, wyświadcz nam łask˛e — powiedział Bill, ziewajac
˛ — i zamknij si˛e.
— Pisze o mnie — rzekł pan Weasley, a w miar˛e czytania oczy za okularami
rozszerzały mu si˛e coraz bardziej.
— Gdzie? — krzykn˛eła pani Weasley, krztuszac
˛ si˛e herbata˛ z whisky. — Gdybym to zobaczyła, wiedziałabym, że jesteś żywy!
— Bez nazwiska — powiedział pan Weasley. — Posłuchajcie: Jeśli przerażeni
czarodzieje i czarownice, którzy niecierpliwie wyczekiwali jakichś wiadomości na
skraju lasu, spodziewali si˛e należytej informacji ze strony Ministerstwa Magii, to
srodze si˛e zawiedli. W jakiś czas po ukazaniu si˛e Mrocznego Znaku z lasu wyszedł
pewien urz˛ednik z Ministerstwa i oświadczył, że nikt nie został ranny, ale odmówił
udzielania informacji. Wkrótce si˛e dowiemy, czy to oświadczenie uspokoi pogłoski
o kilku ciałach usuni˛etych z lasu w godzin˛e później. . . Też mi coś! — zawołał ze
złościa˛ pan Weasley, oddajac
˛ gazet˛e Percy’emu. — Nikt nie został ranny, wi˛ec
niby co miałem im powiedzieć? Pogłoski o kilku ciałach usuni˛etych z lasu. . . Jakie
pogłoski? Pogłoski zaczna˛ si˛e dopiero wtedy, kiedy ludzie przeczytaja,˛ co ona tu
powypisywała.
Westchnał
˛ gł˛eboko.
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— Molly, chyba b˛ed˛e musiał udać si˛e do ministerstwa, trzeba b˛edzie to
wszystko jakoś doprowadzić do porzadku.
˛
— Lec˛e z toba,˛ ojcze — oświadczył z powaga˛ Percy. — Pan Crouch b˛edzie
potrzebował wszystkich rak
˛ do pracy. I b˛ed˛e mógł mu oddać osobiście mój raport
na temat kociołków.
I wybiegł z kuchni.
— Arturze, przecież masz urlop. Ta sprawa nie ma nic wspólnego z twoim
departamentem. Na pewno poradza˛ sobie bez ciebie.
— Musz˛e tam być. To ja pogorszyłem cała˛ sytuacj˛e. Tylko si˛e przebior˛e i już
mnie nie ma.
— Pani Weasley — odezwał si˛e nagle Harry, nie mogac
˛ już dłużej wytrzymać — czy Hedwiga nie przyniosła mi czasem listu?
— Hedwiga? — powtórzyła pani Weasley niezbyt przytomnie. — Nie. . .
nie. . . nie było żadnej poczty.
Ron i Hermiona spojrzeli z ciekawościa˛ na Harry’ego. Rzucił im znaczace
˛
spojrzenie i powiedział:
— Ron, nie masz nic przeciwko temu, żebym poszedł do twojego pokoju i zostawił tam swoje rzeczy?
— Ależ skad.
˛ . . ja chyba też pójd˛e — odrzekł natychmiast Ron. — A ty,
Hermiono?
— Tak, ja też — odpowiedziała szybko i wszyscy troje opuścili kuchni˛e i wpadli na schody.
— Co jest grane, Harry? — zapytał Ron, gdy tylko zamkn˛eli za soba˛ drzwi od
jego sypialni na poddaszu.
— Jest coś, o czym wam nie powiedziałem. Kiedy obudziłem si˛e w niedziel˛e
rano, znowu bolała mnie blizna.
Reakcja Rona i Hermiony dokładnie odpowiadała temu, co sobie wyobrażał,
leżac
˛ w sypialni przy Privet Drive. Hermion˛e na chwil˛e zatkało, po czym natychmiast zacz˛eła mu udzielać rad, wymieniajac
˛ mnóstwo ksiażek
˛
i różne autorytety,
poczawszy
˛
od Albusa Dumbledore’a, a skończywszy na pani Pomfrey, szkolnej
piel˛egniarce.
Ron po prostu gapił si˛e na niego w osłupieniu.
— Ale. . . jego tam nie było, prawda? No. . . Sam-Wiesz-Kogo. . . To znaczy. . .
przecież ostatnim razem, jak ci˛e bolała blizna, on był w Hogwarcie. . .
— Na Privet Drive go nie było, tego jestem pewny — odpowiedział Harry. —
Ale mi si˛e przyśnił. . . on i Peter. . . no wiecie, Glizdogon. Teraz już tego dokładnie
nie pami˛etam, ale na pewno spiskowali, żeby. . . zabić. . . kogoś.
Przez chwil˛e był bliski powiedzenia „mnie”, ale nie mógł pozwolić na to, by
Hermiona jeszcze bardziej si˛e wystraszyła.
— To tylko sen — powiedział Ron, starajac
˛ si˛e, by jego głos zabrzmiał krzepiaco.
˛ — Po prostu nocny koszmar.
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— Taak. . . Ale czy na pewno? — zapytał Harry, odwracajac
˛ si˛e, by spojrzeć
przez okno na jaśniejace
˛ niebo. — Troch˛e to dziwne, nie uważacie? Boli mnie blizna, a trzy dni później widzimy maszerujacych
˛
śmierciożerców i znak Voldemorta
na niebie.
— Przestań. . . wymawiać. . . jego. . . imi˛e! — wycedził Ron przez zaciśni˛ete
z˛eby.
— A pami˛etacie, co powiedziała profesor Trelawney? — ciagn
˛ ał
˛ Harry, ignorujac
˛ uwag˛e Rona. — Pod koniec roku?
Profesor Trelawney była nauczycielka˛ wróżbiarstwa w Hogwarcie.
Hermiona prychn˛eła pogardliwie.
— Och, Harry, chyba nie przywiazujesz
˛
wagi do tego, co mówi ta stara oszustka!
— Ciebie tam nie było. Nie słyszałaś jej. Wygladała
˛
zupełnie inaczej niż na
lekcjach. Mówiłem wam, wpadła w trans. . . i wcale nie udawała. Powiedziała,
że Czarny Pan znowu odzyska swa˛ moc. . . stanie si˛e jeszcze bardziej pot˛eżny
i straszny niż przedtem. . . a zdoła to uczynić, bo wróci jego sługa. . . a tamtej
nocy uciekł Glizdogon.
Zapadło milczenie. Ron wpatrywał si˛e nieprzytomnym wzrokiem w dziur˛e
w swojej narzucie na łóżko, pokrytej wizerunkami Armat z Chudley.
— Harry, dlaczego pytałeś o Hedwig˛e? — odezwała si˛e w końcu Hermiona. —
Spodziewasz si˛e listu?
— Napisałem o bliźnie Syriuszowi — odrzekł Harry, wzruszajac
˛ ramionami. — Czekam na jego odpowiedź.
— Dobry pomysł! — ucieszył si˛e Ron. — Założ˛e si˛e, że Syriusz b˛edzie wiedział, co zrobić!
— Miałem nadziej˛e, że odpowie mi szybko.
— Ale przecież nie wiemy, gdzie on jest. . . Może być w Afryce. . . wsz˛edzie — powiedziała rozsadnie
˛
Hermiona. — Dla Hedwigi to może być długa
i wyczerpujaca
˛ podróż, może trwać par˛e dni.
— Tak, wiem — zgodził si˛e Harry, ale czuł jakiś zimny ci˛eżar w żoładku,
˛
gdy
patrzył przez okno na niebo, na którym nie widać było Hedwigi.
— Chodź, Harry, poćwiczymy sobie quidditcha w ogrodzie — powiedział
Ron. — No chodź. . . trzech na trzech, Bill, Charlie, Fred i George na pewno
zagraja.˛ . . wypróbujesz zwód Wrońskiego. . .
— Ron — powiedziała Hermiona takim głosem, jakby chciała jeszcze dodać
„mógłbyś być choć odrobin˛e bardziej wrażliwy”. — Harry nie chce teraz grać
w quidditcha, niepokoi si˛e i jest zm˛eczony, wszyscy powinniśmy si˛e przespać. . .
— Ależ tak, ch˛etnie pogram — oświadczył nagle Harry. — Poczekaj, tylko
wyjm˛e Błyskawic˛e.
Hermiona wyszła z pokoju, mruczac
˛ pod nosem coś, co brzmiało jak: „Ach,
ci chłopcy!”
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W ciagu
˛ nast˛epnego tygodnia pan Weasley i Percy mało przebywali w domu.
Obaj wychodzili wczesnym rankiem, kiedy reszta rodziny spała, i wracali wieczorem, już po kolacji.
— Ale kocioł — powiedział im Percy z ważna˛ mina˛ w niedzielny wieczór
poprzedzajacy
˛ ich wyjazd do Hogwartu. — Przez cały tydzień istna kanonada.
Ludzie przysyłaja˛ mnóstwo wyjców, no, a wiecie, jak si˛e od razu nie otworzy
wyjca, wybucha. Biurko mam całe popalone, a z mojego najlepszego pióra pozostała kupka popiołu.
— Dlaczego przysyłaja˛ wam wyjce? — zapytała Ginny, która leżała na dywanie przed kominkiem i sklejała magiczna˛ taśma˛ wysłużony egzemplarz Tysiaca
˛
magicznych roślin i grzybów.
— Skarża˛ si˛e na brak należytego zabezpieczenia podczas mistrzostw świata — odpowiedział Percy. — Domagaja˛ si˛e odszkodowań za zniszczona˛ własność
prywatna.˛ Na przykład Mundungus Fletcher żada
˛ rekompensaty za namiot z dwunastoma sypialniami i jacuzzi. Ale nie ze mna˛ te numery, wiem, że spał pod płaszczem umocowanym do czterech kijków.
Pani Weasley zerkn˛eła na stary zegar w rogu. Harry’emu bardzo si˛e podobał.
Nie pokazywał godzin i minut, ale udzielał wszystkich niezb˛ednych informacji.
Miał dziewi˛eć złotych wskazówek; na każdej było wygrawerowane imi˛e jednego
z członków rodziny Weasley ów. Wokół tarczy nie było cyfr, tylko krótkie opisy
miejsc lub sytuacji, w których każdy z członków rodziny powinien si˛e aktualnie
znajdować. Były tam wi˛ec takie słowa, jak: „dom”, „szkoła” i „praca”, ale i takie,
jak: „zaginiony”, „szpital”, „wi˛ezienie”, a w miejscu, gdzie zwykle jest dwunastka, widniał napis: „groźba śmierci”.
W tej chwili osiem wskazówek wskazywało „dom”, natomiast najdłuższa, pana Weasleya, wciaż
˛ tkwiła na pozycji „praca”. Pani Weasley westchn˛eła.
— Od czasów Sami-Wiecie-Kogo wasz ojciec nie musiał chodzić do pracy
w weekendy — powiedziała. — Za ci˛eżko tyraja.˛ Jeśli wkrótce nie wróci, zmarnuje mu si˛e kolacja.
— Ojciec chyba chce jakoś naprawić swój bład
˛ — rzekł Percy. — Prawd˛e mówiac,
˛ palnał
˛ gaf˛e, wydajac
˛ publiczne oświadczenie bez porozumienia si˛e z szefem
departamentu. . .
— Nie waż si˛e obwiniać ojca za to, co nawypisywała ta przekl˛eta Skeeter! —
zawołała pani Weasley z oburzeniem.
— Wiadomo, co by napisała Rita, gdyby tata nic nie powiedział — odezwał si˛e
Bill, który grał w szachy z Ronem. — Już to widz˛e: to hańba, że nikt z ministerstwa nie zdobył si˛e na skomentowanie sytuacji. Rita Skeeter zawsze wszystkich
obsmarowuje. Pami˛etacie, raz zrobiła wywiady ze wszystkimi łamaczami zakl˛eć
u Gringotta i nazwała mnie „długowłosym świrem”.
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— No, bo rzeczywiście sa˛ troch˛e za długie — powiedziała łagodnie pani Weasley. — Gdybyś mi pozwolił. . .
— Nie, mamo.
W okno salonu zacinał deszcz. Hermiona zagł˛ebiła si˛e w Standardowej ksi˛edze zakl˛eć (4 stopień), której egzemplarze pani Weasley kupiła na ulicy Pokatnej
˛
dla niej, Harry’ego i Rona. Charlie cerował ogniotrwała˛ kominiark˛e. Harry polerował Błyskawic˛e; u jego stóp spoczywał otwarty neseser z podr˛ecznym zestawem
miotlarskim, który Hermiona podarowała mu na trzynaste urodziny. Fred i George siedzieli w kacie,
˛
pochyleni nad kawałkiem pergaminu. Rozmawiali szeptem,
a w r˛ekach mieli pióra.
— Co wy tam robicie? — zapytała ostro pani Weasley, utkwiwszy wzrok
w bliźniakach.
— Odrabiamy prac˛e domowa˛ — odrzekł wymijajaco
˛ Fred.
— Nie badź
˛ śmieszny, jeszcze sa˛ wakacje — powiedziała pani Weasley.
— No tak, trzeba to było zrobić wcześniej — powiedział Fred.
— A nie wypisujecie przypadkiem jakiejś nowej oferty? — zapytała podejrzliwie pani Weasley. — Nie myślicie przypadkiem o nowych Magicznych Dowcipach Weasleyów?
— Mamo — Fred spojrzał na nia˛ z wyrzutem — jeśli jutro ekspres do Hogwartu wykolei si˛e, a ja i George stracimy życie, to jak b˛edziesz si˛e czuła, wiedzac,
˛ że
ostatnimi słowami, jakie od ciebie przed śmiercia˛ usłyszeliśmy, były jakieś niesprawiedliwe oskarżenia?
Wszyscy si˛e roześmiali, nie wyłaczaj
˛
ac
˛ pani Weasley.
— Och, wraca wasz ojciec! — zawołała nagle, patrzac
˛ na zegar.
Wskazówka pana Weasleya przesun˛eła si˛e z „pracy” na „podróż”, a w chwil˛e
później zatrzymała si˛e gwałtownie na „domu” i usłyszeli jego wołanie z kuchni.
— Id˛e, Arturze! — krzykn˛eła pani Weasley, wybiegajac
˛ z pokoju.
Wkrótce do ciepłego salonu wkroczył pan Weasley, niosac
˛ tac˛e ze swoja˛ kolacja.˛ Wygladał
˛ na wykończonego.
— Awantura na sto fajerek — powiedział, kiedy usiadł w fotelu przy kominku,
grzebiac
˛ bez entuzjazmu w lekko zeschni˛etym kalafiorze. — Rita Skeeter w˛eszy
od tygodnia, próbujac
˛ wyłowić wszystkie potkni˛ecia ministerstwa. Teraz dowiedziała si˛e o zagini˛eciu tej biednej Berty, wi˛ec już widz˛e nagłówek na pierwszej
stronie jutrzejszego „Proroka Codziennego”. A już dawno mówiłem Bagmanowi,
że trzeba kogoś wysłać, żeby ja˛ odnalazł.
— Pan Crouch powtarza to od tygodni — wtracił
˛ szybko Percy.
— Crouch ma szcz˛eście, że Rita jeszcze nic nie wie o Mrużce — powiedział
ze złościa˛ pan Weasley. — Miałaby o czym pisać przez tydzień. To by dopiero
była sensacja, gdyby opisała, jak schwytano jego domowego skrzata z różdżka˛
w r˛eku, ta˛ sama,˛ która˛ wyczarowano Mroczny Znak.
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— Chyba wszyscy si˛e zgadzamy co do tego, że ten skrzat, choć tak nieodpowiedzialny, nie wyczarował Znaku? — zaperzył si˛e Percy.
— A ja uważam, że pan Crouch ma wielkie szcz˛eście, że nikt z „Proroka
Codziennego” nie dowiedział si˛e jeszcze, jak podle traktuje swoje skrzaty! —
zawołała oburzona Hermiona.
— Bez przesady, Hermiono! — powiedział Percy. — Wysokiej rangi urz˛ednik
Ministerstwa Magii chyba zasługuje na bezwarunkowe posłuszeństwo ze strony
swoich służacych.
˛
..
— Swoich niewolników, to chciałeś powiedzieć! — krzykn˛eła piskliwie Hermiona. — Bo przecież nie płacił Mrużce ani knuta, zapomniałeś?
— Myśl˛e, że wszyscy powinniście teraz iść do swoich sypialni i sprawdzić,
czy jesteście dobrze spakowani! — przerwała t˛e sprzeczk˛e pani Weasley. — No,
dalej, jazda na gór˛e!
Harry ułożył swoje przybory miotlarskie w neseserze, zarzucił Błyskawic˛e na
rami˛e i razem z Ronem wyszedł do jego sypialni. Na górze deszcz jeszcze głośniej b˛ebnił o dach, wiatr j˛eczał i poświstywał, a ghul mieszkajacy
˛ na strychu wył
od czasu do czasu. Kiedy weszli do sypialni, Świstoświnka zacz˛eła świergotać
i fruwać po klatce. Widok do połowy zapakowanych kufrów wprawił ja˛ w dzikie
podniecenie.
— Daj jej troch˛e przysmaku sów — powiedział Ron, rzucajac
˛ Harry’emu pudełko — może si˛e zamknie na jakiś czas.
Harry wrzucił kilka przysmaków do klatki Świstoświnki, a potem odwrócił si˛e
i spojrzał na swój kufer. Obok niego stała otwarta klatka Hedwigi, wciaż
˛ pusta.
— Już ponad tydzień — mruknał,
˛ patrzac
˛ na pusta˛ żerdź. — Ron, chyba nie
myślisz, że Syriusza złapali, co?
— Co ty, na pewno by o tym napisali w „Proroku Codziennym”. Ministerstwo
chciałoby pokazać, że udało im si˛e kogoś złapać, nie uważasz?
— No, chyba tak. . .
— Zobacz, tutaj jest wszystko, co mama kupiła ci na Pokatnej.
˛
Wyj˛eła ci też
troch˛e forsy z twojej skrytki. . . i wyprała ci wszystkie skarpetki.
Rzucił na składane łóżko Harry’ego stos pakunków, sakiewk˛e z pieni˛edzmi
i kilkanaście par skarpetek. Harry zaczał
˛ rozpakowywać zakupy. Prócz Standardowej ksi˛egi zakl˛eć (4 stopień) Mirandy Goshawk, znalazł p˛ek nowych piór, tuzin
zwojów pergaminu i zapasy do swojego zestawu składników eliksirów — pod
koniec ubiegłego roku szkolnego miał już bardzo mało płetwy skorpeny i esencji belladony. Właśnie wciskał bielizn˛e do swojego kociołka, kiedy usłyszał za
plecami pełen odrazy okrzyk Rona.
— Co to ma być?
Trzymał w r˛eku coś, co Harry’emu przypominało długa,˛ aksamitna˛ sukni˛e,
w kolorze kasztanowym, wokół kołnierza i na końcu r˛ekawów przyozdobiona˛ nieco zwi˛edni˛etymi koronkowymi falbankami.
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Rozległo si˛e pukanie do drzwi i weszła pani Weasley, niosac
˛ nar˛ecze świeżo
wypranych szat szkolnych.
— Prosz˛e — powiedziała, dzielac
˛ nar˛ecze na dwie cz˛eści. — Tylko zapakujcie
je jak należy, żeby si˛e nie pogniotły.
— Mamo, dałaś mi nowa˛ sukienk˛e Ginny — powiedział Ron, podajac
˛ jej kasztanowy strój.
— Ależ skad
˛ — obruszyła si˛e pani Weasley. — To dla ciebie. To jest szata
wyjściowa.
— Co?! — zawołał przerażony Ron.
— Szata wyjściowa! — powtórzyła pani Weasley. — Figuruje na waszej tegorocznej liście. Szata na uroczyste okazje.
— Chyba żartujesz — powiedział Ron z niedowierzaniem. — Ja tego nie b˛ed˛e
nosił, nie ma mowy.
— Wszyscy je nosza,˛ Ron! — zaperzyła si˛e pani Weasley. — Właśnie takie!
Twój ojciec też ma taka˛ na niektóre przyj˛ecia!
— Pr˛edzej pójd˛e nago, niż to włoż˛e!
— Nie badź
˛ głupi — powiedziała pani Weasley — musisz mieć szat˛e wyjściowa,˛ jest na twojej liście! Harry’emu też kupiłam. . . pokaż mu, Harry. . .
Harry, lekko drżacymi
˛
r˛ekami, otworzył ostatnia˛ paczk˛e leżac
˛ a˛ na jego łóżku.
Nie było jednak tak źle: jego szata wyjściowa nie była ozdobiona koronkami,
w gruncie rzeczy przypominała zwykła˛ szat˛e szkolna,˛ tyle że była butelkowo-zielona, a nie czarna.
— Pomyślałam sobie, że podkreśli kolor twoich oczu, kochaneczku — powiedziała pieszczotliwie pani Weasley.
— Jego jest w porzadku!
˛
— krzyknał
˛ ze złościa˛ Ron, patrzac
˛ na szat˛e Harry’ego. — Dlaczego ja takiej nie mam?
— Ponieważ. . . no. . . musiałam ci ja˛ kupić w lumpeksie, a nie było dużego
wyboru — odpowiedziała pani Weasley, rumieniac
˛ si˛e.
Harry spojrzał w bok. Ch˛etnie by si˛e podzielił z Weasleyami wszystkimi swoimi pieni˛edzmi, spoczywajacymi
˛
w podziemiach banku Gringotta, ale wiedział,
że nie zdołałby ich do tego namówić.
— Nigdy tego na siebie nie włoż˛e — powtórzył Ron. — Nigdy.
— Świetnie — warkn˛eła pani Weasley. — W ogóle niczego nie wkładaj. A ty,
Harry, badź
˛ tak dobry i zrób mu wtedy zdj˛ecie. Ch˛etnie si˛e troch˛e pośmiej˛e.
Wyszła z pokoju, zatrzaskujac
˛ za soba˛ drzwi. Zza pleców dobiegł ich dziwny
odgłos, jakby ktoś si˛e dusił. Świstośwince ugrzazł
˛ w dziobie zbyt duży przysmak
sów.
— Dlaczego wszystko, co mam, musi być taka˛ okropna˛ tandeta?
˛ — zapytał
Ron ze złościa,˛ idac
˛ przez pokój, by pomóc sówce.

ROZDZIAŁ JEDENASTY

W pociagu
˛ do Hogwartu
Kiedy Harry obudził si˛e nast˛epnego ranka, w powietrzu wyczuwało si˛e wyraźnie ponura˛ atmosfer˛e końca wakacji. G˛esty deszcz b˛ebnił wciaż
˛ w okno, gdy
wkładał dżinsy i bluz˛e. W szkolne szaty przebierali si˛e zawsze dopiero w ekspresie Londyn-Hogwart.
Harry, Ron, Fred i George zeszli już na podest pierwszego pi˛etra, zmierzajac
˛
do kuchni na śniadanie, gdy u stóp schodów pojawiła si˛e pani Weasley, wyraźnie
czymś zaniepokojona.
— Arturze! — zawołała, podnoszac
˛ głow˛e do góry. — Arturze! Pilna wiadomość z ministerstwa!
Harry przywarł do ściany, żeby przepuścić pana Weasleya, który zbiegł na dół
w szacie założonej tył na przód i zniknał
˛ im z oczu. Kiedy weszli do kuchni, zobaczyli pania˛ Weasley grzebiac
˛ a˛ zawzi˛ecie w szufladzie kredensu — „Miałam tu
gdzieś pióro!” — i pana Weasleya pochylonego nad kominkiem i rozmawiajacego
˛
z. . .
Harry zacisnał
˛ powieki i otworzył je ponownie, aby sprawdzić, czy z jego
oczami wszystko jest w porzadku.
˛
Pośród płomieni spoczywała głowa Amosa Diggory’ego, przywodzac
˛ na myśl
wielkie brodate jajo. Mówiła bardzo szybko, nie zwracajac
˛ najmniejszej uwagi na
latajace
˛ wokół niej iskry i płomienie liżace
˛ uszy.
— . . . mieszkajacy
˛ w pobliżu mugole usłyszeli wybuchy i krzyki, wi˛ec wezwali tych, jak to oni mówia.˛ . . pałecjantów. . . Arturze, musisz tam jechać. . .
— Masz! — wysapała pani Weasley, wciskajac
˛ m˛eżowi do rak
˛ kawałek pergaminu, kałamarz i pogi˛ete pióro.
— . . . to naprawd˛e wielkie szcz˛eście, że o tym usłyszałem — powiedziała głowa pana Diggory’ego — musiałem przyjść wcześniej do biura, żeby wysłać par˛e
sów, patrz˛e, a tu ludzie z Wydziału Niewłaściwego Używania Czarów gdzieś si˛e
wybieraja.˛ . . Arturze, jeśli Rita Skeeter o tym si˛e dowie. . .
— A co mówi Szalonooki? — zapytał pan Weasley, otwierajac
˛ kałamarz, maczajac
˛ w nim pióro i zaczynajac
˛ robić notatki.
Głowa pana Diggory’ego przewróciła oczami.
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— Mówi, że usłyszał, jak ktoś wchodzi na podwórze. Mówi, że skradali si˛e
w kierunku domu, ale wpadli na jego pojemniki na śmieci.
— Co zrobiły pojemniki na śmieci? — zapytał pan Weasley, skrobiac
˛ zawzi˛ecie piórem po pergaminie.
— Z tego, co wiem, narobiły okropnego hałasu i porozsypywały wsz˛edzie
śmieci — odpowiedział pan Diggory. — Najwyraźniej jeden z nich wciaż
˛ podskakiwał, kiedy pojawili si˛e ci pałecjanci. . .
Pan Wesley j˛eknał.
˛
— A co z tym intruzem?
— Arturze, przecież znasz Szalonookiego — odpowiedziała głowa pana Diggory’ego, ponownie błyskajac
˛ białkami. — Ktoś zakrada si˛e na jego podwórko
w środku nocy. . . Mamy w to uwierzyć? Na pewno przebiegał tam jakiś kot, który zaplatał
˛ si˛e w kartoflane obierki i dostał szału ze strachu. Ale jeśli Szalonooki
dostanie si˛e w łapy tych z Wydziału Niewłaściwego Używania Czarów. . . pomyśl
o jego kartotece. . . musimy go jakoś z tego wyciagn
˛ ać.
˛ . . może jakiś mniejszy
zarzut, coś, co podlega twojemu wydziałowi. . . może te eksplodujace
˛ pojemniki
na śmieci?
— Być może skończy si˛e ostrzeżeniem — powiedział pan Weasley z nastroszonymi brwiami, wciaż
˛ notujac
˛ bardzo szybko. — Szalonooki nie użył różdżki?
Nikogo nie zaatakował?
— Założ˛e si˛e, że wyskoczył z łóżka i zaczał
˛ walić przez okno we wszystko,
co popadnie. . . ale trudno b˛edzie im to udowodnić, nie było żadnych ofiar. . .
— No dobrze, już wybywam — powiedział pan Weasley, wcisnał
˛ pergamin
z notatkami do kieszeni i wyleciał z kuchni.
Głowa pana Diggory’ego rozejrzała si˛e i zobaczyła pania˛ Weasley.
— Przepraszam ci˛e, Molly — powiedziała, nieco spokojniej. — No wiesz, za
budzenie o świcie i to wszystko. . . ale tylko Artur może wyciagn
˛ ać
˛ Szalonookiego
z tej kabały, a Szalonooki miał dzisiaj rozpoczać
˛ nowa˛ prac˛e. Dlaczego akurat tej
nocy. . .
— Nie przejmuj si˛e, Amosie. Nie zjesz grzanki, zanim odejdziesz?
— Ch˛etnie — powiedział pan Diggory.
Pani Weasley wzi˛eła grzank˛e ze stołu, wetkn˛eła ja˛ w płomienie i umieściła
w otwartych ustach głowy pana Digorry’ego.
— Dż˛eki — powiedział pan Diggory z pełnymi ustami, po czym z cichym
pykni˛eciem zniknał.
˛
Harry usłyszał, jak pan Weasley żegna si˛e z Billem, Charliem, Percym i dziewczynkami. Zanim min˛eło pi˛eć minut, wpadł do kuchni, już we właściwie założonej szacie, przyczesujac
˛ włosy grzebieniem.
— Musz˛e si˛e pospieszyć. . . chłopcy, życz˛e wam udanego semestru — zwrócił
si˛e do Harry’ego, Rona i bliźniaków, zarzucajac
˛ na ramiona płaszcz i przygotowujac
˛ si˛e do teleportacji. — Molly, odprowadzisz dzieciaki na King’s Cross?
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— Oczywiście. Nie martw si˛e o nic, zajmij si˛e Szalonookim, my damy sobie
rad˛e.
Pan Weasley zniknał,
˛ a do kuchni weszli Bill i Charlie.
— Ktoś tu wspomniał Szalonookiego? — zapytał Bill. — Co tym razem zmalował?
— Twierdzi, że ktoś próbował włamać si˛e do jego domu zeszłej nocy — odpowiedziała pani Weasley.
— Szalonooki Moody? — zapytał George, smarujac
˛ grzank˛e dżemem. — Czy
to nie ten świr, który. . .
— Twój ojciec bardzo go ceni — przerwała mu surowo pani Weasley.
— Zgadza si˛e, tata zbiera baterie, prawda? — mruknał
˛ Fred, kiedy pani Weasley wyszła z kuchni. — Pokrewne dusze, co?
— Moody był kiedyś wielkim czarodziejem — rzekł Fred.
— To stary przyjaciel Dumbledore’a — zauważył Charlie.
— Ale Dumbledore’a nie nazwałbyś chyba normalnym, co? — powiedział
Fred. — To znaczy. . . wiem, że jest genialny i w ogóle. . .
— Kim jest ten Szalonooki? — zapytał Harry.
— To emeryt, kiedyś pracował w Ministerstwie Magii — odpowiedział Charlie. — Poznałem go, gdy tata wciagn
˛ ał
˛ mnie do współpracy z nim. Był aurorem,
jednym z najlepszych. . . Łowca˛ czarnoksi˛eżników — dodał, widzac,
˛ że Harry nie
ma poj˛ecia, o co chodzi. — Sam zapełnił połow˛e cel w Azkabanie. Ale narobił sobie mnóstwo wrogów. . . głównie wśród członków rodzin tych, których złapał. . .
i słyszałem, że w końcu naprawd˛e zbzikował. Nikomu nie ufa, wsz˛edzie widzi
czarnoksi˛eżników.
Bill i Charlie postanowili odprowadzić ich na dworzec King’s Cross, ale Percy,
tłumaczac
˛ si˛e g˛esto, oświadczył, że musi iść do pracy.
— Po prostu teraz nie mog˛e sobie pozwolić na zwolnienia. Pan Crouch naprawd˛e na mnie polega.
— Taak. . . I wiesz co, Percy? — powiedział George bardzo poważnym tonem. — Myśl˛e, że już wkrótce b˛edzie wiedział, jak si˛e nazywasz.
Pani Weasley udało si˛e zatelefonować z wiejskiego urz˛edu pocztowego i zamówić trzy mugolskie taksówki.
— Artur próbował wypożyczyć auta z ministerstwa — szepn˛eła Harry’emu,
kiedy stali w deszczu przed domem, obserwujac,
˛ jak kierowcy ładuja˛ do taksówek sześć ci˛eżkich kufrów. — Ale nie mieli wolnych. . . Och, Harry, oni mi nie
wygladaj
˛ a˛ na zbytnio uradowanych, prawda?
Harry nie chciał jej mówić, że mugolscy taksówkarze rzadko przewoża˛ nadmiernie podekscytowane sowy, a Świstoświnka robiła straszny raban, nie mówiac
˛
już o tym, że pewna liczba słynnych, odpornych na wilgoć sztucznych ogni doktora Filibustera odpaliła nieoczekiwanie, kiedy wieko kufra Freda otworzyło si˛e
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raptownie, a Krzywołap wspiał
˛ si˛e po nodze jednego z wrzeszczacych
˛
ze strachu
kierowców, używajac
˛ przy tym pazurów.
Jazda na dworzec nie była zbyt przyjemna, bo musieli si˛e zmieścić na tylnych
siedzeniach razem z kuframi. Krzywołap długo nie mógł przyjść do siebie po
pokazie sztucznych ogni i zanim dojechali do Londynu, byli porzadnie
˛
podrapani.
Odetchn˛eli z ulga,˛ kiedy wysiedli przed dworcem King’s Cross, choć deszcz lał
jak z cebra i okropnie przemokli, wlokac
˛ kufry przez zatłoczona˛ ulic˛e.
Harry nie miał już żadnych kłopotów w przedostaniu si˛e na peron numer dziewi˛eć i trzy czwarte. Trzeba było iść prosto na żelazna˛ barierk˛e dzielac
˛ a˛ perony numer dziewi˛eć i dziesi˛eć, pami˛etajac
˛ tylko, by nie zwracać na siebie uwagi
mugoli. Dzisiaj zrobili to w małych grupkach. Pierwsi wystartowali Harry, Ron
i Hermiona (najbardziej rzucajacy
˛ si˛e w oczy, bo towarzyszyła im Świstoświnka
i Krzywołap): oparli si˛e niby przypadkiem o barierk˛e, gaw˛edzac
˛ od niechcenia,
i prześlizn˛eli si˛e przez nia.˛ . . a gdy to zrobili, peron numer dziewi˛eć i trzy czwarte natychmiast si˛e przed nimi zmaterializował.
Ekspres Londyn-Hogwart, ze swoja˛ lśniac
˛ a,˛ czerwona˛ lokomotywa,˛ stał już
przy peronie. W obłokach pary wyrzucanej z komina liczni uczniowie Hogwartu
i odprowadzajacy
˛ ich rodzice wygladali
˛
jak mroczne widma. Świstoświnka rozgadała si˛e jak szalona, słyszac
˛ we mgle pohukiwanie mnóstwa sów. Harry, Ron
i Hermiona zacz˛eli szukać sobie miejsc i wkrótce wpychali już kufry do przedziału w połowie pociagu.
˛ Potem wrócili na peron, żeby si˛e pożegnać z pania˛ Weasley,
Billem i Charliem.
— Może zobaczymy si˛e wcześniej, niż sadzicie
˛
— rzekł Charlie, szczerzac
˛
z˛eby, gdy już uściskał Ginny.
— Dlaczego? — zapytał żywo Fred.
— Zobaczycie. Tylko nie wspominajcie Percy’emu, że o tym mówiłem. To
„poufna informacja do czasu, kiedy ministerstwo uzna za stosowne ja˛ ujawnić”.
— Tak, w tym roku bardzo bym chciał wrócić do Hogwartu — powiedział
Bill, który stał z r˛ekami w kieszeniach i patrzył t˛esknie na pociag.
˛
— Dlaczego? — zapytał niecierpliwie George.
— Bo to b˛edzie bardzo ciekawy rok — odrzekł Bill, a oczy dziwnie mu pojaśniały. — Może nawet znajd˛e troch˛e czasu, żeby si˛e tam pojawić i troch˛e sobie
popatrzyć. . .
— Popatrzyć na co? — zapytał Ron.
Ale w tym momencie usłyszeli gwizdek i pani Weasley zagoniła ich do przedziału.
— Pani Weasley, dzi˛ekujemy za pobyt w pani domu — powiedziała Hermiona,
kiedy weszli do przedziału, zamkn˛eli drzwi i wyjrzeli przez okno.
— Tak, dzi˛ekujemy za wszystko, pani Weasley — dodał Harry.
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— Och, to była dla mnie wielka przyjemność — odpowiedziała pani Weasley. — Zaprosiłabym was na Boże Narodzenie, ale. . . cóż, myśl˛e, że wszyscy
b˛edziecie chcieli zostać w Hogwarcie, no bo przecież. . . tam jest tyle różnych. . .
— Mamo! — zawołał zniecierpliwiony Ron. — O czym wy troje wiecie, a my
nie?
— Myśl˛e, że dowiecie si˛e dziś wieczorem. — Pani Weasley uśmiechn˛eła
si˛e. — To b˛edzie bardzo ekscytujace.
˛ . . bardzo si˛e ciesz˛e, że zmienili zasady. . .
— Jakie zasady? — zapytali jednocześnie Harry, Ron, Fred i George.
— Jestem pewna, że profesor Dumbledore wszystko wam powie. A tymczasem zachowujcie si˛e przyzwoicie. Dobrze, Fred? Przyrzekasz, George?
Tłoki lokomotywy zasyczały głośno i pociag
˛ ruszył.
— Powiedzcie nam, co ma być w Hogwarcie! — krzyknał
˛ Fred, wychylajac
˛
si˛e przez okno. — Jakie zasady zmieniaja?
˛
Ale pani Weasley tylko si˛e uśmiechn˛eła i pomachała im r˛eka.˛ Zanim pociag
˛
zniknał
˛ za zakr˛etem, ona, Bill i Charlie zdeportowali si˛e.
Harry, Ron i Hermiona wrócili do przedziału. G˛esty deszcz b˛ebnił w okna,
wi˛ec nic nie było przez nie widać. Ron otworzył swój kufer, wyciagn
˛ ał
˛ kasztanowa˛ szat˛e wyjściowa˛ i zarzucił ja˛ na klatk˛e Świstoświnki, żeby zagłuszyć jej
podniecone pohukiwanie.
— Bagman chciał nam powiedzieć, co si˛e dzieje w Hogwarcie — powiedział
ponuro, siadajac
˛ obok Harry’ego. — Na mistrzostwach świata, pami˛etacie? A moja własna matka nabrała wody w usta. Bardzo jestem ciekawy, o co. . .
— Ciiicho! — wyszeptała nagle Hermiona, przyciskajac
˛ palec do ust i wskazujac
˛ w stron˛e sasiedniego
˛
przedziału. Harry i Ron zamilkli, a wtedy usłyszeli
znajomy, kpiacy
˛ głos, napływajacy
˛ przez otwarte drzwi.
— . . . ojciec poważnie rozważał, czy nie posłać mnie do Durmstrangu, a nie
do Hogwartu. Zna tam dyrektora. A wiecie, co myśli o naszym. . . Dumbledore uwielbia szlamy, a w Durmstrangu nie przyjmuja˛ takiej hołoty. Ale matka nie
chciała si˛e zgodzić, żebym był tak daleko od domu. Ojciec mówi, że w Durmstrangu maja˛ o wiele zdrowszy stosunek do czarnej magii niż w Hogwarcie. Tam
si˛e jej naucza, a nie tylko pokazuje, jak si˛e przed nia˛ bronić. . .
Hermiona wstała, podeszła na palcach do drzwi i zasun˛eła je. Głos Malfoya
ucichł.
— Wi˛ec on uważa, że Durmstrang bardziej by mu odpowiadał, tak? — powiedziała ze złościa.˛ — Szkoda, że tam nie poszedł, nie musielibyśmy si˛e z nim
użerać.
— Durmstrang to jakaś inna szkoła magii? — zapytał Harry.
— Tak — odpowiedziała z pogarda˛ Hermiona — i ma okropna˛ reputacj˛e.
Według Oceny stanu edukacji magicznej w Europie kłada˛ tam duży nacisk na
czarna˛ magi˛e.
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— Chyba o nim słyszałem — odezwał si˛e Ron. — Gdzie to jest? W jakim
kraju?
— Tego przecież nikt nie wie — odpowiedziała Hermiona, unoszac
˛ brwi.
— A dlaczego? — zapytał Harry.
— Mi˛edzy szkołami magii od dawna trwa zaci˛eta rywalizacja. Durmstrang
i Beauxbatons ukrywaja˛ swoje położenie, żeby nikt nie wykradł ich sekretów —
powiedziała rzeczowym tonem Hermiona.
— Daj spokój — prychnał
˛ Ron, którego to rozśmieszyło. — Durmstrang jest
tak duży jak Hogwart, jak sobie wyobrażasz ukrycie olbrzymiego zamku?
— Przecież Hogwart też jest ukryty — powiedziała Hermiona tonem, w którym brzmiało zaskoczenie. — Wszyscy o tym wiedza.˛ . . a w każdym razie wszyscy, którzy przeczytali Histori˛e Hogwartu.
— A wi˛ec tylko ty — rzekł Ron. — No i dobrze, ale może raczysz nam powiedzieć, jak si˛e ukrywa coś takiego jak Hogwart?
— To proste: za pomoca˛ czarów. Kiedy na zamek patrzy jakiś mugol, widzi
tylko rozwalone ruiny i napis nad brama:
˛ NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIE WCHODZIĆ, GROZI ŚMIERCIA.˛
— Wi˛ec dla obcego Durmstrang też wyglada
˛ jak ruiny?
— Być może — odpowiedziała Hermiona, wzruszajac
˛ ramionami. — A może
zabezpieczyli go zakl˛eciami antymugolskimi, tak jak ten stadion, na którym rozgrywano finał mistrzostw świata. No, ale żeby udaremnić odnalezienie go przez
czarodziejów, trzeba by go uczynić nienanoszalnym. . .
— Możesz powtórzyć?
— Ojej, przecież można tak zaczarować jakiś budynek, żeby nie można go
było nanieść na map˛e, nie wiedziałeś?
— Ee. . . skoro tak mówisz — bakn
˛ ał
˛ Harry.
— Ale ja myśl˛e, że Durmstrang musi być gdzieś na dalekiej północy — powiedziała z namysłem Hermiona. — Gdzieś, gdzie jest bardzo zimno, bo oni nosza˛
takie grube, futrzane czapy.
— Ach, tylko pomyślcie. . . — powiedział Ron rozmarzonym głosem. — Jak
łatwo byłoby zepchnać
˛ Malfoya z jakiegoś lodowca i upozorować wypadek. . .
Szkoda, że jego matka go lubi. . .
W miar˛e jak pociag
˛ zmierzał coraz dalej na północ, deszcz stawał si˛e coraz
g˛estszy, a krople coraz wi˛eksze. Niebo było tak ciemne, a okna tak zaparowane, że
zapaliły si˛e światła, choć był środek dnia. W korytarzu rozległ si˛e grzechot wózka
z przysmakami i Harry kupił dla wszystkich stert˛e kociołkowych piegusków.
Po południu zajrzało do ich przedziału kilku kolegów, w tym Seamus Finnigan, Dean Thomas i Neville Longbottom, pyzaty, wyjatkowo
˛
roztrzepany chłopiec, wychowywany przez swoja˛ bardzo groźna˛ babci˛e, również czarownic˛e. Seamus wciaż
˛ miał przypi˛eta˛ do bluzy irlandzka˛ rozetk˛e. Jej czary wyraźnie osłabły;
nadal popiskiwała: Troy! Mullet! Moran!, ale już o wiele słabiej i jakby miała za110

dyszk˛e. Po jakichś dwóch kwadransach Hermiona, znudzona niekończacymi
˛
si˛e
dyskusjami o quidditchu, zagł˛ebiła si˛e w Standardowej ksi˛edze zakl˛eć (4 stopień)
i zacz˛eła si˛e uczyć zakl˛ecia przywołujacego.
˛
Neville przysłuchiwał si˛e z zazdrościa˛ opowieściom o meczu finałowym.
— Babcia nie chciała pójść — powiedział ze smutkiem. — Nie kupiła biletów.
Ale to musiał być wspaniały mecz. . .
— Był wspaniały — rzekł Ron. — Popatrz na to, Neville.
Pogrzebał w swoim kufrze i wyciagn
˛ ał
˛ miniaturowa˛ figurk˛e Wiktora Kruma.
— Och. . . ojej! — Neville’a aż zatkało z zazdrości, kiedy Ron wetknał
˛ mu
Kruma w pulchna˛ dłoń.
— Widzieliśmy go żywego, i to z bliska — powiedział Ron. — Byliśmy w loży honorowej. . .
— Po raz pierwszy i ostatni w życiu, Weasley.
W drzwiach pojawił si˛e Draco Malfoy. Za nim stali, rzecz jasna, jego dwaj
goryle, Crabbe i Goyle, wielkie, zbirowate osiłki; obaj podrośli przez lato przynajmniej o stop˛e. Najwyraźniej podsłuchali ich rozmow˛e przez drzwi przedziału,
które Dean i Seamus zostawili otwarte.
— Nie przypominam sobie, żebyśmy ci˛e zapraszali, Malfoy — wycedził Harry.
— Weasley. . . a co to takiego? — zapytał Malfoy, wskazujac
˛ na klatk˛e Świstoświnki.
Zwisał z niej r˛ekaw wyjściowej szaty Rona, kołyszac
˛ si˛e wraz z chybotaniem
pociagu.
˛ Poszarzała koronka rzucała si˛e w oczy.
Ron poderwał si˛e, by schować szat˛e, ale Malfoy był szybszy. Chwycił za r˛ekaw i pociagn
˛ ał.
˛
— Zobaczcie! — powiedział uradowany, pokazujac
˛ szat˛e swoim gorylom. —
Weasley, chyba nie zamierzasz tego nosić, co? No wiesz. . . to było bardzo modne
gdzieś w 1890 roku. . .
— Wypchaj si˛e krowim łajnem! — krzyknał
˛ Ron, z twarza˛ koloru swojej wyjściowej szaty.
Wyrwał ja˛ Malfoyowi, który ryknał
˛ drwiacym
˛
śmiechem. Crabbe i Goyle parskn˛eli głupkowato.
— To co, Weasley, zamierzasz wziać
˛ udział? Chcesz spróbować? Myślisz, że
może ci si˛e uda przysporzyć odrobin˛e sławy rodowemu nazwisku? No i w gr˛e
wchodza˛ pieniadze,
˛
chyba wiesz. . . jakbyś zwyci˛eżył, mógłbyś sobie wreszcie
sprawić jakieś przyzwoite ciuchy. . .
— O czym ty mówisz? — warknał
˛ Ron.
— Zamierzasz si˛e zgłosić? — powtórzył Malfoy. — Założ˛e si˛e, że i ty, Potter.
Ty nigdy nie przegapisz najmniejszej szansy, żeby si˛e wszystkim pokazać, co?
— Malfoy, albo nam wyjaśnisz, o czym pleciesz, albo wynoś si˛e stad
˛ — odezwała si˛e Hermiona znad Standardowej ksi˛egi zakl˛eć (4 stopień).
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Na bladej twarzy Malfoya pojawił si˛e triumfalny uśmiech.
— To wy naprawd˛e o niczym nie wiecie? — zapytał uradowany. — Weasley,
masz w ministerstwie ojca i brata i nic nie wiesz? Bo mój ojciec powiedział mi
o tym już dawno. . . dowiedział si˛e od Korneliusza Knota. No tak, ale mój ojciec
zawsze przyjaźnił si˛e z czołowymi osobistościami w ministerstwie. Może twój
ma jeszcze zbyt niska˛ pozycj˛e, by o tym wiedzieć; pewnie w jego obecności nie
rozmawiaja˛ o ważnych sprawach.
Zaśmiał si˛e ponownie, skinał
˛ na Crabbe’a i Goyle’a i cała trójka znikn˛eła.
Ron zerwał si˛e na nogi i zatrzasnał
˛ za nimi drzwi z taka˛ siła,˛ że szyba rozleciała si˛e w kawałki.
— Ron! — powiedziała z wyrzutem Hermiona, wyciagaj
˛ ac
˛ różdżk˛e. Mrukn˛eła: Reparo!, a kawałki szkła połaczyły
˛
si˛e w szyb˛e, która natychmiast wróciła na
swoje miejsce w drzwiach.
— Wi˛ec. . . wyglada
˛ na to, że on wie wszystko, a my nic — warknał
˛ Ron. —
Ojciec zawsze przyjaźnił si˛e z czołowymi osobistościami w ministerstwie. . . Tata
mógłby już dawno awansować, ale nie chce, po prostu lubi swoja˛ prac˛e.
— Ależ to oczywiste, Ron — powiedziała spokojnie Hermiona. — Nie daj si˛e
wyprowadzić z równowagi Malfoyowi.
— Jemu? Wyprowadzić si˛e z równowagi? Daj spokój! — prychnał
˛ Ron, porywajac
˛ kociołkowego pieguska i miażdżac
˛ go w dłoni.
Podły nastrój nie opuścił Rona aż do końca podróży. Prawie si˛e nie odzywał,
gdy przebierali si˛e w szkolne szaty, i wciaż
˛ był wściekły, kiedy pociag
˛ w końcu
zwolnił i zatrzymał si˛e na ciemnej jak grobowiec stacji Hogsmeade.
Kiedy drzwi przedziałów pootwierały si˛e z trzaskiem, gdzieś wysoko przetoczył si˛e grzmot. Hermiona zawin˛eła Krzywołapa w swój płaszcz, a Ron pozostawił swoja˛ szat˛e wyjściowa˛ na klatce Świstoświnki. Opuścili wagon, pochylajac
˛
nisko głowy i mrużac
˛ oczy w ulewnym deszczu. Lało tak strasznie, jakby im nad
głowami nieustannie wylewano kubełki lodowatej wody.
— Hej! Hagrid! — ryknał
˛ Harry na widok olbrzymiej postaci na końcu peronu.
— W porzasiu,
˛
Harry? — odkrzyknał
˛ Hagrid, machajac
˛ r˛eka.˛ — Zobaczymy
si˛e na uczcie, jeśli si˛e nie potopimy!
Zgodnie z tradycja,˛ pierwszoroczniacy byli przewożeni do Hogwartu przez
jezioro łódkami, a przeprawa˛ kierował Hagrid.
— Oooch, nie wyobrażam sobie przepłyni˛ecia jeziora w taka˛ pogod˛e — powiedziała Hermiona, wzdrygajac
˛ si˛e, kiedy szli powoli peronem razem z całym
tłumem uczniów. Przed stacja˛ czekała na nich setka powozów bez koni. Harry,
Ron, Hermiona i Neville wleźli z ulga˛ do jednego z nich, drzwiczki zatrzasn˛eły
si˛e z hukiem i w chwil˛e później długi sznur pojazdów potoczył si˛e chwiejnie po
rozmokłej drodze, zmierzajac
˛ ku zamkowi Hogwart.

ROZDZIAŁ DWUNASTY

Turniej Trójmagiczny
Powozy przejechały przez bram˛e, pomi˛edzy dwoma posagami
˛
uskrzydlonych
dzików, a potem szerokim podjazdem potoczyły si˛e ku zamkowi, chybocac
˛ si˛e
niebezpiecznie w podmuchach wściekłej nawałnicy. Przycisnawszy
˛
nos do okna,
Harry ujrzał zbliżajacy
˛ si˛e coraz bardziej Hogwart, z wieloma oświetlonymi oknami migocacymi
˛
niewyraźnie za kurtyna˛ g˛estego deszczu. Błyskawica rozdarła niebo, gdy ich powóz zatrzymał si˛e przed wielkimi d˛ebowymi drzwiami frontowymi
na szczycie kamiennych schodków, po których już wspinali si˛e pospiesznie pasażerowie pierwszych powozów. Harry, Ron, Hermiona i Neville wyskoczyli z powozu i pobiegli ile sił w nogach po stopniach, podnoszac
˛ głowy dopiero wówczas,
gdy znaleźli si˛e w przepastnej i mrocznej, oświetlonej pochodniami sali wejściowej, z której na górne pi˛etro wiodły wspaniałe marmurowe schody.
— A niech to dunder świśnie! — zawołał Ron potrzasaj
˛ ac
˛ głowa˛ i rozpryskujac
˛ wokół siebie wod˛e. — Jak b˛edzie tak lało, to jezioro wystapi
˛ z brzegów.
Przemokłem. . . AAAU!
Wielki, czerwony, napełniony woda˛ balon spadł spod sufitu prosto na jego głow˛e i p˛ekł, oblewajac
˛ go od stóp do głów. Prychajac
˛ i plujac,
˛ Ron zatoczył si˛e na
Harry’ego, gdy druga bomba wodna, ominawszy
˛
Hermion˛e, eksplodowała u stóp
Harry’ego, wlewajac
˛ mu do adidasów strugi zimnej wody. Inni uczniowie wrzeszczeli i rozpychali si˛e, usiłujac
˛ wydostać si˛e z pola rażenia. Harry spojrzał w gór˛e
i zobaczył unoszacego
˛
si˛e jakieś dwadzieścia stóp nad posadzka˛ poltergeista Irytka, małego ludzika w przystrojonej dzwoneczkami czapce i pomarańczowej krawatce; jego szeroka, złośliwa twarz st˛eżała w skupieniu, gdy wycelował kolejny
balon.
— IRYCIE! — zagrzmiał rozeźlony głos. — Na dół, ALE JUŻ!
Profesor McGonagall, zast˛epca dyrektora i opiekunka Gryffindoru, wypadła
z Wielkiej Sali. Poślizn˛eła si˛e na mokrej posadzce i złapała Hermion˛e za szyj˛e,
żeby nie upaść.
— Oj. . . przepraszam, panno Granger. . .
— Nic nie szkodzi, pani profesor! — wysapała Hermiona, rozcierajac
˛ sobie
gardło.
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— Irytku, NATYCHMIAST do mnie! — warkn˛eła profesor McGonagall, prostujac
˛ sobie spiczasty kapelusz i łypiac
˛ groźnie sponad prostokatnych
˛
okularów.
— Ja nic nie robi˛e! — zarechotał Irytek, ciskajac
˛ wodna˛ bomb˛e w grupk˛e
dziewczat
˛ z piatej
˛ klasy, które z wrzaskiem dały nurka do Wielkiej Sali. — Przecież i tak już sa˛ przemoczeni! Mały wodotrysk! Łiiiii! — I rzucił kolejna˛ bomb˛e
w grupk˛e drugoklasistów, którzy właśnie weszli do środka.
— Zawołam dyrektora! — krzykn˛eła profesor McGonagall. — Ostrzegam ci˛e,
Irytku. . .
Irytek wywalił j˛ezyk, cisnał
˛ ostatnia˛ wodna˛ bomb˛e i poszybował w gór˛e ponad
marmurowymi schodami, rechocac
˛ jak wariat.
— Ruszać si˛e! — powiedziała ostro profesor McGonagall do przemoczonego
tłumu. — Do Wielkiej Sali, szybko!
Harry, Ron i Hermiona ruszyli niepewnie po mokrej posadzce, ślizgajac
˛ si˛e co
chwila, ku podwójnym drzwiom po prawej stronie. Ron mruczał coś ze złościa˛
pod nosem, odgarniajac
˛ sobie mokre włosy z twarzy.
Wielka Sala jak zawsze wygladała
˛
wspaniale, udekorowana odświ˛etnie do
uczty na rozpocz˛ecie roku szkolnego. W blasku setek świec, unoszacych
˛
si˛e w powietrzu nad stołami, lśniły złote talerze i puchary. Przy czterech długich stołach
poszczególnych domów siedziało już mnóstwo rozgadanych uczniów; u szczytu,
po drugiej stronie piatego
˛
stołu, twarzami do sali, siedziało gremium profesorskie.
Było tu o wiele cieplej. Harry, Ron i Hermiona przeszli obok stołów Ślizgonów,
Krukonów i Puchonów i usiedli razem z reszta˛ Gryfonów w dalekim końcu sali, tuż obok Prawie Bezgłowego Nicka, ducha Gryffindoru. Perłowobiały i na pół
przezroczysty, Nick miał na sobie swój zwykły kubrak, ozdobiony jednak wyjatkowo
˛
wielka˛ kryza,˛ która zapewne miała podkreślić uroczysty charakter tego
spotkania, ale i zapewnić wi˛eksza˛ stabilność cz˛eściowo odci˛etej głowie.
— Dobry wieczór — powiedział, spogladaj
˛ ac
˛ na nich z radościa.˛
— Zależy dla kogo — odrzekł Harry, zdejmujac
˛ adidasy, by wylać z nich wod˛e. — Mam nadziej˛e, że pospiesza˛ si˛e z ceremonia˛ przydziału, umieram z głodu.
Ceremonia przydziału nowych uczniów do poszczególnych domów miała
miejsce na poczatku
˛
każdego nowego roku szkolnego, ale na skutek nieszcz˛eśliwego zbiegu okoliczności Harry nie był obecny na żadnej z nich poza ta˛ jedna,˛
kiedy sam po raz pierwszy znalazł si˛e w Hogwarcie. Bardzo chciał zobaczyć tegoroczna.˛
Nagle z końca stołu dobiegł go podekscytowany, zdyszany głos:
— Hej, Harry!
Był to Colin Creevey, chłopiec z trzeciej klasy, dla którego Harry był idolem.
— Cześć, Colin — odpowiedział bez zapału Harry.
— Harry, zgadnij, co b˛edzie! Zgadnij! Mój brat zaczyna nauk˛e! Mój brat Dennis!
— Ee. . . to wspaniale.
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— Mówi˛e ci, ale jest przej˛ety! — zawołał Colin, podskakujac
˛ na krześle. —
Mam nadziej˛e, że trafi do Gryffindoru! Harry, trzymaj za niego kciuki, dobra?
— Ee. . . dobra. — Harry odwrócił si˛e do Hermiony, Rona i Prawie Bezgłowego Nicka. — Bracia i siostry zwykle trafiaja˛ do tego samego domu, prawda? —
Miał na myśli Weasleyów, których cała siódemka była w Gryffindorze.
— Och, niekoniecznie — powiedziała Hermiona. — Bliźniaczka Parvati Patii
jest w Ravenclawie, a przecież one sa˛ identyczne, wi˛ec niby powinny być razem,
no nie?
Harry spojrzał na stół nauczycielski i pomyślał, że wi˛ecej przy nim pustych
miejsc niż zwykle. Hagrid pewnie wciaż
˛ przeprawia si˛e przez jezioro z pierwszoroczniakami, profesor McGonagall nadzoruje osuszanie posadzki w sali wejściowej, ale jest jeszcze jedno puste krzesło. . . Kogo brakuje?
— A gdzie jest nowy nauczyciel obrony przed czarna˛ magia?
˛ — zapytała Hermiona, która też spogladała
˛
na stół profesorów.
Jeszcze nigdy nie mieli nauczyciela obrony przed czarna˛ magia,˛ który by wytrzymał dłużej niż trzy semestry. Jak dotad
˛ Harry najbardziej polubił profesora
Lupina, który zrezygnował w ubiegłym roku. Przyjrzał si˛e stołowi nauczycielskiemu. Nie, na pewno nie było żadnej nowej twarzy.
— Może nie moga˛ znaleźć ch˛etnego! — powiedziała z niepokojem Hermiona.
Harry ponownie spojrzał na stół nauczycielski, tym razem przygladaj
˛ ac
˛ si˛e
wszystkim uważniej. Maleńki profesor Flitwick, nauczyciel zakl˛eć, siedział na
stosie poduszek obok profesor Sprout, nauczycielki zielarstwa, która w kapeluszu
na bakier na rozwianych szarych włosach rozmawiała z profesor Sinistra,˛ nauczajac
˛ a˛ astronomii. Po drugiej stronie profesor Sinistry siedział Snape, nauczyciel
eliksirów, z ziemista˛ twarza,˛ tłustymi włosami i haczykowatym nosem — najmniej przez Harry’ego lubiana osoba w całym Hogwarcie. „Najmniej lubiana” to
bardzo łagodne określenie, bo tak naprawd˛e Harry nienawidził go z całego serca.
Nienawiść Harry’ego do Snape’a można było porównać tylko z nienawiścia,˛ jaka˛
Snape żywił do Harry’ego, która pogł˛ebiła si˛e jeszcze bardziej w ubiegłym roku,
kiedy Harry pomógł Syriuszowi uciec z zamku tuż przed długim nosem Snape’a.
Snape i Syriusz byli wrogami jeszcze z lat szkolnych.
Krzesło po drugiej stronie Snape’a było puste; Harry przypuszczał, że to miejsce profesor McGonagall. Dalej, przy środku stołu, siedział profesor Dumbledore,
dyrektor szkoły, we wspaniałej, ciemnozielonej szacie ozdobionej wyszywanymi
gwiazdami i ksi˛eżycami; jego siwa czupryna i broda lśniły w blasku świec. Zetknał
˛ końce swoich długich, cienkich palców i wsparł na nich podbródek, patrzac
˛
w sufit przez okulary-połówki, jakby si˛e gł˛eboko nad czymś zamyślił. Harry też
zerknał
˛ na sufit. Był zaczarowany i zawsze wygladał
˛ tak samo jak niebo nad zamkiem. Tym razem przemykały po nim czarne i purpurowe chmury, a gdy z zewnatrz
˛ dobiegł grzmot, sklepienie przeciał
˛ zygzak błyskawicy.
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— Ojej, pospieszcie si˛e — j˛eknał
˛ Ron, siedzacy
˛ obok Harry’ego. — Mógłbym
zjeść hipogryfa.
Ledwo to powiedział, drzwi Wielkiej Sali rozwarły si˛e z hukiem i zapadła
cisza. Profesor McGonagall wprowadziła długi rzad
˛ pierwszoroczniaków. Harry’emu, Ronowi i Hermionie mokre szaty kleiły si˛e do ciała, ale to było nic
w porównaniu z nowymi uczniami. Sprawiali wrażenie, jakby przepłyn˛eli jezioro
wpław. Wszyscy dygotali z zimna i strachu, podchodzac
˛ do stołu nauczycielskiego i zatrzymujac
˛ si˛e przed nim w szeregu, twarzami do sali — wszyscy prócz
najmniejszego z nich, chłopca o mysich włosach, otulonego w coś, w czym Harry
rozpoznał płaszcz z krecich futerek, należacy
˛ do Hagrida. Płaszcz był tak wielki,
że chłopiec wygladał,
˛
jakby miał na sobie futrzany namiot. Znad kołnierza wygladała
˛
mała, wykrzywiona z przej˛ecia buzia. Kiedy w końcu stanał
˛ w szeregu,
dostrzegł Colina Creeveya, uniósł oba kciuki i oznajmił: „Wpadłem do jeziora!”
Najwyraźniej był tym zachwycony.
Profesor McGonagall ustawiła przed pierwszoroczniakami stołek o czterech
nogach, a na nim złożyła bardzo stara,˛ wyświechtana˛ i połatana˛ tiar˛e czarodzieja.
Pierwszoroczniacy utkwili w niej oczy i to samo zrobiła reszta uczniów. Przez
chwil˛e panowała cisza. Potem rozdarcie tuż przy rondzie rozwarło si˛e jak usta,
a kapelusz zaśpiewał:
Tysiac
˛ lub wi˛ecej lat temu,
Tuż po tym, jak uszył mnie krawiec,
Żyło raz czworo czarodziejów,
Niezrównanych w magii i sławie.
Śmiały Gryffindor z wrzosowisk,
Pi˛ekna Ravenclaw z górskich hal,
Przebiegły Slytherin z trz˛esawisk,
Słodka Hufflepuff z dolin dna.
Jedno wielkie dzielili marzenie,
Jedna˛ nadziej˛e, śmiały plan: Wychować nowe pokolenie,
Czarodziejów pot˛eżnych klan.
Takie sa˛ poczatki
˛ Hogwartu,
Tak powstał każdy dom,
Bo każdy z magów upartych
Zapragnał
˛ mieć własny tron.
Każdy inna˛ wartość ceni,
Każdy inna˛ z cnót obrał za swa,˛
Każdy inna˛ zdolność ch˛etnie krzewi,
I chce jej zbudować trwały dom.
Gryffindor prawość wystawia,
Odwag˛e ceni i uczciwość,
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Ravenclaw do sprytu namawia,
Za pierwsza˛ z cnót uznaje bystrość.
Hufflepuff ma w pogardzie leni
I nagradza tylko pracowitych.
A przebiegły jak waż
˛ Slytherin
Wspiera żadnych
˛
władzy i ambitnych.
Póki żyja,˛ moga˛ łatwo wybierać
Faworytów, nadzieje, talenty,
Lecz co poczna,˛ gdy przyjdzie umierać,
Jak przełamać śmierci krag
˛ zakl˛ety?
Jak każda˛ z cnót nadal krzewić?
Jak dla każdej zachować tron?
Jak nowych uczniów podzielić,
By każdy odnalazł własny dom?
To Gryffindor wpada na sposób:
Zdejmuje swa˛ tiar˛e — czyli mnie,
A każda z tych czterech osób
Czastk˛
˛ e marzeń swych we mnie tchnie.
Wi˛ec teraz ja was wybieram,
Ja serca i mózgi przesiewam,
Każdemu dom przydzielam
I talentów rozwój zapewniam.
Wi˛ec śmiało, młodzieży, bez trwogi,
Na uszy mnie wciagaj
˛ i czekaj,
Ja domu wyznacz˛e wam progi,
A nigdy z wyborem nie zwlekam.
Nie myl˛e si˛e też i nie waham,
Bo nikt nigdy mnie nie oszukał,
Gdzie kto ma przydział, powiem,
Niech każde z was mnie wysłucha.
Kiedy Tiara Przydziału skończyła śpiewać, Wielka Sala rozbrzmiała wiwatami
i oklaskami.
— To nie jest ta piosenka, która˛ śpiewała, kiedy nam dawała przydział —
zauważył Harry, klaszczac
˛ razem z innymi.
— Co rok jest nowa — rzekł Ron. — Taki kapelusz musi mieć chyba strasznie
nudne życie, no nie? Pewnie przez cały rok wymyśla nast˛epna.˛
Profesor McGonagall rozwijała już wielki zwój pergaminu.
— Uczeń albo uczennica, której nazwisko wyczytam, wkłada tiar˛e i siada na
stołku — oznajmiła pierwszoroczniakom. — Po usłyszeniu swojego przydziału
wstaje i siada przy odpowiednim stole.
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— Ackerley, Stewart!
Wystapił
˛ jakiś chłopiec, dygocac
˛ na całym ciele, włożył Tiar˛e Przydziału na
głow˛e aż po uszy i usiadł na stołku.
— Ravenclaw! — wrzasn˛eła tiara.
Stewart Ackerley zdjał
˛ kapelusz i pospiesznie zajał
˛ miejsce przy stole Krukonów, którzy powitali go oklaskami. Harry dostrzegł Cho, szukajac
˛ a˛ Krukonów,
zawzi˛ecie oklaskujac
˛ a˛ Ackerleya. Przez chwil˛e poczuł dziwna˛ ochot˛e, by samemu
usiaść
˛ przy stole Ravenclawu.
— Baddock, Malcolm!
— Slytherin!
Przy stole w drugim końcu sali wybuchły wiwaty. Kiedy Baddock usiadł przy
tym stole, Harry zobaczył klaszczacego
˛
Malfoya. Zastanowił si˛e przez chwil˛e,
czy Baddock wie, że ze Slytherinu wyszło wi˛ecej wiedźm i czarnoksi˛eżników niż
z innych domów. Fred i George zasyczeli pogardliwie, kiedy Baddock usiadł.
— Branstone, Eleanor!
— Hufflepuff!
— Cauldwell, Owen!
— Hufflepuff!
— Creevey, Dennis!
Mały Dennis wyszedł z szeregu, potykajac
˛ si˛e o zbyt długi płaszcz Hagrida,
i w tym samym momencie sam Hagrid wszedł przez drzwi za stołem nauczycielskim. Prawie dwukrotnie wyższy od przeci˛etnego m˛eżczyzny i przynajmniej
trzy razy szerszy, z długimi, rozczochranymi czarnymi włosami i zmierzwiona˛
broda,˛ Hagrid wygladał
˛ troch˛e przerażajaco,
˛ ale było to fałszywe wrażenie, bo
Harry, Ron i Hermiona dobrze wiedzieli, że olbrzym ma bardzo życzliwe usposobienie. Mrugnał
˛ do nich, kiedy usiadł przy końcu stołu nauczycielskiego i zaczał
˛
si˛e przygladać,
˛
jak Dennis Creevey wkłada Tiar˛e Przydziału. Szpara przy rondzie
rozszerzyła si˛e i. . .
— Gryffindor! — rykn˛eła tiara.
Hagrid klaskał razem z Gryfonami, kiedy Dennis, promieniejac
˛ radościa,˛ zdjał
˛
tiar˛e, położył ja˛ z powrotem na stołku i pospieszył do swojego brata.
— Colin, wpadłem do wody! — powiedział piskliwym głosem, rzucajac
˛ si˛e
na puste krzesło. — Mówi˛e ci, ale było super! A w wodzie coś mnie złapało
i wepchn˛eło z powrotem do łódki!
— Ekstra! — ucieszył si˛e Colin, równie jak on podekscytowany. — Dennis,
to pewnie była wielka kałamarnica!
— Uauuu! — zawołał uradowany Dennis, jakby nigdy, nawet w najśmielszych
marzeniach, nie był w stanie sobie wyobrazić, że wpadnie do wstrzasanego
˛
burza,˛
straszliwie gł˛ebokiego jeziora i zostanie uratowany przez olbrzymiego morskiego
potwora.
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— Dennis! Dennis! Widzisz tego chłopaka, o, tam? Tego z czarnymi włosami,
w okularach? Widzisz go? Wiesz, kto to jest?
Harry szybko odwrócił wzrok, wpatrujac
˛ si˛e w Tiar˛e Przydziału, która teraz
spoczywała na głowie Emmy Dobbs.
Ceremonia przydziału trwała; chłopcy i dziewcz˛eta — z różnym stopniem
przerażenia na twarzach — po kolei podchodzili do stołka. Kolejka powoli si˛e
zmniejszała. Profesor McGonagall dotarła do litery L.
— Szybciej — j˛eknał
˛ Ron, masujac
˛ sobie żoładek.
˛
— No wiesz, Ron, ceremonia przydziału jest chyba ważniejsza od pełnego
brzucha — zauważył Prawie Bezgłowy Nick, kiedy „Madley, Laura!” została Puchonka.˛
— No jasne, zwłaszcza jak si˛e jest martwym — warknał
˛ Ron.
— Mam nadziej˛e, że tegoroczny zaciag
˛ do Gryffindoru stanie na wysokości
zadania — rzekł Nick, oklaskujac
˛ Natali˛e McDonald, która usiadła przy ich stole. — Nie chcemy przerwać zwyci˛eskiej passy, prawda?
W ciagu
˛ ostatnich trzech lat Gryffindor za każdym razem zdobywał Puchar
Domów.
— Pritchard, Graham!
— Slytherin!
— Quirke, Orla!
— Ravenclaw!
I wreszcie, po „Whitby, Kevin!” („Hufflepuff!”), ceremonia przydziału dobiegła końca. Profesor McGonagall wyniosła z sali tiar˛e i stołek.
— Najwyższy czas — powiedział Ron, łapiac
˛ za widelec i nóż i spogladaj
˛ ac
˛
wyczekujaco
˛ na swój talerz.
Teraz powstał profesor Dumbledore. Z uśmiechem rozejrzał si˛e po sali i rozwarł ramiona w geście powitania.
— Mam wam do powiedzenia tylko jedno — rzekł, a jego gł˛eboki głos zadudnił echem po Wielkiej Sali. — Wsuwajcie.
— Brawo! — powiedzieli głośno Harry i Ron, kiedy puste półmiski zapełniły
si˛e nagle potrawami.
Prawie Bezgłowy Nick patrzył t˛esknie, jak Harry, Ron i Hermiona zgarniaja˛
jadło na talerze.
— Aaaach, pychota. . . — mruknał
˛ Ron z ustami pełnymi tłuczonych ziemniaków.
— Macie szcz˛eście, że w ogóle coś podano — powiedział Prawie Bezgłowy
Nick. — Były pewne kłopoty w kuchni.
— Dlaczego? Co ’˛e sta’o? — zapytał Harry, zmagajac
˛ si˛e z wielkim k˛esem
pieczeni.
— Irytek, rzecz jasna — odrzekł Prawie Bezgłowy Nick, kr˛ecac
˛ głowa,˛ która zachybotała niebezpiecznie. Podciagn
˛ ał
˛ nieco wyżej kryz˛e. — To, co zawsze.
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Chciał wziać
˛ udział w uczcie. . . no, a to jest absolutnie nie do przyj˛ecia, sami wiecie, co to za typ, za knut ogłady, jak zobaczy talerz, to nie może si˛e powstrzymać,
żeby nim w kogoś nie cisnać.
˛ Odbyliśmy narad˛e duchów. . . Gruby Mnich był za
tym, żeby dać mu szans˛e. . . ale Krwawy Baron bardzo rozsadnie,
˛
przynajmniej
w mojej opinii, przesadził
˛
spraw˛e.
Krwawy Baron był duchem Slytherinu, pos˛epnym, milczacym
˛
widmem pochlapanym srebrnymi plamami krwi. On jeden w całym Hogwarcie był w stanie
zapanować nad Irytkiem.
— No tak, teraz rozumiem, dlaczego Irytek był taki wkurzony — rzekł Ron. —
A co on zmalował w tej kuchni?
— Och, to, co zwykle — odpowiedział Prawie Bezgłowy Nick, wzruszajac
˛ ramionami. — Spustoszenie. Porozrzucane garnki i dzbanki. Cała kuchnia w zupie.
Domowe skrzaty odchodzace
˛ od zmysłów ze strachu. . .
Brzd˛ek. To Hermiona przewróciła złoty puchar. Po stole popłynał
˛ dyniowy
sok, plamiac
˛ na pomarańczowo biały obrus, ale nie zwracała na to uwagi.
— To tutaj też sa˛ domowe skrzaty? — zapytała, wytrzeszczajac
˛ oczy na Prawie Bezgłowego Nicka. — Tutaj, w Hogwarcie?
— Oczywiście — odrzekł Nick, patrzac
˛ na nia˛ ze zdumieniem. — Chyba najwi˛ecej w całej Wielkiej Brytanii, biorac
˛ pod uwag˛e jedno zabudowanie. Ponad
setka.
— Nigdy żadnego nie widziałam!
— Bo prawie nigdy nie opuszczaja˛ kuchni w ciagu
˛ dnia — powiedział Prawie Bezgłowy Nick. — Wychodza˛ w nocy, żeby troch˛e posprzatać,
˛
dopilnować
kominków. . . Zreszta.˛ . . nie powinniście ich widzieć, prawda? Dobry domowy
skrzat to taki, o którego istnieniu w ogóle si˛e nie wie.
Hermiona wpatrywała si˛e w niego, nadal wyraźnie wstrzaśni˛
˛ eta.
— Ale przecież chyba dostaja˛ jakaś
˛ zapłat˛e? Maja˛ wakacje, prawda? I. . .
i zwolnienia chorobowe, emerytury. . . wszystko?
Prawie Bezgłowy Nick zarechotał tak, że kryza mu si˛e zsun˛eła, a głowa odpadła, wiszac
˛ na skrawku widmowej skóry i mi˛eśnia.
— Zwolnienia chorobowe i emerytury! — zawołał, wpychajac
˛ sobie z powrotem głow˛e na ramiona i zabezpieczajac
˛ ja˛ ponownie kryza.˛ — Domowe skrzaty
nie chca˛ żadnych zwolnień chorobowych ani emerytur!
Hermiona spojrzała na swoja˛ prawie nie tkni˛eta˛ porcj˛e, odłożyła widelec i nóż
i odsun˛eła talerz.
— Och, ’haj spo’ój ’Emiono — powiedział Ron, opryskujac
˛ Harry’ego puddingiem. — Uuups. . . ple’paham, ’Arry. . . — Przełknał
˛ wreszcie. — Nie załatwisz im zwolnień chorobowych, głodzac
˛ si˛e na śmierć.
— Praca niewolnicza — powiedziała Hermiona, oddychajac
˛ ci˛eżko przez
nos. — Dzi˛eki temu mamy t˛e uczt˛e. Dzi˛eki pracy niewolniczej.
I nie zjadła już ani k˛esa.
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Deszcz wciaż
˛ b˛ebnił w wysokie, ciemne okna. Kolejny grzmot wstrzasn
˛ ał
˛
szybami, a burzliwe niebo rozbłysło, oświetlajac
˛ złote talerze, gdy znikły resztki
pierwszego dania, a na stołach pojawiły si˛e desery.
— Hermiono, placek owocowy z syropem! — zawołał Ron, machajac
˛ ku niej
r˛eka,˛ by poczuła zapach. — Ja ci˛e kr˛ec˛e, zobacz! Czekoladowy przekładaniec!
Ale Hermiona spojrzała na niego zupełnie tak, jak profesor McGonagall, wi˛ec
dał jej spokój.
Kiedy uporano si˛e z deserami, i talerze, z których znikły ostatnie okruszki, zabłysły czystym złotem, ponownie powstał Albus Dumbledore. Wesoły gwar ucichł
prawie natychmiast, słychać było tylko wycie wiatru i b˛ebnienie deszczu.
— Moi mili! — rzekł, uśmiechajac
˛ si˛e promiennie. — Skoro już wszyscy najedli si˛e i napili — („Yhm”, mrukn˛eła Hermiona) — musz˛e jeszcze raz prosić was
o uwag˛e. Pragn˛e wam przekazać par˛e informacji. Pan Filch, nasz woźny, prosił
mnie, abym wam powiedział, że lista przedmiotów zakazanych w obr˛ebie szkoły
została w tym roku poszerzona o wrzeszczace
˛ jo-jo, z˛ebate frysbi i niechybiajace
˛
bumerangi. Pełna lista zawiera chyba czterysta trzydzieści siedem przedmiotów
i jest do wgladu
˛ w biurze pana Filcha, jeśli któreś z was zechciałoby do niej zajrzeć.
Kaciki
˛
ust zadrgały mu lekko.
— Jak zawsze — ciagn
˛ ał
˛ dalej — pragnałbym
˛
wam przypomnieć, że żaden
uczeń nie ma prawa wst˛epu do Zakazanego Lasu, a uczniowie pierwszej i drugiej
klasy nie moga˛ odwiedzać Hogsmeade. Z najwyższa˛ przykrościa˛ musz˛e was też
poinformować, że w tym roku nie b˛edzie mi˛edzydomowych rozgrywek o Puchar
Quidditcha.
— Co? — wydyszał Harry.
Spojrzał na Freda i George’a, którzy grali z nim w reprezentacji Gryffindoru.
Poruszali ustami bezdźwi˛ecznie, najwyraźniej pozbawieni mowy.
— A nie b˛edzie ich — ciagn
˛ ał
˛ Dumbledore — z powodu pewnego ważnego
wydarzenia, które b˛edzie trwało od października przez cały rok szkolny, pochłaniajac
˛ wi˛ekszość czasu i energii nauczycieli. Jestem jednak pewny, że nie b˛edziecie żałować. Mam wielka˛ przyjemność oznajmić wam, że w tym roku w Hogwarcie. . .
Ale w tym momencie gruchnał
˛ grzmot, a drzwi Wielkiej Sali rozwarły si˛e
z hukiem.
W drzwiach stał jakiś m˛eżczyzna spowity w czarny płaszcz podróżny, wspierajac
˛ si˛e na długiej lasce. Wszystkie głowy zwróciły si˛e w stron˛e przybysza, nagle
oświetlonego zygzakiem błyskawicy, która rozdarła mroczne sklepienie. Odrzucił
kaptur, strzasn
˛ ał
˛ z oczu grzyw˛e ciemnoszarych włosów, po czym ruszył ku stołowi nauczycielskiemu, a głuchy stukot, towarzyszacy
˛ jego krokom, rozchodził si˛e
echem po całej sali.
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Doszedł do końca stołu, skr˛ecił w prawo i pokuśtykał ci˛eżko w kierunku Dumbledore’a. Jeszcze jedna błyskawica zajaśniała na sklepieniu. Hermiona wciagn˛
˛ eła
głośno powietrze.
Blask błyskawicy oświetlił twarz przybysza, uwydatniajac
˛ każdy jej rys, a była
to twarz niepodobna do niczego. Wygladała,
˛
jakby została wyrzeźbiona ze zbielałego od wiatru i deszczu drewna, i to przez kogoś, kto nie bardzo wiedział, jak
powinna wygladać
˛
twarz ludzka, a w dodatku niezbyt sprawnie posługiwał si˛e
dłutem. Posiekana była licznymi bliznami. Usta wygladały
˛
jak poprzeczne rozci˛ecie, a sporej cz˛eści nosa po prostu brakowało. Ale tym, co budziło prawdziwe
przerażenie, były oczy przybysza.
Jedno z nich było małe, czarne, paciorkowate. Drugie — wielkie, okragłe
˛ jak
moneta i jaskrawoniebieskie. To niebieskie oko poruszało si˛e nieustannie bez jednego mrugni˛ecia, w gór˛e, na dół, na boki, całkiem niezależnie od drugiego oka.
W pewnej chwili rozjarzona niebieska t˛eczówka pow˛edrowała gdzieś w gór˛e, aż
w ogóle znikn˛eła, pozostawiajac
˛ samo białko, jakby jej właściciel przygladał
˛ si˛e
tyłowi swej głowy.
Przybysz doszedł do Dumbledore’a. Wyciagn
˛ ał
˛ r˛ek˛e, również pokryta˛ bliznami, a Dumbledore ja˛ uścisnał,
˛ mruczac
˛ coś, czego Harry nie dosłyszał. Chyba
zadał przybyszowi jakieś pytanie, a ten potrzasn
˛ ał
˛ głowa˛ bez uśmiechu i odpowiedział półgłosem. Dumbledore kiwnał
˛ głowa˛ i wskazał przybyszowi wolne krzesło
po swojej prawej r˛ece. Przybysz usiadł, strzasn
˛ ał
˛ szara˛ grzyw˛e z twarzy, przyciagn
˛ ał
˛ do siebie talerz z kiełbaskami, podniósł go do resztek nosa i powachał.
˛
Potem wyjał
˛ z kieszeni mały nóż, nadział kiełbask˛e na jego koniec i zaczał
˛ jeść.
Jego normalne oko utkwione było w kiełbasce, ale niebieskie nieustannie miotało
si˛e we wszystkie strony, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po sali.
— Pragn˛e wam przedstawić naszego nowego nauczyciela obrony przed czarna˛
magia˛ — Dumbledore przemówił pogodnym tonem w głuchej ciszy — profesora
Moody’ego.
Nowych profesorów zazwyczaj witano gromkimi oklaskami, ale tym razem
zaklaskali tylko Hagrid i sam Dumbledore. Po kilku klaśni˛eciach, które potoczyły
si˛e echem w głuchej ciszy, i oni przestali. Wszyscy inni zdawali si˛e tak wstrza˛
śni˛eci dziwacznym wygladem
˛
Moody’ego, że tylko wytrzeszczali na niego oczy.
— Moody? — mruknał
˛ Harry do Rona. — Szalonooki Moody? Ten, do którego wybrał si˛e dzisiaj twój tata, żeby mu pomóc?
— Chyba on — odpowiedział cicho Ron.
— Co mu si˛e stało? — szepn˛eła Hermiona. — Co si˛e stało z jego twarza?
˛
— Nie wiem — odszepnał
˛ jej Ron, wpatrujac
˛ si˛e w Moody’ego zafascynowany.
Moody zdawał si˛e nie zwracać najmniejszej uwagi na to raczej chłodne powitanie. Ignorujac
˛ stojacy
˛ przed nim dzban z sokiem dyniowym, si˛egnał
˛ do kieszeni
płaszcza, wyciagn
˛ ał
˛ piersiówk˛e i pociagn
˛ ał
˛ z niej t˛egi łyk. Kiedy podnosił r˛ek˛e,
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aby si˛e napić, skraj płaszcza uniósł si˛e o kilka cali i Harry zobaczył pod stołem
kawałek drewnianej nogi, zakończonej stopa˛ z pazurami.
Dumbledore ponownie odchrzakn
˛ ał.
˛
— Jak właśnie mówiłem — rzekł, uśmiechajac
˛ si˛e do setek uczniów przed soba,˛ z których każdy wpatrywał si˛e wciaż
˛ w Szalonookiego Moody’ego — w ciagu
˛
nadchodzacych
˛
miesi˛ecy b˛edziemy mieli zaszczyt być uczestnikami bardzo podniecajacego
˛
wydarzenia, wydarzenia, które nie miało miejsca już od ponad wieku.
Mam wielka˛ przyjemność oznajmić wam, że w tym roku odb˛edzie si˛e w Hogwarcie Turniej Trójmagiczny!
— Pan chyba ŻARTUJE! — krzyknał
˛ Fred Weasley.
Napi˛ecie wywołane pojawieniem si˛e Moody’ego nagle prysło. Prawie wszyscy si˛e roześmiali, a Dumbledore zacmokał.
— Ja wcale nie żartuj˛e, panie Weasley — powiedział — choć teraz, jak już
pan o tym wspomniał, przypomniał mi si˛e znakomity dowcip, który usłyszałem
tego lata, o trollu, wiedźmie i krasnoludku, którzy wchodza˛ do baru i. . .
Profesor McGonagall odchrzakn˛
˛ eła głośno.
— Ee. . . ale może nie czas, żeby. . . — zmieszał si˛e Dumbledore. — Na czym
to ja skończyłem? Aha, na Turnieju Trójmagicznym. . . no wi˛ec tak. . . niektórzy
z was nie wiedza,˛ na czym taki turniej polega, wi˛ec mam nadziej˛e, że ci, którzy wiedza,˛ wybacza˛ mi to krótkie wyjaśnienie, pozwalajac
˛ swoim myślom bła˛
kać si˛e swobodnie. Otóż pierwszy turniej odbył si˛e jakieś siedemset lat temu, jako przyjacielskie współzawodnictwo trzech najwi˛ekszych w Europie szkół magii
i czarodziejstwa: Hogwartu, Beauxbatons i Durmstrangu. Każda szkoła wybierała swojego reprezentanta, a owych trzech reprezentantów rywalizowało mi˛edzy
soba˛ w trzech magicznych zadaniach. Turniej odbywał si˛e co pi˛eć lat, po kolei
w każdej szkole, i w powszechnej opinii był znakomita˛ okazja˛ do zadzierzgni˛ecia
trwałych wi˛ezi mi˛edzy młodymi czarownicami i czarodziejami różnych narodowości. Niestety, ofiar śmiertelnych było tyle, że w końcu zaprzestano organizować
turnieje.
— Ofiar śmiertelnych? — szepn˛eła Hermiona z lekko przerażona˛ mina.˛
Wi˛ekszość uczniów nie podzielała jednak jej niepokoju. Wielu szeptało mi˛edzy soba˛ w podnieceniu, a samego Harry’ego bardziej interesowało dowiedzenie
si˛e czegoś wi˛ecej o turnieju niż zajmowanie si˛e ofiarami śmiertelnymi sprzed kilkuset lat.
— W ciagu
˛ wieków podejmowano próby powrotu do tradycji turnieju — cia˛
gnał
˛ Dumbledore — ale żadna si˛e nie powiodła. Nasz Departament Mi˛edzynarodowej Współpracy Czarodziejów i Departament Czarodziejskich Gier i Sportów uznały jednak, że nadszedł czas na jeszcze jedna˛ prób˛e. Pracowaliśmy ci˛eżko
przez całe lato, by mieć pewność, że tym razem żaden mistrz nie znajdzie si˛e
w śmiertelnym zagrożeniu. Dyrektorzy Beauxbatons i Durmstrangu przyb˛eda˛ do
nas w październiku z listami kandydatów, a wybór trzech reprezentantów odb˛e123

dzie si˛e w Noc Duchów. Niezależny s˛edzia osadzi,
˛
którzy uczniowie najbardziej
zasługuja˛ na to, by współzawodniczyć o Puchar Turnieju Trójmagicznego, chwał˛e
swojej szkoły i tysiac
˛ galeonów.
— Wchodz˛e w to! — syknał
˛ Fred Weasley, a twarz mu si˛e rozjaśniła na myśl
o takiej chwale i bogactwie.
A nie był wcale jedyna˛ osoba,˛ która już wyobrażała sobie siebie jako reprezentanta Hogwartu. Harry widział przy każdym stole uczniów wpatrzonych z najwyższym przej˛eciem w Dumbledore’a lub szepczacych
˛
goraczkowo
˛
do swoich
sasiadów.
˛
Ale Dumbledore znowu przemówił i w sali natychmiast zaległa cisza.
— Wiem, że każde z was pragn˛ełoby zdobyć Puchar Turnieju Trójmagicznego
dla Hogwartu. Dyrektorzy poszczególnych szkół i przedstawiciele Ministerstwa
Magii uzgodnili jednak, że w tym roku zastosujemy ograniczenie wieku kandydatów. Moga˛ si˛e zgłaszać tylko ci, którzy ukończyli siedemnaście lat. Uważamy
to — tu podniósł nieco głos, bo w sali rozbrzmiało kilka okrzyków oburzenia
i zawodu, a Fred i George Weasleyowie wygladali,
˛
jakby dostali nagłego napadu
szału — za niezb˛edne, jako że zadania turniejowe b˛eda˛ wyjatkowo
˛
trudne i niebezpieczne, i choć zostana˛ przedsi˛ewzi˛ete wszelkie środki ostrożności, nie sadzi˛
my, by uczniowie poniżej szóstej i siódmej klasy mogli sobie z nimi poradzić.
Osobiście dopilnuj˛e, by żaden uczeń, który nie ma jeszcze siedemnastu lat, nie
próbował oszukać niezależnego s˛edziego co do swego wieku, by dostać si˛e na
list˛e kandydatów.
Jego jasnoniebieskie oczy drgn˛eły, kiedy przez chwil˛e zatrzymał wzrok na
buntowniczych twarzach Freda i George’a.
— Dlatego prosz˛e was, byście nie marnowali czasu na zgłaszanie si˛e, jeśli nie
macie siedemnastu lat. Delegacje Beauxbatons i Durmstrangu przyb˛eda˛ w październiku i pozostana˛ w Hogwarcie prawie do końca tego roku. Jestem pewny,
że okażecie naszym zagranicznym gościom prawdziwa,˛ godna˛ naszej szkoły gościnność, a naszemu reprezentantowi szczere i bezwarunkowe poparcie. No, ale
już jest późno, a wiem, jak bardzo zależy każdemu z was, by jutro rano wstać
wypocz˛etym i gotowym do rozpocz˛ecia nauki. Pora spać! Zmykajcie!
Dumbledore usiadł i zaczał
˛ rozmawiać z Szalonookim Moodym. Wybuchł
gwar, rozległo si˛e szuranie krzeseł i stóp, gdy wszyscy uczniowie powstali i ruszyli tłumnie ku podwójnym drzwiom wiodacym
˛
do sali wejściowej.
— Nie moga˛ nam tego zrobić! — powiedział George Weasley, który nie przyłaczył
˛
si˛e do tłumu szturmujacego
˛
drzwi, tylko stał nadal przy stole, łypiac
˛ wściekle na Dumbledore’a. — Kończymy siedemnaście lat w kwietniu, i co, nie dadza˛
nam szansy?
— Ja tam mam ich w nosie i si˛e zgłaszam — oświadczył Fred, który również
patrzył spode łba na stół nauczycielski. — Reprezentanci b˛eda˛ mogli robić mnóstwo rzeczy, na które normalnie nikomu by nie pozwolono. No i tysiac
˛ galeonów
nagrody!
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— Taak — mruknał
˛ Ron z niezbyt przytomna˛ mina.˛ — Tak, tysiac
˛ galeonów. . .
— Słuchajcie — powiedziała Hermiona — jak si˛e stad
˛ nie ruszycie, to tylko
my pozostaniemy w sali.
Ruszyli wi˛ec w kierunku sali wejściowej. Bliźniacy dyskutowali o tym, w jaki
sposób Dumbledore może powstrzymać od zgłoszenia si˛e do turnieju tych, którzy
nie maja˛ jeszcze siedemnastu lat.
— Kim jest ten niezależny s˛edzia, który ma zadecydować o tym, kto b˛edzie
reprezentował szkoły?
— Nie mam poj˛ecia — odrzekł Fred — ale to jego trzeba b˛edzie wykołować.
George, myśl˛e że par˛e kropel eliksiru postarzajacego
˛
może wystarczyć. . .
— Przecież Dumbledore wie, ile macie lat — powiedział Ron.
— No tak, ale to nie on wybierze zawodników, prawda? Mnie tam si˛e wydaje,
że jak już ten s˛edzia pozna tych, którzy si˛e zgłosza,˛ wybierze po prostu najlepszego z każdej szkoły, nie zastanawiajac
˛ si˛e nad jego wiekiem. Dumbledore stara si˛e
tylko powstrzymać nas od zgłoszenia.
— Pami˛etajcie, że w tym turnieju ludzie tracili życie! — odezwała si˛e Hermiona zaniepokojonym tonem, kiedy przeszli przez drzwi ukryte pod gobelinem
i zacz˛eli si˛e wspinać po kolejnych, w˛eższych już schodach.
— Tak, ale to było par˛e wieków temu — stwierdził lekceważaco
˛ Fred. —
A zreszta,˛ bez odrobiny ryzyka nie ma prawdziwej zabawy. Hej, Ron, jak wymyślimy jakiś sposób, żeby wykołować Dumbledore’a, to si˛e zgłosisz?
— A co ty o tym myślisz? — zapytał Ron Harry’ego. — Fajnie by było znaleźć
si˛e na liście, co? Ale pewnie wybiora˛ kogoś starszego. . . pewnie uznaja,˛ że my
chyba jeszcze za mało umiemy. . .
— Ja tam dobrze wiem, że za mało umiem — rozległ si˛e za plecami Freda
i George’a ponury głos Neville’a. — Chociaż babcia na pewno by chciała, żebym spróbował, zawsze powtarza, że powinienem dbać o honor rodziny. B˛ed˛e
musiał. . . auuu!
Noga zapadła mu si˛e w stopień w połowie schodów. W Hogwarcie było wiele
takich fałszywych stopni, a akurat ten wi˛ekszość uczniów znała tak dobrze, że
przeskakiwała go bez zastanowienia, ale Neville miał nieustannie kłopoty z pami˛ecia.˛ Harry i Ron chwycili go pod pachy i wyciagn˛
˛ eli z pułapki, podczas gdy
zbroja stojaca
˛ na podeście u szczytu schodów podzwaniała i zgrzytała, zanoszac
˛
si˛e śmiechem.
— Przymknij si˛e — warknał
˛ Ron, zatrzaskujac
˛ jej przyłbic˛e, kiedy przechodzili obok.
Doszli korytarzem do tajemnego wejścia do Gryffindoru, ukrytego za wielkim
portretem otyłej damy w jedwabnej różowej sukni.
— Hasło? — zapytała, kiedy podeszli.
— Banialuki — odrzekł George. — Tak mi powiedział na dole prefekt.
125

Portret odchylił si˛e, ukazujac
˛ dziur˛e w ścianie, przez która˛ przeleźli do pokoju wspólnego. Trzaskajacy
˛ ogień na kominku ogrzewał duża,˛ okragł
˛ a˛ komnat˛e,
pełna˛ wysłużonych foteli i stolików. Hermiona rzuciła pos˛epne spojrzenie na roztańczone wesoło płomienie, a Harry usłyszał, jak mrukn˛eła: „Praca niewolnicza”,
zanim powiedziała im dobranoc i znikn˛eła na schodach wiodacych
˛
do sypialni
dziewczat.
˛
Harry, Ron i Neville wspi˛eli si˛e po ostatnich, spiralnych schodach do swojego
dormitorium na samym szczycie wieży Gryffindoru. Przy ścianach stało tam pi˛eć
łóżek, każde z czterema kolumienkami w rogach, mi˛edzy którymi wisiały ciemnoczerwone zasłony. Przy każdym stał w nogach kufer właściciela. Dean i Seamus
szykowali si˛e już do snu. Seamus przypiał
˛ sobie nad łóżkiem irlandzka˛ rozetk˛e,
a Dean plakat Wiktora Kruma nad nocnym stolikiem. Obok wisiał jego stary plakat z piłkarska˛ drużyna˛ West Ham.
— Kretyństwo — mruknał
˛ Ron, kr˛ecac
˛ głowa˛ na widok całkowicie nieruchomych zawodników.
Harry, Ron i Neville przebrali si˛e w piżamy i powskakiwali do łóżek. Ktoś —
bez watpienia
˛
jakiś domowy skrzat — powsadzał im mi˛edzy prześcieradła ogrzewacze. Cudownie było leżeć sobie w ciepłym łóżku i słuchać szalejacej
˛ na zewnatrz
˛ burzy.
— Wiesz, ja bym mógł si˛e zgłosić — napłynał
˛ do Harry’ego z ciemności senny głos Rona — gdyby Fred i George wymyślili jak. . . a ty. . . nigdy nie wiadomo,
co?
— Chyba nie. . .
Harry przewrócił si˛e na bok. Oczami wyobraźni zobaczył cała˛ seri˛e scen. . .
Wyprowadza w pole niezależnego s˛edziego. . . zostaje reprezentantem Hogwartu. . . stoi na szkolnych błoniach, unosi r˛ece w geście triumfu, a cała szkoła
wrzeszczy i klaszcze z zachwytu. . . Tak, zdobył Puchar Turnieju Trójmagicznego. . . wśród tłumu uczniów dostrzega wyraźnie Cho, z podziwem na twarzy. . .
Harry zaśmiał si˛e w poduszk˛e, wyjatkowo
˛
rad, że Ron nie może zobaczyć
tego, co on.

ROZDZIAŁ TRZYNASTY

Szalonooki Moody
Rano burza ucichła, choć sklepienie Wielkiej Sali wciaż
˛ było ponure: ci˛eżkie,
ołowiane chmury kł˛ebiły si˛e nad głowami Harry’ego, Rona i Hermiony, gdy przy
śniadaniu zapoznawali si˛e ze swoimi planami zaj˛eć. Kilka krzeseł dalej Fred, George i Lee Jordan dyskutowali o doskonałych metodach postarzenia si˛e i zdobycia
prawa do udziału w Turnieju Trójmagicznym.
— Dzisiaj nie jest tak źle. . . całe przedpołudnie na dworze — powiedział Ron,
przesuwajac
˛ palcem po kolumnie zaj˛eć poniedziałkowych. — Zielarstwo z Puchonami i opieka nad magicznymi stworzeniami. . . a niech to. . . znowu ze Ślizgonami. . .
— Dwie godziny wróżbiarstwa po południu — j˛eknał
˛ Harry.
Wróżbiarstwa nie lubił najbardziej, zaraz po eliksirach. Profesor Trelawney
wciaż
˛ przepowiadała mu śmierć, co bardzo go denerwowało.
— A nie możesz po prostu z tego zrezygnować, tak jak ja? — zapytała żywo
Hermiona, smarujac
˛ tost masłem. — Mógłbyś wziać
˛ sobie coś rozsadniejszego,
˛
na przykład numerologi˛e.
— Widz˛e, że znowu jesz — powiedział Ron, obserwujac,
˛ jak Hermiona nakłada gruba˛ warstw˛e dżemu na posmarowany masłem tost.
— Uznałam, że sa˛ lepsze sposoby zaj˛ecia stanowiska w sprawie równouprawnienia domowych skrzatów — odpowiedziała wyniośle Hermiona.
— Jasne. . . no i chyba zgłodniałaś — mruknał
˛ Ron, szczerzac
˛ z˛eby.
Nagle w górze zaszumiało i ze sto sów wleciało przez otwarte okna, roznoszac
˛ poranna˛ poczt˛e. Harry podniósł głow˛e, ale wśród szarobrazowej
˛
masy nie
dostrzegł białej plamy. Sowy krażyły
˛
nad stołami, wyszukujac
˛ adresatów listów
i paczek. Wielka brazowa
˛
sowa nadleciała nad Neville’a i upuściła mu na podołek
paczk˛e — najwidoczniej jak zwykle zapomniał czegoś zabrać z domu. W drugim
końcu sali na ramieniu Dracona Malfoya wyladowała
˛
jego sowa jarz˛ebata, przynoszac
˛ mu, jak zwykle, paczk˛e słodyczy i ciastek z domu. Harry poczuł w żoładku
˛
mdlace
˛ ssanie zawodu, ale starał si˛e je zignorować i zabrał si˛e do swojej owsianki.
A może Hedwidze coś si˛e stało i Syriusz w ogóle nie dostał jego listu?
Nie mógł si˛e op˛edzić od tych ponurych myśli nawet wówczas, kiedy już szli
rozmokła˛ ścieżka˛ mi˛edzy grzadkami
˛
warzyw, zmierzajac
˛ do cieplarni. Dopiero
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tam przestał myśleć o Hedwidze i Syriuszu, bo pani Sprout pokazała im najbrzydsze rośliny, jakie kiedykolwiek widział. Prawd˛e mówiac,
˛ nie bardzo przypominały
rośliny, już bardziej wielkie czarne ślimaki wyłażace
˛ pionowo z ziemi. Każda wiła
si˛e lekko i pokryta była dużymi, błyszczacymi
˛
bablami
˛
pełnymi żółtawego płynu.
— To czyrakobulwy — oznajmiła im dziarskim tonem pani Sprout. — Trzeba
je wyciskać. B˛edziecie zbierać rop˛e. . .
— Co?! — zapytał Seamus Finnigan, wzdrygajac
˛ si˛e lekko.
— Rop˛e, Finnigan, rop˛e — powiedziała pani Sprout. — Jest bardzo cenna,
wi˛ec musicie to robić bardzo ostrożnie. B˛edziecie ja˛ zbierać do tych butelek. Załóżcie r˛ekawice ze smoczej skóry, bo nierozcieńczona ropa czyrakobulwy może
być niebezpieczna dla waszych delikatnych raczek.
˛
Wyciskanie czyrakobulw było czynnościa˛ dość obrzydliwa,˛ ale odczuwali
przy tym dziwna˛ satysfakcj˛e. Kiedy si˛e nacisn˛eło taki babel,
˛
p˛ekał i wytryskała z niego żółtozielona ciecz mocno pachnaca
˛ nafta.˛ Zbierali ja˛ do wskazanych
przez pania˛ Sprout butelek i pod koniec lekcji mieli już par˛e litrów.
— Pani Pomfrey si˛e ucieszy — powiedziała pani Sprout, korkujac
˛ ostatnia˛
butelk˛e. — Ropa czyrakobulwy to wspaniały środek na najbardziej uporczywe
postacie tradziku.
˛
Powinna powstrzymać uczniów od uciekania si˛e do różnych
desperackich sposobów pozbycia si˛e pryszczy.
— Jak ta biedna Eloise Migden — odezwała si˛e cicho Puchonka Hanna Abbott. — Próbowała zakl˛eć.
— Głupia dziewczyna — powiedziała pani Sprout, kr˛ecac
˛ głowa.˛ — No, ale
pani Pomfrey w końcu przyprawiła jej nos z powrotem.
Poprzez mokre błonia napłynał
˛ ku nim z zamku gł˛eboki dźwi˛ek dzwonu sygnalizujacego
˛
koniec lekcji. Klasa podzieliła si˛e: Puchoni wspi˛eli si˛e po kamiennych stopniach, idac
˛ na transmutacj˛e, a Gryfoni ruszyli w przeciwnym kierunku,
schodzac
˛ po łagodnym, trawiastym zboczu ku drewnianej chatce Hagrida, stojacej
˛
na skraju Zakazanego Lasu.
Hagrid czekał na nich przed chatka,˛ trzymajac
˛ za obroż˛e swojego brytana Kła.
U jego stóp leżało kilkanaście otwartych drewnianych klatek, a Kieł skomlał i wyrywał si˛e, najwyraźniej pragnac
˛ zapoznać si˛e bliżej z ich zawartościa.˛ Kiedy podeszli, usłyszeli jakiś dziwny grzechot, przerywany cichymi eksplozjami.
— Dobry, dobry! — powitał ich Hagrid, uśmiechajac
˛ si˛e szeroko do Harry’ego, Rona i Hermiony. — Lepij poczekajmy na Ślizgonów, tego by nie odżałowali. . . Sklatki
˛ tylnowybuchowe!
— Że co? — zapytał Ron. Hagrid wskazał na skrzynki.
— Ojej! — wrzasn˛eła Lavender Brown, odskakujac
˛ do tyłu.
„Ojej!” było, według Harry’ego, zupełnie niezłym podsumowaniem sklatek
˛
tylno wybuchowych. Wygladały
˛
jak zdeformowane, pozbawione skorup homary,
okropnie blade i oślizgłe, z mnóstwem nóżek sterczacych
˛
w dziwnych miejscach.
Głowy trudno było zlokalizować. Miały około sześciu cali długości, a w każdej
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skrzynce było ich blisko setki. Łaziły po sobie i tłukły si˛e na oślep o ścianki
skrzynek, z których buchał zapach zgniłych ryb. Co jakiś czas z jednego końca
sklatki
˛ strzelały iskry, rozlegało si˛e głośne pykni˛ecie, a stworzonko przelatywało
do przodu o kilkanaście cali.
— Dopiro co si˛e wyl˛egły — oznajmił z duma˛ Hagrid — wi˛ec b˛edziecie mogli
je sami hodować! Możemy z tego zrobić taki mały projekcik!
— A niby po co mielibyśmy je hodować? — zapytał zimny głos.
Przybyli Ślizgoni. Głos należał do Dracona Malfoya. Crabbe i Goyle zarechotali kpiaco.
˛
Hagrid zdawał si˛e mocno zaskoczony tym pytaniem.
— No, co one robia?
˛ — zapytał Malfoy. — Jaki jest z nich pożytek?
Hagrid otworzył usta, najwyraźniej zastanawiajac
˛ si˛e nad odpowiedzia.˛ Trwało to kilka sekund, po czym oświadczył szorstko:
— To b˛edzie na nast˛epnej lekcji, Malfoy. Dzisiaj b˛edziemy je tylko skarmiać.
Popróbujecie podawać im różne rzeczy. . . bo, cholibka, ja ich jeszcze nigdy nie
hodowałem, wi˛ec nie wim, co one żra.˛ . . mam tu troch˛e mrówczych jajek. . . i żabich watróbek.
˛
. . i troch˛e zdechłych zaskrońców. . . no wi˛ec popróbujecie, co im
b˛edzie pasować.
— Najpierw ropa, teraz to świństwo — mruknał
˛ Seamus.
Tylko wielka sympatia do Hagrida skłoniła Harry’ego, Rona i Hermion˛e do
wzi˛ecia garści oślizgłych żabich watróbek
˛
i wrzucenia ich do skrzynki z tylnowybuchowymi sklatkami.
˛
Harry’ego dr˛eczyło podejrzenie, że jest to całkowicie
bezsensowne, bo przecież sklatki
˛ nie miały otworów g˛ebowych.
— Auu! — wrzasnał
˛ Dean Thomas po dziesi˛eciu minutach. — Trafiło mnie!
Hagrid podskoczył ku niemu z przestraszona˛ mina.˛
— Strzeliła we mnie! — powiedział ze złościa˛ Dean, pokazujac
˛ Hagridowi
oparzenie na dłoni.
— A. . . no tak, to si˛e zdarza, kiedy si˛e odrzucaja˛ — powiedział Hagrid, kiwajac
˛ głowa.˛
— Ojejku! — krzykn˛eła znowu Lavender Brown. — Ojejku, Hagridzie, jednej
coś takiego wystaje!
— Ach tak, niektórym wyrastaja˛ żadła!
˛
— Hagrid był tym wyraźnie zachwycony, natomiast Lavender szybko wyciagn˛
˛ eła r˛ek˛e ze skrzynki. — Tak mi si˛e widzi, że te z żadłami
˛
to samce. . . samiczki maja˛ takie ssawki na brzuszkach. . .
chyba do wysysania krwi.
— Teraz już rozumiem, dlaczego próbujemy je utrzymać przy życiu — powiedział ironicznie Malfoy. — Kto by nie chciał mieć zwierzatek,
˛
które parza,˛ żadl
˛ a˛
i gryza?
˛
— Może i nie sa˛ śliczne, ale to nie znaczy, że sa˛ bezużyteczne — warkn˛eła
Hermiona. — Smocza krew ma niezwykła˛ magiczna˛ moc, ale chyba nie chciałbyś
trzymać w domu smoka, prawda?
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Harry i Ron wyszczerzyli z˛eby do Hagrida, który uśmiechnał
˛ si˛e do nich
ukradkiem spoza krzaczastej brody. Dobrze wiedzieli, że trzymanie w domu smoka było marzeniem Hagrida — przed trzema laty nawet jednego miał, choć dość
krótko, a był to norweski smok kolczasty, którego nazwał Norbertem. Hagrid po
prostu kochał potworne stworzenia — im potworniejsze, tym bardziej.
— Te sklatki
˛ przynajmniej sa˛ małe — rzekł Ron, kiedy godzin˛e później wracali do zamku na obiad.
— Teraz sa˛ małe — powiedziała Hermiona rozdrażnionym tonem — ale jak
Hagrid odkryje, czym si˛e żywia,˛ to podejrzewam, że urosna˛ na sześć stóp.
— No tak, ale co to b˛edzie miało za znaczenie, skoro si˛e okaże, że lecza˛ z morskiej choroby albo z jakiegoś innego świństwa, prawda? — zakpił Ron.
— Dobrze wiesz, że powiedziałam to tylko po to, żeby Malfoy si˛e przymknał.
˛
A prawd˛e mówiac,
˛ uważam, że miał racj˛e. Najlepiej by było zrobić z nich miazg˛e,
zanim zaczna˛ nas wszystkich atakować.
Usiedli przy stole Gryffindoru i nałożyli sobie ziemniaków z jagni˛ecina.˛ Hermiona zacz˛eła jeść tak szybko, że Harry i Ron wytrzeszczyli na nia˛ oczy.
— Ee. . . czy to jakieś nowe stanowisko w sprawie praw domowych skrzatów? — zapytał Ron. — Zamierzasz zwymiotować?
— Nie — odparła Hermiona z taka˛ godnościa,˛ na jaka˛ jej pozwalały pełne
usta. — Zamierzam po prostu iść do biblioteki.
— Co? — zdumiał si˛e Ron. — Hermiono. . . przecież to pierwszy dzień szkoły! Jeszcze nic nam nie zadali!
Hermiona wzruszyła ramionami i rzuciła si˛e z powrotem na ziemniaki z mi˛esem i jarzyny, jakby nie jadła od paru dni. Potem zerwała si˛e na nogi i powiedziała:
— No to zobaczymy si˛e na kolacji!
I wybiegła z sali.
Kiedy zabrzmiał dzwon oznajmiajacy
˛ poczatek
˛ lekcji popołudniowych, Harry i Ron wspi˛eli si˛e na Wież˛e Północna,˛ gdzie u szczytu spiralnych schodków
srebrna drabina wiodła do okragłej
˛
klapy w suficie — wejścia do pokoju profesor
Trelawney.
Gdy tylko wyłonili si˛e z otworu w podłodze, uderzył ich w nozdrza znajomy,
słodki zapach perfum. Okna, jak zwykle, były zasłoni˛ete, a okragły
˛ pokój skapany
˛
w czerwonawym świetle wielu lampek, okrytych szalami i chustami. Harry i Ron
przeszli mi˛edzy mnóstwem obitych perkalem fotelików i pufów i usiedli przy
jednym z okragłych
˛
stolików.
— Dzień dobry — Harry aż podskoczył na dźwi˛ek tajemniczego głosu profesor Trelawney, który rozległ si˛e tuż za jego plecami.
Profesor Trelawney, wyjatkowo
˛
chuda i wiotka kobieta w olbrzymich okularach, które niesamowicie powi˛ekszały jej oczy, spogladała
˛
na Harry’ego z bezbrzeżnym smutkiem — jak zawsze, kiedy na niego patrzyła. I jak zawsze ob-
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wieszona była mnóstwem paciorków, łańcuszków i bransoletek, które migotały
w blasku ognia na kominku.
— Czymś si˛e troskasz, mój drogi chłopcze — zaj˛eczała do Harry’ego. —
Moje wewn˛etrzne oko zaglada
˛ poprzez twa˛ dzielna˛ twarz do udr˛eczonej duszy.
I, niestety, musz˛e przyznać, że masz si˛e czym niepokoić. Widz˛e przed toba˛ same
trudności. . . same przeszkody, i to niemałe. . . obawiam si˛e, że to, czego tak si˛e
boisz, naprawd˛e si˛e stanie. . . i być może szybciej, niż myślisz. . .
Zniżyła głos prawie do szeptu. Ron spojrzał na Harry’ego, wznoszac
˛ oczy ku
sufitowi, ale Harry zachował zimna˛ krew. Profesor Trelawney przesun˛eła si˛e obok
nich jak zjawa i usiadła przed kominkiem, w dużym fotelu z wysokim oparciem,
twarza˛ do klasy. Lavender Brown i Parvati Patii, które uwielbiały profesor Trelawney, siedziały na pufach tuż przed nia.˛
— Moi drodzy, nadszedł czas, by zajać
˛ si˛e gwiazdami — powiedziała. —
Ruchem planet i ujawnianymi przez nie tajemniczymi znakami, które staja˛ si˛e
czytelne tylko dla tych, którzy poznali kroki i figury owego niebiańskiego tańca.
Losy ludzi można przewidzieć, znajac
˛ promieniowanie planet, które splata si˛e z. . .
Myśli Harry’ego pow˛edrowały już gdzie indziej. Wonne zapachy wypływajace
˛ z kominka zawsze go usypiały i oszałamiały, a zawiłe i pełne dziwacznych
ozdobników opowieści pani Trelawney o przepowiadaniu przyszłości nigdy go
jakoś nie fascynowały, choć tym razem nie mógł przestać myśleć o tym, co mu
przed chwila˛ powiedziała. Obawiam si˛e, że to, czego tak si˛e boisz, naprawd˛e si˛e
stanie. . .
No nie, Hermiona ma racj˛e, pomyślał ze złościa,˛ ta Trelawney jest po prostu
stara˛ oszustka.˛ Przecież nie boi si˛e niczego konkretnego. . . no, chyba tylko tego,
że mogli złapać Syriusza. . . ale skad
˛ profesor Trelawney mogła o tym wiedzieć?
Już dawno doszedł do wniosku, że to jej całe przepowiadanie przyszłości polegało
na zwykłym zgadywaniu i dziwacznym sposobie bycia.
Z jednym wyjatkiem,
˛
rzecz jasna. . . Kiedy przy końcu ubiegłego semestru
przepowiedziała mu, że Voldemort odzyska swa˛ moc. . . a kiedy Harry opisał
Dumbledore’owi trans, w który wówczas wpadła, nawet on przyznał, że mógł
być nieudawany. . .
— Harry! — mruknał
˛ Ron.
— Co?
Harry rozejrzał si˛e: wszystkie oczy zwrócone były na niego. Usiadł prosto, bo
teraz zrozumiał, że prawie si˛e zdrzemnał,
˛ pograżony
˛
w swoich myślach i w tym
okropnym goracu.
˛
— Mówiłam właśnie, mój drogi chłopcze, że najwyraźniej jesteś urodzony
pod zgubnym wpływem Saturna — powiedziała profesor Trelawney z ledwo dosłyszalna˛ nuta˛ żalu, wzbudzonego oczywistym faktem, że w ogóle jej nie słuchał.
— Przepraszam, urodzony. . . pod czym? — zapytał Harry.
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— Pod Saturnem, mój drogi, pod planeta,˛ która˛ nazywamy Saturnem! — powiedziała profesor Trelawney, już wyraźnie poirytowana tym, że nie przejał
˛ si˛e ta˛
straszna˛ wiadomościa.˛ — Mówiłam, że w momencie twoich narodzin Saturn był
na pewno w pozycji górujacej.
˛ . . twoje czarne włosy. . . twoja drobna budowa. . .
tragiczna strata, której doznałeś tak wcześnie. . . Urodziłeś si˛e w środku zimy,
prawda?
— Nie — odrzekł Harry. — Urodziłem si˛e w lipcu.
Ronowi udało si˛e zamaskować wybuch śmiechu nagłym napadem kaszlu.
Pół godziny później każdy otrzymał skomplikowany kolisty wykres, z zadaniem wpisania w nim pozycji planet w momencie swoich narodzin. Była to żmudna praca, wymagajaca
˛ cz˛estego si˛egania do tabel położenia planet i obliczania
katów.
˛
— Wyszły mi dwa Neptuny — powiedział po chwili Harry, marszczac
˛ czoło
i patrzac
˛ na swój arkusz pergaminu. — To chyba niemożliwe, co?
— Aaaaach. . . — odpowiedział Ron, naśladujac
˛ tajemniczy szept profesor
Trelawney. — Kiedy dwa Neptuny pojawiaja˛ si˛e na niebie, to pewny znak, że
narodził si˛e karzełek w okularach. . .
Seamus i Dean, pracujacy
˛ w pobliżu, zachichotali głośno, choć nie dość głośno, by zagłuszyć podniecone piski Lavender Brown:
— Och, pani profesor, niech pani spojrzy! Tu mi wyszła jakaś planeta bez
aspektów! Oooch, co to za planeta, pani profesor?
— To Uran, moja droga — powiedziała profesor Trelawney, zagladaj
˛ ac
˛ do jej
horoskopu — Uran, ważne ciało niebieskie.
— Czy ja też mog˛e sobie obejrzeć ciało Lavender? — zapytał Ron.
Niestety, profesor Trelawney to usłyszała i być może dlatego pod koniec lekcji
zadała im katorżnicza˛ prac˛e domowa.˛
— Zrobicie szczegółowa˛ analiz˛e wpływu ruchów i położenia planet na wasze losy w całym miesiacu,
˛ oczywiście z uwzgl˛ednieniem waszych indywidualnych horoskopów — oświadczyła tonem bardzo odbiegajacym
˛
od swoich zwykłych nawiedzonych wypowiedzi, a dziwnie przypominajacym
˛
reprymendy profesor McGonagall. — Chc˛e to zobaczyć w przyszły poniedziałek i nie przyjmuj˛e
żadnych usprawiedliwień!
— Żałosna stara nietoperzyca — powiedział Ron z gorycza,˛ kiedy wraz z innymi schodzili do Wielkiej Sali na kolacj˛e. — To nam zajmie cały weekend, niech
skonam. . .
— Co, już wam dowaliła prac˛e domowa?
˛ — zapytała dziarskim tonem Hermiona, doganiajac
˛ ich. — Profesor Vector w ogóle nic nam nie zadał!
— Wielkie brawa dla profesora Vectora — mruknał
˛ pos˛epnie Ron.
W sali wejściowej pełno już było uczniów spieszacych
˛
na kolacj˛e. Stan˛eli na
końcu długiej kolejki i natychmiast usłyszeli za soba˛ donośny głos:
— Weasley! Hej, Weasley!
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Odwrócili si˛e, by zobaczyć Malfoya, Crabbe’a i Goyle’a, najwyraźniej czymś
rozradowanych.
— Co? — zapytał krótko Ron.
— Pisza˛ o twoim tacie, Weasley! — rzekł Malfoy, wymachujac
˛ egzemplarzem „Proroka Codziennego”. Mówił dostatecznie głośno, by go usłyszeli wszyscy w zatłoczonej sali. — Posłuchaj!
KOLEJNE BŁEDY
˛
MINISTERSTWA MAGII
Wszystko wskazuje na to, że kłopoty Ministerstwa Magii jeszcze si˛e nie skończyły, pisze nasz specjalny korespondent, Rita Skeeter. Niedawno ministerstwo
znalazło si˛e pod ostrzałem opinii publicznej za nieudolna˛ kontrol˛e nad tłumem
po zakończeniu mistrzostw świata w quidditchu, nadal nie potrafi wyjaśnić tajemniczego znikni˛ecia jednej z pracujacych
˛
w ministerstwie czarownic, a oto mamy
do czynienia z nowa˛ afera,˛ tym razem zwiazan
˛ a˛ z błazeńskimi wyczynami Arnolda
Weasleya z Urz˛edu Niewłaściwego Użycia Produktów Mugoli.
Malfoy przerwał czytanie i spojrzał na Rona.
— Widzisz, Weasley, nawet nie potrafili podać poprawnie jego imienia. . . to
chyba oznacza, że jest kompletnym zerem, nie?
Teraz zrobiło si˛e cicho, bo słuchała go cała sala. Malfoy strzepnał
˛ gazet˛e i czytał dalej:
Arnold Weasley, którego dwa lata temu ukarano za posiadanie latajacego
˛
samochodu, wdał si˛e wczoraj w bijatyk˛e z kilkoma mugolskimi stróżami prawa („policjantami”). Poszło o kilka bardzo agresywnych pojemników na śmieci. Wszystko
wskazuje na to, że pan Weasley chciał pomóc „Szalonookiemu” Moodyemu, wiekowemu eks-aurorowi, którego ministerstwo odesłało na emerytur˛e, kiedy nie by
już wstanie odróżnić zwykłego uścisku dłoni od usiłowania morderstwa. Trudno
si˛e dziwić, iż po przybyciu do pilnie strzeżonego domu Moodyego pan Weasley
stwierdził, że pan Moody znowu wszczał
˛ fałszywy alarm. Pan Weasley był zmuszony zmodyfikować pami˛eć kilku policjantów, zanim im uciekł, ale odmówił odpowiedzi na pytanie „Proroka Codziennego”, dlaczego wplatał
˛ ministerstwo w tak
kłopotliwa˛ sytuacj˛e.
— Jest i zdj˛ecie, Weasley! — dodał Malfoy, podnoszac
˛ wysoko gazet˛e. —
Zdj˛ecie twoich rodziców przed ich domem. . . jeśli to można nazwać domem!
Twoja matka mogłaby zrzucić par˛e kilo, nie uważasz?
Ron dygotał z wściekłości. Wszyscy na niego patrzyli.
— Wypchaj si˛e, Malfoy — powiedział Harry. — Daj spokój, Ron. . .
— Ach tak, przecież ty, Potter, mieszkałeś u nich w lecie, prawda? — zadrwił
Malfoy. — To może mi powiesz, czy jego matka naprawd˛e jest taka gruba, czy
tylko tak wyszła na tym zdj˛eciu?
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Harry i Hermiona złapali Rona za szat˛e na plecach, żeby go powstrzymać od
rzucenia si˛e na Malfoya.
— Znasz swoja˛ matk˛e, Malfoy, prawda? — powiedział Harry. — Ma min˛e,
jakby jej ktoś podsunał
˛ łajno pod nos. . . Czy ona zawsze ma taki wyraz twarzy,
czy może tylko wtedy, kiedy ty jesteś w pobliżu?
Blada twarz Malfoya lekko poróżowiała.
— Nie waż si˛e obrażać mojej matki, Potter.
— To nie otwieraj tej swojej parszywej g˛eby — odrzekł Harry, odwracajac
˛
si˛e.
BANG!
Kilka osób wrzasn˛eło — Harry poczuł, że coś bardzo goracego
˛
muska jego
policzek — si˛egnał
˛ za pazuch˛e po różdżk˛e, ale zanim jej dotknał,
˛ usłyszał drugie
BANG i ryk, który odbił si˛e echem po sali wejściowej:
— O NIE! CO TO, TO NIE, CHŁOPCZE!
Harry odwrócił si˛e na pi˛ecie. Profesor Moody schodził, kuśtykajac,
˛ po marmurowych schodach. Trzymał w r˛eku różdżk˛e, a jej koniec wycelowany był w biała˛ fretk˛e, kulac
˛ a˛ si˛e na kamiennej posadzce dokładnie w tym miejscu, w którym
przed chwila˛ stał Malfoy.
W sali wejściowej zaległa cisza. Wszyscy zamarli z przerażenia. Moody odwrócił si˛e, by spojrzeć na Harry’ego — a w każdym razie łypnał
˛ na niego swym
normalnym okiem, bo drugie skierowane było do wn˛etrza czaszki albo gdzieś do
tyłu.
— Trafił ci˛e? — zagrzmiał Moody grobowy m głosem.
— Nie — odrzekł Harry. — Chybił.
— ZOSTAW TO! — krzyknał
˛ Moody.
— Co mam zostawić? — zdziwił si˛e Harry, kompletnie oszołomiony.
— Nie ty. . . on! — Moody wskazał kciukiem na Crabbe’a, który już si˛e pochylił, by podnieść fretk˛e, ale teraz zamarł w bezruchu.
Wygladało
˛
na to, że „szalone” oko ma magiczna˛ moc i Moody widzi nim to,
co jest za nim.
Moody pokuśtykał w stron˛e Crabbe’a, Goyle’a i fretki, która zapiszczała przeraźliwie i rzuciła si˛e do ucieczki, zmykajac
˛ ku wejściu do lochów.
— Ani mi si˛e waż! — ryknał
˛ Moody, ponownie celujac
˛ różdżka˛ we fretk˛e, która wyleciała w powietrze na jakieś dziesi˛eć stóp, upadła z trzaskiem na posadzk˛e
i znowu podskoczyła.
— Nie lubi˛e takich, którzy atakuja,˛ kiedy przeciwnik jest do nich odwrócony
plecami — warknał
˛ Moody, podczas gdy fretka podskakiwała coraz wyżej i wyżej, piszczac
˛ z bólu. — Tak robia˛ tylko śmierdzace
˛ tchórze i szumowiny. . .
Fretka wystrzeliła w powietrze, machajac
˛ bezradnie łapkami.
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— Nigdy. . . wi˛ecej. . . tego. . . nie. . . rób! — zawołał Moody, wypowiadajac
˛
każde słowo w momencie, gdy fretka spadała na posadzk˛e i natychmiast ulatywała
ponownie w gór˛e.
— Profesorze Moody! — rozległ si˛e przerażony głos.
Profesor McGonagall schodziła po marmurowych schodach, dźwigajac
˛ w ramionach stos ksiażek.
˛
— Witam, profesor McGonagall! — odpowiedział spokojnie Moody, wysyłajac
˛ łasiczk˛e jeszcze wyżej w powietrze.
— Co pan wyprawia! — krzykn˛eła profesor McGonagall, śledzac
˛ wzrokiem
lot fretki.
— Ucz˛e — odrzekł Moody.
— Moody, czy to jest uczeń?! — wrzasn˛eła profesor McGonagall, a ksiażki
˛
wysypały si˛e jej z rak.
˛
— Zgadza si˛e — rzekł Moody.
— Nie! — krzykn˛eła profesor McGonagall, zbiegajac
˛ po schodach i wyciaga˛
jac
˛ swoja˛ różdżk˛e.
W chwil˛e później trzasn˛eło i pojawił si˛e ponownie Draco Malfoy, rozciagni˛
˛ ety jak długi na podłodze. Jego lśniace,
˛ prawie białe włosy rozsypały si˛e wokół
mocno już zaróżowionej twarzy. Wstał, mrugajac
˛ i przecierajac
˛ oczy.
— Moody, my tutaj nigdy nie używamy transmutacji jako kary! — powiedziała profesor McGonagall słabym głosem. — Profesor Dumbledore panu nie
mówił?
— Może i o tym wspomniał — rzekł Moody, drapiac
˛ si˛e po brodzie — ale
pomyślałem sobie, że taki mocny wstrzas.
˛ ..
— My tu dajemy szlaban! Albo rozmawiamy z opiekunem domu!
— A wi˛ec zrobi˛e to — powiedział Moody, wpatrujac
˛ si˛e w Malfoya z odraza.˛
Malfoy, w którego bladych oczach wciaż
˛ szkliły si˛e łzy bólu i poniżenia, łypał
na Moody’ego spode łba i zamruczał coś pod nosem; dało si˛e z tego zrozumieć
tylko powtarzane kilka razy słowo „ojciec”.
— Tak? — powiedział cicho Moody, robiac
˛ kilka kroków do przodu, a głuchy
stukot jego drewnianej nogi odbił si˛e echem po sali. — Cóż, chłopcze, od dawna
znam twego ojca. . . Możesz mu powiedzieć, że Moody ma oko na jego syna. . .
Tak, powiedz mu to ode mnie. . . A opiekunem twojego domu jest Snape, prawda?
— Tak — odpowiedział Malfoy obrażonym tonem.
— Jeszcze jeden stary znajomy. . . Od dawna chciałem sobie uciać
˛ pogaw˛edk˛e
ze starym Snape’em. . . No, idziemy, chłopcze. . .
Złapał Malfoya za rami˛e i poprowadził w kierunku lochów.
Profesor McGonagall popatrzyła za nimi z wyraźnym niepokojem, a potem
machn˛eła różdżka˛ na rozsypane ksiażki,
˛
które natychmiast wzbiły si˛e w powietrze
i wyladowały
˛
grzecznie w jej ramionach.
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— Nie odzywajcie si˛e do mnie — powiedział cicho Ron do Harry’ego i Hermiony, kiedy kilka minut później usiedli przy stole Gryffindoru. Wokoło aż szumiało od podnieconych rozmów na temat tego, co si˛e wydarzyło.
— Dlaczego? — zapytała zaskoczona Hermiona.
— Bo chc˛e utrwalić to sobie w pami˛eci na zawsze — odpowiedział Ron. Oczy
miał zamkni˛ete, a na twarzy wyraz uniesienia. — Draco Malfoy, zdumiewajaco
˛
skoczna tchórzofretka. . .
Harry i Hermiona parskn˛eli śmiechem, a Hermiona si˛egn˛eła po zapiekank˛e
z wołowiny, by rozdzielić ja˛ na trzy talerze.
— Mógł mu jednak zrobić krzywd˛e — powiedziała. — Naprawd˛e, dobrze, że
profesor McGonagall to przerwała. . .
— Hermiono! — powiedział z wyrzutem Ron, otwierajac
˛ szeroko oczy. —
Psujesz najwspanialsza˛ chwil˛e w moim życiu!
Hermiona prychn˛eła niecierpliwie i rzuciła si˛e na wołowin˛e tak łapczywie, że
ich zamurowało.
— Nie mów, że znowu idziesz do biblioteki — powiedział Harry, zdumiony
szybkościa,˛ z jaka˛ pochłaniała jedzenie.
— Musz˛e. Mam kup˛e roboty.
— Ale przecież powiedziałaś nam, że profesor Vector. . .
— To nie jest praca domowa.
Po pi˛eciu minutach talerz Hermiony był pusty, a ona sama wybiegła z sali.
Zaledwie znikn˛eła, jej miejsce zajał
˛ Fred Weasley.
— Moody! — zawołał. — Równy gość, nie?
— Ekstra facet — powiedział George, siadajac
˛ naprzeciw Freda.
— Super — przyznał ich najlepszy przyjaciel, Lee Jordan, opadajac
˛ na krzesło
obok George’a. — Mieliśmy z nim lekcj˛e po południu.
— Jak było? — zapytał z ciekawościa˛ Harry.
Fred, George i Lee wymienili znaczace
˛ spojrzenia.
— Takiej lekcji jeszcze nie miałem — stwierdził Fred.
— Człowieku, on po prostu wie — rzekł Lee.
— Co wie? — zapytał Ron, wychylajac
˛ si˛e do przodu.
— Wie, jak to jest, kiedy to si˛e robi — powiedział George.
— Co robi? — zapytał Harry.
— Walczy z czarna˛ magia˛ — odrzekł Fred.
— Widział już wszystko — dodał George.
— Niesamowite — powiedział Lee.
Ron si˛egnał
˛ do torby po swój plan zaj˛eć.
— Mamy go dopiero w czwartek! — stwierdził z żalem.

ROZDZIAŁ CZTERNASTY

Zakl˛ecia Niewybaczalne
W ciagu
˛ nast˛epnych dwóch dni nie wydarzyło si˛e nic szczególnego, jeśli nie
liczyć tego, że na eliksirach Neville rozpuścił swój szósty kociołek. Profesor Snape sprawiał wrażenie, jakby podczas wakacji zaliczył kolejny poziom mściwości;
dał Neville’owi szlaban, każac
˛ mu wypatroszyć beczułk˛e rogatych ropuch. Po
wykonaniu tego karnego zadania Neville wrócił w stanie załamania nerwowego.
— Chyba wiesz, dlaczego Snape jest w tak parszywym nastroju, co? — zapytał Ron Harry’ego, obserwujac,
˛ jak Hermiona uczy Neville’a zakl˛ecia czyszcza˛
cego, żeby sobie usunał
˛ żabie flaki spod paznokci.
— Jasne — odrzekł Harry. — Moody.
Wszyscy wiedzieli, że Snape od dawna marzy o nauczaniu obrony przed czarna˛ magia,˛ a teraz nie udało mu si˛e zdobyć tego stanowiska po raz czwarty z rz˛edu.
Snape nie znosił wszystkich poprzednich nauczycieli tego przedmiotu i nie wahał si˛e tego okazywać, ale jakoś nie kwapił si˛e z okazywaniem otwartej wrogości
wobec Szalonookiego Moody’ego. Za każdym razem, kiedy Harry widział ich
razem — podczas posiłków albo mijajacych
˛
si˛e na korytarzu — miał nieodparte wrażenie, że Snape unika oka Moody’ego, i to zarówno tego magicznego, jak
i normalnego.
— Sadz˛
˛ e, że Snape troch˛e si˛e go boi — powiedział Harry.
— Wyobraź sobie. . . jakby tak Moody zamienił Snape’a w rogata˛ ropuch˛e —
rzekł Ron, a jego oczy zamgliły si˛e marzycielsko — i miotał nia˛ po lochach. . .
Czwartoklasiści z Gryffindoru tak bardzo byli ciekawi pierwszej lekcji z Moodym, że w czwartek po drugim śniadaniu zjawili si˛e pod jego klasa˛ i ustawili si˛e
w kolejce, jeszcze zanim zabrzmiał dzwonek.
Brakowało tylko Hermiony, która pojawiła si˛e tuż przed lekcja.˛
— Byłam w. . .
— . . . bibliotece — dokończył za nia˛ Harry. — Wchodź, szybko, bo pozajmuja˛
wszystkie dobre miejsca.
Zdażyli
˛
usiaść
˛ w trzech ławkach naprzeciw biurka nauczyciela, wyj˛eli swoje
egzemplarze podr˛ecznika Ciemne moce — poradnik samoobrony i czekali w niezwykłej ciszy. Wkrótce usłyszeli charakterystyczny stukot na korytarzu i Moody
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wszedł do klasy, a wygladał
˛ tak dziwacznie i przerażajaco
˛ jak zawsze. Spod rabka
˛
szaty wystawała mu drewniana, zakończona szponami noga.
— Możecie odłożyć ksiażki
˛
— zagrzmiał, podchodzac
˛ do swojego biurka
i siadajac.
˛ — Nie b˛eda˛ nam potrzebne.
Pochowali podr˛eczniki do toreb. Ron aż dygotał z podniecenia.
Moody wyjał
˛ dziennik, strzasn
˛ ał
˛ grzyw˛e szarych włosów z pokiereszowanej
twarzy i przystapił
˛ do wyczytywania nazwisk. Jego normalne oko śledziło list˛e,
a magiczne biegało po klasie, zatrzymujac
˛ si˛e na wyczytanym uczniu lub uczennicy.
— Wspaniale — oznajmił, kiedy ostatnia osoba potwierdziła swa˛ obecność. — Dostałem list od profesora Lupina, opisujacy
˛ wasza˛ klas˛e. Z listu wynika,
że opanowaliście już sztuk˛e poskramiania czarnoksi˛eskich stworzeń. . . przerobiliście boginy, czerwone kapturki, zwodniki, druzgotki, kappy i wilkołaki. Zgadza
si˛e?
Klasa potwierdziła to zgodnym chóralnym pomrukiem.
— Ale jesteście w tyle. . . i to bardzo w tyle. . . jeśli chodzi o złowrogie zakl˛ecia — rzekł Moody. — A ja jestem tu po to, żeby wam przekazać choć odrobin˛e
wiedzy o tym, co jeden czarodziej może zrobić drugiemu. Mam rok, żeby was
nauczyć, jak si˛e zachować w obliczu czarnej. . .
— Co, to pan profesor nie zostanie dłużej? — wypalił Ron.
Magiczne oko Moody’ego obróciło si˛e błyskawicznie, by spojrzeć na Rona.
Ron zrobił przerażona˛ min˛e, ale po chwili Moody si˛e uśmiechnał
˛ — chyba po
raz pierwszy od chwili, gdy Harry go zobaczył. Uśmiech spowodował, że jego
poszatkowana twarz jeszcze bardziej si˛e powykrzywiała, ale i tak wszyscy poczuli
ulg˛e, widzac,
˛ że w ogóle potrafi si˛e uśmiechać. Ron odetchnał
˛ gł˛eboko.
— Ty pewno jesteś synem Artura Weasleya, tak? — zapytał Moody. — Twój
ojciec wyciagn
˛ ał
˛ mnie z nie lada tarapatów par˛e dni temu. . . Tak, b˛ed˛e tutaj tylko
przez jeden rok. Zrobiłem to wyłacznie
˛
dla Dumbledore’a. . . Jeden rok i wracam
na spokojna˛ emerytur˛e.
Zaśmiał si˛e ochryple, po czym klasnał
˛ w swe w˛eźlaste dłonie.
— No wi˛ec nie traćmy czasu. Złowrogie zakl˛ecia. Maja˛ różna˛ moc i postać.
Rzecz w tym, że Ministerstwo Magii oczekuje ode mnie, że naucz˛e was tylko
przeciwzakl˛eć. Nie mam wam pokazywać, jak wygladaj
˛ a˛ nielegalne zakl˛ecia czarnoksi˛eskie, te poznajecie dopiero w szóstej klasie. Uważaja,˛ że jesteście jeszcze
na to za młodzi. Na szcz˛eście profesor Dumbledore ma lepsza˛ opini˛e o stanie waszych nerwów, uważa, że wytrzymacie, a według mnie, im wcześniej poznacie,
z czym przyjdzie wam walczyć, tym lepiej. Bo niby jak macie si˛e bronić przed
czymś, czego nigdy nie widzieliście? Czarodziej, który zamierza rzucić na was
nielegalne przekleństwo, na pewno nie poinformuje was, co zamierza zrobić. Nie
powie wam tego w twarz. Musicie być przygotowani. Musicie być czujni i ostrożni. Musi to panienka odłożyć, kiedy ja mówi˛e, panno Brown.
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Lavender podskoczyła i oblała si˛e rumieńcem. Pokazywała Parvati pod stolikiem swój kompletny horoskop. Najwyraźniej magiczne oko Moody’ego widziało
przez drewno, podobnie jak przez jego własna˛ głow˛e.
— No wi˛ec. . . czy któreś z was wie, jakie czarnoksi˛eskie zakl˛ecia sa˛ najsrożej
karane przez nasze prawo?
Podniosło si˛e kilka rak,
˛ w tym Rona i Hermiony. Moody wskazał na Rona,
choć jego magiczne oko wciaż
˛ przygladało
˛
si˛e Lavender.
— Ee. . . — zaczał
˛ Ron — mój tata mówił mi o jednym. . . chyba si˛e nazywa
Imperius, czy jakoś tak. . .
— Ano tak. . . — zgodził si˛e Moody. — Kto jak kto, ale twój ojciec na pewno
je zna. Kiedyś sprawiło ministerstwu mnóstwo kłopotów. Tak, zakl˛ecie Imperius.
Dźwignał
˛ si˛e na nogi, otworzył szafk˛e w biurku i wyjał
˛ szklany słój. W środku
biegały szybko trzy wielkie czarne pajaki.
˛ Harry poczuł, jak siedzacy
˛ obok niego
Ron wzdryga si˛e lekko — nienawidził pajaków.
˛
Moody włożył r˛ek˛e do słoja, złapał jednego pajaka
˛ i pokazał całej klasie, po
czym wycelował w niego różdżk˛e i mruknał:
˛
— Imperio!
Pajak
˛ zsunał
˛ si˛e z jego dłoni na jedwabistej nici i zaczał
˛ si˛e na niej huśtać jak
na trapezie. Wyciagn
˛ ał
˛ sztywno nóżki, błyskawicznie je podciagn
˛ ał,
˛ przerywajac
˛
nić, i wyladował
˛
na biurku, po którym zaczał
˛ zataczać koła. Różdżka Moody’ego
lekko drgn˛eła, pajak
˛ stanał
˛ na dwóch nóżkach i zaczał
˛ stepować.
Wszyscy si˛e roześmiali — wszyscy prócz Moody’ego.
— Uważacie, że to śmieszne? — zagrzmiał. — A byłoby śmieszne, gdyby
ktoś zrobił to wam?
Śmiech zamarł natychmiast.
— Mam nad nim całkowita˛ kontrol˛e — powiedział cicho Moody, kiedy pajak
˛ zwinał
˛ si˛e w kł˛ebek i zaczał
˛ si˛e toczyć jak piłeczka. — Mog˛e sprawić, że
wyskoczy przez okno, utopi si˛e, wpadnie któremuś z was do gardła. . .
Ron wzdrygnał
˛ si˛e mimowolnie.
— Przed laty mnóstwo czarownic i czarodziejów znalazło si˛e pod władza˛ tego
zakl˛ecia — rzekł Moody, a Harry zrozumiał, że mówi o czasach, gdy Voldemort
był w pełni swoich czarnoksi˛eskich mocy. — Ministerstwo miało sporo kłopotów
z rozróżnieniem, kto działał zmuszony zakl˛eciem, a kto działał z własnej woli.
Zakl˛ecie Imperius można jednak zwalczyć, i ja was tego naucz˛e, ale wymaga to
siły woli i nie każdemu si˛e udaje. Najlepiej unikać trafienia, jeśli tylko można.
STAŁA CZUJNOŚĆ! — zagrzmiał, aż wszyscy podskoczyli.
Chwycił wywijajacego
˛
koziołki pajaka
˛ i włożył go z powrotem do słoja.
— Czy ktoś zna jakieś inne? Inne nielegalne zakl˛ecie?
Hermiona natychmiast podniosła r˛ek˛e, i to samo, ku zaskoczeniu Harry’ego,
zrobił Neville. Jedyna˛ lekcja,˛ podczas której Neville zwykle zgłaszał si˛e do odpo-
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wiedzi, było zielarstwo, najbardziej lubiany przez niego przedmiot. Neville sprawiał wrażenie, jakby sam był zaskoczony swoja˛ śmiałościa.˛
— Tak? — powiedział Moody, a jego magiczne oko obróciło si˛e w kierunku
Neville’a.
— Jest takie. . . zakl˛ecie Cruciatus — powiedział Neville cichym, ale wyraźnym głosem.
Moody wpatrywał si˛e pilnie w Neville’a, tym razem obojgiem oczu.
— Nazywasz si˛e Longbottom, tak? — zapytał, a jego magiczne oko zerkn˛eło
błyskawicznie na list˛e.
Neville pokiwał nerwowo głowa,˛ ale Moody nie zadał mu już wi˛ecej pytań.
Odwrócił si˛e od klasy, si˛egnał
˛ do słoja po kolejnego pajaka
˛ i umieścił go na biurku, gdzie stworzonko zamarło, najwyraźniej zbyt przerażone, by si˛e poruszyć.
— Zakl˛ecie Cruciatus — rzekł Moody. — Ten pajaczek
˛
musi być troch˛e wi˛ekszy, żebyście zobaczyli, jak to działa. — Wycelował różdżka˛ w pajaka
˛ i powiedział: — Engorgio!
Pajak
˛ wzdał
˛ si˛e błyskawicznie. Był teraz wi˛ekszy od tarantuli. Ron przestał
dbać o pozory i odsunał
˛ swoje krzesło jak najdalej biurka Moody’ego.
Moody ponownie uniósł różdżk˛e, wycelował w pajaka
˛ i mruknał:
˛
— Crucio!
Pajak
˛ natychmiast skrzyżował nóżki — a właściwie już nogi — na brzuchu,
przetoczył si˛e na grzbiet i zaczał
˛ dygotać, miotajac
˛ si˛e z boku na bok. Nie wydawał, rzecz jasna, żadnych odgłosów, ale Harry był pewny, że gdyby miał głos, to
piszczałby z bólu. Moody wciaż
˛ celował w niego różdżka,˛ i po chwili pajak
˛ zaczał
˛
dygotać i miotać si˛e jeszcze gwałtowniej. . .
— Niech pan przestanie! — krzykn˛eła Hermiona.
Harry obejrzał si˛e na nia.˛ Patrzyła nie na pajaka,
˛ tylko na Neville’a, a kiedy
i Harry spojrzał na niego, zobaczył, że ten zaciska r˛ece, złożone na ławce przed
soba,˛ aż zbielały mu knykcie, a oczy ma rozszerzone z przerażenia.
Moody wzniósł różdżk˛e. Nogi pajaka
˛ opadły, ale wciaż
˛ drżał.
— Reducio! — mruknał
˛ Moody, a pajak
˛ skurczył si˛e do swoich normalnych
rozmiarów. Wsadził go do słoja.
— Ból — rzekł cicho Moody. — Nie musicie używać imadeł lub noży, by
zadać komuś ból, jeśli potraficie rzucić zakl˛ecie Cruciatus. . . Tak, kiedyś i ono
było bardzo popularne.
— Dobrze. . . czy ktoś zna jeszcze jakieś inne?
Harry rozejrzał si˛e wokoło. Miny wszystkich świadczyły o tym, że każdy zastanawia si˛e, co stanie si˛e z ostatnim pajakiem.
˛
R˛eka Hermiony drżała lekko, gdy
po raz trzeci uniosła ja˛ do góry.
— Tak? — zach˛ecił ja˛ Moody.
— Avada kedavra — wyszeptała Hermiona.
Kilka osób, w tym Ron, spojrzało na nia˛ ze strachem.
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— Ach. . . — westchnał
˛ Moody, a jego koślawe usta wykrzywił lekki
uśmiech. — Tak, ostatnie i najgorsze. Avada kedavra. . . zakl˛ecie uśmiercajace.
˛
Wsadził r˛ek˛e do słoja, a trzeci pajak,
˛ jakby przeczuwajac,
˛ co go czeka, zaczał
˛
biegać jak szalony po dnie, chcac
˛ uciec od palców Moody’ego, ale ten złapał go
szybko i położył na biurku. Pajak
˛ natychmiast pomknał
˛ ku kraw˛edzi blatu.
Moody podniósł różdżk˛e, a Harry’ego przeszył dreszcz złego przeczucia.
— Avada kedavra! — ryknał
˛ Moody.
Błysn˛eło oślepiajace
˛ zielone światło, świsn˛eło, jakby coś niewidzialnego przemkn˛eło przez powietrze — i nagle pajak
˛ przetoczył si˛e na grzbiet i znieruchomiał.
Nie zmienił si˛e, prócz tego, że z cała˛ pewnościa˛ był już martwy. Kilka dziewczat
˛
wydało z siebie stłumione okrzyki. Ron rzucił si˛e do tyłu i o mały włos nie spadł
z krzesła, gdy pajak
˛ potoczył si˛e w jego stron˛e.
Moody strzepnał
˛ martwego pajaka
˛ na podłog˛e.
— Niezbyt miłe — powiedział spokojnie. — Niezbyt przyjemne. I nie ma
na to żadnego przeciwzakl˛ecia. Nie ma żadnej blokady. Znam tylko jedna˛ osob˛e,
która to przeżyła. Siedzi tuż przede mna.˛
Harry poczuł, że robi si˛e czerwony, kiedy oczy Moody’ego (magiczne i normalne) zajrzały w jego oczy. Czuł, że wszyscy na niego patrza.˛ Wbił wzrok w pusta˛ tablic˛e, jakby coś go w niej zafascynowało, ale w rzeczywistości w ogóle jej
nie widział. . .
A wi˛ec w ten sposób zgin˛eli jego rodzice. . . tak jak ten pajak.
˛ Czy i na nich
to złowrogie, śmiertelne zakl˛ecie nie pozostawiło żadnego śladu? Czy po prostu
zobaczyli zielony błysk i usłyszeli świst godzacej
˛ w nich śmierci, zanim życie
uleciało z ich ciał?
W ciagu
˛ ostatnich trzech lat Harry nieraz wyobrażał sobie śmierć swoich rodziców, a robił to od chwili, w której dowiedział si˛e, że zostali zamordowani, od
kiedy dowiedział si˛e, co si˛e wydarzyło tamtej nocy, gdy Glizdogon zdradził Voldemortowi miejsce ich pobytu, a ten przybył do ich domku. Jak najpierw zabił
ojca Harry’ego. Jak James Potter próbował go powstrzymać, wołajac
˛ do swej żony, by uciekała z dzieckiem. . . Jak Voldemort zbliżał si˛e do Lily Potter, każac
˛ jej
odsunać
˛ si˛e, bo chce zabić Harry’ego. . . jak błagała go, żeby oszcz˛edził dziecko,
a zabił ja.˛ . . jak osłaniała go własnym ciałem, wi˛ec Voldemort zabił i ja,˛ zanim
wycelował różdżk˛e w Harry’ego. . .
Harry znał te szczegóły, ponieważ słyszał głosy swoich rodziców, kiedy
w ubiegłym roku walczył z dementorami — bo dementorzy taka˛ mieli moc: zmuszali swoja˛ ofiar˛e do przypomnienia sobie najgorszych chwil w życiu, by pogra˛
żyła si˛e bezwolnie we własnej rozpaczy. . .
Usłyszał znowu głos Moody’ego, ale jakby z oddali. Całym wysiłkiem woli
wyzwolił si˛e z tych wspomnień i powoli dotarły do niego słowa:
— . . . Avada kedavra jest zakl˛eciem, które wymaga pot˛eżnej mocy magicznej. . . Moglibyście wszyscy wycelować we mnie różdżki i wypowiedzieć te sło141

wa, a watpi˛
˛ e, czy dostałbym choćby krwotoku z nosa. Ale dajmy temu spokój. Nie
jestem tutaj, żeby was nauczyć, jak rzucać to zakl˛ecie. No dobrze, ale skoro nie
ma na nie przeciwzakl˛ecia, to po co wam pokazałem, jak ono działa? Ponieważ
musicie wiedzieć. Musicie być przygotowani na najgorsze. Nie chcecie znaleźć
si˛e w takiej sytuacji, prawda? STAŁA CZUJNOŚĆ! — ryknał,
˛ i znów cała klasa
podskoczyła.
— A wi˛ec. . . te trzy zakl˛ecia. . . Avada kedavra, Imperius i Cruciatus. . . nazywane sa˛ Zakl˛eciami Niewybaczalnymi. Użycie któregoś z nich wobec drugiego
człowieka karane jest dożywotnim wi˛ezieniem w Azkabanie. Oto przed czym stoicie. Oto przed czym naucz˛e was si˛e bronić. Musicie być przygotowani. Musicie
być uzbrojeni. A przede wszystkim musicie nauczyć si˛e stałej, nieustajacej
˛ czujności. Wyjmijcie pióra. . . i zapiszcie to. . .
Reszt˛e lekcji sp˛edzili na sporzadzaniu
˛
notatek dotyczacych
˛
każdego z Zakl˛eć
Niewybaczalnych. Nikt si˛e nie odzywał aż do dzwonka, ale kiedy Moody oznajmił, że już koniec lekcji i opuścili klas˛e, wybuchły podniecone głosy. Wi˛ekszość
była wyraźnie pod wrażeniem trzech strasznych zakl˛eć.
— . . . widzieliście te drgawki?
— . . . a kiedy go uśmiercił. . .
— . . . no . . . tak po prostu. . .
Harry odniósł wrażenie, że rozmawiaja˛ o tej lekcji jak o jakimś intrygujacym
˛
widowisku, podczas gdy on sam nie dostrzegał w niej niczego pasjonujacego
˛
—
podobnie jak Hermiona.
— Pospieszcie si˛e — powiedziała do Harry’ego i Rona.
— Co, nie idziesz do swojej piekielnej biblioteki? — zdziwił si˛e Ron.
— Nie — odpowiedziała Hermiona, wskazujac
˛ na boczny korytarz. — Neville.
Neville stał samotnie w połowie korytarza, wpatrujac
˛ si˛e w kamienna˛ ścian˛e
z ta˛ sama˛ przerażona˛ mina,˛ która˛ miał, kiedy Moody demonstrował im zakl˛ecie
Cruciatus.
— Neville — powiedziała łagodnie Hermiona.
Neville odwrócił si˛e od ściany.
— Och, cześć — powiedział o wiele bardziej piskliwym głosem niż zwykle. — To była ciekawa lekcja, prawda? Wiecie, co jest dzisiaj na kolacj˛e? Umieram z głodu, a wy?
— Neville, nic ci nie jest? — zapytała Hermiona.
— Ależ skad,
˛ czuj˛e si˛e znakomicie — paplał Neville, wciaż
˛ tym samym, nienaturalnie piskliwym głosem. — Bardzo ciekawa kolacja. . . to znaczy lekcja. . .
Co dzisiaj mamy?
Ron spojrzał wymownie na Harry’ego.
— Neville, co. . .
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Ale w tym momencie usłyszeli za soba˛ dziwaczny stukot, a gdy si˛e odwrócili,
zobaczyli kuśtykajacego
˛
ku nim profesora Moody’ego. Wszyscy czworo zamilkli,
wpatrujac
˛ si˛e w niego ze strachem, ale kiedy przemówił, zrobił to o wiele ciszej
i łagodniej niż zwykle.
— Już po wszystkim, synku — zwrócił si˛e do Neville’a. — Może byś wpadł
do mojego gabinetu? No chodź, wypijemy po kubku herbaty. . .
Perspektywa picia herbaty z Moodym wyraźnie jeszcze bardziej przeraziła
Neville’a. Ani si˛e nie poruszył, ani nie odpowiedział.
Magiczne oko Moody’ego spocz˛eło na Harrym.
— Aż toba˛ wszystko w porzadku,
˛
Potter?
— Tak — odrzekł Harry prawie wyzywajacym
˛
tonem.
Bł˛ekitne oko Moody’ego zadrgało lekko w oczodole, wciaż
˛ utkwione w Harrym.
— Musicie wiedzieć — powiedział. — Wiem, to może wydawać si˛e brutalne,
ale musieliście si˛e dowiedzieć. Nie ma sensu udawać. . . No chodź, Longbottom,
mam kilka ksiażek,
˛
które moga˛ ci˛e zainteresować.
Neville spojrzał błagalnie na Harry’ego, Rona i Hermion˛e, ale oni milczeli,
wi˛ec nie miał wyboru. S˛ekata dłoń Moody’ego spocz˛eła na jego ramieniu i obaj
odeszli.
— O czym on właściwie mówił? — zapytał Ron, patrzac,
˛ jak Moody i Neville
znikaja˛ za rogiem korytarza.
— Nie wiem — odpowiedziała zamyślona Hermiona.
— Ale lekcja była super, nie? — odezwał si˛e Ron do Harry’ego, gdy ruszyli
w kierunku Wielkiej Sali. — Fred i George mieli racj˛e, prawda? Ten Moody naprawd˛e zna si˛e na swojej robocie, nie? Jak zrobił Avada kedavra, to ten pajak
˛ po
prostu wykorkował. . .
Nagle zamilkł na widok twarzy Harry’ego i nie odezwał si˛e już aż do Wielkiej
Sali, gdzie ni stad,
˛ ni zowad
˛ zaproponował, by po kolacji zabrali si˛e za horoskopy
dla pani Trelawney, bo zajmie im to sporo czasu.
Hermiona nie właczała
˛
si˛e do ich rozmowy podczas kolacji. Zjadła błyskawicznie i znowu poleciała do biblioteki. Harry i Ron wrócili do wieży
Gryffindoru, a po drodze Harry, który o niczym innym nie myślał przez cała˛ kolacj˛e, poruszył temat Zakl˛eć Niewybaczalnych.
— Myślisz, że Moody i Dumbledore mogliby mieć kłopoty z ministerstwem,
gdyby tamci si˛e dowiedzieli, że widzieliśmy działanie tych zakl˛eć? — zapytał,
kiedy podeszli do Grubej Damy.
— Chyba tak — odrzekł Ron. — Chociaż Dumbledore zawsze robi wszystko
po swojemu. A Moody na pewno ma kłopoty od lat. Najpierw atakuje, a potem
zadaje pytania. Te jego pojemniki na śmieci. . . Banialuki.
Gruba Dama odsłoniła dziur˛e w ścianie. Przeleźli przez nia˛ do pokoju wspólnego Gryffindoru, w którym było tłoczno i hałaśliwie.
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— To co, zabieramy si˛e za te horoskopy? — zapytał Harry.
— Musimy — j˛eknał
˛ Ron.
Poszli na gór˛e do dormitorium po ksiażki
˛ i wykresy i zastali tam samotnego
Neville’a, siedzacego
˛
na łóżku i pograżonego
˛
w lekturze. Wygladał
˛ o wiele spokojniej niż pod koniec lekcji z Moodym, ale jeszcze nie całkiem normalnie. Oczy
miał zaczerwienione.
— W porzadku,
˛
Neville? — zapytał Harry.
— O, tak. Czuj˛e si˛e znakomicie, dzi˛eki. Czytam sobie ksiażk˛
˛ e, która˛ mi pożyczył profesor Moody. . .
Pokazał mu okładk˛e: Śródziemnomorskie magiczne rośliny wodne i ich właściwości.
— Pani Sprout powiedziała profesorowi Moody’emu, że jestem naprawd˛e dobry z zielarstwa. — W jego głosie zabrzmiała rzadko przez niego okazywana duma. — Uznał, że mnie to zainteresuje.
Harry pomyślał, że powtórzenie Neville’owi, co o nim mówiła pani Sprout,
było bardzo sprytna˛ taktyka˛ podniesienia go na duchu, bo Neville rzadko słyszał,
że jest w czymś dobry. Tak by si˛e zachował profesor Lupin.
Harry i Ron zabrali swoje egzemplarze Demaskowania przyszłości i zeszli
z powrotem do pokoju wspólnego, gdzie usiadłszy przy wolnym stoliku, zabrali
si˛e za demaskowanie swojej przyszłości w nadchodzacym
˛
miesiacu.
˛ Godzin˛e później niewiele si˛e posun˛eli naprzód, choć blat zawalony był kawałkami pergaminu
z kolumnami liczb i symbolami, a Harry był tak otumaniony, jakby jego mózg
wypełnił si˛e wonnymi oparami z kominka pani Trelawney.
— Nie mam zielonego poj˛ecia, co to wszystko oznacza — rzekł, patrzac
˛ na
długie kolumny obliczeń.
— Wiesz co? — powiedział Ron, którego włosy sterczały we wszystkie strony,
bo przez cały czas w rozpaczy wichrzył je sobie palcami. — Chyba trzeba wrócić
do starych, wypróbowanych metod przepowiadania przyszłości.
— Co. . . zmyślić?
— No jasne — odpowiedział Ron, zgarniajac
˛ stosy notatek ze stołu i zanurzajac
˛ pióro w kałamarzu.
— W nast˛epny poniedziałek — mówił, piszac
˛ — prawdopodobnie nabawi˛e
si˛e kaszlu, na co wskazuje niesprzyjajaca
˛ koniunkcja Marsa i Jowisza. — Zerknał
˛
na Harry’ego. — Przecież ja˛ znasz. . . trzeba tylko powypisywać mnóstwo złych
przepowiedni, a ona to kupi.
— Słusznie — zgodził si˛e Harry, zbierajac
˛ wyniki swojej dotychczasowej pracy i wrzucajac
˛ je ponad głowami grupy rozgadanych pierwszoroczniaków do kominka. — Dobra. . . w poniedziałek b˛edzie mi groziło. . . ee. . . poparzenie.
— Oczywiście — powiedział ponuro Ron — bo w poniedziałek znowu zobaczymy sklatki.
˛ No dobra, we wtorek. . .
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— Utracisz coś cennego — wtracił
˛ Harry, który przegladał
˛ Demaskowanie
przyszłości w poszukiwaniu pomysłów.
— Dobre — ucieszył si˛e Ron, notujac
˛ to. — Z powodu. . . ee. . . Merkurego.
A może tobie zada cios w plecy ktoś, kogo uważałeś za przyjaciela?
— Ekstra. . . — Harry szybko to zapisał. — Ponieważ. . . tak, Wenus jest
w dwunastym polu.
— A w środ˛e przegram w jakiejś bójce.
— No nie, właśnie zamierzałem uczestniczyć w bójce! No dobra, to ja przegram zakład.
— Tak, bo założysz si˛e, że wygram. . .
Przez nast˛epna˛ godzin˛e wypisywali kolejne, coraz tragiczniejsze przepowiednie, podczas gdy pokój wspólny powoli pustoszał, bo Gryfoni rozchodzili si˛e do
sypialni. Pojawił si˛e Krzywołap, który wskoczył na puste krzesło i wpatrywał
si˛e zagadkowo w Harry’ego — zupełnie tak, jak przygladałaby
˛
im si˛e Hermiona,
gdyby wiedziała, w jaki sposób odrabiaja˛ zadanie domowe.
Rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po prawie pustym pokoju i starajac
˛ si˛e wymyślić jakieś nowe nieszcz˛eście, Harry zobaczył Freda i George’a, siedzacych
˛
rami˛e w rami˛e.
Skrobali coś zawzi˛ecie na kawałku pergaminu. Było to niezwykłe zjawisko, bo
zwykle widywało si˛e ich w wirze jakichś wydarzeń, w których byli hałaśliwym
ośrodkiem powszechnej uwagi. Kiedy tak siedzieli cicho w kacie,
˛
piszac
˛ coś na
kawałku pergaminu, otaczała ich atmosfera jakiejś tajemnicy albo spisku, i Harry
przypomniał sobie, że już raz widział ich w takiej sytuacji. Tak, to było w Norze.
Wtedy podejrzewał, że wypisuja˛ nowa˛ list˛e Magicznych Dowcipów Weasleyów,
ale teraz na to nie wygladało,
˛
bo nie towarzyszył im Lee Jordan, z którym zwykle robili takie rzeczy. A może obmyślaja,˛ jak dostać si˛e na list˛e kandydatów do
Turnieju Trójmagicznego?
W pewnej chwili George potrzasn
˛ ał
˛ głowa,˛ skreślił coś i powiedział bardzo
cicho (choć nie dość cicho, by jego słowa nie dobiegły do Harry’ego przez prawie
pusty pokój):
— Nie. . . to wyglada,
˛ jakbyśmy go oskarżali. Musimy być ostrożni. . .
George podniósł głow˛e i spotkał wzrok Harry’ego. Harry wyszczerzył do niego z˛eby i szybko wrócił do swoich przepowiedni — nie chciał, by George pomyślał, że ich podsłuchuje. Wkrótce bliźniacy zwin˛eli swój pergamin, powiedzieli
im dobranoc i poszli na gór˛e do sypialni.
Min˛eło z dziesi˛eć minut, kiedy dziura pod portretem otworzyła si˛e i wylazła z niej Hermiona, niosac
˛ plik pergaminów i jakieś pudło, którego zawartość
dziwnie grzechotała. Krzywołap wygiał
˛ grzbiet w łuk, przeciagn
˛ ał
˛ si˛e i zaczał
˛
mruczeć.
— Cześć — powiedziała. — Skończyłam!
— Ja też! — oznajmił triumfalnie Ron, odrzucajac
˛ pióro.
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Hermiona usiadła, złożyła pergaminy i pudło na pustym krześle, po czym
przysun˛eła do siebie przepowiednie Rona.
— Czeka ci˛e dość ci˛eżki miesiac,
˛ co? — powiedziała ironicznym tonem.
Krzywołap wskoczył jej na kolana.
— Tak, ale przynajmniej zostałem ostrzeżony — odpowiedział Ron, ziewajac.
˛
— B˛edziesz si˛e topił dwukrotnie? — zdziwiła si˛e Hermiona.
— Och. . . tak? — Ron zajrzał do swoich przepowiedni. — To chyba zamieni˛e
jedno topienie si˛e na stratowanie przez rozszalałego hipogryfa.
— Nie sadzisz,
˛
że każdy od razu si˛e połapie, że to wszystko wymyśliłeś?
— Jak śmiesz! — zawołał Ron z udawana˛ złościa.˛ — Harowaliśmy nad tym
jak domowe skrzaty!
Hermiona uniosła brwi.
— To tylko takie powiedzenie — dodał szybko Ron.
Harry odłożył pióro, wypisawszy ostatnia˛ przepowiedni˛e: śmierć przez odci˛ecie głowy.
— Co jest w tym pudle? — zapytał.
— A niby dlaczego ci˛e to interesuje? — odpowiedziała Hermiona, obdarzajac
˛
Rona niezbyt przyjemnym spojrzeniem.
Zdj˛eła pokrywk˛e, pokazujac
˛ im zawartość pudła. Wewnatrz
˛ było z pi˛ećdziesiat
˛
różnokolorowych odznak; na wszystkich były te same litery: WESZ.
— Wesz? — zdziwił si˛e Harry, biorac
˛ jedna˛ plakietk˛e i przygladaj
˛ ac
˛ si˛e jej. —
Kto ma być ta˛ wsza?
˛
— Nie wesz — odpowiedziała niecierpliwie Hermiona. — Stowarzyszenie
W – E – S – Z. Stowarzyszenie Walki o Emancypacj˛e Skrzatów Zniewolonych.
— Pierwszy raz słysz˛e — powiedział Ron.
— Nic w tym dziwnego. Właśnie je założyłam.
— Ty? — zdziwił si˛e lekko Ron. — A ilu już masz członków?
— No. . . jeśli wy si˛e zapiszecie. . . to mamy już trzech.
— I myślisz, że b˛edziemy chodzić po szkole z odznakami, na których jest
napisane „wesz”?
— W-E-S-Z! — zaperzyła si˛e Hermiona. — Najpierw myślałam o akcji „Już
Dość Odrażajacego
˛
Wykorzystywania Naszych Małych Czarodziejskich Braci —
Walcz o Zmian˛e Statusu Prawnego Skrzatów Domowych”, ale to si˛e nie nadawało
na nazw˛e. To b˛edzie w nagłówku naszego manifestu.
Machn˛eła przed nimi plikiem pergaminów.
— Przeprowadziłam dogł˛ebne prace badawcze w bibliotece. Zniewolenie
skrzatów domowych trwa już od wieków. Aż trudno uwierzyć, że do tej pory
nikt si˛e temu nie sprzeciwił.
— Hermiono. . . nastaw dobrze uszy — powiedział głośno Ron. — One. To.
Lubia.˛ One LUBIA˛ być zniewolone!
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— A oto nasze cele krótkofalowe — powiedziała Hermiona jeszcze głośniej,
ignorujac
˛ wypowiedź Rona. — Musimy przede wszystkim zapewnić skrzatom
domowym godziwe wynagrodzenie i warunki pracy. Natomiast cele długofalowe
to zniesienie zakazu używania różdżek przez skrzaty i próba wprowadzenia przynajmniej jednego skrzata do Urz˛edu Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami. Nie
maja˛ żadnego rzecznika swoich interesów. To oburzajace!
˛
— A w jaki sposób to wszystko osiagniemy?
˛
— zapytał Harry.
— Zaczniemy od rekrutacji członków — odpowiedziała z entuzjazmem Hermiona. — Pomyślałam sobie, że wystarcza˛ dwa sykle wpisowego. . . za odznak˛e. . . co nam pokryje koszty kampanii informacyjnej. Ron, ty jesteś skarbnikiem. . . na górze mam dla ciebie puszk˛e. . . a ty, Harry, jesteś sekretarzem, wi˛ec
powinieneś już teraz notować wszystko to, co mówi˛e. No wiesz, protokół z naszego pierwszego posiedzenia.
Zapadło milczenie. Hermiona patrzyła na nich, cała rozpromieniona i dumna,
a Harry siedział, rozdarty mi˛edzy złościa˛ na Hermion˛e a rozbawieniem na widok
miny Rona. Milczenie przerwał nie Ron, który wygladał,
˛
jakby na jakiś czas oniemiał i ogłuchł, ale ciche stukanie w okno. Harry spojrzał w nie poprzez zupełnie
już pusty pokój i ujrzał siedzac
˛ a˛ na parapecie sow˛e śnieżna,˛ oświetlona˛ blaskiem
ksi˛eżyca.
— Hedwiga! — krzyknał,
˛ zrywajac
˛ si˛e z krzesła i biegnac
˛ ku oknu.
Otworzył okno, a Hedwiga wleciała do pokoju, okrażyła
˛
go i wyladowała
˛
na
horoskopie Harry’ego.
— Najwyższy czas! — zawołał Harry, wracajac
˛ szybko do stolika.
— Ma list! — krzyknał
˛ podekscytowany Ron, wskazujac
˛ na wyświechtany
kawałek pergaminu, przywiazany
˛
do nóżki sowy.
Harry niecierpliwie odwiazał
˛ list i usiadł, by go przeczytać, a Hedwiga sfrun˛eła na jego kolano, pohukujac
˛ cicho.
— I co pisze? — wy dyszała Hermiona.
List był bardzo krótki i wygladał,
˛
jakby go napisano w pośpiechu. Harry odczytał go na głos:
Harry —
natychmiast lec˛e na północ. Wiadomość o twojej bliźnie jest ostatnia˛ z całej
serii dziwnych pogłosek, które tu do mnie dotarły. Jeśli rozboli ci˛e znowu, idź
prosto do Dumbledore’a — mówia,˛ że ściagn
˛ ał
˛ z emerytury Szalonookiego, a to
oznacza, że trafnie odczytuje różne znaki, choć poza nim nikt nie zwraca na nie
uwagi.
Wkrótce nawiaż˛
˛ e z toba˛ kontakt. Pozdrowienia dla Rona i Hermiony. Miej oczy
szeroko otwarte, Harry.
Syriusz
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Harry spojrzał na Rona i Hermion˛e, którzy wpatrywali si˛e w niego z napi˛eciem.
— Leci na północ? — wyszeptała Hermiona. — Wraca?
— Dumbledore trafnie odczytuje znaki? — powtórzył Ron, wyraźnie zaniepokojony. — Harry. . . co robisz?
Bo Harry uderzył si˛e pi˛eścia˛ w czoło, zrzucajac
˛ Hedwig˛e z kolan.
— Nie powinienem mu o tym pisać! — zawołał.
— O czym ty mówisz? — zapytał zaskoczony Ron.
— To go skłoniło do powrotu! — powiedział Harry, teraz walac
˛ pi˛eścia˛ w stolik. Hedwiga wyladowała
˛
na oparciu krzesła Rona, pohukujac
˛ z oburzeniem. —
Wraca, bo myśli, że jestem w niebezpieczeństwie! A przecież nic mi nie jest! I nie
mam nic dla ciebie — warknał
˛ do Hedwigi, która kłapała dziobem z wyraźna˛ nadzieja.˛ — Jeśli jesteś głodna, musisz odwiedzić sowiarni˛e.
Hedwiga spojrzała na niego z gł˛ebokim wyrzutem i wyleciała przez otwarte
okno, trzepnawszy
˛
go w głow˛e rozłożonym skrzydłem.
— Harry. . . — zacz˛eła Hermiona uspokajajacym
˛
tonem.
— Id˛e do łóżka — oświadczył krótko Harry. — Zobaczymy si˛e jutro rano.
W dormitorium przebrał si˛e w piżam˛e i wlazł do łóżka, ale nie czuł si˛e wcale
śpiacy.
˛
Jeśli Syriusz wróci i zostanie schwytany, b˛edzie to jego, Harry’ego, wina. Po
co od razu złapał za pióro i napisał do niego? Kilka sekund bólu i już musiał si˛e
komuś poskarżyć. . . jakby nie miał dość rozsadku,
˛
by zatrzymać to dla siebie. . .
Chwil˛e później usłyszał, jak Ron wchodzi do dormitorium, ale si˛e do niego nie
odezwał. Przez długi czas leżał, wpatrzony w ciemny baldachim nad swoim łóżkiem. W dormitorium było zupełnie cicho. Gdyby go nie pochłaniały rozmyślania,
na pewno zdałby sobie spraw˛e z tego, że skoro nie słychać zwykłego chrapania
Neville’a, to nie on jeden jeszcze nie śpi.

R O Z D Z I A Ł P I E˛ T N A S T Y

Beauxbatons i Durmstrang
Nast˛epnego ranka Harry obudził si˛e wcześnie z gotowym planem w głowie,
jakby podczas snu jego mózg pracował przez cała˛ noc. Wstał, ubrał si˛e w bladym świetle brzasku, opuścił dormitorium, nie budzac
˛ Rona, i zszedł do pustego
pokoju wspólnego. Ze stolika, na którym wciaż
˛ leżała jego praca domowa z wróżbiarstwa, wział
˛ kawałek pergaminu i napisał nast˛epujacy
˛ list:
Kochany Syriuszu,
chyba mi si˛e tylko wydawało, że boli mnie blizna. Kiedy do Ciebie pisałem,
byłem jeszcze nie całkiem rozbudzony. Nie ma sensu, żebyś wracał, tu nic złego
si˛e nie dzieje. Nie martw si˛e o mnie, z moja˛ głowa˛ wszystko w porzadku.
˛
Harry
Przelazł przez dziur˛e pod portretem, przeszedł przez cichy zamek (tylko na
chwil˛e zatrzymał go Irytek, który w połowie korytarza na czwartym pi˛etrze próbował przewrócić na niego olbrzymia˛ waz˛e) i w końcu znalazł si˛e w sowiarni, na
szczycie Wieży Zachodniej.
Sowiarnia była kolistym kamiennym pomieszczeniem z oknami bez szyb,
wi˛ec było w niej zimno i wietrznie. Posadzk˛e pokrywała gruba warstwa słomy,
sowich odchodów i wyplutych kostek myszy i nornic. Na grz˛edach, aż do samego
sklepienia, siedziały setki sów najróżniejszych gatunków; prawie wszystkie spały, choć tu i ówdzie łypało na niego okragłe
˛ bursztynowe oko. Odnalazł Hedwig˛e,
mi˛edzy jakimś puszczykiem i sowa˛ błotna,˛ i podbiegł do niej, ślizgajac
˛ si˛e na
świeżych odchodach i słomie.
Obudzenie jej i zwrócenie na siebie uwagi zaj˛eło mu troch˛e czasu, bo bez
przerwy odwracała si˛e do niego ogonem. Najwyraźniej nadal była obrażona za
brak wdzi˛eczności okazany jej poprzedniego wieczoru. W końcu zaczał
˛ si˛e zastanawiać na głos, czy nie jest zbyt zm˛eczona i czy nie lepiej poprosić Rona, żeby
mu pożyczył Świstośwink˛e — i to poskutkowało. Wystawiła łaskawie nóżk˛e i pozwoliła sobie przywiazać
˛ list.
— Odnajdź go, dobrze? — powiedział Harry, gładzac
˛ ja˛ po grzbiecie i niosac
˛
do jednego z okien. — Zanim zrobia˛ to dementorzy.
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Uszczypn˛eła go w palec, chyba troch˛e mocniej niż zwykle, ale zahukała cicho
w taki sposób, jakby chciała mu powiedzieć, żeby si˛e nie martwił. Potem rozpostarła skrzydła i wyleciała. Słońce już wschodziło. Harry patrzył za nia,˛ aż znikła
mu z oczu, czujac
˛ znajome i niezbyt przyjemne chybotanie w żoładku.
˛
A taka˛
miał nadziej˛e, że odpowiedź Syriusza raczej go uspokoi, a nie wzbudzi jeszcze
wi˛ekszy niepokój!
— To było kłamstwo, Harry — powiedziała ostro Hermiona przy śniadaniu,
kiedy im powiedział, co zrobił. — Wcale ci si˛e nie zdawało, że blizna ci˛e boli,
i dobrze o tym wiesz.
— No i co z tego? — obruszył si˛e Harry. — Nie chc˛e, żeby przeze mnie trafił
z powrotem do Azkabanu.
— Przestań — powiedział ostro Ron do Hermiony, kiedy już otwierała usta,
by dalej si˛e sprzeczać, a ona natychmiast usłuchała go i zamilkła.
Przez nast˛epne par˛e tygodni Harry robił, co mógł, żeby zdusić w sobie niepokój o Syriusza. Nie był jednak w stanie opanować si˛e na tyle, by każdego ranka
nie rozgladać
˛
si˛e z niepokojem, kiedy sowy roznosiły poczt˛e, ani by wieczorami
w łóżku nie wyobrażać sobie okropnych scen, takich jak osaczenie Syriusza przez
dementorów na jakiejś ponurej londyńskiej ulicy, ale w ciagu
˛ dnia starał si˛e o nim
nie myśleć. Bardzo mu brakowało quidditcha — nie było lepszego remedium na
skołatane nerwy jak dobry ostry trening. Z drugiej strony, lekcje były coraz trudniejsze i angażujace,
˛ zwłaszcza obrona przed czarna˛ magia.˛
Ku ich zaskoczeniu, pewnego dnia profesor Moody oświadczył, że b˛edzie rzucał na każdego po kolei zakl˛ecie Imperius, żeby poznali jego moc i sprawdzili, czy
zdołaja˛ znieść jego skutki.
— Ale. . . ale pan profesor powiedział, że to niezgodne z prawem — wyba˛
kała Hermiona, kiedy Moody jednym machni˛eciem różdżki usunał
˛ stoliki na bok,
tworzac
˛ miejsce pośrodku klasy. — Powiedział pan. . . że użycie go wobec innej
istoty ludzkiej jest. . .
— Dumbledore chce, żebyście poznali, jak człowiek wtedy si˛e czuje — powiedział Moody, wybałuszajac
˛ na Hermion˛e magiczne oko i przygladaj
˛ ac
˛ si˛e jej
bez mrugni˛ecia powieka.˛ — Jeśli wolisz, żeby ktoś inny rzucił na ciebie to zakl˛ecie i całkowicie nad toba˛ zapanował, to możemy si˛e pożegnać. Droga wolna.
Możesz wyjść.
I wyciagn
˛ ał
˛ swój s˛ekaty palec w kierunku drzwi. Hermiona spłon˛eła rumieńcem i wymamrotała coś pod nosem, że woli zostać. Harry i Ron wymienili spojrzenia. Wiedzieli, że Hermiona wolałaby przełknać
˛ łyżk˛e ropy z czyrakobulwy
niż opuścić tak ważna˛ lekcj˛e.
Moody zaczał
˛ wywoływać ich po kolei na środek klasy i rzucał na każdego
zakl˛ecie Imperius. Harry obserwował ze zdumieniem, jak pod wpływem zakl˛ecia
wszyscy wyczyniali najróżniejsze dziwne rzeczy. Dean Thomas okrażył
˛ trzykrotnie klas˛e, podskakujac
˛ jak konik polny i wyśpiewujac
˛ hymn narodowy. Lavender
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Brown naśladowała wiewiórk˛e. Neville wykonał seri˛e zdumiewajacych
˛
ćwiczeń
gimnastycznych, których w normalnym stanie z cała˛ pewnościa˛ nie byłby w stanie
wykonać. Nikomu nie udało si˛e przezwyci˛eżyć działania zakl˛ecia, każdy odzyskiwał wol˛e dopiero wówczas, gdy Moody cofał je.
— Potter — zagrzmiał Moody. — Teraz ty.
Harry stanał
˛ pośrodku klasy. Profesor podniósł różdżk˛e, wycelował nia˛ w Harry’ego i powiedział:
— Imperio.
Było to cudowne uczucie. Harry poczuł lekkość i uniesienie, kiedy z głowy odpłyn˛eły mu wszystkie myśli i troski, a pozostało jedynie niejasne poczucie szcz˛eścia. Stał, czujac
˛ si˛e cudownie odpr˛eżony, ledwo sobie zdajac
˛ spraw˛e z tego, że
wszyscy na niego patrza.˛
A potem usłyszał głos Szalonookiego Moody’ego, obijajacy
˛ si˛e echem po dalekiej komorze jego mózgu: Wskocz na biurko. . . wskocz na biurko. . .
Ugiał
˛ posłusznie kolana, przygotowujac
˛ si˛e do skoku.
Wskocz na biurko. . .
Ale. . . niby dlaczego?
Nagle usłyszał w mózgu inny głos: „To głupota wskakiwać na biurko. . . ”
Wskocz na biurko. . .
„Nie, chyba nie wskocz˛e, dzi˛eki”, powiedział ten drugi głos nieco bardziej
stanowczo. „Nie, nie mam na to ochoty”.
Wskakuj! JUŻ!
Nagle poczuł dość silny ból. Jednocześnie podskoczył i próbował si˛e powstrzymać od skoku — skutek był taki, że wpadł na biurko, przewracajac
˛ je i rozbijajac
˛ sobie boleśnie kolana.
— No prosz˛e, to jest dopiero coś! — zagrzmiał głos Moody’ego i nagle Harry
poczuł, że zanika poczucie pustki w głowie. Pami˛etał dokładnie, co si˛e stało, a ból
w kolanach wzmógł si˛e w dwójnasób.
— Popatrzcie na to wszyscy: Potter si˛e nie poddał! Walczył i był już bliski
zwyci˛estwa! No dobrze, spróbujemy jeszcze raz, a reszta niech si˛e uważnie przyglada.
˛ Patrzcie na jego oczy, tam to zobaczycie. . . Bardzo dobrze, Potter, wspaniale! Ciebie nie b˛edzie im łatwo opanować!
— Jak on o tym mówi. . . — mruknał
˛ Harry, kiedy godzin˛e później kulejac,
˛
wychodził z klasy obrony przed czarna˛ magia˛ (Moody uparł si˛e, by rzucić na niego zakl˛ecie cztery razy pod rzad,
˛ aż w końcu Harry’emu udało si˛e całkowicie je
przezwyci˛eżyć). — Można by pomyśleć, że w każdej chwili powinniśmy spodziewać si˛e ataku ciemnych mocy.
— Tak, wiem — rzekł Ron, który co krok podskakiwał. On sam miał o wiele
wi˛eksze trudności w pokonaniu skutków zakl˛ecia, choć Moody zapewnił go, że
do pory drugiego śniadania wszystko mu przejdzie. — Te wszystkie paranoidalne
gadki. . . — Zerknał
˛ nerwowo przez rami˛e, żeby sprawdzić, czy Moody’ego nie
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ma w pobliżu. — Wcale si˛e nie dziwi˛e, że chcieli si˛e go pozbyć z ministerstwa.
Słyszałeś, jak mówił Seamusowi, co zrobił pewnej czarownicy, która zawołała za
jego plecami „buuuu!” na prima aprilis? I kiedy mamy przeczytać o tym, jak si˛e
walczy z tym zakl˛eciem? Nawalili nam tyle, że. . .
Wszyscy czwartoklasiści zorientowali si˛e już, że w tym semestrze czeka ich
wyjatkowo
˛
ci˛eżka orka. Profesor McGonagall wyjaśniła im, dlaczego maja˛ coraz
wi˛ecej pracy, kiedy cała klasa j˛ekn˛eła wyjatkowo
˛
głośno na wiadomość o szczególnie ci˛eżkiej pracy domowej z transmutacji.
— Wkraczacie w najważniejsza˛ faz˛e edukacji czarodziejskiej! — powiedziała im, a jej oczy błysn˛eły groźnie spoza prostokatnych
˛
okularów. — Zbliża si˛e
zaliczanie Standardowych Umiej˛etności Magicznych. . .
— Przecież sumy b˛edziemy zdobywać dopiero w piatej
˛ klasie! — powiedział
z oburzeniem Dean Thomas.
— Może i tak, Thomas, ale wierz mi, trzeba si˛e do tego bardzo dobrze przygotować! Jak dotad
˛ tylko jedna panna Granger potrafi zamienić jeża w poduszeczk˛e do szpilek. A pozwol˛e sobie ci przypomnieć, Thomas, że twoja poduszeczka
wciaż
˛ kurczy si˛e ze strachu, gdy ktoś zbliża si˛e do niej ze szpilka!
˛
Hermiona zarumieniła si˛e, ale starała si˛e nie wygladać
˛
na zbyt dumna˛ z siebie.
Harry i Ron byli bardzo rozbawieni, kiedy profesor Trelawney powiedziała
im, że dostali najwyższe oceny z wypracowania domowego. Odczytała na głos
duże fragmenty ich horoskopów, chwalac
˛ ich za odważna˛ akceptacj˛e straszliwych
prób, jakie pi˛etrza˛ si˛e przed nimi — ale miny im zrzedły, kiedy dodała, że maja˛
sporzadzić
˛
swoje horoskopy na kolejny miesiac.
˛ Wyczerpali już wi˛ekszość pomysłów nieszcz˛eść i katastrof.
Profesor Binns, duch, który nauczał historii magii, kazał im pisać co tydzień
wypracowania na temat buntów goblinów w XVIII wieku. Profesor Snape zmuszał ich do wyszukiwania antidotów na różne trucizny. To zadanie potraktowali
poważnie, bo Snape dał im do zrozumienia, że otruje kogoś przed Bożym Narodzeniem, żeby sprawdzić skuteczność ich antidotów. Profesor Flitwick kazał im
przeczytać trzy nadprogramowe pozycje, przygotowujace
˛ do lekcji o zakl˛eciach
przywołujacych.
˛
Nie oszcz˛edzał ich nawet Hagrid. Sklatki
˛ tylnowybuchowe rosły z zadziwiajac
˛ a˛ szybkościa,˛ choć nikt jeszcze nie odkrył, czym si˛e żywia.˛ Hagrid był tym
zachwycony i w ramach swojego „projekciku” zaproponował im, by przychodzili
do jego chatki co drugi wieczór, żeby obserwować sklatki
˛ i sporzadzać
˛
notatki na
temat ich niezwykłych zachowań.
— Ja nie przyjd˛e — oświadczył sucho Draco Malfoy, kiedy Hagrid zach˛ecał ich do tego z mina˛ Świ˛etego Mikołaja wyciagaj
˛ acego
˛
z worka jeszcze jedna˛
wielka˛ zabawk˛e. — Wielkie dzi˛eki, dość mam ogladania
˛
tych świństw podczas
lekcji.
Uśmiech spełzł z twarzy Hagrida.
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— Rób to, co ci mówi˛e — warknał
˛ — albo wezm˛e przykład z profesora Moody’ego. . . Słyszałem, Malfoy, że z ciebie bardzo fikuśna fretka.
Gryfoni rykn˛eli śmiechem. Malfoy zaczerwienił si˛e ze złości, ale najwyraźniej pami˛eć o tym wydarzeniu była zbyt bolesna, wi˛ec przestał odszczekiwać. Po
lekcji Harry, Ron i Hermiona wrócili do zamku w znakomitych nastrojach. Utarcie nosa Malfoyowi sprawiło im szczególna˛ radość, bo w ubiegłym, roku Malfoy
robił, co mógł, by Hagrida wyrzucono z pracy.
Przez sal˛e wejściowa˛ trudno było si˛e przecisnać.
˛ Tłum uczniów otaczał wielki
afisz ustawiony u stóp marmurowych schodów. Ron, najwyższy z nich trojga,
wspiał
˛ si˛e na palce, żeby odczytać im na głos treść ogłoszenia.
TURNIEJ TRÓJMAGICZNY
W piatek
˛ 30 października o godz. 18.00 przyb˛eda˛ do nas delegacje
z Beauxbatons i Durmstrangu. Lekcje skończa˛ si˛e o pół godziny wcześniej. . .
— Wspaniale! — ucieszył si˛e Harry. — Ostatnia lekcja w piatek
˛ to eliksiry!
Snape’owi nie starczy czasu, żeby nas wszystkich otruć!
Uczniowie odniosa˛ torby i ksiażki
˛ do dormitoriów i zbiora˛ si˛e przed zamkiem, by
powitać naszych gości przed uczta˛ powitalna.˛
— To już tylko tydzień! — powiedział Puchon Ernie MacMillan, wyłaniajac
˛
si˛e z tłumu. Oczy mu błyszczały. — Ciekaw jestem, czy Cedrik wie. Chyba pójd˛e
mu powiedzieć. . .
— Cedrik? — powtórzył Ron, kiedy Ernie pop˛edził na gór˛e.
— Diggory — powiedział Harry. — Pewnie postanowił zgłosić si˛e do turnieju.
— Ten kretyn ma być reprezentantem Hogwartu? — zdziwił si˛e Ron, kiedy
przez rozgadany tłum przepychali si˛e do marmurowych schodów.
— Wcale nie jest kretynem, nie lubisz go, bo dzi˛eki niemu Puchoni zwyci˛eżyli
Gryfonów w quidditchu — zauważyła Hermiona. — Słyszałam, że jest bardzo
dobrym uczniem. . . no i jest prefektem.
Wygłosiła swoje oświadczenie takim tonem, jakby kończyło spraw˛e.
— Lubisz go tylko dlatego, że jest przystojny — zadrwił Ron.
— O, przepraszam! Nie mam zwyczaju lubić kogoś tylko dlatego, że jest przystojny! — oburzyła si˛e Hermiona.
Ron zakaszlał głośno, co zabrzmiało dziwnie podobnie do „Lockhart!”
Pojawienie si˛e ogłoszenia w sali wejściowej miało widoczny wpływ na mieszkańców zamku. W ciagu
˛ całego tygodnia nie mówiło si˛e o niczym innym, jak
o Turnieju Trójmagicznym. Pogłoski szerzyły si˛e jak zarazki: kto zamierza si˛e
zgłosić, na czym b˛eda˛ polegały trzy zadania i czym od uczniów Hogwartu różnia˛
si˛e uczniowie Beauxbatons i Durmstrangu.
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Harry zauważył też, że w zamku odbywa si˛e wyjatkowo
˛
gruntowne sprzata˛
nie. Wyszorowano kilka najbrudniejszych portretów, co nie wzbudziło zachwytu
w namalowanych na nich postaciach, które kuliły si˛e w swoich ramach, pomrukujac
˛ ponuro i krzywiac
˛ si˛e. Zbroje nagle rozbłysły i przestały skrzypieć, a Argus
Filch, woźny szkoły, rugał tak ostro każdego, kto nie wytarł butów, że wp˛edził
par˛e dziewczat
˛ z pierwszej klasy w stan prawdziwej histerii.
Nauczyciele też byli dziwnie spi˛eci i łatwo wybuchali.
— Longbottom, bardzo ci˛e prosz˛e, żebyś mi w obecności kogoś z Durmstrangu nie demonstrował, że nie potrafisz rzucić prostego zakl˛ecia zapalajacego
˛
światło! — rykn˛eła profesor McGonagall pod koniec jakiejś wyjatkowo
˛
trudnej lekcji,
podczas której Neville niechcacy
˛ przetransplantował własne uszy na kaktus.
Kiedy rano 30 października zeszli na śniadanie, zobaczyli, że Wielka Sala
została w nocy wspaniale udekorowana. Na ścianach wisiały olbrzymie jedwabne sztandary poszczególnych domów — czerwony ze złotym lwem Gryffindoru,
niebieski z brazowym
˛
orłem Ravenclawu, żółty z czarnym borsukiem Hufflepuffu
i zielony ze srebrnym w˛eżem Slytherinu. Za stołem nauczycielskim wisiał najwi˛ekszy sztandar z godłem Hogwartu: lwem, orłem, borsukiem i w˛eżem wokół
wielkiej litery H.
Przy stole Gryffindoru Harry, Ron i Hermiona dostrzegli Freda i George’a.
I tym razem siedzieli z dala od innych i rozmawiali ze soba˛ przyciszonymi głosami, co było zupełnie do nich niepodobne. Ron podszedł do nich.
— Wiem, to dołujace
˛ — mówił ponuro George do Freda — ale jeśli nie b˛edzie chciał z nami rozmawiać osobiście, poślemy mu list. Albo wetkniemy mu go
w r˛ek˛e, przecież nie może nas wciaż
˛ unikać. . .
— Kto was unika? — zapytał Ron, siadajac
˛ obok nich.
— Niestety nie ty — odrzekł Fred, zły, że im przerwano rozmow˛e.
— Co jest dołujace?
˛ — Ron zwrócił si˛e do George’a.
— Ze si˛e ma za brata takiego rozwrzeszczanego pawiana — odpowiedział
George.
— No i co, wymyśliliście już jakiś sposób na ten turniej? — zapytał Harry. —
Wciaż
˛ główkujecie, jak by si˛e załapać?
— Pytałem McGonagall, jak b˛eda˛ wybierani reprezentanci, ale nie chciała
powiedzieć — odrzekł z gorycza˛ George. — Powiedziała mi tylko, żebym si˛e
zamknał
˛ i dalej transmutował szopa.
— Bardzo jestem ciekaw, na czym b˛eda˛ polegały te zadania — rzekł Ron. —
Ale coś wam powiem: założ˛e si˛e, że dalibyśmy sobie z nimi rad˛e. Prawda, Harry?
Różne rzeczy już si˛e robiło, co?
— Ale nie przed zespołem s˛edziowskim — wtracił
˛ si˛e Fred. — McGonagall
mówi, że zawodnicy dostaja˛ punkty za styl i sposób wykonania zadania.
— Kto b˛edzie w tym zespole? — zapytał Harry.
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— No wiesz, zawsze sa˛ w nim dyrektorzy szkół — powiedziała Hermiona,
a wszyscy na nia˛ spojrzeli, nieco zaskoczeni — bo podczas turnieju w 1792 roku
wszyscy trzej zawodnicy zostali ranni, kiedy wściekł si˛e żmijoptak, którego mieli
złapać.
Zauważyła, że wszyscy na nia˛ patrza˛ i dodała tonem, którego używała zwykle,
kiedy wyrażała łagodne zdziwienie, że nikt nie czyta ksiażek:
˛
— To wszystko jest w Historii Hogwartu. Ale, oczywiście, nie jest to dzieło
całkowicie wiarygodne. Powinno raczej nosić tytuł: Skorygowana historia Hogwartu albo: Bardzo stronnicza i wybiórcza historia Hogwartu, wybielajaca
˛ najciemniejsze karty z dziejów szkoły.
— O czym ty właściwie mówisz? — zapytał Ron, ale Harry już przeczuwał,
co zaraz nastapi.
˛
— O SKRZATACH DOMOWYCH! — wrzasn˛eła Hermiona, dowodzac
˛ Harry’emu, że si˛e nie mylił. — Na żadnej z tysiaca
˛ stron Historii Hogwartu nigdzie
nie wspominaja,˛ że my wszyscy bierzemy udział w ciemi˛eżeniu setek niewolników!
Harry pokr˛ecił głowa˛ i zabrał si˛e za jajecznic˛e. Brak entuzjazmu, okazywany
przez niego i Rona, bynajmniej nie osłabił zapału, z jakim Hermiona oddała si˛e
wielkiej sprawie wyzwolenia skrzatów domowych. Co prawda obaj wpłacili po
dwa sykle za plakietki WESZ, ale zrobili to tylko dla świ˛etego spokoju. Okazało si˛e, że zmarnowali pieniadze,
˛
bo Hermiona wcale si˛e od nich nie odczepiła.
Przeciwnie, zadr˛eczała ich nieustannie, najpierw przypominajac
˛ im o obowiazku
˛
noszenia plakietek, potem żadaj
˛ ac,
˛ by nakłaniali do tego innych, a sama biegała
po pokoju wspólnym Gryffindoru, grzechoczac
˛ puszka˛ i podtykajac
˛ ja˛ wszystkim
pod nos.
— Czy do was w ogóle nie dociera, że ktoś wam zmienia pościel, rozpala
w kominku, sprzata
˛ w klasach i gotuje? — pytała każdego z dzikim błyskiem
w oczach. — A wiecie, kto to robi? Grupa zniewolonych magicznych stworzeń,
które nie dostaja˛ za to ani knuta!
Niektórzy, jak Neville, płacili, żeby mieć spokój. Inni okazywali umiarkowane
zainteresowanie, ale nie zamierzali odgrywać bardziej aktywnej roli w jej kampanii. Wi˛ekszość uważała to wszystko za dobry dowcip.
Teraz Ron potoczył wzrokiem po suficie, z którego spływał na nich blask jesiennego słońca, a Fred bardzo si˛e zainteresował swoim bekonem (obaj bliźniacy
odmówili kupienia plakietek WESZ). Tylko George wychylił si˛e w stron˛e Hermiony.
— Słuchaj, czy ty w ogóle byłaś kiedyś w kuchni? — zapytał.
— Oczywiście, że nigdy nie byłam — odpowiedziała Hermiona. — Nie sadz˛
˛ e,
by uczniom wolno było. . .
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— Ale my byliśmy — rzekł George, wskazujac
˛ na Freda — i to wiele razy.
Żeby zw˛edzić coś do żarcia. I cz˛esto spotykaliśmy skrzaty. Sa˛ bardzo szcz˛eśliwe.
Uważaja,˛ że trafiła im si˛e najlepsza na świecie praca.
— Bo sa˛ niewykształcone i poddane praniu mózgu! — zacz˛eła Hermiona wojowniczo, ale jej nast˛epne słowa uton˛eły w głośnym szumie sów roznoszacych
˛
poranna˛ poczt˛e.
Harry spojrzał w gór˛e i natychmiast rozpoznał lecac
˛ a˛ ku niemu Hedwig˛e. Hermiona urwała; ona i Ron wpatrywali si˛e z napi˛eciem w śnieżna˛ sow˛e, która wyla˛
dowała na ramieniu Harry’ego, złożyła skrzydła i wyciagn˛
˛ eła nóżk˛e.
Zdjał
˛ list i pocz˛estował Hedwig˛e skórkami bekonu, które połkn˛eła z wdzi˛ekiem i wdzi˛ecznościa.˛ Potem, widzac,
˛ że Fred i George pograżyli
˛
si˛e ponownie w dyskusji na temat Turnieju Trójmagicznego, odczytał szeptem list Ronowi
i Hermionie.
Niezła próba, Harry.
Wróciłem do kraju i dobrze si˛e ukryłem. Chc˛e, żebyś mi donosił o wszystkim,
co si˛e dzieje w Hogwarcie. Nie używaj Hedwigi, zmieniaj cz˛esto sowy i nie martw
si˛e o mnie, tylko uważaj na siebie. Nie zapominaj o tym, co ci napisałem na temat
blizny.
Syriusz
— Dlaczego masz cz˛esto zmieniać sowy? — zapytał półgłosem Ron.
— Hedwiga wzbudza sensacj˛e — odpowiedziała natychmiast Hermiona. —
Wyróżnia si˛e. Sowa śnieżna powracajaca
˛ co jakiś czas do jego kryjówki może
budzić zainteresowanie, przecież to nie jest miejscowy gatunek, prawda?
Harry zwinał
˛ pergamin i wsadził go do wewn˛etrznej kieszeni, zastanawiajac
˛
si˛e, czy czuje wi˛ekszy czy mniejszy l˛ek niż uprzednio. To, że Syriuszowi udało
si˛e wrócić i nikt go nie złapał, było jednak pocieszajace,
˛ nie mógł też zaprzeczyć,
że jego bliskość napawała go otucha;
˛ w każdym razie nie b˛edzie musiał tak długo
oczekiwać odpowiedzi na swoje listy.
— Dzi˛eki, Hedwigo — powiedział, gładzac
˛ jej grzbiet.
Zahukała sennie, zanurzyła dziób w jego pucharze z sokiem pomarańczowym,
po czym dała mu do zrozumienia, że musi natychmiast zażyć długiego, mocnego
snu w sowiarni.
Tego dnia w zamku wyczuwało si˛e miły nastrój oczekiwania. Nikt nie uważał na lekcjach, wszystkich bardziej interesowało przybycie tego wieczoru gości
z Beauxbatons i Durmstrangu. Nawet eliksiry łatwiej było znieść, bo trwały o pół
godziny krócej. Kiedy rozległ si˛e upragniony, wcześniejszy dzwonek, Harry, Ron
i Hermiona pospieszyli do wieży Gryffindoru, zgodnie z poleceniem zostawili tam
swoje torby i ksiażki,
˛
narzucili płaszcze i zbiegli z powrotem do sali wejściowej.
Opiekunowie domów ustawiali swoich uczniów w rz˛edy.
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— Weasley, wyprostuj kapelusz — warkn˛eła profesor McGonagall do Rona. — Panno Patii, prosz˛e wyjać
˛ t˛e śmieszna˛ rzecz ze swoich włosów!
Parvati nachmurzyła si˛e i zdj˛eła z warkocza wielka˛ zapink˛e w kształcie motyla.
— Prosz˛e za mna˛ — oznajmiła profesor McGonagall. — Pierwszoroczniacy
z przodu. . . nie popychać si˛e. . .
Zeszli po frontowych schodach i ustawili si˛e w szeregach przed zamkiem. Był
zimny, bezchmurny wieczór, zmierzch już zapadał, a nad Zakazanym Lasem pojawił si˛e blady, jakby przezroczysty ksi˛eżyc. Harry, stojacy
˛ mi˛edzy Ronem i Hermiona w czwartym rz˛edzie od frontu, dostrzegł wśród pierwszoroczniaków Dennisa Creeveya, który aż dygotał z przej˛ecia.
— Prawie szósta — mruknał
˛ Ron, zerkajac
˛ na zegarek, a potem patrzac
˛ na
podjazd wiodacy
˛ do bramy. — Jak myślicie, czym przyjada?
˛ Pociagiem?
˛
— Watpi˛
˛ e — powiedziała Hermiona.
— No to jak? Na miotłach? — zastanawiał si˛e Harry, spogladaj
˛ ac
˛ w rozgwieżdżone niebo.
— Chyba nie. . . to za daleko. . .
— Może świstoklikiem? — zapytał Ron. — Albo si˛e zaportuja.˛ . . może w ich
krajach wolno to robić poniżej siedemnastego roku życia?
— Na terenie Hogwartu nie można używać teleportacji, ile razy mam ci powtarzać? — żachn˛eła si˛e Hermiona.
Wpatrywali si˛e uważnie w ciemniejace
˛ błonia, ale nic si˛e nie poruszało,
wszystko było ciche, nieruchome i takie jak zawsze. Harry zaczał
˛ marznać.
˛ Niech
si˛e pospiesza.˛ . . A może ci zagraniczni uczniowie szykuja˛ jakieś niesamowite
wejście? Przypomniał sobie, co mówił pan Weasley na kempingu przed mistrzostwami świata w quidditchu: „Zawsze to samo. Tak nam trudno oprzeć si˛e pokusie
zrobienia wrażenia na innych, kiedy jesteśmy razem”.
A potem usłyszał głos Dumbledore’a, stojacego
˛
razem z innymi nauczycielami w tylnym szeregu:
— Aha! Albo si˛e myl˛e, albo zbliża si˛e delegacja z Beauxbatons!
— Gdzie? — rozległo si˛e pytanie z wielu ust, a wszyscy rozgladali
˛
si˛e goracz˛
kowo na wszystkie strony.
— TAM! — krzyknał
˛ jeden z szóstoklasistów, wskazujac
˛ ponad Zakazany
Las.
Coś wielkiego, o wiele wi˛ekszego od miotły — może setka mioteł? — szybowało na tle ciemnoniebieskiego nieba ku zamkowi, rosnac
˛ z każda˛ chwila.˛
— To smok! — zapiszczała jedna z pierwszoklasistek, tracac
˛ kompletnie głow˛e.
— Nie badź
˛ głupia. . . to latajacy
˛ dom! — zawołał Dennis Creevey.
Przypuszczenie Dennisa okazało si˛e o wiele bliższe prawdy. Kiedy olbrzymi
czarny kształt przemknał
˛ ponad szczytami drzew i znalazł si˛e w kr˛egu światła
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tryskajacego
˛
z okien zamku, zobaczyli wielki, niebieski powóz zaprz˛eżony w konie. Miał rzeczywiście rozmiary dużego domu, a ciagn˛
˛ eło go tuzin skrzydlatych
złotobrazowych
˛
koni, każdy rozmiarów słonia.
Pierwsze trzy rz˛edy uczniów cofn˛eły si˛e gwałtownie, gdy powóz zniżył si˛e,
podchodzac
˛ do ladowania
˛
z przerażajac
˛ a˛ szybkościa˛ — a potem, z ogłuszajacym
˛
łoskotem, który sprawił, że Neville podskoczył i opadł na stop˛e jakiegoś Ślizgona
z piatej
˛ klasy — kopyta koni, wi˛eksze od talerzy obiadowych, uderzyły w ziemi˛e. Sekund˛e później wyladował
˛
i sam powóz, podskakujac
˛ na wielkich kołach,
podczas gdy złote konie potrzasały
˛
olbrzymimi łbami i toczyły ogromnymi, ognistoczerwonymi oczami.
Zanim drzwi powozu si˛e otworzyły, Harry zdażył
˛ zobaczyć, że widnieje na
nich herb w kształcie dwóch skrzyżowanych złotych różdżek, każda tryskajaca
˛
trzema gwiazdkami.
Z powozu wyskoczył chłopiec w bladoniebieskiej szacie, si˛egnał
˛ do środka
i rozłożył składane złote schodki, po czym cofnał
˛ si˛e z szacunkiem. Harry dostrzegł wyłaniajacy
˛ si˛e z kabiny powozu błyszczacy
˛ czarny but na wysokim obcasie — wielkości dziecinnych sanek — a tuż za nim najwi˛eksza˛ kobiet˛e, jaka˛
kiedykolwiek widział w życiu. Teraz wyjaśniły si˛e rozmiary powozu i koni. Rozległo si˛e kilka zduszonych okrzyków.
Jedyna˛ osoba,˛ która dorównywała wzrostem tej kobiecie, był Hagrid. Harry
był pewien, że sa˛ dokładnie tego samego wzrostu, ale ta kobieta — może dlatego,
że do Hagrida był przyzwyczajony — sprawiała wrażenie jeszcze wyższej. Zatrzymała si˛e na chwil˛e na stopniach powozu, patrzac
˛ na zdumiony tłum, a potem
zstapiła
˛
w krag
˛ światła napływajacego
˛
z sali wejściowej. Teraz można było dostrzec, że ma ładna˛ twarz o oliwkowej cerze, wielkie, czarne i jakby przejrzyste
oczy i dość wydatny, zakrzywiony nos. Włosy miała zaczesane do tyłu i spi˛ete na
karku w lśniacy
˛ kok. Od stóp do głów spowita była w czarny atłas, a mnóstwo
wspaniałych opali połyskiwało na jej szyi i grubych palcach.
Dumbledore zaczał
˛ klaskać. Tłum uczniów poszedł za jego przykładem, wybuchła burza oklasków. Niektórzy wspinali si˛e na palce, by lepiej obejrzeć cudzoziemk˛e.
Na jej twarzy pojawił si˛e wdzi˛eczny uśmiech. Podeszła do Dumbledore’a, wyciagaj
˛ ac
˛ połyskujac
˛ a˛ klejnotami r˛ek˛e. Dumbledore, choć sam dość wysoki, nie
musiał si˛e wcale pochylać, aby ja˛ ucałować.
— Droga madame Maxime — powiedział. — Witamy w Hogwarcie.
— Dumbli-dorr — odpowiedziała madame Maxime gł˛ebokim altem. — Mam
nadziei, że zdrowi dopisui?
— Dzi˛ekuj˛e, jestem w wyśmienitej formie — odpowiedział Dumbledore.
— Moi uczniowi — rzekła, machajac
˛ nonszalancko olbrzymia˛ r˛eka.˛
Harry, którego uwaga była całkowicie skupiona na madame Maxime, zobaczył
teraz, że z powozu wyłonił si˛e z tuzin chłopców i dziewczat
˛ — na pierwszy rzut
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oka raczej od niego starszych — którzy stan˛eli za madame Maxime. Trz˛eśli si˛e
lekko, czemu trudno było si˛e dziwić, bo ich szaty wygladały
˛
na jedwabne, a nie
mieli płaszczy. Kilku miało głowy owini˛ete szalami i chustami. Na ile Harry mógł
dostrzec ich twarze (stali w wielkim cieniu madame Maxime), chyba gapili si˛e
podejrzliwie na zamek.
— Karkarow już jest? — zapytała madame Maxime.
— Powinien być lada chwila — odrzekł Dumbledore. — Madame, czy chciałaby pani poczekać tu i powitać go z nami, czy raczej wejść do środka i troszk˛e
si˛e ogrzać?
— Chyba ogziać — odpowiedziała madame Maxime. — Ali koni. . .
— Nasz nauczyciel opieki nad magicznymi stworzeniami ch˛etnie si˛e nimi zaopiekuje — rzekł Dumbledore — jak tylko upora si˛e z pewna˛ drobna˛ trudnościa,˛
jaka˛ mu sprawiły jego inne. . . ee. . . obowiazki.
˛
— Sklatki
˛ — mruknał
˛ Ron do Harry’ego, szczerzac
˛ z˛eby.
— Moi rumaki wimagaja.˛ . . ee. . . mocni r˛eki — powiedziała madame Maxime z taka˛ mina,˛ jakby watpiła,
˛
by hogwarcki nauczyciel opieki nad magicznymi
stworzeniami był w stanie zajać
˛ si˛e jej końmi. — Oni barzo silni. . .
— Zapewniam pania,˛ madame, że Hagrid znakomicie sobie z nimi poradzi —
rzekł Dumbledore, uśmiechajac
˛ si˛e lekko.
— Wspaniali — powiedziała madame Maxime z lekkim ukłonem. — Czy
moglibi informować tego ’Agrid, że te koni pić tylko nie mieszani whisky?
— Dopilnuj˛e tego — odrzekł Dumbledore, również si˛e kłaniajac.
˛
— Za mna˛ — powiedziała madame Maxime władczym tonem do swoich
uczniów, a tłum hogwartczyków rozstapił
˛ si˛e, by goście mogli wejść po kamiennych stopniach.
— Jak myślicie, jak wielkie b˛eda˛ konie z Durmstrangu? — zapytał Seamus
Finnigan, wychylajac
˛ si˛e przed Lavender i Parvati, by zwrócić si˛e do Harry’ego
i Rona.
— Jak b˛eda˛ wi˛eksze od tych, to nawet Hagrid sobie z nimi nie poradzi —
odpowiedział Harry. — To znaczy, jeśli go nie zaatakowały sklatki.
˛ Ciekawe, co
si˛e z nimi stało.
— Może mu pouciekały — mruknał
˛ Ron z nadzieja˛ w głosie.
— Och, przestań — powiedziała Hermiona, wzdrygajac
˛ si˛e. — Wyobraź sobie, jak si˛e rozłaża˛ po całych błoniach. . .
Stali, dygocac
˛ lekko z zimna i czekajac
˛ na przybycie delegacji z Durmstrangu.
Wi˛ekszość wpatrywała si˛e z nadzieja˛ w niebo. Przez kilka minut panowała cisza,
przerywana tylko parskaniem i tupaniem olbrzymich koni madame Maxime.
— Słyszysz? — zapytał nagle Ron.
Z ciemności napływały ku nim dziwne dźwi˛eki: stłumione huczenie i szumy,
jakby jakiś olbrzymi odkurzacz sunał
˛ wzdłuż koryta rzeki. . .
— Jezioro! — krzyknał
˛ Lee Jordan, wyciagaj
˛ ac
˛ r˛ek˛e. — Patrzcie na jezioro!
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Ze szczytu łagodnego wzniesienia, na którym stali, widać było dobrze gładka,˛ czarna˛ powierzchni˛e jeziora — tylko że nagle tafla wody przestała być gładka. Coś si˛e pod nia˛ kotłowało, tworzyły si˛e wielkie bable,
˛
fale zacz˛eły obmywać
błotniste brzegi — a potem, w samym środku jeziora, utworzył si˛e wielki lej wiru,
jakby z dna wyciagni˛
˛ eto wielki korek. . .
Ze środka owego leja wyłoniło si˛e powoli coś, co wygladało
˛
na długa,˛ czarna˛
tyczk˛e. . . a potem Harry zobaczył takielunek.
— To jest maszt! — powiedział do Rona i Hermiony.
Powoli, powoli z wody wyłaniał si˛e statek, lśniac
˛ w świetle ksi˛eżyca. Wygla˛
dał jak szkielet statku, jak zmartwychwstały wrak, a mgliste, tajemnicze światła
migotały w iluminatorach jak oczy widma. W końcu, z donośnym chlupotem,
wyłonił si˛e cały, podrygujac
˛ na wzburzonej wodzie, po czym zaczał
˛ sunać
˛ w kierunku brzegu. W kilka chwil później usłyszeli głośny plusk rzucanej na płyciźnie
kotwicy i łoskot trapu opuszczanego na brzeg.
Ze statku wychodzili na lad
˛ ludzie; widzieli ich sylwetki, migajace
˛ na tle iluminatorów. Wszyscy, jak zauważył Harry, wygladali
˛
na zbudowanych jak Crabbe
i Goyle. . . ale po chwili, gdy podeszli bliżej i znaleźli si˛e w zasi˛egu światła płyna˛
cego z sali wejściowej, zobaczył, że pogrubiały ich płaszcze z jakiegoś włochatego, matowego futra. Tylko jeden z nich, idacy
˛ na czele, miał futro innego rodzaju:
lśniace
˛ i srebrne jak jego włosy.
— Dumbledore! — zawołał z radościa,˛ idac
˛ w gór˛e łagodnego, trawiastego
zbocza. — Jak si˛e masz, mój stary druhu, jak si˛e masz?
— Dzi˛ekuj˛e, wyśmienicie, profesorze Karkarow — odrzekł Dumbledore.
Karkarow miał troch˛e zbyt przesłodzony głos, a kiedy wszedł w krag
˛ światła z otwartych drzwi wejściowych, zobaczyli, że jest równie chudy i wysoki jak
Dumbledore, ale jego siwe włosy sa˛ krótko przyci˛ete, a kozia bródka (zakończona małym k˛edziorem) nie zasłania całkowicie dość watłej
˛ dolnej szcz˛eki. Kiedy
podszedł do Dumbledore’a, uścisnał
˛ mu r˛ek˛e obiema dłońmi.
— Kochany stary Hogwart — rzekł, patrzac
˛ na zamek z uśmiechem; z˛eby miał
żółtawe, a Harry zauważył, że jego uśmiech nie obejmował oczu, które pozostały
zimne i przebiegłe. — Jak dobrze si˛e tu znaleźć, jak dobrze. . . . Wiktorze, chodź
tutaj, ogrzej si˛e. Dumbledore, chyba nie masz nic przeciwko temu, co? Wiktor
troch˛e si˛e przezi˛ebił. . .
Karkarow skinał
˛ na jednego ze swoich uczniów. Kiedy chłopiec przechodził,
Harry dostrzegł wydatny zakrzywiony nos i g˛este czarne brwi. Ron nie musiał go
szczypać w rami˛e i syczeć mu do ucha, sam rozpoznał ten profil.
— Harry. . . to jest Krum!

ROZDZIAŁ SZESNASTY

Czara Ognia
Nie do wiary! — powiedział Ron, kr˛ecac
˛ głowa,˛ kiedy tłum uczniów Hogwartu zapełnił kamienne schody za gośćmi z Durmstrangu. — Harry, to Krum! Wiktor
Krum!
— Na miłość boska,˛ Ron, to przecież tylko gracz w quidditcha — odezwała
si˛e Hermiona.
— Tylko gracz w quidditcha? — powtórzył Ron, patrzac
˛ na nia˛ tak, jakby
nie wierzył własnym uszom. — Hermiono, to jeden z najlepszych szukajacych
˛
na
świecie! Nie miałem poj˛ecia, że on jest jeszcze uczniem!
Kiedy razem z innymi szli przez sal˛e wejściowa,˛ zmierzajac
˛ do Wielkiej Sali, Harry dostrzegł Lee Jordana, który podskakiwał, by rzucić okiem na Kruma.
Dziewczyny z szóstej klasy goraczkowo
˛
przeszukiwały kieszenie.
— Och, nie, ale plama, nie mam przy sobie pióra. . . Myślisz, że podpisze mi
si˛e szminka˛ na kapeluszu?
— No nie, to jest żałosne — mrukn˛eła z pogarda˛ Hermiona, kiedy mijali
dziewczyny, które teraz kłóciły si˛e o szmink˛e.
— Zdob˛ed˛e jego autograf, jak mi si˛e uda — oświadczył Ron. — Masz pióro,
Harry?
— Nie, zostawiłem na górze, w torbie — odrzekł Harry.
Doszli do stołu Gryfonów. Ron zadbał o to, żeby usiaść
˛ twarza˛ do drzwi, bo
Krum i jego koledzy z Durmstrangu wciaż
˛ tkwili w wejściu, najwyraźniej nie wiedzac,
˛ gdzie maja˛ usiaść.
˛ Uczniowie z Beauxbatons usiedli przy stole Krukonów.
Rozgladali
˛
si˛e po Wielkiej Sali z ponurymi minami. Troje wciaż
˛ miało na głowach
chusty i szaliki.
— Przecież nie jest aż tak zimno — zauważyła pogardliwie Hermiona, która
też ich obserwowała. — Dlaczego nie zabrali płaszczy?
— Tutaj! Chodźcie tutaj! — syknał
˛ Ron. — Tutaj! Hermiono, posuń si˛e, zrób
miejsce. . .
— Co?
— Za późno — powiedział z gorycza˛ Ron.
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Wiktor Krum i jego koledzy usiedli przy stole Ślizgonów. Harry dostrzegł
kołtuńskie uśmiechy na twarzach Malfoya, Crabbe’a i Goyle’a. Malfoy wychylił
si˛e, by zagadać do Kruma.
— Czemu nie, podlizuj mu si˛e, Malfoy — mruknał
˛ Ron. — Ale założ˛e si˛e, że
Krum zna si˛e na takich numerach. . . na pewno ciagle
˛ ktoś si˛e przed nim płaszczy. . . Jak myślicie, gdzie oni b˛eda˛ spać? Harry, moglibyśmy zaprosić ich do
naszego dormitorium, co? Mógłbym mu oddać swoje łóżko, mog˛e si˛e przekimać
na składanym.
Hermiona prychn˛eła głośno.
— Wygladaj
˛ a˛ na bardziej zadowolonych niż ci z Beauxbatons — zauważył
Harry.
Uczniowie z Durmstrangu ściagali
˛
swoje ci˛eżkie futra i patrzyli z ciekawościa˛
na gwiaździste, czarne sklepienie. Kilku wzi˛eło do r˛eki złote talerze i puchary
i ogladało
˛
je z bliska z wyraźnym podziwem.
Woźny Filch dostawiał krzesła do stołu nauczycielskiego. Miał na sobie staroświecki, wyświechtany frak. Harry zdziwił si˛e, kiedy zobaczył, że Filch dostawił
cztery krzesła — po dwa po każdej stronie miejsca Dumbledore’a.
— Przecież jest ich tylko dwoje — powiedział. — Po co przyniósł aż cztery
krzesła? Czekamy jeszcze na kogoś?
— Co? — spytał lekko zamroczony Ron, który wciaż
˛ gapił si˛e na Kruma.
Kiedy weszli już wszyscy uczniowie i zaj˛eli miejsca przy swoich stołach,
wkroczyło ciało pedagogiczne, zasiadajac
˛ przy stole dla profesorów. Ostatni weszli profesorowie Dumbledore, Karkarow i madame Maxime. Na widok swojej
dyrektorki uczniowie z Beauxbatons poderwali si˛e z krzeseł. Kilku hogwartczyków parskn˛eło śmiechem. Ich kolegów z Beauxbatons wcale to nie zmieszało:
stali, dopóki madame Maxime nie zaj˛eła miejsca po lewej r˛ece Dumbledore’a.
Ten ostatni wciaż
˛ jednak stał, aż w całej sali zapadła cisza.
— Dobry wieczór, panie i panowie, duchy, a szczególnie nasi drodzy goście —
rzekł, spogladaj
˛ ac
˛ dobrodusznie na zagranicznych uczniów. — Mam wielka˛ przyjemność powitać was w Hogwarcie. Mam nadziej˛e i ufam, że b˛edzie wam tutaj
miło i wygodnie.
Jedna z dziewczat
˛ z Beauxbatons, która wciaż
˛ miała głow˛e owini˛eta˛ szalikiem,
wydała z siebie odgłos, który mógł być tylko szyderczym śmiechem.
— Nikt ci˛e nie zmusza, żebyś tu została! — szepn˛eła Hermiona, łypiac
˛ na nia˛
groźnie.
— Turniej zostanie oficjalnie ogłoszony przy końcu tej uczty — oznajmił
Dumbledore. — A teraz zach˛ecam was goraco:
˛ jedzcie, pijcie i czujcie si˛e jak
u siebie w domu!
I usiadł, a Harry zauważył, że Karkarow natychmiast zajał
˛ go rozmowa.˛
Półmiski jak zwykle napełniły si˛e potrawami. Kuchenne skrzaty powyjmowały chyba wszystko, co było pochowane w spiżarni na specjalne okazje. Takiej
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różnorodności potraw Harry nigdy jeszcze nie widział, zwłaszcza że niektóre były
na pewno zagraniczne.
— Co to jest? — zapytał Ron, wskazujac
˛ na wielki półmisek z jakimiś skorupiakami w sosie, stojacy
˛ obok imponujacego
˛
puddingu z siekanego mi˛esa.
— Bouillabaisse — odpowiedziała Hermiona.
— I ja ciebie też! — zawołał Ron.
— To francuskie danie — dodała Hermiona. — Jadłam to dwa lata temu podczas wakacji, jest bardzo smaczne.
— Wierz˛e ci na słowo — rzekł Ron, nakładajac
˛ sobie porcj˛e puddingu.
Wielka Sala wydawała si˛e jakoś bardziej zatłoczona niż zwykle, choć przybyło nie wi˛ecej niż dwudziestu dodatkowych uczniów. Być może wrażenie to powodowała barwność ich szat, wyróżniajacych
˛
si˛e natarczywie na tle czerni strojów
Hogwartu. Kiedy delegaci Durmstrangu pozdejmowali futra, okazało si˛e, że maja˛
na sobie szaty o barwie krwistoczerwonej.
Po dwudziestu minutach od rozpocz˛ecia uczty przez drzwi za stołem nauczycielskim wśliznał
˛ si˛e wreszcie Hagrid. Usiadł na swoim zwykłym miejscu przy
końcu stołu i pomachał Harry’emu, Ronowi i Hermionie grubo obandażowana˛
r˛eka.˛
— Jak tam sklatki,
˛ w porzadku,
˛
Hagridzie? — zawołał do niego Harry.
— Rozwijaja˛ si˛e! — odkrzyknał
˛ mu uradowany Hagrid.
— Tak, i mog˛e si˛e nawet założyć, że szybko — powiedział cicho Ron. —
Wyglada
˛ na to, że w końcu znalazły żarcie, które im pasuje. Palce Hagrida.
W tym momencie rozległ si˛e głos:
— Przeprasiam, czi mog˛e bouillabaisse?
Była to owa dziewczyna z Beauxbatons, która zaśmiała si˛e kpiaco
˛ podczas
mowy Dumbledore’a. Nie miała już szalika na głowie. Długie, srebrnoblond włosy spływały jej prawie do pasa. Miała duże, ciemnoniebieskie oczy i bardzo białe,
równe z˛eby.
Ron spłonał
˛ rumieńcem. Gapił si˛e na nia,˛ otworzywszy usta, by coś odpowiedzieć, ale wydobyło si˛e z nich jedynie długie i ochrypłe chrzakni˛
˛ ecie.
— Tak, bardzo prosz˛e — powiedział Harry, podsuwajac
˛ dziewczynie półmisek.
— Już zjedli?
— Tak — wydyszał Ron. — To było znakomite. Dziewczyna wzi˛eła półmisek
i zaniosła go ostrożnie do stołu Krukonów. Ron wciaż
˛ gapił si˛e na nia,˛ jakby
zobaczył ja˛ po raz pierwszy w życiu. Harry zaczał
˛ si˛e śmiać. To otrzeźwiło Rona.
— To jest wila! — powiedział ochrypłym głosem.
— Co ty bredzisz! — odezwała si˛e cierpko Hermiona. — Nie zauważyłam,
żeby ktoś oprócz ciebie gapił si˛e na nia˛ jak kretyn!

163

Ale nie była to obserwacja do końca zgodna z prawda.˛ Kiedy dziewczyna
szła przez sal˛e, odwracały si˛e za nia˛ głowy wielu chłopców, a niektórzy sprawiali
wrażenie, jakby ich zatkało tak samo jak Rona.
— Mówi˛e wam, to nie jest normalna dziewczyna! — upierał si˛e Ron, wychylajac
˛ si˛e i śledzac
˛ ja˛ wzrokiem. — W Hogwarcie takich nie ma!
— Dziewczyny z Hogwartu sa˛ zupełnie w porzadku
˛
— powiedział bez zastanowienia Harry.
Cho Chang siedziała tylko o par˛e krzeseł dalej od dziewczyny ze srebrzystymi
włosami.
— Kiedy już przestaniecie wywalać na nia˛ gały — powiedziała niecierpliwie
Hermiona — to zobaczycie, kto właśnie przyszedł.
Wskazała na stół nauczycielski, przy którym zaj˛ete już były dwa ostatnie puste
miejsca. Ludo Bagman siedział obok profesora Karkarowa, a pan Crouch, szef
Percy’ego, zajał
˛ miejsce obok madame Maxime.
— Co oni tu robia?
˛ — zdziwił si˛e Harry.
— No, przecież to oni sa˛ organizatorami Turnieju Trójmagicznego, prawda? — powiedziała Hermiona. — Sadz˛
˛ e, że chca˛ uczestniczyć w otwarciu.
Kiedy pojawiło si˛e drugie danie, dostrzegli na półmiskach jakieś nie znane
im desery. Ron spróbował troch˛e dziwnie wygladaj
˛ acej
˛ galaretki migdałowej, po
czym przesunał
˛ półmisek nieco w prawo, tak żeby był widoczny ze stołu Krukonów. Ale dziewczyna o wygladzie
˛
wili chyba już si˛e najadła i nie podeszła do nich
po raz drugi.
W końcu złote talerze zalśniły czystościa˛ i Dumbledore powstał ponownie.
W sali wyczuwało si˛e radosne napi˛ecie. Harry poczuł lekki dreszczyk emocji,
zastanawiajac
˛ si˛e, co ich czeka. Kilkanaście krzeseł dalej Fred i George wychylili
si˛e do przodu, wpatrujac
˛ si˛e bacznie w dyrektora.
— Nadeszła długo oczekiwana chwila — rzekł Dumbledore, spogladaj
˛ ac
˛
z uśmiechem po morzu wpatrzonych w niego twarzy. — Czas, by obwieścić poczatek
˛ Turnieju Trójmagicznego. Chciałbym jednak powiedzieć kilka słów, zanim
przyniesiemy szkatuł˛e. . .
— Co? — mruknał
˛ Harry.
Ron wzruszył ramionami.
— . . . by wyjaśnić wam procedur˛e, zgodnie z która˛ b˛edziemy w tym roku post˛epować. Najpierw jednak pozwólcie, że przedstawi˛e. . . oczywiście tym, którzy jeszcze ich nie znaja.˛ . . pana Bartemiusza Croucha, dyrektora Departamentu
Mi˛edzynarodowej Współpracy Czarodziejów — tu rozległy si˛e dość niemrawe
oklaski — i pana Ludona Bagmana, dyrektora Departamentu Magicznych Gier
i Sportów.
Bagman otrzymał o wiele głośniejsze brawa, być może dlatego, że był kiedyś
sławnym pałkarzem, a może po prostu dlatego, że miał o wiele przyjemniejsza˛ powierzchowność. Podzi˛ekował za oklaski jowialnym machni˛eciem r˛eki. Natomiast
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Bartemiusz Crouch ani si˛e nie uśmiechnał,
˛ ani nie podniósł r˛eki. Harry pami˛etał
go z mistrzostw świata w quidditchu; miał wówczas na sobie schludny mugolski garnitur, wi˛ec teraz, w szatach czarodzieja, wygladał
˛ troch˛e dziwacznie, a już
szczególnie dziwnie wygladały
˛
jego krótko przystrzyżone wasiki
˛
i równy przedziałek tuż obok burzy siwych włosów i długiej brody Dumbledore’a.
— Pan Bagman i pan Crouch pracowali niezmordowanie przez par˛e ostatnich
miesi˛ecy nad przygotowaniem turnieju — ciagn
˛ ał
˛ Dumbledore — a teraz, wraz ze
mna,˛ profesorem Karkarowem i madame Maxime wejda˛ w skład zespołu s˛edziów,
którzy b˛eda˛ oceniać wysiłki reprezentantów poszczególnych szkół.
Na dźwi˛ek słowa „reprezentanci” atmosfera w sali zrobiła si˛e jeszcze bardziej
napi˛eta.
Być może Dumbłedore zauważył, że wszyscy zamarli, bo uśmiechnał
˛ si˛e i powiedział:
— Panie Filch, prosz˛e przynieść szkatuł˛e.
Filch, który czaił si˛e niezauważony w kacie
˛ sali, teraz zbliżył si˛e do Dumbledore’a, niosac
˛ duża˛ drewniana˛ skrzynk˛e inkrustowana˛ drogimi kamieniami.
Wygladała
˛
na bardzo stara.˛ W sali dał si˛e słyszeć cichy pomruk: emocje si˛egn˛eły
zenitu. Mały Dennis Creevey wlazł na krzesło, żeby lepiej widzieć, ale i tak głowa
ledwo mu wystawała ponad innymi.
— Instrukcje zadań, przed którymi stana˛ w tym roku reprezentanci szkół, zostały już zatwierdzone przez pana Croucha i pana Bagmana — powiedział Dumbledore, gdy Filch ostrożnie postawił przed nim na stole skrzynk˛e — i dokonali
oni odpowiednich przygotowań do każdego z zadań. W ciagu
˛ całego roku szkolnego reprezentanci zmierza˛ si˛e z trzema zadaniami, które b˛eda˛ sprawdzianem ich
czarodziejskich zdolności i umiej˛etności, ich waleczności magicznej, ich śmiałości, ich umiej˛etności trafnego wnioskowania. . . no i, oczywiście, ich zdolności
radzenia sobie w obliczu zagrożenia.
Teraz w sali zapadła tak głucha cisza, jakby wszyscy wstrzymali oddechy.
— Jak wiecie, w turnieju współzawodniczy ze soba˛ trzech zawodników, po
jednym z każdej szkoły. Wszyscy oni b˛eda˛ oceniani stosownie do tego, jak wykonaja˛ każde z zadań, a ten, który otrzyma najwi˛ecej punktów, zdob˛edzie Puchar
Turnieju Trójmagicznego. Reprezentanci szkół zostana˛ wybrani przez niezależnego s˛edziego. . . Przez Czar˛e Ognia.
Wyjał
˛ różdżk˛e i stuknał
˛ nia˛ trzykrotnie w skrzynk˛e. Wieko otworzyło si˛e powoli. Dumbledore si˛egnał
˛ do środka i wyjał
˛ duża,˛ dość topornie wyciosana˛ drewniana˛ czar˛e. Nikt nie zwróciłby na nia˛ uwagi, gdyby nie to, że była pełna aż po
brzegi roztańczonych, niebiesko-białych płomieni.
Dumbledore zamknał
˛ szkatuł˛e i postawił na niej czar˛e, tak żeby wszyscy ja˛
widzieli.
— Każdy, kto pragnie zgłosić si˛e do turnieju, musi napisać czytelnie na kawałku pergaminu swoje imi˛e i nazwisko, a także nazw˛e szkoły, i wrzucić pergamin
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do czary. Macie dwadzieścia cztery godziny na podj˛ecie decyzji. Jutro, w Noc
Duchów, czara wyrzuci nazwiska tych trzech, którzy zostana˛ przez nia˛ uznani za
godnych reprezentowania swoich szkół. Po tej uczcie czara zostanie umieszczona w sali wejściowej, by każdy, kto pragnie kandydować, miał do niej swobodny
dost˛ep. Aby ustrzec przed pokusa˛ tych uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze siedemnastu lat, nakreśl˛e wokół Czary Ognia Lini˛e Wieku. Ten, kto nie ukończył
siedemnastu lat, nie b˛edzie w stanie jej przekroczyć. I wreszcie chciałbym przestrzec tych, którzy chca˛ si˛e zgłosić, by bardzo uważnie i szczerze ocenili swoje
możliwości. Turniej nie jest błaha˛ zabawa.˛ Kiedy Czara Ognia dokona wyboru,
nie b˛edzie już odwrotu: wybrany reprezentant b˛edzie musiał przejść przez wszystkie próby aż do końca turnieju. Wrzucenie swojego nazwiska do czary jest równoznaczne z zawarciem magicznego kontraktu. Z roli reprezentanta nie można si˛e
b˛edzie wycofać. Dlatego upewnijcie si˛e, czy jesteście naprawd˛e przygotowani do
wzi˛ecia udziału w turnieju, zanim wrzucicie swoje nazwisko do czary. A teraz już
chyba najwyższy czas, by pójść spać. Życz˛e wszystkim dobrej nocy.
— Linia Wieku! — zawołał Fred Weasley, kiedy szli ku drzwiom prowadza˛
cym do sali wejściowej. Oczy mu błyszczały. — Przecież to można załatwić eliksirem postarzajacym,
˛
no nie? A jak już si˛e wrzuci swoje nazwisko do czary, można
spać spokojnie, przecież ona nie zwraca uwagi na wiek!
— A ja uważam, że ten, kto jeszcze nie ukończył siedemnastu lat, nie ma
żadnych szans — oświadczyła Hermiona. — My po prostu jeszcze za mało umiemy. . .
— Mów za siebie, dobra? — przerwał jej George. — To co, Harry, startujemy?
Harry pomyślał krótko o bezwzgl˛ednym zakazie Dumbledore’a, ale natychmiast wyobraził sobie siebie zdobywajacego
˛
Puchar Turnieju Trójmagicznego.
Czy Dumbledore bardzo by si˛e wściekł, gdyby ktoś nie majacy
˛ jeszcze siedemnastu lat znalazł sposób na przekroczenie Linii Wieku?
— Gdzie on jest? — zapytał Ron, który w ogóle nie słuchał, o czym mówia,˛
tylko wypatrywał w tłumie Kruma. — Dumbledore nie powiedział, gdzie b˛eda˛
spać ci z Durmstrangu?
Ale natychmiast uzyskał na to odpowiedź: przechodzili właśnie obok stołu
Slytherinu, gdzie Karkarow zbierał swoich uczniów.
— A wi˛ec wracamy na pokład — mówił. — Wiktorze, jak si˛e czujesz? Najadłeś si˛e? Mam posłać do kuchni po wino z korzeniami?
Harry zobaczył, jak Krum kr˛eci głowa˛ i narzuca na siebie futro.
— Panie profesorze, ja bym si˛e napił troch˛e wina — odezwał si˛e z nadzieja˛
w głosie jeden z pozostałych uczniów Durmstrangu.
— Tobie niczego nie proponowałem, Poliakow — warknał
˛ Karkarow, tracac
˛
natychmiast swój ojcowski ton. — Widz˛e, chłopcze, że poplamiłeś sobie szat˛e
jedzeniem, wstydź si˛e.
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Odwrócił si˛e i poprowadził swoich uczniów w stron˛e drzwi, a dotarł do nich
w tej samej chwili, co Harry, Ron i Hermiona. Harry zatrzymał si˛e, by go przepuścić.
— Dzi˛ekuj˛e — powiedział Karkarow niedbałym tonem, spogladaj
˛ ac
˛ na niego
przez rami˛e.
I wówczas zamarł w bezruchu. Odwrócił głow˛e do Harry’ego i wpatrywał si˛e
w niego, jakby nie dowierzał własnym oczom. Jego uczniowie również si˛e zatrzymali. Spojrzenie Karkarowa przesuwało si˛e powoli po twarzy Harry’ego, aż
natrafiło na blizn˛e. Uczniowie Durmstrangu też wlepili w nia˛ oczy. Katem
˛
oka
Harry dostrzegł, że na kilku twarzach pojawia si˛e wyraz zrozumienia. Chłopiec
w poplamionej jedzeniem szacie szturchnał
˛ stojac
˛ a˛ obok niego dziewczyn˛e i pokazał jej palcem blizn˛e Harry’ego.
— Tak, to Harry Potter — zagrzmiał zza ich pleców ochrypły głos.
Profesor Karkarow okr˛ecił si˛e na pi˛ecie. Stał tam Szalonooki Moody, opierajac
˛
si˛e ci˛eżko na lasce. Jego magiczne oko utkwione było w dyrektorze Durmstrangu.
Karkarow zbladł. Na jego twarzy pojawiła si˛e mieszanina wściekłości i strachu.
— To ty! — powiedział, wpatrujac
˛ si˛e w Moody’ego, jakby nie dowierzał
własnym oczom.
— Tak, to ja — odrzekł ponuro Moody. — A jeśli nie masz nic do powiedzenia
Potterowi, to rusz si˛e z miejsca. Tarasujesz przejście.
Bo rzeczywiście, pod drzwiami zebrał si˛e już spory tłum. Połowa uczniów
czekała na przejście, wyciagaj
˛ ac
˛ szyje, by zobaczyć, co spowodowało ten korek.
Profesor Karkarow bez słowa machnał
˛ r˛eka˛ na swoich uczniów i wyprowadził
ich z sali. Moody patrzył za nim, a jego magiczne oko błysn˛eło białkiem, najwyraźniej spogladaj
˛ ac
˛ teraz do tyłu. Na pokiereszowanej twarzy pojawił si˛e wyraz
gł˛ebokiej odrazy.
Nast˛epnego dnia była sobota, a w weekendy wi˛ekszość uczniów zwykle jadła
śniadanie nieco później. Harry, Ron i Hermiona nie byli jednak jedynymi, którzy
wstali wcześniej niż zwykle. Kiedy zeszli do sali wejściowej, zobaczyli w niej ze
dwadzieścia osób, niektóre z tostami w r˛ekach, ogladaj
˛ acych
˛
Czar˛e Ognia. Ustawiono ja˛ w samym środku sali, na stołku, na którym zwykle umieszczano Tiar˛e
Przydziału. Wokół stołka na posadzce widniała cienka złota linia,
— Ktoś już wrzucił swoje nazwisko? — zapytał Ron jakaś
˛ dziewczyn˛e z trzeciej klasy.
— Z Durmstrangu chyba wszyscy. Ale nie widziałam jeszcze nikogo z Hogwartu.
— Założ˛e si˛e, że niektórzy zrobili to w nocy, kiedy wszyscy poszli spać —
powiedział Harry. — Ja bym tak zrobił; wolałbym, żeby nikt tego nie widział.
A jak czara po prostu ci˛e odrzuci i wypluje twój pergamin?
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Ktoś roześmiał si˛e za jego plecami. Odwrócił si˛e i zobaczył Freda, George’a
i Lee Jordana, zbiegajacych
˛
po schodach. Wszyscy trzej byli bardzo podnieceni.
— Zrobiłem to — oznajmił Fred Harry’emu, Ronowi i Hermionie triumfalnym szeptem. — Właśnie zażyłem.
— Co? — zapytał Ron.
— Eliksir postarzajacy,
˛ głabie
˛ — odrzekł Fred.
— Wzi˛eliśmy po jednej kropli — powiedział George, zacierajac
˛ r˛ece. — Tyle,
żeby si˛e zestarzeć o par˛e miesi˛ecy.
— Jak któryś z nas wygra, to podzielimy te tysiac
˛ galeonów mi˛edzy trzech —
dodał Lee, szczerzac
˛ z˛eby.
— Wcale nie jestem pewna, czy to zadziała — odezwała si˛e Hermiona. —
Dumbledore na pewno to przewidział.
Fred, George i Lee zlekceważyli jej ostrzeżenie.
— Gotowi? — zapytał Fred, drżac
˛ z emocji. — No to walimy. . . ja id˛e pierwszy. . .
Harry patrzył, zafascynowany, jak Fred wyciaga
˛ z kieszeni kawałek pergaminu
z napisem: „Fred Weasley — Hogwart”, a potem podchodzi do złotej linii, staje
tuż przy niej, kołyszac
˛ si˛e na palcach jak pływak przygotowujacy
˛ si˛e do skoku
z wysokości pi˛ećdziesi˛eciu stóp. A potem, na oczach wszystkich zgromadzonych,
wział
˛ gł˛eboki oddech i przekroczył lini˛e.
Przez ułamek sekundy Harry był pewien, że mu si˛e udało — a George zapewne pomyślał to samo, bo ryknał
˛ triumfalnie i skoczył za Fredem — ale w nast˛epnej
chwili rozległ si˛e głośny trzask i obaj bliźniacy wylecieli ze złotego kr˛egu, jakby
ich stamtad
˛ wyrzucił niewidzialny miotacz kula.˛ Wyladowali
˛
boleśnie na kamiennej posadzce jakieś dziesi˛eć stóp od linii, a na dodatek coś głośno pykn˛eło i obu
wyrosły identyczne, długie, siwe brody.
Wszyscy rykn˛eli śmiechem. Śmiali si˛e nawet sami bliźniacy, kiedy już wstali
z podłogi i przyjrzeli si˛e swoim brodom.
— Ostrzegałem was — rozległ si˛e rozbawiony głos.
Wszyscy si˛e odwrócili. Z Wielkiej Sali wychodził profesor Dumbledore. Przygladał
˛ si˛e Fredowi i George’owi, a oczy mu si˛e iskrzyły.
— Radz˛e wam pójść do pani Pomfrey. Już si˛e zajmuje panna˛ Fawcett z Ravenclawu i panem Summersem z Hufflepuffu. Oboje postanowili dodać sobie troch˛e lat. Ale musz˛e przyznać, że ich brody nie sa˛ tak malownicze jak wasze.
Fred i George odeszli do skrzydła szpitalnego w towarzystwie Lee Jordana,
który wył ze śmiechu, a Harry, Ron i Hermiona, chichocac,
˛ udali si˛e na śniadanie.
Wielka Sala była udekorowana inaczej niż poprzedniego dnia. Zbliżała si˛e
Noc Duchów, wi˛ec pod zaczarowanym sklepieniem krażyły
˛
chmary żywych nietoperzy, a z każdego kata
˛ szczerzyły z˛eby wydrażone
˛
dynie. Harry skierował kroki do Deana i Seamusa, którzy dyskutowali na temat ewentualnych kandydatów
Hogwartu.
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— Kraż
˛ a˛ pogłoski, że Warrington wstał wcześnie, żeby wrzucić swoje nazwisko — powiedział Harry’emu Dean. — No wiesz, to ten wielki osiłek ze Slytherinu, który wyglada
˛ jak leniwiec.
Harry, który spotkał si˛e z Warringtonem w meczu quidditcha, skrzywił si˛e
i pokr˛ecił głowa.˛
— Przecież reprezentantem szkoły nie może być Ślizgon!
— A wszyscy Puchoni mówia˛ o Diggorym — powiedział z niesmakiem Seamus. — Ale mnie si˛e wydaje, że bałby si˛e o swoja˛ urod˛e. . . a nuż by ja˛ sobie
popsuł?
— Posłuchajcie! — odezwała si˛e nagle Hermiona.
Z sali wejściowej dobiegły ich głośne wiwaty. Obrócili si˛e w krzesłach i zobaczyli Angelin˛e Johnson wchodzac
˛ a˛ do Wielkiej Sali z nieco zażenowanym uśmiechem. Angelina, wysoka czarnoskóra dziewczyna, która grała na pozycji ścigaja˛
cego w drużynie Gryfonów, podeszła do stołu, usiadła i oznajmiła:
— No, mam już to poza soba!
˛ Wrzuciłam swoje nazwisko!
— Żartujesz! — krzyknał
˛ Ron, patrzac
˛ na nia˛ z podziwem.
— Masz już siedemnaście lat? — zapytał Harry.
— No pewnie, że ma — wtracił
˛ Ron. — Jakoś nie widz˛e brody, a ty?
— W zeszłym tygodniu miałam urodziny — wyjaśniła Angelina.
— Okropnie si˛e ciesz˛e, że wreszcie zgłosił si˛e ktoś z Gryffindoru — powiedziała Hermiona. — I mam nadziej˛e, że si˛e zakwalifikujesz, Angelino!
— Dzi˛eki, Hermiono — odpowiedziała Angelina, uśmiechajac
˛ si˛e do niej.
— No jasne, na pewno b˛edziesz lepsza od tego przystojniaczka Diggory’ego — powiedział Seamus, a kilku przechodzacych
˛
obok stołu Puchonów spojrzało na niego krzywo.
— To co dzisiaj robimy? — zapytał Ron przyjaciół, kiedy skończyli śniadanie
i wychodzili z Wielkiej Sali.
— Jeszcze nie odwiedziliśmy Hagrida — odrzekł Harry.
— Możemy iść, chyba że poprosi nas o ofiarowanie kilku palców swoim sklat˛
kom.
Hermiona nagle si˛e ożywiła.
— Właśnie zdałam sobie spraw˛e, że jeszcze nie poprosiłam Hagrida, żeby
si˛e zapisał do stowarzyszenia WESZ. Poczekajcie na mnie, a ja skocz˛e na gór˛e
i wezm˛e odznaki, dobrze?
— Chyba jej odbiło — mruknał
˛ Ron, patrzac,
˛ jak Hermiona wbiega na gór˛e
po marmurowych schodach.
— Hej, Ron — powiedział nagle Harry — idzie twoja znajoma. . .
Przez frontowe drzwi wchodzili właśnie uczniowie z Beauxbatons, wśród nich
dziewczyna podobna do wili. Ci, którzy otaczali Czar˛e Ognia, rozstapili
˛
si˛e, by
zrobić im miejsce, i z ciekawościa˛ patrzyli, co zrobia.˛

169

Za swoimi uczniami wkroczyła madame Maxime i natychmiast ustawiła ich
rz˛edem. Jeden po drugim przekraczali Lini˛e Wieku i wrzucali kawałki pergaminu
w niebiesko-białe płomienie. Za każdym razem, gdy pergamin wpadał do czary,
płomienie zabarwiały si˛e na czerwono i tryskały iskry.
— Jak myślisz, co si˛e stanie z tymi, którzy odpadna?
˛ — zapytał półgłosem
Ron Harry’ego, gdy wilowata dziewczyna wrzuciła swoja˛ kartk˛e. — Wróca˛ do
swojej szkoły, czy zostana,˛ żeby obserwować turniej?
— Nie wiem — odpowiedział Harry. — Chyba zostana.˛ . . Przecież madame
Maxime ma być s˛edzia.˛
Kiedy wszyscy uczniowie Beauxbatons wrzucili swoje nazwiska, madame
Maxime wyprowadziła ich z sali.
— A gdzie oni śpia?
˛ — zapytał Ron, podchodzac
˛ do frontowych drzwi i odprowadzajac
˛ ich wzrokiem.
Donośny grzechot za plecami obwieścił im powrót Hermiony z puszka˛ i odznakami.
— Jesteś, no to lecimy — powiedział Ron i pomknał
˛ po kamiennych stopniach, nie spuszczajac
˛ oczu z pleców wilowatej dziewczyny, która teraz była już
w połowie trawnika.
Zagadka miejsca zamieszkania gości z Beauxbatons rozwiazała
˛
si˛e sama, gdy
tylko zbliżyli si˛e do chatki Hagrida na skraju Zakazanego Lasu. Olbrzymi, jaskrawoniebieski powóz, którym przybyli, był zaparkowany ze dwieście jardów
od frontowych drzwi chatki, a uczniowie wspinali si˛e do środka po złotych schodkach. Olbrzymie latajace
˛ konie pasły si˛e za prowizorycznym ogrodzeniem tuż
obok powozu.
Harry zapukał do drzwi chatki Hagrida i natychmiast odpowiedziało mu głuche poszczekiwanie Kła.
— Najwyższy czas! — zagrzmiał Hagrid, gdy otworzył drzwi i zobaczył, kto
pukał. — A już se myślałem, że wam z głowy wyleciało, gdzie mam chat˛e!
— Byliśmy naprawd˛e okropnie zaj˛eci, Hag. . . — zacz˛eła Hermiona, ale nagłe
urwała, patrzac
˛ na niego, jakby zapomniała j˛ezyka w g˛ebie.
Hagrid miał na sobie swój najlepszy (i wyjatkowo
˛
okropny) garnitur, brazowy
˛
i włochaty, a pod szyja˛ krawat w żółto-pomarańczowa˛ kratk˛e. Nie to było jednak najgorsze. Wszystko wskazywało na to, że próbował sobie przyczesać włosy,
używajac
˛ do tego ogromnej ilości czegoś, co wygladało
˛
jak smar do osi. Teraz
włosy opadały mu dwoma grubymi strakami
˛
— być może próbował zapleść je sobie w koński ogon, jak Bill, ale stwierdził, że ma ich za dużo. W ogóle to do niego
nie pasowało. Hermiona przez chwil˛e gapiła si˛e na niego, a potem, najwyraźniej
postanowiwszy powstrzymać si˛e od komentarza, wymamrotała:
— Ee. . . a gdzie sa˛ sklatki?
˛
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— Na grzadce
˛
z dyniami — odpowiedział uradowany Hagrid. — Robia˛ si˛e
spore, maja˛ już chyba ze trzy stopy. Tylko że. . . no. . . zacz˛eły si˛e nawzajem zabijać.
— Och nie, naprawd˛e? — powiedziała Hermiona, rzucajac
˛ karcace
˛ spojrzenie
Ronowi, który wytrzeszczał oczy na fryzur˛e Hagrida i już otwierał usta, aby coś
na jej temat powiedzieć.
— Taak — westchnał
˛ ponuro Hagrid. — Ale już w porzasiu,
˛
zrobiłem im
oddzielne boksy. Wciaż
˛ mam ze dwadzieścia.
— No. . . to świetnie — rzekł Ron. Hagrid nie zwrócił uwagi na jego ironiczny
ton.
W chatce Hagrida była tylko jedna izba, w kacie
˛ której stało olbrzymie łóżko
pokryte kołdra˛ z patchworku. Przed kominkiem stał również ogromny stół z krzesłami, a z sufitu zwieszało si˛e mnóstwo w˛edzonych szynek i martwych ptaków.
Usiedli przy stole, a Hagrid przygotowywał herbat˛e. Wkrótce pograżyli
˛
si˛e w rozmowie na temat Turnieju Trój- magicznego. Hagrid pasjonował si˛e nim tak samo,
jak oni.
— Poczekajcie — rzekł, uśmiechajac
˛ si˛e szeroko. — Tylko poczekajcie. Zobaczycie takie numery, że oko wam zbieleje. Pirwsze zadanie. . . ach, ale przecież
nie mog˛e. . .
— Mów, Hagridzie! — zacz˛eli go błagać, ale tylko kr˛ecił głowa,˛ nadal si˛e
uśmiechajac.
˛
— Nie chc˛e wam popsuć zabawy — powiedział. — Ale b˛edzie na co popatrzyć, tyle wam powim. Zawodnicy b˛eda˛ mieli r˛ece pełne roboty. Cholibka, nigdy
nie myślałem, że dożyj˛e Turnieju Trójmagicznego!
Pocz˛estował ich drugim śniadaniem, ale niewiele zjedli. Podał im coś, co nazwał gulaszem wołowym, ale kiedy Hermiona odkryła w nim wielki pazur, wszyscy troje stracili apetyt. Próbowali jednak z zapałem skłonić Hagrida do zdradzenia im, na czym b˛eda˛ polegały turniejowe zadania, zastanawiali si˛e nad tym, kto
spośród kandydatów może zostać reprezentantem i czy Fred i George nadal maja˛
brody.
Po południu zaczał
˛ siapić
˛ lekki deszczyk. Przyjemnie było siedzieć przy kominku, słuchać łagodnego b˛ebnienia kropel o szyby, patrzeć na Hagrida ceruja˛
cego sobie skarpetki i sprzeczajacego
˛
si˛e z Hermiona na temat skrzatów domowych — bo stanowczo odmówił wstapienia
˛
do stowarzyszenia WESZ, kiedy mu
pokazała odznaki.
— To by było nie w porzadku
˛
wobec nich, Hermiono — oświadczył poważnym tonem, wbijajac
˛ pot˛eżna˛ kościana˛ igł˛e w żółta˛ wełn˛e. — Taka˛ już maja˛ natur˛e, że służa˛ ludziom, to właśnie lubia,˛ kapujesz? Tylko byś ich unieszcz˛eśliwiła,
gdybyś zabrała im t˛e robot˛e, a jakbyś próbowała im płacić, toby si˛e obraziły.
— Ale Harry uwolnił Zgredka, a on był tym zachwycony! — powiedziała
Hermiona. — I słyszeliśmy, że teraz żada
˛ zapłaty!
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— Taak. . . no. . . widzisz, w każdym gatunku trafiaja˛ si˛e dziwolagi.
˛ Nie mówi˛e, że w ogóle nie ma takich skrzatów, co by nie chciały wolności, ale wi˛ekszości
z nich do tego nie namówisz. Nie, nie da rady, Hermiono.
Hermiona wygladała
˛
na bardzo poirytowana,˛ kiedy chowała pudełko z odznakami do kieszeni płaszcza.
O pół do szóstej zacz˛eło si˛e ściemniać i Ron, Harry i Hermiona uznali, że
już czas wracać do zamku na uczt˛e w Noc Duchów i — co ważniejsze — na
ogłoszenie nazwisk reprezentantów szkół.
— Pójd˛e z wami — powiedział Hagrid, odkładajac
˛ swoja˛ robótk˛e. — Poczekajcie chwilk˛e.
Wstał, podszedł do komody przy łóżku i zaczał
˛ w niej grzebać. Nie zwracali
na to wi˛ekszej uwagi, dopóki jakiś okropny zapach nie uderzył ich w nozdrza.
— Hagridzie, co to takiego? — zapytał Ron, zanoszac
˛ si˛e kaszlem.
— A co? — Hagrid odwrócił si˛e do nich z wielka˛ butla˛ w dłoni. — Nie podoba
si˛e wam?
— Czy to jakaś woda po goleniu? — zapytała Hermiona nieco zduszonym
głosem.
— To. . . woda kolońska — mruknał
˛ Hagrid, zaczerwieniony po uszy. — Może
troch˛e za dużo chlusnałem
˛
— burknał.
˛ — Zaraz to spłucz˛e, poczekajcie. . .
Wyszedł z chatki i zobaczyli przez okno, jak myje si˛e energicznie w beczce
z woda.˛
— Woda kolońska? — powtórzyła zdumiona Hermiona. — Hagrid?
— A te jego włosy. . . i to ubranko. . . — dodał Harry półgłosem.
— Patrzcie! — powiedział Ron, wskazujac
˛ przez okno.
Hagrid właśnie si˛e wyprostował i odwrócił. Jeśli przedtem był zarumieniony,
to teraz zrobił si˛e czerwony jak piwonia. Ostrożnie podeszli do okna, uważajac,
˛
żeby ich nie zobaczył. Z powozu dopiero co wyszła madame Maxime, prowadzac
˛ swoich uczniów. Najwyraźniej i oni wybierali si˛e już na uczt˛e. Harry, Ron
i Hermiona nie słyszeli, co Hagrid mówi, ale widzieli, że rozmawia z madame
Maxime, a min˛e ma tak rozanielona˛ i oczy tak zamglone, jak przed trzema laty,
kiedy hodował w domu małego smoka Norberta.
— Słuchajcie, on z nia˛ idzie do zamku! — powiedziała Hermiona oburzonym
tonem. — Myślałam, że na nas poczeka!
Hagrid, nie obejrzawszy si˛e nawet na swoja˛ chatk˛e, kroczył już przez łak˛
˛e
obok madame Maxime. Jej uczniowie biegli za nimi truchtem, aby dotrzymać im
kroku.
— On si˛e w niej buja! — zawołał Ron z niedowierzaniem. — Jeśli skończy si˛e
tym, że b˛eda˛ mieli dzieci, to ustanowia˛ rekord świata. . . założ˛e si˛e, że najmniejsze
z ich dzieciatek
˛ b˛edzie ważyło z ton˛e.
Wyszli z chatki i zamkn˛eli za soba˛ drzwi. Było zaskakujaco
˛ ciemno. Otulili
si˛e szczelniej płaszczami i ruszyli w gór˛e łagodnego zbocza.
172

— Ooch, to oni, patrzcie! — szepn˛eła Hermiona.
Od strony jeziora szli ku zamkowi goście z Durmstrangu. Wiktor Krum kroczył na przedzie obok profesora Karkarowa, a reszta uczniów dreptała za nimi.
Ron wbił t˛eskne spojrzenie w plecy Kruma, ale ten nie odwrócił si˛e ani razu,
a kiedy dotarł do frontowych drzwi, natychmiast wszedł do środka.
Rozświetlona blaskiem tysi˛ecy świec Wielka Sala była już zatłoczona. Czar˛e
Ognia przeniesiono: stała teraz na stole nauczycielskim, przed pustym jeszcze
krzesłem Dumbledore’a. Fred i George — świeżo ogoleni — zdawali si˛e zupełnie
nieźle znosić gorycz porażki.
— Mam nadziej˛e, że to b˛edzie Angelina — powiedział Fred, kiedy Harry, Ron
i Hermiona usiedli przy stole Gryffindoru.
— Ja też! — wydyszała Hermiona. — No, ale wkrótce si˛e dowiemy!
Uczta w Noc Duchów ciagn˛
˛ eła si˛e dłużej niż zwykle, a w każdym razie tak
im si˛e wydawało. Może dlatego, że była to już druga uczta w ciagu
˛ dwóch dni,
w każdym razie nadzwyczajne potrawy nie sprawiały Harry’emu takiej radości
jak zwykle. Jak wszyscy inni — sadz
˛ ac
˛ po nieustannym wyciaganiu
˛
szyj i niecierpliwych spojrzeniach rzucanych ukradkiem na stół nauczycielski, by sprawdzić,
czy Dumbledore skończył już jeść — wyczekiwał chwili, w której talerze zalśnia˛
czystościa,˛ a on usłyszy, kto weźmie udział w turnieju.
W końcu talerze zalśniły czystym złotem i wybuchła wrzawa podniecenia,
która ucichła prawie natychmiast, gdy Dumbledore podniósł si˛e z krzesła. Siedzacy
˛ po jego bokach profesor Karkarow i madame Maxime wydawali si˛e równie
spi˛eci i podnieceni jak wszyscy. Ludo Bagman uśmiechał si˛e i mrugał do niektórych uczniów. Pan Crouch natomiast sprawiał wrażenie, jakby go to wszystko
niewiele obchodziło, a nawet jakby si˛e troch˛e nudził.
— Czara jest już prawie gotowa, by dokonać wyboru — rzekł Dumbledore. — Myśl˛e, że to jej zajmie jeszcze z minut˛e. Kiedy zostana˛ ogłoszone nazwiska reprezentantów, prosz˛e, by tutaj podeszli, przemaszerowali wzdłuż stołu nauczycielskiego i weszli do przylegajacej
˛ komnaty — wskazał na drzwi za stołem
nauczycielskim — gdzie otrzymaja˛ pierwsze instrukcje.
Wyjał
˛ różdżk˛e i machnał
˛ nia˛ szeroko, a natychmiast pogasły wszystkie świece
z wyjatkiem
˛
tych w wydrażonych
˛
dyniach. Czara Ognia była teraz najjaśniejszym
punktem w całej sali; bladoniebieskie płomienie prawie oślepiały. Wszyscy si˛e
w nie wpatrywali. . . kilka osób zerkn˛eło na zegarki. . .
— Jeszcze sekunda. . . — szepnał
˛ Lee Jordan, siedzacy
˛ o dwa krzesła dalej od
Harry’ego.
Płomienie pełzajace
˛ nad kraw˛edzia˛ Czary Ognia nagle poczerwieniały. Buchn˛eły iskry. W nast˛epnej chwili z czary wystrzelił długi j˛ezyk ognia, z którego
wyleciał nadpalony kawałek pergaminu. Rozległy si˛e zduszone okrzyki.
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Dumbledore zr˛ecznie pochwycił kawałek pergaminu i wyciagn
˛ ał
˛ na długość
ramienia, aby móc go odczytać w świetle płomieni, które znowu zrobiły si˛e niebiesko-białe.
— Reprezentantem Durmstrangu b˛edzie. . . — przeczytał mocnym, czystym
głosem — Wiktor Krum.
— Żadna niespodzianka! — wrzasnał
˛ Ron, kiedy sala rozbrzmiała oklaskami
i wiwatami.
Harry zobaczył, jak Krum wstaje od stołu Ślizgonów i idzie ku profesorowi
Dumbledore’owi, a potem skr˛eca w prawo, przechodzi wzdłuż stołu nauczycielskiego i znika w drzwiach do przyległej komnaty.
— Brawo, Wiktorze! — zahuczał Karkarow tak głośno, że mimo oklasków
wszyscy go usłyszeli. — Wiedziałem, że to b˛edziesz ty!
Oklaski i wrzawa powoli zamierały. Teraz wszyscy znowu utkwili wzrok
w Czarze Ognia, która po kilku sekundach ponownie rozkwitła czerwienia.˛ Drugi
kawałek pergaminu wyleciał w powietrze.
— Reprezentantem Beauxbatons jest Fleur Delacour! — oznajmił Dumbledore.
— Ron, to ona! — krzyknał
˛ Harry, widzac,
˛ jak wstaje dziewczyna podobna
do wili, odgarnia do tyłu srebrnoblond włosy i idzie mi˛edzy stołami Ravenclawu
i Hufflepuffu.
— Popatrzcie na ich zawiedzione miny — powiedziała Hermiona, przekrzykujac
˛ wrzaw˛e i wskazujac
˛ na pozostałych uczniów Beauxbatons.
„Zawiedzione” to troch˛e zbyt łagodne określenie, pomyślał Harry. Dwie
dziewczyny zalały si˛e łzami i szlochały z głowami ukrytymi w ramionach.
Kiedy Fleur Delacour również znikła w bocznych drzwiach, znowu zapadła
cisza, ale tym razem tak nabrzmiała napi˛eciem, że prawie czuło si˛e jej smak. Teraz
ogłosza˛ reprezentanta Hogwartu. . .
I ponownie zaczerwieniły si˛e płomienie, i znowu buchnał
˛ snop iskier, j˛ezyk
ognia wystrzelił w powietrze, a Dumbledore pochwycił trzeci kawałek pergaminu.
— Reprezentantem Hogwartu — zawołał — jest Cedrik Diggory!
— Nie! — krzyknał
˛ Ron, ale nikt go poza Harrym nie usłyszał, bo ryk przy sa˛
siednim stole był ogłuszajacy.
˛ Wszyscy Puchoni zerwali si˛e na nogi, wrzeszczac
˛
i tupiac,
˛ kiedy Cedrik, uśmiechajac
˛ si˛e szeroko, ruszył ku komnacie za stołem
nauczycielskim. Wiwaty trwały tak długo, że dopiero po kilku minutach Dumbledore mógł znowu przemówić.
— Wspaniale! — zawołał, szczerze uradowany, kiedy wrzawa w końcu ucichła. — A wi˛ec mamy trzech reprezentantów szkół. Jestem pewny, że nie zawiod˛e si˛e na was wszystkich, nie wyłaczaj
˛
ac
˛ pozostałych uczniów z Beauxbatons
i Durmstrangu. . . Licz˛e na to, że wszyscy reprezentanci spotkaja˛ si˛e z waszym
wspaniałomyślnym poparciem i aplauzem. Dopingujac
˛ i oklaskujac
˛ swojego reprezentanta, przyczynicie si˛e do. . .
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Ale nagle urwał, a po chwili dla wszystkich stało si˛e jasne, co go wytraciło
˛
z równowagi.
Płomienie w Czarze Ognia ponownie zabarwiły si˛e czerwienia.˛ Trysn˛eły iskry.
Długi j˛ezyk ognia wystrzelił w powietrze i wyrzucił jeszcze jeden kawałek pergaminu.
Chyba zupełnie machinalnie Dumbledore wyciagn
˛ ał
˛ r˛ek˛e i pochwycił pergamin. Wyciagn
˛ ał
˛ go przed siebie na długość ramienia i wytrzeszczył oczy. Zapadła
cisza, w czasie której Dumbledore długo wpatrywał si˛e w świstek w swojej dłoni,
a wszyscy wpatrywali si˛e w Dumbledore’a.
A potem Dumbledore odchrzakn
˛ ał
˛ i przeczytał:
— Harry Potter.

ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY

Czworo reprezentantów
Harry siedział nieruchomo, świadom, że wszystkie głowy zwróciły si˛e w jego
stron˛e. Był kompletnie oszołomiony. Odr˛etwiały. Myślał, że to sen. Albo że si˛e
przesłyszał.
Nie było oklasków. Szum, podobny do brz˛eczenia rozwścieczonych pszczół,
wypełnił Wielka˛ Sal˛e. Niektórzy wstawali, by lepiej widzieć Harry’ego. A on
zamarł w bezruchu na swoim krześle.
Profesor McGonagall zerwała si˛e na nogi i przeszła szybko obok Ludona
Bagmana i profesora Karkarowa, by szepnać
˛ kilka słów profesorowi Dumbledore’owi, który pochylił ku niej głow˛e, marszczac
˛ czoło.
Harry odwrócił si˛e do Rona i Hermiony; za nimi zobaczył cały długi stół
Gryffindoru. Wszyscy gapili si˛e na niego z otwartymi ustami.
— Ja nie wrzuciłem tam swojego nazwiska — bakn
˛ ał
˛ Harry. — Przecież wiecie, że tego nie zrobiłem.
Oboje patrzyli na niego w milczeniu.
Profesor Dumbledore wyprostował si˛e, kiwajac
˛ głowa˛ do profesor McGonagall.
— Harry Potter! — powtórzył. — Harry! Podejdź tu, prosz˛e!
— Idź — szepn˛eła Hermiona, popychajac
˛ lekko Harry’ego.
Wstał, przydepnał
˛ sobie skraj szaty i zachwiał si˛e. Ruszył mi˛edzy stołami
Gryffindoru i Hufflepuffu. Była to bardzo długa w˛edrówka. Stół nauczycielski
wcale si˛e nie przybliżał, czuł też na sobie setki spojrzeń, jakby każde z nich było
reflektorem. Szum narastał. Wydawało mu si˛e, że upłyn˛eła godzina, zanim stanał
˛
przed Dumbledore’em, czujac,
˛ że wpatruja˛ si˛e w niego wszyscy nauczyciele.
— No, to. . . do sasiedniej
˛
komnaty, Harry — powiedział Dumbledore.
Nie uśmiechał si˛e.
Harry powlókł si˛e wzdłuż stołu nauczycielskiego. Hagrid siedział na samym
końcu. Nie mrugnał
˛ do Harry’ego, nie machnał
˛ r˛eka,˛ nie zrobił żadnego przyjaznego gestu czy miny. Wygladał
˛
na kompletnie zaskoczonego i gapił si˛e na
Harry’ego tak samo jak wszyscy. Harry przeszedł przez boczne drzwi i znalazł
si˛e w małym pomieszczeniu, obwieszonym portretami czarownic i czarodziejów.
Naprzeciw niego huczał wesoło ogień na kominku.
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Twarze na portretach zwróciły si˛e ku niemu, gdy wszedł. Zobaczył, jak jakaś
pomarszczona czarownica wyskoczyła z ram swojego obrazu, wskoczyła w sa˛
siednie, w których królował czarodziej z wasami
˛
morsa, i zacz˛eła mu coś szeptać
do ucha.
Wokół kominka stali Wiktor Krum, Cedrik Diggory i Fleur Delacour. Wygla˛
dali dziwnie imponujaco
˛ na tle drgajacych
˛
płomieni. Krum, przygarbiony i zamyślony, opierał si˛e o gzyms kominka, w pewnym oddaleniu od dwojga pozostałych.
Cedrik stał z r˛ekami założonymi do tyłu, wpatrujac
˛ si˛e w ogień. Fleur Delacour
obejrzała si˛e, kiedy wszedł Harry, i odrzuciła do tyłu swoje długie, srebrzyste
włosy.
— Co jest? — zapytała. — Czi chca,˛ żebi my wrócili do sali?
Najwidoczniej uznała, że przyszedł z jakaś
˛ wiadomościa.˛ Harry nie miał poj˛ecia, jak im wyjaśnić to, co si˛e przed chwila˛ wydarzyło. Stał, patrzac
˛ na troje
reprezentantów. Uderzyło go, że wszyscy sa˛ bardzo wysocy.
Usłyszał za soba˛ pospieszne kroki i do pokoju wszedł Ludo Bagman. Wział
˛
Harry’ego pod rami˛e i poprowadził do kominka.
— Niesłychane! — mruknał,
˛ ściskajac
˛ mu rami˛e. — Absolutnie niesamowite! Panowie. . . pani — dodał, podchodzac
˛ do kominka i zwracajac
˛ si˛e do trójki
pozostałych. — Pragn˛e wam przedstawić. . . choć może to wydać si˛e wam nieprawdopodobne. . . czwartego uczestnika turnieju.
Wiktor Krum wyprostował si˛e. Jego gburowata twarz pociemniała, gdy spojrzał na Harry’ego. Cedrik sprawiał wrażenie zakłopotanego. Patrzył to na Bagmana, to na Harry’ego, jakby nie był pewny, czy dobrze zrozumiał, co Bagman
powiedział. Natomiast Fleur Delacour potrzasn˛
˛ eła srebrna˛ grzywa˛ i powiedziała:
— Och, to barzo dobri ziart, monsieur Bagman.
— Żart? — powtórzył zdumiony Bagman. — Nie, nie, nie, to wcale nie jest
żart! Czara Ognia właśnie wyrzuciła jego nazwisko!
G˛este brwi Kruma drgn˛eły lekko. Cedrik nadal wygladał
˛ na uprzejmie zdziwionego.
Fleur zmarszczyła brwi.
— Ale to musi jakaś pomyłka — powiedziała z wyrzutem. — On nie mozi.
Jest za muodi.
— No cóż. . . to rzeczywiście niezwykłe — rzekł Bagman, pocierajac
˛ swój
gładki podbródek i uśmiechajac
˛ si˛e do Harry’ego. — Ale, jak wiadomo, ograniczenie wieku zostało wprowadzone dopiero w tym roku, jako nadzwyczajny
środek ostrożności. A jego nazwisko wypadło z Czary. Nie sadz˛
˛ e, by na tym etapie można było kogoś wycofać, to sprzeczne z przepisami. . . Jesteście wszyscy
zobowiazani.
˛
. . Harry b˛edzie po prostu musiał robić, co w jego. . .
Drzwi ponownie si˛e otworzyły i weszła duża grupa ludzi: profesor Dumbledore, a tuż za nim pan Crouch, profesor Karkarow, madame Maxime, profesor
McGonagall i profesor Snape.
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— Madame Maxime! — zawołała natychmiast Fleur, podchodzac
˛ szybko do
swojej dyrektorki. — On mówi, że ten mali chłopiec ma też być reprezentant!
Harry poczuł, że przez gruba,˛ wełnista˛ warstw˛e oszołomienia przedarła si˛e
w nim fala gniewu. Mały chłopiec?
Madame Maxime wyprostowała si˛e, demonstrujac
˛ w całości swoja˛ okazała˛
postać. Szczyt jej wdzi˛ecznej głowy omiótł wiszacy
˛ u sufitu żyrandol ze świecami, a czarna satynowa szata wzd˛eła si˛e imponujaco.
˛
— Co to znaczi, Dumblidorr? — zapytała władczym tonem.
— Ja też chciałbym to wiedzieć, Dumbledore — powiedział profesor Karkarow. Uśmiechał si˛e chłodno, a jego niebieskie oczy przypominały dwa lodowe
dropsy. — Dwóch reprezentantów Hogwartu? Nie przypominam sobie, by ktoś
mi mówił, że szkoła, w której rozgrywa si˛e turniej, może wystawić dwóch zawodników. . . chyba że nie dość dokładnie przeczytałem regulamin.
I parsknał
˛ ironicznym śmiechem.
— C’est impossible — oświadczyła madame Maxime, której olbrzymia dłoń,
ozdobiona mnóstwem wspaniałych opali, spocz˛eła na ramieniu Fleur. — ’Ogwart
nie mozi wystawić dwa reprezentant. To by bilo nie fair.
— Byliśmy przekonani, że twoja Linia Wieku wykluczy młodszych pretendentów, Dumbledore — powiedział Karkarow, wciaż
˛ uśmiechajac
˛ si˛e chłodno,
a jego oczy błysn˛eły lodowata˛ stala.˛ — Bo w innym przypadku, oczywiście, dokonalibyśmy wyboru z wi˛ekszej liczby kandydatów.
— Karkarow, to wyłacznie
˛
wina Pottera — powiedział łagodnie Snape, a jego
czarne oczy rozbłysły nienawiścia.˛ — Prosz˛e nie obwiniać profesora Dumbledore’a o to, że Potter rozmyślnie złamał przepisy. Robi to zreszta˛ od chwili, gdy do
nas przybył. . .
— Dzi˛ekuj˛e ci, Severusie — przerwał mu stanowczym tonem Dumbledore,
a Snape umilkł, choć jego oczy nadal połyskiwały złośliwie spoza kurtyny tłustych czarnych włosów.
Profesor Dumbledore patrzył teraz na Harry’ego, który odwzajemniał to spojrzenie, starajac
˛ si˛e dostrzec wyraz oczu profesora za półkolistymi okularami.
— Harry, czy wrzuciłeś swoje nazwisko do Czary Ognia? — zapytał spokojnie
Dumbledore.
— Nie — odpowiedział Harry.
Był świadom, że wszyscy patrza˛ na niego uważnie. Ukryty w cieniu Snape
prychnał
˛ pogardliwie.
— Czy prosiłeś jakiegoś starszego ucznia, żeby wrzucił twoje nazwisko do
Czary Ognia? — zapytał Dumbledore, nie zwracajac
˛ uwagi na Snape’a.
— Nie — odpowiedział porywczo Harry.
— Ach, on kłami! C’est impossible! — krzykn˛eła madame Maxime.
Snape kr˛ecił głowa,˛ wykrzywiajac
˛ usta.
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— Nie mógł przekroczyć Linii Wieku — powiedziała ostro profesor McGonagall. — Jestem pewna, że wszyscy si˛e co do tego zgadzamy. . .
— Dumbli-dorr pomylisie z t˛e lini˛e — oświadczyła madame Maxime, wzruszajac
˛ ramionami.
— To oczywiście możliwe — zgodził si˛e uprzejmie Dumbledore.
— Dumbledore, przecież doskonale wiesz, że nie ma mowy o żadnej pomyłce! — powiedziała ze złościa˛ profesor McGonagall. — To czysty nonsens! Harry
nie mógł przekroczyć tej linii, a skoro profesor Dumbledore wierzy, że nie namówił też żadnego starszego kolegi, żeby zrobił to za niego, to chyba zamyka
spraw˛e!
Rzuciła wściekłe spojrzenie na Snape’a.
— Panie Crouch, panie Bagman — odezwał si˛e Karkarow obłudnym, przesłodzonym tonem — jesteście naszymi. . . ee. . . obiektywnymi s˛edziami. Chyba si˛e
zgodzicie, że mamy tu do czynienia z uderzajac
˛ a˛ nieprawidłowościa?
˛
Bagman otarł chusteczka˛ swoja˛ kragł
˛ a,˛ chłopi˛eca˛ twarz i spojrzał na pana Croucha, który stał poza kr˛egiem światła z kominka i sprawiał troch˛e dziwne wrażenie, bo w tym półmroku wygladał
˛
o wiele starzej, a jego głowa przypominała
trupia˛ czaszk˛e. Kiedy jednak przemówił, głos miał jak zwykle uprzejmy.
— Musimy trzymać si˛e zasad, a zasady wyraźnie mówia,˛ że ci, których nazwiska wyrzuci Czara Ognia, maja˛ obowiazek
˛
wzi˛ecia udziału w turnieju.
— No cóż, Barty zna regulamin na pami˛eć — powiedział Bagman, uśmiechajac
˛ si˛e i odwracajac
˛ z powrotem do Karkarowa i madame Maxime, jakby rzecz
została przesadzona.
˛
— Nalegam, by nazwiska reszty moich uczniów zostały poddane nowej próbie — oświadczył Karkarow. Porzucił już swój obleśny ton i nie uśmiechał si˛e
obłudnie. Przeciwnie, jego twarz ziała teraz złościa.˛ — Ustawimy ponownie Czar˛e Ognia i b˛edziemy do niej wrzucać nazwiska do czasu, aż każda szkoła b˛edzie
miała po dwóch reprezentantów. To jedyne sprawiedliwe rozwiazanie,
˛
Dumbledore.
— Ależ, Karkarow, to niemożliwe — powiedział Bagman. — Czara Ognia
wygasła. . . i nie zapłonie ponownie aż do nast˛epnego turnieju. . .
— . . . w którym Durmstrang na pewno nie weźmie udziału! — krzyknał
˛ Karkarow. — Po tych wszystkich naradach, negocjacjach i kompromisach nie spodziewałem si˛e, że dojdzie do czegoś takiego! Zastanawiam si˛e, czy nie wyjechać
natychmiast!
— Próżne gadanie, Karkarow — zagrzmiał głos spod drzwi. — Nie możesz teraz opuścić swojego reprezentanta. A on musi wziać
˛ udział w turnieju. Oni wszyscy musza˛ wziać
˛ udział w turnieju. Wiaż
˛ acy
˛ magiczny kontrakt, jak powiedział
Dumbledore. Bardzo wygodne, co?
Do komnaty wszedł Moody. Pokuśtykał do kominka, przy każdym kroku stukajac
˛ złowieszczo drewniana˛ noga.˛
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— Wygodne? — powtórzył Karkarow. — Obawiam si˛e, że nie rozumiem.
Harry mógłby przysiac,
˛ że Karkarow chciał, by jego głos zabrzmiał lekceważaco,
˛ tak jakby Moody powiedział coś nie zasługujacego
˛
na uwag˛e. Zdradziły go
jednak r˛ece, które bezwiednie zacisn˛eły si˛e w pi˛eści.
— Nie rozumiesz? — powiedział cicho Moody. — To bardzo proste, Karkarow. Ktoś wrzucił do czary nazwisko Pottera, wiedzac,
˛ że b˛edzie musiał wziać
˛
udział w turnieju, jeśli czara je wyrzuci.
— Il est de toute évidence. . . ktoś, kto chciał dać ’Ogwart double-szans˛e! —
zawołała madame Maxime.
— Całkowicie si˛e z pania˛ zgadzam, madame Maxime — rzekł Karkarow, kłaniajac
˛ si˛e jej. — Złoż˛e skarg˛e w Ministerstwie Magii i w Mi˛edzynarodowej Konfederacji Czarodziejów. . .
— Jeśli już ktoś ma powody, by si˛e skarżyć, to tylko Potter — warknał
˛ Moody — ale. . . dziwna rzecz. . . nie słyszałem, by wypowiedział choćby jedno słowo. . .
— Czemu mialbi si˛e skarzic? — wybuchła Fleur Delacour, tupiac
˛ noga.˛ — Jemu nagle dali szansy w tym turnieju! My na to wyciekali i wyciekali cali tygodni!
Tu chodzi o ’onor Beauxbatons! Tysiacy
˛ galeoni! Za taki szansy wielu by umarli!
— Być może właśnie ktoś żywi nadziej˛e, że Potter umrze, jak dostanie taka˛ szans˛e — powiedział Moody, a w jego głosie dało si˛e odczuć leciutkie echo
śmiechu.
Po tych słowach zaległo pełne napi˛ecia milczenie. Ludo Bagman, który teraz
miał już bardzo wystraszona˛ min˛e, zakołysał si˛e nerwowo na pi˛etach i powiedział:
— Moody. . . mój stary. . . co ty opowiadasz!
— Wszyscy wiemy, że profesor Moody uważa poranek za stracony, jeśli przed
obiadem nie wykryje sześciu spisków na swoje życie — powiedział głośno Karkarow. — Najwidoczniej teraz uczy młodych ludzi, żeby i oni bali si˛e morderczych
zamachów. Dziwna to cecha u nauczyciela obrony przed czarna˛ magia,˛ Dumbledore, ale na pewno miałeś swoje powody.
— Ja sobie wyobrażam spiski, tak? — zagrzmiał Moody. — Widz˛e wsz˛edzie
morderców, tak? Ten, kto wrzucił do czary kartk˛e z nazwiskiem tego chłopca,
musiał być bardzo zr˛ecznym i dobrze wyszkolonym czarodziejem. . .
— Ach, a ma na to jaki dowody? — zapytała madame Maxime, wznoszac
˛
swoje olbrzymie r˛ece.
— Ten ktoś oszukał bardzo pot˛eżny obiekt magiczny! — rzekł Moody. —
Musiał użyć wyjatkowo
˛
silnego zakl˛ecia Confundus, żeby wykiwać czar˛e tak, by
zapomniała o tym, że tylko trzy szkoły uczestnicza˛ w turnieju. . . Podejrzewam,
że przy nazwisku tego chłopca podano nazw˛e czwartej szkoły, żeby wygladało,
˛
że jest jedynym kandydatem w swojej kategorii. . .
— Chyba bardzo długo nad tym rozmyślałeś, Moody — powiedział chłodno Karkarow. — To genialna hipoteza. . . Ale słyszałem, że niedawno przyszło
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ci do głowy, że twój prezent urodzinowy to chytrze zamaskowane jajo bazyliszka i roztrzaskałeś je na drobne kawałki, zanim si˛e zorientowałeś, że to budzik.
Musisz wi˛ec nas zrozumieć, jeśli nie b˛edziemy traktować twoich hipotez zbyt poważnie. . .
— Sa˛ tacy, którzy wykorzystaja˛ każda˛ niewinna˛ okazj˛e, by osiagn
˛ ać
˛ swój
cel — odparł Moody jadowitym tonem. — Taki już mam zawód, Karkarow. . .
A polega on na przewidywaniu, w jaki sposób moga˛ nas zaatakować mistrzowie
czarnej magii. . . Powinieneś o tym pami˛etać. . .
— Alastorze! — krzyknał
˛ Dumbledore ostrzegawczym tonem.
Harry zastanawiał si˛e przez chwil˛e, do kogo dyrektor mówi, ale później zdał
sobie spraw˛e, że „Szalonooki” nie może być imieniem Moody’ego. Moody zamilkł, choć wciaż
˛ wpatrywał si˛e w Karkarowa z widoczna˛ satysfakcja˛ — twarz
Karkarowa płon˛eła niezdrowym rumieńcem.
— Nie wiemy, jak doszło do takiej sytuacji — powiedział Dumbledore, zwracajac
˛ si˛e do wszystkich obecnych. — Wydaje mi si˛e jednak, że nie mamy wyboru,
musimy ja˛ zaakceptować. Zarówno Cedrik, jak i Harry zostali wybrani, by wziać
˛
udział w Turnieju Trójmagicznym. I dlatego wezma˛ w nim udział. . .
— Ach, Dumbli-dorr, ale. . .
— Moja droga madame Maxime, jeśli ma pani jakaś
˛ inna˛ propozycj˛e, wysłucham jej z najwyższa˛ przyjemnościa.˛
Czekał, ale madame Maxime milczała, patrzac
˛ na niego spode łba. I nie ona
jedna. Snape też był wściekły, a Karkarow posiniał ze złości. Natomiast Bagman
sprawiał wrażenie podekscytowanego ta˛ sytuacja.˛
— No to co, rozwijamy żagle? — zapytał, zacierajac
˛ r˛ece i uśmiechajac
˛ si˛e
ochoczo. — Udzielimy instrukcji naszym zawodnikom? Barty, może ty?
Pan Crouch zrobił taka˛ min˛e, jakby ocknał
˛ si˛e z gł˛ebokiej zadumy.
— Tak. . . instrukcje. Tak. . . pierwsze zadanie. . .
Podszedł do kominka. Z bliska wydał si˛e Harry’emu chory. Miał sine cienie
pod oczami, a pomarszczona skóra miała jakiś niezdrowy, papierowy wyglad.
˛ Od
czasu mistrzostw świata w quidditchu bardzo si˛e zmienił.
— Pierwsze zadanie ma sprawdzić wasza˛ odwag˛e — zwrócił si˛e do Harry’ego,
Cedrika, Fleur i Kruma — wi˛ec nie powiemy wam, na czym ono polega. M˛estwo
w obliczu nieznanego jest ważna˛ cecha˛ dobrego czarodzieja. . . bardzo ważna.˛ . .
Pierwsze zadanie czeka was dwudziestego czwartego listopada, a b˛edziecie je wykonywać na oczach wszystkich innych uczniów i zespołu s˛edziów. Zawodnikom
nie wolno prosić nauczycieli o pomoc w wykonaniu turniejowych zadań i nie wolno im takiej pomocy przyjać.
˛ B˛edziecie uzbrojeni tylko w różdżki. Po wykonaniu
pierwszego zadania otrzymacie instrukcje dotyczace
˛ zadania drugiego. Ze wzgl˛edu na wymagajacy
˛ i czasochłonny charakter zadań turniejowych, reprezentanci
szkół b˛eda˛ w tym roku zwolnieni z egzaminów końcowych.
Pan Crouch spojrzał na Dumbledore’a.
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— To chyba wszystko, Albusie?
— Myśl˛e, że tak — odpowiedział Dumbledore, wciaż
˛ patrzac
˛ na pana Croucha
z lekkim niepokojem. — Na pewno nie zechcesz zostać na noc w Hogwarcie,
Barty?
— Nie, Dumbledore, musz˛e wracać do ministerstwa. To bardzo trudny okres,
mamy mnóstwo pracy. . . Zostawiłem na stanowisku tego młodzieńca, Weatherby’ego. Ma dużo zapału. . . szczerze mówiac,
˛ może troch˛e za dużo. . .
— Ale przynajmniej napijemy si˛e czegoś razem, co? — zapytał Dumbledore.
— Daj si˛e skusić, Barty, ja zostaj˛e! — odezwał si˛e Bagman. — To, co dzieje
si˛e tu, w Hogwarcie, jest o wiele bardziej podniecajace
˛ niż robota w ministerstwie!
— Nie sadz˛
˛ e, Ludo — odrzekł Crouch z nuta˛ swojego dawnego zniecierpliwienia.
— Profesorze Karkarow, madame Maxime. . . — zaczał
˛ Dumbledore — wypijemy po szklaneczce czegoś rozgrzewajacego
˛
przed pójściem do łóżek?
Ale madame Maxime już obj˛eła Fleur za ramiona i wyprowadzała ja˛ pospiesznie z komnaty. Harry dosłyszał, jak obie rozmawiaja˛ bardzo szybko po francusku.
Karkarow skinał
˛ na Kruma i obaj wyszli, bardzo poruszeni, ale milczacy.
˛
— Harry, Cedriku, powinniście już iść spać — rzekł Dumbledore, uśmiechajac
˛ si˛e do nich. — Jestem pewny, że w Gryffindorze i Hufflepuffie czekaja,˛ by
świ˛etować wasz wybór, a byłoby zbrodnia˛ pozbawiać ich tak wspaniałej wymówki do urzadzenia
˛
okropnego zamieszania i hałasu, jakiego si˛e spodziewam.
Harry zerknał
˛ na Cedrika, a ten kiwnał
˛ głowa˛ i wyszli razem.
Wielka Sala już opustoszała, w wyszczerzonych g˛ebach dyń dopalały si˛e świece, co nadawało im tajemniczy, niemal groźny wyglad.
˛
— A wi˛ec znowu gramy przeciwko sobie! — zauważył Cedrik z lekkim
uśmiechem.
— Na to wyglada
˛ — odrzekł Harry. Nic innego nie przychodziło mu do głowy,
w której miał kompletny chaos, jakby mu przetrzaśni˛
˛ eto mózg.
— Wi˛ec powiedz mi — rzekł Cedrik, gdy znaleźli si˛e w sali wejściowej, która˛
teraz oświetlały tylko pochodnie — jak ci si˛e udało wrzucić swoja˛ kartk˛e?
— Nie zrobiłem tego — odpowiedział Harry, patrzac
˛ mu w oczy. — Nie rzucałem żadnej kartki. Mówi˛e ci prawd˛e.
— Ach. . . w porzadku.
˛
— Harry był pewny, że Cedrik mu nie uwierzył. —
No to. . . do zobaczenia.
Zamiast wejść po marmurowych schodach, Cedrik wszedł w drzwi po prawej
stronie. Harry stał przez chwil˛e, słuchajac
˛ jego kroków po kamiennych stopniach
wiodacych
˛
do lochów, a potem zaczał
˛ si˛e wspinać po marmurowych schodach.
Czy uwierzy mu ktokolwiek poza Ronem i Hermiona,˛ czy raczej wszyscy sa˛
przekonani, że to on sam zgłosił si˛e do turnieju? Ale jak oni mogli coś takiego
pomyśleć, przecież jego rywale maja˛ za soba˛ trzy lata nauki magii wi˛ecej od niego. . . przecież stanie w obliczu zadań, które nie tylko sa˛ niebezpieczne, ale maja˛
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być wykonane na oczach setek ludzi! Owszem, myślał o tym. . . fantazjował. . .
ale to był tylko żart, jałowe marzenia. . . przecież nigdy poważnie nie liczył na
swój udział w turnieju.
Tymczasem ktoś inny o tym pomyślał, ktoś inny chciał, żeby to on si˛e zgłosił, ktoś zadbał, żeby Czara wyrzuciła jego nazwisko. Dlaczego? Żeby zrobić mu
frajd˛e? Jakoś nie bardzo w to wierzył. . .
Żeby zobaczyć go, jak zrobi z siebie głupca? No, jeśli tak, to ten ktoś jest już
bardzo bliski celu. . .
A może po to, żeby wystawić go na pewna˛ śmierć? Może Moody wcale nie
jest zwariowanym emerytem, który wsz˛edzie widzi zagrożenie? Może ktoś znał
jakaś
˛ sztuczk˛e, dzi˛eki której wrzucił do czary świstek z jego nazwiskiem? Czy
ktoś naprawd˛e chce go zabić?
Na to ostatnie pytanie natychmiast udzielił sobie odpowiedzi. Tak, ktoś pragnie jego śmierci, ktoś pragnie jego śmierci od chwili, gdy skończył zaledwie rok:
Lord Voldemort. Ale jak by mu si˛e udało wrzucić jego nazwisko do Czary Ognia?
Przecież przebywa gdzieś daleko, w jakimś odległym kraju, samotny. . . słaby. . .
pozbawiony mocy. . .
A jednak w tym śnie, tuż zanim przebudził si˛e z bolac
˛ a˛ blizna,˛ widział, że Voldemort nie był sam. Rozmawiał z Glizdogonem. . . planował śmierć Harry’ego. . .
Wzdrygnał
˛ si˛e na widok Grubej Damy. Nogi same go niosły, nawet nie wiedział gdzie. Zaskoczyło go również, że nie była sama w swych ramach. Obok
niej siedziała owa pomarszczona czarownica, która na jego widok przeskoczyła
do sasiedniego
˛
obrazu, kiedy wszedł do bocznej komnaty na dole. Musiała przeskakiwać błyskawicznie z obrazu na obraz przez siedem pi˛eter, żeby dostać si˛e tu
przed nim. A teraz i ona, i Gruba Dama wpatrywały si˛e w niego z najwyższym
zainteresowaniem.
— No, no, no — powiedziała Gruba Dama. — Violet właśnie mi o wszystkim
opowiedziała. Wi˛ec kto został reprezentantem szkoły?
— Banialuki — burknał
˛ Harry.
— Żadne banialuki! — oburzyła si˛e blada czarownica.
— Nie, nie, Violet, to tylko hasło — uspokoiła ja˛ Gruba Dama i wyskoczyła
do przodu na zawiasach, żeby wpuścić Harry’ego do pokoju wspólnego.
Ryk, jaki rozdarł mu uszy, gdy tylko otworzyła si˛e dziura pod portretem, prawie zwalił go z nóg. W nast˛epnej chwili został wciagni˛
˛ ety do pokoju wspólnego
przez blisko tuzin rak
˛ i stanał
˛ przed całym domem Gryffindoru, a wszyscy wrzeszczeli, klaskali i gwizdali.
— Dlaczego nam nie powiedziałeś, że si˛e zgłosiłeś? — ryknał
˛ Fred, troch˛e
obrażony, a troch˛e zachwycony.
— Jak to zrobiłeś, że broda ci nie wyrosła? Ale numer! — krzyknał
˛ George.
— Ja tego nie zrobiłem — powiedział Harry. — Ja nie wiem, jak. . .
Ale już rzuciła si˛e na niego Angelina.
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— Och. . . no pewnie, żal mi, że to nie ja, ale jednak przynajmniej ktoś
z Gryffindoru. . .
— B˛edziesz mógł odpłacić Diggory’emu za ostatni mecz quidditcha, Harry! — zapiszczała Katie Bell, druga szukajaca
˛ Gryfonów.
— Harry, zdobyliśmy żarcie, cz˛estuj si˛e. . .
— Nie jestem głodny. Najadłem si˛e podczas uczty. . .
Ale nikt nie chciał słyszeć, że nie jest głodny, nikt nie chciał słyszeć, że to nie
on wrzucił swoje nazwisko do czary, nikt nie chciał zauważyć, że nie jest w nastroju do zabawy i świ˛etowania. . . Lee Jordan wytrzasnał
˛ skadś
˛ flag˛e Gryffindoru
i uparł si˛e, by owinać
˛ nia˛ Harry’ego jak płaszczem. Harry nie mógł uciec; za każdym razem, gdy próbował prześliznać
˛ si˛e do schodów wiodacych
˛
do sypialni,
tłum g˛estniał, wmuszono w niego kolejna˛ butelk˛e kremowego piwa, wciskano mu
w r˛ece chrupki i orzeszki. . . Każdy chciał si˛e dowiedzieć, w jaki sposób przechytrzył Dumbledore’a, przekraczajac
˛ Lini˛e Wieku, i jak mu si˛e udało wrzucić do
Czary Ognia kartk˛e ze swoim nazwiskiem. . .
— Ja tego nie zrobiłem — powtarzał. — Nie mam poj˛ecia, jak to si˛e stało.
Ale nikt nie zwracał na to najmniejszej uwagi. Równie dobrze mógłby w ogóle
nic nie mówić.
— Jestem zm˛eczony! — wrzasnał
˛ w końcu po upływie blisko pół godziny. —
Nie, poważnie, George. . . id˛e do łóżka. . .
Pragnał
˛ przede wszystkim odnaleźć swoich przyjaciół, ostoj˛e rozsadku
˛
i normalności, ale nigdzie ich nie dostrzegł. Powtarzajac,
˛ że jest śpiacy,
˛ przedarł si˛e
jakoś przez tłum do stóp schodów, gdzie o mały włos nie wpadł na dwóch małych
Creeveyów, którzy zaczaili si˛e na niego. W końcu udało mu si˛e pozbyć wszystkich
i pop˛edził ile sił w nogach do sypialni.
Z wielka˛ ulga˛ zobaczył Rona, leżacego
˛
na łóżku w pustym dormitorium. Był
kompletnie ubrany. Gdy Harry zatrzasnał
˛ za soba˛ drzwi, Ron spojrzał na niego,
nie ruszajac
˛ si˛e z łóżka.
— Gdzie ty byłeś? — zapytał Harry.
— Och, cześć — mruknał
˛ Ron.
Uśmiechał si˛e, ale był to bardzo dziwny, wymuszony uśmiech. Harry nagle
zdał sobie spraw˛e, że wciaż
˛ ma na sobie szkarłatna˛ flag˛e Gryffindoru, która˛ obwiazał
˛ go Lee. Chciał ja˛ szybko zdjać,
˛ ale w˛ezeł nie chciał puścić. Ron leżał
nieruchomo na łóżku, obserwujac
˛ jego wysiłki.
— Moje gratulacje — powiedział, kiedy Harry’emu w końcu udało si˛e pozbyć
flagi, która˛ cisnał
˛ w kat.
˛
— Jakie gratulacje, zwariowałeś? — odrzekł Harry, wpatrujac
˛ si˛e w niego.
Tak, z cała˛ pewnościa˛ coś mu si˛e nie podobało w uśmiechu Rona. To w ogóle
nie był uśmiech, raczej grymas.
— Nikt inny nie przekroczył Linii Wieku — powiedział Ron. — Nawet Fredowi i George’owi si˛e nie udało. Czego użyłeś? Peleryny-niewidki?
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— W pelerynie-niewidce nie przekroczyłbym tej linii — powiedział powoli
Harry.
— No tak, słusznie. Pomyślałem sobie, że jakbyś jej użył, tobyś mi powiedział, bo przecież zmieścilibyśmy si˛e pod nia˛ we dwóch, prawda? Ale znalazłeś
jakiś inny sposób, tak?
— Posłuchaj — rzekł Harry — ja nie wrzuciłem swojego nazwiska do Czary
Ognia. Ktoś inny musiał to zrobić.
Ron uniósł brwi.
— Ktoś inny? A niby po co?
— Nie wiem. — Harry poczuł, że zabrzmiałoby bardzo melodramatycznie,
gdyby powiedział: „żeby mnie zabić”.
Ron uniósł brwi tak wysoko, że prawie znikły mu pod czupryna.˛
— No dobra, ale mnie mógłbyś powiedzieć — rzekł. — Nie chcesz, żeby ktoś
inny o tym wiedział, rozumiem, ale dlaczego zadajesz sobie tyle trudu, żeby kłamać, przecież nie masz przez to kłopotów, prawda? Ta przyjaciółka Grubej Damy,
Violet, wszystko nam opowiedziała, już wiemy, że Dumbledore pozwolił ci startować. Tysiac
˛ galeonów nagrody, co? No i nie b˛edziesz musiał zdawać egzaminów
pod koniec roku. . .
— Ja nie wrzuciłem swojego nazwiska do czary! — krzyknał
˛ Harry, czujac,
˛
że ogarnia go złość.
— No jasne, w porzadku
˛
— powiedział Ron tym samym ironicznym tonem
co Cedrik. — Ale rano mówiłeś, że zrobiłbyś to w nocy, tak żeby nikt ci˛e nie
zauważył. Nie jestem taki głupi, za jakiego mnie uważasz.
— A sprawiasz wrażenie, jakbyś był — warknał
˛ Harry.
— Tak? — Teraz na twarzy Rona nie było już uśmiechu, ani wymuszonego,
ani naturalnego. — Wiesz co, Harry, pewno chcesz si˛e już położyć, jutro b˛edziesz
musiał wcześnie wstać. . . na sesj˛e zdj˛eciowa˛ albo coś w tym rodzaju.
I zasunał
˛ kotary wokół swojego łóżka z baldachimem. Harry stał przy
drzwiach i gapił si˛e na czerwony aksamit, ukrywajacy
˛ teraz jedna˛ z tych niewielu
osób na świecie, co do których tak był pewny, że mu uwierza.˛

ROZDZIAŁ OSIEMNASTY

Sprawdzanie różdżek
Kiedy Harry obudził si˛e w niedziel˛e rano, przez chwil˛e nie wiedział, dlaczego czuje si˛e tak podle. A potem zwaliło si˛e na niego wspomnienie poprzedniego
wieczoru. Usiadł i gwałtownie rozsunał
˛ kotary swojego łóżka, zamierzajac
˛ porozmawiać z Ronem, zmusić go, by mu uwierzył — ale łóżko Rona było puste;
musiał już pójść na śniadanie.
Ubrał si˛e i zszedł spiralnymi schodami do pokoju wspólnego. Gdy tylko tam
si˛e pojawił, ci, którzy już zjedli śniadanie, powitali go okrzykami i oklaskami. Perspektywa zejścia na dół do Wielkiej Sali i spotkania si˛e z reszta˛ Gryfonów, traktujacych
˛
go jak bohatera, nie była wcale zach˛ecajaca,
˛ ale pozostanie tutaj oznaczało
z kolei osaczenie przez braci Creeveyów, którzy już machali do niego jak zwariowani, by do nich podszedł. Ruszył wi˛ec stanowczym krokiem do dziury pod
portretem, przełazi przez nia˛ i znalazł si˛e twarza˛ w twarz z Hermiona.˛
— Cześć — powiedziała, wyciagaj
˛ ac
˛ do niego stosik grzanek, które niosła na
serwetce. — Przyniosłam ci coś do jedzenia. Chcesz si˛e przejść?
— Dobry pomysł — zgodził si˛e Harry z wdzi˛ecznościa.˛
Zeszli na dół, przeci˛eli szybko sal˛e wejściowa,˛ nie patrzac
˛ w stron˛e Wielkiej
Sali, i wkrótce zmierzali już przez błonie ku jezioru, gdzie zakotwiczony przy
brzegu statek z Durmstrangu odbijał si˛e w ciemnej wodzie. Poranek był chłodny, wi˛ec chrupali grzanki idac,
˛ a Harry opowiadał Hermionie, co si˛e wydarzyło
po tym, jak poprzedniego wieczoru wywołano go od stołu Gryffindoru. Ku jego
wielkiej uldze, Hermiona uwierzyła mu, nie zadajac
˛ zb˛ednych pytań.
— Byłam pewna, że nie zgłosiłeś si˛e sam — powiedziała, kiedy skończył
opowiadać jej o tym, co zaszło w komnacie za stołem nauczycielskim. — Wystarczyło spojrzeć na twoja˛ twarz, kiedy Dumbledore wyczytał twoje nazwisko!
Pytanie tylko, kto to zrobił. Bo Moody ma racj˛e, Harry, tego nie mógł zrobić żaden
uczeń. . . Przecież nikomu nie udałoby si˛e oszukać Czary Ognia albo przekroczyć
linii Dumbledore’a. . .
— Widziałaś dzisiaj Rona? — przerwał jej Harry.
Hermiona zawahała si˛e.
— Eee. . . tak. . . był na śniadaniu.
— Wciaż
˛ wierzy, że sam si˛e zgłosiłem?
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— No. . . nie, chyba nie do końca — odpowiedziała Hermiona niezbyt pewnym tonem.
— Co to znaczy „nie do końca”?
— Och, Harry, przecież to takie oczywiste! — wybuchła Hermiona. — On
jest zazdrosny!
— Zazdrosny? — zdziwił si˛e Harry. — O co? Przecież chyba by nie chciał
zrobić z siebie głupka na oczach całej szkoły, prawda?
— Zrozum — powiedziała Hermiona cierpliwym tonem — to ty zawsze wzbudzasz ogólne zainteresowanie, przecież sam o tym dobrze wiesz. Wiem, że to nie
twoja wina — dodała szybko, widzac,
˛ że Harry skrzywił si˛e i otworzył usta —
wiem, że sam si˛e o to nie starasz. . . ale. . . zrozum, w domu Ron wciaż
˛ musi rywalizować ze swoimi starszymi braćmi, a ty jesteś jego najlepszym przyjacielem
i jesteś naprawd˛e sławny. Jak ludzie was razem spotykaja,˛ to on przestaje istnieć.
Jakoś to znosi, nigdy nie robi żadnych uwag, ale chyba tym razem już nie wytrzymał.
— Wspaniale — powiedział gorzko Harry. — Naprawd˛e super. Przekaż mu, że
ch˛etnie si˛e z nim zamieni˛e. Powiedz mu, że. . . prosz˛e bardzo. . . niech spróbuje. . .
jak to jest, kiedy wszyscy bez przerwy gapia˛ si˛e na twoje czoło. . .
— Nic mu nie b˛ed˛e mówiła — uci˛eła Hermiona. — Sam mu powiedz. Tylko
w ten sposób można to rozwiazać.
˛
— Nie b˛ed˛e si˛e za nim uganiał, żeby pomóc mu dorosnać!
˛ — krzyknał
˛ Harry
tak głośno, że kilka sów uleciało z pobliskiego drzewa. — Może mi uwierzy, że
nie sprawi mi to żadnej przyjemności, jak złami˛e kark albo. . .
— To nie jest śmieszne — powiedziała cicho Hermiona. — To wcale nie jest
śmieszne. — Wygladała
˛
na poważnie zaniepokojona.˛ — Harry, myślałam nad
tym. . . i wiesz, co powinniśmy zrobić, prawda? Jak tylko wrócimy do zamku. . .
— Tak, dać Ronowi zdrowego kopa. . .
— Musisz napisać do Syriusza. Musisz mu napisać, co si˛e tutaj stało. Przecież prosił ci˛e, żebyś mu donosił o wszystkim, co si˛e dzieje w Hogwarcie. Jakby
si˛e spodziewał, że coś takiego może si˛e wydarzyć. Wzi˛ełam kawałek pergaminu
i pióro. . .
— Nawet o tym nie myśl — rzekł Harry, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e niespokojnie, czy
ktoś ich nie podsłuchuje, ale na błoniach nie było nikogo. — Wrócił do kraju,
bo rozbolała mnie blizna. Jak mu napisz˛e, że ktoś wplatał
˛ mnie w ten turniej, to
natychmiast tu przyb˛edzie i. . .
— On chciał, żebyś mu o wszystkim donosił — powtórzyła z powaga˛ Hermiona. — Zreszta˛ i tak si˛e o tym dowie. . .
— Niby jak?
— Harry, przecież wszyscy si˛e o tym dowiedza.˛ Ten turniej budzi powszechne zainteresowanie, a ty jesteś sławny. Byłabym zaskoczona, gdyby nie napisano
o tym w „Proroku Codziennym”. Przecież pisza˛ o tobie w połowie ksiażek
˛
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świ˛econych Sam-Wiesz-Komu. . . A byłoby lepiej, gdyby Syriusz dowiedział si˛e
tego od ciebie, naprawd˛e.
— No dobra, dobra, napisz˛e do niego — powiedział Harry, wrzucajac
˛ do wody
ostatnia˛ grzank˛e.
Przez chwil˛e stali, patrzac
˛ na chybocac
˛ a˛ si˛e na powierzchni jeziora grzank˛e,
póki nie wyłoniła si˛e wielka macka, która porwała ja˛ i wciagn˛
˛ eła pod wod˛e. Wtedy
odwrócili si˛e, by wrócić do zamku.
— Jaka˛ sow˛e mam wysłać? — zapytał Harry, kiedy wspinali si˛e po schodach. — Napisał, żebym nie wysyłał Hedwigi.
— Poproś Rona, żeby ci pożyczył swoja.˛
— Nie b˛ed˛e Rona o nic prosił — oświadczył stanowczo Harry.
— To weź któraś
˛ ze szkolnych. Każdy może ich użyć.
Poszli do sowiarni. Hermiona wr˛eczyła Harry’emu kawałek pergaminu, pióro
i kałamarz, a sama zacz˛eła spacerować wzdłuż długich żerdzi, przygladaj
˛ ac
˛ si˛e
różnym gatunkom sów. Harry usiadł przy ścianie, by napisać list.
Drogi Syriuszu,
prosiłeś mnie, żebym Ci donosił o wszystkim, co si˛e dzieje w Hogwarcie, wi˛ec
pisz˛e: nie wiem, czy już słyszałeś, że w tym roku odb˛edzie si˛e tu Turniej Trójmagiczny, a w sobot˛e wieczorem ogłoszono, że b˛ed˛e czwartym zawodnikiem. Nie
wiem, kto wrzucił moje nazwisko do Czary Ognia, bo ja tego nie zrobiłem. Drugim
reprezentantem Hogwartu jest Cedrik Diggory z Hufflepuffu.
Przerwał pisanie i zamyślił si˛e. Bardzo pragnał
˛ zwierzyć si˛e z niepokoju, który dr˛eczył go od minionego wieczoru, ale nie potrafił ubrać tego w słowa, wi˛ec
zanurzył ponownie pióro w kałamarzu i napisał:
Mam nadziej˛e, że z Toba˛ i z Hardodziobem wszystko w porzadku
˛
— Harry.
— Skończyłem — oznajmił Hermionie, wstajac
˛ i otrzepujac
˛ szat˛e ze słomy.
Hedwiga natychmiast sfrun˛eła mu na rami˛e i wyciagn˛
˛ eła nóżk˛e.
— Nie możesz lecieć — powiedział jej Harry, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e za szkolnymi
sowami. — Musz˛e wysłać jedna˛ z tych. . .
Hedwiga zahuczała głośno i odbiła si˛e od jego ramienia tak gwałtownie, że
pazury rozci˛eły mu skór˛e, a potem usiadła tyłem na najbliższej żerdzi, podczas
gdy on przywiazywał
˛
list do nóżki wielkiej płomykówki. Potem wyciagn
˛ ał
˛ r˛ek˛e,
by pogłaskać Hedwig˛e, ale ta klapn˛eła groźnie dziobem i odfrun˛eła na najwyższe
żerdzie.
— Najpierw Ron, teraz ty — mruknał
˛ ze złościa˛ Harry. — To naprawd˛e nie
moja wina.
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Jeśli Harry si˛e spodziewał, że sytuacja si˛e poprawi, gdy już wszyscy przyzwyczaja˛ si˛e do tego, że jest drugim reprezentantem Hogwartu, to nast˛epny dzień
wykazał, jak bardzo si˛e mylił. Nie mógł już dłużej unikać reszty szkoły, bo zacz˛eły si˛e lekcje — a było jasne, że reszta szkoły, podobnie jak Gryfoni, trwała
w przekonaniu, że Harry sam zgłosił si˛e do turnieju. Tyle że poza Gryfonami nikt
inny nie uważał tego za powód do zachwytu.
Puchoni, którzy zwykle utrzymywali bardzo dobre stosunki z Gryfonami, zacz˛eli si˛e do nich odnosić bardzo chłodno. Wystarczyła jedna lekcja zielarstwa, by
si˛e o tym przekonać. Puchoni wyraźnie uważali, że Harry pozbawił ich reprezentanta pełni chwały, tym bardziej, że dom Hufflepuffu bardzo rzadko chwały dost˛epował, a Cedrik był jednym z tych niewielu, którzy na nia˛ kiedykolwiek zapracowali, jako że miał główny udział w zwyci˛estwie swojej drużyny nad Gryffindorem
w meczu quidditcha. Ernie Macmillan i Justyn Finch-Fletchley, z którymi Harry
zawsze si˛e przyjaźnił, nie odezwali si˛e do niego ani słowem, chociaż pracowali
z nim przy jednej tacy nad przesadzaniem skaczacych
˛
bulw, a gdy jedna z bulw
wyrwała si˛e Harry’emu z uścisku i chlasn˛eła go mocno w twarz, roześmiali si˛e
dość paskudnie. Ron też milczał jak zakl˛ety. Hermiona siedziała mi˛edzy nimi, próbujac
˛ nawiazać
˛ rozmow˛e, ale choć obaj odpowiadali jej normalnie, unikali swoich
spojrzeń. Harry miał wrażenie, że nawet profesor Sprout traktuje go chłodno —
no, ale w końcu była opiekunka˛ Hufflepuffu.
W normalnych warunkach cieszyłby si˛e na spotkanie z Hagridem, ale lekcja
opieki nad magicznymi stworzeniami oznaczała, że spotka si˛e też ze Ślizgonami — po raz pierwszy od chwili, gdy ogłoszono, że i on weźmie udział w turnieju.
Jak było do przewidzenia, Malfoy pojawił si˛e przed chatka˛ Hagrida ze swoim
zwykłym drwiacym
˛
uśmiechem.
— Popatrzcie, chłopaki, a oto i nasz reprezentant — powiedział do Crabbe’a
i Goyle’a, gdy tylko znalazł si˛e dostatecznie blisko Harry’ego. — Macie albumy
do autografów? Lepiej postarajcie si˛e o jego podpis teraz, bo wkrótce może go
zabraknać
˛ mi˛edzy nami. . . W końcu połow˛e uczestników Turnieju Trójmagicznego spotkała śmierć. Jak sadzisz,
˛
Potter, długo wytrzymasz? Bo ja id˛e o zakład,
że przez dziesi˛eć minut pierwszego zadania.
Crabbe i Goyle zarechotali usłużnie, ale Malfoy musiał na tym poprzestać, bo
zza chatki wyszedł Hagrid ze stosem skrzynek w r˛eku; w każdej była uwi˛eziona jedna bardzo duża sklatka
˛ tylnowybuchowa. Ku zgrozie wszystkich zaczał
˛ im
wyjaśniać, że sklatki
˛ zabijaja˛ si˛e nawzajem z powodu nadmiaru energii, wobec
czego odtad
˛ zadaniem każdego ucznia b˛edzie wyprowadzanie ich na spacer. Jedyna˛ dobra˛ strona˛ tego pomysłu było to, że Malfoy przestał si˛e zajmować Harrym.
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— Wyprowadzić coś takiego na spacer? — powtórzył z odraza,˛ zagladaj
˛ ac
˛ do
jednej ze skrzynek. — A niby gdzie mamy umocować smycz? Wokół żadła,
˛
tego
wybuchajacego
˛
końca czy ssawki?
— Tu, w środku — powiedział Hagrid, pokazujac
˛ im, jak to zrobić. — Ee. . .
możecie założyć r˛ekawice ze smoczej skóry, tak na wszelki wypadek. Harry,
chodź tutaj i pomóż mi z ta˛ wielka.˛ . . — Najwyraźniej chciał porozmawiać z Harrym na osobności.
Odczekał, aż wszyscy zajma˛ si˛e swoimi sklatkami,
˛
po czym zwrócił si˛e do
Harry’ego bardzo poważnym tonem:
— A wi˛ec. . . tego. . . bierzesz udział. W turnieju. Jako reprezentant szkoły.
— Jako jeden z reprezentantów — poprawił go Harry.
Czarne jak żuki oczy Hagrida wpatrywały si˛e w niego z gł˛ebokim niepokojem.
— Masz poj˛ecie, kto ci˛e w to wpakował, Harry?
— A wi˛ec wierzysz, że to nie ja? — Harry z najwyższym trudem opanował
fal˛e wdzi˛eczności, która go zalała po słowach Hagrida.
— No chyba — burknał
˛ Hagrid. — Powiedziałeś, że to nie ty, a ja ci wierz˛e. . .
Dumbledore też. . . i wszyscy.
— Bardzo bym chciał wiedzieć, kto to zrobił — powiedział z gorycza˛ Harry.
Spojrzeli na błonia. Klasa rozeszła si˛e po trawniku, każdy z najwyższym trudem prowadził swoja˛ sklatk˛
˛ e. Sklatki
˛ miały już ponad trzy stopy długości i wyjat˛
kowa˛ sił˛e. Nie były już nagie i bezbarwne, lecz okrywał je gruby, szarawy chitynowy pancerz. Wygladały
˛
jak skrzyżowanie wielkich skorpionów z wydłużonymi
krabami, ale wciaż
˛ nie miały głów i oczu. Zrobiły si˛e bardzo silne i trudno było
nad nimi zapanować.
— Ale maja˛ radoch˛e, co? — powiedział uradowany Hagrid.
Harry zrozumiał, że mówi o sklatkach,
˛
bo jego koledzy z pewnościa˛ nie sprawiali takiego wrażenia. Co jakiś czas któraś ze sklatek
˛ eksplodowała z donośnym
hukiem, a siła odrzutu wyrzucała ja˛ o kilka jardów do przodu, co powodowało, że
prowadzaca
˛ ja˛ na smyczy osoba ladowała
˛
na brzuchu i sun˛eła po trawie, rozpaczliwie usiłujac
˛ podnieść si˛e na nogi.
— No. . . bo ja wim, Harry — westchnał
˛ nagle Hagrid, patrzac
˛ na niego z niepokojem. — Reprezentant szkoły. . . wyglada
˛ na to, że wszystko trafia si˛e tobie,
no nie?
Harry nie odpowiedział. Tak, wszystko zawsze przytrafia si˛e jemu. . . Mniej
wi˛ecej to samo powiedziała Hermiona, kiedy w niedziel˛e wybrali si˛e na przechadzk˛e nad jezioro. Według niej Ron przestał si˛e do niego odzywać właśnie z tego powodu.
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Nast˛epne dni były dla Harry’ego jednymi z najgorszych, jakie dotad
˛ przeżył
w Hogwarcie. Coś podobnego przytrafiło mu si˛e w drugiej klasie, kiedy przez par˛e miesi˛ecy wi˛ekszość uczniów podejrzewała, że to on atakował swoich kolegów.
Ale wtedy Ron był po jego stronie. Teraz pomyślał, że łatwiej byłoby to znieść
majac
˛ poparcie Rona, ale nie zamierzał nakłaniać go do rozmowy, skoro Ron wyraźnie sobie tego nie życzył. Było mu wi˛ec ci˛eżko i czuł si˛e bardzo osamotniony,
a ze wszystkich stron spotykał si˛e z niech˛ecia˛ i wzgarda.˛
Zachowanie Puchonów mógł jakoś zrozumieć, choć sprawiało mu przykrość;
w końcu kibicowali swojemu zawodnikowi. Ze strony Ślizgonów nie mógł si˛e
spodziewać niczego dobrego — nigdy go nie lubili i trudno było si˛e temu dziwić,
skoro tyle razy walnie si˛e przyczynił do zwyci˛estwa Gryffindoru nad Slytherinem, zarówno w rozgrywkach quidditcha, jak i w rywalizacji domów. Miał jednak nadziej˛e, że może Krukoni nie b˛eda˛ mieli powodu, by traktować go gorzej od
Cedrika. Mylił si˛e jednak. Wi˛ekszość Krukonów zdawała si˛e sadzić,
˛
że sprytnie
oszukał Czar˛e Ognia dla sławy.
Trudno było zaprzeczyć, że Cedrik o wiele bardziej pasował do roli reprezentanta szkoły niż on. Wyjatkowo
˛
przystojny, z prostym nosem, ciemnymi włosami
i szarymi oczami — nie wiadomo było, kto w tych dniach budził wi˛ekszy zachwyt, on czy Wiktor Krum. Harry widział niedawno te same dziewczyny z szóstej klasy, którym tak zależało na autografie Kruma, jak błagały Cedrika, by im
si˛e podpisał na szkolnych torbach.
Tymczasem wciaż
˛ nie było odpowiedzi od Syriusza, Hedwiga nadal była obrażona, profesor Trelawney przepowiedziała mu śmierć jeszcze bardziej stanowczo
niż zwykle, a na lekcji z profesorem Flitwickiem tak mu źle poszło przy zakl˛eciach przywołujacych,
˛
że dostał dodatkowa˛ prac˛e domowa˛ — jako jedyny, pomijajac
˛ Neville’a.
— Harry, to naprawd˛e nie jest takie trudne — zapewniała go Hermiona, gdy
wyszli z klasy; sama przez cała˛ lekcj˛e sprawiała, że różne przedmioty przylatywały jej do rak,
˛ jakby była magnesem dla gabek
˛
do tablicy, koszy do śmieci
i lunaskopów. — Po prostu nie koncentrowałeś si˛e na tym jak należy. . .
— A dziwisz si˛e dlaczego? — mruknał
˛ pos˛epnie Harry, gdy przeszedł obok
nich Cedrik Diggory w otoczeniu dużej grupy wdzi˛eczacych
˛
si˛e do niego dziewczyn; wszystkie spojrzały na Harry’ego tak, jakby był wyjatkowo
˛
wielka˛ tylnowybuchowa˛ sklatk
˛ a.˛ — Zreszta.˛ . . nieważne. Po południu mamy jeszcze dwie
godziny eliksirów. . .
Podwójna lekcja eliksirów zawsze była okropnym przeżyciem, ale w tych
dniach przypominała tortury. Siedzieć przez półtorej godziny w lochu razem ze
Snape’em i Ślizgonami, którzy mścili si˛e na Harrym ile wlazło za to, że śmiał
zostać reprezentantem szkoły, było dla Harry’ego jednym z najgorszych doświad191

czeń, jakie mógł sobie wyobrazić. Już raz przez nie przeszedł w ostatni piatek,
˛
kiedy Hermiona, która siedziała obok niego, musiała mu wciaż
˛ powtarzać szeptem: „Nie zwracaj na nich uwagi, nie zwracaj uwagi, nie zwracaj uwagi”, a nic
nie wskazywało, by dzisiaj miało być lepiej.
Kiedy razem z Hermiona˛ pojawił si˛e po drugim śniadaniu przed lochem Snape’a, Ślizgoni już czekali, a każdy miał na piersiach wielka˛ odznak˛e. Przez chwil˛e
pomyślał, że to odznaki stowarzyszenia WESZ, ale potem zobaczył, że wszystkie
głosza˛ to samo hasło, wypisane świecacymi
˛
czerwonymi literami, które płon˛eły
jak neony w mrocznym podziemnym korytarzu:
Kibicuj CEDRIKOWI DIGGORY’EMU
PRAWDZIWEMU reprezentantowi Hogwartu!
— Podoba ci si˛e, Potter? — zapytał głośno Malfoy, kiedy Harry podszedł. —
Ale to jeszcze nie wszystko. . . zobacz!
Przycisnał
˛ swoja˛ odznak˛e, a hasło znikło i pojawiło si˛e nowe, tym razem wypisane świecacymi
˛
zielonymi literami:
POTTER CUCHNIE
Ślizgoni zawyli ze śmiechu. Każdy przycisnał
˛ swoja˛ odznak˛e, aż wokół Harry’ego zapłon˛eło mnóstwo haseł POTTER CUCHNIE. Poczuł, że twarz i kark
oblewa mu fala goraca.
˛
— Och, strasznie śmieszne — powiedziała ironicznie Hermiona do Pansy Parkinson i jej bandy Ślizgonek, które śmiały si˛e najgłośniej. — Naprawd˛e, bardzo
zabawne.
Tuż przy ścianie stał Ron z Deanem i Seamusem. Nie śmiał si˛e, ale i nie bronił
Harry’ego.
— Chcesz jedna,˛ Granger? — zapytał Malfoy, podsuwajac
˛ odznak˛e Hermionie. — Mam ich mnóstwo. Tylko mnie nie dotykaj, właśnie umyłem r˛ece, wi˛ec
nie chc˛e upaprać si˛e szlamem.
Złość i gniew, które Harry czuł od wielu dni, przerwały tam˛e. Si˛egnał
˛ po
różdżk˛e, zanim pomyślał, co chce zrobić. Ślizgoni rozpierzchli si˛e, umykajac
˛ korytarzem.
— Harry! — zawołała Hermiona ostrzegawczym tonem.
— No, śmiało, Potter — powiedział cicho Malfoy, wyjmujac
˛ własna˛ różdżk˛e. — Moody’ego tu nie ma, nie pomoże ci. . . zrób to, jeśli starczy ci odwagi. . .
Przez chwil˛e patrzyli sobie w oczy, a potem jednocześnie. . .
— Furnunculus! — krzyknał
˛ Harry.
— Densaugeo! — ryknał
˛ Malfoy.
Z obu różdżek wystrzeliły strużki światła, zderzyły si˛e i odbiły rykoszetem
pod różnymi katami
˛
— promień Harry’ego ugodził Goyle’a w twarz, a promień
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Malfoya trafił Hermion˛e. Goyle wrzasnał
˛ i złapał si˛e za nos, na którym wyrosły
wielkie bable;
˛
Hermiona, piszczac
˛ z przerażenia, trzymała si˛e za usta.
— Hermiono! — Ron podbiegł do niej, żeby zobaczyć, co si˛e stało.
Harry odwrócił si˛e i zobaczył, że Ron odciaga
˛ jej r˛ek˛e od ust. Nie był to przyjemny widok. Przednie z˛eby Hermiony — normalnie i tak już wi˛eksze od przeci˛etnych — rosły z zatrważajac
˛ a˛ szybkościa;
˛ teraz przypominała już bobra. . . a z˛eby
nadal rosły, si˛egały podbródka. . . Hermiona pomacała je i krzykn˛eła przeraźliwie.
— Co to za hałasy? — rozległ si˛e cichy, ale jadowity głos.
Przybył Snape.
Wśród Ślizgonów zawrzało: jeden przez drugiego rzucili si˛e do wyjaśnień.
Snape wycelował żółty palec w Malfoya:
— Ty mi to wyjaśnij.
— Potter mnie zaatakował, panie profesorze, i. . .
— Zaatakowaliśmy si˛e równocześnie! — krzyknał
˛ Harry.
— . . . i ugodził Goyle’a. . . niech pan popatrzy. . .
Snape spojrzał na Goyle’a, którego twarz pasowałaby teraz jak ulał do atlasu
trujacych
˛
grzybów.
— Goyle, marsz do skrzydła szpitalnego — powiedział spokojnie Snape.
— Malfoy trafił w Hermion˛e! — zawołał Ron. — Prosz˛e zobaczyć!
Zmusił Hermion˛e, by pokazała Snape’owi swoje z˛eby, bo robiła, co mogła, by
je zasłonić obiema r˛ekami, choć nie było to łatwe, gdyż si˛egały jej już poza kołnierz. Pansy Parkinson i inne Ślizgonki pokazywały ja˛ sobie palcami zza pleców
Snape’a.
Snape spojrzał chłodno na Hermion˛e i rzekł:
— Nie widz˛e żadnej różnicy.
Hermiona j˛ekn˛eła, w jej oczach zaszkliły si˛e łzy, odwróciła si˛e na pi˛ecie i pobiegła korytarzem, znikajac
˛ im z oczu.
Być może dobrze si˛e stało, że Harry i Ron zacz˛eli wrzeszczeć jednocześnie
i ich głosy odbijały si˛e echem w kamiennym korytarzu, tak że nie sposób było
zrozumieć, co każdy z nich wywrzaskuje. Do Snape’a dotarł jednak ogólny sens
tych wrzasków i to mu wystarczyło.
— No dobrze — wycedził jadowicie słodkim tonem. — Gryffindor traci pi˛ećdziesiat
˛ punktów, a Potter i Weasley maja˛ szlaban. A teraz marsz do klasy, bo jak
nie, to szlaban potrwa tydzień.
Harry’emu dzwoniło w uszach. Pragnał
˛ rzucić na Snape’a zakl˛ecie, które by
go rozerwało na tysiac
˛ obślizgłych kawałeczków. Minał
˛ go, poszedł razem z Ronem na koniec lochu i cisnał
˛ torb˛e na stolik. Ron też cały si˛e trzasł
˛ ze złości —
przez chwil˛e wydawało si˛e, że mi˛edzy nimi wszystko wróciło do stanu normalnego, ale Ron odwrócił si˛e i usiadł przy Deanie i Seamusie, pozostawiajac
˛ Harry’ego
samego. W drugim końcu lochu Malfoy odwrócił si˛e plecami do Snape’a i naci-
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snał
˛ swoja˛ odznak˛e, chichocac
˛ złośliwie. Hasło POTTER CUCHNIE ponownie
rozbłysło w półmroku lochu.
Lekcja si˛e zacz˛eła, a Harry siedział, wpatrujac
˛ si˛e w Snape’a i wyobrażajac
˛
sobie najgorsze rzeczy, jakie mogłyby mu si˛e przytrafić. Gdyby tylko wiedział,
jak rzucić zakl˛ecie Cruciatus. . . Rozłożyłby go na podłodze i patrzył, jak miota
si˛e i dygoce jak tamten pajak.
˛ ..
— Antidota! — oznajmił Snape, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po klasie, a jego zimne oczy
rozbłysły mściwa˛ satysfakcja.˛ — Każdy powinien już mieć przygotowany przepis.
Teraz macie mi je uwarzyć, a potem wybierzemy sobie kogoś, żeby wypróbować
ich skuteczność. . .
Spojrzenia Snape’a i Harry’ego spotkały si˛e i Harry już wiedział, co nadchodzi. Snape zamierza otruć właśnie jego. Wyobraził sobie, że podnosi swój kociołek, wybiega na środek klasy i wsadza go Snape’owi na głow˛e. . .
Nagle rozległo si˛e pukanie i w myśli Harry’ego wdarł si˛e huk gwałtownie
otwieranych drzwi.
Do lochu wpadł Colin Creevey. Spojrzał rozradowany na Harry’ego i podszedł
prosto do biurka Snape’a.
— Słucham — warknał
˛ Snape.
— Panie profesorze, mam zaprowadzić Harry’ego na gór˛e.
Snape spojrzał zezem na Colina, z którego twarzy natychmiast zniknał
˛
uśmiech.
— Potter ma jeszcze przed soba˛ cała˛ godzin˛e eliksirów — wycedził. — Przyjdzie na gór˛e, kiedy skończy si˛e lekcja.
Colin poczerwieniał.
— Ale. . . panie profesorze. . . pan Bagman chce go natychmiast widzieć —
wyjakał.
˛
— Maja˛ si˛e stawić wszyscy reprezentanci. Chyba chca˛ im zrobić zdj˛ecia. . .
Harry oddałby wszystko, co posiadał, byle powstrzymać Colina od wypowiedzenia tych słów. Zerknał
˛ na Rona, ale ten wpatrywał si˛e w sufit.
— Dobrze, dobrze — warknał
˛ Snape. — Potter, zostaw tu swoje rzeczy. Masz
tu później wrócić, sprawdz˛e skuteczność twojego antidotum.
— Ale. . . panie profesorze. . . on ma swoje rzeczy zabrać ze soba˛ — zapiszczał Colin. — Wszyscy reprezentanci. . .
— Dosyć! Potter, zabieraj torb˛e i zejdź mi z oczu!
Harry zarzucił torb˛e na rami˛e, podniósł si˛e i ruszył ku drzwiom. Kiedy przechodził obok ławek Ślizgonów, ze wszystkich stron migotały ku niemu napisy
POTTER CUCHNIE.
— To niesamowite, co? — powiedział Colin, gdy tylko Harry zamknał
˛ za soba˛
drzwi lochu. — Prawda, Harry? Ty reprezentantem. . .
— Tak, rzeczywiście niesamowite — odrzekł ponuro Harry, kiedy szli korytarzem ku schodom do sali wejściowej. — Po co im te zdj˛ecia, Colin?
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— Chyba dla „Proroka Codziennego”!
— Super — mruknał
˛ Harry. — Tego mi właśnie brakowało. Wi˛ekszego rozgłosu.
— Powodzenia! — powiedział Colin, gdy doszli do właściwego pokoju.
Harry zapukał i wszedł do środka.
Znalazł si˛e w małej klasie; wi˛ekszość stolików przesuni˛eto do tyłu, tworzac
˛
pusta˛ przestrzeń w środku, pozostawiono tylko trzy przed tablica,˛ zsuni˛ete razem
i pokryte aksamitem. Stało przy nich pi˛eć krzeseł. Na jednym siedział Ludo Bagman i rozmawiał z czarownica,˛ której Harry nigdy przedtem nie widział. Miała na
sobie szat˛e w kolorze karmazynowym.
Wiktor Krum stał samotnie w kacie,
˛
zas˛epiony jak zwykle. Cedrik i Fleur pograżeni
˛
byli w rozmowie. Fleur wygladała
˛
na o wiele bardziej zadowolona˛ z życia
niż dotychczas. Co jakiś czas odrzucała długie srebrzyste włosy, żeby zamigotało
w nich światło. Jakiś brzuchaty m˛eżczyzna z wielkim czarnym aparatem, z którego lekko si˛e dymiło, obserwował ja˛ katem
˛
oka.
Bagman dostrzegł Harry’ego, szybko wstał i podszedł do niego.
— Oto i on! Zawodnik numer cztery! Wejdź, Harry, wejdź. . . nie ma si˛e czego
bać, to tylko ceremonia sprawdzania różdżek, reszta s˛edziów zaraz przyb˛edzie. . .
— Sprawdzania różdżek? — powtórzył niespokojnie Harry.
— Musimy sprawdzić, czy wasze różdżki sa˛ w pełni sprawne, czy nie b˛edzie
żadnych problemów, sam rozumiesz, przecież to b˛eda˛ wasze podstawowe narz˛edzia przy rozwiazywaniu
˛
kolejnych zadań. Ekspert już jest, rozmawia na górze
z profesorem Dumbledore’em. A potem b˛edzie mała sesja zdj˛eciowa. To jest Rita Skeeter — dodał, wskazujac
˛ na czarownic˛e w karmazynowej szacie. — Pisze
mały artykulik dla „Proroka Codziennego”.
— Może nie taki mały, Ludo — przerwała mu Rita Skeeter, przypatrujac
˛ si˛e
Harry’emu.
Włosy miała poskr˛ecane w bardzo wypracowane, ciasne sploty, dziwnie kontrastujace
˛ z jej wydatna˛ szcz˛eka.˛ Nosiła okulary w oprawce ozdobionej drogimi
kamieniami. Grube palce, zaciśni˛ete na torebce z krokodylej skóry, zakończone
były dwucalowymi, szkarłatnymi paznokciami.
— Czy mogłabym zamienić słówko z Harrym, zanim zaczniemy? — spytała
Bagmana, wciaż
˛ wpatrujac
˛ si˛e w Harry’ego. — Najmłodszy reprezentant, sam
rozumiesz. . . żeby troch˛e ubarwić artykuł. . .
— Oczywiście! — krzyknał
˛ Bagman. — To znaczy. . . jeśli Harry nie ma nic
przeciwko temu.
— Ee. . . — bakn
˛ ał
˛ Harry.
— Cudownie — powiedziała Rita Skeeter i po chwili z zadziwiajac
˛ a˛ siła˛ zacisn˛eła szkarłatne szpony na przedramieniu Harry’ego i pchn˛eła pobliskie drzwi.
— Niepotrzebne nam to całe zamieszanie, prawda? — powiedziała. — Popatrzmy. . . ach, tak, tu jest miło i przytulnie.
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Było to pomieszczenie na miotły. Harry wytrzeszczył na nia˛ oczy.
— Chodź tu, mój drogi. . . o tak. . . wspaniale — zagruchała Rita Skeeter, przysiadajac
˛ niepewnie na przewróconym dnem do góry kubełku, popychajac
˛ Harry’ego na jakieś tekturowe pudło i zamykajac
˛ drzwi, co sprawiło, że pograżyli
˛
si˛e
w ciemności. — Chwileczk˛e. . .
Otworzyła torebk˛e z krokodylej skóry i wyj˛eła kilka świec, które zapaliła jednym machni˛eciem różdżki, a drugim sprawiła, że zawisły w powietrzu.
— Nie b˛edzie ci chyba przeszkadzało, że użyj˛e samonotujacego
˛
pióra? Pozwoli mi to rozmawiać z toba˛ swobodnie. . .
— Czego pani użyje?
Rita Skeeter uśmiechn˛eła si˛e jeszcze szerzej. Harry doliczył si˛e trzech złotych
z˛ebów. Znowu si˛egn˛eła do torebki i wyj˛eła, z niej długie, jadowicie zielone pióro
i rolk˛e pergaminu, która˛ i rozwin˛eła mi˛edzy nimi na pudle Magicznego Likwidatora Wszelkich Zanieczyszczeń Pani Skower. Wetkn˛eła koniuszek zielonego pióra
do ust, possała je przez chwil˛e z widoczna˛ przyjemnościa,˛ a potem umieściła pionowo na pergaminie, gdzie stan˛eło samo, chwiejac
˛ si˛e lekko i drżac.
˛
— Próba. . . Nazywam si˛e Rita Skeeter, jestem reporterka˛ „Proroka Codziennego”.
Zielone pióro zacz˛eło natychmiast skrobać po pergaminie, wypisujac
˛ nast˛epujacy
˛ tekst:
Rita Skeeter, atrakcyjna Blondynka lat czterdzieści trzy, której drapieżne pióro
przekłuło już wiele d˛etych reputacji. . .
— Znakomicie — powiedziała Rita Skeeter, po czym oddarła górny koniec
zwoju, zmi˛eła go, wrzuciła do torebki i nachyliła si˛e do Harry’ego: — A wi˛ec,
Harry, powiedz mi, co ci˛e skłoniło do tego, by zgłosić si˛e do Turnieju Trójmagicznego?
— Ee. . . — wybakał
˛ znowu Harry, ale nie mógł si˛e skupić, bo wciaż
˛ wpatrywał si˛e w pióro. Nawet teraz, kiedy nic nie mówił, pióro miotało si˛e po pergaminie, wypisujac
˛ kolejne zdanie:
Brzydka blizna, pamiatk
˛ a˛ tragicznej przeszłości, zniekształca skadin
˛ ad
˛ czarujac
˛ a˛ twarz Harry’ego, którego oczy. . .
— Nie zwracaj uwagi na pióro — powiedziała stanowczo Rita Skeeter. Harry niech˛etnie oderwał wzrok od pergaminu i spojrzał na nia.˛ — Wi˛ec dlaczego
postanowiłeś wziać
˛ udział w turnieju, Harry?
— Niczego nie postanowiłem. Nie wiem, w jaki sposób moje nazwisko znalazło si˛e w Czarze Ognia. Ja go tam nie wrzuciłem.
Rita Skeeter uniosła grubo poczerniona˛ brew.
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— Daj spokój, Harry, nie musisz si˛e już bać, że b˛edziesz miał z tego powodu
kłopoty. Wszyscy wiemy, że nie powinieneś si˛e w ogóle zgłaszać. Ale nie przejmuj si˛e tym. Nasi czytelnicy lubia˛ zbuntowanych.
— Ale ja si˛e wcale nie zgłosiłem — powtórzył Harry. — Nie wiem, kto. . .
— Co czujesz, myślac
˛ o czekajacych
˛
ci˛e zadaniach? — zapytała Rita Skeeter. — Jesteś podniecony? Zdenerwowany?
— Tak naprawd˛e jeszcze si˛e nad tym nie zastanawiałem. . . tak, chyba zdenerwowany — odpowiedział Harry, czujac
˛ nieprzyjemny skurcz w żoładku.
˛
— W przeszłości bywało, że zawodnicy gin˛eli, prawda? — zapytała żywo Rita
Skeeter. — Zastanawiałeś si˛e nad tym?
— No. . . mówia,˛ że w tym roku turniej b˛edzie o wiele bezpieczniejszy.
Pióro pomykało po pergaminie, od skraju do skraju arkusza, jakby jeździło na
łyżwach.
— Oczywiście patrzyłeś już śmierci w oczy, prawda? — zapytała Rita Skeeter,
wpatrujac
˛ si˛e w niego uważnie. — Myślisz, że miało to na ciebie jakiś wpływ?
— Ee — wymamrotał znowu Harry.
— Myślisz, że ten uraz z dzieciństwa mógł spowodować, że chciałeś si˛e
sprawdzić? Udowodnić, że zasługujesz na sław˛e, jaka ci˛e otacza? Może kusiło
ci˛e, żeby zgłosić si˛e do turnieju, bo. . .
— Ja si˛e nie zgłosiłem — powtórzył Harry, czujac,
˛ że ogarnia go złość.
— Pami˛etasz swoich rodziców?
— Nie.
— Jak myślisz, co by czuli, gdyby si˛e dowiedzieli, że bierzesz udział w Turnieju Trójmagicznym? Dum˛e? Strach? Złość?
Harry poczuł, że teraz jest już naprawd˛e zły. Niby skad
˛ ma wiedzieć, co by
czuli jego rodzice, gdyby żyli? Wiedział, że Rita Skeeter obserwuje go bardzo
uważnie. Nachmurzony, unikał jej spojrzenia i patrzył na słowa, które właśnie
wyszły spod pióra:
Łzy wypełniły te uderzajaco
˛ zielone oczy, gdy nasza rozmowa zeszła na jego
rodziców, których przecież nie może pami˛etać.
— Żadne łzy nie wypełniły mi oczu! — oświadczył głośno.
Zanim Rita zdażyła
˛
coś powiedzieć, drzwi od komórki na miotły otworzyły
si˛e gwałtownie. Stanał
˛ w nich Albus Dumbledore i przyjrzał si˛e im obojgu, wciśni˛etym mi˛edzy pudła, kubełki i mopy.
— Dumbledore! — zawołała Rita Skeeter z rozanielona˛ mina,˛ ale Harry spostrzegł, że pióro i pergamin znikły z pudła Magicznego Likwidatora Wszelkich
Zanieczyszczeń Pani Skower, a szpony Rity pospiesznie zatrzasn˛eły torebk˛e z krokodylej skóry. — Jak si˛e miewasz? — zapytała, wstajac
˛ i wyciagaj
˛ ac
˛ ku niemu
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swoja˛ wielka,˛ m˛eska˛ łap˛e. — Mam nadziej˛e, że czytałeś w lecie mój tekst o konferencji Mi˛edzynarodowej Konfederacji Czarodziejów?
— Czarujaco
˛ paskudny — rzekł Dumbledore, a oczy mu zamigotały. — Podobał mi si˛e zwłaszcza ten kawałek o mnie jako skretyniałym dinozaurze.
Rita Skeeter wcale nie wygladała
˛
na zmieszana.˛
— Chciałam tylko wykazać, że niektóre z twoich pogladów
˛
sa˛ nieco przestarzałe i że wielu zwykłych, normalnych czarodziejów. . .
— Z rozkosza˛ poznałbym powody takiego grubiaństwa, Rito — przerwał jej
Dumbledore z uprzejmym ukłonem i uśmiechem — ale obawiam si˛e, że b˛edziemy
to musieli przedyskutować później. Zaraz ma si˛e rozpoczać
˛ sprawdzanie różdżek,
a nie może si˛e rozpoczać,
˛ jeśli jeden z reprezentantów b˛edzie ukryty w komórce
na miotły.
Ucieszony z tego, że uciekł Ricie Skeeter, Harry wrócił pospiesznie do klasy. Pozostali reprezentanci siedzieli już na krzesłach przy drzwiach, wi˛ec szybko
usiadł przy Cedriku, patrzac
˛ na pokryty aksamitem stół, przy którym zasiadło
już czterech z pi˛eciu s˛edziów: profesor Karkarow, madame Maxime, pan Crouch
i Ludo Bagman. Rita Skeeter usadowiła si˛e w kacie;
˛
zobaczył, że znowu wyj˛eła
z torebki kawałek pergaminu, rozłożyła go na kolanach, possała koniuszek samonotujacego
˛
pióra i ustawiła je na pergaminie.
— Czy mog˛e wam przedstawić pana Ollivandera? — zapytał Dumbledore,
zajmujac
˛ miejsce przy stole i zwracajac
˛ si˛e do zawodników. — Sprawdzi wasze
różdżki, abyśmy uzyskali pewność, że nie zawioda˛ podczas turnieju.
Harry rozejrzał si˛e i ze zdumieniem zobaczył starego czarodzieja o dużych,
bladych oczach, stojacego
˛
spokojnie przy oknie. Kiedyś już go spotkał — Ollivander był znanym wytwórca˛ różdżek, od którego kupił swoja,˛ a było to ponad
trzy lata temu, w jego sklepie na ulicy Pokatnej.
˛
— Mademoiselle Delacour, czy mogłaby pani podejść pierwsza? — zapytał
pan Ollivander, wychodzac
˛ na środek klasy.
Fleur Delacour podbiegła do pana Ollivandera i podała i mu swoja˛ różdżk˛e.
— Hmmm. . . — mruknał.
˛
Przetoczył różdżk˛e mi˛edzy swoimi długimi palcami jak batut˛e, a z jej końca trysn˛eło troch˛e różowych i złotych iskier. Potem zbliżył ja˛ do oczu i zbadał
dokładnie.
— Tak. . . — powiedział cicho — dziewi˛eć i pół cala. . . niezbyt gi˛etka. . . różane drzewo. . . i ma w sobie. . . aj, aj, aj. . .
— Włos z głowi wili — powiedziała Fleur. — Jedni z moi babci.
A wi˛ec Fleur ma jednak w sobie krew wili, pomyślał Harry, odnotowujac
˛ to
w pami˛eci, żeby powiedzieć Ronowi, ale natychmiast sobie przypomniał, że przecież Ron nie odzywa si˛e do niego.
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— Tak — powiedział pan Ollivander — rzecz jasna, sam nigdy nie użyłem
włosa wili. Powiedziałbym. . . hmm. . . to sprawia, że różdżki staja˛ si˛e dość kapryśne, ale każdemu odpowiada co innego, a jeśli ta panience pasuje. . .
Przebiegł palcami po różdżce, najwidoczniej szukajac
˛ zadrapań lub nierówności, potem mruknał:
˛ — Orchideus! — i z jej końca wystrzeliła wiazka
˛
kwiatów.
— Bardzo dobrze, bardzo dobrze, działa znakomicie — oznajmił, zbierajac
˛
kwiaty w bukiet i podajac
˛ go je Fleur razem z różdżka.˛ — Teraz pan Diggory.
Fleur wróciła na swoje miejsce, uśmiechajac
˛ si˛e do mijajacego
˛
ja˛ Cedrika.
— Ach, to przecież jedna z moich, nieprawdaż? — ucieszył si˛e pan Ollivander, kiedy Cedrik wr˛eczył mu swoja˛ różdżk˛e. — Tak, dobrze ja˛ pami˛etam. Zawiera włos z ogona wyjatkowo
˛
dorodnego jednorożca. . . miał z siedemdziesiat
˛ cali,
mało brakowało, a przebiłby mnie rogiem, kiedy mu wyrwałem włos z ogona.
Dwanaście i jedna czwarta cala. . . jesion. . . rozkosznie gi˛etka. W wyśmienitym
stanie. Czyści ja˛ pan regularnie?
— Polerowałem ja˛ wczoraj wieczorem — odrzekł Cedrik, szczerzac
˛ lśniace
˛
z˛eby.
Harry spojrzał na swoja˛ różdżk˛e: pełno na niej było odcisków niezbyt czystych
palców. Zebrał szat˛e na kolanach i próbował ukradkiem wytrzeć te ślady. Z końca
różdżki wystrzeliło kilka złotych iskier. Fleur Delacour rzuciła mu protekcjonalne
spojrzenie, wi˛ec dał sobie spokój.
Pan Ollivander puścił z różdżki Cedrika kilkanaście srebrnych kółek dymu,
oświadczył, że jest zadowolony, po czym zawołał:
— Pan Krum, jeśli łaska!
Wiktor Krum podszedł do niego swoim niezgrabnym, kaczkowatym krokiem.
Podał mu różdżk˛e i stał, patrzac
˛ na pana Ollivandera spode łba, z r˛ekami w kieszeniach szaty.
— Hmm. . . — mruknał
˛ pan Ollivander. — Dzieło Gregorowicza, chyba si˛e
nie myl˛e? To znakomity wytwórca różdżek, choć w wykończeniu zawsze brakuje
tego, co ja nazywam. . . jednakowoż. . .
Uniósł różdżk˛e i przyjrzał si˛e jej z bliska, obracajac
˛ ja˛ tuż przed nosem.
— Tak. . . grab i włókienko ze smoczego serca, zgadza si˛e? — powiedział do
Kruma, który kiwnał
˛ głowa.˛ — Nieco grubsza niż zwykle si˛e spotyka. . . raczej
sztywna. . . dziesi˛eć i ćwierć cala. . . Avis!
Grabowa różdżka hukn˛eła, a z jej końca wystrzeliło kilkanaście małych, rozćwierkanych ptaszków, które wyleciały przez otwarte okno.
— Dobrze — powiedział pan Ollivander, oddajac
˛ Krumowi różdżk˛e. —
A wi˛ec pozostaje nam. . . pan Potter.
Harry podszedł, mijajac
˛ po drodze Kruma.
— Aaaach. . . tak. . . — rzekł pan Ollivander, biorac
˛ od niego różdżk˛e, a oczy
mu zapłon˛eły. — Tak, tak, tak. Jak dobrze to pami˛etam.
Harry też pami˛etał. Pami˛etał to tak, jakby si˛e wydarzyło wczoraj.
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Ponad trzy lata temu, w dzień swoich jedenastych urodzin, wszedł z Hagridem
do sklepu pana Ollivandera, żeby sobie kupić różdżk˛e. Pan Ollivander wziawszy
˛
z niego miar˛e, wr˛eczył mu różne różdżki do wypróbowania. Harry wymachiwał
po kolei chyba wszystkimi różdżkami w sklepie, aż w końcu pan Ollivander znalazł jedna,˛ która do niego pasowała — właśnie t˛e, wykonana˛ z ostrokrzewu, jedenastocalowa,˛ zawierajac
˛ a˛ pióro z ogona feniksa. Pan Ollivander był bardzo zaskoczony tym faktem. „Ciekawe. . . bardzo ciekawe”, mruczał pod nosem, a kiedy
Harry zapytał si˛e, co w tym dziwnego, wyjaśnił mu, że pióro feniksa w tej różdżce pochodzi z ogona tego samego ptaka, z którego wyrwano pióro znajdujace
˛ si˛e
w różdżce Lorda Voldemorta.
Harry nigdy o tym nikomu nie powiedział. Był bardzo przywiazany
˛
do swojej
różdżki, a to, że coś ja˛ łaczyło
˛
z różdżka˛ Voldemorta, uważał za dopust boży,
na który nic nie może poradzić, podobnie jak na swoje pokrewieństwo z ciotka˛
Petunia.˛ Miał wi˛ec nadziej˛e, że pan Ollivander teraz o tym nie wspomni. Czuł,
że samonotujace
˛ pióro Rity Skeeter eksplodowałoby z przej˛ecia, gdyby o tym
usłyszało.
Pan Ollivander badał różdżk˛e Harry’ego o wiele dłużej niż pozostałe. W końcu
wyczarował z jej końca mała˛ fontann˛e wina i zwrócił ja˛ Harry’emu, oświadczywszy, że różdżka przeszła test znakomicie.
— Dzi˛ekuj˛e wam — powiedział Dumbledore, powstajac.
˛ — Możecie wracać
na lekcje. . . albo. . . może lepiej od razu zejdźcie na kolacj˛e, bo lekcje chyba już
si˛e kończa.˛ . .
Czujac,
˛ że wreszcie coś mu si˛e jednak dzisiaj udało, Harry wstał i już chciał
wyjść, kiedy m˛eżczyzna z aparatem podskoczył nerwowo i głośno chrzakn
˛ ał.
˛
— Zdj˛ecia, Dumbledore, zdj˛ecia! — zawołał podekscytowany Bagman. —
Wszyscy s˛edziowie i reprezentanci. Co o tym myślisz, Rito?
— Dobrze, zróbmy najpierw wspólne uj˛ecie — zgodziła si˛e Rita Skeeter, której oczy znowu były utkwione w Harrym. — A potem może par˛e indywidualnych. . .
Zdj˛ecia zaj˛eły sporo czasu. Madame Maxime rzucała na każdego cień, bez
wzgl˛edu na to, gdzie stała, a fotograf nie był w stanie oddalić si˛e na tyle, by zmieściła si˛e w kadrze; w końcu musiała usiaść,
˛ a wszyscy stan˛eli wokół niej. Karkarow wciaż
˛ podkr˛ecał sobie kozia˛ bródk˛e. Krum, który, jak sadził
˛
Harry, powinien
być przyzwyczajony do błysku flesza, kulił si˛e gdzieś z tyłu. Fotograf najwyraźniej chciał ustawić Fleur z przodu, ale Rita Skeeter wciaż
˛ wyciagała
˛
na pierwszy
plan Harry’ego. Potem uparła si˛e, by zrobić osobne zdj˛ecia każdemu z zawodników. W końcu jakoś udało im si˛e wyrwać z jej szponów.
Harry zszedł na kolacj˛e. Hermiony nie było w Wielkiej Sali, uznał wi˛ec, że
wciaż
˛ jest w skrzydle szpitalnym. Zjadł kolacj˛e samotnie, przy końcu stołu, a potem wrócił do Gryffindoru, rozmyślajac
˛ sm˛etnie nad swoja˛ dodatkowa˛ praca˛ domowa˛ z zakl˛eć. W dormitorium natknał
˛ si˛e na Rona.
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— Masz sow˛e — rzucił szorstko Ron, gdy tylko go zobaczył.
Wskazał na poduszk˛e Harry’ego. Czekała tam na niego ruda płomykówka.
— Och. . . wspaniale — wybakał
˛ Harry.
— A jutro wieczorem mamy si˛e stawić w lochu Snape’a. Nasz szlaban —
powiedział Ron.
I natychmiast wyszedł z sypialni, nawet nie spojrzawszy na Harry’ego. Przez
chwil˛e Harry namyślał si˛e, czy za nim nie pójść — choć nie bardzo wiedział,
czy ma wi˛eksza˛ ochot˛e z nim porozmawiać, czy mu przyłożyć — ale pragnienie
zobaczenia listu od Syriusza było silniejsze. Podszedł do płomykówki, zdjał
˛ list
z jej nóżki i rozwinał
˛ pergamin.
Harry —
nie mog˛e napisać wszystkiego, co bym chciał, to zbyt ryzykowne, bo ktoś mógłby sow˛e przechwycić — musimy porozmawiać w cztery oczy. Czy możesz być sam
przy kominku w wieży Gryffindoru o pierwszej w nocy 22 listopada?
Wiem najlepiej, że potrafisz sam o siebie zadbać, a póki w pobliżu jest Dumbledore i Moody, nie sadz˛
˛ e, by ktoś mógł zrobić ci krzywd˛e. Ktoś jednak najwyraźniej
próbuje. Zgłoszenie ci˛e do turnieju było bardzo ryzykowne, zwłaszcza pod samym
nosem Dumbledore’a.
Harry, badź
˛ czujny. Nadal donoś mi o wszystkim, co ci si˛e wyda niezwykłe.
Odpowiedz jak najszybciej, czy możemy si˛e spotkać 22 listopada.

R O Z D Z I A Ł D Z I E W I E˛ T N A S T Y

Rogogon w˛egierski
Przez najbliższe dwa tygodnie Harry’ego podtrzymywała na duchu tylko perspektywa spotkania z Syriuszem, jedyny jasny punkt na horyzoncie, który jeszcze
nigdy nie wydawał si˛e tak mroczny. Otrzasn
˛ ał
˛ si˛e już nieco z szoku, jakim było
niespodziewane ogłoszenie go reprezentantem szkoły; teraz czuł coraz silniejszy
l˛ek przed tym, co go czeka. Pierwsze zadanie zbliżało si˛e nieuchronnie; czuł si˛e
tak, jakby czyhał na niego jakiś straszliwy potwór, zagradzajac
˛ mu drog˛e. Towarzyszyło temu okropne napi˛ecie nerwowe, o wiele wi˛eksze niż przed rozgrywkami
quidditcha, wi˛eksze nawet niż przed ostatnim meczem ze Ślizgonami, od którego
zależało, kto ostatecznie zdob˛edzie szkolny Puchar Quidditcha. Trudno mu było
w ogóle myśleć o przyszłości, jakby jego całe dotychczasowe życie prowadziło
do tego pierwszego zadania i na nim miało si˛e zakończyć. . .
W dodatku nie bardzo wiedział, w jaki sposób Syriusz może poprawić fatalne
samopoczucie, które pogarszało si˛e jeszcze bardziej za każdym razem, gdy pomyślał że ma rzucić jakieś trudne i niebezpieczne zakl˛ecie na oczach setek ludzi. Nie
wiedział nawet, jakie to b˛edzie zakl˛ecie. Ale sam widok przyjaznej twarzy mógł
mu dodać otuchy. . . Odpisał wi˛ec Syriuszowi, że b˛edzie przy kominku o umówionej porze, a nast˛epnie długo zastanawiał si˛e razem z Hermiona,˛ jak w ów wieczór
wywabić z pokoju wspólnego wszystkie niepożadane
˛
osoby. Uznali, że w ostateczności rozrzuca˛ torb˛e łajnobomb, ale mieli nadziej˛e, że do tego nie dojdzie —
Filch obdarłby ich żywcem ze skóry.
Tymczasem Harry’ego czekały jeszcze gorsze katusze, kiedy Rita Skeeter
opublikowała swój artykuł o przygotowaniach do Turnieju Trójmagicznego, który
okazał si˛e mocno podkolorowanym życiorysem Harry’ego. Prawie cała˛ pierwsza˛
stron˛e zajmowało jego zdj˛ecie, a sam artykuł, ciagn
˛ acy
˛ si˛e przez strony druga,˛
szósta˛ i siódma,˛ opowiadał głównie o nim; imiona i nazwiska zawodników Beauxbatons i Durmstrangu (z bł˛edami) wciśni˛eto w ostatnia˛ linijk˛e tekstu, a o Cedriku
w ogóle nie wspomniano.
Artykuł pojawił si˛e przed dziesi˛ecioma dniami, a Harry’emu wciaż
˛ przewracało si˛e w żoładku
˛
ze wstydu, kiedy tylko o nim pomyślał. Rita Skeeter wsadziła mu
w usta zdania, których nie wypowiedział — nie tylko w tej nieszcz˛esnej komórce
z miotłami, ale nigdy w życiu.
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„Myśl˛e, że odziedziczyłem moc po moich rodzicach, wiem, że byliby ze mnie
bardzo dumni, gdyby mnie teraz widzieli. . . Tak, czasami w nocy wciaż
˛ za nimi
placz˛
˛ e, nie wstydz˛e si˛e do tego przyznać. . . Wiem, że nic mi si˛e nie stanie podczas
turnieju, bo rodzice mnie strzega.˛ . . ”
Ale Rita Skeeter posun˛eła si˛e jeszcze dalej. Nie tylko zamieniła jego wszystkie
„ee” w długie, okropne zdania: rozmawiała również o nim z innymi osobami.
Harry w końcu odnalazł w Hogwarcie miłość. Jego bliski przyjaciel, Colin
Creevey, mówi, że Harry’ego rzadko si˛e widuje bez niejakiej Hermiony Granger,
oszałamiajaco
˛ pi˛eknej dziewczyny z mugolskiej rodziny, która, podobnie jak Harry, jest jedna˛ z najlepszych uczennic w całej szkole.
Od chwili opublikowania artykułu Harry musiał wciaż
˛ znosić kpiace
˛ uwagi
kolegów i koleżanek — głównie Ślizgonów — którzy w jego obecności głośno
cytowali jego rzekome wypowiedzi.
— Potter, może chcesz chusteczk˛e, na wypadek, gdybyś si˛e rozpłakał podczas
transmutacji?
— Od kiedy to jesteś najlepszym uczniem w szkole, co, Potter? A może to
jakaś inna szkoła, która˛ założyliście razem z Longbottomem?
— Hej. . . Harry!
— Tak, tak! — krzyknał
˛ Harry, odwracajac
˛ si˛e gwałtownie na korytarzu, bo
miał już serdecznie dość tych głupich uwag. — Właśnie wypłakiwałem sobie
oczy, rozmyślajac
˛ o mojej zmarłej mamie, i czuj˛e, że musz˛e jeszcze troch˛e popłakać. . .
— Nie. . . Harry. . . po prostu. . . upuściłeś pióro.
To była Cho. Harry poczuł, że si˛e rumieni.
— Och. . . dzi˛ekuj˛e. . . i przepraszam — wybakał,
˛
biorac
˛ od niej pióro.
— Powodzenia we wtorek — powiedziała. — Jestem pewna, że dasz sobie
rad˛e.
Co sprawiło, że Harry poczuł si˛e strasznie głupio.
Hermiona też przeżywała ci˛eżkie chwile, ale jeszcze nie zacz˛eła wrzeszczeć
na Bogu ducha winnych ludzi. Prawd˛e mówiac,
˛ Harry szczerze podziwiał hart
ducha, z jakim znosiła t˛e niemiła˛ dla siebie sytuacj˛e.
— Oszałamiajaco
˛ pi˛ekna? Ona? — zawołała Pansy Parkinson, kiedy natkn˛eła
si˛e na Hermion˛e po raz pierwszy od ukazania si˛e artykułu Rity. — Może w porównaniu z wiewiórka.˛ . .
— Nie zwracaj na to uwagi, Harry — powiedziała z godnościa˛ Hermiona,
przechodzac
˛ z wysoko podniesiona˛ głowa˛ obok rozchichotanych Ślizgonek. —
Po prostu nie zwracaj na to uwagi.
Ale Harry’emu trudno było nie zwracać na to wszystko uwagi. Ron nie odezwał si˛e do niego od czasu, gdy powiedział mu o szlabanie, jaki dostali od Sna203

pe’a. Harry miał cicha˛ nadziej˛e, że jakoś si˛e pogodza˛ w ciagu
˛ tych dwóch godzin,
które musieli sp˛edzić w lochu, marynujac
˛ szczurze móżdżki, ale właśnie w tym
dniu pojawił si˛e artykuł Rity, utwierdzajac
˛ Rona w przekonaniu, że Harry naprawd˛e pławi si˛e w szcz˛eściu, bo wszyscy mówia˛ tylko o nim.
Hermiona, wściekła na obu, biegała od jednego do drugiego, próbujac
˛ ich
zmusić, by znowu zacz˛eli ze soba˛ rozmawiać, ale Harry był nieugi˛ety: uparł si˛e,
że odezwie si˛e do Rona dopiero wtedy, gdy ten uzna, że to nie Harry wrzucił
swoje nazwisko do Czary Ognia i przeprosi za nazwanie go kłamca.˛
— Ja tego nie zaczałem
˛
— powtarzał uparcie. — To jego problem.
— Przecież ci go brakuje! — rzuciła niecierpliwie Hermiona. — I wiem, że
jemu też brakuje ciebie. . .
— Jego mi brakuje? Wcale za nim nie t˛eskni˛e. . .
Ale było to oczywiste kłamstwo. Harry bardzo lubił Hermion˛e, ale Hermiona
nie mogła zastapić
˛ Rona. Było z nia˛ o wiele mniej śmiechu, a za to o wiele wi˛ecej
przesiadywania w bibliotece. Harry wciaż
˛ jeszcze nie opanował zakl˛eć przywołujacych,
˛
czuł, że coś mu w tym przeszkadza, a Hermiona upierała si˛e, że dobre
poznanie teorii pomoże mu w przełamaniu tej blokady. Przerwy obiadowe sp˛edzali wi˛ec głównie w bibliotece, śl˛eczac
˛ nad ksiażkami.
˛
Wiktor Krum też tam cz˛esto przesiadywał i Harry zastanawiał si˛e, co to oznacza. Uczy si˛e, czy może szuka czegoś, co by mu pomogło w wykonaniu pierwszego zadania? Hermiona narzekała na obecność Kruma w bibliotece — nie dlatego,
by on sam im przeszkadzał, ale z powodu grupek rozchichotanych dziewczyn,
które cz˛esto śledziły go spoza regałów z ksiażkami.
˛
W każdym razie twierdziła,
że przeszkadza jej hałas.
— Gdyby chociaż był przystojny! — mruczała ze złościa,˛ patrzac
˛ na ostry
profil Kruma. — Rajcuje je tylko to, że jest sławny! W ogóle by na niego nie
spojrzały, gdyby nie potrafił zrobić tego jakiegoś zwodu wrednego. . .
— Zwodu Wrońskiego — wycedził Harry przez z˛eby.
Zupełnie niezależnie od tego, że nie znosił, jak ktoś przekr˛eca terminy zwiaza˛
ne z quidditchem, poczuł niemiłe ukłucie żalu, kiedy sobie wyobraził min˛e Rona,
gdyby ten usłyszał, jak Hermiona rozprawia o wrednych zwodach.
To dziwne, ale kiedy człowiek si˛e czegoś boi i oddałby wszystko, byle tylko
spowolnić upływ czasu, czas ma okropny zwyczaj przyspieszania swego biegu.
Dni dzielace
˛ Harry’ego od pierwszego zadania zdawały si˛e upływać tak szybko,
jakby ktoś zaczarował zegary, by wskazówki obracały si˛e z podwójna˛ pr˛edkościa.˛ Harry czuł, że ogarnia go trudna do opanowania, wciaż
˛ narastajaca
˛ panika,
towarzyszaca
˛ mu wsz˛edzie jak szydercze uwagi na temat artykułu w „Proroku
Codziennym”.
W sobot˛e przed pierwszym zadaniem wszystkim uczniom od trzeciej klasy
wzwyż pozwolono odwiedzić Hogsmeade. Hermiona powiedziała Harry’emu, że
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dobrze by mu zrobiło, gdyby na troch˛e wyrwał si˛e z zamku, i wcale nie musiała
go do tego długo namawiać.
— Ale co z Ronem? — zapytał. — Nie chcesz pójść z nim?
— Och. . . no. . . wiesz. . . — Hermiona nieco poróżowiała — myślałam, że
moglibyśmy si˛e spotkać w Trzech Miotłach. . .
— Nie — powiedział szorstko Harry.
— Och, Harry, to takie głupie. . .
— Pójd˛e, ale nie zamierzam spotykać si˛e z Ronem. I założ˛e peleryn˛e-niewidk˛e.
— Och, już dobrze, dobrze. . . chociaż tego nie znosz˛e. . . Jak z toba˛ rozmawiam, kiedy masz na sobie t˛e peleryn˛e, to nigdy nie wiem, czy patrz˛e na ciebie,
czy gdzie indziej.
Tak wi˛ec Harry nałożył peleryn˛e-niewidk˛e w swoim dormitorium, zszedł na
dół i razem z Hermiona˛ udali si˛e do Hogsmeade.
Pod peleryna˛ poczuł si˛e nareszcie cudownie wolny; patrzył na innych uczniów,
mijajacych
˛
go na głównej ulicy wioski — wi˛ekszość miała plakietki z napisem:
Kibicuj CEDRIKOWl DIGGORYEMU — ale tym razem nikt nie dr˛eczył go głupimi uwagami i nie cytował tamtego idiotycznego artykułu.
— Wszyscy si˛e na mnie gapia˛ — mrukn˛eła ponuro Hermiona, kiedy wyszli
z Miodowego Królestwa, zajadajac
˛ si˛e wielkimi nadziewanymi czekoladami. —
Myśla,˛ że mówi˛e sama do siebie.
— Staraj si˛e mniej poruszać ustami.
— Przestań. . . po prostu na chwil˛e ściagnij
˛
t˛e peleryn˛e. Przecież nikt nie b˛edzie ci si˛e tutaj naprzykrzał.
— Tak? To spójrz za siebie.
Z Trzech Mioteł właśnie wyszła Rita Skeeter w towarzystwie swojego fotografa. Rozmawiajac
˛ cicho mi˛edzy soba,˛ min˛eli Hermion˛e, nawet na nia˛ nie spojrzawszy. Harry przywarł do ściany cukierni, by uniknać
˛ ciosu torba˛ z krokodylej
skóry, która˛ wymachiwała Rita.
— Zatrzymała si˛e tutaj — powiedział Harry, kiedy przeszli. — Założ˛e si˛e, że
przyjdzie obejrzeć pierwsze zadanie.
Kiedy to powiedział, poczuł fal˛e przerażenia, która wypełniła mu żoładek
˛
jak
roztopione żelazo. Przemilczał to; do tej pory nie rozmawiał z Hermiona˛ o tym,
co go czeka w pierwszym zadaniu, bo czuł, że i ona nie chce o tym myśleć.
— Poszła — powiedziała Hermiona, patrzac
˛ przez Harry’ego wzdłuż ulicy
Głównej. — Wiesz co? A może byśmy wpadli do Trzech Mioteł i strzelili sobie po kuflu kremowego piwka? Jest troch˛e chłodno, nie uważasz? Nie musisz
rozmawiać z Ronem! — dodała ze złościa,˛ bezbł˛ednie odczytujac
˛ jego milczenie.
W Trzech Miotłach było pełno, głównie uczniów Hogwartu sp˛edzajacych
˛
tu
wolne popołudnie, ale i rozmaitych czarodziejskich stworzeń, których Harry’emu
nie zdarzało si˛e widywać nigdzie indziej. Hogsmeade cieszyło si˛e sława˛ jedynej
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miejscowości w Wielkiej Brytanii zamieszkanej wyłacznie
˛
przez czarodziejów;
ściagały
˛
tu wi˛ec różne dziwne istoty, na przykład wiedźmy, które nie potrafiły si˛e
tak dobrze maskować jak czarodzieje.
Harry z najwyższym trudem przeciskał si˛e przez tłum w pelerynie-niewidce,
uważajac,
˛ żeby przypadkowo na kogoś nie wpaść, co nieuchronnie prowadziłoby
do niewygodnych pytań. Powoli zmierzał ku wolnemu stolikowi w kacie
˛ gospody, a Hermiona poszła do baru, by zamówić kremowe piwo. W pewnej chwili
dostrzegł Rona, który siedział z Fredem, George’em i Lee Jordanem. Powstrzymujac
˛ gwałtowna˛ ch˛eć trzepni˛ecia go mocno w tył głowy, dotarł w końcu do stolika i usiadł przy nim.
W chwil˛e później nadeszła Hermiona i wsun˛eła mu pod peleryn˛e kufel kremowego piwa.
— Wygladam
˛
jak idiotka, sama przy stoliku — mrukn˛eła. — Dobrze, że wzi˛ełam coś do roboty.
I wyj˛eła zeszyt, w którym prowadziła list˛e członków stowarzyszenia WESZ.
Harry zobaczył swoje i Rona nazwiska na szczycie krótkiej listy. Wydało mu si˛e,
że już wiele czasu upłyn˛eło, odkad
˛ przyłaczyli
˛
si˛e do tej akcji, a Hermiona mianowała ich sekretarzem i skarbnikiem.
— Wiesz co, może spróbuj˛e namówić jakichś mieszkańców wioski, by poparli
nasza˛ ide˛e — powiedziała Hermiona, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po gospodzie.
— Taak, spróbuj — rzekł Harry. Wypił pod peleryna˛ duży łyk kremowego
piwa. — Hermiono, kiedy wreszcie dasz sobie spokój z ta˛ WSZA?
˛
— Kiedy skrzaty domowe uzyskaja˛ przyzwoite wynagrodzenie i godziwe warunki pracy! — sykn˛eła. — Wiesz co, Harry, zaczynam myśleć, że czas już na
akcj˛e bezpośrednia.˛ Słuchaj, jak si˛e można dostać do szkolnej kuchni?
— Nie mam poj˛ecia, zapytaj Freda i George’a.
Hermiona zamilkła, zastanawiajac
˛ si˛e nad czymś ze zmarszczonym czołem,
a Harry saczył
˛
swoje piwo, obserwujac
˛ ludzi w gospodzie. Wygladało
˛
na to, że
wszyscy bawia˛ si˛e beztrosko. Przy najbliższym stoliku Ernie Macmillan i Hanna
Abbott wymieniali si˛e kartami z czekoladowych żab; oboje mieli na płaszczach
plakietki z napisem: Kibicuj CEDRIKOWI DIGORRYEMU. Tuż przy drzwiach
siedziała Cho z duża˛ grupa˛ Krukonów. Ucieszyło go troch˛e, że nie miała plakietki
popierajacej
˛ Cedrika. . .
Ach, wiele by dał, żeby być jednym z nich, żeby tak siedzieć sobie beztrosko,
śmiejac
˛ si˛e i gaw˛edzac,
˛ bez żadnych zmartwień na głowie prócz pracy domowej! Wyobraził sobie, jak by si˛e teraz czuł, gdyby Czara Ognia nie wyrzuciła
jego nazwiska. Przede wszystkim nie musiałby si˛e kryć pod peleryna-niewidk
˛
a.˛
Siedziałby sobie spokojnie z Hermiona˛ i Ronem, rozprawiajac
˛ o niebezpieczeństwach czyhajacych
˛
na reprezentantów szkół w najbliższy wtorek. I wyczekiwałby niecierpliwie na pierwsze zadanie w turnieju, jakiekolwiek by ono było, a póź-
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niej razem z innymi kibicowałby Cedrikowi, siedzac
˛ sobie bezpiecznie w gł˛ebi
trybun. . .
Ciekawe, jak si˛e teraz czuja˛ inni zawodnicy. . . Kiedy ostatnio spotykał Cedrika, zawsze go otaczało grono fanów, a on sam sprawiał wrażenie troch˛e zdenerwowanego, ale i podnieconego. Od czasu do czasu widywał na korytarzach szkoły
Fleur Delacour. Wygladała
˛
tak jak zawsze: wyniosła i opanowana. A Krum zwykle przesiadywał w bibliotece, śl˛eczac
˛ nad ksiażkami.
˛
Pomyślał o Syriuszu i ciasny supeł w żoładku
˛
jakby si˛e troch˛e rozluźnił. Już
za dwanaście godzin b˛edzie z nim rozmawiał, bo to przecież dziś w nocy spotka
si˛e z nim w pokoju wspólnym — jeśli tylko znowu nie zdarzy si˛e coś niespodziewanego i przykrego. . .
— Zobacz, jest Hagrid! — powiedziała Hermiona.
Ponad tłumem pojawiła si˛e wielka, włochata głowa
Hagrida — na szcz˛eście zrezygnował ze swoich warkoczy. Harry zdziwił si˛e,
dlaczego wcześniej go nie zauważył, bo przecież Hagrid był o wiele wyższy od
innych, ale kiedy podniósł si˛e ostrożnie, zobaczył, że ich olbrzymi przyjaciel siedzi nisko pochylony, rozmawiajac
˛ z profesorem Moodym. Przed nim stał wielki
cynowy kufel, ale Moody popijał ze swojej piersiówki. Madame Rosmerta, pi˛ekna
właścicielka gospody, która zbierała puste szklanki z sasiednich
˛
stolików, zdawała si˛e tym nie przejmować, choć zerkała na Moody’ego z ukosa. Ktoś mógłby
sadzić,
˛
że korzystanie z przyniesionego przez siebie napoju jest obraza˛ dla jej pitnego miodu, ale Harry wiedział, o co tu naprawd˛e chodzi. Podczas ostatniej lekcji
obrony przed czarna˛ magia˛ Moody powiedział im, że zawsze sam sobie przygotowuje jedzenie i picie w obawie przed czarnoksi˛eżnikami, którzy mogliby mu
czegoś dosypać.
Po chwili Hagrid i Moody zacz˛eli zbierać si˛e do wyjścia. Harry pomachał r˛eka,˛ ale natychmiast przypomniał sobie, że Hagrid go nie widzi. Natomiast Moody
zatrzymał si˛e i spojrzał w jego kierunku swym magicznym okiem. Klepnał
˛ Hagrida w okolice pośladków (bo nie mógł dosi˛egnać
˛ jego ramienia), mruknał
˛ coś do
niego i razem ruszyli w głab
˛ gospody, zmierzajac
˛ w stron˛e ich stolika.
— Wszystko gra, Hermiono? — zapytał dziarsko Hagrid.
— Cześć! — odpowiedziała Hermiona, uśmiechajac
˛ si˛e do niego.
Moody obszedł stolik i zgiał
˛ si˛e wpół. Harry pomyślał, że profesor zerka na
zeszyt z lista˛ członków stowarzyszenia WESZ, gdy ten mruknał:
˛
— Ładna pelerynka, Potter.
Harry wytrzeszczył na niego oczy. Pokiereszowany nos rzucał si˛e wyjatkowo
˛
w oczy z tej odległości. Moody wyszczerzył z˛eby.
— To oko pana profesora. . . to znaczy. . . czy pan. . .
— Tak, widz˛e nim poprzez peleryny-niewidki — szepnał
˛ Moody. — I wierz
mi, czasami bardzo si˛e to przydaje.
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Hagrid też patrzył na niego z uśmiechem. Nie mógł go widzieć, ale widocznie
Moody mu powiedział, że Harry tu jest.
Teraz pochylił si˛e i on, udajac,
˛ że czyta notatki Hermiony, i szepnał
˛ tak cicho,
by usłyszał go tylko Harry:
— Harry, spotkajmy si˛e dziś o północy w mojej chałupce. Przyjdź w pelerynie-niewidce, dobra?
Po czym wyprostował si˛e i powiedział głośno:
— Miło było ci˛e zobaczyć, Hermiono.
Puścił do niej oko i ruszył do wyjścia, a Moody za nim.
— Dlaczego chce si˛e ze mna˛ spotkać o północy? — zapytał zdziwiony Harry.
— A chce? — Hermiona też wygladała
˛
na zaskoczona.˛ — Bardzo jestem ciekawa, o co mu chodzi. Ale nie wiem, czy powinieneś iść. . . — Rozejrzała si˛e
niespokojnie i sykn˛eła: — Możesz si˛e spóźnić na spotkanie z Syriuszem.
To prawda, pójście do Hagrida o północy oznaczało, że b˛edzie miał naprawd˛e
mało czasu, by spotkać si˛e z Syriuszem. Hermiona radziła, by wysłać do Hagrida
Hedwig˛e z wiadomościa,˛ że Harry nie może jednak przyjść — upewniwszy si˛e,
rzecz jasna, że sowa zgodzi si˛e zanieść mu liścik — ale Harry uważał, że lepiej
b˛edzie jak najszybciej dowiedzieć si˛e, czego Hagrid od niego chce. A bardzo był
tego ciekaw, bo Hagrid jeszcze nigdy nie umawiał si˛e z nim na spotkanie o tak
późnej porze.
*

*

*

O pół do dwunastej Harry udał, że idzie wcześniej spać, naciagn
˛ ał
˛ na siebie
peleryn˛e-niewidk˛e i zszedł na palcach do pokoju wspólnego. Było tam jeszcze
całkiem sporo osób. Bracia Creeveyowie zdobyli skadś
˛ stosik odznak z napisem:
Kibicuj CEDRIKOWI DIGGORYEMU i próbowali za pomoca˛ czarów przerobić
go na: Kibicuj HARRY’EMU POTTEROWI, ale jak dotad
˛ wychodziło im wciaż:
˛
POTTER CUCHNIE. Harry przemknał
˛ w stron˛e dziury pod portretem i czekał
przez blisko minut˛e, zerkajac
˛ na zegarek. Wreszcie Hermiona otworzyła dziur˛e
z zewnatrz,
˛ tak jak zaplanowali. Prześliznał
˛ si˛e obok niej, szepnał:
˛ „Dzi˛eki!” i ruszył przez opustoszały zamek do drzwi wyjściowych.
Błonia były pograżone
˛
w ciemnościach i Harry kierował si˛e tylko światłem padajacym
˛
z okien chatki Hagrida. W olbrzymim powozie delegacji z Beauxbatons
też si˛e świeciło i kiedy Harry pukał do drzwi chatki, słyszał dobiegajacy
˛ z powozu
głos madame Maxime.
— To ty, Harry? — szepnał
˛ Hagrid, otwierajac
˛ drzwi i rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e niespokojnie.
— Tak — odpowiedział Harry, po czym wślizgnał
˛ si˛e do środka i ściagn
˛ ał
˛
peleryn˛e-niewidk˛e z głowy. — O co chodzi?
— Chc˛e ci coś pokazać.
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Hagrid sprawiał wrażenie niezwykle czymś podekscytowanego. W butonierce
miał kwiat przypominajacy
˛ przerośni˛etego karczocha. Chyba zrezygnował z wysmarowania sobie włosów dziegciem, ale z cała˛ pewnościa˛ próbował je uczesać,
bo tkwiło w nich kilka ułamanych z˛ebów grzebienia.
— Co mi chcesz pokazać? — zapytał Harry podejrzliwie, zastanawiajac
˛ si˛e,
czy sklatki
˛ nie złożyły jajek, albo czy Hagrid znowu nie kupił olbrzymiego trójgłowego psa od jakiegoś nieznajomego spotkanego w pubie.
— Ukryj si˛e pod peleryna-niewidk
˛
a˛ i idź za mna˛ cicho — polecił Hagrid. —
Kła nie zabieramy, chyba by mu si˛e to nie spodobało. . .
— Słuchaj, Hagridzie, nie mam zbyt wiele czasu. . . Musz˛e być w zamku
o pierwszej. . .
Ale Hagrid go nie słuchał, właśnie otworzył drzwi i wyszedł w ciemność.
Harry pobiegł za nim i ku wielkiemu zaskoczeniu stwierdził, że Hagrid prowadzi
go do wielkiego powozu.
— Hagridzie, co. . .
— Ciii. . . — syknał
˛ Hagrid i zapukał trzy razy w drzwiczki ozdobione herbem
ze skrzyżowanymi złotymi różdżkami.
Otworzyła mu madame Maxime. Pot˛eżne ramiona okryła jedwabnym szalem.
Na widok Hagrida uśmiechn˛eła si˛e.
— Ach, ’Agrid. . . To już czas?
— Bład-swar
˛
— rzekł Hagrid, uśmiechajac
˛ si˛e do niej i wyciagaj
˛ ac
˛ r˛ek˛e, by
pomóc jej zejść po złotych stopniach.
Madame Maxime zamkn˛eła za soba˛ drzwi, Hagrid podał jej rami˛e i ruszyli
razem skrajem padoku, w którym zamkni˛eto olbrzymie skrzydlate konie. Harry,
kompletnie oszołomiony, pobiegł za nimi. Czyżby Hagrid chciał mu pokazać madame Maxime? Przecież ogladał
˛ ja˛ wiele razy. . . w końcu kogoś takiego jak ona
trudno było nie zauważyć. . .
Wygladało
˛
jednak na to, że madame Maxime znalazła si˛e w tej samej sytuacji
co Harry, bo po chwili zagadn˛eła figlarnym tonem:
— Gdzie ty mnie prowadzi, ’Agrid?
— Spodoba ci si˛e — mruknał
˛ Hagrid. — Warto zobaczyć, niech skonam. Tylko. . . nie gadaj nikomu, że ci pokazałem, dobra? No wiesz, ty nie powinnaś o tym
wiedzieć.
— Ależ naturellement — powiedziała madame Maxime, trzepoczac
˛ czarnymi
rz˛esami.
Szli i szli, a Harry, który przez cały czas biegł truchtem, by dotrzymać im
kroku, denerwował si˛e coraz bardziej. Raz po raz zerkał na zegarek, obawiajac
˛
si˛e, że z powodu jakiegoś nowego niedorzecznego pomysłu Hagrida spóźni si˛e
na spotkanie z Syriuszem. Postanowił, że jeśli wkrótce nie dojda˛ tam, gdzie mieli
dojść, wróci bez słowa do zamku. Niech sobie Hagrid spaceruje z madame Maxime w świetle ksi˛eżyca, on nie musi im towarzyszyć.
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Lecz wkrótce — kiedy zaszli już tak daleko skrajem Zakazanego Lasu, że nie
widać było ani zamku, ani jeziora — usłyszał jakieś krzyki. . . a potem ogłuszaja˛
cy, rozdzierajacy
˛ uszy ryk. . .
Hagrid poprowadził madame Maxime wokół k˛epy drzew i zatrzymał si˛e. Harry dobiegł do nich, przez ułamek sekundy zdawało mu si˛e, że widzi ogniska i uwijajacych
˛
si˛e wokół nich ludzi. . . a potem szcz˛eka mu opadła.
Smoki.
Za ogrodzeniem z grubych bali miotały si˛e, stajac
˛ d˛eba, cztery dorosłe, olbrzymie, przerażajace
˛ smoki. Ryczały, parskały i ziały strumieniami ognia z szeroko rozwartych, groźnie uz˛ebionych paszczy, kołyszacych
˛
si˛e na końcu długich
szyj jakieś pi˛ećdziesiat
˛ stóp nad ziemia.˛ Jeden — srebrno- niebieski, z długimi,
ostro zakończonymi rogami — warczał i kłapał na czarodziejów biegajacych
˛
u jego stóp; drugi — zielony, cały pokryty lśniacymi
˛
łuskami — miotał si˛e i tupał;
trzeci — czerwony, z pyskiem otoczonym dziwaczna˛ grzywa˛ złotych kolców —
wystrzeliwał z pyska pióropusze ognia; czwarty, najbliżej nich — czarny, gigantyczny, najbardziej przypominał olbrzymia˛ jaszczurk˛e.
Co najmniej trzydziestu czarodziejów — z siedmiu lub ośmiu na jednego smoka — próbowało opanować rozwścieczone bestie, ciagn
˛ ac
˛ za łańcuchy przymocowane do grubych skórzanych obroży zaciśni˛etych wokół szyj i nóg gadów. Harry
spojrzał w gór˛e i wysoko nad soba˛ ujrzał ślepia czarnego smoka, ze źrenicami
pionowymi jak u kota, wytrzeszczone ze strachu lub z wściekłości, trudno było stwierdzić. . . Harry patrzył jak zahipnotyzowany, podczas gdy smok ryczał
i skrzeczał, wyłupiajac
˛ straszliwe ślepia. . .
— Trzymaj si˛e z dala, Hagridzie! — zawołał jeden z czarodziejów, który stał
tuż przy ogrodzeniu i próbował napiać
˛ łańcuch. — Potrafia˛ strzelić ogniem na
dwadzieścia stóp! Widziałem rogogona, który wystrzelił na czterdzieści!
— Czyż nie jest śliczny? — zapytał cicho Hagrid.
— To na nic! — krzyknał
˛ inny czarodziej. — Zakl˛ecia oszałamiajace,
˛ licz˛e do
trzech!
Harry zobaczył, jak czarodzieje si˛egaja˛ po swoje różdżki.
— Dr˛etwota! — zawołali chórem, a czary oszałamiajace
˛ wystrzeliły w ciemność jak rakiety, rozpryskujac
˛ si˛e p˛ekami iskier o pokryte łuskami boki smoków. . .
Najbliższy smok zakołysał si˛e niebezpiecznie na tylnych nogach, jego paszcza
rozwarła si˛e nagle w bezgłośnym ryku, z nozdrzy znikły płomienie, choć wciaż
˛
si˛e z nich dymiło. . . a potem, bardzo powoli. . . kilkunastotonowy, muskularny,
pokryty łuskami czarny smok runał
˛ na ziemi˛e z takim grzmotem, iż Harry mógłby
przysiac,
˛ że zatrz˛esły si˛e drzewa za jego plecami.
Strażnicy smoków opuścili różdżki i podeszli do zmartwiałych cielsk — każde
było wielkości małego pagórka. Pospiesznie napi˛eli łańcuchy i umocowali je do
żelaznych kołków, które wbili gł˛eboko w ziemi˛e za pomoca˛ różdżek.
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— Chcesz popatrzeć z bliska? — zapytał Hagrid podnieconym głosem swoja˛
towarzyszk˛e.
Ruszyli do ogrodzenia, a Harry poszedł za nimi. Czarodziej, który ostrzegł
Hagrida, odwrócił si˛e i Harry go rozpoznał — to był Charlie Weasley.
— Wszystko w porzadku,
˛
Hagridzie? — wydyszał, podchodzac,
˛ by porozmawiać. — Już si˛e uspokoiły. . . Na czas transportu oszołomiliśmy je eliksirem
usypiajacym,
˛
myśleliśmy, że lepiej b˛edzie, jak si˛e obudza˛ w ciemności i ciszy. . .
ale, jak widziałeś, nie były wcale zadowolone, wr˛ecz przeciwnie. . .
— Jakie rasy tu macie, Charlie? — zapytał Hagrid, przygladaj
˛ ac
˛ si˛e z szacunkiem najbliższemu, czarnemu smokowi.
Smok miał półotwarte oczy, spod pomarszczonej czarnej powieki błyskał skrawek żółtego ślepia.
— To jest w˛egierski rogogon — powiedział Charlie.
— Tam mamy walijskiego zielonego smoka pospolitego, ten mniejszy, szaroniebieski, to szwedzki krótkopyski, a czerwony to chiński ogniomiot.
Charlie spojrzał na madame Maxime, która oddaliła si˛e od nich, spacerujac
˛
wzdłuż ogrodzenia i przygladaj
˛ ac
˛ si˛e odr˛etwiałym smokom.
— Nie wiedziałem, że ja˛ tu przyprowadziłeś, Hagridzie — burknał
˛ Charlie,
marszczac
˛ czoło. — Zawodnicy nie powinni wiedzieć, co ich czeka. . . a ona na
pewno wszystko powie swojej uczennicy.
— Pomyślałem sobie, że ch˛etnie na nie popatrzy odpowiedział Hagrid, wzruszajac
˛ ramionami i wciaż
˛ gapiac
˛ si˛e na smoki jak urzeczony.
— Bardzo romantyczna randka, Hagridzie, nie ma co — rzekł Charlie zgryźliwie.
— Cztery — mruknał
˛ Hagrid. — A wi˛ec po jednym na każdego, tak? Co maja˛
zrobić. . . pokonać je?
— Chyba musza˛ tylko koło nich przejść. B˛edziemy w pobliżu, z zakl˛eciami
gaszacymi,
˛
na wypadek, gdyby si˛e rozzłościły. Zażyczyli sobie samice wysiadujace,
˛ nie wiem dlaczego. . . ale powiem ci szczerze, nie zazdroszcz˛e temu, kto
wylosuje rogogona. Jest naprawd˛e groźny. Z tyłu tak samo jak z przodu, zobacz.
Wskazał na ogon czarnego smoka, najeżony długimi, połyskujacymi
˛
jak mosiadz
˛ kolcami.
W tym momencie do rogogona podeszło pi˛eciu innych strażników, dźwigaja˛
cych na rozpostartym kocu kilka granitowoszarych jaj. Umieścili je ostrożnie pod
bokiem smoka. Hagrid j˛eknał
˛ t˛esknie.
— Policzyłem je, Hagridzie — ostrzegł go surowo Charlie, po czym zapytał: — A jak si˛e czuje Harry?
— Świetnie — mruknał
˛ Hagrid, wciaż
˛ wpatrujac
˛ si˛e w szare jaja.
— Mam nadziej˛e, że nie b˛edzie czuł si˛e gorzej, kiedy już zmierzy si˛e z tymi
tutaj — rzekł ponuro Charlie, spogladaj
˛ ac
˛ za ogrodzenie. — Nie śmiałem powiedzieć mamie, co go czeka w pierwszym zadaniu, i tak już si˛e zamartwia. . .
211

— I zaczał
˛ naśladować pania˛ Weasley: — „Jak oni mogli mu pozwolić na
wzi˛ecie udziału w tym turnieju, przecież jest na to za młody! Myślałam, że uczniowie sa˛ bezpieczni, że jest jakiś limit wieku!” Zalewała si˛e łzami, kiedy czytała ten
artykuł o Harrym w „Proroku Codziennym”. „On wciaż
˛ opłakuje swoich rodziców! A ja nic o tym nie wiedziałam!”
Harry miał już dosyć. Uznał, że Hagrid, podniecony widokiem czterech smoków i bliskościa˛ madame Maxime, nawet nie zauważy jego odejścia — wi˛ec ruszył ostrożnie z powrotem w kierunku zamku.
Nie był wcale pewny, czy cieszyć si˛e z tego, że już wie, co go czeka. Ale
może i lepiej, że tak si˛e stało. . . Przynajmniej ma już za soba˛ pierwszy wstrzas.
˛
Pewnie gdyby zobaczył smoki we wtorek, zemdlałby na oczach całej szkoły. . .
a może i tak zemdleje, przecież stanie uzbrojony tylko w różdżk˛e — która teraz
wydawała mu si˛e jedynie kawałkiem drewna — naprzeciw olbrzymiego, mierza˛
cego pi˛ećdziesiat
˛ stóp, pokrytego łuskami, najeżonego kolcami, ziejacego
˛
ogniem
smoka. I b˛edzie musiał koło niego przejść. I wszyscy b˛eda˛ na to patrzyć. Jak tego
dokonać?
Przyspieszył, biegnac
˛ skrajem Zakazanego Lasu; miał niecały kwadrans na
dotarcie do kominka w pokoju wspólnym, by porozmawiać z Syriuszem. Jeszcze
nigdy nie pragnał
˛ z kimś porozmawiać tak bardzo jak teraz. . . I nagle, niespodziewanie, wpadł na coś twardego.
Przewrócił si˛e, okulary przekrzywiły mu si˛e na nosie. Kurczowo zacisnał
˛ wokół siebie peleryn˛e. W pobliżu usłyszał czyjś głos.
— Auu! Kto to?
Harry sprawdził goraczkowo,
˛
czy peleryna okrywa go całkowicie, i zamarł bez
ruchu, wbijajac
˛ oczy w ciemny zarys postaci, na która˛ wpadł. Rozpoznał kozia˛
bródk˛e Karkarowa.
— Kto to? — powtórzył Karkarow podejrzliwym tonem, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e czujnie. Harry wstrzymał oddech, starajac
˛ si˛e nawet nie drgnać.
˛ Po dłuższej chwili
Karkarow najwidoczniej uznał, że wpadł na jakieś zwierz˛e: jego spojrzenie bła˛
dziło dość nisko, jakby spodziewał si˛e dostrzec psa. Potem wycofał si˛e chyłkiem
pod osłon˛e drzew i pow˛edrował skrajem lasu ku miejscu, gdzie leżały smoki.
Bardzo powoli i bardzo ostrożnie Harry podniósł si˛e na nogi i ruszył tak szybko, jak potrafił, nie robiac
˛ hałasu, w stron˛e zamku.
Nie miał watpliwości,
˛
co było celem nocnego wypadu Karkarowa. Na pewno
wymknał
˛ si˛e po kryjomu ze statku, żeby si˛e dowiedzieć, na czym b˛edzie polegało pierwsze zadanie. Mógł nawet zauważyć Hagrida i madame Maxime idacych
˛
skrajem lasu — trudno było ich nie dostrzec, nawet z daleka — i wystarczyło
tylko pójść za ich głosami. . . Teraz i on, podobnie jak madame Maxime, b˛edzie
już wiedział, co czeka zawodników. A wi˛ec jedynym reprezentantem, który we
wtorek stanie do walki z nieznanym, jest Cedrik.
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Harry dotarł do zamku, wśliznał
˛ si˛e do środka i pobiegł po marmurowych
schodach. Zadyszał si˛e, ale biegł dalej. . . Miał już tylko pi˛eć minut na dotarcie do
kominka w wieży Gryffindoru. . .
— Banialuki! — wysapał do Grubej Damy, drzemiacej
˛ w ramach obrazu ukrywajacego
˛
przejście.
— Skoro tak twierdzisz — mrukn˛eła sennie, nie otwierajac
˛ oczu, a portret
odsunał
˛ si˛e od ściany, aby wpuścić go do środka. W pokoju wspólnym nie było
nikogo, a sadz
˛ ac
˛ po braku przykrej woni, Hermiona nie musiała użyć łajno-bomb,
żeby zapewnić spokój jemu i Syriuszowi.
Harry zrzucił peleryn˛e-niewidk˛e i opadł na fotel stojacy
˛ przed kominkiem.
Pokój był pograżony
˛
w półmroku; oświetlał go tylko blask ognia. W pobliżu,
na stoliku, połyskiwały plakietki Kibicuj CEDRIKOWI DIGGORY’EMU, które
próbowali udoskonalić Creeveyowie. Teraz widniał na nich napis: POTTER NAPRAWDE˛ CUCHNIE. Harry spojrzał ponownie w płomienie. . . i aż podskoczył.
W ogniu tkwiła głowa Syriusza. Gdyby Harry nie był świadkiem, jak tego
samego dokonał pan Diggory w kuchni Weasleyów, zemdlałby ze strachu. Teraz jednak uśmiechnał
˛ si˛e po raz pierwszy od wielu dni, wygramolił si˛e z fotela,
ukucnał
˛ przed kominkiem i powiedział zduszonym szeptem:
— Syriusz! Jak si˛e masz?
Syriusz bardzo si˛e zmienił. Kiedy widział go ostatni raz, miał wychudła,˛ zapadni˛eta˛ twarz otoczona˛ platanin
˛
a˛ czarnych, zmatowiałych włosów — a teraz
włosy miał krótkie i lśniace,
˛ twarz pełniejsza˛ i wygladał
˛ o wiele młodziej, prawie
tak, jak na jedynej fotografii, która˛ Harry posiadał, tej ze ślubu swoich rodziców.
— Mniejsza o mnie, jak ty si˛e masz? — zapytał z powaga˛ Syriusz.
— Ja. . .
Harry już miał powiedzieć: „wspaniale”, ale to słowo jakoś nie przeszło mu
przez gardło. Zamiast tego, zanim zdołał si˛e powstrzymać, gadał już jak naj˛ety,
opowiadajac
˛ o tym, jak to nikt nie uwierzył, że nie zakwalifikował si˛e do turnieju
z własnej woli, jak Rita Skeeter nakłamała o nim w „Proroku Codziennym”, jak
wszyscy z niego kpia˛ na korytarzach, i o tym, że nawet Ron mu nie uwierzył,
o jego zazdrości. . .
— . . . a Hagrid właśnie mi pokazał, co mnie czeka w pierwszym zadaniu, to
sa˛ smoki, Syriuszu. . . już po mnie. . . — zakończył rozpaczliwym tonem.
Syriusz przygladał
˛ mu si˛e z troska;
˛ jego oczy nie utraciły jeszcze owej pełnej
udr˛eki, widmowej dzikości, której nabyły w Azkabanie. Nie przerywał mu, a gdy
Harry si˛e wygadał, rzekł:
— Ze smokami sobie poradzimy, Harry, ale o tym za chwil˛e. . . Nie mamy
wiele czasu. . . Włamałem si˛e do czyjegoś domu, żeby dostać si˛e tu przez kominek, ale lada chwila gospodarze moga˛ wrócić. Harry, musz˛e ci˛e ostrzec.
— Przed czym? — zapytał Harry, czujac,
˛ że samopoczucie jeszcze bardziej
mu si˛e pogarsza. . . Czy mogło być coś gorszego od smoków?
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— Przed Karkarowem — odpowiedział Syriusz. — Słuchaj, on był śmierciożerca.˛ Wiesz, kim sa˛ śmierciożercy, prawda?
— Tak. . . ale on. . . co. . .
— Został schwytany, siedział ze mna˛ w Azkabanie, ale go wypuścili. Założ˛e
si˛e o wszystko, że właśnie dlatego Dumbledore chciał mieć w tym roku w Hogwarcie aurora. . . żeby miał na niego oko. To Moody schwytał Karkarowa. To
głównie dzi˛eki niemu Karkarow znalazł si˛e w Azkabanie.
— I wypuścili go? — zapytał powoli Harry, podczas gdy jego mózg wzbraniał
si˛e przed wchłoni˛eciem jeszcze jednej wstrzasaj
˛ acej
˛ wiadomości. — Dlaczego go
wypuścili?
— Zawarł układ z Ministerstwem Magii — oznajmił z gorycza˛ Syriusz. —
Przekonał ich, że zrozumiał swój bład,
˛ a potem wymienił sporo nazwisk. . . wydał kup˛e ludzi, których natychmiast zamkni˛eto w Azkabanie, a jego wypuszczono. . . Wierz mi, nie cieszy si˛e tam popularnościa.˛ Z tego, co wiem, od czasu, gdy
stamtad
˛ wyszedł, naucza czarnej magii we własnej szkole. Musisz wi˛ec strzec si˛e
również reprezentanta Durmstrangu.
— Dobra — powiedział powoli Harry. — Ale. . . chcesz powiedzieć, że to
Karkarow wrzucił moje nazwisko do Czary Ognia? Bo jeśli tak, to jest naprawd˛e
dobrym aktorem. Sprawiał wrażenie, jakby si˛e okropnie wściekał z tego powodu.
Robił wszystko, żeby mnie nie dopuścić do turnieju.
— On jest znakomitym aktorem — rzekł Syriusz. — W końcu udało mu si˛e
przekonać Ministerstwo Magii, żeby go wypuścili, prawda? Słuchaj, Harry, czytałem uważnie „Proroka Codziennego”. . .
— Jak wszyscy — mruknał
˛ gorzko Harry.
— . . . i mi˛edzy wierszami artykułu Rity Skeeter wyczytałem, że Moody został
napadni˛ety w noc przed przybyciem do Hogwartu. Tak, wiem, że według niej to
tylko fałszywy alarm — dodał pospiesznie, widzac,
˛ że Harry chce mu przerwać —
ale ja jakoś nie mog˛e w to uwierzyć. Myśl˛e, że ktoś próbował powstrzymać go od
podj˛ecia pracy w Hogwarcie. Myśl˛e, że temu komuś przeszkadza jego obecność
tutaj. A nikt nie zamierza tego sprawdzić. . . Szalonooki troch˛e za cz˛esto słyszy
różnych włamywaczy, to prawda, ale to wcale nie oznacza, że nie potrafi rozpoznać prawdziwego zagrożenia. Moody to najlepszy auror, jakiego kiedykolwiek
miało Ministerstwo Magii.
— Wi˛ec. . . co to wszystko oznacza? — zapytał powoli Harry. — Karkarow
chce mnie zabić? Ale. . . dlaczego?
Syriusz zawahał si˛e.
— Słyszałem różne dziwne rzeczy. . . Ostatnio śmierciożercy jakby si˛e uaktywnili. Dali o sobie znać podczas finału mistrzostw świata w quidditchu, prawda?
Ktoś wyczarował Mroczny Znak. . . Słyszałeś o zaginionej czarownicy z Ministerstwa Magii?
— Berta Jorkins?
214

— Tak. . . znikn˛eła gdzieś w Albanii, właśnie tam, gdzie podobno widziano Voldemorta. A przecież ona na pewno wiedziała o Turnieju Trójmagicznym,
prawda?
— No tak, ale to troch˛e nieprawdopodobne, żeby od razu natkn˛eła si˛e na Voldemorta, nie uważasz?
— Posłuchaj, Harry, ja znałem t˛e Bert˛e Jorkins — rzekł ponuro Syriusz. —
Była ze mna˛ w Hogwarcie, par˛e klas wyżej ode mnie i twojego taty. Straszna
idiotka. Bardzo wścibska, ale rozumu ani za grosz. A to nie jest dobre połaczenie.
˛
Według mnie, bardzo łatwo wciagn
˛ ać
˛ ja˛ w pułapk˛e.
— Wi˛ec. . . wi˛ec Voldemort mógł si˛e dowiedzieć o turnieju? — zapytał Harry. — To chcesz mi powiedzieć? Myślisz, że Karkarow może być jego sługa?
˛
— Nie wiem — odrzekł Syriusz powoli. — Po prostu nie wiem. . . Karkarow
nie wyglada
˛ mi na takiego, który by wrócił do Voldemorta, gdyby nie był pewien,
że Voldemort jest już na tyle pot˛eżny, by go chronić. Ale ktokolwiek wrzucił twoje
nazwisko do Czary Ognia, zrobił to w jakimś celu a tak mi si˛e zdaje, że ten turniej
to bardzo dobra okazja, żeby zaatakować ciebie i upozorować wypadek. . .
— Z mojego punktu widzenia to naprawd˛e znakomity plan — przyznał ponuro
Harry. — B˛eda˛ sobie stać i przygladać
˛
si˛e spokojnie, jak smoki odwalaja˛ za nich
czarna˛ robot˛e.
— No właśnie. . . te smoki — powiedział szybko Syriusz. — Na smoki jest pewien sposób, Harry. Zapomnij o zakl˛eciu oszałamiajacym,
˛
smoki sa˛ bardzo silne
i maja˛ za dużo magicznej mocy, żeby je można pokonać jednym oszałamiaczem.
Trzeba z pół tuzina czarodziejów, żeby pokonać smoka.
— Tak, wiem, dopiero co to widziałem — przerwał mu Harry.
— Ale możesz tego dokonać — rzekł Syriusz. — Jest pewien sposób, jedno
dość łatwe zakl˛ecie. Po prostu. . .
Nagle Harry podniósł r˛ek˛e, żeby go uciszyć, a serce zacz˛eło mu łomotać
w piersi, jakby miało mu za chwil˛e p˛eknać.
˛ Za plecami usłyszał czyjeś kroki.
Ktoś schodził po spiralnych schodach prowadzacych
˛
z sypialni.
— Znikaj! — syknał
˛ do Syriusza. — Uciekaj! Ktoś idzie!
Zerwał si˛e z fotela i zasłonił soba˛ kominek — jeśli ktoś zobaczy głow˛e Syriusza w Hogwarcie, podniesie alarm. Ministerstwo Magii zaraz si˛e tym zainteresuje,
zaczna˛ go wypytywać, gdzie jest Syriusz. . .
Za plecami usłyszał ciche pykni˛ecie w kominku i już wiedział, że Syriusz
zniknał.
˛ Wpatrywał si˛e w podest, zastanawiajac
˛ si˛e, kto postanowił wybrać si˛e na
przechadzk˛e o pierwszej w nocy, by przerwać jego rozmow˛e z Syriuszem w tak
ważnym momencie?
To był Ron, w swojej kasztanowej piżamie w indiański wzorek. Zamarł bez
ruchu u stóp schodów, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po pustym pokoju.
— Z kim rozmawiałeś? — zapytał.
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— A co ci˛e to obchodzi? — warknał
˛ Harry. — Co tu robisz o pierwszej w nocy?
— Zastanawiałem si˛e, gdzie ty. . . — Ron urwał i wzruszył ramionami. —
Zreszta,˛ nieważne. Wracam do łóżka.
— Bo według mnie przyszedłeś, żeby troch˛e pow˛eszyć! Może nie? — krzyknał
˛ Harry.
Wiedział, że Ron nie mógł mieć poj˛ecia, w czym mu przeszkodził, wiedział,
że nie zrobił tego świadomie, ale nie dbał o to — w tym momencie nienawidził
w Ronie wszystkiego, od czubka głowy po skrawek gołych kostek wystajacy
˛ spod
kasztanowych spodni od piżamy.
— Bardzo mi przykro — powiedział Ron, czerwieniejac
˛ ze złości. — Powinienem zdawać sobie spraw˛e z tego, że nie życzysz sobie, żeby ci przeszkadzano.
Wi˛ec zostawiam ci˛e, żebyś mógł w spokoju przygotować si˛e do kolejnego wywiadu.
Harry porwał ze stolika jedna˛ z plakietek POTTER NAPRAWDE˛ CUCHNIE
i cisnał
˛ nia˛ z całej siły przez pokój. Plakietka ugodziła Rona w czoło, odbiła si˛e
i upadła na podłog˛e.
— Masz — powiedział Harry. — Możesz ja˛ sobie przypiać
˛ we wtorek. A jak
dobrze pójdzie, może nawet zostanie ci blizna. . . Tego właśnie ci bardzo brakowało, tak?
I ruszył szybkim krokiem w stron˛e schodów. Miał cicha˛ nadziej˛e, że Ron go
zatrzyma, nawet by si˛e ucieszył, gdyby Ron go rabn
˛ ał,
˛ ale Ron stał nadal nieruchomo w swojej przykrótkiej piżamie. Harry, wbiegłszy po schodach, rzucił si˛e
na łóżko, a potem jeszcze długo leżał, dyszac
˛ z wściekłości i nie mogac
˛ zasnać.
˛
Nie usłyszał jednak, by Ron wrócił do sypialni.

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY

Pierwsze zadanie
Harry wstał w niedzielny poranek i zaczał
˛ si˛e ubierać. Był tak rozkojarzony, że
przez chwil˛e próbował wciagn
˛ ać
˛ na nog˛e swój kapelusz zamiast skarpetki. Kiedy
w końcu pozakładał wszystkie cz˛eści ubrania na właściwe cz˛eści ciała, wybiegł,
by odnaleźć Hermion˛e. Zastał ja˛ w Wielkiej Sali, jedzac
˛ a˛ śniadanie razem z Ginny. Zbyt roztrz˛esiony, by coś zjeść, czekał, aż Hermiona przełknie ostatnia˛ łyżk˛e
owsianki, a wtedy wyciagn
˛ ał
˛ ja˛ na błonia. Poszli na długi spacer wokół jeziora,
a on opowiedział jej o smokach i o tym, czego dowiedział si˛e od Syriusza.
Hermion˛e bardzo zaniepokoiło to, co Syriusz mówił o Karkarowie, ale uznała,
że smoki sa˛ pilniejszym problemem.
— Skupmy si˛e na zachowaniu ci˛e przy życiu do wtorkowego wieczoru —
powiedziała zrozpaczona — a dopiero potem b˛edziemy si˛e martwić Karkarowem.
Obeszli trzykrotnie jezioro, próbujac
˛ sobie przypomnieć jakieś proste zakl˛ecie
ujarzmiajace
˛ smoka. Nic jednak nie wymyślili, wi˛ec udali si˛e do biblioteki. Harry
pozdejmował z półek wszystkie ksiażki
˛ o smokach i zabrali si˛e do wertowania
wielkiego stosu.
— Przycinanie pazurów za pomoca˛ zakl˛eć. . . zabiegi w przypadku gnicia łusek. . . nie, to nie dla nas, to dla takich świrów jak Hagrid, którzy chca˛ utrzymać
te bestie w jak najlepszym zdrowiu. . .
— Smoki bardzo trudno uśmiercić, a to z powodu pewnego odwiecznego czaru, który chroni ich grube skóry; moga˛ go przezwyci˛eżyć tylko bardzo pot˛eżne
zakl˛ecia. . . ale przecież Syriusz mówił, że jest prosty sposób. . .
— A wi˛ec poszukajmy w ksi˛egach z prostymi zakl˛eciami — zaproponował
Harry, odrzucajac
˛ egzemplarz Ludzi, którzy za bardzo kochaja˛ smoki.
Wrócił do stołu ze stosem ksiag
˛ z zakl˛eciami i zacz˛eli je po kolei kartkować.
Hermiona przez cały czas szeptała mu nad łokciem:
— Tu sa˛ zakl˛ecia przemieniajace.
˛ . . ale co za sens. . . chyba żeby przemienić
mu kły w żelki owocowe, nie byłby już taki groźny. . . tak, ale problem w tym, że
przez smocza˛ skór˛e to nie zadziała. . . a może spróbować transmutacji, ale z czymś
tak wielkim nie masz szans, chyba nawet sama profesor McGonagall nie. . . zaraz,
a jakbyś tak rzucił to zakl˛ecie na siebie? Żeby uzyskać wi˛eksza˛ moc? No tak, ale
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to nie sa˛ proste zakl˛ecia, no wiesz jeszcze ich nie przerabialiśmy. . . wiem o nich
tylko dlatego, że przeleciałem już ćwiczenia do sumów. . .
— Hermiono — mruknał
˛ Harry przez zaciśni˛ete z˛eby — czy mogłabyś si˛e
przymknać?
˛ Próbuj˛e si˛e skupić.
Ale nawet kiedy Hermiona zamilkła, niewiele mu to pomogło, bo w głowie
miał coraz wi˛ekszy chaos. Wpatrywał si˛e z rozpacza˛ w spis treści Podstawowych
zakl˛eć dla tych, którzy nie maja˛ czasu. . . Natychmiastowe oskalpowanie. . . ale
smoki nie maja˛ włosów. . . Pieprzny oddech. . . to by tylko zwi˛ekszyło sił˛e ogniowego rażenia tych bestii. . . Zrogowaciały j˛ezyk. . . jeszcze tego by brakowało, to
przecież nowa broń. . .
— Och nie, znowu tu siedzi, dlaczego nie może czytać na tym swoim głupim
statku? — j˛ekn˛eła Hermiona na widok Wiktora Kruma, który wszedł do biblioteki,
obrzucił ich pos˛epnym spojrzeniem i usiadł w odległym kacie,
˛
kładac
˛ na stole stos
ksiażek.
˛
— Chodź, Harry, wracajmy do pokoju wspólnego. . . zaraz tu si˛e zwala˛
jego rozchichotane fanki. . .
I rzeczywiście, gdy wychodzili, natkn˛eli si˛e na grup˛e dziewczyn, które natychmiast wślizn˛eły si˛e na palcach do biblioteki. Jedna przewiazała
˛
si˛e w pasie
szarfa˛ w narodowych barwach Bułgarii.
*

*

*

Harry niewiele spał tej nocy. Kiedy si˛e obudził w poniedziałkowy ranek, zaczał
˛ si˛e zupełnie poważnie zastanawiać — po raz pierwszy w życiu — czy nie
uciec z Hogwartu. Ale kiedy podczas śniadania rozejrzał si˛e po Wielkiej Sali
i pomyślał, co by to oznaczało, zrozumiał, że nie mógłby tego zrobić. To jedyne
miejsce, w którym zaznał szcz˛eścia. . . no, może poza wczesnym dzieciństwem
w domu rodziców, ale tego nie pami˛etał.
Świadomość, że w końcu lepiej pozostać w zamku i stanać
˛ oko w oko ze
straszliwym smokiem, niż wrócić na Privet Drive, w jakiś sposób mu pomogła;
poczuł si˛e odrobin˛e lepiej. Zjadł z trudem porcj˛e smażonego bekonu (miał kłopoty
z przełykaniem), a kiedy wstał razem z Hermiona,˛ zobaczył Cedrika Diggory’ego,
który również wstawał od stołu Puchonów.
Cedrik wciaż
˛ nie wie nic o smokach, pomyślał Harry. Jako jedyny spośród
zawodników, bo przecież Maxime i Karkarow na pewno już poinformowali Fleur
i Kruma. . .
— Hermiono, zobaczymy si˛e w cieplarni — powiedział, śledzac
˛ wzrokiem
Cedrika. — Idź, dogoni˛e ci˛e.
— Harry, przecież si˛e spóźnisz, zaraz b˛edzie dzwonek. . .
— Dogoni˛e ci˛e, rozumiesz?
Kiedy znalazł si˛e u stóp marmurowych schodów, Cedrik już był na ich szczycie. Otaczała go duża grupa szóstoklasistów. Harry nie chciał z nim rozmawiać
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w ich obecności; należeli do tych, którzy cytowali głośno artykuł Rity Skeeter,
gdy tylko go zobaczyli. Szedł za Cedrikiem w pewnej odległości i zobaczył, że
zmierza ku korytarzowi wiodacemu
˛
do klasy zakl˛eć. To mu podsun˛eło pewien
pomysł. Zatrzymał si˛e, wyciagn
˛ ał
˛ różdżk˛e i dobrze wycelował.
— Diffindo!
Torba Cedrika p˛ekła. Pergaminy, pióra i ksiażki
˛ wysypały si˛e na podłog˛e. Kałamarze roztrzaskały si˛e na kawałki.
— Dam sobie rad˛e — mruknał
˛ Cedrik rozdrażnionym głosem, kiedy koledzy
rzucili si˛e, by pomóc mu pozbierać rzeczy. — Powiedzcie Flitwickowi, że zaraz
przyjd˛e. . .
Tego właśnie spodziewał si˛e Harry. Wsunał
˛ różdżk˛e z powrotem do kieszeni, poczekał, aż koledzy Cedrika znikna˛ w klasie, a wówczas ruszył pustym już
korytarzem.
— Cześć — powiedział Cedrik, podnoszac
˛ poplamiony atramentem egzemplarz Poradnika transmutacji dla zaawansowanych. — P˛ekła mi torba. . . dopiero
co ja˛ kupiłem. . .
— Cedriku, pierwszym zadaniem b˛eda˛ smoki.
— Co? — zapytał Cedrik, patrzac
˛ na niego ze zdumieniem.
— Smoki — rzekł Harry, a potem dodał szybko, w obawie, że profesor Flitwick wyjdzie z klasy, żeby zobaczyć, co jest z Cedrikiem. — Maja˛ cztery smoki,
po jednym dla każdego, musimy przejść obok nich.
— Jesteś pewny? — zapytał Cedrik ochrypłym głosem.
— Nie ma watpliwości.
˛
Widziałem je.
— Ale jak si˛e dowiedziałeś? Przecież mieliśmy nie. . .
— Nieważne — powiedział szybko Harry; bał si˛e, że Hagrid miałby kłopoty,
gdyby prawda wyszła na jaw. — I nie tylko ja o tym wiem. Fleur i Krum na pewno
już wiedza.˛ . . Maxime i Karkarow też widzieli te smoki.
Cedrik wyprostował si˛e. W obj˛eciach trzymał stos poplamionych atramentem
pergaminów, ksiażek
˛
i piór; z ramienia zwisała mu rozdarta torba. Spojrzał na
Harry’ego, a było to spojrzenie pełne zaskoczenia, może nawet podejrzliwości.
— Dlaczego mi o tym mówisz? — zapytał.
Teraz z kolei Harry spojrzał na niego z niedowierzaniem. Był pewny, że Cedrik
nie zadałby tego pytania, gdyby sam zobaczył smoki. Miałby stanać
˛ oko w oko
ze smokiem, nie wiedzac,
˛ co go czeka? Tego by Harry nie życzył nikomu, nawet
najgorszemu wrogowi. No. . . może Malfoyowi i Snape’owi. . .
— To chyba jasne. Teraz wiemy wszyscy, wi˛ec startujemy z tej samej pozycji,
prawda?
Cedrik wciaż
˛ przygladał
˛ mu si˛e troch˛e podejrzliwie, kiedy Harry usłyszał za
plecami znajomy stukot. Odwrócił si˛e i zobaczył Szalonookiego Moody’ego wyłaniajacego
˛
si˛e z pobliskiej klasy.
— Chodź ze mna,˛ Potter — warknał.
˛ — Diggory, zmykaj.
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Harry spojrzał ze strachem na Moody’ego. Czyżby wszystko słyszał?
— Ee. . . panie profesorze, powinienem być na zielarstwie. . .
— Nie przejmuj si˛e tym, Potter. Prosz˛e do mojego gabinetu.
Harry poszedł za nim, zastanawiajac
˛ si˛e, co go czeka. A jeśli Moody chce
z niego wyciagn
˛ ać,
˛ w jaki sposób dowiedział si˛e o smokach? Czy pójdzie zaraz do
Dumbledore’a i naskarży na Hagrida, czy po prostu zamieni Harry’ego w tchórzofretk˛e? No, może byłoby łatwiej prześliznać
˛ si˛e obok smoka jako fretka. . . Mała˛
fretk˛e o wiele trudniej dostrzec z wysokości pi˛ećdziesi˛eciu stóp. . .
Wszedł za Moodym do jego gabinetu. Moody zamknał
˛ drzwi i utkwił w Harrym zarówno magiczne, jak i normalne oko.
— Zachowałeś si˛e bardzo przyzwoicie, Potter — powiedział spokojnie.
Harry nie wiedział, co na to odpowiedzieć; czegoś takiego w ogóle si˛e nie
spodziewał.
— Usiadź
˛ — polecił Moody, wi˛ec Harry usiadł i rozejrzał si˛e po gabinecie.
Bywał tu już, kiedy gabinet zajmowali po kolei dwaj poprzedni nauczyciele
obrony przed czarna˛ magia.˛ Za czasów profesora Lockharta ściany były wytapetowane uśmiechni˛etymi, mrugajacymi
˛
portretami samego profesora. Kiedy urz˛edował tu Lupin, łatwo było si˛e natknać
˛ na jakiś nowy gatunek czarnomagicznego potwora, sprowadzonego, by mieli co poznawać na lekcji. Teraz gabinet był
zapełniony wyjatkowo
˛
dziwnymi przedmiotami, i Harry pomyślał, że to jakieś
przyrzady,
˛ których Moody używał, kiedy był aurorem.
Na biurku spoczywał wielki, pop˛ekany szklany bak,
˛ w którym Harry natychmiast rozpoznał fałszoskop, bo sam miał podobny, choć jego egzemplarz był
o wiele mniejszy. W kacie,
˛
na małym stoliku, stało coś, co przypominało bardzo
pogi˛eta,˛ złota˛ anten˛e telewizyjna,˛ i cicho buczało. Na ścianie wisiało coś w rodzaju lustra, ale nic si˛e w nim nie odbijało, za to poruszały si˛e w nim jakieś niewyraźne cieniste postacie.
— Podobaja˛ ci si˛e moje wykrywacze, co? — zagrzmiał Moody, który przygladał
˛ mu si˛e uważnie.
— Co to takiego? — zapytał Harry, wskazujac
˛ na pokr˛econa˛ anten˛e.
— Czujnik tajności. Wibruje, kiedy wykrywa jakieś utajnienie czy kłamstwo. . . Tutaj jest bezużyteczny, za dużo zakłóceń. . . ze wszystkich stron napływaja˛ łgarstwa uczniów, tłumaczacych
˛
si˛e, dlaczego nie odrobili pracy domowej.
Buczy, odkad
˛ go tu postawiłem. Fałszoskop też musiałem unieszkodliwić, bo bez
przerwy gwizdał. Jest niezwykle czuły, wychwytuje wszystkie świństwa w promieniu mili. Oczywiście wyłapuje wi˛ecej niż tylko psikusy uczniaków — dodał
z cichym rechotem.
— A do czego służy to zwierciadło?
— Och, to mój monitor wrogów. Widzisz ich tam, jak si˛e czaja?
˛ Nie sa˛ groźni,
dopóki nie zobacz˛e białek ich oczu. Wtedy otwieram kufer.
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Zaśmiał si˛e ochryple i wskazał na wielki kufer pod oknem. Miał kilka dziurek
od klucza w jednym rz˛edzie. Harry zastanawiał si˛e, co też może być w środku,
gdy nast˛epne pytanie Moody’ego sprowadziło go gwałtownie na ziemi˛e.
— A wi˛ec. . . dowiedziałeś si˛e o smokach, tak?
Harry zawahał si˛e. Obawiał si˛e tego pytania, ale na szcz˛eście nie powiedział
Cedrikowi o Hagridzie, a sam nie zamierzał donosić Moody’emu, że gajowy złamał przepisy.
— W porzadku
˛
— rzekł Moody, siadajac
˛ i wyciagaj
˛ ac
˛ drewniana˛ nog˛e z cichym j˛ekiem. — Oszukiwanie należy do tradycji Turnieju Trójmagicznego i zawsze tak b˛edzie.
— Ja nie oszukiwałem — powiedział Harry ostrym tonem. — Dowiedziałem
si˛e o tym przez przypadek.
Moody wyszczerzył z˛eby.
— Nie oskarżam ci˛e, chłopcze. Od samego poczatku
˛
powtarzałem Dumbledore’owi, że może sobie być szlachetny i przestrzegać zasad, jeśli mu si˛e podoba,
ale stary Karkarow i Maxime na pewno tacy nie b˛eda.˛ Powiedza˛ swoim zawodnikom wszystko, czego si˛e dowiedza.˛ Chca˛ zwyci˛eżyć. Chca˛ pobić Dumbledore’a
na głow˛e. Chca˛ udowodnić, że jest tylko człowiekiem.
Znowu zaśmiał si˛e ochryple, a jego magiczne oko zawirowało tak szybko, że
Harry’ego zemdliło.
— No wi˛ec. . . masz już jakiś pomysł, jak minać
˛ smoka? — zapytał Moody.
— Nie.
— No, ja nie zamierzam ci tego powiedzieć — burknał
˛ Moody. — Nie b˛ed˛e
nikogo faworyzował. Chc˛e ci tylko dać kilka dobrych ogólnych rad. A pierwsza
brzmi: wykorzystuj swoje atuty.
— Nie mam żadnego atutu — powiedział Harry, zanim zdażył
˛ ugryźć si˛e w j˛ezyk.
— Że co? — warknał
˛ Moody. — Jak ja mówi˛e, że masz, to masz. Pomyśl.
W czym jesteś najlepszy?
Harry próbował si˛e skupić. W czym jest najlepszy? To przecież jasne. . .
— W quidditchu — powiedział ponuro. — A to mi nie pomoże. . .
— Racja — rzekł Moody, utkwiwszy w nim swoje magiczne oko. — Słyszałem, że jesteś piekielnie dobry w lataniu na miotle.
— Tak, ale. . . — Harry spojrzał na niego, marszczac
˛ czoło. — Przecież nie
b˛ed˛e miał miotły, tylko różdżk˛e. . .
— A oto druga rada ogólna — przerwał mu Moody. — Użyj jakiegoś prostego
zakl˛ecia, żeby zdobyć to, czego ci potrzeba.
Harry wytrzeszczył na niego oczy. Czego mu potrzeba?
— Śmiało, chłopcze. . . — szepnał
˛ Moody. — Poskładaj to do kupy, to wcale
nie jest trudne. . .
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I Harry’emu nagle coś klikn˛eło w głowie. Jest najlepszy w lataniu na miotle.
Musi przelecieć nad smokiem. Do tego jest mu potrzebna Błyskawica. A żeby
mieć Błyskawic˛e, potrzeba. . .
— Hermiono — wyszeptał, gdy dziesi˛eć minut później wpadł do cieplarni,
w biegu usprawiedliwił si˛e przed pania˛ Sprout i stanał
˛ obok Hermiony. — Hermiono. . . potrzebuj˛e twojej pomocy.
— A niby co innego robi˛e przez cały czas? — odpowiedziała również szeptem, a jej oczy rozszerzyły si˛e ze strachu ponad drżacym
˛
krzakiem trzepotki, który
przycinała.
— Hermiono, do jutrzejszego popołudnia musz˛e si˛e dobrze nauczyć zakl˛ecia
przywołujacego.
˛
*

*

*

Wi˛ec ćwiczyli. Nie poszli na drugie śniadanie, tylko ukryli si˛e w pustej klasie,
gdzie Harry starał si˛e jak mógł sprawić, by różne przedmioty przylatywały mu do
rak.
˛ Wciaż
˛ miał trudności. Ksiażki
˛ i pióra traciły animusz pośrodku sali i spadały
jak kamienie na podłog˛e.
— Skoncentruj si˛e, Harry, skoncentruj si˛e. . .
— A niby co innego staram si˛e robić? — żachnał
˛ si˛e Harry. — Jakiś ohydny
wielki smok bez przerwy tłucze mi si˛e w głowie, nie bardzo wiadomo dlaczego. . .
Dobra, jeszcze raz. . .
Miał zamiar opuścić lekcj˛e wróżbiarstwa, żeby nadal ćwiczyć, ale Hermiona
zaparła si˛e, że musi iść na numerologi˛e, a nie było sensu ćwiczyć bez niej. Musiał
wi˛ec ponad godzin˛e znosić profesor Trelawney, która przez pół lekcji opowiadała, że aktualna pozycja Marsa wobec Saturna oznacza poważne zagrożenie nagła˛
śmiercia˛ dla osób urodzonych w lipcu.
— No i świetnie — powiedział głośno Harry, nie mogac
˛ si˛e już powstrzymać. — Byleby szybko, żebym nie cierpiał.
Ron sprawiał przez chwil˛e wrażenie, jakby miał zamiar si˛e roześmiać. Ich
spojrzenia spotkały si˛e po raz pierwszy od wielu dni, ale Harry wciaż
˛ miał do
niego zbyt wielki żal, żeby to wykorzystać. Reszt˛e lekcji sp˛edził, próbujac
˛ przywoływać małe przedmioty pod stolikiem. Udało mu si˛e zmusić do tego much˛e,
ale nie był pewny, czy to skutek jego zakl˛ecia przywołujacego,
˛
czy po prostu jej
głupoty.
Po wróżbiarstwie zmusił si˛e do zjedzenia kolacji, a potem wrócił z Hermiona
do pustej klasy, ukryty pod peleryna-niewidk
˛
a,˛ by uniknać
˛ spotkania z którymś
z profesorów. Ćwiczyli do północy. Zostaliby dłużej, gdyby nie pojawił si˛e Irytek,
który zaczał
˛ ciskać krzesłami po sali w odpowiedzi na rzekome ataki Harry’ego.
Czmychn˛eli z klasy, obawiajac
˛ si˛e, że hałas ściagnie
˛
Filcha, i wrócili do pokoju
wspólnego Gryffindoru, teraz zupełnie opustoszałego.
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O drugiej w nocy Harry stał przy kominku, otoczony stosami różnych przedmiotów — ksiażkami,
˛
piórami, przewróconymi krzesłami, wysłużonym kompletem gargulków, wśród których była też ropucha Neville’a, Teodora. Dopiero
w ciagu
˛ ostatniej godziny udało mu si˛e w końcu połapać, na czym polega zakl˛ecie przywołujace.
˛
— Lepiej, Harry, o wiele lepiej — pochwaliła go Hermiona, zm˛eczona, ale
bardzo uradowana.
— Przynajmniej wiemy, co robić, kiedy nast˛epnym razem nie b˛ed˛e mógł opanować jakiegoś zakl˛ecia — powiedział Harry, rzucajac
˛ jej słownik runów, żeby
spróbować jeszcze raz. — Wystarczy zagrozić mi smokiem. Dobra. . . — Jeszcze
raz uniósł różdżk˛e. — Accio słownik!
Ci˛eżki wolumin wyrwał si˛e Hermionie z r˛eki, przeleciał przez pokój i wyla˛
dował w r˛eku Harry’ego.
— Harry, naprawd˛e myśl˛e, że już to opanowałeś! — zawołała ucieszona Hermiona.
— Żeby tylko tak było jutro. Błyskawica b˛edzie o wiele dalej, w zamku, a ja
b˛ed˛e na błoniach. . .
— To nie ma żadnego znaczenia — powiedziała stanowczo Hermiona. — Jeśli
tylko naprawd˛e bardzo, bardzo si˛e skoncentrujesz, przyleci. Harry, prześpijmy si˛e
troch˛e, to ci dobrze zrobi.
*

*

*

W ciagu
˛ popołudnia i nocy Harry tak si˛e skupił na ćwiczeniu zakl˛ecia przywołujacego,
˛
że ślepa panika, jaka go opanowała, nieco osłabła. Wróciła jednak z cała˛
moca˛ nast˛epnego ranka. W całej szkole wyczuwało si˛e g˛esta˛ atmosfer˛e napi˛ecia
i podniecenia. Lekcje przerwano w południe, żeby dać uczniom czas na zebranie
si˛e przy ogrodzeniu dla smoków — chociaż, oczywiście, nie mieli poj˛ecia, co tam
na nich czeka.
Harry czuł si˛e bardzo dziwnie: jakby nic go z nikim nie łaczyło,
˛
bez wzgl˛edu
na to, czy ktoś życzył mu powodzenia, czy syczał: „Nie martw si˛e, Potter, weźmiemy ze soba˛ paczk˛e chusteczek”, kiedy przechodził. Nerwy miał tak napi˛ete, że
bał si˛e, czy nie straci głowy, gdy b˛edzie musiał stanać
˛ naprzeciw swojego smoka,
i nie zacznie miotać zakl˛eć na wszystkich w polu widzenia.
Czas też zachowywał si˛e bardzo dziwnie: galopował z zawrotna˛ szybkościa,˛
tak że Harry’emu wydawało si˛e, iż w jednej chwili siedzi na pierwszej w tym
dniu lekcji, historii magii, a w nast˛epnej idzie już na obiad. . . A potem nagle
(a właściwie kiedy min˛eło całe przedpołudnie, ostatnie godziny bez smoków?)
zobaczył spieszac
˛ a˛ ku niemu przez Wielka˛ Sal˛e profesor McGonagall. Mnóstwo
głów odwróciło si˛e w jego kierunku.
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— Potter, wszyscy reprezentanci już si˛e zbieraja˛ na błoniach. . . Musicie przygotować si˛e do pierwszego zadania.
— Już id˛e — powiedział Harry, wstajac;
˛ widelec wypadł mu z r˛eki i uderzył
z brz˛ekiem w talerz.
— Powodzenia, Harry — szepn˛eła Hermiona. — Uda ci si˛e, zobaczysz!
— No jasne — odpowiedział Harry nieswoim głosem.
Wyszedł z Wielkiej Sali z profesor McGonagall. Ona też nie była soba:
˛ prawd˛e
mówiac,
˛ wygladała
˛
na prawie tak samo przerażona˛ jak Hermiona. Kiedy zeszli
po kamiennych schodach w listopadowy chłód popołudnia, położyła mu r˛ek˛e na
ramieniu.
— Tylko bez paniki — powiedziała. — Zachowaj trzeźwość umysłu. Mamy
tam czarodziejów, którzy nie pozwola,˛ by sytuacja wymkn˛eła si˛e spod kontroli.
Najważniejsze, żebyś starał si˛e to zrobić jak najlepiej, a o reszt˛e si˛e nie martw.
Nawet jak ci si˛e nie uda, nikt nie weźmie ci tego za złe. . . Dobrze si˛e czujesz?
— Tak. — Harry usłyszał własny głos. — Tak, wspaniale.
Prowadziła go do ogrodzenia dla smoków, wokół skraju Zakazanego Lasu.
Kiedy jednak zbliżyli si˛e do k˛epy drzew, za która˛ powinno już być widać ogrodzenie, Harry zobaczył, że wzniesiono tam namiot, zasłaniajacy
˛ smoki.
— Masz tam wejść, razem z innymi zawodnikami — powiedziała profesor
McGonagall lekko roztrz˛esionym głosem — i czekać na swoja˛ kolej. W środku
jest pan Bagman, który wyjaśni wam procedur˛e. . . Powodzenia.
— Dzi˛eki — odpowiedział Harry bezbarwnym, jakby odległym głosem.
Zostawiła go przed wejściem do namiotu. Wszedł do środka.
Fleur Delacour siedziała w kacie
˛ na niskim drewnianym stołku. Nie wygladała
˛
na tak opanowana˛ jak zawsze, była bledsza i jakby wilgotna. Wiktor Krum spos˛epniał jeszcze bardziej; Harry uznał, że w ten sposób objawia si˛e jego napi˛ecie
nerwowe. Cedrik spacerował tam i z powrotem. Kiedy Harry wszedł, uśmiechnał
˛
si˛e do niego, a Harry odpowiedział mu tym samym, czujac,
˛ że mi˛eśnie twarzy nie
bardzo go słuchaja,˛ jakby zapomniały, jak to si˛e robi.
— Harry! Znakomicie! — ucieszył si˛e na jego widok Bagman. — Wchodź,
wchodź, czuj si˛e jak u siebie w domu!
Pośród bladych zawodników Bagman przywodził na myśl lekko przekwitła˛
postać z kreskówki. Miał na sobie swój stary kostium drużyny Os.
— A wi˛ec jesteśmy już wszyscy. . . Czas na instrukcje! — oznajmił rześkim
tonem. — Kiedy zbierze si˛e widownia, podam każdemu z was t˛e torebk˛e — uniósł
mały woreczek z purpurowego jedwabiu i potrzasn
˛ ał
˛ nim — z której każdy wycia˛
gnie mały model tego, co was czeka! Sa˛ różne. . . ee.. odmiany. . . I musz˛e wam
jeszcze coś powiedzieć. . . Aha, tak. . . waszym zadaniem jest zdobycie złotego
jaja!
Harry zerknał
˛ na innych. Cedrik kiwnał
˛ głowa,˛ żeby pokazać, że zrozumiał
słowa Bagmana, a potem zaczał
˛ znowu spacerować po namiocie; był lekko zielo224

ny. Fleur Delacour i Krum w ogóle nie zareagowali. Może myśleli, że ich zemdli,
jak otworza˛ usta; w każdym razie Harry tak właśnie si˛e czuł. No tak, ale w końcu
oni zgłosili si˛e na ochotnika. . .
Wydawało mu si˛e, że za namiotem usłyszał setki par stóp, których właściciele
rozmawiaja,˛ śmieja˛ si˛e, żartuja.˛ . . Poczuł si˛e tak obco, jakby należał do jakiegoś
innego gatunku. A potem — Harry’emu wydało si˛e, że w nast˛epnej sekundzie —
Bagman rozwiazał
˛ purpurowy woreczek.
— Panie maja˛ pierwszeństwo — rzekł, wyciagaj
˛ ac
˛ woreczek ku Fleur.
Włożyła drżac
˛ a˛ r˛ek˛e do środka i wyciagn˛
˛ eła maleńka,˛ bardzo dokładna˛ figurk˛e
smoka — walijskiego zielonego. Na jego szyi wisiała mała dwójka. Nie okazała
zaskoczenia, raczej rezygnacj˛e, i Harry wiedział już, że madame Maxime przygotowała ja˛ na to.
To samo było z Krumem. Wyciagn
˛ ał
˛ szkarłatnego chińskiego ogniomiota,
z trójka˛ u szyi. Nawet nie mrugnał,
˛ tylko wbił wzrok w ziemi˛e.
Cedrik wyciagn
˛ ał
˛ niebieskawoszarego szwedzkiego smoka krótkopyskiego
z numerem jeden. Już wiedzac,
˛ co pozostało dla niego, Harry si˛egnał
˛ do jedwabnego woreczka i wyciagn
˛ ał
˛ w˛egierskiego rogogona z numerem cztery. Kiedy na
niego spojrzał, smok rozprostował skrzydła i obnażył maleńkie kły.
— A wi˛ec już wiecie! — rzekł Bagman. — Każde z was wybrało smoka, przed
którym stanie, a liczby oznaczaja˛ kolejność, to chyba jasne? Teraz was opuszcz˛e
i zajm˛e miejsce komentatora. Panie Diggory, jest pan pierwszy, kiedy usłyszy pan
gwizdek, prosz˛e wejść do ogrodzenia. Jasne? Jeszcze chwileczk˛e. . . Harry, czy
mog˛e zamienić z toba˛ słówko? Na zewnatrz.
˛
— Ee. . . oczywiście — wybakał
˛ Harry.
Wyszedł z namiotu z Bagmanem, który odszedł kawałek, mi˛edzy drzewa,
a potem odwrócił si˛e do niego z ojcowska˛ mina.˛
— Harry, czujesz si˛e dobrze? Mog˛e ci w czymś pomóc?
— Co? Ja. . . nie, nic mi nie. . .
— Masz już jakiś plan? — zapytał Bagman konspiracyjnym tonem. — Bo
jak chcesz, to mog˛e ci udzielić kilku wskazówek. . . Rozumiesz — Bagman ściszył głos jeszcze bardziej — jesteś przecież na straconej pozycji, Harry. . . wi˛ec
gdybym mógł ci w czymś pomóc. . .
— Nie — przerwał mu szybko Harry, tak szybko, że musiało to zabrzmieć
niegrzecznie. — Nie. . . ja już wiem, co mam robić, dzi˛eki.
— Nikt si˛e nie dowie — powiedział Bagman, puszczajac
˛ do niego oko.
— Nie, czuj˛e si˛e znakomicie — rzekł Harry, dziwiac
˛ si˛e, dlaczego wciaż
˛ powtarza to wszystkim, choć nigdy w życiu nie czuł si˛e tak okropnie. — Mam już
opracowany plan. . . Ja. . .
Rozległ si˛e gwizdek.
— Ojej, musz˛e lecieć! — zawołał przerażony Bagman i pospiesznie odszedł.
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Harry ruszył z powrotem w stron˛e namiotu i zobaczył Cedrika, teraz już bardzo zielonego na twarzy. Harry chciał życzyć mu powodzenia, kiedy koło niego
przechodził, ale to, co wyszło z jego ust, bardziej przypominało ochrypłe chrzak˛
ni˛ecie.
Wszedł do namiotu. W chwil˛e później usłyszeli ryk tłumu, co oznaczało, że
Cedrik znalazł si˛e już wewnatrz
˛ ogrodzenia i stanał
˛ twarza˛ w twarz z żywym
odpowiednikiem swojej figurki.
To było okropne. Gorsze od wszelkich wyobrażeń — siedzieć tam i słuchać.
Tłum wrzeszczał. . . wył. . . wydawał zduszone okrzyki jak jedna wielogłowa istota, gdy Cedrik usiłował minać
˛ szwedzkiego smoka krótkopyskiego. Krum nadal
wpatrywał si˛e t˛epo w ziemi˛e. Fleur, na odmian˛e, zacz˛eła krażyć
˛
po namiocie jak
uprzednio Cedrik. A komentarz Bagmana tylko wszystko pogarszał. . . Straszne
obrazy formowały si˛e w głowie Harry’ego, gdy słyszał:
— Ooooch, prawie go trafił, o mały włos. . . Ryzykuje. . . ojojoj, bardzo ryzykuje!.. Sprytne posuni˛ecie. . . szkoda, że nic nie dało!
A potem, po jakimś kwadransie, Harry usłyszał ogłuszajacy
˛ ryk, który mógł
oznaczać tylko jedno: Cedrik przeszedł obok smoka i pochwycił złote jajko.
— Wspaniaaale! — krzyczał Bagman. — A teraz oceny s˛edziów!
Ale Harry nie usłyszał tych ocen; wygladało
˛
na to, że s˛edziowie unieśli tabliczki z cyframi, pokazujac
˛ je widzom.
— Jeden przeszedł, troje pozostało! — ryknał
˛ Bagman, kiedy gwizdek rozległ
si˛e po raz drugi. — Panna Delacour, jeśli łaska!
Fleur dygotała od stóp do głów. Po raz pierwszy Harry poczuł do niej sympati˛e, kiedy patrzył, jak wychodzi z namiotu z dumnie podniesiona˛ głowa,˛ zaciskajac
˛ palce na różdżce. Teraz zostali sami — on i Krum — w przeciwnych końcach
namiotu, unikajac
˛ swoich spojrzeń.
Wszystko zacz˛eło si˛e powtarzać. . .
— Och, to chyba nie było madre!
˛
— usłyszeli podniecony głos Bagmana. — Ach. . . mało brakowało! Teraz ostrożnie. . . a niech to, już myślałem, że
po wszystkim!
Dziesi˛eć minut później Harry usłyszał grzmot oklasków. A wi˛ec Fleur tez si˛e
udało. Chwila ciszy, pewno czekaja˛ na oceny s˛edziów. . . znowu oklaski. . . a potem gwizdek po raz trzeci.
— A oto pan Krum! — krzyknał
˛ Bagman i Krum wyszedł z namiotu swoim
kaczkowatym krokiem.
Harry został sam. Odczuwał — mocniej niż zwykle — przyspieszone bicie
serca, lekkie drżenie palców. . . a jednocześnie wydawało mu si˛e, że jest poza
ciałem, na zewnatrz,
˛ widzi ściany namiotu, słyszy krzyki tłumu, jakby z oddali. . .
— Bardzo śmiałe! — zawołał Bagman, a Harry usłyszał, jak chiński ogniomiot zaryczał straszliwie, podczas gdy tłum wstrzymał oddech. — Cóż za odwaga. . . iiii. . . tak, ma już jajo!
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Salwa oklasków, jakby jednocześnie stłuczono tysiac
˛ szyb. . . Krum zakończył
wyst˛ep. . . za chwil˛e kolej na niego.
Wstał, odnotowujac
˛ w świadomości dziwne wrażenie, że nogi ma z galarety.
Czekał. A potem usłyszał gwizdek. Wyszedł z namiotu, czujac
˛ narastajac
˛ a˛ panik˛e.
I oto mijał już k˛ep˛e drzew, wchodził przez przerw˛e w ogrodzeniu.
To, co zobaczył, wydało mu si˛e bardzo kolorowym snem. Setki twarzy patrzyły na niego z trybun, które wyczarowano od czasu, gdy był tu ostatnio. A przed
nim, w drugim końcu ogrodzenia, przysiadł nad kupka˛ jaj wielki rogogon. Potworny, okryty czarna˛ łuska˛ jaszczur, bijacy
˛ najeżonym długimi kolcami ogonem, który żłobił w ziemi długie na jard ślady. Skrzydła miał do połowy złożone, wściekłe,
żółte oczy były utkwione w Harrym. Tłum wrzeszczał, ale Harry nie zastanawiał
si˛e, czy sa˛ to przyjazne okrzyki. Nadszedł czas, by zrobić to, co musiał zrobić. . .
skupić si˛e, całkowicie, bez reszty, na tym, co było jego jedyna˛ szansa.˛ . .
Uniósł różdżk˛e.
— Accio Błyskawica! — krzyknał.
˛
Czekał, czujac,
˛ jak dygoce mu każdy nerw, każde włókno mi˛eśni, modlac
˛ si˛e
w duchu. . . bo jeśli to nie zadziała. . . jeśli miotła nie przyleci. . . Wydawało mu
si˛e, że patrzy na wszystko przez jakaś
˛ rozmigotana,˛ przejrzysta˛ zasłon˛e, jakby
przez mgiełk˛e żaru, co sprawiało, że ogrodzenie ze smokiem i setki twarzy na
widowni falowały dziwacznie. . .
I wówczas usłyszał świst. Odwrócił si˛e i ujrzał Błyskawic˛e lecac
˛ a˛ ku niemu
wokół skraju lasu, szybujac
˛ a˛ ponad ogrodzeniem i zatrzymujac
˛ a˛ si˛e w powietrzu
tuż obok niego, gotowa,˛ by jej dosiadł. Ryk tłumu wzmógł si˛e. . . Bagman coś
krzyczał. . . ale słuch Harry’ego przestał działać normalnie. . . to wszystko przestało być ważne. . .
Przerzucił nog˛e przez miotł˛e i odepchnał
˛ si˛e mocno od ziemi. A w chwil˛e
później stało si˛e coś zupełnie niesamowitego. . .
Kiedy wystrzelił w gór˛e, kiedy p˛ed zmierzwił mu włosy, kiedy w dole twarze
tłumu zamieniły si˛e w różowe główki od szpilek, a rogogon zmniejszył si˛e do
rozmiarów psa, poczuł, że tam, w dole, została nie tylko ziemia, ale i jego strach. . .
Odzyskał spokój, znalazł si˛e w swoim królestwie. . .
To przecież tylko kolejny mecz quidditcha, nic wi˛ecej. . . jeszcze jeden mecz
quidditcha, a ten rogogon to po prostu drużyna przeciwników. . .
Spojrzał w dół, na kupk˛e jaj, przy których warował rogogon, i wypatrzył to
złote. Wyróżniało si˛e na tle tych innych, cementowoszarych, spoczywajac
˛ bezpiecznie mi˛edzy przednimi łapami smoka.
Zanurkował. Rogogon obrócił łeb, śledzac
˛ go uważnie. Wiedział, co smok
zaraz zrobi, wi˛ec wyhamował i poderwał si˛e gwałtownie, a miejsce, w którym
znajdował si˛e jeszcze przed ułamkiem sekundy, przeszył strumień ognia. . . Lecz
Harry nie odczuł strachu. . . bo. . . czym to si˛e różniło od uniku przed tłuczkiem?
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— Ależ ten chłopak lata! — ryknał
˛ Bagman, gdy tłum wrzasnał
˛ i umilkł,
wstrzymujac
˛ oddech. — Widział to pan, panie Krum?
Harry wzbił si˛e nieco wyżej i zaczał
˛ krażyć
˛
nad smokiem. Rogogon wciaż
˛
śledził go uważnie; obracał łeb na długiej szyi. . . jak to potrwa dłużej, to mu si˛e
zakr˛eci w głowie. . . ale lepiej nie przeciagać
˛
struny, bestia może zaraz rzygnać
˛
ogniem po raz drugi. . .
Zanurkował dokładnie w tej samej chwili, gdy rogogon otworzył paszcz˛e, ale
tym razem Harry miał nieco mniej szcz˛eścia — uniknał
˛ strumienia ognia, ale nie
uniknał
˛ ogona: kiedy gwałtownie skr˛ecił w lewo, jeden z długich kolców musnał
˛
mu rami˛e, rozdzierajac
˛ szat˛e. . .
Poczuł piekacy
˛ ból, usłyszał wrzaski i j˛eki z dołu. . . ale to przecież tylko zadraśni˛ecie. . . poszybował nad karkiem smoka. . . i nagle zaświtał mu w głowie
pewien pomysł. . .
Rogogon najwyraźniej nie chciał ruszyć si˛e z miejsca, bo chronił swoje drogocenne jaja. Choć skr˛ecał si˛e i miotał, rozkładał i zwijał skrzydła, nieustannie
śledzac
˛ Harry’ego żółtymi, wściekłymi ślepiami, bał si˛e oddalić od kupki jaj. . .
Trzeba go do tego zmusić, to jedyny sposób, by porwać to złote. . . rzecz w tym,
by zrobić to ostrożnie, stopniowo. . .
Zaczał
˛ szybować to w t˛e, to w tamta˛ stron˛e, nie podlatujac
˛ za blisko, by nie
narazić si˛e na zabójczy strumień ognia, ale i nie odlatujac
˛ za daleko, tak, aby smok
nie tracił go z oczu. Smok kr˛ecił łbem, utkwiwszy w nim swoje płonace,
˛ pionowe
źrenice, obnażywszy kły. . .
Wystrzelił w gór˛e. Rogogon poderwał łeb, wyciagaj
˛ ac
˛ szyj˛e na cała˛ długość,
jak waż
˛ przed zaklinaczem. . .
Harry wzbił si˛e jeszcze par˛e stóp wyżej, a smok zaryczał ze złości. Harry musiał być dla niego natarczywa˛ mucha,˛ która˛ trzeba zmiażdżyć, spopielić. . . Machnał
˛ ponownie ogonem, ale mucha była za wysoko, by ja˛ dosi˛egnać.
˛ . . strzelił strumieniem ognia, ale mucha zrobiła unik. . . otworzył szeroko paszcz˛e. . .
— No chodź — syknał
˛ Harry, kraż
˛ ac
˛ nad smokiem i drażniac
˛ go nieustannie — dalej, złap mnie. . . tu jestem. . .
I nagle olbrzymi jaszczur stanał
˛ na tylnych nogach, rozwijajac
˛ swoje czarne,
skórzaste skrzydła, wielkie jak skrzydła sportowego samolotu. Harry zanurkował.
Zanim smok zorientował si˛e, o co chodzi i gdzie si˛e podziała ta bezczelna mucha,
Harry spadał już na ziemi˛e jak kamień, nie spuszczajac
˛ z oczu kupki jaj, teraz
nie osłoni˛etych uzbrojonymi w długie szpony łapami smoka. . . Oderwał dłonie
od Błyskawicy. . . schwycił złote jajo. . .
I już poderwał si˛e w gór˛e z zapierajac
˛ a˛ dech szybkościa,˛ już szybował nad
trybunami, trzymajac
˛ bezpiecznie jajo pod pacha˛ zdrowego ramienia, i nagle, jakby ktoś podkr˛ecił głośność, usłyszał straszliwa˛ wrzaw˛e. Tłum ryczał i klaskał tak
głośno, jak kibice Irlandii na finałowym meczu o mistrzostwo świata. . .
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— Paaaatrzcie! — wrzeszczał Bagman. — Zobaaaczcie! Nasz najmłodszy zawodnik najszybciej złapał jajo! No, no, nooo, pan Potter ma szans˛e na zwyci˛estwo!
Harry zobaczył, jak wybiegaja˛ strażnicy smoków, by poskromić rogogona,
jak w przerwie w ogrodzeniu pojawiaja˛ si˛e profesor McGonagall, profesor Moody i Hagrid, wymachujac
˛ do niego r˛ekami; nawet z tej odległości widział ich
roześmiane twarze. Przeleciał jeszcze raz nad trybunami, słyszac
˛ ogłuszajacy
˛ ryk
tłumu, i wyladował
˛
gładko na ziemi, a w sercu czuł taka˛ lekkość, jakiej nie czuł
już od wielu tygodni. . . Przeszedł pierwsza˛ prób˛e, przeżył. . .
— To było wspaniałe, Potter! — zawołała profesor McGonagall, gdy zsiadł
z miotły, co jak na nia˛ było wyjatkow
˛
a˛ pochwała.˛ Zauważył, że r˛eka jej drży,
gdy wskazywała na jego rami˛e. — Pokaż si˛e zaraz pani Pomfrey, jeszcze zanim
s˛edziowie ogłosza˛ punktacj˛e, niech to obejrzy. . . Jest tam, chyba już opatrzyła
Diggory’ego. . .
— Cholibka, Harry, udało ci si˛e! — powiedział Hagrid ochrypłym głosem. —
Udało ci si˛e! I to z rogogonem. . . a Charlie mówił, że to najpaskud. . .
— Dzi˛eki, Hagridzie — przerwał mu szybko Harry, bojac
˛ si˛e, by Hagrid zaraz
nie wypaplał, że pokazał mu wcześniej smoki.
Profesor Moody też wygladał
˛ na bardzo zadowolonego; magiczne oko miotało
mu si˛e we wszystkie strony.
— Wyszło ci to ładnie i zgrabnie, Potter — zagrzmiał.
— Potter, marsz do namiotu pierwszej pomocy! — powiedziała profesor
McGonagall.
Harry wyszedł z ogrodzenia, wciaż
˛ dyszac
˛ ci˛eżko, i zobaczył pania˛ Pomfrey
stojac
˛ a˛ w wejściu do drugiego namiotu. Była wyraźnie przerażona.
— Smoki! — powiedziała z odraza˛ i wciagn˛
˛ eła Harry’ego do środka.
Namiot był poprzedzielany płóciennymi przepierzeniami. Za jednym z nich
dostrzegł zarys postaci Cedrika, ale chyba nic poważnego mu si˛e nie stało, bo
siedział. Pani Pomfrey dokładnie zbadała Harry’emu rami˛e, mruczac
˛ bez przerwy:
— W zeszłym roku dementorzy, teraz smoki. . . ciekawe, co wymyśla˛ w przyszłym roku. Masz duże szcz˛eście. . . rana nie jest gł˛eboka. . . ale b˛ed˛e musiała ja˛
przemyć, zanim zlikwiduj˛e. . .
Obmyła rozci˛ecie tamponem umaczanym w jakimś czerwonym dymiacym
˛
płynie. Zapiekło, ale kiedy dotkn˛eła ramienia różdżka,˛ ból ustał, a rana znikn˛eła.
— Teraz posiedź spokojnie z minut˛e. . . Siedź! Potem b˛edziesz mógł wyjść
i dowiedzieć si˛e, ile dostałeś punktów.
Wpadła za przepierzenie i usłyszał, jak mówi:
— Jak si˛e teraz czujesz, Diggory?
Harry nie miał najmniejszej ochoty siedzieć spokojnie w namiocie — adrenalina wciaż
˛ w nim buzowała. Wstał, by zobaczyć, co si˛e dzieje na zewnatrz,
˛ ale
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zanim doszedł do wyjścia, do środka wpadły dwie osoby: Hermiona, a tuż za nia˛
Ron.
— Harry, byłeś naprawd˛e wspaniały! — krzykn˛eła Hermiona piskliwym głosem. Na jej policzkach widniały ślady paznokci, widocznie wbijała je sobie ze
strachu. — Byłeś zdumiewajacy!
˛ Niesamowity!
Ale Harry patrzył na Rona, białego jak kreda i wpatrujacego
˛
si˛e w niego jak
w ducha.
— Harry — powiedział bardzo poważnym tonem — nie wiem, kto wrzucił
twoje nazwisko do czary. . . ale uważam, że. . . że chciał ci˛e wykończyć!
Jakby w ogóle nie było tych paru ostatnich tygodni, jakby spotkał si˛e z Ronem
po raz pierwszy tuż po ogłoszeniu, że został reprezentantem szkoły. . .
— A wi˛ec wreszcie to do ciebie dotarło? — zapytał chłodno Harry. — Potrzebowałeś dużo czasu.
Hermiona patrzyła niespokojnie to na jednego, to na drugiego. Ron otworzył
usta, ale zawahał si˛e. Harry wiedział, że Ron chce go przeprosić. Nie chciał tego
słuchać.
— Już dobra — rzekł, zanim Ron zdołał coś wykrztusić. — Zapomnijmy
o tym.
— Nie. Nie powinienem. . .
— Daj spokój!
Ron uśmiechnał
˛ si˛e do niego niepewnie, a Harry również odpowiedział uśmiechem.
Hermiona zalała si˛e łzami.
— Obaj jesteście głupi! — krzykn˛eła, tupiac,
˛ a łzy kapały jej obficie na szat˛e.
A potem, zanim zdołali ja˛ powstrzymać, uścisn˛eła każdego z osobna i wyleciała
z namiotu, ryczac
˛ z radości.
— Chce to obwieścić całemu światu, czy co? — powiedział Ron, kr˛ecac
˛ głowa.˛ — Chodź, Harry, zaraz podadza˛ punktacj˛e.
Harry wział
˛ złote jajo i Błyskawic˛e. Jeszcze godzin˛e temu nigdy by nie uwierzył, że b˛edzie mu tak lekko na duszy. Wyszli razem z namiotu; Ron gadał jak
naj˛ety.
— Byłeś najlepszy, nie ma sprawy, poza konkurencja.˛ Cedrik wyczyniał jakieś
cuda. . . transmutował kamień w psa. . . chciał, żeby smok zajał
˛ si˛e tym psem, a nie
nim. Fakt, że to było coś, no wiesz, przemienić kamień w psa, no i podziałało,
złapał jajo, ale smokowi si˛e nagle odwidziało, uznał, że lepiej jednak spopielić
Diggory’ego niż tego labradora. . . Ledwo zdażył
˛ uciec, ale troch˛e go poparzyło.
A potem ta dziewczyna, Fleur, próbowała czarów. . . chyba chciała go wprowadzić
w trans. . . no i rzeczywiście, bestia jakby przysn˛eła, ale nagle zachrapała i jak nie
miotnie strumieniem ognia. . . dziewczynie zapalił si˛e skraj szaty. . . ugasiła go
woda˛ z różdżki. A Krum. . . mówi˛e ci, nie uwierzysz, ale w ogóle nie pomyślał
o tym, że można latać! Ale był dobry, drugi po tobie. Rabn
˛ ał
˛ go jakimś zakl˛eciem
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w oko, tylko że smok zaczał
˛ si˛e miotać z bólu i pogniótł z połow˛e jaj. . . Za to
odj˛eli Krumowi punkty, bo jaj nie wolno niszczyć.
Ron wział
˛ gł˛eboki oddech. Dotarli do ogrodzenia. Teraz, kiedy rogogona wyprowadzono, Harry zobaczył, gdzie siedza˛ s˛edziowie — w drugim końcu ogrodzenia, na wysokim podium przykrytym złota˛ tkanina.˛
— Każdy ma do dyspozycji dziesi˛eć punktów — powiedział Ron, a Harry
zobaczył, jak pierwszy s˛edzia — madame Maxime — unosi wysoko różdżk˛e.
Z różdżki wystrzeliła długa, srebrna wst˛ega, która ukształtowała si˛e w wielka˛
ósemk˛e.
— Nieźle! — ucieszył si˛e Ron, gdy zagrzmiały oklaski. — Pewnie ci odj˛eła
dwa punkty za to rami˛e. . .
Teraz przyszła kolej na pana Croucha. Wystrzelił dziewiatk˛
˛ e.
— Dobrze, dobrze! — ryknał
˛ Ron, walac
˛ Harry’ego w plecy.
Teraz Dumbledore. On też pokazał dziewiatk˛
˛ e. Oklaski były jeszcze głośniejsze.
Ludo Bagman. . . dziesi˛eć.
— Dziesi˛eć? — zdumiał si˛e Harry, jakby nie wierzył własnym oczom. —
Ale. . . przecież smok mnie trafił. . . co tu jest grane?
— Harry, nie narzekaj! — krzyknał
˛ Ron, podskakujac
˛ z radości.
Teraz podniósł różdżk˛e Karkarow. Zawahał si˛e przez chwil˛e, a potem w powietrze wystrzeliła cyfra. Cztery.
— Co?! — ryknał
˛ Ron. — Cztery? Ty stary, wszawy, stronniczy worku rzygowin, Krumowi dałeś dziesi˛eć!
Ale Harry miał to w nosie, a miałby to w nosie nawet wtedy, gdyby Karkarow
dał mu zero punktów. Oburzenie Rona było dla niego warte sto punktów. Nie powiedział mu tego, oczywiście, ale kiedy si˛e odwrócił, by wyjść poza ogrodzenie,
serce miał lekkie jak piórko. I nie chodziło tylko o Rona. . . nie tylko o Gryfonów,
ryczacych
˛
z radości na trybunach. Okazało si˛e, że kiedy już wszyscy zobaczyli,
z czym przyszło im si˛e zmierzyć, kibicowała mu wi˛ekszość szkoły. Jemu i Cedrikowi. A Ślizgoni. . . Nie dbał o nich; teraz mogli mu nagwizdać!
— Pierwsze miejsce, Harry! Ty i Krum! — zawołał Charlie Weasley, biegnac
˛
ku nim, gdy już ruszyli w stron˛e zamku. — Słuchajcie, lec˛e, musz˛e wysłać mamie
sow˛e, przyrzekłem, że ja˛ natychmiast powiadomi˛e. . . Ale. . . ale to było niewiarygodne! Aha. . . i kazali mi powiedzieć, żebyś jeszcze nie odchodził. Bagman chce
wam coś powiedzieć w namiocie zawodników.
Ron oznajmił, że poczeka, wi˛ec Harry wrócił do namiotu, który teraz wydał
mu si˛e jakby troch˛e inny: przyjazny i gościnny. Przypomniał sobie, jak szybował nad rogogonem, unikajac
˛ jego ognistych pocisków, i porównał to z długim
oczekiwaniem na wyjście z namiotu. . . Nie, nie ma porównania, to czekanie było
o wiele gorsze.
Weszli Fleur, Cedrik i Krum.
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Cedrik miał połow˛e twarzy posmarowana˛ jakaś
˛ pomarańczowa˛ maścia.˛
Uśmiechnał
˛ si˛e do Harry’ego, gdy tylko go zobaczył.
— Byłeś dobry, Harry.
— Ty też — odpowiedział Harry, odwzajemniajac
˛ uśmiech.
— Wszyscy byliście dobrzy! — oświadczył Bagman, wpadajac
˛ do namiotu
z taka˛ mina,˛ jakby przed chwila˛ sam wykiwał smoka. — Tylko kilka słów. Macie długa˛ przerw˛e przed nast˛epnym zadaniem. Staniecie przed nim dwudziestego
czwartego lutego o pół do dziesiatej
˛ rano, ale b˛edziecie mieli nad czym si˛e zastanawiać przez ten czas! Jak si˛e przyjrzycie tym złotym jajom, które ma każde
z was, zobaczycie, że można je otworzyć. . . Widzicie te zawiasy? Wewnatrz
˛ znajdziecie zagadk˛e, która˛ musicie rozwiazać,
˛
a wtedy dowiecie si˛e, na czym polega
drugie zadanie i b˛edziecie mogli si˛e do niego przygotować! Wszystko jasne? Na
pewno? No to zmykajcie!
Harry wyszedł z namiotu, wrócił do Rona i ruszyli wokół skraju Zakazanego
Lasu, pograżeni
˛
w rozmowie. Harry chciał si˛e dowiedzieć ze szczegółami, jak
sobie radzili inni zawodnicy. A potem, gdy już okrażyli
˛
k˛ep˛e drzew, spoza których
Harry po raz pierwszy usłyszał ryk smoków, zza ich pleców wyskoczyła nagle
czarownica.
To była Rita Skeeter. Tym razem miała na sobie szat˛e jadowicie zielona,˛
a w r˛eku trzymała samonotujace
˛ pióro, wycelowane dokładnie w nich.
— Moje gratulacje, Harry! — powiedziała, uśmiechajac
˛ si˛e. — Mogłabym
usłyszeć od ciebie słówko? Co czułeś, gdy stanałeś
˛ przed smokiem? Co myślisz
o tej punktacji?
— Tak, może pani usłyszeć ode mnie słówko — warknał
˛ Harry. — Nawet
dwa. Do widzenia.
Odwrócił si˛e do niej plecami i razem z Ronem ruszyli w stron˛e zamku.

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY PIERWSZY

Front Wyzwolenia Skrzatów Domowych
Wieczorem Harry, Ron i Hermiona poszli razem do sowiarni, żeby znaleźć
Świstośwink˛e i wysiać Syriuszowi wiadomość o pomyślnym wyniku pierwszej
próby. Po drodze Harry przekazał Ronowi wszystko, co mu Syriusz doniósł o Karkarowie. Ron wygladał
˛ na wstrzaśni˛
˛ etego, gdy si˛e dowiedział o tym, że Karkarow
był kiedyś śmierciożerca,˛ ale kiedy doszli do sowiarni, twierdził już, że powinni
go podejrzewać od samego poczatku.
˛
— Wszystko pasuje, no nie? Pami˛etacie, co Malfoy powiedział w pociagu?
˛
Że jego ojciec przyjaźni si˛e z Karkarowem? Teraz już wiemy, gdzie si˛e poznali.
Założ˛e si˛e, że razem maszerowali w tłumie zamaskowanych śmierciożerców po
mistrzostwach świata. Ale coś ci powiem, Harry. Jeśli to rzeczywiście Karkarow
wrzucił twoje nazwisko do czary, to teraz musi si˛e czuć bardzo głupio, no nie?
Nic mu to nie dało, prawda? Wyszedłeś z tego tylko z zadrapaniem! Poczekaj, ja
to zrobi˛e. . .
Świstoświnka była tak przej˛eta swoja˛ misja,˛ że latała wokół głowy Harry’ego,
pohukujac
˛ nieustannie. Ron złapał ja˛ powietrzu i przytrzymał, żeby Harry mógł
jej przywiazać
˛ list do nóżki.
— Nie ma siły, żeby nast˛epne zadania były bardziej niebezpieczne od tego
pierwszego. To niemożliwe, prawda? — powiedział Ron, gdy zaniósł Świstośwink˛e do okna. — Wiesz co, Harry? Myśl˛e, że wygrasz ten turniej. Mówi˛e poważnie.
Harry wiedział, że Ron mówi tak tylko dlatego, by zatrzeć pami˛eć o swoim
zachowaniu przez ostatnie par˛e tygodni, ale i tak to docenił. Natomiast Hermiona
oparła si˛e o ścian˛e, założyła r˛ece na piersiach i obdarzyła Rona niezbyt przychylnym spojrzeniem.
— Przed Harrym jeszcze długa droga — powiedziała z powaga.˛ — Jeśli to
było pierwsze zadanie, to wol˛e nie myśleć, jakie b˛edzie nast˛epne.
— Oto nasz promyk słońca — burknał
˛ Ron. — Ty i profesor Trelawney powinnyście wyst˛epować razem.
Wyrzucił Świstośwink˛e przez okno. Sówka opadła ze dwanaście stóp, zanim
udało si˛e jej poderwać do lotu: list przymocowany do jej nóżki był o wiele wi˛ekszy
i ci˛eższy niż zwykle, bo Harry nie mógł si˛e oprzeć, by nie opisać Syriuszowi
dokładnie, jak okpił rogogona.
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Obserwowali Świstośwink˛e, póki nie znikła w ciemności, a wtedy Ron powiedział:
— No, to schodzimy na dół, Harry, czeka ci˛e tam balanga-niespodzianka. . .
Fred i George już chyba zw˛edzili dość żarcia z kuchni.
I rzeczywiście, gdy tylko weszli do pokoju wspólnego Gryfonów, zagrzmiały
wiwaty i oklaski. Na każdej wolnej powierzchni wznosiły si˛e góry ciastek i sterczały dzbany dyniowego soku i kremowego piwa. Lee Jordan odpalił kilka zimnych ogni doktora Filibustera, wi˛ec cały pokój wypełnił si˛e gwiazdami i iskrami,
a Dean Thomas, który potrafił świetnie malować, ozdobił ściany nowymi plakatami; na wi˛ekszości z nich Harry śmigał na miotle wokół łba rogogona, choć kilka
przedstawiało Cedrika z płonac
˛ a˛ głowa.˛ Harry rzucił si˛e na ciastka: prawie zapomniał, co to znaczy czuć si˛e naprawd˛e głodnym. Potem usiadł razem z Ronem
i Hermiona.˛ Aż trudno mu było uwierzyć w swoje szcz˛eście. Ron siedział przy
jego boku, przeszedł pomyślnie pierwsze zadanie, a nast˛epne czekało go dopiero
za trzy miesiace.
˛
— O żesz ty, ale ci˛eżkie! — powiedział Lee Jordan, biorac
˛ do r˛eki złote jajo,
które Harry położył na stole. — Otwórz je, Harry, nie daj si˛e prosić! Zobaczmy,
co jest w środku!
— On ma sam rozwiazać
˛
zagadk˛e — szybko wtraciła
˛
Hermiona.˛ — To jest
w regulaminie turnieju. . .
— Tak, miałem też sam wymyślić sposób na tego smoka — mruknał
˛ Harry tak
cicho, by dosłyszała to tylko Hermiona,˛ która uśmiechn˛eła si˛e do niego niepewnie.
— Tak, otwórz je, Harry! Teraz! — rozległo si˛e kilka głosów.
Lee podał jajo Harry’emu, który wbił paznokcie w szpar˛e biegnac
˛ a˛ wokół
wypukłości, i otworzył je.
Jajo było w środku wydrażone
˛
i zupełnie puste — ale gdy tylko si˛e otworzyło,
rozległo si˛e rozdzierajace
˛ wycie. Harry’emu przypomniała si˛e natychmiast widmowa orkiestra podczas przyj˛ecia w rocznic˛e śmierci Prawie Bezgłowego Nicka,
przygrywajaca
˛ na piłach.
— Zamknij to! — krzyknał
˛ Fred, zatykajac
˛ sobie r˛ekami uszy.
— Co to było? — zapytał Seamus Finnigan, wpatrujac
˛ si˛e w złote jajo, gdy
Harry je zatrzasnał.
˛ — Zupełnie jak szyszymora. . . Może wystapi
˛ w drugim zadaniu, co, Harry?
— Jakby kogoś torturowano! — zawołał Neville, bardzo blady, który przed
chwila˛ rozsypał po podłodze półmisek pasztecików nadziewanych kiełbaskami. — B˛edziesz musiał pokonać zakl˛ecie Cruciatus!
— Nie badź
˛ głupi, Neville, to jest nielegalne — powiedział George. — Nie
użyja˛ zakl˛ecia Cruciatus wobec zawodników. Mnie to bardziej przypominało
śpiew Percy’ego. . . Może b˛edziesz musiał zaatakować go pod prysznicem, Harry.
— Chcesz troch˛e strucli z owocami, Hermiono? — zapytał Fred.
Hermiona spojrzała podejrzliwie na talerz, który Fred jej podsuwał.
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— Daj spokój, to zwykłe ciasto — powiedział Fred, szczerzac
˛ do niej z˛eby. —
Nic z tym nie robiłem. Ale tych kremówek to bym si˛e wystrzegał. . .
Neville, który właśnie ugryzł kawał kremówki, zakrztusił si˛e i wypluł wszystko na podłog˛e. Fred ryknał
˛ śmiechem.
— To tylko taki żarcik, Neville. . .
Hermiona wzi˛eła kawałek strucli i zapytała:
— Fred, wynieśliście to wszystko z kuchni?
— Jasne — odrzekł Fred, uśmiechajac
˛ si˛e do niej szeroko. — Wszystko, co
tylko pan sobie zażyczy, sir! — dodał, naśladujac
˛ piskliwy głos domowego skrzata. — Dałyby mi wszystko, nawet pieczonego wołu, gdybym powiedział, że jestem głodny.
— Jak si˛e tam dostaliście? — zapytała Hermiona niewinnym, zdawkowym
tonem.
— To bardzo łatwe. Za tym malunkiem z misa˛ pełna˛ owoców sa˛ ukryte drzwi.
Trzeba tylko połaskotać gruszk˛e, a ona zachichoce i. . . — Urwał i spojrzał na nia˛
podejrzliwie. — Dlaczego pytasz?
— A. . . nic, tak sobie — odpowiedziała szybko Hermiona.
— Chcesz podburzyć skrzaty domowe do strajku, tak? — zapytał George. —
Już ci nie wystarczaja˛ te ulotki i plakietki, chcesz wywołać prawdziwy bunt?
Rozległy si˛e chichoty. Hermiona milczała.
— Nie waż si˛e tam łazić i wmawiać im, że musza˛ mieć normalne ubrania i dostawać wynagrodzenie! — powiedział Fred ze złościa.˛ — Powariuja˛ i przestana˛
nam gotować!
W tym momencie Neville zamienił si˛e w wielkiego kanarka, co odwróciło
uwag˛e bliźniaków od Hermiony.
— Och. . . przepraszam, Neville! — zawołał Fred, przekrzykujac
˛ ogólny
śmiech. — Zapomniałem. . . rzeczywiście zaczarowaliśmy te kremówki. . .
Po minucie Neville jednak zrzucił pióra i odzyskał normalny wyglad.
˛ Nawet
on przyłaczył
˛
si˛e do ogólnego śmiechu.
— Kanarkowe kremówki! — wrzeszczał Fred do rozochoconych Gryfonów. — Wynaleźliśmy je z George’em! Siedem sykli sztuka, okazja!
Zbliżała si˛e już pierwsza w nocy, kiedy Harry w końcu udał si˛e do dormitorium, razem z Ronem, Neville’em, Seamusem i Deanem. Zanim zaciagn
˛ ał
˛ zasłony swojego łoża z czterema kolumienkami po rogach, ustawił maleńki model
w˛egierskiego rogogona na stoliku przy łóżku. Smok ziewnał,
˛ zwinał
˛ si˛e w kł˛ebek
i zamknał
˛ oczy. Ten Hagrid ma jednak racj˛e, pomyślał Harry, zaciagaj
˛ ac
˛ zasłony,
te smoki sa˛ zupełnie w porzadku.
˛
..
Poczatek
˛ grudnia przyniósł do Hogwartu wiatr i deszcz ze śniegiem. Zima˛ po
zamku zwykle hulały chłodne przeciagi,
˛ ale i tak Harry błogosławił grube mury
i rozpalone kominki, gdy przechodził obok okr˛etu z Durmstrangu, kołyszacego
˛
si˛e
niespokojnie u brzegu jeziora i łopocacego
˛
czarnymi żaglami na tle szarego nie235

ba. W wielkim powozie gości z Beauxbatons też musiało być zimno. Zauważył,
że Hagrid bardzo dba o konie madame Maxime, dostarczajac
˛ im ich ulubiona˛ nie
mieszana˛ whisky; same opary, które buchały z wielkiego żłobu w rogu padoku,
wystarczyłyby do wprawienia całej klasy, zgromadzonej na lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami, w stan lekkiego upojenia. Potrzebowali jednak trzeźwych
głów, bo wciaż
˛ hodowali te okropne sklatki.
˛
— Nie wim do końca, czy one zasypiaja˛ na zim˛e, czy nie — oświadczył Hagrid klasie, drżacej
˛ z zimna na dyniowej grzadce.
˛
— Zobaczymy, może zaczna˛
kimać. . . Powsadzamy je do tych skrzyń. . .
Pozostało już tylko dziesi˛eć sklatek,
˛
bo nie można ich było oduczyć zabijania
si˛e nawzajem. Każda miała już blisko sześć stóp długości. Ich szare pancerze,
pot˛eżne, ruchliwe odnóża, miotajace
˛ ogień końce, żadła
˛ i ssawki czyniły z nich
najbardziej odrażajace
˛ stwory, jakie Harry dotad
˛ widział. Klasa spogladała
˛
bez
zapału na olbrzymie, wymoszczone poduszkami i kołdrami skrzynie wyniesione
przez Hagrida.
— Zagonimy je do tych skrzyń — powiedział Hagrid — zatrzaśniemy pokrywy i zobaczymy, co to da.
Ale okazało si˛e, że sklatki
˛ wcale nie zapadaja˛ w sen zimowy i nie życza˛ sobie,
by je zagonić do wymoszczonych poduszkami skrzyń i zabić wieka gwoździami. Wkrótce Hagrid pokrzykiwał: „Tylko bez paniki, bez paniki!”, podczas gdy
sklatki
˛ miotały si˛e po dyniowej grzadce
˛
pośród szczatków
˛
skrzyń. Wi˛ekszość klasy — z Malfoyem, Crabbe’em i Goyle’em na czele — uciekła do chatki Hagrida
i zabarykadowała si˛e w środku. Harry, Ron i Hermiona byli wśród tych, którzy
pozostali, by pomóc Hagridowi. W końcu udało im si˛e okiełznać i zwiazać
˛
dziewi˛eć sklatek,
˛
choć nie obyło si˛e przy tym bez poparzeń i zadrapań. Na wolności
została tylko jedna.
— Tylko bez czarów, bo si˛e przestraszy! — krzyknał
˛ Hagrid, gdy Ron i Harry
zacz˛eli strzelać z różdżek iskrami w sklatk˛
˛ e, która zbliżała si˛e ku nim z rozdygotanym, wygi˛etym w łuk żadłem.
˛
— Po prostu zaciagnijcie
˛
jej link˛e na żadle,
˛
to
nikomu nic nie zrobi!
— Tak, a tego byśmy bardzo nie chcieli! — odkrzyknał
˛ ze złościa˛ Ron, cofajac
˛
si˛e z Harrym aż pod ścian˛e chatki Hagrida i wciaż
˛ odp˛edzajac
˛ od siebie sklatk˛
˛ e
snopami iskier.
— No, no, no. . . to ci dopiero zabawa!
Rita Skeeter, oparta o płot ogrodu Hagrida, przygladała
˛
si˛e całej scenie. Dzisiaj miała na sobie karmazynowa˛ peleryn˛e z purpurowym futrzanym kołnierzem,
a na ramieniu swoja˛ torebk˛e z krokodylej skóry.
Hagrid rzucił si˛e na sklatk˛
˛ e atakujac
˛ a˛ Harry’ego i Rona i przydusił ja˛ do ziemi.
Strumień ognia tryskajacego
˛
z jej końca zw˛eglił pobliskie sadzonki.
— A pani to kto? — zapytał Hagrid, zaciskajac
˛ p˛etl˛e na żadle
˛ sklatki.
˛
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— Rita Skeeter, reporterka „Proroka Codziennego” — odpowiedziała z uśmiechem Rita. Błysn˛eły złote z˛eby.
— A ja bym szedł o zakład, że Dumbledore już zakazał pani wał˛esać si˛e po
szkole — warknał
˛ Hagrid, ciagn
˛ ac
˛ nieco stłamszona˛ sklatk˛
˛ e do jej towarzyszek.
Rita zachowywała si˛e tak, jakby tego w ogóle nie dosłyszała.
— Jak si˛e nazywaja˛ te fascynujace
˛ stworzenia? — zapytała, pokazujac
˛ jeszcze
wi˛ecej złotych z˛ebów.
— Sklatki
˛ tylnowybuchowe — burknał
˛ Hagrid.
— Naprawd˛e? — Rita okazywała coraz wi˛eksze zainteresowanie. — Nigdy
o nich nie słyszałam. . . A skad
˛ pochodza?
˛
Harry dostrzegł rumieniec, pełznacy
˛ po policzkach Hagrida znad jego czarnej
brody i serce w nim zamarło. Skad
˛ Hagrid wział
˛ te sklatki?
˛
Hermiona, która najwidoczniej pomyślała o tym samym, powiedziała szybko:
— Sa˛ bardzo interesujace,
˛ prawda? Prawda, Harry?
— Co? Och. . . tak. . . auuu. . . bardzo — j˛eknał
˛ Harry, bo przydeptała mu
stop˛e.
— Ach, i ty tutaj jesteś, Harry! — ucieszyła si˛e Rita Skeeter. — A wi˛ec lubisz opiek˛e nad magicznymi stworzeniami, tak? To jeden z twoich ulubionych
przedmiotów?
— Tak — odrzekł Harry zdecydowanym tonem. Hagrid obdarzył go promiennym uśmiechem.
— To cudowne — powiedziała Rita. — Naprawd˛e bardzo miłe. Długo pan
tego naucza? — zwróciła si˛e do Hagrida.
Harry zauważył, że jej oczy pow˛edrowały w stron˛e Deana (który miał okropna˛
krwawa˛ pr˛eg˛e na policzku), potem w stron˛e Lavender (której szata była osmalona) i Seamusa (który chuchał i dmuchał na poparzone palce), a potem w stron˛e
okien chatki, w których widać było reszt˛e klasy z nosami przyklejonymi do szyb,
czekajac
˛ a˛ na oczyszczenie pola walki.
— Dopiro drugi rok — wybakał
˛ Hagrid.
— Wspaniale. . . A nie zechciałby pan udzielić mi krótkiego wywiadu? Podzielić si˛e odrobina˛ swojego doświadczenia w obchodzeniu si˛e z magicznymi
stworzeniami? Na pewno pan wie, że co środ˛e w „Proroku” jest kolumna zoologiczna. Moglibyśmy opisać te. . . ee. . . tylnowybuchowe glutki.
— Tylnowybuchowe sklatki
˛ — poprawił ja˛ ochoczo Hagrid. — Ee. . . no dobra, czemu nie?
Harry miał jak najgorsze przeczucia, ale nie było sposobu, by ostrzec Hagrida
tak, żeby Rita tego nie zauważyła, wi˛ec musiał obserwować w milczeniu, jak Rita
umawia si˛e z Hagridem na spotkanie w Trzech Miotłach jeszcze w tym tygodniu.
A potem z zamku dobiegł ich dźwi˛ek dzwonu, sygnalizujacego
˛
koniec lekcji.
— No to do widzenia, Harry! — zawołała wesoło Rita, kiedy ruszył w stron˛e
zamku razem z Ronem i Hermiona.˛ — Do wieczora w piatek,
˛
Hagridzie!
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— Poprzekr˛eca wszystko, co jej powie — mruknał
˛ Harry.
— Mam nadziej˛e, że nie zdobył tych sklatek
˛ w nielegalny sposób — powiedziała z niepokojem Hermiona.˛
Spojrzeli po sobie — właśnie tego wszyscy troje si˛e obawiali.
— Hagrid miał już mnóstwo kłopotów, ale Dumbledore zawsze go wybronił — pocieszał ich Ron. — Najgorsze by było, gdyby kazali mu pozbyć si˛e tych
sklatek.
˛
O, przepraszam, powiedziałem: „najgorsze”? Chciałem powiedzieć: „najlepsze”.
Harry i Hermiona˛ parskn˛eli śmiechem. W nieco lepszym nastroju udali si˛e na
obiad.
Tym razem dwie godziny wróżbiarstwa sprawiły Harry’emu duża˛ uciech˛e. Nadal pracowali nad horoskopami, ale teraz, kiedy już pogodził si˛e z Ronem, mieli
z tego niezła˛ zabaw˛e. Profesor Trelawney, która uprzednio była tak zadowolona
z ich przepowiedni, wieszczacych
˛
im rychła˛ i straszliwa˛ śmierć, szybko zdenerwowały ich chichoty, gdy wyjaśniała klasie rozmaite przykre aspekty Plutona.
— Wydaje mi si˛e — oświadczyła swoim tajemniczym szeptem, w którym jednak dało si˛e odczuć gł˛eboka˛ uraz˛e — że niektórzy z nas — tu spojrzała wymownie
na Harry’ego — zachowywaliby si˛e nieco mniej frywolnie, gdyby zobaczyli to, co
ja zobaczyłam wczoraj wieczorem w mojej kryształowej kuli. Siedziałam tu sobie
przy jakiejś robótce, gdy nagle poczułam przemożna˛ potrzeb˛e spojrzenia w kul˛e. Zasiadłam przed nia˛ i zajrzałam w jej kryształowe gł˛ebie. . . i jak myślicie, co
zobaczyłam?
— Obrzydliwego starego nietoperza w wielkich okularach — mruknał
˛ cicho
Ron.
Harry cała˛ siła˛ woli powstrzymał si˛e od parskni˛ecia śmiechem.
— Śmierć, moi drodzy. Śmierć.
Parvati i Lavender zatkały sobie usta dłońmi; wygladały
˛
na przerażone.
— Tak — powiedziała profesor Trelawney, kiwajac
˛ powoli głowa.˛ — Śmierć
nadchodzi, zbliża si˛e coraz bardziej , kraży
˛ nad zamkiem jak s˛ep, coraz niżej. . .
coraz niżej. . .
Spojrzała zjadliwie na Harry’ego, który ziewnał
˛ szeroko, wcale tego nie kryjac.
˛
— Może zrobiłoby to na mnie troch˛e wi˛eksze wrażenie, gdyby nie powtarzała
tego już osiemdziesiat
˛ razy — powiedział Harry, gdy już zaczerpn˛eli świeżego powietrza na podeście pod klasa˛ profesor Trelawney. — Ale gdybym padał martwy
za każdym razem, kiedy mi to przepowiada, byłbym już medyczna˛ osobliwościa.˛
— Byłbyś czymś w rodzaju skondensowanego ducha — zachichotał Ron, kiedy min˛eli Krwawego Barona, zmierzajacego
˛
w przeciwnym kierunku i łypiacego
˛
na nich złowieszczo. — Ale przynajmniej nie zadała nam nic do domu. Mam nadziej˛e, że profesor Vector dowalił mnóstwo Hermionie, uwielbiam nic nie robić,
kiedy ona haruje. . .
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Ale Hermiona nie pojawiła si˛e na kolacji, nie było jej też w bibliotece. Siedział
tam tylko Wiktor Krum. Ron obserwował go przez chwil˛e zza półek z ksiażkami,
˛
radzac
˛ si˛e szeptem Harry’ego, czy podejść do niego i poprosić go o autograf,
gdy nagle za drugim rz˛edem półek zobaczyli z sześć lub siedem dziewczyn, które
debatowały o tym samym, wi˛ec stracił ochot˛e.
— Ciekawe, gdzie ona polazła — zastanawiał si˛e na głos Ron, kiedy wracali
do wieży Gryffindoru.
— Nie mam poj˛ecia. . . Banialuki.
Ale ledwo Gruba Dama odchyliła si˛e, żeby ich przepuścić, usłyszeli za plecami szybkie kroki, po których poznali Hermion˛e.
— Harry! — wysapała, zatrzymujac
˛ si˛e obok nich (Gruba Dama spojrzała na
nia,˛ unoszac
˛ brwi). — Harry, musisz tam pójść. . . musisz pójść. . . to coś niesamowitego. . . błagam. . .
Złapała go za rami˛e i zacz˛eła ciagn
˛ ać
˛ z powrotem korytarzem.
— O co chodzi? — zapytał Harry.
— Pokaż˛e ci, jak tam dojdziemy. . . och, chodź, szybko. . .
Harry spojrzał na Rona, a ten spojrzał na Harry’ego, również zaintrygowany.
— Dobra — zgodził si˛e Harry, ruszajac
˛ korytarzem razem z Hermiona. Ron
pobiegł za nimi.
— Och, nie przejmujcie si˛e mna!
˛ — zawołała za nimi ze złościa˛ Gruba Dama. — Nie musicie przepraszać! Ja sobie po prostu b˛ed˛e tak wisiała w powietrzu
i czekała, aż raczycie wrócić, tak?
— Tak, dzi˛eki! — krzyknał
˛ Ron przez rami˛e.
— Hermiono, dokad
˛ idziemy? — zapytał Harry, kiedy sprowadziła ich sześć
pi˛eter niżej i szła dalej po marmurowych schodach do sali wejściowej.
— Zobaczysz, zaraz sam zobaczysz! — odpowiedziała Hermiona, bardzo
czymś podekscytowana.
U stóp schodów skr˛eciła w lewo i pobiegła w stron˛e drzwi, za którymi zniknał
˛
Cedrik Diggory w ten pami˛etny wieczór, kiedy Czara Ognia wyrzuciła jego i Harry’ego nazwiska. Harry jeszcze nigdy tam nie był. Zeszli za Hermiona˛ stromymi
kamiennymi schodami, i znaleźli si˛e nie w ponurym, waskim
˛
lochu, podobnym
do tego, który wiódł do klasy Snape’a, tylko w szerokim, kamiennym korytarzu,
jasno oświetlonym pochodniami i ozdobionym wesołymi obrazami, przedstawiajacymi
˛
głównie różne owoce i potrawy.
— Och, daj spokój — powiedział powoli Harry. — Zatrzymał si˛e na chwil˛e,
Hermiono. . .
— Co? — odwróciła si˛e, by na niego spojrzeć; na jej twarzy malowała si˛e
niecierpliwość.
— Wiem, o co ci chodzi — powiedział Harry.
Szturchnał
˛ Rona i wskazał na obraz tuż za plecami Hermiony. Namalowana
była na nim wielka, srebrna misa z owocami.
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— Hermiono! — zawołał Ron, który też si˛e pokapował. — Chcesz nas znowu
wciagn
˛ ać
˛ w t˛e twoja˛ zawszona˛ afer˛e!
— Nie, nie, wcale nie! I wcale nie chodzi o żadna˛ WESZ, Ron. . .
— A co, zmieniłaś nazw˛e? — zapytał Ron, patrzac
˛ na nia˛ ze złościa.˛ — To jak
teraz brzmi? Może Front Wyzwolenia Skrzatów Domowych? Nie b˛ed˛e włamywał
si˛e do kuchni, żeby ich namawiać do porzucenia pracy! Nigdy w życiu!
— Wcale ci˛e o to nie prosz˛e! — odpowiedziała niecierpliwie Hermiona. —
Zeszłam tu tylko po to, żeby z nimi porozmawiać i zobaczyłam. . . Och, chodź,
Harry, musisz to sam zobaczyć!
Znowu złapała go za rami˛e, zaciagn˛
˛ eła przed obraz z wielka˛ misa˛ z owocami i połaskotała palcem olbrzymia˛ zielona˛ gruszk˛e. Ta zachichotała i zacz˛eła si˛e
zwijać i marszczyć, aż nagle zamieniła si˛e w wielka˛ zielona˛ klamk˛e. Hermiona
chwyciła ja,˛ otworzyła drzwi i pchn˛eła Harry’ego mocno w plecy, zmuszajac
˛ do
wejścia do środka.
Zaledwie zdażył
˛ rzucić okiem na wielkie, wysoko sklepione pomieszczenie
o rozmiarach Wielkiej Sali, znajdujacej
˛ si˛e tuż ponad nim, obwieszone błyszczacymi
˛
mosi˛eżnymi garnkami i rondlami, z olbrzymim ceglanym paleniskiem
w jednym końcu, kiedy coś małego podbiegło do nich ze środka sali, skrzeczac:
˛
— Harry Potter, sir! Harry Potter!
W nast˛epnej chwili aż mu oddech zaparło, gdy rozwrzeszczany skrzat uderzył
go mocno w przepon˛e, ściskajac
˛ tak mocno, że o mało mu żebra nie pop˛ekały.
— Z-Zgredek? — wydyszał Harry.
— Tak, to Zgredek, sir, to Zgredek! — zapiszczał głos gdzieś w okolicach jego
p˛epka. — Zgredek wciaż
˛ miał nadziej˛e, że jeszcze zobaczy Harry’ego Pottera, sir,
a Harry Potter przyszedł, żeby si˛e z nim spotkać, sir!
Zgredek puścił go i cofnał
˛ si˛e o kilka kroków, uśmiechajac
˛ si˛e do Harry’ego
szeroko. W jego wielkich, zielonych oczach o kształcie piłek tenisowych zalśniły
łzy szcz˛eścia. Wygladał
˛ prawie tak, jak go Harry zapami˛etał: nos jak ołówek, uszy
jak u nietoperza, długie palce i stopy — wszystko było takie samo, z wyjatkiem
˛
stroju.
Kiedy Zgredek pracował u Malfoyów, nosił zawsze t˛e sama˛ stara,˛ brudna˛ poszewk˛e na poduszk˛e. Teraz miał na sobie najdziwniejszy zestaw ubraniowy, jaki
zdarzyło si˛e Harry’emu widzieć; tak dziwacznie ubrani nie byli nawet niektórzy czarodzieje podczas mistrzostw świata. Na głowie miał filcowy ocieplacz na
czajnik, z mnóstwem kolorowych odznak, na nagiej piersi krawat z końskimi podkowami, na nogach dziecinne spodenki piłkarskie i bardzo dziwaczne skarpetki.
W jednej z nich Harry rozpoznał swoja˛ własna,˛ czarna,˛ która˛ kiedyś zdjał
˛ z nogi
i podpuścił pana Malfoya, by dał ja˛ Zgredkowi, co dla skrzata oznaczało wolność.
Druga była w różowo-pomarańczowe paski.
— Zgredku, co ty tutaj robisz? — zapytał zdumiony Harry.
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— Zgredek przybył do Hogwartu, żeby tu pracować, sir! — zapiszczał podniecony skrzat. — Profesor Dumbledore dał Zgredkowi i Mrużce zatrudnienie,
sir!
— Mrużce? To ona też tu jest?
— Tak, sir, jest! — odpowiedział Zgredek, po czym złapał Harry’ego za r˛ek˛e
i pociagn
˛ ał
˛ za soba˛ mi˛edzy cztery długie stoły, które stały pośrodku kuchni.
Harry zauważył, że każdy stół był ustawiony dokładnie pod odpowiednim stołem domu wyżej, w Wielkiej Sali. W tej chwili wszystkie były puste, ale podejrzewał, że jeszcze godzin˛e temu były zastawione potrawami, które wysyłano przez
sufit na ich odpowiedniki pi˛etro wyżej,
W kuchni była również przynajmniej setka innych skrzatów, które kłaniały
si˛e z uśmiechem, kiedy przechodził. Wszystkie miały na sobie taki sam strój:
serwetki obiadowe z godłem Hogwartu, udrapowane jak togi.
Zgredek zatrzymał si˛e przed ceglana˛ kuchnia˛ i pokazał palcem.
— Mrużka, sir!
Mrużka siedziała na stołku przed kominkiem. W przeciwieństwie do Zgredka ubrana była dość gustownie: w zgrabna˛ spódniczk˛e i bluzk˛e, a także pasujacy
˛
do całości niebieski kapelusz z dziurami na uszy. Jeśli jednak każda cz˛eść zadziwiajacego
˛
zestawu ubraniowego Zgredka była tak czysta i w dobrym stanie, że
wygladała
˛
na nowa,˛ strój Mrużki nie świadczył o jej dbałości o czystość. Bluzk˛e
miała poplamiona˛ zupa,˛ a w spódniczce widać było wypalone dziury.
— Cześć, Mrużko — powitał ja˛ Harry.
Wargi Mrużki zadrgały. Po chwili zalała si˛e łzami, które wypływały obficie
z jej wielkich brazowych
˛
oczu i spadały na bluzk˛e — tak, jak na finale mistrzostw
świata w quidditchu.
— Och, mój Boże. . . — j˛ekn˛eła Hermiona, która razem z Ronem przyw˛edrowała za Harrym w drugi koniec kuchni. — Mrużko, nie płacz, błagam ci˛e. . .
Ale Mrużka zaniosła si˛e płaczem jeszcze gwałtowniej. Natomiast Zgredek patrzył z uśmiechem na Harry’ego.
— Czy Harry Potter wypiłby filiżank˛e herbaty? — zapiszczał głośno, żeby
przekrzyczeć szlochy Mrużki.
— Ee. . . tak, ch˛etnie — odrzekł Harry.
I już dreptało ku niemu z sześć skrzatów domowych, niosacych
˛
wielka˛ srebrna˛ tac˛e z dzbankiem, trzema filiżankami, dzbanuszkiem na śmietank˛e i dużym
talerzem pełnym biszkoptów.
— Ale obsługa! — powiedział Ron z podziwem.
Hermiona spojrzała na niego z wyrzutem, ale skrzaty wygladały
˛
na zachwycone; wszystkie skłoniły si˛e nisko i czmychn˛eły.
— Jak długo tu jesteś, Zgredku? — zapytał Harry, gdy skrzat ponalewał im
herbaty.
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— Dopiero tydzień, Harry Potter, sir! — odpowiedział uradowany Zgredek. —
Zgredek przybył tu, żeby si˛e zobaczyć z profesorem Dumbledore’em, sir. Pan
rozumie, sir, to bardzo trudne dla domowego skrzata, który został zwolniony ze
służby, dostać nowa˛ prac˛e, sir, bardzo trudne. . .
Na te słowa Mrużka zawyła jeszcze głośniej, a z jej pomidorowatego nosa
pociekł obfity strumyk, którego nie starała si˛e powstrzymać.
— Zgredek w˛edrował po kraju przez całe dwa lata, sir, próbujac
˛ znaleźć prac˛e! — zaskrzeczał skrzat. — Ale Zgredek nie znalazł żadnej pracy, sir, ponieważ
Zgredek domaga si˛e teraz zapłaty!
Wszystkie inne skrzaty, przysłuchujace
˛ si˛e z ciekawościa˛ tej rozmowie, odwróciły wstydliwie wzrok, jakby Zgredek powiedział coś ordynarnego i wprawiajacego
˛
w zakłopotanie.
Hermiona nie wytrzymała i wypaliła:
— Brawo, Zgredku! Bardzo dobrze!
— Dzi˛ekuj˛e, panienko! — odpowiedział Zgredek, pokazujac
˛ jej w uśmiechu
wszystkie z˛eby. — Ale wi˛ekszość czarodziejów nie chce mieć w domu skrzata,
który żada
˛ zapłaty, panienko. „To nie przystoi domowemu skrzatowi!”, tak mówia˛
i zatrzaskuja˛ Zgredkowi drzwi przed nosem! Zgredek lubi pracować, ale chce
si˛e ubierać normalnie i otrzymywać zapłat˛e za swoja˛ prac˛e, Harry Potter, sir. . .
Zgredek cieszy si˛e z wolności i chce być wolny!
Domowe skrzaty z Hogwartu zacz˛eły si˛e odsuwać od Zgredka, jakby miał
w r˛eku coś zaraźliwego. Tylko Mrużka nie ruszyła si˛e z miejsca, choć zaniosła si˛e
jeszcze głośniejszym i obfitszym płaczem.
— A potem, Harry Potter, sir, Zgredek idzie odwiedzić Mrużk˛e i stwierdza, że
ona też otrzymała wolność, sir! — dodał z zachwytem Zgredek.
Na te słowa Mrużka zerwała si˛e ze stołka i padła twarza˛ w dół na kamienna˛
posadzk˛e, bijac
˛ w nia˛ maleńkimi piastkami
˛
i wyjac
˛ z żalu. Hermiona pospiesznie
ukl˛ekła przy niej i próbowała ja˛ pocieszyć, ale bez najmniejszego rezultatu.
Zgredek ciagn
˛ ał
˛ dalej swa˛ opowieść, wrzeszczac
˛ ochryple, by przekrzyczeć
szlochy Mrużki.
— A potem Zgredek wpada na pomysł, Harry Potter, sir! „Dlaczego Zgredek i Mrużka nie mieliby pracować razem?”, zapytuje Zgredek. „Gdzie jest dość
pracy dla dwóch skrzatów domowych?”, zapytuje Zgredek. Hogwart!, przychodzi Zgredkowi do głowy. Wi˛ec Zgredek i Mrużka przybyli tu, żeby porozmawiać z profesorem Dumbledore’em, sir, a profesor Dumbledore przyjał
˛ i Zgredka,
i Mrużk˛e!
Na twarzy Zgredka rozlał si˛e błogi uśmiech, a w oczach ponownie zabłysły
łzy szcz˛eścia.
— I profesor Dumbledore mówi, że b˛edzie płacił Zgredkowi, sir, jeśli Zgredek chce zapłaty! I w ten sposób Zgredek jest wolnym skrzatem, dostaje galeona
tygodniowo, a raz w miesiacu
˛ ma jeden dzień wolny!
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— To niezbyt dużo! — krzykn˛eła z oburzeniem Hermiona, na tyle głośno, by
ja˛ usłyszeli mimo hałasu, który wciaż
˛ robiła Mrużka.
— Profesor Dumbledore zaproponował Zgredkowi dziesi˛eć galeonów na tydzień i wszystkie weekendy wolne — wyjaśnił Zgredek, nagle wzdrygajac
˛ si˛e
lekko, jakby go przeraziła perspektywa tak wielkiego bogactwa i takiego mnóstwa wolnego czasu — ale Zgredkowi udało si˛e to obniżyć, panienko. . . Zgredek
lubi wolność, panienko, ale nie żada
˛ zbyt wiele, panienko, woli pracować.
— A tobie ile płaci profesor Dumbledore, Mrużko? — zapytała uprzejmie
Hermiona.
Jeśli sadziła,
˛
że to pytanie choć troch˛e poprawi Mrużce humor, to bardzo si˛e
myliła. Skrzatka przestała szlochać, ale gdy usiadła i spojrzała na Hermion˛e swoimi wypukłymi, brazowymi
˛
oczami, zapłon˛eła w nich złość.
— Mrużka nie bierze pieni˛edzy za swoja˛ prac˛e! — zaskrzeczała. — Tak nisko jeszcze Mrużka nie upadła! Mrużka czuje to, co powinien czuć każdy skrzat,
którego zwolniono: wstyd!
— Wstyd? — powtórzyła bardzo zmieszana Hermiona. — Ależ Mrużko, daj
spokój! To pan Crouch powinien si˛e wstydzić, nie ty! Nie zrobiłaś niczego złego,
a on traktował ci˛e okropnie. . .
Na to Mrużka złapała si˛e za uszy i przypłaszczyła je tak, by nie słyszeć wi˛ecej
ani słowa, po czym zapiszczała:
— Panienka nie obraża mojego pana! Panienka nie obraża pana Croucha! Pan
Crouch jest dobrym czarodziejem, panienko! Pan Crouch ma racj˛e, wyrzucajac
˛
zła˛ Mrużk˛e!
— Mrużka ma kłopoty z przystosowaniem si˛e, Harry Potter, sir — zaskrzeczał
Zgredek poufnym tonem. — Mrużka zapomina, że nic ja˛ już nie wiaże
˛ z panem
Crouchem. Może już mówić to, co myśli, ale nie chce tego robić.
— A wi˛ec domowe skrzaty nie moga˛ mówić tego, co myśla˛ o swoich panach? — zapytał Harry.
— Och, nie, sir, nie! — zawołał Zgredek, który nagle bardzo spoważniał. —
To jest jedna ze stron zniewolenia domowych skrzatów, sir. Nie ujawniamy ich
sekretów i trzymamy buzie na kłódk˛e, sir, bronimy honoru rodziny, nigdy źle
o niej nie mówimy. . . chociaż profesor Dumbledore powiedział Zgredkowi, że
na to nie nalega. Profesor Dumbledore powiedział, że jak nam si˛e podoba, to. . .
to. . .
Zgredek nagle rozejrzał si˛e ze strachem i gestem r˛eki przywołał Harry’ego
bliżej. Harry nachylił si˛e ku niemu.
— Powiedział, że jak nam si˛e podoba — wyszeptał — to możemy go nazywać
starym dziwakiem, sir!
I zachichotał nerwowo.
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— Ale Zgredek tego nie chce, Harry Potter, sir — oświadczył uroczyście,
kr˛ecac
˛ głowa˛ tak gwałtownie, że uszy mu załopotały. — Zgredek bardzo lubi profesora Dumbledore’a, sir, i jest dumny z tego, że nie ujawnia jego sekretów.
— Ale przecież możesz teraz mówić o Malfoyach, co ci si˛e podoba, prawda? — zapytał Harry, uśmiechajac
˛ si˛e do niego.
W olbrzymich oczach Zgredka pojawił si˛e cień strachu.
— Zgredek mógłby. . . — powiedział niepewnie, po czym wyprostował ramiona i oświadczył: — Zgredek mógłby powiedzieć Harry’emu Potterowi, że jego
dawni państwo byli. . . byli. . . bardzo złymi czarodziejami.
Przez chwil˛e stał, dygocac
˛ na całym ciele, przerażony własna˛ śmiałościa,˛ a potem podbiegł do najbliższego stołu i zaczał
˛ walić głowa˛ w blat, piszczac:
˛
— Zły Zgredek! Zły Zgredek!
Harry chwycił go z tyłu za krawat i odciagn
˛ ał
˛ od stołu.
— Dzi˛ekuj˛e, Harry Potter, sir, dzi˛ekuj˛e — wydyszał Zgredek, rozcierajac
˛ sobie głow˛e.
— Musisz tylko troch˛e poćwiczyć — rzekł Harry.
— Poćwiczyć! — zaskrzeczała Mrużka ze złościa.˛ — Powinieneś si˛e wstydzić, Zgredku, jak można tak mówić o swoich panach!
— Oni już nie sa˛ moimi panami, Mrużko! — odpowiedział Zgredek. — Zgredka już nic nie obchodzi, co sobie o nim pomyśla!
˛
— Och, jesteś naprawd˛e złym skrzatem, Zgredku! — j˛ekn˛eła Mrużka, a łzy
ponownie trysn˛eły jej z oczu. — Mój biedny pan Crouch, co on tam robi bez
Mrużki? Mrużka jest mu potrzebna! Pan Crouch potrzebuje mojej pomocy! Przez
całe życie opiekowałam si˛e ta˛ rodzina,˛ a przedtem moja matka, a przed nia˛ moja
babka. . . Och, co by powiedziały, gdyby si˛e dowiedziały, że Mrużk˛e zwolniono!
Och, co za wstyd, co za wstyd!
Znowu ukryła twarz w spódniczce i zacz˛eła wyć.
— Mrużko — powiedziała stanowczo Hermiona — jestem pewna, że pan Crouch daje sobie doskonale rad˛e bez ciebie. Widzieliśmy go niedawno i. . .
— Widzieliście mojego pana? — wydyszała Mrużka, podnoszac
˛ umazana˛ łzami twarz i wytrzeszczajac
˛ oczy na Hermion˛e. — Widzieliście go tutaj, w Hogwarcie?
— Tak. On i pan Bagman sa˛ s˛edziami w Turnieju Trójmagicznym.
— Pan Bagman też tu jest? — zaskrzeczała Mrużka i ku wielkiemu zaskoczeniu Harry’ego (a także Rona i Hermiony, sadz
˛ ac
˛ po ich minach) znowu si˛e
rozzłościła. — Pan Bagman jest złym czarodziejem! Bardzo złym czarodziejem!
Mój pan go nie lubi, o nie, ani troch˛e!
— Bagman jest zły? — zapytał Harry.
— Tak, tak — powiedziała Mrużka, kiwajac
˛ zawzi˛ecie głowa.˛ — Mój pan mówi coś Mrużce! Ale Mrużka nie powie. . . Mrużka nie zdradza sekretów swojego
pana. . .
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Znowu zalała si˛e łzami, chowajac
˛ głow˛e w spódniczce.
— Biedny pan — łkała — biedny pan, nie ma przy sobie Mrużki, kto mu
pomoże!
Nie zdołali już wyciagn
˛ ać
˛ z niej ani jednego rozsadnego
˛
słowa. Zostawili ja˛
w spokoju i wypili herbat˛e do końca, słuchajac
˛ rozradowanej paplaniny Zgredka
o jego życiu na wolności i o tym, co zrobi z zarobionymi pieni˛edzmi.
— Zgredek kupi sobie sweter, Harry Potter, sir! — oznajmił, wskazujac
˛ na
swoja˛ naga˛ pierś.
— Wiesz co, Zgredku — rzekł Ron, który najwyraźniej bardzo go polubił —
dam ci ten, który moja mama przyśle mi na Boże Narodzenie, zawsze mi przysyła.
Lubisz kasztanowy kolor?
Zgredek był zachwycony.
— Możemy ci go troch˛e zmniejszyć — dodał Ron — ale b˛edzie dobrze pasował do tego futerału na czajnik.
Kiedy zabierali si˛e już do odejścia, skrzaty rzuciły si˛e ku nim, nalegajac,
˛ by
wzi˛eli ze soba˛ troch˛e przekasek.
˛
Hermiona odmówiła, patrzac
˛ z bólem na ich
niskie ukłony, ale Harry i Ron wypchali sobie kieszenie ciastkami i pasztecikami.
— Wielkie dzi˛eki! — powiedział Harry do skrzatów, które zgromadziły si˛e
wokół drzwi, żeby ich pożegnać. — Do zobaczenia, Zgredku!
— Czy Zgredek może czasami przyjść zobaczyć si˛e z Harrym Potterem,
sir? — zapytał Zgredek błagalnym tonem.
— Oczywiście — odpowiedział Harry, a skrzat rozpromienił si˛e ze szcz˛eścia.
— Wiecie co? — zagadnał
˛ Ron, kiedy już opuścili kuchni˛e i wspinali si˛e po
waskich
˛
schodkach do sali wejściowej. — Przez te wszystkie lata naprawd˛e podziwiałem Freda i George’a, że im si˛e udawało zw˛edzić tyle żarcia z kuchni. . . no
i okazało si˛e, że to wcale nie jest trudne, co? Te skrzaty aż si˛e pala˛ do tego, by je
dawać!
— Myśl˛e, że to najlepsza rzecz, jaka mogła spotkać te skrzaty — powiedziała Hermiona, idac
˛ pierwsza po marmurowych schodach. — Że Zgredek zaczał
˛
tu pracować. Inne skrzaty zobacza,˛ jaki jest szcz˛eśliwy, b˛edac
˛ wolny, i powoli
zaświta im w głowach, że one też tego chca!
˛
— Miejmy nadziej˛e, że nie b˛eda˛ za bardzo przygladać
˛ si˛e Mrużce — zauważył
Harry.
— Och, jej to na pewno przejdzie — powiedziała Hermiona, ale nie zabrzmiało to zbyt przekonujaco.
˛ — Jak już otrzaśnie
˛
si˛e z szoku, przyzwyczai do Hogwartu, zobaczy, że to o wiele lepsze od służenia temu Crouchowi.
— Ona go chyba uwielbia — powiedział Ron (właśnie ugryzł kawał ciastka).
— Ale tego Bagmana wyraźnie nie znosi — rzekł Harry. — Ciekawe, co Crouch mówi o nim w domu.
— Pewnie powtarza, że Bagman nie jest najlepszym szefem departamentu —
powiedziała Hermiona — i chyba si˛e z nim zgadzamy, co?
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— Ja tam wolałbym pracować z nim niż ze starym Crouchem — rzekł Ron. —
Bagman ma przynajmniej poczucie humoru.
— Tylko nie mów tego przy Percym. — Hermiona uśmiechn˛eła si˛e lekko.
— No jasne, Percy nie chciałby pracować z kimś, kto ma poczucie humoru, no
nie? — zarechotał Ron, zabierajac
˛ si˛e do czekoladowego eklerka. — Nie poznałby
si˛e na żarcie, nawet gdyby tańczył przed nim nago w filcowym ocieplaczu na
głowie.

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DRUGI

Nieoczekiwane zadanie
Potter! Weasley! Może zaczniecie uważać! Poirytowany głos profesor McGonagall strzelił jak bicz w klasie transmutacji, a Harry i Ron wzdrygn˛eli si˛e i podnieśli głowy.
Czwartkowa lekcja dobiegała końca. Perliczka nadmorska, która˛ zamieniali
w śwink˛e morska,˛ została zamkni˛eta w wielkiej klatce stojacej
˛ na biurku profesor McGonagall (świnka Neville’a wciaż
˛ miała piórka). Przepisali z tablicy temat
pracy domowej („Opisz, podajac
˛ przykłady, stosowanie zakl˛eć transmutacyjnych
w przypadku zamiany mi˛edzygatunkowej”). Lada chwila spodziewali si˛e dzwonka. Harry i Ron, którzy pojedynkowali si˛e w gł˛ebi klasy na fałszywe różdżki Freda i George’a, spojrzeli na profesor McGonagall ze strachem; Ron trzymał teraz
w r˛eku maleńka˛ papużk˛e, a Harry gumowa˛ rybk˛e.
— No wi˛ec, skoro Potter i Weasley zechcieli już łaskawie zachować si˛e stosownie do swojego wieku — powiedziała profesor McGonagall, patrzac
˛ na nich
gniewnie (rybce Harry’ego właśnie odpadła głowa i plasn˛eła o podłog˛e, bo papużka Rona oderwała ja˛ dziobem chwil˛e temu) — mam wam wszystkim coś do
powiedzenia. Zbliża, si˛e Bal Bożonarodzeniowy, tradycyjna cz˛eść Turnieju Trójmagicznego, znakomita okazja, by poznać bliżej naszych zagranicznych gości.
Bal jest tylko dla uczniów od czwartej klasy wzwyż. . . ale każde z was może
zaprosić młodszego ucznia lub uczennic˛e. . .
Lavender Brown zachichotała głośno. Parvati Patii szturchn˛eła ja˛ mocno w żebra, choć sama robiła, co mogła, by powstrzymać chichot. Obie obejrzały si˛e na
Harry’ego. Profesor McGonagall zlekceważyła je, co Harry uznał za wysoce niesprawiedliwe, bo przecież dopiero co nakrzyczała na niego i Rona.
— Obowiazuj
˛ a˛ szaty odświ˛etne — ciagn˛
˛ eła profesor McGonagall. — Bal rozpocznie si˛e w Wielkiej Sali o ósmej wieczorem w dzień Bożego Narodzenia, a zakończy o północy. I jeszcze jedno. — Rozejrzała si˛e uważnie po klasie. — Bal
Bożonarodzeniowy jest, oczywiście, okazja.˛ . . żeby sobie pozwolić na. . . ee. . .
troch˛e luzu — powiedziała pot˛epiajacym
˛
tonem.
Lavender zachichotała jeszcze głośniej, przyciskajac
˛ r˛ek˛e do ust, by to stłumić. Harry połapał si˛e, w czym rzecz: profesor McGonagall, która˛ zawsze widy-
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wano z włosami spi˛etymi w ciasny kok, sprawiała wrażenie, jakby nigdy w życiu
nie rozluźniła nie tylko owego koka, ale i swoich sztywnych manier.
— Ale to wcale NIE znaczy, że pozwolimy na jakiekolwiek naruszenie zasad, jakie obowiazuj
˛ a˛ uczniów Hogwartu. Byłoby godne najwyższego pot˛epienia,
gdyby któryś z uczniów Gryffindoru przyniósł ujm˛e dobremu imieniu szkoły.
Rozległ si˛e dzwonek, a po nim zwykły hałas towarzyszacy
˛ pakowaniu toreb
i wychodzeniu z klasy.
Profesor McGonagall zawołała, przekrzykujac
˛ hałas:
— Potter, prosz˛e do mnie na słówko!
Harry, pewny, że ma to coś wspólnego z bezgłowa˛ gumowa˛ rybka,˛ podszedł
do jej biurka z ponura˛ mina.˛
Profesor McGonagall odczekała, aż wszyscy wyjda,˛ po czym powiedziała:
— Potter, reprezentanci szkół i ich partnerzy. . .
— Jacy partnerzy? — zdziwił si˛e Harry.
Profesor McGonagall spojrzała na niego podejrzliwie, jakby próbował być
dowcipny.
— Wasi partnerzy podczas Balu Bożonarodzeniowego, Potter — powiedziała
chłodno. — Wasi partnerzy do tańca. Ściślej mówiac,
˛ partner i partnerki.
Harry poczuł, że coś mu si˛e przewróciło w brzuchu.
— Partnerki do tańca? — Poczuł, że si˛e czerwieni. — Ja nie tańcz˛e — dodał
szybko.
— Oczywiście, że tańczysz — powiedziała niecierpliwie profesor McGonagall. — Właśnie ci to mówi˛e. Zgodnie z tradycja˛ bal otwieraja˛ reprezentanci szkół
ze swoimi partnerkami albo partnerami.
Harry wyobraził sobie nagle samego siebie w cylindrze i fraku, w towarzystwie jakiejś dziewczyny ubranej w coś podobnego do plisowanej sukienki, która˛
ciotka Petunia zawsze wkładała podczas przyj˛eć urzadzanych
˛
przez wuja Vernona
dla znajomych z pracy.
— Ja nie tańcz˛e — powtórzył.
— To należy do tradycji — oświadczyła stanowczo profesor McGonagall. —
Jesteś reprezentantem Hogwartu i zrobisz to, czego si˛e oczekuje od reprezentanta
szkoły. Dlatego zadbaj o to, żebyś miał partnerk˛e, Potter.
— Ale. . . ja nie. . .
— Słyszałeś, co powiedziałam, Potter — powiedziała profesor McGonagall,
kończac
˛ rozmow˛e.
Jeszcze tydzień temu Harry uznałby, że znalezienie sobie partnerki to pryszcz
w porównaniu z wykradzeniem jajka rogogonowi w˛egierskiemu. Teraz, kiedy już
tego dokonał i stanał
˛ wobec konieczności zaproszenia dziewczyny na bal, pomyślał, że wolałby raczej jeszcze raz zmierzyć si˛e ze smokiem.
Po raz pierwszy aż tylu uczniów wpisało si˛e na list˛e tych, którzy pozostaja˛ na
świ˛eta w Hogwarcie. Harry robił to zawsze, ponieważ alternatywa˛ był tylko po248

wrót na Privet Drive, ale do tej pory należał do zdecydowanej mniejszości. Tym
razem wygladało
˛
na to, że zostaja˛ wszyscy od czwartej klasy wzwyż i że wszyscy
dostali bzika na punkcie balu — w każdym razie na pewno wszystkie dziewcz˛eta, a nagle si˛e okazało, że w Hogwarcie jest naprawd˛e dużo dziewczat.
˛ Było
to dla Harry’ego zdumiewajace
˛ odkrycie; przedtem jakoś nigdy tego nie zauważał. Dziewczyny chichocace
˛ i szepcace
˛ na korytarzach, dziewczyny wybuchajace
˛
głośnym śmiechem na widok mijajacych
˛
je chłopców, dziewczyny rozprawiajace
˛
o strojach, które włoża˛ w bożonarodzeniowy wieczór. . .
— Dlaczego one musza˛ zawsze chodzić stadami? — zapytał Harry Rona, kiedy przeszło obok nich z tuzin dziewczat,
˛ podśmiewujac
˛ si˛e i gapiac
˛ bezczelnie na
Harry’ego. — Jak mam zaprosić któraś
˛ na bal?
— Mog˛e ci zrobić lasso — zaproponował Ron. — A wiesz już, która˛ chcesz
zaprosić?
Harry nie odpowiedział. Wiedział bardzo dobrze, kogo chciałby zaprosić, ale
nie miał poj˛ecia, jak si˛e do tego zabrać. . . Cho była od niego o rok starsza. . . bardzo ładna i bardzo dobra w quidditchu. . . no i bardzo popularna wśród chłopców.
Ron jakby wiedział, co si˛e dzieje w głowie Harry’ego.
— Słuchaj, przecież nic ci si˛e nie stanie. Jesteś reprezentantem szkoły. Dopiero co pokonałeś w˛egierskiego rogogona. Założ˛e si˛e, że ustawia˛ si˛e do ciebie
w kolejce.
Majac
˛ na uwadze ich świeżo naprawiona˛ przyjaźń, Ron starał si˛e, jak mógł, by
w jego głosie nie dało si˛e wyczuć goryczy. Co wi˛ecej, ku zdumieniu Harry’ego,
okazało si˛e, że ma racj˛e.
Już nast˛epnego dnia podeszła do niego jakaś Puchonka z trzeciej klasy i zapytała go, czy nie chciałby z nia˛ iść na bal. Miała bardzo k˛edzierzawe włosy.
Harry nigdy w życiu z nia˛ nie rozmawiał. Jej pytanie tak go zaskoczyło, że odpowiedział „nie”, zanim pomyślał, co robi. Dziewczyna odeszła zraniona, a Harry
musiał przez cała˛ histori˛e magii znosić uszczypliwe uwagi Deana, Seamusa i Rona. Dzień później o to samo zapytały go dwie kolejne dziewczyny: jedna z drugiej
klasy, druga (ku przerażeniu Harry’ego) z piatej;
˛ ta druga wygladała,
˛
jakby mogła
go zwalić z nóg jednym uderzeniem, gdyby odmówił.
— Jest całkiem niezła — powiedział Ron, kiedy przestał ryczeć ze śmiechu.
— Daj spokój, o stop˛e wyższa ode mnie — rzekł Harry, wciaż
˛ lekko zdenerwowany. — Wyobraź sobie, jakbym z nia˛ wygladał
˛ w tańcu.
Wciaż
˛ przypominał sobie to, co powiedziała Hermiona o Krumie: „Lubia˛ go
tylko dlatego, że jest sławny!” Watpił,
˛
by którakolwiek z tych dziewczyn zechciała
pójść z nim na bal, gdyby nie był reprezentantem szkoły. A potem zaczał
˛ si˛e
zastanawiać, czy miałoby to jakieś znaczenie, gdyby chodziło o Cho.
Ogólnie rzecz biorac,
˛ musiał przyznać, że choć perspektywa publicznego wyst˛epu podczas otwarcia balu napełniała go lekka˛ zgroza,˛ jego życie bardzo si˛e
poprawiło od czasu, gdy przeszedł przez pierwsze zadanie. Nie spotykał si˛e już
249

z tyloma szyderczymi uwagami na korytarzach, co, jak podejrzewał, mogło mieć
coś wspólnego z Cedrikiem. Całkiem poważnie myślał, że Cedrik — wdzi˛eczny
Harry’emu za wiadomość o smokach — mógł powiedzieć Puchonom, by zostawili go w spokoju. Plakietki z hasłem Kibicuj CEDRIKOWI DIGGORY’EMU też
jakoś przestały rzucać si˛e w oczy. Oczywiście Draco Malfoy nadal cytował przy
lada okazji co bardziej jadowite kawałki z artykułu Rity Skeeter, ale coraz mniej
osób to śmieszyło. Harry czuł si˛e jeszcze lepiej także dlatego, że w „Proroku Codziennym” nie ukazał si˛e jak dotad
˛ żaden artykuł o Hagridzie.
— Powim wam, że jej w ogóle nie interesowały żadne zwierzatka
˛ — odpowiedział Hagrid, gdy podczas ostatniej w tym semestrze lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami Harry, Ron i Hermiona zapytali go o wywiad, który z nim
przeprowadziła Rita Skeeter.
Ku ich wielkiej uldze Hagrid zrezygnował z bezpośredniego kontaktu ze sklat˛
kami. Siedzieli za jego chatka˛ przy drewnianym stole i przygotowywali nowy zestaw pożywienia, którym mieli skusić sklatki
˛ do jedzenia.
— Ona po prostu chciała, żebym jej opowiadał o tobie, Harry — ciagn
˛ ał
˛ Hagrid cichym głosem. — No to ja jej powiedziałem, że jesteśmy kumplami od czasu, gdy odebrałem ci˛e Dursleyom. Na to ona: „I nigdy nie musiał pan go upominać
w ciagu
˛ tych czterech lat?” „Nigdy nie robił panu kawałów na lekcjach?” Ja jej
mówi˛e, że nie, a ona wcale si˛e nie ucieszyła. Cholibka, myślałby kto, że by si˛e
ucieszyła, jakbym jej powiedział, że byłeś okropny, Harry.
— No jasne — rzekł Harry, wrzucajac
˛ kawałki smoczej watroby
˛
do wielkiej
metalowej misy i biorac
˛ nóż, by pokroić wi˛ecej. — Przecież nie może wciaż
˛ pisać
o mnie jako o małym tragicznym bohaterze, to by si˛e zrobiło nudne.
— Ona chce mieć jakiś inny punkt widzenia, Hagridzie — zgodził si˛e Ron,
kończac
˛ patroszenie jaj salamandry.
— Chciała, żebyś powiedział, że Harry jest notorycznym przest˛epca!
˛
— Przecież nie jest! — obruszył si˛e Hagrid.
— Powinna zrobić wywiad ze Snape’em — mruknał
˛ ponuro Harry. — Już on
by jej dostarczył mi˛esa do artykułu na mój temat. Potter łamie wszystkie przepisy
od czasu, gdy pojawił si˛e w tej szkole.
— Tak powiedział? — zapytał Hagrid, kiedy Ron i Hermiona wybuchn˛eli
śmiechem. — No, może nagiałeś
˛ par˛e przepisów, Harry, ale przecież chyba jesteś w porzadku,
˛
no nie?
— Spoko, Hagridzie! — powiedział Harry, uśmiechajac
˛ si˛e do niego.
— Hagridzie, wybierasz si˛e na bal w dzień Bożego Narodzenia? — zapytał
Ron.
— Może wpadn˛e, żeby rzucić okiem — burknał
˛ Hagrid. — B˛edzie na co, nie?
A ty, Harry, zatańczysz na samym poczatku,
˛
tak? Kogo zaprosisz?
— Na razie nikogo — odpowiedział Harry, czujac,
˛ że znowu si˛e czerwieni.
Hagrid nie poruszył już tego tematu.
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W ostatnim tygodniu semestru wszystkich opanowała prawdziwa goraczka.
˛
Krażyły
˛
najróżniejsze pogłoski o balu, choć Harry nie wierzył w połow˛e z nich —
na przykład, że Dumbledore zakupił u madame Rosmerty osiemset baryłek pitnego miodu z korzeniami. Wszystko wskazywało jednak na to, że rzeczywiście
wynajał
˛ Fatalne J˛edze. Harry nie miał poj˛ecia, kim lub czym sa˛ Fatalne J˛edze,
bo nigdy nie miał dost˛epu do radia czarodziejów, ale z dzikiego podniecenia, jakie wywoływała ta pogłoska wśród słuchaczy CRR (Czarodziejska Rozgłośnia
Radiowa), wywnioskował, że musi to być jakaś słynna grupa muzyczna.
Niektórzy z nauczycieli, na przykład profesor Flitwick, zrezygnowali z prób
nauczenia ich czegokolwiek, uznajac
˛ to za bezproduktywne w sytuacji, gdy wszyscy myśleli zupełnie o czymś innym. Flitwick pozwolił im zabawiać si˛e w różne gry na środowej lekcji, a sam sp˛edził wi˛ekszość czasu na rozmowie z Harrym o wspaniałym zakl˛eciu przywołujacym,
˛
którym Harry posłużył si˛e podczas
pierwszego zadania Turnieju Trójmagicznego. Inni nauczyciele nie byli tak wspaniałomyślni. Nic nigdy nie mogło odwieść profesora Binnsa od odczytywania im
drobiazgowych notatek na temat buntów goblinów. Skoro jednak nawet własna
śmierć nie przeszkodziła mu w dalszym nauczaniu, przypuszczali, że na takie
drobnostki jak Boże Narodzenie i bal w ogóle nie zwraca uwagi. Zdumiewało ich
tylko, jak mu si˛e udawało nawet najbardziej krwawe zamieszki goblinów uczynić
równie nudnymi, jak raport Percy’ego na temat grubości denek kociołków. Profesor McGonagall i profesor Moody też im nie popuszczali aż do ostatniej sekundy
lekcji, a Snape, rzecz jasna, pr˛edzej by adoptował Harry’ego, niż pozwolił im bawić si˛e na lekcji. Rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po klasie z mściwym uśmieszkiem na waskich
˛
wargach, oświadczył, że podczas ostatniej lekcji w semestrze zrobi sprawdzian
z antidotów.
— On zaprzedał dusz˛e diabłu — stwierdził z gorycza˛ Ron tego wieczoru w pokoju wspólnym Gryfonów. — Sprawdzian w ostatni dzień nauki. Chce nam za
wszelka˛ cen˛e zepsuć sam koniec semestru.
— Hm. . . jakoś si˛e tym nie przejałeś,
˛
co? — mrukn˛eła Hermiona znad stosu
notatek na temat eliksirów.
Ron budował zamek z kart, wykorzystujac
˛ do tego swoja˛ eksplodujac
˛ a˛ tali˛e,
co było o wiele bardziej interesujace,
˛ niż gdyby używał zwykłej talii mugolskiej,
bo budowla mogła w każdej chwili wybuchnać.
˛
— Hermiono, jest Boże Narodzenie — powiedział leniwie Harry, który czytał
po raz dziesiaty
˛ W powietrzu z Armatami, wyciagni˛
˛ ety w fotelu przy kominku.
Hermiona spojrzała na niego surowo.
— Myślałam, że robisz coś konstruktywnego, Harry, nawet jeśli akurat nie
chcesz uczyć si˛e antidotów!
— Na przykład? — zapytał Harry, obserwujac,
˛ jak Joey Jenkins z Armat odbija tłuczka prosto w ścigajacego
˛
Nietoperzy z Ballycastle.
— To jajo! — sykn˛eła Hermiona.
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— Daj spokój, Hermiono, mam czas do dwudziestego czwartego lutego.
Złote jajo włożył do swojego kufra i nie otwierał go od czasu balangi na cześć
jego zwyci˛estwa w pierwszym zadaniu. Ostatecznie miał jeszcze dwa i pół miesiaca
˛ na zinterpretowanie tych okropnych j˛eków.
— Ale rozwiazanie
˛
tej zagadki może ci zajać
˛ całe tygodnie! — powiedziała
Hermiona. — Wyjdziesz na kompletnego głupka, jeśli wszyscy inni b˛eda˛ wiedzieli, co ich czeka w nast˛epnym zadaniu, a ty nie!
— Zostaw go w spokoju, Hermiono, zasłużył na mała˛ przerw˛e — burknał
˛ Ron,
po czym umieścił dwie ostatnie karty na szczycie zamku, a wówczas wszystko
wybuchło, osmalajac
˛ mu brwi.
— Ślicznie wygladasz,
˛
Ron. . . B˛edzie pasowało do twojej wyjściowej szaty.
Podeszli Fred i George. Usiedli przy stole, a Ron zaczał
˛ obmacywać sobie
brwi i czoło.
— Ron, pożyczysz nam Świstośwink˛e? — zapytał George.
— Nie, poleciała z listem — odrzekł Ron. — A po co?
— Bo George chce ja˛ zaprosić na bal — powiedział ironicznie Fred.
— Bo chcemy wysłać list, matołku — rzucił George.
— Do kogo wy właściwie wciaż
˛ piszecie, co? — zapytał Ron.
— Trzymaj swój nochal z daleka, Ron, albo ci go również osmal˛e — rzekł
Fred, wymachujac
˛ ostrzegawczo różdżka.˛ — No to jak. . . macie już dziewczyny
na bal?
— Nie.
— No to lepiej si˛e pospieszcie, chłopaki, bo sprzatn
˛ a˛ wam wszystkie lepsze.
— A ty z kim idziesz?
— Z Angelina˛ — odpowiedział Fred bez najmniejszego śladu zakłopotania.
— Co? — Ron był naprawd˛e wstrzaśni˛
˛ ety. — Już ja˛ zaprosiłeś?
— Dobry pomysł — rzekł Fred. Odwrócił si˛e i zawołał przez cały pokój
wspólny: — Hej, Angelino!
Angelina,˛ która plotkowała z Alicja˛ Spinnet przy kominku, podniosła głow˛e.
— Co? — zawołała.
— Chcesz iść ze mna˛ na bal?
Angelina˛ zmierzyła go taksujacym
˛
spojrzeniem.
— No dobra — powiedziała i wróciła do plotkowania, tyle że teraz miała na
twarzy lekki uśmiech.
— Tak si˛e to robi — oświadczył spokojnie Fred Harry’emu i Ronowi. —
Pestka.
Wstał, ziewnał
˛ i powiedział:
— No to b˛edziemy musieli wysłać szkolna˛ sow˛e. George, idziemy. . .
I wyszli. Ron przestał sobie obmacywać brwi i spojrzał ponad dymiacymi
˛
zgliszczami na Harry’ego.
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— Musimy to zrobić. . . musimy kogoś zaprosić. On ma racj˛e. Bo w końcu
zostanie nam para jakichś trollic.
Hermiona prychn˛eła z oburzeniem.
— Para czego?
— Sama rozumiesz — odpowiedział Ron, wzruszajac
˛ ramionami — że wolałbym pójść sam niż. . . na przykład, z Eloise Midgeon.
— Tradzik
˛
już jej prawie zniknał.
˛ . . i jest naprawd˛e miła!
— Ma scentrowany nos.
— Och, teraz rozumiem — powiedziała Hermiona, mierzac
˛ go pogardliwym
spojrzeniem. — A wi˛ec zamierzasz iść z jakaś
˛ superlaska,˛ choćby nawet była
najokropniejsza˛ j˛edza?
˛
— Tak, to chyba brzmi rozsadnie
˛
— rzekł Ron.
— Id˛e spać — warkn˛eła Hermiona, wstajac
˛ i zmierzajac
˛ prosto ku schodom
do sypialni dziewczat.
˛
Personel nauczycielski Hogwartu, pałajac
˛ pragnieniem wywarcia jak najlepszego wrażenia na gościach z Beauxbatons i Durmstrangu, robił, co mógł, by
w Boże Narodzenie pokazać zamek od jak najlepszej strony. Kiedy pojawiły si˛e
dekoracje, Harry od razu uznał, że jeszcze takich nie widział. Kolumienki por˛eczy marmurowych schodów zostały ozdobione wiecznotrwałymi soplami lodu,
dwanaście choinek w Wielkiej Sali lśniło najróżniejszymi ozdobami, od rozmigotanych czerwonych jagód ostrokrzewu po prawdziwe, pohukujace
˛ złote sowy,
a zbroje w korytarzach wyśpiewywały kol˛edy za każdym razem, kiedy si˛e koło nich przechodziło. Trzeba przyznać, że robiło wrażenie, kiedy si˛e usłyszało
„Cicha˛ noc” śpiewana˛ przez jakiś pusty hełm z opuszczona˛ przyłbica,˛ który znał
tylko połow˛e słów. Woźny Filch musiał już kilkanaście razy wyciagać
˛
ze zbroi
Irytka, który chował si˛e tam, wypełniajac
˛ przerwy w kol˛edzie swoimi własnymi
piosenkami, a jedna była sprośniejsza od drugiej.
A Harry wciaż
˛ nie mógł si˛e zdobyć na zaproszenie Cho. On i Ron denerwowali si˛e coraz bardziej, chociaż, jak dowodził Harry, Ron nie musiał rozpoczynać
tańców razem z innymi reprezentantami szkół, wi˛ec wygladałby
˛
bez partnerki
o wiele mniej głupio od niego.
— Zawsze mamy w odwodzie J˛eczac
˛ a˛ Mart˛e — mruknał
˛ pos˛epnie, mówiac
˛
o duchu, który mieszkał w toalecie dla dziewczyn na drugim pi˛etrze.
— Harry, musimy zaciać
˛ z˛eby i po prostu to zrobić — oświadczył Ron w pia˛
tek rano takim tonem, jakby si˛e zastanawiali nad sposobem wtargni˛ecia do jakiejś
niezdobytej twierdzy. — Kiedy dziś wieczorem wrócimy do pokoju wspólnego,
musimy obaj mieć partnerki, zgoda?
— Ee. . . no dobra — zgodził si˛e Harry.
Ale za każdym razem, gdy spotykał Cho — podczas przerwy, potem podczas
obiadu, a raz po drodze na histori˛e magii — otaczały ja˛ przyjaciółki. Czy ona
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nigdy nie chodzi sama? A może dopaść ja,˛ kiedy b˛edzie szła do łazienki? Ale
nawet tam szła w eskorcie czterech lub pi˛eciu innych dziewczyn. A przecież jeśli
szybko tego nie zrobi, może ja˛ zaprosić ktoś inny.
Podczas sprawdzianu z antidotów trudno mu było si˛e skupić i zapomniał o dodaniu najważniejszego składnika, bezoaru, wi˛ec dostał najniższa˛ ocen˛e. Nie bardzo si˛e tym jednak przejał,
˛ bo zbyt był pochłoni˛ety zbieraniem w sobie odwagi na
to, co musiał zrobić. Kiedy rozległ si˛e dzwonek, złapał torb˛e i pobiegł do drzwi
lochu.
— Spotkamy si˛e na kolacji! — zawołał do Rona i Hermiony, po czym pomknał
˛
na gór˛e.
Ma tylko poprosić Cho o chwil˛e rozmowy na osobności, to wszystko. . . Przepychał si˛e przez zatłoczone korytarze, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e dookoła, i zobaczył ja,˛ troch˛e szybciej, niż si˛e spodziewał, przed klasa˛ obrony przed czarna˛ magia.˛
— Eee. . . Cho! Mógłbym zamienić z toba˛ słówko?
Chichotanie powinno być zakazane, pomyślał ze złościa,˛ patrzac
˛ na otaczajace
˛
Cho dziewczyny. Ale Cho odpowiedziała tylko: „Oczywiście” i odeszła za nim od
grupy koleżanek.
Harry spojrzał na nia˛ i żoładek
˛
podskoczył mu dziwnie, jakby opuścił stopień,
zbiegajac
˛ po schodach.
— Ee — bakn
˛ ał.
˛
Nie był w stanie tego z siebie wydusić. Nie potrafił. Ale przecież musi. Cho
stała z nieco zdziwiona˛ mina˛ i przygladała
˛
mu si˛e uważnie.
Słowa same wyleciały Harry’emu z gardła, zanim zdołał uporzadkować
˛
je j˛ezykiem.
— Chcesziśzemnanabal?
˛
— Słucham?
— Czy ch-chciałabyś iść ze mna˛ na bal? — zapytał. Dlaczego si˛e zaczerwienił? Dlaczego?
— Och! — Cho też si˛e zaczerwieniła. — Och, Harry, naprawd˛e mi przykro —
i zrobiła taka˛ min˛e, jakby naprawd˛e było jej przykro. — Już powiedziałam komuś,
że z nim pójd˛e.
— Och — powiedział Harry.
To było bardzo dziwne: chwil˛e wcześniej wn˛etrzności skr˛ecały mu si˛e jak
w˛eże, a teraz wydawało mu si˛e, że w ogóle ich nie ma.
— Och, rozumiem — powiedział. — Nie ma sprawy.
— Naprawd˛e mi przykro.
— W porzadku.
˛
Stali i patrzyli na siebie, a potem Cho powiedziała:
— No to. . .
— Tak — powiedział Harry.
— No to cześć — powiedziała Cho, wciaż
˛ bardzo czerwona.
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I odeszła.
Harry zawołał za nia,˛ zanim zdołał ugryźć si˛e w j˛ezyk:
— Aż kim idziesz?
— Och. . . z Cedrikiem. Z Cedrikiem Diggorym.
— Aha.
Wn˛etrzności wróciły na swoje miejsce, ale czuł si˛e tak, jakby wróciły naładowane ołowiem.
Zapomniawszy zupełnie o obiedzie, wrócił powoli do wieży Gryffindoru,
a głos Cho dźwi˛eczał mu w uszach za każdym krokiem. Z Cedrikiem. Z Cedrikiem
Diggorym. A już zaczynał lubić Cedrika, już gotów był zapomnieć, że pokonał
go w quidditchu i jest taki przystojny, taki popularny, kibicuja˛ mu prawie wszyscy. Teraz nagle uświadomił sobie, że tak naprawd˛e Cedrik jest bezwartościowym
przystojniakiem, którego mózg nie wypełniłby kieliszka do jajka.
— Bajeczne świecidełka — mruknał
˛ do Grubej Damy; właśnie wczoraj zmieniło si˛e hasło.
— O, tak, mój drogi, tak! — zagruchała, prostujac
˛ nowa,˛ migocac
˛ a˛ klejnotami
wstażk˛
˛ e do włosów, kiedy odchyliła si˛e, by go przepuścić.
Po wejściu do pokoju wspólnego Harry rozejrzał si˛e i ku swemu zaskoczeniu
ujrzał Rona siedzacego
˛
w kacie
˛ z twarza˛ szara˛ jak popiół. Ginny mówiła coś do
niego cichym, pocieszajacym
˛
głosem.
— Ron, co si˛e stało? — zapytał Harry, podchodzac
˛ bliżej.
Ron spojrzał na niego; na jego twarzy zastygł wyraz ślepej paniki.
— Po co ja to zrobiłem? — zapytał roztrz˛esionym głosem. — Co mnie do tego
podkusiło?
— Co zrobiłeś?
— Właśnie zapytał Fleur Delacour, czy pójdzie z nim na bal — wyjaśniła
Ginny.
Ginny wygladała
˛
tak, jakby powstrzymywała si˛e od śmiechu, ale wciaż
˛ poklepywała Rona ze współczuciem po ramieniu.
— Że co? — zapytał Harry.
— Nie mam poj˛ecia, co mnie do tego podkusiło! — wyrzucił z siebie ponownie Ron. — W co ja si˛e władowałem? Tam byli ludzie, wsz˛edzie. . . naokoło. . .
a mnie coś odbiło. . . wszyscy na mnie patrzyli! Przechodziłem koło niej w sali
wejściowej. . . stała tam i rozmawiała z Diggorym. . . a mnie coś odbiło. . . i zapytałem ja!
˛
Ron j˛eknał
˛ i ukrył twarz w dłoniach. Nadal mówił, choć teraz trudno było
zrozumieć słowa.
— Spojrzała na mnie, jakbym był ślimakiem. Nawet mi nie odpowiedziała.
A potem. . . nie wiem. . . jakbym nagle odzyskał rozum. . . i uciekłem.
— Ona jest po cz˛eści wila˛ — powiedział Harry. — Miałeś racj˛e, jej babka była
wila.˛ To nie była twoja wina, założ˛e si˛e, że gdy przechodziłeś sobie obok niej, ona
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próbowała tego ich starego czaru na Diggorym i ciebie po prostu trafił. . . ale i tak
marnowała tylko czas, bo Diggory idzie z Cho Chang.
Ron opuścił dłonie i spojrzał na niego.
— Właśnie ja˛ zapytałem, czy pójdzie ze mna˛ — dodał ponuro Harry. — No
i si˛e dowiedziałem.
Ginny nagle przestała si˛e uśmiechać.
— To jakiś obł˛ed — rzekł Ron. — Tylko my zostaliśmy na lodzie. . . no,
oprócz Neville’a. Słuchaj, wiesz, kogo on zapytał? Hermion˛e.
— Co? — Ta nowina kompletnie wytraciła
˛
Harry’ego z równowagi.
— Naprawd˛e! — powiedział Ron, a na jego twarz powróciło nieco koloru,
gdy zaczał
˛ si˛e śmiać. — Powiedział mi o tym po eliksirach! Nawijał, że Hermiona
zawsze jest taka milutka, pomaga mu w pracach domowych i w ogóle. . . A ona
mu powiedziała, że już z kimś idzie. Ha, ha! Już to widz˛e! Po prostu nie chciała
iść z Neville’em. No bo kto by chciał?
— Przestań! — oburzyła si˛e Ginny. — Nie wyśmiewaj si˛e. . .
W tym momencie z dziury pod portretem wygramoliła si˛e Hermiona.
— Dlaczego nie byliście na kolacji? — zapytała, podchodzac.
˛
— Bo. . . och, przestańcie rechotać. . . bo właśnie obaj dostali kosza od dziewczyn, które zaprosili na bal! — wypaliła Ginny.
Harry i Ron przestali rechotać.
— Bardzo ci dzi˛ekujemy, Ginny — rzekł kwaśno Ron.
— Co, Ron, wszystkie laski już zaj˛ete? — zapytała wyniośle Hermiona. —
Już ci si˛e zaczyna podobać Eloise Midgen? No cóż, jestem pewna, że znajdziesz
sobie kogoś i nie pójdziesz na bal z trollica.˛
Ale Ron wpatrywał si˛e w Hermion˛e, jakby zobaczył ja˛ po raz pierwszy w życiu.
— Hermiono, Neville ma racj˛e. . . przecież TY jesteś dziewczyna.˛ . .
— Och, ale jesteś bystry — odpowiedziała jadowicie.
— No dobra. . . możesz iść z jednym z nas!
— Nie, nie mog˛e — warkn˛eła Hermiona.
— Daj spokój — żachnał
˛ si˛e Ron. — Potrzebujemy partnerek, wyjdziemy
na głupków, jak żadnej nie znajdziemy, wszyscy już maja.˛ . . — Nie mog˛e z wami iść — powiedziała Hermiona, teraz już zarumieniona — ponieważ już komuś
obiecałam.
— Nie nawijaj! Powiedziałaś tak tylko dlatego, żeby si˛e pozbyć Neville’a!
— Tak? — W oczach Hermiony zapaliły si˛e groźne błyski. — Wi˛ec przyjmij
do wiadomości, że jeśli ty potrzebowałeś aż trzech lat, żeby zauważyć, że jestem
dziewczyna,˛ to wcale nie oznacza, że nikt inny tego nie zauważył!
Ron wybałuszył na nia˛ oczy, a po chwili znowu si˛e uśmiechnał.
˛
— No dobra, dobra, przecież wiemy, że jesteś dziewczyna.˛ Zadowolona? Teraz pójdziesz?
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— Już ci powiedziałam! — zawołała Hermiona ze złościa.˛ — Id˛e z kim innym!
Wybiegła z pokoju wspólnego i znikn˛eła na schodach prowadzacych
˛
do dormitorium dziewczat.
˛
— Ona kłamie — powiedział spokojnie Ron, patrzac
˛ za nia.˛
— Nie kłamie — powiedziała równie spokojnie Ginny.
— Tak? To z kim idzie? — zapytał ostro Ron.
— Nie powiem ci, to nie twój interes.
— Słusznie — rzekł Ron, sprawiajac
˛ wrażenie kompletnie wykończonego. —
To zaczyna być głupie. Ginny, możesz iść z Harrym, a ja po prostu. . .
— Nie mog˛e — powiedziała Ginny i spłoniła si˛e po uszy. — Id˛e z. . . Neville’em. Poprosił mnie, kiedy Hermiona mu odmówiła, wi˛ec pomyślałam. . . no. . .
że w końcu w ogóle nie b˛ed˛e mogła iść na bal, przecież nie jestem w czwartej
klasie. — Zrobiła bardzo żałosna˛ min˛e. — Chyba pójd˛e na kolacj˛e — dodała,
wstajac,
˛ i po chwili znikła w dziurze pod portretem.
Ron zachichotał.
— Co w nie wszystkie wstapiło?
˛
Ale Harry właśnie zobaczył Parvati i Lavender wchodzace
˛ przez dziur˛e. Nadszedł czas drastycznych rozwiazań.
˛
— Poczekaj tutaj — rzekł do Rona, a sam wstał, podszedł prosto do Parvati
i wypalił:
— Parvati? Pójdziesz ze mna˛ na bal?
Parvati dostała gwałtownego ataku chichotów. Harry czekał, aż jej przejdzie,
zaciskajac
˛ w kieszeniach kciuki.
— Dobra, pójd˛e — odpowiedziała w końcu, czerwona jak burak.
— Dzi˛eki — rzekł Harry z ulga.˛ — Lavender, pójdziesz z Ronem?
— Ona idzie z Seamusem — odpowiedziała za nia˛ Parvati i obie zaniosły si˛e
niepowstrzymanym chichotem.
Harry westchnał.
˛
— A nie przychodzi wam do głowy ktoś, kto by poszedł z Ronem? — zapytał,
ściszajac
˛ głos, żeby Ron tego nie usłyszał.
— A Hermiona Granger? — zapytała Parvati.
— Już idzie z kimś innym.
Parvati zrobiła zdumiona˛ min˛e.
— Ooooch. . . a z kim?
Harry wzruszył ramionami.
— Nie mam poj˛ecia. Wi˛ec co z Ronem?
— Bo ja wiem. . . — zastanowiła si˛e Parvati. — Może moja siostra, Padma,
z Ravenclawu. Jak chcesz, to ja˛ zapytam.
— Byłoby fajnie — powiedział Harry. — Dasz mi znać, tak?
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Wrócił do Rona, czujac,
˛ że ten bal zaczyna, go już m˛eczyć. No i miał wielka˛
nadziej˛e, że Padma Patii ma idealnie prosty nos.

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY TRZECI

Bal
Pomimo mnóstwa prac domowych, zadanych czwartoklasistom na ferie świa˛
teczne, Harry nie miał najmniejszej ochoty zabrać si˛e do nich po zakończeniu
semestru i sp˛edził cały tydzień, jaki pozostał do Bożego Narodzenia, cieszac
˛ si˛e
wolnym czasem razem z innymi. W Gryffindorze było prawie równie tłoczno
jak podczas semestru, a sama wieża jakby si˛e nieco skurczyła, bo jej mieszkańcy rozrabiali bardziej niż zwykle. Fred i George zrobili prawdziwa˛ furor˛e swoimi
kanarkowymi kremówkami i przez pierwsze par˛e dni ferii wsz˛edzie widziało si˛e
ludzi obrastajacych
˛
nagle piórami. Wkrótce jednak wszyscy Gryfoni nauczyli si˛e
traktować oferowane im przysmaki z najwyższa˛ ostrożnościa˛ i zawsze sprawdzali, czy w środku nie ukryto kanarkowej niespodzianki. George wyznał Harry’emu,
że pracuja˛ teraz razem z Fredem nad czymś innym. Harry zanotował sobie w pami˛eci, by pod żadnym pozorem nie przyjmować od nich choćby okruszka. Wciaż
˛
nie mógł zapomnieć Dudleya i gigantoj˛ezycznych toffi.
Śnieg sypał g˛esto na zamek i błonia. Bladoniebieski powóz z Beauxbatons wygladał
˛ jak wielka zamrożona dynia, która wyrosła tuż obok polukrowanej chatki
z piernika, iluminatory żaglowca z Durmstrangu szkliły si˛e lodem, a takielunek
pobielał od szronu. Skrzaty domowe w kuchni prześcigały si˛e w przyrzadzaniu
˛
wspaniałych gulaszy o najróżniejszych smakach i wonnych puddingów, i tylko
Fleur Delacour była w stanie znaleźć coś, na co mogła si˛e uskarżać.
— Okropni ci˛eżki te potrawi z ’Ogwart — usłyszeli, jak mówi, wychodzac
˛
z Wielkiej Sali pewnego wieczoru (Ron schował si˛e za Harrym, nie chcac,
˛ by go
zauważyła). — Suknia nie b˛edzi mi pasować!
— Och, to mamy mała˛ tragedi˛e! — wycedziła Hermiona, gdy Fleur znikn˛eła w sali wejściowej. — Zdaje si˛e, że ona zajmuje si˛e wyłacznie
˛
swoja˛ osoba,˛
prawda?
— Hermiono, z kim ty idziesz na bal? — zapytał Ron.
Pytał ja˛ o to co jakiś czas, majac
˛ nadziej˛e, że zaskoczy ja˛ w którymś momencie i Hermiona w końcu puści farb˛e. Ale Hermiona tylko zmarszczyła czoło
i odpowiedziała:
— Nie powiem ci, bo b˛edziesz si˛e ze mnie śmiał.
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— Żartujesz, Weasley? — rozległ si˛e za ich plecami głos Malfoya. — Chyba
nie powiesz mi, że ktoś zaprosił to-to na bal? Taka˛ łopatoz˛eba˛ szlam˛e?
Harry i Ron odwrócili si˛e błyskawicznie, ale Hermiona zawołała, machajac
˛
r˛eka˛ ponad ramieniem Malfoya:
— Hej, panie profesorze Moody!
Malfoy zbladł i odskoczył, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e niespokojnie za Moodym, ale ten
siedział wciaż
˛ przy stole nauczycielskim, kończac
˛ duszona˛ wołowin˛e.
— Ale z ciebie płocha tchórzofretka, Malfoy! — zadrwiła Hermiona, po czym
razem z Harrym i Ronem zacz˛eli si˛e wspinać po marmurowych schodach, ryczac
˛
ze śmiechu.
— Hermiono — powiedział nagle Ron, przygladaj
˛ ac
˛ si˛e jej z przekrzywiona˛
głowa˛ i marszczac
˛ czoło — twoje z˛eby. . .
— O co ci chodzi?
— No. . . sa˛ jakieś inne. . . Właśnie zauważyłem. . .
— No pewnie, że sa˛ inne. A co, myślałeś, że zachowam sobie te kły, którymi
mnie obdarzył Malfoy?
— Nie, chodzi mi o to, że one były inne, zanim Malfoy poraził ci˛e tym zakl˛eciem. . . one sa˛ teraz. . . proste. . . no i. . . normalnej wielkości.
Hermiona nagle uśmiechn˛eła si˛e figlarnie i wtedy Harry też to zauważył: to
był uśmiech zupełnie inny od tego, jaki pami˛etał.
— No wi˛ec. . . jak poszłam do pani Pomfrey, żeby mi je zmniejszyła, to ona
wzi˛eła do r˛eki lusterko i powiedziała mi, żebym dała jej znać, jak już b˛eda˛ takie
jak przedtem. A ja po prostu. . . no wiecie. . . troszk˛e si˛e z tym spóźniłam. —
Uśmiechn˛eła si˛e jeszcze szerzej. — Mama i tata nie b˛eda˛ za bardzo zachwyceni.
Od dawna ich błagałam, żeby pozwolili mi je zmniejszyć, ale oni woleli, żebym
nosiła klamr˛e. Wiecie, oni sa˛ dentystami, nie maja˛ poj˛ecia, że z˛eby i magia. . .
Patrzcie! Wróciła Świstoświnka!
Na najeżonej soplami balustradzie ćwierkała jak zwariowana sówka Rona;
do nóżki miała przywiazany
˛
zwitek pergaminu. Przechodzacy
˛ obok uczniowie
pokazywali ja˛ sobie i zanosili si˛e śmiechem. Grupka dziewczyn z trzeciej klasy
zatrzymała si˛e, a jedna z nich zawołała:
— Och, patrzcie na t˛e maleńka˛ sówk˛e! Czy ona nie jest milutka?
— Ty głupia, opierzona paździorko! — syknał
˛ Ron, wbiegajac
˛ po schodach
i łapiac
˛ sóweczk˛e. — Masz przynosić listy prosto do adresata! Nie wolno ci
szwendać si˛e po całym zamku i pokazywać wszystkim, jaka jesteś dzielna!
Świstoświnka zahukała ze szcz˛eścia, wystawiajac
˛ łebek spomi˛edzy zaciśni˛etych palców Rona.
Trzecioklasistki wytrzeszczyły oczy.
— Zjeżdżajcie! — warknał
˛ na nie Ron, wymachujac
˛ pi˛eścia,˛ w której trzymał
Świstośwink˛e. Ptaszek rozćwierkał si˛e jeszcze radośniej.
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— Masz, Harry — dodał Ron półgłosem, kiedy trzecioklasistki czmychn˛eły,
najwyraźniej obrażone.
Harry szybko schował do kieszeni odpowiedź Syriusza i pop˛edzili do wieży
Gryffindoru, aby ja˛ przeczytać.
W pokoju wspólnym panował miły przedświateczny
˛
rozgardiasz. Harry, Ron
i Hermiona usiedli z dala od innych przy ciemnym oknie, już do połowy przesłoni˛etym śniegiem, i Harry odczytał na głos list.
Harry,
gratulacje z powodu pokonania rogogona. Temu, kto wrzucił twoje nazwisko
do czary, musi teraz być łyso! Miałem ci podsunać
˛ zakl˛ecie Conjunctivitus, bo
oczy smoka sa˛ jego najsłabszym punktem. . .
— To właśnie zrobił Krum! — wyszeptała Hermiona.
. . . ale twój sposób był o wiele lepszy, naprawd˛e, bardzo mi zaimponowałeś.
Ale nie spoczywaj na laurach, Harry. Przeszedłeś dopiero jedno zadanie. Nie
wiem, kto zgłosił ci˛e do turnieju, ale wiem, że ma nadal mnóstwo możliwości, by
zrobić ci krzywd˛e. Miej oczy otwarte — zwłaszcza jeśli osoba, o której mówiliśmy,
jest w pobliżu — i skup si˛e na unikaniu kłopotów.
Badźmy
˛
w stałym kontakcie, donoś mi o wszystkim, co wyda ci si˛e niezwykłe.
Syriusz
— Zupełnie jak Moody — mruknał
˛ Harry, wsuwajac
˛ list do wewn˛etrznej kieszeni. — „Stała czujność!” Można by pomyśleć, że łaż˛e po zamku z zamkni˛etymi
oczami, obijajac
˛ si˛e o ściany. . .
— Ale on ma racj˛e, Harry — oświadczyła z powaga˛ Hermiona. — Przed toba˛
jeszcze dwa zadania. Musisz wreszcie wziać
˛ si˛e za to jajo i zaczać
˛ główkować, co
znaczy ten j˛ek. . .
— Hermiono, on ma jeszcze kup˛e czasu! — prychnał
˛ Ron. — To co, zagramy
w szachy, Harry?
— Dobra — zgodził si˛e Harry, ale spojrzawszy na Hermion˛e, dodał: — Daj
spokój, niby jak bym si˛e miał skupić w tym hałasie? Przecież tutaj nawet bym nie
usłyszał wycia tego jaja.
— No tak, chyba nie — westchn˛eła i usiadła, by obserwować ich gr˛e, zakończona˛ widowiskowym matem, do którego doszło po brawurowej akcji pionów
Rona i jego wyjatkowo
˛
agresywnego hetmana.
W dzień Bożego Narodzenia Harry obudził si˛e raptownie, nie wiedzac,
˛ co
go tak nagle wyrwało ze snu. Otworzył oczy i tuż przed soba˛ zobaczył wielkie,
okragłe,
˛
zielone oczy, wpatrujace
˛ si˛e w niego z ciemności.
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— Zgredku! — krzyknał
˛ Harry, odsuwajac
˛ si˛e od skrzata tak gwałtownie, że
prawie spadł z łóżka. — Przestań!
— Zgredek bardzo przeprasza, sir! — zapiszczał skrzat ze strachem, cofajac
˛
si˛e i zatykajac
˛ sobie usta długimi palcami. — Zgredek chciał tylko życzyć Harry’emu Potterowi wesołych świat
˛ i wr˛eczyć mu prezent, sir! Harry Potter sam
powiedział, że Zgredek może czasami przyjść, sir!
— W porzadku
˛
— wysapał Harry, oddychajac
˛ nieco szybciej niż zwykle, podczas gdy jego serce powoli wracało do normalnego rytmu. — Tylko. . . nast˛epnym
razem szturchnij mnie, a nie wiś tak nade mna,˛ dobrze?
Odciagn
˛ ał
˛ zasłony, założył okulary. Jego wrzask obudził Rona, Seamusa, Deana i Neville’a. Wszyscy wystawili głowy przez szpary mi˛edzy zasłonami swoich
łóżek, oczy mieli zaspane, a włosy rozczochrane.
— Ktoś ci˛e napadł, Harry? — zapytał Seamus sennym głosem.
— Nie, to tylko Zgredek — mruknał
˛ Harry. — Spij spokojnie.
— Prezenty! — zawołał Seamus na widok wielkiego stosu paczek w nogach
swojego łóżka.
Ron, Dean i Neville uznali, że skoro już si˛e obudzili, to moga˛ obejrzeć swoje prezenty. Harry zwrócił si˛e ponownie do Zgredka, który stał, lekko dygocac,
˛
przy jego łóżku, wciaż
˛ przerażony, że go zdenerwował. Do p˛etelki na szczycie
filcowego ocieplacza na czajnik przywiazał
˛ sobie choinkowa˛ bombk˛e.
— Czy Zgredek może dać Harry’emu Potterowi prezent? — zapiszczał błagalnie.
— Oczywiście — odpowiedział Harry. — Ee. . . ja też mam coś dla ciebie.
Było to łgarstwo: nie kupił nic Zgredkowi, ale szybko otworzył kufer i wycia˛
gnał
˛ wyjatkowo
˛
zmechacona˛ i pozaciagan
˛ a˛ par˛e wełnianych skarpetek — najstarszych i najbrzydszych jakie miał, musztardowożółtych, należacych
˛
kiedyś do wuja Vernona. Przyczyna ich żałosnego stanu było dość prosta: Harry od roku owijał
w nie swój fałszoskop. Wyjał
˛ kryształowy stożek i wr˛eczył skarpetki Zgredkowi.
— Przepraszam, zapomniałem je zapakować. . .
Ale Zgredek nie posiadał si˛e z radości.
— To najbardziej ulubiona przez Zgredka cz˛eść garderoby, sir! — powiedział,
szybko ściagaj
˛ ac
˛ swoje stare skarpetki i wciagaj
˛ ac
˛ nowe, wuja Vernona. — Mam
ich już teraz siedem. . . ale, sir. . . — dodał, a oczy mu si˛e rozszerzyły jeszcze
bardziej, kiedy podciagn
˛ ał
˛ skarpetki do samej góry, tak że si˛egn˛eły jego krótkich
spodenek — chyba si˛e pomylili w sklepie. . . dali Harry’emu Potterowi dwie takie
same!
— No nie, Harry, jak mogłeś tego nie zauważyć! — krzyknał
˛ Ron, szczerzac
˛
do nich z˛eby ze swojego łóżka, zasypanego zmi˛etoszonymi papierami. — Wiesz
co, Zgredku. . . masz, weź jeszcze te dwie, b˛edziesz mógł je sobie pomieszać. A tu
jest twój sweter!
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I rzucił Zgredkowi par˛e fioletowych skarpetek, które dopiero co rozpakował,
oraz r˛ecznie robiony sweter, który mu przysłała pani Weasley.
Zgredek był zachwycony.
— Sir, to bardzo uprzejme z pana strony! — zaskrzeczał, a oczy wypełniły
mu si˛e łzami. Skłonił si˛e nisko przed Ronem. — Zgredek wiedział, że wielmożny
pan musi być wielkim czarodziejem, bo przecież jest najwi˛ekszym przyjacielem
Harry’ego Pottera, ale nie wiedział, że wielmożny pan jest również tak wspaniałomyślny, tak szlachetny, tak szczodrobliwy. . .
— To tylko skarpetki — powiedział Ron, który poczerwieniał troch˛e wokół
uszu, ale wygladał
˛ na mile połechtanego. — Ojej, Harry. . . — właśnie rozwinał
˛
prezent od Harry’ego: klubowy kapelusz Armat z Chudley. Ale cool!
Wcisnał
˛ go sobie na głow˛e, a Harry’ego aż zatkało na widok tak okropnego
połaczenia
˛
kolorów.
Zgredek wr˛eczył Harry’emu mała˛ paczuszk˛e. Okazało si˛e, że w środku sa.˛ . .
skarpetki.
— Zgredek sam je zrobił, sir! Kupił wełn˛e za swoje wynagrodzenie, sir!
Lewa skarpetka była jaskrawoczerwona, wyszywana w miotły, a prawa zielona, ze złotymi zniczami.
— Sa˛ naprawd˛e. . . naprawd˛e. . . no. . . bardzo ci dzi˛ekuj˛e, Zgredku. . . — wyjakał
˛ Harry i zaraz wciagn
˛ ał
˛ je na stopy, co sprawiło, że w oczach Zgredka znowu
zaszkliły si˛e łzy szcz˛eścia.
— Zgredek musi już iść, sir, my w kuchni przygotowujemy obiad świateczny!
˛
I wybiegł z dormitorium, machajac
˛ wszystkim r˛eka˛ na pożegnanie.
Pozostałe prezenty ucieszyły Harry’ego o wiele bardziej niż dziwaczne skarpetki Zgredka — oczywiście z wyjatkiem
˛
„prezentu” od Dursleyów, bo była nim
papierowa chusteczka. Harry przypuszczał, że nie zapomnieli o gigantoj˛ezycznym toffi. Hermiona dała mu ksiażk˛
˛ e Brytyjskie i irlandzkie drużyny quidditcha,
Ron p˛ekata˛ torb˛e łajnobomb, Syriusz por˛eczny scyzoryk z wytrychem otwierajacym
˛
każdy zamek i specjalnym ostrzem rozwiazuj
˛ acym
˛
każdy supeł, a Hagrid
wielkie pudło słodyczy — w tym ulubionych fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta, czekoladowych żab, najlepszej balonowej gumy do żucia Drooblesa
i musów-świstusów. Była też, oczywiście, paczka od pani Weasley, zawierajaca
˛
jak zwykle nowy sweter (zielony, ze smokiem na piersiach — Harry podejrzewał,
że Charlie napisał jej o rogogonie) i mnóstwo domowych ciasteczek mi˛etowych.
Harry i Ron spotkali si˛e z Hermiona˛ w pokoju wspólnym i zeszli razem na
śniadanie. Wi˛ekszość przedpołudnia sp˛edzili w wieży Gryffindoru, gdzie wszyscy
cieszyli si˛e swoimi prezentami, a potem wrócili do Wielkiej Sali na wspaniały
obiad, na który podano ze sto indyków, mnóstwo światecznych
˛
puddingów i stosy
strzelajacych
˛
cukierków-niespodzianek.
Po południu poszli na spacer po błoniach, pokrytych gruba˛ warstwa˛ śniegu.
Uczniowie Beauxbatons i Durmstrangu przekopali w nim gł˛ebokie tunele pro263

wadzace
˛ do zamku. Hermiona wolała przypatrywać si˛e z boku walce na śnieżki,
jaka˛ stoczyli Weasleyowie i Harry, a o piatej
˛ oświadczyła, że idzie na gór˛e, by
przygotować si˛e do balu.
— Co, potrzebujesz na to aż trzech godzin? — zdziwił si˛e Ron, patrzac
˛ na
nia˛ z niedowierzaniem. Jego chwilowy brak koncentracji wykorzystał George,
trafiajac
˛ go wielka˛ kula˛ śnieżna˛ prosto w głow˛e.
— Z kim idziesz? — ryknał
˛ za Hermiona,˛ ale tylko pomachała mu r˛eka˛ i znikła
na szczycie kamiennych schodów wiodacych
˛
do zamku.
Tym razem nie podano światecznego
˛
podwieczorku, bo w programie balu była
uczta, wi˛ec o siódmej, kiedy zrobiło si˛e tak ciemno, że trudno było trafić, śnieżka˛
do celu, przerwali zabaw˛e i wrócili do pokoju wspólnego. Gruba Dama gościła
w swoich ramach Violet z parteru; obie były mocno podchmielone, a u ich stóp
leżało kilka pustych pudełek po czekoladkach z likierem.
— Świateczne
˛
bawidełka! — zachichotała, kiedy podali jej hasło, i wyskoczyła do przodu, przepuszczajac
˛ ich do środka.
Harry, Ron, Seamus, Dean i Neville przebrali si˛e w dormitorium w szaty wyjściowe. Wszyscy mieli bardzo niet˛egie miny, a już najbardziej Ron, który z przerażeniem na twarzy przejrzał si˛e w wysokim lustrze w kacie.
˛
Trudno było nie
dostrzec, że jego szata bardziej przypomina sukni˛e niż cokolwiek innego. W rozpaczliwej próbie nadania jej bardziej m˛eskiego charakteru użył zakl˛ecia redukuja˛
cego wobec zdobnej kryzy i mankietów, pozbywajac
˛ si˛e w ten sposób koronek, ale
nie zrobił tego zbyt dokładnie, wi˛ec pod szyja˛ i nad dłońmi wisiały mu okropne
fr˛edzle.
— Wciaż
˛ główkuj˛e, jak wam si˛e udało poderwać najlepsze dziewczyny z klasy — mruknał
˛ Dean.
— Zwierz˛ecy magnetyzm — odpowiedział ponuro Ron, szarpiac
˛ nitki zwisajace
˛ z r˛ekawów.
Dziwacznie teraz wygladał
˛ pokój wspólny, pełen ludzi odzianych w różnobarwne szaty zamiast, jak zwykle, w czarne. Parvati czekała na Harry’ego u stóp
schodów. Wygladała
˛
bardzo ładnie w szokujaco
˛ różowej sukni, z długimi czarnymi włosami, w które wplotła sobie złote nitki, i złotymi bransoletkami na przegubach. Harry był jej wdzi˛eczny, że tym razem nie zachichotała na jego widok.
— Wygladasz.
˛
. . super — wybakał
˛ nieśmiało.
— Dzi˛eki. Ron, Padma b˛edzie na ciebie czekała w sali wejściowej.
— W porzadku
˛
— rzekł Ron, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e wokoło. — Gdzie jest Hermiona?
Parvati wzruszyła ramionami.
— To co, Harry, schodzimy na dół?
— Dobra — zgodził si˛e Harry, marzac
˛ o tym, by zostać w pokoju wspólnym
i sp˛edzić w spokoju reszt˛e wieczoru.
Fred mrugnał
˛ do niego, kiedy go mijali, zmierzajac
˛ do dziury pod portretem.

264

Sala wejściowa pełna już była uczniów czekajacych
˛
na godzin˛e ósma,˛ kiedy
miały si˛e otworzyć drzwi do Wielkiej Sali. Ci, którzy wybrali sobie partnerki
lub partnerów z innych domów, krażyli
˛
w tłumie, szukajac
˛ si˛e nawzajem. Parvati
odnalazła swoja˛ siostr˛e i przyprowadziła ja˛ do Harry’ego i Rona.
— Cześć — powitała ich Padma, która miała na sobie turkusowa˛ sukni˛e i wygladała
˛
tak samo ładnie jak Parvati. Nie sprawiała jednak wrażenia zbyt zachwyconej z faktu, że Ron jest jej partnerem; zmierzyła go przeciagłym
˛
spojrzeniem,
zatrzymujac
˛ wzrok dłużej na postrz˛epionym dekolcie i r˛ekawach.
— Cześć — mruknał
˛ Ron, nie patrzac
˛ na nia,˛ tylko rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po sali. —
Och, nie. . .
Ugiał
˛ lekko kolana, by schować si˛e za Harrym, bo właśnie przechodziła Fleur
Delacour, a wygladała
˛
absolutnie olśniewajaco
˛ w sukni ze srebrnoszarego atłasu. Towarzyszył jej kapitan drużyny Krukonów, Roger Davies. Kiedy znikn˛eli
w tłumie, Ron wyprostował si˛e i wyciagn
˛ ał
˛ szyj˛e, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e ponad głowami
tłumu.
— Gdzie jest Hermiona?
Z lochów wyszła właśnie grupa Ślizgonów. Na przedzie szedł Malfoy, w szacie z czarnego aksamitu, z wysokim kołnierzem, która według Harry’ego upodabniała go do pastora. Jego ramienia uwiesiła si˛e Pansy Parkinson w bladoróżowej
sukni z mnóstwem falbanek. Crabbe i Goyle ubrani byli na zielono i przypominali
omszone głazy. Harry z satysfakcja˛ zauważył, że żaden z nich nie ma partnerki.
Wkrótce otworzyły si˛e d˛ebowe frontowe drzwi i wszystkie głowy zwróciły si˛e
ku wchodzacym
˛
gościom z Durmstrangu. Na czele, za profesorem Karkarowem,
szedł Krum w towarzystwie nie znanej Harry’emu, ładnej dziewczyny w niebieskiej sukni. Ponad ich głowami zobaczył, że błonia tuż przed zamkiem zostały
przemienione w wielka˛ bożonarodzeniowa˛ grot˛e pełna˛ migocacych
˛
światełek —
prawdziwych żywych elfów, siedzacych
˛
na gałazkach
˛
krzaków różanych, które
tam wyczarowano, i polatujacych
˛
nad posagiem
˛
przedstawiajacym
˛
Świ˛etego Mikołaja i jego reny.
A potem rozległ si˛e głos profesor McGonagall:
— Reprezentanci szkół, prosz˛e tutaj!
Parvati, cała rozpromieniona, poprawiła sobie bransoletki, Harry mruknał
˛ do
Rona i Padmy: „Zaraz wrócimy”, i ruszyli ku drzwiom do Wielkiej Sali, a rozgadany tłum rozst˛epował si˛e, by zrobić im przejście. Profesor McGonagall, która miała na sobie sukni˛e w czerwona˛ szkocka˛ krat˛e i wyjatkowo
˛
okropny wieniec z ostu wokół ronda kapelusza, powiedziała im, żeby poczekali obok drzwi,
aż wszyscy wejda˛ do środka: mieli wkroczyć uroczyście do Wielkiej Sali, kiedy
wszyscy już usiad
˛ a.˛ Fleur Delacour i Roger Davies stan˛eli tuż przy drzwiach; Davies był tak ogłupiały ze szcz˛eścia, majac
˛ za partnerk˛e Fleur, że nie odrywał od
niej oczu. Koło Harry’ego stali Cedric i Cho; starał si˛e na nich nie patrzyć, żeby
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uniknać
˛ m˛eki rozmawiania z nimi. Jego wzrok padł na dziewczyn˛e obok Kruma
i aż rozdziawił usta ze zdumienia.
To była Hermiona.
Ale w ogóle nie wygladała
˛
jak Hermiona. Zrobiła coś z włosami: nie były już
g˛este i splatane,
˛
ale gładkie i lśniace,
˛ upi˛ete w wytworny kok z tyłu głowy. Miała na sobie sukni˛e z jakiejś zwiewnej, niebieskiej jak kwiaty barwinka tkaniny,
a trzymała si˛e też zupełnie inaczej niż zwykle — a może tak mu si˛e tylko wydawało, bo nie dźwigała ze dwudziestu ksiażek.
˛
I uśmiechała si˛e — troch˛e nerwowo,
co prawda, ale teraz widać już było bardzo wyraźnie, że ma ładne, kształtne z˛eby.
Harry nie mógł pojać,
˛ dlaczego do tej pory tego nie dostrzegł.
— Cześć, Harry! — powiedziała, uśmiechajac
˛ si˛e do nich. — Cześć, Parvati!
Parvati patrzyła na nia˛ z nieukrywanym zdumieniem. I nie tylko ona. Kiedy
otworzyły si˛e drzwi do Wielkiej Sali, min˛eły ich dziewczyny z bibliotecznego klubu wielbicielek Kruma, obrzucajac
˛ Hermion˛e nienawistnymi spojrzeniami. Pansy
Parkinson zagapiła si˛e na nia,˛ przechodzac
˛ obok z Malfoyem, i nawet on nie był
w stanie rzucić jakiejś obraźliwej uwagi na temat Hermiony. Natomiast Ron przeszedł, nie zaszczycajac
˛ jej nawet spojrzeniem.
Kiedy reszta uczniów zasiadła w Wielkiej Sali, profesor McGonagall poleciła reprezentantom ustawić si˛e parami i pójść za soba.˛ Cała sala rozbrzmiała
oklaskami, kiedy wkroczyli, zmierzajac
˛ powoli ku wielkiemu okragłemu
˛
stołowi
u szczytu sali, gdzie siedzieli s˛edziowie.
Ściany Wielkiej Sali pokrywał rozmigotany srebrny szron, a pod rozgwieżdżonym sklepieniem biegły we wszystkie strony girlandy jemioły i bluszczu. Długie
stoły poszczególnych domów znikły, a zamiast nich pojawiło si˛e ze sto mniejszych, oświetlonych lampionami. Przy każdym siedziało ze dwanaście osób.
Harry myślał tylko o jednym: żeby si˛e nie potknać
˛ o skraj swojej wyjściowej
szaty. Parvati tryskała duma˛ i szcz˛eściem, sterujac
˛ Harrym tak zdecydowanie, że
czuł si˛e jak pies prowadzony po wybiegu. Kiedy zbliżyli si˛e do okragłego
˛
stołu, uchwycił katem
˛
oka Rona i Padm˛e. Ron wpatrywał si˛e zmrużonymi oczami
w Hermion˛e. Padma była troch˛e nadasana.
˛
Dumbledore uśmiechnał
˛ si˛e radośnie na ich widok, ale Karkarow miał min˛e
bardzo podobna˛ do miny Rona patrzacego
˛
na Kruma z Hermiona.˛ Ludo Bagman,
w purpurowej szacie z żółtymi gwiazdami, klaskał entuzjastycznie jak wszyscy
uczniowie, a madame Maxime, która zamieniła swoje zwykłe czarne atłasy na
zwiewne lawendowe jedwabie, oklaskiwała ich z wytworna˛ gracja.˛ Nie było jednak pana Croucha. Piate
˛ miejsce przy stole zajał
˛ Percy Weasley. Reprezentanci
szkół doszli do stołu s˛edziowskiego. Percy odsunał
˛ puste krzesło obok siebie, patrzac
˛ wymownie na Harry’ego. Harry zrozumiał to spojrzenie i usiadł obok niego.
Percy był wystrojony w nowiutka˛ granatowa˛ szat˛e i miał min˛e wyjatkowo
˛
zadowolonego z siebie kołtuna.
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— Dostałem awans — oznajmił, zanim Harry zdażył
˛ si˛e odezwać, a ton, jakim
to powiedział, mógł sugerować, że właśnie został najwyższym władca˛ wszechświata. — Jestem teraz osobistym asystentem pana Croucha i reprezentuj˛e go
tutaj.
— A dlaczego sam nie przyszedł? — zapytał Harry, który nie miał najmniejszej ochoty na wysłuchiwanie przez cała˛ kolacj˛e wykładów na temat grubości
denek kociołków.
— Musz˛e z przykrościa˛ stwierdzić, że pan Crouch nie czuje si˛e dobrze. Stan
jego zdrowia pogorszył si˛e już od mistrzostw świata. I trudno si˛e dziwić, przecież
ten człowiek haruje jak wół. Nie jest już taki młody. . . choć oczywiście nadal ma
piekielnie bystry umysł. Ale finał mistrzostw świata okazał si˛e prawdziwa˛ kl˛eska˛
dla całego ministerstwa, a pan Crouch przeżył gł˛eboki wstrzas
˛ osobisty z powodu
fatalnego zachowania swojego domowego skrzata. . . tej Mróżki, czy jak jej tam.
Naturalnie natychmiast ja˛ odprawił, ale. . . no cóż, jak powiadam, starzeje si˛e,
wymaga opieki, a od czasu, jak ta skrzatka odeszła, brakuje mu w domu wielu
wygód, do których przywykł. No i musieliśmy przygotować ten turniej i stawić
czoło burzy, jaka si˛e rozp˛etała po mistrzostwach świata, i tej obrzydliwej Skeeter,
która rozsiewała głupie plotki. . . Biedny pan Crouch naprawd˛e zasłużył sobie na
spokojne Boże Narodzenie. Przynajmniej wie, że ma kogoś, kto go zastapi
˛ i nie
sprawi mu zawodu.
Harry miał wielka˛ ochot˛e zapytać Percy’ego, czy pan Crouch przestał już
zwracać si˛e do niego per „Weatherby”, ale oparł si˛e tej pokusie.
Na błyszczacych
˛
złotych talerzach jeszcze nie pojawiły si˛e żadne potrawy, za
to przed każdym leżały niewielkie karty z menu. Harry wział
˛ niepewnie swoja˛
i rozejrzał si˛e — nie było kelnerów. Zobaczył jednak, że Dumbledore przyjrzał
si˛e uważnie karcie, po czym powiedział bardzo wyraźnie do swojego talerza:
— Kotlety wieprzowe!
I natychmiast pojawiły si˛e przed nim kotlety wieprzowe. Reszta stołu zorientowała si˛e, o co chodzi, i również złożyła zamówienia. Harry zerknał
˛ na Hermion˛e, żeby zobaczyć, jak zareaguje na ten nowy i bardziej skomplikowany sposób
podawania potraw — z pewnościa˛ oznaczajacy
˛ o wiele wi˛ecej pracy dla skrzatów
domowych — ale tym razem Hermiona zdawała si˛e nie myśleć o stowarzyszeniu WESZ. Tak była pochłoni˛eta rozmowa˛ z Wiktorem Krumem, że nie zwracała
uwagi na to, co ma na talerzu.
Harry zdał sobie nagle spraw˛e, że do tej pory nie słyszał, by Krum kiedykolwiek coś powiedział — a teraz z cała˛ pewnościa˛ rozmawiał, i to z wielkim
przej˛eciem.
— Nu, my też mamy zamek, choć nie tak wielki jak ten i nie tak wigłodny —
mówił do Hermiony. — Mamy tylko cztiry pi˛etra, a w kominkach rozpala si˛e
tilko wtedy, kiedy wimłaga tego magia. Ale mamy wi˛ekszy zielony tereny, tyle że
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w zjimie u nas dzień krótszy, wi˛ec z nich nie korzystamy. Nu, ale w lecie dzień
w dzień latamy, nad jizorami i górami. . .
— No, no, Wiktorze! — odezwał si˛e Karkarow ze śmiechem, który jednak
nie objał
˛ jego zimnych oczu. — Nie wyjawiaj niczego wi˛ecej, bo twoja czarujaca
˛
koleżanka dowie si˛e, jak nas odnaleźć!
Dumbledore uśmiechnał
˛ si˛e, a oczy mu rozbłysły.
— Igorze, po co te wszystkie tajemnice. . . Ktoś może pomyśleć, że nie życzycie sobie gości.
— No cóż, Dumbledore — odpowiedział Karkarow, ukazujac
˛ swoje żółtawe z˛eby w pełnej krasie — przecież wszyscy chronimy swoje terytoria, prawda?
Czyż nie strzeżemy zazdrośnie pałaców nauki, które nam powierzono? I czyż nie
jesteśmy słusznie dumni z tego, że tylko my znamy wszystkie sekrety naszych
szkół?
— Och, nigdy bym nie posunał
˛ si˛e do twierdzenia, że znam wszystkie sekrety
Hogwartu, Igorze — powiedział przyjaznym tonem Dumbledore. — Na przykład
dziś rano pomyliłem drog˛e do łazienki i znalazłem si˛e w jakimś pokoju o wyjatkowo
˛
pi˛eknych proporcjach, którego nigdy przedtem nie widziałem. Odkryłem
w nim wspaniała˛ kolekcj˛e nocników. Kiedy później wróciłem, żeby przyjrzeć si˛e
bliżej tej rzadkiej kolekcji, stwierdziłem, że pokój zniknał.
˛ Musz˛e jednak to zbadać. Możliwe, że wchodzi si˛e do niego tylko o piatej
˛ trzydzieści rano. A może
pojawia si˛e tylko w pierwszej kwadrze ksi˛eżyca. . . albo kiedy poszukujacy
˛ go
osobnik ma wyjatkowo
˛
pełny p˛echerz.
Harry parsknał
˛ w swój talerz z gulaszem, a Percy zmarszczył czoło. Harry
mógłby przysiac,
˛ że Dumbledore puścił do niego oko.
Tymczasem Fleur Delacour krytykowała dekoracje.
— To taki nic — mówiła do Rogera Daviesa, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po roziskrzonych
ścianach Wielkiej Sali. — W Beauxbatons mamy na Bozinarozeni lodowi statui
w cali Jadalni Komnat. Nie rozpliwai si˛e, naturellement, sa˛ jak wielki statui z diament. . . I mami lasowi nimfi, one nam serenadui, kiedy jemy. Nie mamy taki stari
zbroji, a jak poltergeist pojawi si˛e w Beauxbatons, to robimy tak — tu trzasn˛eła
dłonia˛ w stół — i poltergeista nie ma!
Roger Davies wpatrywał si˛e w nia˛ z ciel˛ecym zachwytem i wciaż
˛ nie trafiał
widelcem do ust. Harry odniósł wrażenie, że Davies tak jest zaj˛ety gapieniem si˛e
na Fleur, że nie dociera do niego ani jedno słowo z tego, co ona mówi.
— Absolutnie — oświadczył nagle stanowczo Davies, uderzajac
˛ dłonia˛ w stół,
tak, jak to przed chwila˛ zrobiła Fleur. — O, tak. Tak.
Harry rozejrzał si˛e po sali. Hagrid siedział przy jednym ze stołów dla nauczycieli; znowu miał na sobie ten okropny włochaty garnitur i patrzył w stron˛e głównego stołu. Pomachał r˛eka,˛ a kiedy Harry spojrzał w bok, zobaczył, że madame
Maxime odwzajemnia ten gest, migocac
˛ opalami w blasku świec.
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Hermiona uczyła Kruma poprawnej wymowy swojego imienia, które w jego
ustach wciaż
˛ brzmiało „Hier-mija-ona”.
˛
— Her-mio-na — powiedziała wolno i bardzo wyraźnie.
— Hiermi-ja-nina.
˛
— Prawie dobrze — pochwaliła go, dostrzegajac
˛ spojrzenie Harry’ego i szczerzac
˛ do niego z˛eby.
Kiedy wszyscy si˛e najedli, Dumbledore powstał i poprosił, by uczniowie zrobili to samo. Machnał
˛ różdżka˛ i stoły podjechały do ścian, pozostawiajac
˛ wolny
środek sali, po czym na prawo od siebie wyczarował podium, a na nim orkiestr˛e:
perkusj˛e, gitary, lutni˛e, wiolonczel˛e i kobzy.
Teraz, wśród burzy oklasków, na podium wkroczyły Fatalne J˛edze, wszystkie
nadzwyczaj owłosione i ubrane w czarne szaty, malowniczo porozdzierane i postrz˛epione. Chwyciły za instrumenty, a Harry, który tak si˛e na nie zapatrzył, że
prawie zapomniał, co go teraz czeka, nagle zdał sobie spraw˛e, że lampiony na
stolikach pogasły, a reprezentanci szkół podnosza˛ si˛e ze swoich miejsc.
— Chodź! — sykn˛eła Parvati.- Mamy przecież tańczyć!
Harry wstał i potknał
˛ si˛e o skraj swojej wyjściowej szaty. Fatalne J˛edze zagrały
jakaś
˛ powolna,˛ sm˛etna˛ melodi˛e. Wkroczył na jasno oświetlony parkiet, starajac
˛
si˛e na nikogo nie patrzeć (katem
˛
oka dostrzegł Seamusa i Deana, machajacych
˛
do
niego i śmiejacych
˛
si˛e szyderczo), a w nast˛epnej chwili Parvati chwyciła go za
r˛ece i jedna˛ umieściła wokół swojej kibici, a druga˛ ścisn˛eła swoja˛ dłonia.˛
Nie jest tak źle, pomyślał Harry, obracajac
˛ si˛e powoli w miejscu (Parvati prowadziła). Starał si˛e patrzyć gdzieś ponad głowy obserwujacych
˛
ich ludzi, a wkrótce na parkiet weszło wiele innych par, wi˛ec reprezentanci szkół przestali być
ośrodkiem powszechnej uwagi. W pobliżu tańczył Neville z Ginny — Ginny krzywiła si˛e co jakiś czas, kiedy Neville nadeptywał jej na stop˛e — a Dumbledore
walcował z madame Maxime. Był przy niej tak mały, że szczyt jego spiczastej
tiary ledwo muskał jej podbródek. Poruszała si˛e jednak z wielka˛ gracja,˛ jak na
taka˛ olbrzymk˛e. Szalonooki Moody posuwał si˛e jakimś wyjatkowo
˛
niezgrabnym
dwukrokiem, trzymajac
˛ w ramionach profesor Sinistr˛e, całkowicie pochłoni˛eta˛
wystrzeganiem si˛e jego drewnianej nogi.
— Ładne skarpetki, Potter — zadudnił tubalnym głosem Moody, przenikajac
˛
swym magicznym okiem przez szat˛e Harry’ego.
— Och. . . taak, zrobił mi je Zgredek, domowy skrzat — odpowiedział Harry,
zmuszajac
˛ si˛e do uśmiechu.
— Skóra mi cierpnie, jak go widz˛e! — szepn˛eła Parvati, kiedy Moody oddalił
si˛e z głuchym stukotem. — Takie oko powinno być zabronione!
Harry z ulga˛ powitał ostatnia,˛ rozdygotana˛ nut˛e kobzy. Fatalne J˛edze przestały grać, znowu rozległy si˛e oklaski, a Harry natychmiast uwolnił si˛e z mocnego
uścisku Parvati.
— Może usiadziemy,
˛
co?
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— Och. . . ale. . . ale ten kawałek jest naprawd˛e dobry! — zawołała Parvati,
gdy Fatalne J˛edze zagrały znowu, tym razem o wiele szybciej.
— Wcale mi si˛e nie podoba — skłamał Harry i wyprowadził ja˛ z parkietu, mijajac
˛ Freda i Angelin˛e, którzy tańczyli tak żywiołowo, że wszyscy naokoło uciekali w popłochu, obawiajac
˛ si˛e kontuzji. Podeszli do stołu, przy którym siedzieli
Ron i Padma.
— Jak ci idzie? — zapytał Rona, siadajac
˛ obok niego i otwierajac
˛ butelk˛e
kremowego piwa.
Ron nie odpowiedział. Wpatrywał si˛e ponuro w Hermion˛e i Kruma, którzy
tańczyli w pobliżu. Padma siedziała z r˛ekami założonymi na piersiach, podrygujac
˛ noga˛ w takt muzyki. Co jakiś czas obrzucała pogardliwym spojrzeniem Rona,
który całkowicie ja˛ ignorował. Parvati usiadła z drugiej strony Harry’ego, skrzyżowała r˛ece podobnie jak siostra i po chwili została poproszona do tańca przez
jakiegoś chłopaka z Beauxbatons.
— Nie masz nic przeciwko, Harry? — zapytała.
— Co? — bakn
˛ ał
˛ Harry, który obserwował Cho i Cedrika.
— Och, nie ma sprawy — prychn˛eła Parvati i odeszła z chłopakiem z Beauxbatons.
Kiedy Fatalne J˛edze przestały grać, już nie wróciła.
Po chwili na pustym krześle Parvati usiadła Hermiona, zarumieniona od tańca.
— Cześć — rzekł Harry.
Ron milczał.
— Goraco,
˛ co? — powiedziała Hermiona, wachlujac
˛ si˛e dłonia.˛ — Wiktor
poszedł przynieść mi coś do picia.
Ron rzucił jej mordercze spojrzenie.
— Wiktor? To jeszcze ci˛e nie poprosił, żebyś mówiła mu Wiki?
Hermiona spojrzała na niego ze zdumieniem.
— Co ci jest? — zapytała.
— Jak sama si˛e nie domyślasz — odpowiedział Ron jadowitym głosem — to
ja ci nie powiem.
Hermiona wytrzeszczyła na niego oczy, a potem spojrzała na Harry’ego, który
wzruszył ramionami.
— Ron, co ci odbiło?
— On jest z Durmstrangu! — warknał
˛ Ron. — Rywalizuje z Harrym! Przeciwko Hogwartowi! Wiesz, co robisz? — Zawahał si˛e, szukajac
˛ właściwego słowa, by określić zbrodni˛e Hermiony. — Bratasz si˛e z wrogiem, oto co robisz!
Hermiona otworzyła szeroko usta.
— Nie badź
˛ głupi! — powiedziała po chwili. — Z wrogiem! A to dobre!
A kto dostawał kr˛ećka na jego widok? Kto marzył o zdobyciu jego autografu?
Kto trzyma jego figurk˛e przy łóżku?
Ron uznał, że nie b˛edzie odpowiadał na te pytania.
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— Pewnie ci˛e poprosił, żebyś poszła z nim na bal, kiedy siedzieliście oboje
w bibliotece, co?
— Jakbyś zgadł — odpowiedziała Hermiona, a rumieńce na jej policzkach
gwałtownie pociemniały. — No i co z tego?
— Może próbowałaś go namówić, żeby wstapił
˛ do tej twojej WSZY?
— Nie, nie próbowałam! Jeśli chcesz już wiedzieć, to. . . to powiedział, że
przychodził codziennie do biblioteki tylko po to, żeby do mnie zagaić, ale nie
miał odwagi!
Hermiona wypowiedziała to bardzo szybko i zaczerwieniła si˛e tak, że jej policzki były teraz koloru sukni Parvati.
— No tak. . . Cóż, to jego wersja. . . — powiedział Ron jadowitym tonem.
— Co chcesz przez to powiedzieć?
— To chyba jasne, nie? Jest uczniem Karkarowa, nie? Wie, z kim wciaż
˛ przebywasz. . . po prostu chce dorwać Harry’ego. . . wyciagn
˛ ać
˛ informacje na jego
temat. . . albo jakoś si˛e do niego zbliżyć, żeby rzucić zły urok. . .
Hermiona wygladała,
˛
jakby Ron dał jej w twarz. Kiedy przemówiła, głos jej
si˛e trzasł.
˛
— Wi˛ec dowiedz si˛e, że ani razu nie zapytał mnie o Harry’ego, o nic. . .
Ron błyskawicznie zmienił taktyk˛e.
— A wi˛ec ma nadziej˛e, że pomożesz mu zgadnać,
˛ o czym wyje jego jajo! Już
widz˛e, jak skłaniacie do siebie główki podczas tych uroczych wspólnych posiaduch w bibliotece. . .
— Nigdy bym mu nie pomogła w odgadni˛eciu, co oznacza wycie jego jaja! — oświadczyła Hermiona, przej˛eta szczerym oburzeniem. — Nigdy. Jak mogłeś coś takiego powiedzieć. . . przecież dobrze wiesz, że życz˛e wygranej Harry’emu. I Harry o tym wie, prawda, Harry?
— Okazujesz to w bardzo dziwny sposób — zadrwił Ron.
— Ten cały turniej ma służyć nawiazaniu
˛
przyjaźni z czarodziejami z innych
szkół! — warkn˛eła Hermiona.
— Wcale nie! — zaperzył si˛e Ron. — Tu chodzi o zwyci˛estwo!
Ludzie zacz˛eli si˛e na nich patrzyć.
— Ron — powiedział cicho Harry — mnie nie przeszkadza to, że Hermiona
przyszła z Krumem.
Ale Ron nie zwracał na niego uwagi.
— Może byś poszła i poszukała swojego Wikusia, na pewno zastanawia si˛e,
gdzie jesteś — powiedział.
— Nie nazywaj go Wikusiem! — Hermiona zerwała si˛e na nogi i pobiegła
przez parkiet, znikajac
˛ w tłumie.
Ron patrzył za nia˛ z mieszanina˛ złości i satysfakcji na twarzy.
— Słuchaj, czy ty w ogóle nie masz zamiaru poprosić mnie do tańca? —
zapytała Padma.
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— Nie — burknał
˛ Ron, nawet si˛e do niej nie odwracajac.
˛
— Świetnie — prychn˛eła Padma, po czym wstała i podeszła do Parvati i jej
chłopaka z Beauxbatons, który błyskawicznie wyczarował jednego ze swoich kolegów. Harry mógłby przysiac,
˛ że wykorzystał do tego zakl˛ecie przywołujace.
˛
— Gdzie jest Hiermi-ja-nina?
˛
Pojawił si˛e Krum z dwoma butelkami kremowego piwa.
— Nie mam poj˛ecia — odpowiedział Ron niezbyt przyjaznym tonem. — A co,
zgubiłeś ja?
˛
Krum znowu spos˛epniał.
— Nu, jakby ty ja˛ zobaczył, to jej powiedz, że mam piwo — powiedział i odszedł, kołyszac
˛ si˛e jak kaczka.
— Co, zaprzyjaźniłeś si˛e z Wiktorem Krumem, Ron?
Pojawił si˛e Percy. Zacierał r˛ece i był jeszcze bardziej napuszony niż zwykle.
— Wspaniale! O to właśnie chodzi, o mi˛edzynarodowa˛ współprac˛e czarodziejów!
Harry j˛eknał
˛ w duchu, bo Percy natychmiast zajał
˛ miejsce zwolnione przez
Padm˛e. Przy stole s˛edziów nie było teraz nikogo: profesor Dumbledore tańczył
z profesor Sprout, Ludo Bagman, profesor McGonagall, madame Maxime i Hagrid walcowali po parkiecie mi˛edzy pierzchajacymi
˛
na ich widok uczniami, a Karkarow gdzieś zniknał.
˛ Kiedy skończył si˛e kolejny kawałek, znowu rozległy si˛e
oklaski, a Harry zobaczył, jak Ludo Bagman całuje profesor McGonagall w r˛ek˛e i przeciska si˛e przez tłum do stołu. W tym momencie podeszli do niego Fred
i George.
— Co oni sobie myśla?
˛ Żeby zaczepiać wysokich ranga˛ urz˛edników ministerstwa! — syknał
˛ Percy, obserwujac
˛ ich podejrzliwie. — Żadnego szacunku. . .
Ludo Bagman pozbył si˛e jednak Freda i George’a bardzo szybko, a zobaczywszy Harry’ego, pomachał r˛eka˛ i podszedł do ich stołu.
— Mam nadziej˛e, że moi bracia nie narzucali si˛e panu, panie Bagman? —
zapytał natychmiast Percy.
— Co? Och, nie, wcale, ależ skad!
˛ Opowiadali mi tylko troch˛e o swoich fałszywych różdżkach. Pytali, czy nie mógłbym im doradzić w kwestii marketingu.
Obiecałem, że przekaż˛e im par˛e swoich kontaktów w sklepie Żonka. . .
Percy’ego najwyraźniej wcale to nie ucieszyło, a Harry gotów byłby si˛e założyć, że powie o tym pani Weasley, kiedy tylko wróci do domu. Wszystko wskazywało na to, że plany Freda i George’a stawały si˛e coraz bardziej ambitne, skoro
już myśleli o rynku zbytu.
Bagman otworzył usta, żeby zapytać o coś Harry’ego, ale Percy mu na to nie
pozwolił.
— Jak pan ocenia przebieg turnieju, panie Bagman? Nasz departament jest
raczej zadowolony. Oczywiście ta komplikacja z Czara˛ Ognia — zerknał
˛ na Har-
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ry’ego — nie była zbyt przyjemna, ale potem wszystko potoczyło si˛e gładko, nie
sadzi
˛ pan?
— Och, tak — zgodził si˛e wesoło Bagman — mamy kup˛e zabawy. Jak si˛e
miewa stary Barty? Wielka szkoda, że nie mógł przybyć.
— Och, jestem pewny, że pan Crouch wkrótce wróci do zdrowia — rzekł Percy ważnym tonem — ale póki co, jestem gotów pociagn
˛ ać
˛ ten wózek za niego.
Oczywiście nie chodzi tylko o chodzenie na bale! — zaśmiał si˛e beztrosko. —
O nie, mam na głowie mnóstwo spraw, które wyskoczyły podczas jego nieobecności. . . Słyszał pan, że przyłapano Alego Bashira na szmuglowaniu latajacych
˛
dywanów? Poza tym, musimy nakłonić Transylwańczyków do podpisania mi˛edzynarodowej konwencji o zakazie pojedynków. Po Nowym Roku mam umówione spotkanie z dyrektorem Departamentu Mi˛edzynarodowej Współpracy Czarodziejów. . .
— Chodźmy si˛e przejść — mruknał
˛ Ron do Harry’ego. — Byle dalej od Percy’ego. . .
Odeszli od stołu pod pretekstem ch˛eci napicia si˛e czegoś, obeszli parkiet i wymkn˛eli si˛e do sali wejściowej. Drzwi frontowe były otwarte, a bajeczne światełka w różanym ogrodzie migotały i mrugały, gdy zeszli po kamiennych schodach
i znaleźli si˛e wśród kwitnacych
˛
krzewów, kr˛etych, ozdobnych ścieżek i wielkich
kamiennych posagów.
˛
Tu i ówdzie na rzeźbionych ławkach siedzieli ludzie. Ruszyli kr˛eta˛ ścieżka˛ mi˛edzy krzakami róż, ale uszli zaledwie kilkanaście kroków,
gdy usłyszeli niemiły, znajomy głos.
— . . . nie rozumiem, o co tyle zamieszania, Igorze.
— Severusie, nie udawaj, że nic si˛e dzieje! — W głosie Karkarowa można było
wyczuć zaniepokojenie, a mówił cicho, jakby si˛e bał, że ktoś ich podsłucha. —
To si˛e staje coraz bardziej oczywiste, nie przecz˛e, że zaczyna mnie to poważnie
martwić. . .
— Wi˛ec uciekaj — przerwał mu Snape. — Wyjedź stad,
˛ jakoś ci˛e wytłumacz˛e.
Ale ja pozostan˛e w Hogwarcie.
Snape i Karkarow wyszli zza zakr˛etu ścieżki. Snape miał w r˛eku różdżk˛e, która˛ smagał krzaki róż ze złośliwa˛ mina.˛ Rozległy si˛e piski i spod krzaków umkn˛eły
jakieś ciemne kształty.
— Fawcett, Hufflepuff traci przez ciebie dziesi˛eć punktów! — krzyknał
˛ Snape
do dziewczyny, która przebiegła koło niego. — Ravenclaw też dziesi˛eć punktów,
Stebbins! — dodał, gdy z krzaków wyleciał za nia˛ jakiś chłopiec. — A wy co tu
robicie? — ryknał
˛ na Harry’ego i Rona, kiedy zobaczył ich przed soba˛ na ścieżce.
Harry spostrzegł, że Karkarow troch˛e si˛e zmieszał na ich widok. R˛eka pow˛edrowała mu do koziej bródki, która˛ zaczał
˛ okr˛ecać wokół palca.
— Spacerujemy — odpowiedział krótko Ron. — To chyba nie jest sprzeczne
z prawem?
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— No to spacerujcie! — warknał
˛ Snape i minał
˛ ich szybkim krokiem, a długi
czarny płaszcz powiewał za nim jak skrzydła nietoperza. Karkarow pospieszył za
nim. Harry i Ron ruszyli dalej ścieżka.˛
— Czym ten Karkarow tak si˛e martwi? — mruknał
˛ Ron.
— I od kiedy sa˛ ze Snape’em po imieniu?
Doszli do kamiennego posagu
˛ wielkiego renifera, ponad którym tryskały wysoko perliste strumienie fontanny. Na kamiennej ławce widać było ciemne zarysy
dwóch postaci, przygladaj
˛ acych
˛
si˛e migocacej
˛ w blasku ksi˛eżyca wodzie. A potem usłyszeli głos Hagrida:
— Jak tylko ci˛e zobaczyłem, od razu wiedziałem — mówił dziwnie wilgotnym, ochrypłym głosem.
Harry i Ron zamarli. Zabrzmiało to jakoś tak, że nie mieli ochoty wkraczać
w t˛e scen˛e. Harry obrócił si˛e, spojrzał za siebie i zobaczył Fleur Delacour i Rogera
Daviesa stojacych
˛
mi˛edzy pobliskimi krzakami róż. Klepnał
˛ lekko Rona w rami˛e
i wskazał głowa˛ za siebie, dajac
˛ mu do zrozumienia, że trzeba si˛e wycofać (Fleur
i Davies wygladali
˛
na bardzo soba˛ zaj˛etych), ale Ron wytrzeszczył oczy na widok Fleur, potrzasn
˛ ał
˛ stanowczo głowa˛ i pociagn
˛ ał
˛ Harry’ego gł˛ebiej, w cień za
posagiem
˛
renifera.
— Co ty wiedział, ’Agrid? — zagruchała madame Maxime.
Harry z cała˛ pewnościa˛ nie chciał tego słuchać; wiedział, że Hagrid byłby
wściekły, gdyby ktoś go podsłuchiwał w takiej sytuacji (sam czułby si˛e tak samo). Gdyby to było możliwe, zatkałby sobie uszy palcami i zaczał
˛ coś nucić, ale
tego akurat nie mógł zrobić. Próbował wi˛ec skupić uwag˛e na żuku pełznacym
˛
po grzbiecie renifera, ale niestety nie przeszkodziło mu to w usłyszeniu tego, co
Hagrid mówił dalej.
— Od razu si˛e skapowałem. . . że jesteś taka jak ja. . . U ciebie kto, matka czy
ojciec?
— Ja nie wiem, co ty mówi, ’Agrid. . .
— Bo u mnie matka — powiedział cicho Hagrid. — Była jedna˛ z ostatnich
na tej wyspie. Jasne, że za dobrze to ja jej nie pami˛etam. . . Rozumiesz, odeszła.
Miałem ze trzy lata. No i nie była. . . tego. . . za macierzyńska. To nie leży w ich
naturze, no nie? Nie wim, co si˛e z nia˛ stało. . . Z tego, co wim, to chyba umarła. . .
Madame Maxime milczała. A Harry, wbrew samemu sobie, przestał si˛e gapić
na żuka, tylko zamarł i słuchał. . . Nigdy dotad
˛ nie słyszał, by Hagrid opowiadał
o swoim dzieciństwie.
— Mojemu staremu mało serce nie nawaliło, jak odeszła. To był taki mały
gościu. . . jak miałem sześć lat, to go mogłem złapać, podnieść do góry i posadzić
na komodzie, jak mnie wkurzył. Ryczał ze śmiechu. . . — Basowy głos Hagrida
nagle si˛e załamał. Madame Maxime słuchała bez ruchu, najwidoczniej wpatrujac
˛ si˛e w srebrna˛ fontann˛e. — Tata mnie wychował. . . ale mu si˛e zmarło, zaraz
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po tym, jak trafiłem do szkoły. No to, cholibka, musiałem sam o siebie zadbać.
Dumbledore bardzo mi pomógł. To równy gość, był dla mnie bardzo dobry. . .
Hagrid wyciagn
˛ ał
˛ wielka,˛ jedwabna˛ chustk˛e w kropki i wydmuchał hałaśliwie
nos.
— No i tak. . . ale. . . dość już o mnie. A jak było z toba?
˛ Po kim to masz?
Madame Maxime nagle wstała.
— Jest zimno — oświadczyła tonem o wiele chłodniejszym od zimowego
powietrza. — Chyba wróc˛e do zamku.
— Co? Nie, nie odchodź! Ja jeszcze nigdy nie spotkałem drugiego!
— Drugiego? — powtórzyła madame Maxime lodowatym głosem.
Harry bardzo chciał podpowiedzieć Hagridowi, żeby nie odpowiadał na to pytanie; stał w cieniu, zaciskajac
˛ z˛eby i modlac
˛ si˛e w duchu, żeby tego nie zrobił —
ale na nic si˛e to nie zdało.
— No, drugiego półolbrzyma! — powiedział Hagrid.
— Jak śmi! — wrzasn˛eła madame Maxime. Jej głos rozdarł cisz˛e nocy jak
syrena przeciwmgielna, a Harry usłyszał za soba˛ tupot nóg, gdy Fleur i Roger
wypadli spomi˛edzy krzaków róż. — Nikt nigdy tak mnie nie obraził w cali moi
życi! Pol-olbzim? Moi? Ja. . . ja mam grubi kości!
I oddaliła si˛e zamaszystym krokiem, a z krzaków, które rozgarniała ze złościa,˛ wzbiły si˛e w powietrze chmary różnobarwnych elfów. Hagrid nie ruszał si˛e
z ławki, patrzac
˛ za nia.˛ Było o wiele za ciemno, by dostrzec wyraz jego twarzy.
A potem, po jakiejś minucie, wstał i odszedł w ciemność. Nie wrócił już do zamku, tylko skierował si˛e w stron˛e swojej chatki.
— Chodź — powiedział bardzo cicho Harry do Rona.
— Idziemy stad.
˛ ..
Ale Ron ani drgnał.
˛
— Co jest z toba?
˛ — zapytał Harry, spogladaj
˛ ac
˛ na niego.
Ron odwrócił si˛e i też na niego spojrzał, a twarz miał bardzo poważna.˛
— Wiedziałeś? — wyszeptał. — Wiedziałeś, że Hagrid jest półolbrzymem?
— Nie — odrzekł Harry, wzruszajac
˛ ramionami. — I co z tego?
Wystarczyło mu spojrzeć na min˛e Rona, by zrozumieć, że po raz któryś popisał si˛e nieznajomościa˛ świata czarodziejów. Wychował si˛e w domu Dursleyów,
i wiele rzeczy, które dla wszystkich czarodziejów były zupełnie oczywiste, dla
niego stanowiły całkowita˛ nowość, ale od czasu, gdy znalazł si˛e w Hogwarcie,
takich niespodzianek było coraz mniej. Teraz jednak poczuł od razu, że żaden
czarodziej nie powiedziałby „I co z tego?”, dowiedziawszy si˛e, że jeden z jego
przyjaciół miał matk˛e olbrzymk˛e.
— Wyjaśni˛e ci to w zamku — powiedział cicho Ron. — Idziemy.
Fleur i Roger gdzieś znikn˛eli — prawdopodobnie ukryli si˛e w jakiejś bardziej
ustronnej k˛epie krzaków. Harry i Ron wrócili do Wielkiej Sali. Parvati i Padma
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siedziały przy stole w otoczeniu chłopców z Beauxbatons, a Hermiona znowu
tańczyła z Krumem. Usiedli daleko od parkietu.
— No wi˛ec co? — zagadnał
˛ niecierpliwie Harry. — Co jest z tymi olbrzymami?
— No wiesz, one sa.˛ . . sa.˛ . . — Ron szukał właściwych słów — niezbyt przyjemne — zakończył kulawo.
— I co z tego? Przecież Hagrid jest w porzadku!
˛
— Wiem, ale. . . kurcz˛e, wcale si˛e nie dziwi˛e, że nigdy o tym nie wspominał —
powiedział Ron, kr˛ecac
˛ głowa.˛ — Zawsze myślałem, że jak był dzieckiem, to
go trafiło zakl˛ecie wyolbrzymiajace,
˛ czy coś w tym rodzaju, bo ja wiem. . . Nie
wypadało go o to pytać.
— Ale co z tego, że jego matka była olbrzymka?
˛
— No wiesz. . . ten, kto go dobrze zna, nie b˛edzie si˛e tym przejmować, bo
wszyscy wiedza,˛ że Hagrid nie jest groźny — ciagn
˛ ał
˛ Ron. — Ale. . . Harry, olbrzymy sa˛ okropne. . . bardzo niebezpieczne i złośliwe. Takie po prostu sa,˛ taka˛
maja˛ natur˛e, jak powiedział sam Hagrid. . . Sa˛ jak trolle. . . lubia˛ zabijać, wszyscy
o tym wiedza.˛ Chociaż w Wielkiej Brytanii już ich nie ma.
— Co si˛e z nimi stało?
— Cz˛eściowo powymierały, ale wiele wybili aurorzy. Podobno sa˛ jeszcze olbrzymy w innych krajach. . . kryja˛ si˛e w dzikich górach. . .
— Nie wiem, kogo ta Maxime chce oszukać — powiedział Harry, patrzac
˛
na dyrektork˛e Beauxbatons, siedzac
˛ a˛ samotnie przy stole dla s˛edziów. — Jeśli
Hagrid jest półolbrzymem, to ona tym bardziej. Te wielkie kości. . . chyba tylko
dinozaur ma wi˛eksze.
Przez reszt˛e balu dyskutowali w kacie
˛ o olbrzymach, nie czujac
˛ najmniejszej
ochoty do tańca. Harry starał si˛e nie patrzeć na Cho i Cedrika, bo kiedy to robił,
ogarniała go przemożna ch˛eć kopni˛ecia czegoś.
Kiedy o północy Fatalne J˛edze skończyły grać, wszyscy nagrodzili je długimi
oklaskami i zacz˛eli opuszczać Wielka˛ Sal˛e. Wiele osób wyrażało głośno życzenie,
by bal trwał dłużej, ale Harry myślał już tylko o łóżku; jeśli chodzi o niego, za
bardzo si˛e nie ubawił.
W sali wejściowej zobaczyli, jak Hermiona żegna si˛e z Krumem przed jego
powrotem na statek Durmstrangu. Zmierzyła Rona bardzo chłodnym spojrzeniem
i bez słowa min˛eła go na marmurowych schodach. Poszli za nia,˛ ale w połowie
schodów Harry usłyszał czyjeś wołanie.
— Hej. . . Harry!
Był to Cedrik Diggory. Harry dostrzegł Cho, czekajac
˛ a˛ na niego w sali wejściowej.
— O co chodzi? — zapytał chłodno Harry, kiedy Cedrik podbiegł ku niemu
po schodach.
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Cedrik dał mu do zrozumienia, że wolałby nie rozmawiać w obecności Rona,
który wzruszył ramionami i z wściekła˛ mina˛ ruszył dalej po schodach.
— Słuchaj. . . — zaczał
˛ Cedrik ściszonym głosem, kiedy Ron zniknał.
˛ — Jestem ci coś winien za to, że powiedziałeś mi o smokach. Słuchaj, czy twoje złote
jajo wyje, jak si˛e je otworzy?
— Tak.
— No to. . . wykap
˛ si˛e, dobrze?
— Co?!
— Weź gorac
˛ a˛ kapiel
˛
i. . . miej ze soba˛ to jajo. . . i. . . po prostu zastanów si˛e
nad tym w goracej
˛ wodzie. To ci pomoże, zaufaj mi.
Harry wytrzeszczył na niego oczy.
— I zrób to w łazience prefektów — dodał Cedrik. — Czwarte drzwi na lewo
od posagu
˛ Borysa Szalonego, na piatym
˛
pi˛etrze. Hasło brzmi: „Sosnowa świeżość”. No, musz˛e lecieć. . . chc˛e si˛e pożegnać. . .
Uśmiechnał
˛ si˛e do Harry’ego i zbiegł po schodach do Cho.
Harry wrócił sam do wieży Gryffindoru. To była bardzo dziwna rada. Dlaczego kapiel
˛
miałaby mu pomóc zrozumieć, co znaczy to j˛eczace
˛ jajo? A może
Cedrik tylko go podpuszcza? Może chce zrobić z niego głupka, żeby lepiej wypaść w oczach Cho?
Gruba Dama i jej przyjaciółka Vi drzemały w ramach obrazu ukrywajacego
˛
dziur˛e. Harry musiał wrzasnać:
˛ „Bajeczne świecidełka!”, zanim je obudził, a kiedy to zrobił, nie były wcale zachwycone. Wszedł do pokoju wspólnego, gdzie
zastał Rona i Hermion˛e patrzacych
˛
na siebie spode łba; oboje mieli twarze czerwone ze złości.
— No wi˛ec jak ci si˛e to nie podoba, to chyba wiesz, co powinieneś zrobić,
nie?! — krzykn˛eła Hermiona, której cz˛eść włosów już si˛e wymkn˛eła spod wytwornego koka.
— Tak?! — ryknał
˛ Ron. — A niby co?
— Nast˛epnym razem, jak b˛edzie bal, to mnie zaproś, zanim zrobi to ktoś inny,
a nie traktuj mnie jak ostatnia˛ desk˛e ratunku!
Ron otworzył usta i zaczał
˛ bezgłośnie poruszać wargami jak złota rybka wyj˛eta z wody, a Hermiona odwróciła si˛e na pi˛ecie i znikn˛eła na schodach wiodacych
˛
do sypialni dziewczat.
˛ Ron zobaczył Harry’ego.
— No nie — powiedział z taka˛ mina,˛ jakby go piorun trzasnał
˛ — to przecież
dowodzi. . . że ona kompletnie nic nie rozumie. . .
Harry nic na to nie powiedział. Cieszył si˛e, że Ron znowu z nim rozmawia,
wi˛ec nie chciał wypowiadać tego, co myśli — a jakoś mu si˛e wydawało, że Hermiona rozumie o wiele wi˛ecej niż Ron.

R O Z D Z I A Ł D W U D Z I E S T Y C Z WA R T Y

Rewelacje Rity Skeeter
W drugi dzień świat
˛ wszyscy wstali późno. W pokoju wspólnym Gryfonów
było o wiele spokojniej niż w ostatnich dniach, a leniwe rozmowy cz˛esto przerywało głośne ziewanie. Hermiona znowu miała na głowie burz˛e g˛estych, poskr˛ecanych włosów. Wyznała Harry’emu, że przed balem użyła dużej ilości płynu do
włosów „Ulizanna”.
— Ale przecież nie b˛ed˛e tego robiła codziennie, za dużo zachodu — stwierdziła rzeczowo, drapiac
˛ za uszami Krzywołapa, który rozmruczał si˛e z rozkoszy.
Wszystko wskazywało na to, że Ron i Hermiona zawarli milczac
˛ a˛ umow˛e, by
nie poruszać goracego
˛
tematu, który tak ich poróżnił. Odnosili si˛e do siebie dość
poprawnie, ale z nieco wymuszona˛ uprzejmościa.˛ Ron i Harry opowiedzieli Hermionie o podsłuchanej rozmowie mi˛edzy madame Maxime i Hagridem, ale nie
była wcale tak zszokowana jak Ron, gdy si˛e dowiedziała, że Hagrid jest półolbrzymem.
— Od dawna to podejrzewałam — oświadczyła, wzruszajac
˛ ramionami. —
Wiedziałam, że nie może być olbrzymem czystej krwi, bo one maja˛ ze dwadzieścia stóp wzrostu. Ale te wszystkie histeryczne opowieści o olbrzymach uważam
za mocno przesadzone. Przecież nie wszystkie olbrzymy musza˛ być takie okropne. Ludzie maja˛ takie same uprzedzenia wobec wilkołaków. To po prostu brak
tolerancji, nie sadzicie?
˛
Ron miał najwyraźniej ochot˛e powiedzieć coś zjadliwego, ale chyba nie chciał
wywołać nowej kłótni, bo tylko pokr˛ecił powatpiewaj
˛
aco
˛ głowa.˛
Nadszedł czas, by pomyśleć o pracach domowych, których nawet nie tkn˛eli w pierwszym tygodniu ferii. Teraz, po świ˛etach, wszystkich ogarn˛eła dziwna
apatia — wszystkich prócz Harry’ego, który zaczał
˛ si˛e znowu lekko denerwować.
Problem w tym, że kiedy już min˛eło Boże Narodzenie, dzień dwudziestego
czwartego lutego jakoś błyskawicznie si˛e przybliżył, a Harry jeszcze nic nie zrobił, by rozwiazać
˛
zagadk˛e ukryta˛ w złotym jaju, i wciaż
˛ nie miał poj˛ecia, co go
czeka w drugim zadaniu turniejowym. Za każdym razem, gdy wracał do dormitorium, wyjmował jajo z kufra i otwierał je, wsłuchujac
˛ si˛e z uwaga˛ w straszliwe
wycie, z nadzieja,˛ że tym razem coś z tego zrozumie. Zastanawiał si˛e, co mu ten
dźwi˛ek przypomina, ale poza orkiestra˛ składajac
˛ a˛ si˛e z trzydziestu pił nic nie przy278

chodziło mu do głowy. Zamykał jajo, potrzasał
˛ nim energicznie, znowu otwierał,
ale nic si˛e nie działo. Próbował zadawać jajku pytania, przekrzykujac
˛ jego żałosne
wycie, na próżno. Raz nawet cisnał
˛ nim przez sypialni˛e — choć tak naprawd˛e nie
spodziewał si˛e, by to coś dało.
Nie zapomniał o wskazówce, której mu udzielił Cedrik, ale chłodne uczucia,
jakie żywił wobec niego, powstrzymywały go od skorzystania z jego rady, skoro wciaż
˛ miał nadziej˛e, że rozwiaże
˛ zagadk˛e sam. Wydawało mu si˛e zreszta,˛ że
gdyby Cedrik naprawd˛e chciał mu pomóc, zrobiłby to w jakiś bardziej zrozumiały
sposób. On, Harry, powiedział Cedrikowi wyraźnie, co ich czeka w pierwszym zadaniu, a Cedrik najwidoczniej uważał, że spłaci swój dług, zach˛ecajac
˛ Harry’ego
do kapieli.
˛
W nosie miał taka˛ pomoc — i to jeszcze od kogoś, kto spacerował
sobie po korytarzach razem z Cho. Wi˛ec gdy nadszedł pierwszy dzień nowego
semestru i Harry wybrał si˛e na pierwsza˛ lekcj˛e obładowany jak zwykle ksiażka˛
mi, pergaminem i piórami, czuł w żoładku
˛
dodatkowy niepokojacy
˛ ci˛eżar, jakby
w rozpaczliwej próbie rozwiazania
˛
zagadki połknał
˛ to złote jajo w całości i czekał,
co z tego wyjdzie.
Błonia wciaż
˛ okrywał gruby kożuch śniegu, a na szybach cieplarni osiadła tak
gruba warstwa pary, że podczas zielarstwa nic nie było widać na zewnatrz.
˛ W taka˛
pogod˛e nikomu nie paliło si˛e do opieki nad magicznymi stworzeniami, chociaż
Ron twierdził, że sklatki
˛ na pewno ich ogrzeja˛ — albo goniac
˛ ich po grzadkach,
˛
albo miotajac
˛ strumieniami ognia, które podpala˛ chatk˛e Hagrida.
Na miejscu zastali jednak nie Hagrida, a jakaś
˛ starsza˛ czarownic˛e ze schludnie
przystrzyżonymi siwymi włosami i bardzo wydatnym podbródkiem.
— Pospieszcie si˛e, już pi˛eć minut po dzwonku — fukn˛eła na nich, kiedy brn˛eli
ku niej przez gł˛eboki śnieg.
— Kim pani jest? — zapytał Ron. — Gdzie jest Hagrid?
— Jestem profesor Grubbly-Plank — odpowiedziała dziarskim tonem. —
Przez jakiś czas b˛ed˛e was nauczała opieki nad magicznymi stworzeniami.
— Gdzie jest Hagrid? — powtórzył głośno Ron.
— Jest niedysponowany — stwierdziła krótko profesor Grubbly-Plank.
Harry usłyszał cichy, drwiacy
˛ śmiech. Odwrócił si˛e. Nadeszli Draco Malfoy
˛
na bardzo rozbawionych i wcale nie byli
i reszta Ślizgonów. Wszyscy wygladali
zaskoczeni widokiem profesor Grubbly-Plank.
— T˛edy, prosz˛e — powiedziała, ruszajac
˛ w stron˛e padoku, na którym dygotały z zimna olbrzymie konie z Beauxbatons. Harry, Ron i Hermiona poszli za nia,˛
ogladaj
˛ ac
˛ si˛e przez rami˛e na chatk˛e Hagrida. We wszystkich oknach były zacia˛
gni˛ete zasłony. Czyżby Hagrid był w środku, samotny i chory?
— Co si˛e stało Hagridowi? — zapytał Harry, dogoniwszy profesor Grubbly-Plank.
— Nie musi ci˛e to obchodzić — odpowiedziała takim tonem, jakby uznała, że
jest za bardzo wścibski.
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— Ale mnie obchodzi — zaperzył si˛e Harry. — Co mu si˛e stało?
Profesor Grubbly-Plank zachowywała si˛e tak, jakby tego nie usłyszała. Poprowadziła ich wokół ogrodzenia dla koni, które tuliły si˛e do siebie z zimna, a potem
ku samotnemu drzewu na skraju Zakazanego Lasu, gdzie był uwiazany
˛
cudowny
biały jednorożec.
Na widok jednorożca dziewcz˛eta wydały zgodny okrzyk zachwytu
— Och, jaki on jest pi˛ekny! — szepn˛eła Lavender Brown. — Skad
˛ ona go
wytrzasn˛eła? Podobno bardzo trudno je złapać!
Jednorożec był tak niesamowicie biały, że śnieg przy nim wydawał si˛e szary.
Darł nerwowo ziemi˛e złotymi kopytami i podrzucał rogatym łbem.
— Chłopcy niech si˛e trzymaja˛ z daleka! — warkn˛eła profesor Grubbly-Plank,
chwytajac
˛ Harry’ego za szat˛e. — Jednorożce wola˛ dotyk kobiety. Dziewcz˛eta do
przodu. Podchodźcie ostrożnie. No, prosz˛e, tylko spokojnie, to nic trudnego. . .
Ona i dziewcz˛eta podeszły powoli do jednorożca, pozostawiajac
˛ chłopców
przy ogrodzeniu dla koni.
Gdy tylko profesor Grubbly-Plank znalazła si˛e poza zasi˛egiem głosu, Harry
zwrócił si˛e do Rona.
— Jak myślisz, co mu si˛e mogło stać? Chyba nie uważasz, że jakaś sklatka.
˛
..
— Nie, nie został zaatakowany, Potter, jeśli to masz na myśli — odezwał si˛e
cicho Malfoy. — Tylko wstydzi si˛e pokazywać swoja˛ obrzydliwa˛ buźk˛e.
— Co chcesz przez to powiedzieć? — zapytał ostro Harry.
Z kieszeni na piersiach Malfoy wyjał
˛ złożona˛ stron˛e gazety.
— Tylko to — powiedział. — Bardzo mi przykro, Potter.
Uśmiechnał
˛ si˛e złośliwie, kiedy Harry wyrwał mu gazet˛e z r˛eki, rozłożył i zaczał
˛ czytać, podczas gdy Ron, Seamus, Dean i Neville zagladali
˛
mu przez rami˛e.
Był to artykuł opatrzony zdj˛eciem Hagrida, na którym wygladał
˛ wyjatkowo
˛
podejrzanie.
WIELKI BŁAD
˛ DUMBLEDORE’A
Albus Dumbledore, ekscentryczny dyrektor Szkoły Magii i Czarodziejstwa, nie
boi si˛e zatrudniać w Hogwarcie bardzo kontrowersyjnych postaci, pisze Rita Skeeter, nasz specjalny korespondent. We wrześniu tego roku zatrudnił jako nauczyciela obrony przed czarna˛ magia˛ Alastora „Szalonookiego” Moodyego, byłego
aurora, notorycznie wpadajacego
˛
w kłopoty. Decyzja ta zaskoczyła wielu przedstawicieli Ministerstwa Magii, powszechnie bowiem wiadomo, że Moody ma zwyczaj atakowania każdego, kto w jego obecności wykona jakiś gwałtowny ruch.
Jednak nawet Szalonooki Moody sprawia wrażenie osoby odpowiedzialnej i dobrze wychowanej, kiedy stanie obok mieszańca, którego Dumbledore przyjał
˛ na
stanowisko nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami.
Rubeus Hagrid, który przyznaje, że został wyrzucony z Hogwartu na trzecim
roku, jest tam od tego czasu gajowym, a załatwił mu to właśnie Dumbledore.
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W ubiegłym roku Hagrid zdołał jednak w tajemniczy sposób przekonać Dumbledore’a, by mu dodatkowo powierzył obowiazki
˛ nauczyciela opieki nad magicznymi
stworzeniami, z pomini˛eciem o wiele bardziej wykwalifikowanych kandydatów.
Wyróżniajacy
˛ si˛e wyjatkowym
˛
wzrostem, niepokojac
˛ a˛ gwałtownościa˛ i nieokrzesaniem Hagrid od samego poczatku
˛
wzbudzał przerażenie wśród swoich
uczniów, każac
˛ im zajmować si˛e bardzo groźnymi stworzeniami. Nie napotykajac
˛
na żaden sprzeciw Dumbledore a, dopuścił do okaleczenia kilku uczniów podczas
swoich lekcji, które wielu z nich określa jako „przerażajace
˛ i niebezpieczne”.
„Zostałem zaatakowany przez hipogryfa, a mojego koleg˛e Crabbe’a bardzo
groźnie pokasał
˛ gumochłon”, mówi Draco Malfoy, uczeń czwartej klasy. „Wszyscy nienawidzimy Hagrida, ale za bardzo si˛e go boimy, żeby coś powiedzieć”.
Hagrid nie ma jednak zamiaru zrezygnować ze swojej metody zastraszania
uczniów. W rozmowie, jaka˛ reporterka „Proroka Codziennego” odbyła z nim
w ubiegłym miesiacu,
˛ przyznał, że wyhodował „sklatki
˛ tylnoodrzutowe”, wysoce niebezpieczne skrzyżowanie mantykory i kraba ognistego. Tworzenie nowych
gatunków i odmian stworzeń magicznych jest, oczywiście, procedura˛ wymagajac
˛ a˛
zezwolenia i podlegajac
˛ a˛ ścisłemu nadzorowi Urz˛edu Kontroli nad Magicznymi
Stworzeniami. Hagrid uważa jednak najwyraźniej, że jego takie ograniczenia nie
dotycza.˛
„Zrobiłem to dla hecy”, powiedział, zanim pospiesznie zmienił temat.
Jakby tego było mało, „Prorok Codzienny” jest w posiadaniu dowodów, że
Hagrid wcale nie jest — jak zawsze utrzymywał — czarodziejem czystej krwi. Nie
jest nawet w pełni człowiekiem. Możemy wreszcie ujawnić, że jego matka˛ była
olbrzymka Frydwulfa, której obecne miejsce zamieszkania nie jest znane.
Żadne
˛
krwi i okrutne olbrzymy same si˛e wyniszczyły w ciagu
˛ tego stulecia,
toczac
˛ mi˛edzy soba˛ nieustajace
˛ wojny. Garstka, która przeżyła, przyłaczyła
˛
si˛e do
Tego, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać i podczas jego okrutnego panowania
dopuściła si˛e jednego z najwi˛ekszych masowych mordów na mugolach.
Wi˛ekszość olbrzymów służacych
˛
Temu, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać
została wybita przez walczacych
˛
z siłami Ciemności aurorów, ale Frydwulfy nie
było pośród nich. Jest możliwe, że uciekła do jednej z hord olbrzymów, które wciaż
˛
żyja˛ w dzikich łańcuchach górskich obcych krajów. Sadz
˛ ac
˛ po niebezpiecznych
błazeństwach, jakich si˛e Hagrid dopuszcza podczas swoich lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami, syn Frydwulfy odziedziczył po niej dzika˛ i okrutna˛ natur˛e.
Jest dziwnym paradoksem, że Hagrid zaprzyjaźnił si˛e blisko z chłopcem, który pozbawił Sami-Wiecie-Kogo mocy i władzy — przez co zmusił matk˛e Hagrida,
podobnie jak reszt˛e popleczników Sami-Wiecie-Kogo, do znalezienia sobie dobrej
kryjówki. Być może sam Harry Potter nie zna całej niemiłej prawdy o swoim olbrzymim przyjacielu, ale nie ulega watpliwości,
˛
że Albus Dumbledore powinien
zadbać o to, by Harry Potter i jego koledzy zostali ostrzeżeni przed zagrożeniem
zwiazanym
˛
z przyjaźnieniem si˛e z półolbrzymami.
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Harry skończył czytać i spojrzał na Rona, któremu szcz˛eka opadła.
— Jak ona to wyniuchała? — zapytał Ron.
Ale to akurat najmniej obchodziło Harry’ego.
— A ty co miałeś na myśli, mówiac:
˛ „Wszyscy nienawidzimy Hagrida”? —
warknał
˛ do Malfoya. — I co to za bzdury o nim — wskazał na Crabbe’a — że go
okropnie pogryzł gumochłon? Przecież one nie maja˛ z˛ebów!
Crabbe uśmiechał si˛e głupkowato, najwyraźniej bardzo z siebie zadowolony.
— No cóż, sadz˛
˛ e, że to już koniec nauczycielskiej kariery tego głaba
˛ — powiedział Malfoy, a oczy mu rozbłysły. — Półolbrzym. . . a ja myślałem, że po
prostu wypił butelk˛e Szkiele-Wzro, kiedy był mały. Nie sadz˛
˛ e, by nasi rodzice
byli zachwyceni, jak si˛e dowiedza.˛ B˛eda˛ si˛e bali, że pozjada ich dzieciaczki, ha,
ha, ha. . .
— Ty. . .
— Może byście zacz˛eli uważać, co? — dotarł do nich głos profesor Grubbly-Plank.
Dziewcz˛eta otoczyły już jednorożca, głaszczac
˛ go i drapiac
˛ za uszami. Harry
był tak wściekły, że strona „Proroka Codziennego” drżała mu w r˛eku, kiedy zwrócił niewidzace
˛ spojrzenie na jednorożca, którego magiczne właściwości wyliczała
teraz profesor Grubbly-Plank na tyle głośno, by i chłopcy to słyszeli.
— Mam nadziej˛e, że ona już zostanie! — powiedziała Parvati Patii, kiedy
skończyła si˛e lekcja i wszyscy wracali do zamku na obiad. — Tak powinna wygla˛
dać opieka nad magicznymi stworzeniami! Porzadne
˛
stworzenia, jak jednorożec,
a nie jakieś potwory. . .
— A co z Hagridem? — zapytał ze złościa˛ Harry, kiedy szli już po kamiennych
stopniach prowadzacych
˛
do drzwi frontowych.
— O co ci chodzi? Przecież może być nadal gajowym, no nie?
Parvati boczyła si˛e na niego od balu. Czuł, że być może poświ˛ecił jej zbyt
mało uwagi, ale w końcu i tak dobrze si˛e bawiła. W każdym razie wciaż
˛ opowiadała każdemu, kto chciał jej wysłuchać, że w przyszły weekend umówiła si˛e
w Hogsmeade z chłopcem z Beauxbatons.
— To była naprawd˛e świetna lekcja — powiedziała Hermiona, kiedy weszli
do Wielkiej Sali. — Nie wiedziałam nawet połowy tego, co ta Grubbly-Plank
opowiadała nam o jedno. . .
— To popatrz sobie na to! — warknał
˛ Harry i podsunał
˛ jej pod nos artykuł
z „Proroka Codziennego”.
Hermionie też szcz˛eka opadła, gdy przeczytała artykuł. Zareagowała identycznie jak Ron.
— Jak tej podłej Skeeter udało si˛e to wyszperać? Przecież chyba Hagrid jej
tego nie powiedział!
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— Nie — rzekł Harry, zmierzajac
˛ do stołu Gryfonów i rzucajac
˛ si˛e na krzesło. — Nawet nam nigdy tego nie powiedział, prawda? Na pewno si˛e wściekła, bo
nie naopowiadał jej żadnych bzdur o mnie, wi˛ec zacz˛eła w˛eszyć wokół niego.
— A może podsłuchała, jak on to mówił madame Maxime? — zapytała cicho
Hermiona.
— Przecież byśmy ja˛ zobaczyli w ogrodzie! — powiedział Ron. — A zreszta˛
jej już nie wolno przebywać na terenie szkoły. Hagrid mówił, że Dumbledore jej
zakazał. . .
— Może ma peleryn˛e-niewidk˛e — rzekł Harry, nakładajac
˛ sobie na talerz potrawk˛e z kurcz˛ecia i ze złości rozpryskujac
˛ sos naokoło. — To do niej pasuje:
schować si˛e w krzakach i podsłuchiwać ludzi.
— Tak jak ty i Ron, no nie? — mrukn˛eła Hermiona.
— My wcale nie chcieliśmy go podsłuchiwać! — oburzył si˛e Ron. — Nie mieliśmy wyjścia! Co za kretyn! Żeby opowiadać o swojej matce olbrzymce, kiedy
każdy mógł to usłyszeć!
— Musimy go odwiedzić — oświadczył Harry. — Dziś wieczorem, po wróżbiarstwie. Powiemy, że chcemy, by wrócił. Ale ty pewnie tego nie chcesz? —
naskoczył nagle na Hermion˛e.
— Ja. . . no wiesz, nie b˛ed˛e udawała, że była to całkiem przyjemna odmiana. Choć raz mieliśmy prawdziwa˛ lekcj˛e opieki nad magicznymi stworzeniami.
Ale. . . przecież. . . oczywiście chc˛e, żeby Hagrid wrócił! — dodała pospiesznie,
widzac
˛ mordercze spojrzenie Harry’ego.
Tego wieczoru, po kolacji, wszyscy troje jeszcze raz wyszli z zaniku i udali
si˛e przez zaśnieżone błonia do chatki Hagrida. Gdy zapukali, odpowiedziało im
basowe ujadanie Kła.
— Hagridzie, to my! — zawołał Harry, b˛ebniac
˛ w drzwi. — Otwórz!
Nie było odpowiedzi. Kieł skomlał i drapał w drzwi, ale si˛e nie otworzyły.
Łomotali w nie z dziesi˛eć minut, Ron zastukał nawet w jedno z okien, ale Hagrid
nie odpowiadał.
— Dlaczego nas unika? — dziwiła si˛e Hermiona, kiedy w końcu dali za wygrana˛ i wracali do zamku. — Przecież chyba nie myśli, że coś si˛e zmieniło tylko
dlatego, że już wiemy, że jest półolbrzymem.
Wygladało
˛
jednak na to, że dla Hagrida coś si˛e zmieniło. Nie widzieli go przez
cały tydzień. Nie pojawiał si˛e przy stole nauczycielskim podczas posiłków, nie widywali go na błoniach, a profesor Grubbly-Plank nadal prowadziła lekcje opieki
nad magicznymi stworzeniami. Malfoy puszył si˛e i naigrawał z Harry’ego i Hermiony przy każdej okazji.
— T˛esknisz za swoim skundlonym kumplem? — szeptał do Harry’ego za każdym razem, kiedy w pobliżu był jakiś nauczyciel, wi˛ec czuł si˛e bezpieczny. —
T˛esknisz za człowiekiem-słoniem?
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W połowie stycznia miał być wypad do Hogsmeade. Hermiona była bardzo
zaskoczona, gdy Harry oświadczył, że si˛e wybiera.
— Myślałam, że chcesz skorzystać z tego, że w pokoju wspólnym b˛edzie cisza
i spokój — powiedziała. — Naprawd˛e, Harry, powinieneś popracować nad tym
jajem.
— Och, ja. . . ja już si˛e domyślam, o co chodzi — skłamał Harry.
— Naprawd˛e? — ucieszyła si˛e Hermiona, na której zrobiło to duże wrażenie. — Brawo, Harry!
Harry’emu coś przewróciło si˛e w żoładku,
˛
ale nie dał tego po sobie poznać.
Wciaż
˛ miał jeszcze pi˛eć tygodni na rozwiazanie
˛
łamigłówki złotego jaja. Pi˛eć
tygodni to masa czasu. . . a jeśli odwiedzi Hogsmeade, może spotka tam Hagrida
i b˛edzie miał szans˛e namówienia go do powrotu.
Tak wi˛ec w sobot˛e Harry, Ron i Hermiona opuścili zamek i ruszyli przez zimne, mokre błonia ku szkolnej bramie. Kiedy przechodzili obok zakotwiczonego
przy brzegu jeziora statku z Durmstrangu, zobaczyli, jak spod pokładu wychodzi
Wiktor Krum, ubrany jedynie w spodenki kapielowe.
˛
Był dość chudy, ale wyraźnie bardziej krzepki, niż na to wygladał,
˛
bo wspiał
˛ si˛e zr˛ecznie na burt˛e, wyciagn
˛ ał
˛
ramiona i dał nurka do jeziora.
— To wariat! — powiedział Harry, obserwujac
˛ ciemna˛ głow˛e Kruma, która
wynurzyła si˛e pośrodku jeziora. — Woda musi być lodowata, jest przecież styczeń!
— Tam, skad
˛ pochodzi, jest o wiele zimniej — zauważyła Hermiona. — Myśl˛e, że jemu wydaje si˛e ciepła.
— Tak, tylko że jest w niej ta olbrzymia kałamarnica — mruknał
˛ Ron z nuta˛
nadziei w głosie.
Hermiona spojrzała na niego krzywo.
— On jest naprawd˛e fajny, tyle ci powiem. Myślisz, że jak przyjechał z Durmstrangu, to musi być wredny i głupi? Mylisz si˛e. Jemu tu si˛e bardzo podoba.
Ron nic na to nie odpowiedział. Od balu w ogóle nie wspominał o Wiktorze Krumie, ale w drugi dzień świat
˛ Bożego Narodzenia Harry znalazł pod jego
łóżkiem maleńka˛ raczk˛
˛ e, która wygladała,
˛
jakby ja˛ oderwano od figurki ubranej
w kostium bułgarskiej drużyny narodowej.
Na grzaskiej
˛
ulicy Głównej Harry wciaż
˛ wypatrywał Hagrida, a kiedy nie spotkali go w żadnym ze sklepów, zaproponował, by odwiedzili Trzy Miotły.
Pub był zatłoczony jak zwykle, ale wystarczyło jedno szybkie spojrzenie po
stolikach, by stwierdzić, że Hagrida tu nie ma. Harry ze ściśni˛etym sercem podszedł z przyjaciółmi do lady, zamówił u madame Rosmerty trzy kremowe piwa
i pomyślał ponuro, że równie dobrze mógł zostać w zamku i wsłuchiwać si˛e w zawodzenie złotego jaja.
— Czy on w ogóle bywa w swoim biurze? — szepn˛eła nagle Hermiona. —
Patrzcie!
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Wskazała na lustro za barem, w którym odbijał si˛e Ludo Bagman, siedzacy
˛
w ciemnym kacie
˛ z kilkoma goblinami. Mówił coś bardzo szybko i cicho do goblinów, które słuchały go z r˛ekami skrzyżowanymi na piersiach i z dość groźnymi
minami.
To rzeczywiście dziwne, pomyślał Harry, że Bagman siedzi sobie w Trzech
Miotłach w okresie przerwy w Turnieju Trójmagicznym, kiedy nie pełni funkcji s˛edziego. Obserwował go przez chwil˛e w lustrze. Znowu wygladał
˛ na bardzo
zdenerwowanego, prawie tak, jak owej nocy w lesie, zanim pojawił si˛e Mroczny
Znak. Ale w tym samym momencie Bagman spojrzał w kierunku baru, zobaczył
Harry’ego i wstał.
— Na chwilk˛e, na chwilk˛e! — rozległ si˛e jego szorstki głos i ruszył ku nim ze
swoim zwykłym chłopi˛ecym uśmiechem.
— Harry! — zawołał. — Jak si˛e masz? Miałem nadziej˛e, że ci˛e tu spotkam!
Wszystko gra?
— W porzadku,
˛
dzi˛ekuj˛e — odrzekł Harry.
— Słuchaj, Harry, czy mógłbym zamienić z toba˛ słówko na osobności? —
zapytał natarczywie Bagman. — Moglibyście na chwil˛e zostawić nas samych?
— Ee. . . jasne — powiedział Ron i razem z Hermiona˛ odeszli poszukać wolnego stolika.
Bagman poprowadził Harry’ego wzdłuż baru, jak najdalej od madame Rosmerty.
— Pomyślałem sobie po prostu, że musz˛e ci jeszcze raz pogratulować twojego
wspaniałego wyczynu, Harry. No wiesz, jak sobie poradziłeś z tym rogogonem.
To było naprawd˛e imponujace.
˛
— Dzi˛eki — rzekł Harry, wiedzac,
˛ że jest z pewnościa˛ inny powód, dla którego Bagman chciał uniknać
˛ obecności Rona i Hermiony.
Bagman nie spieszył si˛e jednak, by przejść do sedna sprawy. Harry spostrzegł,
że zerka w lustro na gobliny, które obserwowały ich w milczeniu swoimi pos˛epnymi, skośnymi oczami.
— Absolutny koszmar — powiedział półgłosem Bagman, wskazujac
˛ na nie
wzrokiem. — Ten ich angielski. . . Okropny, jakbym znowu rozmawiał z Bułgarami podczas mistrzostw świata w quidditchu. . . No, ale tamci przynajmniej używali j˛ezyka migowego zrozumiałego dla ludzi. A ci bełkoca˛ po goblidegucku. . .
a w tym j˛ezyku znam tylko jedno słowo. Bladvak. Znaczy: „oskard”. Ale go nie
wypowiadam, bo jeszcze pomyśla,˛ że im groż˛e.
Zaśmiał si˛e krótko.
— Czego one chca?
˛ — zapytał Harry, widzac,
˛ że gobliny wciaż
˛ uważnie obserwuja˛ Bagmana.
— Ee. . . no. . . — zaczał
˛ jakać
˛
si˛e Bagman, nagle wyraźnie przerażony. — No
wi˛ec. . . ee. . . szukaja˛ Barty’ego Croucha.
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— Dlaczego szukaja˛ go tutaj? — zdziwił si˛e Harry. — Przecież jest w ministerstwie, w Londynie, prawda?
— Ee. . . szczerze mówiac,
˛ nie mam poj˛ecia, gdzie on jest — wyznał Bagman. — On jakby. . . no. . . przestał przychodzić do pracy. Nie ma go już od kilku
tygodni. Ten młody Percy, jego asystent, mówi, że Crouch jest chory, ale najwyraźniej dostaje instrukcje przez sow˛e. Ale zachowaj to dla siebie, Harry, dobrze?
Rita Skeeter wciaż
˛ w˛eszy gdzie si˛e da, a id˛e o zakład, że zrobiłaby jakaś
˛ ponura˛
afer˛e z choroby Barty’ego. Pewnie by napisała, że zaginał
˛ jak Berta Jorkins.
— Słyszał pan coś o Bercie Jorkins? — zapytał Harry.
— Nie — odrzekł Bagman, który znowu wydał mu si˛e bardzo spi˛ety. — Oczywiście moi ludzie jej szukaja.˛ . . — (Chyba zabrali si˛e do tego troch˛e późno, pomyślał Harry) — ale to wszystko jest bardzo dziwne. Z cała˛ pewnościa˛ przybyła
do Albanii, bo odwiedziła tam swoja˛ kuzynk˛e. A potem opuściła dom kuzynki
i udała si˛e na południe, żeby spotkać si˛e ze swoja˛ ciotka.˛ . . i przepadła bez śladu. Nie mam poj˛ecia, co si˛e z nia˛ mogło stać. Nie wyglada
˛ na kogoś, kto mógłby
mieć jakiś romans. . . Ale co my właściwie robimy? Rozprawiamy o goblinach,
o Bercie Jorkins, a ja przecież chciałem ci˛e zapytać — ściszył głos — jak sobie
radzisz ze swoim złotym jajkiem?
— Ee. . . całkiem nieźle — odpowiedział Harry niezgodnie z prawda.˛
Bagman chyba si˛e na tym poznał.
— Słuchaj, Harry — powiedział (wciaż
˛ ściszonym głosem) — bardzo si˛e tym
przejmuj˛e. W końcu zostałeś wmanewrowany w ten turniej, nie zgłosiłeś si˛e na
ochotnika, wi˛ec jeśli. . . — teraz mówił już tak cicho, że Harry musiał nachylić si˛e
do niego, by coś usłyszeć — jeśli mog˛e ci pomóc. . . jakoś nakierować. . . Bardzo
ci˛e polubiłem. . . jak ty sobie poradziłeś z tym smokiem! Wystarczy, że powiesz
słówko.
Harry spojrzał na kragł
˛ a,˛ rumiana˛ twarz Bagmana i w jego bł˛ekitne oczy oseska.
— Mamy przecież sami znaleźć wskazówk˛e, prawda? — powiedział, starajac
˛
si˛e mówić zdawkowym tonem, a nie jak uczeń oskarżajacy
˛ dyrektora Departamentu Magicznych Gier i Sportów o łamanie regulaminu.
— No tak — rzekł niecierpliwie Bagman — ale. . . daj spokój, Harry, przecież
wszyscy chcemy, żeby zwyci˛eżył Hogwart, prawda?
— Czy zaproponował pan pomoc Cedrikowi? — zapytał Harry.
Na gładkiej twarzy Bagmana pojawiły si˛e ledwo dostrzegalne zmarszczki.
— Nie, bo widzisz. . . jak mówi˛e. . . bardzo ci˛e polubiłem. Pomyślałem sobie,
że mógłbym. . .
— Bardzo dzi˛ekuj˛e — rzekł Harry — ale wydaje mi si˛e, że jestem już bliski
rozwiazania
˛
zagadki. Jeszcze par˛e dni i b˛edzie po wszystkim.
Nie bardzo wiedział, dlaczego odrzuca pomoc Bagmana. Może dlatego, że
Bagman był dla niego całkowicie obca˛ osoba,˛ a przyj˛ecie jego pomocy byłoby
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jednak oszustwem, czego nie odczuwał, proszac
˛ o rad˛e Rona, Hermion˛e czy Syriusza.
Bagman sprawiał wrażenie, jakby poczuł si˛e obrażony, ale nie mógł już nic
wi˛ecej powiedzieć, bo w tym momencie pojawili si˛e Fred i George.
— Dzień dobry, panie Bagman — przywitał go dziarsko Fred. — Możemy
panu postawić drinka?
— Chyba nie — odpowiedział Bagman, rzucajac
˛ Harry’emu ostatnie, pełne
zawodu spojrzenie. — Nie, dzi˛ekuj˛e wam, chłopcy.
Fred i George zrobili prawie tak zawiedzione miny jak Bagman, patrzacy
˛
z wyrzutem na Harry’ego.
— No, musz˛e p˛edzić — oznajmił. — Miło było was zobaczyć. Powodzenia,
Harry.
I wyleciał z pubu. Gobliny ześlizn˛eły si˛e ze swoich krzeseł i pobiegły za nim.
Harry odnalazł Rona i Hermion˛e.
— Czego on chciał? — zapytał Ron, gdy tylko Harry usiadł przy stoliku.
— Powiedział, że mógłby mi pomóc przy tym złotym jajku.
— Nie powinien tego robić! — oburzyła si˛e Hermiona. — Jest jednym z s˛edziów! Zreszta.˛ . . przecież już sam sobie z tym poradziłeś, prawda?
— Ee. . . no, prawie — bakn
˛ ał
˛ Harry.
— W każdym razie nie sadz˛
˛ e, żeby Dumbledore był zachwycony, gdyby si˛e
dowiedział, że Bagman próbował namówić ci˛e do oszustwa — powiedziała Hermiona, nadal z pot˛epiajac
˛ a˛ mina.˛ — Mam nadziej˛e, że Cedrikowi też to zaproponował!
— Nie. Zapytałem go o to.
— No dobra, ale czy to takie ważne, czy Diggory’emu ktoś pomoże, czy
nie? — zapytał Ron, a Harry zgodził si˛e z nim w duchu.
— Te gobliny nie wygladały
˛
zbyt przyjaźnie — zauważyła Hermiona, sacz
˛ ac
˛
kremowe piwo. — Co one tutaj robiły?
— Bagman twierdzi, że szukaja˛ Croucha — odpowiedział Harry. — A on
nadal jest chory. Nie pojawia si˛e w pracy.
— Może Percy go podtruwa — mruknał
˛ Ron. — Pewnie myśli, że jak Crouch
wykorkuje, to on sam zostanie szefem Departamentu Mi˛edzynarodowej Współpracy Czarodziejów.
Hermiona rzuciła mu spojrzenie mówiace:
˛ „to-nie-jest-temat-do-żartów” i powiedziała:
— To dziwne, że gobliny szukaja˛ pana Croucha. . . normalnie powinny chyba
szukać kogoś z Urz˛edu Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami.
— Crouch mówi wieloma j˛ezykami — zauważył Harry. — Może potrzebuja˛
tłumacza.
— Teraz z kolei martwisz si˛e o biedne goblinki? — zapytał Hermiony Ron. —
Myślisz o założeniu Ligi Obrony Ohydnych Goblinów?
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— Ha, ha, ha, bardzo śmieszne. Gobliny nie potrzebuja˛ naszej obrony. Czy
wy w ogóle nie słuchacie tego, co profesor Binns opowiada nam wciaż
˛ o buntach
goblinów?
— Nie — odpowiedzieli jednocześnie Harry i Ron.
— No wi˛ec przyjmijcie do wiadomości, że same potrafia˛ sobie poradzić z czarodziejami — oświadczyła Hermiona, wypiwszy łyk kremowego piwa. — Sa˛ bardzo sprytne. W ogóle nie przypominaja˛ domowych skrzatów, które nigdy nie upomna˛ si˛e same o swoje prawa.
— O kurcz˛e. . . — j˛eknał
˛ Ron, wpatrujac
˛ si˛e w drzwi.
Właśnie weszła Rita Skeeter. Dzisiaj miała na sobie bananowożółta˛ szat˛e, paznokcie połyskiwały bijacym
˛
w oczy różem, a towarzyszył jej, jak zwykle, brzuchaty fotograf. Zamówiła coś do picia, po czym razem z fotografem przecisn˛eła
si˛e przez tłum do pobliskiego stolika. Harry, Ron i Hermiona obrzucili ja˛ wściekłymi spojrzeniami. Mówiła bardzo szybko i wygladała
˛
na bardzo z czegoś zadowolona.˛
— . . . jakoś nie bardzo chciał z nami rozmawiać, co, Bozo? A jak myślisz,
dlaczego? I dlaczego włóczy si˛e po miasteczku z banda˛ goblinów? Pokazuje im
miejscowe atrakcje? To nonsens. . . Zreszta˛ on zawsze łga jak naj˛ety. Co si˛e za
tym kryje? Nie uważasz, że powinniśmy troch˛e pow˛eszyć? Okryty niesława˛ były dyrektor Departamentu Magicznych Gier i Sportów, Ludo Bagman. . . niezły
poczatek,
˛
Bozo, musimy tylko wynaleźć jakaś
˛ sensacyjk˛e. . .
— Próbuje pani zrujnować życie nast˛epnej osobie? — zapytał głośno Harry.
Kilka osób spojrzało z zaciekawieniem. Rita Skeeter zobaczyła Harry’ego i jej
oczy, ukryte za mieniacymi
˛
si˛e od drogich kamieni okularami, rozszerzyły si˛e
drapieżnie.
— Harry! — zawołała, uśmiechajac
˛ si˛e promiennie. — Cudownie! Może si˛e
do nas przysiadziesz.
˛
..
— Nie zbliżyłbym si˛e do pani nawet z trzymetrowa˛ miotła˛ — warknał
˛ Harry. — Dlaczego pani to zrobiła Hagridowi?
Rita Skeeter uniosła w gór˛e swoje grubo poczernione brwi.
— Nasi czytelnicy maja˛ prawo poznać prawd˛e, Harry. Ja tylko wykonuj˛e
swój. . .
— A kogo to obchodzi, czy on jest półolbrzymem, czy nie? — krzyknał
˛ Harry. — Jest w porzadku
˛
i to nam wystarczy!
W pubie nagle zrobiło si˛e cicho. Madame Rosmerta patrzyła na nich zza baru,
nieświadoma tego, że kufel, który nadal napełniała miodem, jest już pełny.
Przez ułamek sekundy Rita Skeeter przestała si˛e uśmiechać, ale natychmiast
rozpromieniła si˛e ponownie, otworzyła swoja˛ torebk˛e z krokodylej skóry, wydobyła z niej samonotujace
˛ pióro i zapytała:
— A może udzielisz mi wywiadu, Harry, na temat Hagrida, jakiego ty znasz?
Opowiesz mi, jaki człowiek kryje si˛e pod tymi wspaniałymi muskułami? O waszej
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niecodziennej przyjaźni? Jak do tego doszło? Może nazwałbyś go swoim przyszywanym ojcem?
Hermiona nagle wstała, ściskajac
˛ w r˛eku kufel kremowego piwa jak odbezpieczony granat.
— Ty wstr˛etna babo — wycedziła przez z˛eby — wszystko masz w nosie,
każdego możesz obsmarować, byle tylko mieć jakaś
˛ sensacj˛e, tak? Nawet Ludona
Bagmana. . .
— Siadaj, głupia smarkulo, i nie zabieraj głosu w sprawach, o których nie
masz zielonego poj˛ecia — wycedziła Rita Skeeter, patrzac
˛ chłodno na Hermion˛e. — Wiem o Bagmanie takie rzeczy, że włosy by ci stan˛eły d˛eba na głowie. . .
Gdyby już nie stały — dodała złośliwie.
— Idziemy — oświadczyła Hermiona. — Chodźcie.
Opuścili pub, a ludzie przygladali
˛
si˛e im ciekawie, kiedy wychodzili.
W drzwiach Harry zerknał
˛ przez rami˛e. Samonotujace
˛ pióro Rity Skeeter sun˛eło błyskawicznie po rozłożonym na stoliku kawałku pergaminu.
— Teraz dobierze si˛e do ciebie, Hermiono — rzekł Ron cicho i z lekkim odcieniem przerażenia w głosie, gdy wyszli na ulic˛e.
— Niech tylko spróbuje! — warkn˛eła Hermiona, trz˛esac
˛ si˛e ze złości. — Już
ja jej pokaż˛e! Jestem głupia˛ smarkula?
˛ O, drogo mi za to zapłaci. . . Najpierw
Harry, potem Hagrid. . .
— Daj spokój, nie zadzieraj z Rita˛ Skeeter — powiedział Ron ze strachem. —
Mówi˛e poważnie, Hermiono, ona na pewno wynajdzie na ciebie jakiegoś haka. . .
— Moi rodzice nie czytaja˛ „Proroka Codziennego”, mnie nie zmusi do chowania si˛e przed ludźmi! — odpowiedziała Hermiona, idac
˛ tak szybko, że Harry
i Ron ledwo za nia˛ nadażali.
˛
Tak rozwścieczona˛ widzieli ja˛ tylko raz: kiedy trzasn˛eła Dracona Malfoya w twarz. — A Hagrid nie b˛edzie już si˛e ukrywał! Nie
wolno pozwolić, żeby ta baba nim pomiatała! Chodźcie!
Puściła si˛e biegiem i biegła już przez cała˛ drog˛e, aż do bramy strzeżonej przez
posagi
˛ uskrzydlonych dzików, a potem przez błonia do chatki Hagrida.
Zasłony w oknach wciaż
˛ były zaciagni˛
˛ ete. Kiedy si˛e zbliżyli, usłyszeli ujadanie Kła.
— Hagridzie! — krzykn˛eła Hermiona, walac
˛ pi˛eścia˛ w drzwi. — Hagridzie,
dosyć tego! Wiemy, że tam jesteś! Nikogo nie obchodzi, że twoja mama była
olbrzymka!
˛ Nie możesz pozwolić, żeby ta wstr˛etna Skeeter toba˛ pomiatała! Hagridzie, wyłaź, zaczynasz już. . .
Drzwi otworzyły si˛e.
— No wresz. . .
Hermiona urwała nagle, ponieważ znalazła si˛e twarza˛ w twarz nie z Hagridem,
ale z. . . Albusem Dumbledore’em.
— Dobry wieczór — przywitał ich uprzejmie, uśmiechajac
˛ si˛e lekko.
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— My. . . ee. . . chcieliśmy si˛e zobaczyć z Hagridem — wyjakała
˛
cicho Hermiona.
— Domyśliłem si˛e tego — rzekł Dumbledore z wesołym błyskiem
w oczach. — Może byście weszli do środka?
— Och. . . mmm. . . oczywiście — bakn˛
˛ eła Hermiona.
Weszli do chatki. Kieł natychmiast rzucił si˛e na Harry’ego, szczekajac
˛ radośnie i usiłujac
˛ wylizać mu uszy. Harry odsunał
˛ go i rozejrzał si˛e po chatce.
Hagrid siedział przy stole, na którym stały dwa wielkie kubki herbaty. Wygla˛
dał żałośnie. Twarz miał cała˛ w plamach, oczy zapuchni˛ete, a włosy rozczochrane
tak, że wygladały
˛
jak kłab
˛ splatanego
˛
drutu.
— Cześć, Hagridzie — rzekł Harry.
Hagrid spojrzał na niego.
— He — mruknał
˛ ochrypłym głosem.
— Chyba by si˛e przydało wi˛ecej herbatki — powiedział Dumbledore, zamykajac
˛ za nimi drzwi i wyjmujac
˛ różdżk˛e.
W powietrzu pojawiła si˛e nagle wirujaca
˛ taca z dzbankiem, filiżankami i talerzem ciasteczek. Dumbledore ściagn
˛ ał
˛ ja˛ różdżka˛ na stół i gdy wszyscy usiedli,
zapytał:
— Hagridzie, czy może słyszałeś, co wykrzykiwała panna Granger?
Hermiona zaróżowiła si˛e lekko, ale Dumbledore uśmiechnał
˛ si˛e do niej i cia˛
gnał
˛ dalej:
— Hermiona, Harry i Ron nadal pragna˛ si˛e z toba˛ przyjaźnić, sadz
˛ ac
˛ po fakcie,
że właśnie próbowali wyłamać drzwi.
— No pewnie! — powiedział Harry, wpatrujac
˛ si˛e w Hagrida. — Przecież
chyba nie myślisz, że to, co ta krowa. . . przepraszam, panie profesorze — dodał
szybko, spojrzawszy na Dumbledore’a.
— Miałem właśnie napad głuchoty i nie mam poj˛ecia, co powiedziałeś, Harry — rzekł Dumbledore, kr˛ecac
˛ młynka kciukami i gapiac
˛ si˛e w sufit.
— Rozumiem — powiedział nieśmiało Harry. — Chodzi mi o to, Hagridzie. . .
że. . . jak w ogóle mogłeś pomyśleć, że przejmiemy si˛e tym, co ta. . . baba. . . napisała o tobie?
Dwie opasłe łzy wypłyn˛eły z czarnych, błyszczacych
˛
jak dwa żuki oczu Hagrida i stoczyły si˛e w jego zmierzwiona˛ brod˛e.
— Masz żywy dowód na to, co ci mówiłem, Hagridzie — rzekł Dumbledore, wciaż
˛ wpatrujac
˛ si˛e w sufit. — Pokazałem ci listy od wielu rodziców, którzy
pami˛etaja˛ ci˛e z czasów, kiedy sami tu byli, a teraz pisza˛ bez ogródek, że jeśli ci˛e
wyrzuc˛e, b˛eda˛ mieli na ten temat coś do powiedzenia. . .
— Nie wszyscy — zachrypiał Hagrid. — Nie wszyscy chca,˛ żebym został.
— Hagridzie, jeśli marzysz o światowej sławie, to obawiam si˛e, że jeszcze
długo nie wyjdziesz z tej chałupki — powiedział Dumbledore, patrzac
˛ na niego
surowo sponad swoich okularów-połówek. — Nie minał
˛ tydzień, odkad
˛ zostałem
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dyrektorem tej szkoły, a już miałem przynajmniej jedna˛ sow˛e ze skarga˛ na sposób,
w jaki tu rzadz˛
˛ e. I co miałem zrobić? Zabarykadować si˛e w gabinecie i oświadczyć, że nie b˛ed˛e z nikim rozmawiał?
— Tak. . . ale pan nie jest półolbrzymem! — załkał Hagrid.
— Hagridzie, pomyśl, jakich ja mam krewnych! — zawołał Harry. — Pomyśl
o Dursleyach!
— Otóż to, otóż to! — powiedział Dumbledore. — A mój własny brat, Aberforth, został osadzony
˛
za ćwiczenie niestosownych zakl˛eć na kozie. Pisali o tym
w gazetach, ale czy Aberforth ukrył si˛e gdzieś przed ludźmi? Nie! Chodził z podniesiona˛ głowa˛ i zajmował si˛e swoimi sprawami jakby nigdy nic! Co prawda, nie
jestem całkiem pewny, czy potrafił czytać, wi˛ec może to nie był przejaw odwagi,
ale. . .
— Hagridzie, wracaj do szkoły — powiedziała cicho Hermiona. — Prosimy
ci˛e, wróć, naprawd˛e nam ciebie brak.
Hagrid przełknał
˛ głośno. Łzy znowu potoczyły si˛e po jego policzkach i znikn˛eły w gaszczu
˛
brody. Dumbledore wstał.
— Nie przyjmuj˛e twojej rezygnacji, Hagridzie, i oczekuj˛e, że w poniedziałek
wrócisz do swoich obowiazków
˛
— oświadczył. — O ósmej trzydzieści czekam
na ciebie przy stole w Wielkiej Sali, gdzie zjemy śniadanie. Żadnych wymówek.
Życz˛e wszystkim miłego wieczoru.
I wyszedł, zatrzymujac
˛ si˛e tylko na chwil˛e, by podrapać Kła za uszami. Kiedy drzwi zamkn˛eły si˛e za nim, Hagrid zaczał
˛ łkać, ukrywajac
˛ twarz w dłoniach
wielkości pokryw od pojemników na śmieci. Hermiona poklepywała go wciaż
˛
po ramieniu. W końcu opuścił dłonie, spojrzał na nich bardzo zaczerwienionymi
oczami i rzekł:
— To jest gość, ten Dumbledore. . . to jest gość. . .
— No jasne — powiedział Ron. — Czy mog˛e si˛e pocz˛estować ciasteczkiem,
Hagridzie?
— Bardzo prosz˛e — odpowiedział Hagrid, ocierajac
˛ oczy wierzchem dłoni. —
I ma racj˛e. . . wszyscy macie racj˛e. . . byłem głupi. . . Mój tata to by si˛e spalił ze
wstydu, że tak si˛e zachowałem. — Pociekło wi˛ecej łez, ale otarł je, tym razem nieco gwałtowniej, i dodał: — Cholibka, czy ja wam pokazywałem zdj˛ecie mojego
taty? Zobaczcie. . .
Wstał, podszedł do komody, wysunał
˛ szuflad˛e i wyjał
˛ z niej zdj˛ecie niskiego
czarodzieja o czarnych, ukrytych w zmarszczkach oczach, bardzo podobnych do
oczu Hagrida, siedzacego
˛
na ramieniu syna i uśmiechajacego
˛
si˛e promiennie. Sa˛
dzac
˛ po jabłonce w tle, Hagrid musiał mieć z siedem lub osiem stóp wzrostu, ale
nie miał brody; jego twarz była młoda, pyzata i gładka — mógł mieć najwyżej
jedenaście lat.
— To zdj˛ecie zrobiono zaraz po tym, jak dostałem si˛e do Hogwartu — powiedział ochrypłym, wilgotnym głosem. — Tatuś był ze mnie cholernie dumny; bał
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si˛e, że nigdy nie zostan˛e czarodziejem. Kapujecie, z powodu mojej mamy. . . no
już dobra. Oczywiście nigdy nie byłem za dobry w magii. . . ale przynajmniej nie
widział, jak mnie wywalono. Zmarło mu si˛e, bidakowi, jak byłem w drugiej klasie. A jak tatuś zmarł, to zajał
˛ si˛e mna˛ Dumbledore. Zrobił mnie gajowym. On ufa
ludziom, ot co. Daje im szans˛e — to go właśnie różni od innych dyrektorów. Cholibka, on to przyjmie do Hogwartu każdego, jak tylko si˛e skapuje, że ma talent.
Wie, że ludzie moga˛ być w porzadku,
˛
nawet jeśli ich rodziny nie sa.˛ . . tego. . . no,
za bardzo szanowane. Ale sa˛ tacy, co tego nie rozumia.˛ Sa˛ tacy, co zawsze b˛eda˛ si˛e
czepiać, co zawsze b˛eda˛ udawać, że maja˛ duże kości, zamiast wstać i powiedzieć:
Jestem tym, kim jestem i wcale si˛e tego nie wstydz˛e. „Nigdy si˛e nie wstydź”, tak
mi zawsze mówił tatuś, „Sa˛ tacy, co b˛eda˛ si˛e ciebie czepiać, ale miej ich w nosie,
nie warto si˛e nimi przejmować”. I miał racj˛e. Byłem głupi jak but. Już nie b˛ed˛e
si˛e nia˛ przejmować, obiecuj˛e wam. Duże kości. . . ja jej dam duże kości. . .
Harry, Ron i Hermiona popatrzyli po sobie ze strachem. Harry wolałby wyprowadzić na spacer pi˛ećdziesiat
˛ sklatek,
˛
niż przyznać si˛e Hagridowi, że podsłuchał
jego rozmow˛e z madame Maxime, ale Hagrid wciaż
˛ mówił i mówił, najwyraźniej
nieświadom, że powiedział coś dziwnego.
— Wiesz co, Harry? — rzekł, podnoszac
˛ głow˛e znad fotografii swojego ojca,
a oczy mu zapłon˛eły. — Kiedy ci˛e pirszy raz zobaczyłem, to mi troch˛e mnie
przypominałeś. Nie miałeś tatusia i mamusi, czułeś si˛e, jakbyś nie pasował do
Hogwartu, pami˛etasz? W ogóle nie byłeś pewny, czy dasz sobie rad˛e. . . A teraz. . .
cholibka, Harry, jesteś reprezentantem szkoły!
Przygladał
˛ si˛e przez chwil˛e Harrye’mu, po czym powiedział z wielka˛ powaga:
˛
— Wiesz, co mi sprawi najwi˛eksza˛ radoch˛e, Harry? Jak zwyci˛eżysz. Niech
skonam. I tak se myśl˛e: niech wszyscy zobacza,˛ że nie trzeba być czystej krwi,
żeby być najlepszym. Nie musisz si˛e wstydzić, że jesteś tym, kim jesteś. Niech
zobacza,˛ że Dumbledore to równy gość, że ma racj˛e, przyjmujac
˛ każdego, kto
potrafi czarować. A jak sobie radzisz z tym jajem, Harry?
— Znakomicie — odpowiedział Harry. — Naprawd˛e znakomicie.
Na wym˛eczonej twarzy Hagrida pojawił si˛e szeroki, nieco łzawy uśmiech.
— Mój chłopak! Pokaż im, Harry, pokaż im. Pobij ich wszystkich.
Kłamanie Hagridowi nie było tym samym, co kłamanie komukolwiek innemu.
Harry wrócił do zamku z Ronem i Hermiona,˛ majac
˛ wciaż
˛ przed oczyma rozanielona˛ twarz Hagrida, gdy ten wyobrażał sobie jego zwyci˛eżajacego
˛
w turnieju.
Tego wieczoru zagadkowe złote jajo dr˛eczyło go bardziej niż zwykle, a kiedy poszedł do łóżka, podjał
˛ już decyzj˛e. Czas pożegnać si˛e z duma˛ i sprawdzić, ile jest
warta rada Cedrika.

R O Z D Z I A Ł D W U D Z I E S T Y P I A˛ T Y

Jajo i oko
Ponieważ Harry nie miał poj˛ecia, jak długo b˛edzie musiał moczyć si˛e w wannie, by rozwiazać
˛
zagadk˛e złotego jaja, postanowił zrobić to w nocy, kiedy b˛edzie mógł kapać
˛
si˛e tak długo, jak uzna za stosowne. Nie miał wielkiej ochoty
na korzystanie z rad Cedrika, ale w końcu uznał, że warto skorzystać z łazienki
prefektów, bo chodziło do niej o wiele mniej osób, wi˛ec było mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś mu przeszkodzi.
Zaplanował ten wypad pieczołowicie, bo już raz Filch przyłapał go na wał˛esaniu si˛e po zamku w środku nocy, a nie chciał przeżyć tego po raz drugi. Postanowił, rzecz jasna, użyć peleryny-niewidki i zabrać ze soba˛ Map˛e Huncwotów,
druga˛ po pelerynie nieoceniona˛ pomoc przy naruszaniu szkolnego regulaminu.
Mapa ukazywała cały Hogwart, w tym wszystkie przejścia na skróty i tajne korytarze, a przede wszystkim ludzi w postaci maleńkich, opatrzonych napisami
kropek, poruszajacych
˛
si˛e po planie zamku, wi˛ec byłby w por˛e ostrzeżony, gdyby
ktoś zbliżał si˛e do łazienki.
W czwartkowy wieczór wyśliznał
˛ si˛e z łóżka, narzucił na głow˛e peleryn˛e-niewidk˛e, zszedł po cichu na dół i — podobnie jak w tamta˛ noc, kiedy Hagrid
pokazał mu smoki — czekał na otwarcie dziury pod portretem. Tym razem to
Ron podał Grubej Damie hasło („Bananowe naleśniki”) i przełazi przez dziur˛e
do pokoju wspólnego, mruknawszy:
˛
„Powodzenia”, kiedy Harry przemknał
˛ koło
niego.
Poruszanie si˛e w pelerynie-niewidce po ciemnym zamku nie było zbyt wygodne, bo pod jedna˛ pacha˛ niósł ci˛eżkie jajo, a druga˛ r˛eka˛ trzymał przed nosem Map˛e
Huncwotów. Oświetlone blaskiem ksi˛eżyca korytarze były jednak ciche i puste,
a rzucajac
˛ okiem na map˛e w strategicznych punktach, mógł być pewny, że nie
natknie si˛e na nikogo, kogo wolałby uniknać.
˛ Kiedy dotarł do figury Borysa Szalonego, czarodzieja o nieco oszołomionym spojrzeniu, który miał lewa˛ r˛ekawic˛e na prawej r˛ece, a prawa˛ na lewej, odnalazł właściwe drzwi, przywarł do nich
i mruknał
˛ cicho hasło „Sosnowa świeżość”, tak jak mu powiedział Cedrik.
Drzwi otworzyły si˛e z przeraźliwym skrzypieniem. Harry wśliznał
˛ si˛e do środka, zamknał
˛ za soba˛ drzwi na zasuwk˛e, ściagn
˛ ał
˛ peleryn˛e-niewidk˛e i rozejrzał si˛e.
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Natychmiast nawiedziła go refleksja, że warto być prefektem choćby tylko
dlatego, by korzystać z takiej łazienki. Ze wspaniałego, najeżonego świecami kandelabru saczyło
˛
si˛e łagodne światło. Wszystko tu było z marmuru, łacznie
˛
z pustym, prostokatnym
˛
basenem pośrodku, wpuszczonym w podłog˛e. Ze ścianek basenu sterczało ze sto złotych kranów, każdy z klejnotem o innej barwie osadzonym
pośrodku raczki.
˛
Była też trampolina. W oknach wisiały białe, płócienne zasłony,
w kacie
˛ pi˛etrzył si˛e stos białych, puchatych r˛eczników, a na ścianie wisiał obraz
w złotej ramie, przedstawiajacy
˛ złotowłosa˛ syren˛e, pograżon
˛ a˛ w gł˛ebokim śnie na
jakiejś skale; za każdym razem, gdy zachrapała, długie włosy trzepotały jej wokół
twarzy.
Harry odłożył peleryn˛e, jajo i map˛e, po czym ruszył naprzód, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e
niespokojnie, bo odgłos jego kroków odbijał si˛e echem od ścian. Łazienka była
wspaniała, to prawda — i warto by wypróbować kilka tych kurków — ale nie
mógł si˛e pozbyć podejrzenia, że Cedrik go podpuścił. Bo niby jak kapiel
˛
miałaby
mu pomóc w rozwiazaniu
˛
zagadki złotego jaja? Wział
˛ jednak puchaty r˛ecznik,
wrócił po peleryn˛e, map˛e i jajo, złożył to wszystko na skraju basenu i uklakł,
˛ by
odkr˛ecić par˛e kurków.
Natychmiast zorientował si˛e, że z każdego kurka wypływa inny rodzaj płynu
do kapieli
˛
zmieszanego z ciepła˛ woda.˛ I żaden nie przypominał zwykłego płynu
do kapieli.
˛
Z jednego kurka płyn˛eły różowe i niebieskie bańki mydlane wielkości
piłek futbolowych, z innego lała si˛e perłowobiała piana, tak g˛esta, że mogłaby
utrzymać nieruchome ciało człowieka, z trzeciego wylatywały wonne purpurowe
obłoczki, unoszace
˛ si˛e nad powierzchnia˛ wody. Harry bawił si˛e przez chwil˛e, odkr˛ecajac
˛ i zakr˛ecajac
˛ różne kurki; spodobał mu si˛e szczególnie jeden, z którego
tryskał cienki strumień, który odbijał si˛e od powierzchni wody, tworzac
˛ wielkie
lśniace
˛ łuki. Potem, kiedy już basen napełnił si˛e gorac
˛ a˛ woda,˛ piana˛ i bańkami mydlanymi (co trwało wyjatkowo
˛
krótko jak na jego rozmiary), pozakr˛ecał wszystkie
kurki, zdjał
˛ szlafrok, piżam˛e i pantofle, i wśliznał
˛ si˛e do wody.
Basen był tak gł˛eboki, że ledwo dotykał stopami dna. Przepłynał
˛ go kilka
razy, po czym złapał si˛e kraw˛edzi, wpatrujac
˛ si˛e w złote jajo jak sroka w kość.
Pływanie w goracej
˛ i pienistej wodzie wśród obłoków różnokolorowej pary było
bardzo przyjemne, ale w żaden sposób nie przybliżyło go do rozwiazania
˛
zagadki.
Nie poczuł nagłego błysku olśnienia, nie myślał ani szybciej, ani wydajniej. Nic.
Wyciagn
˛ ał
˛ r˛ece, podniósł jajo mokrymi r˛ekami i otworzył. Łazienk˛e natychmiast wypełniło żałosne zawodzenie, odbijajace
˛ si˛e echem od marmurowych
ścian, ale nie było ono ani troch˛e bardziej zrozumiałe niż zwykle, a może nawet troch˛e mniej — przez to echo. Zatrzasnał
˛ je, w obawie, że j˛eki ściagn
˛ a˛ Filcha,
zastanawiajac
˛ si˛e, czy nie o to właśnie chodziło Cedrikowi — i nagle ktoś przemówił, tak niespodziewanie, że aż podskoczył, wypuszczajac
˛ jajo, które potoczyło
si˛e, dudniac,
˛ po łazience.
— Na twoim miejscu spróbowałbym włożyć je do wody.
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Harry z wrażenia połknał
˛ spora˛ ilość kolorowych baniek. Wyprostował si˛e,
plujac
˛ i rozgladaj
˛ ac
˛ dookoła, i zobaczył pos˛epnego ducha dziewczynki, siedzacej
˛
po turecku na jednym z kurków. Była to J˛eczaca
˛ Marta, której głos dobywał si˛e
zwykle z kolanka w toalecie trzy pi˛etra niżej.
— Marto! — krzyknał
˛ Harry z oburzeniem. — Ja. . . ja nie mam nic na sobie!
Piana była tak g˛esta, że nie miało to żadnego znaczenia, ale podejrzewał, że
Marta śledziła go z jakiejś rury od chwili, gdy wszedł do łazienki.
— Zamkn˛ełam oczy, jak wchodziłeś do wody — powiedziała, mrugajac
˛ do
niego spoza swoich grubych szkieł. — Nie odwiedzałeś mnie już od tak dawna. . .
— No wiesz. . . — wyjakał
˛ Harry, uginajac
˛ lekko kolana, żeby być absolutnie
pewnym, że Marta widzi tylko jego głow˛e — przecież nie wolno mi wchodzić do
twojej łazienki, prawda? To toaleta dla dziewczyn.
— Przedtem jakoś ci to nie przeszkadzało — powiedziała z wyrzutem Marta. — Wciaż
˛ tam przychodziłeś.
Była to prawda, choć tylko dlatego, że Harry, Ron i Hermiona uznali nieczynna˛ łazienk˛e Marty za bardzo dogodne miejsce do warzenia eliksiru wieloowocowego — zakazanego wywaru, który na cała˛ godzin˛e zamienił Harry’ego i Rona
w sobowtóry Crabbe’a i Goyle’a, co im pomogło dostać si˛e do pokoju wspólnego
Ślizgonów.
— Miałem niezła˛ awantur˛e za to, że tam wchodziłem — wyjaśnił Harry. Było to po cz˛eści prawda,˛ bo raz Percy przyłapał go, kiedy wychodził z łazienki
Marty. — Pomyślałem sobie, że lepiej tam nie wracać.
— Och. . . rozumiem — powiedziała ponuro Marta, wyciskajac
˛ sobie krost˛e
na podbródku. — W każdym razie. . . ja bym spróbowała zanurzyć to jajo w wodzie. Tak właśnie zrobił Cedrik Diggory.
— Jego też podgladałaś?
˛
— oburzył si˛e Harry. — Co ty sobie myślisz? Wślizgujesz si˛e tu wieczorami i podgladasz
˛
prefektów w kapieli?
˛
— Czasami — stwierdziła Marta, troch˛e zawstydzona — ale jeszcze nigdy nie
wychodziłam, żeby z kimś porozmawiać.
— Jestem zaszczycony! — mruknał
˛ ze złościa˛ Harry. — A teraz zamknij oczy!
Upewnił si˛e, że Marta zasłoniła dokładnie r˛ekami okulary, po czym wyszedł
z basenu, owinał
˛ si˛e ciasno r˛ecznikiem i poszedł po złote jajo.
Kiedy wszedł z powrotem do wody, Marta zerkn˛eła na niego przez palce i powiedziała:
— No, dalej, otwórz je pod woda!
˛
Harry zanurzył jajo w pienistej wodzie i otworzył je. Tym razem nie zaniosło
si˛e żałosnym j˛ekiem. Tym razem zaśpiewało bulgotliwie, tak że nie zrozumiał
słów.
— Musisz zanurzyć głow˛e pod wod˛e — powiedziała Marta, której pouczanie
go najwidoczniej sprawiało wielka˛ przyjemność. — No, śmiało!
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Harry wział
˛ gł˛eboki wdech, zanurzył si˛e i usiadł na marmurowym dnie basenu
wypełnionego różnokolorowymi babelkami,
˛
a wtedy usłyszał chór dziwacznych
głosów, wyśpiewujacych
˛
z otwartego jaja w jego dłoniach:
Szukaj nas tam tylko, gdzie słyszysz nasz głos,
Nad woda˛ nie śpiewamy, taki już nasz los,
A kiedy b˛edziesz szukał, zaśpiewamy tak:
To my mamy to, czego tobie tak brak.
Aby to odzyskać, masz tylko godzin˛e,
Której nie przedłużymy choćby i o krztyn˛e.
Po godzinie nadziej˛e przyjdzie ci porzucić,
A to, czego tak szukasz, nigdy już nie wróci.
Harry odbił si˛e od dna, wytknał
˛ głow˛e z piany i strzasn
˛ ał
˛ włosy z oczu.
— Słyszałeś? — zapytała Marta.
— Tak. . . „Szukaj nas tam tylko, gdzie słyszysz nasz głos”, jakbym potrzebował zach˛ety. . . Chwileczk˛e, musz˛e posłuchać jeszcze raz. — I zanurzył si˛e ponownie.
Musiał zanurzać si˛e trzykrotnie, zanim wyuczył si˛e słów piosenki na pami˛eć.
Potem brodził przez chwil˛e w wodzie, rozmyślajac
˛ ze zmarszczonym czołem,
a Marta siedziała cicho, przygladaj
˛ ac
˛ mu si˛e uważnie.
— Musz˛e poszukać ludzi, którzy nie moga˛ używać głosu nad woda.˛ . . —
powiedział powoli. — Kto to może być?
— Bystry to ty nie jesteś. . .
Tylko raz widział Mart˛e tak rozbawiona,˛ a było to wtedy, gdy Hermiona wypiła eliksir wielosokowy i twarz jej porosła futerkiem, a z tyłu wyrósł koci ogon.
Rozgladał
˛ si˛e po łazience, myślac.
˛ . . Jeśli te głosy można usłyszeć tylko pod
woda,˛ to chyba musza˛ należeć do jakichś podwodnych stworzeń. Podzielił si˛e
swoja˛ hipoteza˛ z Marta,˛ która uśmiechn˛eła si˛e do niego z wyższościa.˛
— To samo pomyślał Diggory. Leżał tutaj strasznie długo, wyt˛eżajac
˛ mózg.
Bardzo długo. . . Poznikały prawie wszystkie babelki.
˛
..
— Pod woda.˛ . . — powtórzył powoli Harry. — Marto, kto żyje w tym jeziorze
prócz wielkiej kałamarnicy?
— Och, mnóstwo różnych stworzeń. Czasami tam spływam. . . No wiesz, czasem nie mam innego wyjścia, jak ktoś spuści wod˛e w toalecie, kiedy si˛e tego nie
spodziewam.
Starajac
˛ si˛e nie myśleć o J˛eczacej
˛ Marcie spływajacej
˛ rura˛ do jeziora wraz
z zawartościa˛ toalety, Harry zapytał:
— No dobrze, ale czy sa˛ takie, co maja˛ ludzkie głosy? Zaraz. . .
Bo w tym momencie jego wzrok padł na obraz śpiacej
˛ nimfy wodnej.
— Marto, czy w jeziorze sa˛ trytony?
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— Znakomicie! — pochwaliła go, a jej grube szkła zamigotały. — Diggory’emu zaj˛eło to o wiele wi˛ecej czasu! A ona wtedy nie spała! — Marta wskazała
głowa˛ na syren˛e, a na jej ponurej twarzy pojawił si˛e wyraz obrzydzenia. — Chichotała, wdzi˛eczyła si˛e, błyskała tymi swoimi płetwami. . .
— A wi˛ec o to chodzi, tak? — zapytał podekscytowany Harry. — Drugie
zadanie polega na odnalezieniu w jeziorze trytonów i. . . i. . .
Ale nagle zdał sobie spraw˛e, o czym mówi i poczuł okropne ssanie w żoładku,
˛
jakby ktoś wyciagn
˛ ał
˛ zatyczk˛e na jego dnie. Nie był dobrym pływakiem, nie miał
w tym praktyki. Dudley chodził na nauk˛e pływania, ale ciotka Petunia i wuj Vernon nie kwapili si˛e, by i jego posłać, bez watpienia
˛
w nadziei, że pewnego dnia si˛e
utopi. Par˛e długości tego basenu przepłynał,
˛ ale jezioro to zupełnie co innego —
jest wielkie i bardzo, bardzo gł˛ebokie. . . A trytony na pewno mieszkaja˛ na samym
dnie. . .
— Marto — powiedział powoli — jak ja mam tam oddychać?
Oczy Marty nagle wypełniły si˛e łzami.
— Co za brak taktu! — mrukn˛eła, szukajac
˛ chusteczki.
— Co jest brakiem taktu? — zapytał zdumiony Harry.
— Mówić o oddychaniu w mojej obecności! — odpowiedziała piskliwie, a jej
głos potoczył si˛e echem po łazience. — Kiedy ja nie mog˛e. . . kiedy nie robiłam
tego. . . od wieków. . .
I ukryła twarz w chusteczce, wycierajac
˛ sobie hałaśliwie nos.
Harry przypomniał sobie, że Marta miała zawsze uraz na punkcie tego, że nie
żyje, choć nie okazywał tego żaden inny ze znanych mu duchów.
— Przepraszam — powiedział niecierpliwie. — Nie chciałem. . . po prostu
zapomniałem. . .
— Och, tak, bardzo łatwo zapomnieć, że Marta nie żyje — powiedziała, przełykajac
˛ łzy i patrzac
˛ na niego zapuchni˛etymi oczami. — Nikt za mna˛ nigdy nie
t˛esknił, nawet wtedy, kiedy jeszcze żyłam. A ile czasu upłyn˛eło, zanim odnaleźli
moje ciało. . . Wiem, bo siedziałam tam, czekajac
˛ na nich. Oliwia˛ Hornby weszła
do łazienki: „Znowu si˛e tu schowałaś, Marto, znowu si˛e dasasz?”,
˛
tak powiedziała. „Bo profesor Dippet prosił, żebym ci˛e odnalazła”. A potem zobaczyła moje
ciało. . . Oooch, nie zapomniała tego aż do śmierci, o to już zadbałam. Wciaż
˛ ja˛
n˛ekałam, wciaż
˛ jej to przypominałam, raz na weselu jej brata. . .
Ale Harry jej nie słuchał: rozmyślał o piosence trytonów. To my mamy to,
czego tobie tak brak. Zaraz. . . To brzmi, jakby ten wodny ludek zamierzał wykraść
coś, na czym mu bardzo zależy, coś, co musi odzyskać. Ale co?
— . . . no i potem oczywiście poszła do Ministerstwa Magii i naskarżyła na
mnie, wi˛ec musiałam tu wrócić i odtad
˛ mieszkam w mojej łazience.
— Dobra — mruknał
˛ Harry. — No, jestem już o wiele bliżej rozwiazania
˛
tej
zagadki. Zamknij znowu oczy, z łaski swojej, wychodz˛e.
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Wział
˛ jajo z dna basenu, wyszedł, wytarł si˛e, po czym włożył piżam˛e i szlafrok.
— A odwiedzisz mnie czasami w mojej łazience? — zapytała żałośnie Marta,
kiedy Harry podniósł peleryn˛e-niewidk˛e.
— Spróbuj˛e — odpowiedział, choć w duchu pomyślał, że odwiedziłby ja˛ tylko wtedy, gdyby pozatykały si˛e wszystkie inne toalety w całym zamku. — Do
zobaczenia, Marto. Dzi˛eki za pomoc.
— Do widzenia — j˛ekn˛eła ponuro, a kiedy zarzucił na siebie peleryn˛e-niewidk˛e, znikn˛eła wewnatrz
˛ jednego z kurków.
Znalazłszy si˛e w ciemnym korytarzu, sprawdził na Mapie Huncwotów, czy
nikt mu nie zagraża. Nie, droga wolna, kropki oznaczajace
˛ Filcha i Pania˛ Norris
tkwiły nadal w jego biurze. Nic innego si˛e nie poruszało, prócz Irytka, który krażył
˛
po Izbie Pami˛eci pi˛etro wyżej. Harry zrobił już pierwszy krok w kierunku wieży
Gryffindoru, kiedy nagle dostrzegł na mapie coś bardzo dziwnego.
Poruszał si˛e nie tylko Irytek. Jakaś kropka poruszała si˛e po pokoju w lewym
dolnym rogu mapy — w gabinecie Snape’a. Ale nie była opatrzona napisem „Severus Snape”. To był Bartemiusz Crouch.
Harry wytrzeszczył oczy. Pan Crouch miał być przecież tak chory, że nie mógł
chodzić do pracy ani przyjść na Bal Bożonarodzeniowy — wi˛ec co robi w Hogwarcie o pierwszej w nocy? Wpatrywał si˛e w kropk˛e, która krażyła
˛
po pokoju,
zatrzymujac
˛ si˛e to tu, to tam.
Zawahał si˛e, pomyślał. . . a potem wzi˛eła w nim gór˛e ciekawość. Odwrócił si˛e
i ruszył w przeciwnym kierunku, ku najbliższym schodom. Postanowił zobaczyć,
co Crouch robi w gabinecie Snape’a.
Zszedł po schodach na palcach, ale mimo to twarze na niektórych portretach
obracały si˛e za nim, zaintrygowane skrzypieniem podłogi i szelestem jego piżamy.
Zagł˛ebił si˛e w korytarz pi˛etro niżej, odgarnał
˛ gobelin wiszacy
˛ w połowie korytarza i odnalazł waskie
˛
schody — jedno z tajemnych przejść na skróty o dwa pi˛etra
w dół. Wciaż
˛ zerkał na map˛e, zastanawiajac
˛ si˛e nad ta˛ kropka.˛ Jakoś to nie pasowało do spokojnego, zawsze przestrzegajacego
˛
prawa pana Croucha, żeby łazić
po czyimś gabinecie w środku nocy. . .
A potem, w połowie schodów, nie myślac
˛ o tym, co robi, skoncentrowany
wyłacznie
˛
na osobliwym zachowaniu pana Croucha, trafił noga˛ na fałszywy stopień-pułapk˛e, o którym zwykle zapominał Neville. Noga mu si˛e zapadła i gdy
zachwiał si˛e gwałtownie, usiłujac
˛ utrzymać równowag˛e, złote jajo, wciaż
˛ mokre
po kapieli,
˛
wyślizn˛eło mu si˛e spod pachy — rzucił si˛e do przodu, by je złapać,
ale było za późno: jajo potoczyło si˛e po schodach, dudniac
˛ jak werbel — peleryna-niewidka zsun˛eła mu si˛e z ramion — chwycił ja˛ w ostatniej chwili — Mapa
Huncwotów wypadła mu z r˛eki i zleciała sześć stopni w dół. Uwi˛eziony po kolano
w fałszywym stopniu, nie mógł jej dosi˛egnać.
˛
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Złote jajo potoczyło si˛e pod gobelinem u stóp schodów, otworzyło si˛e i zacz˛eło zawodzić wniebogłosy na korytarzu. Harry wyciagn
˛ ał
˛ różdżk˛e, starajac
˛ si˛e
dosi˛egnać
˛ nia˛ Mapy Huncwotów, by zatrzeć obraz, ale mapa była za daleko. . .
Zarzucił peleryn˛e-niewidk˛e z powrotem na głow˛e, wyprostował si˛e, nasłuchujac
˛ uważnie i mrużac
˛ oczy ze strachu. . . i nagle. . .
— IRYTEK!
Nie było watpliwości:
˛
ten okrzyk nocnego łowcy mógł wydać tylko woźny
Filch. Harry usłyszał jego szybkie, szurajace
˛ kroki. . . coraz bliżej i bliżej. . . i jego
rozeźlony głos:
— Co to za hałasy? Obudzisz cały zamek! Dopadn˛e ci˛e, Irytku, dopadn˛e ci˛e,
a wtedy. . . A co to takiego?
Kroki Filcha zatrzymały si˛e, rozległ si˛e cichy szcz˛ek metalu i j˛eki ucichły —
Filch musiał podnieść jajo i zamknać
˛ je. Harry zamarł, nadal unieruchomiony
w zaczarowanym stopniu. Filch w każdej chwili może odgarnać
˛ tkanin˛e, spodziewajac
˛ si˛e zobaczyć Irytka, ale Irytka nie zobaczy, wi˛ec wejdzie po tych schodach,
natknie si˛e na Map˛e Huncwotów. .. na której zobaczy kropk˛e z napisem „Harry
Potter” dokładnie w tym samym miejscu, gdzie sam si˛e znajduje.
— Jajo? — usłyszał cichy głos Filcha u stóp schodów. — Moja kochana! —
Najwidoczniej towarzyszyła mu Pani Norris. — To jest turniejowa zagadka! Należy do któregoś z reprezentantów!
Harry’ego zemdliło, serce tłukło mu si˛e w piersi. . .
— IRYTKU! — ryknał
˛ radośnie Filch. — Ty złodzieju!
Odgarnał
˛ gwałtownie tkanin˛e i Harry zobaczył jego okropna˛ kapciowata˛ twarz
i wypukłe blade oczy wpatrzone w ciemne i (dla Filcha) opustoszałe schody.
— Kryjesz si˛e, tak? — powiedział cicho. — Ale ja i tak ci˛e dorw˛e, Irytku.
Ukradłeś turniejowa˛ zagadk˛e. Dumbledore wywali ci˛e za to na zbity pysk, ty plugawy złodzieju. . .
Filch zaczał
˛ wspinać si˛e po schodach, a tuż za nim jego chuda szara kotka.
Oczy Pani Norris świeciły jak latarki, utkwione — podobnie jak oczy jej pana —
w Harrym. Już kiedyś zastanawiał si˛e, czy peleryna-niewidka działa na koty, a teraz, trz˛esac
˛ si˛e ze strachu, patrzył, jak Filch zbliża si˛e coraz bardziej w swoim
starym flanelowym szlafroku. Szarpnał
˛ rozpaczliwie nog˛e, ale tylko zapadła si˛e
o par˛e cali gł˛ebiej. Za sekund˛e Filch natknie si˛e na map˛e. . .
— Filch? Co tu si˛e dzieje?
Filch zatrzymał si˛e o par˛e stopni niżej od Harry’ego. U stóp schodów stała
osoba, która mogła tylko pogorszyć sytuacj˛e Harry’ego — Snape. Miał na sobie
długa˛ szara˛ koszul˛e nocna˛ i wygladał
˛ na rozwścieczonego.
— To Irytek, panie profesorze — wyszeptał niech˛etnie Filch. — Zrzucił to
jajo po schodach.
Snape wspiał
˛ si˛e szybko po schodach i zatrzymał obok Filcha. Harry zacisnał
˛
z˛eby, przekonany, że lada chwila usłysza˛ głośne bicie jego serca.
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— Irytek? — powiedział cicho Snape, wpatrujac
˛ si˛e w złote jajo w r˛ekach
Filcha. — Przecież Irytek nie mógł dostać si˛e do mojego gabinetu. . .
— Jajo było w pana gabinecie, panie profesorze?
— Ależ nie! — żachnał
˛ si˛e Snape. — Ale usłyszałem ten hałas i j˛eki. . .
— Tak, panie profesorze, to właśnie to jajo. . .
— . . . wyszedłem, żeby zobaczyć, co to takiego. . .
— . . . to Irytek je rzucił, panie profesorze. . .
— . . . a kiedy przechodziłem koło swojego gabinetu, zobaczyłem, że pochodnie sa˛ zapalone, a drzwiczki kredensu otwarte! Ktoś w nim grzebał!
— Ale Irytek nie mógł. . .
— Wiem, że nie mógł, Filch! — warknał
˛ Snape. — Piecz˛etuj˛e swój gabinet zakl˛eciem, które może złamać tylko czarodziej! — Spojrzał w gór˛e schodów,
poprzez Harry’ego, a potem w dół, na korytarz. — Chc˛e, żebyś ze mna˛ poszedł
i pomógł mi odnaleźć tego intruza, Filch.
— Ja. . . tak jest, panie profesorze. . . ale. . .
Filch spojrzał t˛esknie w gór˛e schodów, prosto przez Harry’ego, który dobrze
wiedział, że woźny bardzo nie chce zrezygnować z zap˛edzenia Irytka w kozi róg.
Idź, j˛eknał
˛ Harry w duchu, idź ze Snape’em. . . no idź. . . Pani Norris machała
nerwowo ogonem, czajac
˛ si˛e tuż przy stopach Filcha. . . na pewno wyczuwa go
w˛echem. . . po co si˛e kapał
˛ w takiej ilości wonnej piany. . .
— Rzecz w tym, panie profesorze — powiedział Filch rozżalonym tonem —
że tym razem dyrektor musi mnie usłuchać. Irytek ukradł coś uczniowi, tym razem
moga˛ go raz na zawsze wyrzucić z zamku. . .
— Filch, guzik mnie obchodzi ten przekl˛ety poltergeist, w tej chwili ważne
jest to, że do mojego gabinetu. . .
Stuk. Stuk. Stuk.
Snape urwał w połowie zdania. Obaj z Filchem spojrzeli w dół. Mi˛edzy ich
głowami Harry dostrzegł u stóp schodów Szalonookiego Moody’ego. Miał na
sobie swój stary płaszcz podróżny, spod którego wygladała
˛
nocna koszula. Jak
zwykle opierał si˛e na długiej lasce.
— Co to, przyj˛ecie w piżamach? — zagrzmiał.
— Profesor Snape i ja usłyszeliśmy jakieś hałasy, panie profesorze — powiedział natychmiast Filch. — Poltergeist Irytek jak zwykle rzucał różnymi przedmiotami, a później profesor Snape odkrył, że ktoś włamał si˛e do jego gabine. . .
— Milcz! — syknał
˛ Snape do Filcha.
Moody zrobił jeszcze jeden krok w stron˛e schodów. Jego magiczne oko zatrzymało si˛e przez chwil˛e na Snapie, a potem, niewatpliwie,
˛
spocz˛eło na Harrym.
Harry’emu serce podskoczyło do gardła. Moody widzi przez peleryny-niewidki. . . Tylko on dostrzega cała˛ dziwność tej sceny. Snape w nocnej koszuli, Filch
ściskajacy
˛ złote jajo, a on, Harry, uwi˛eziony ponad nimi na schodach. Krzywe
wargi Moody’ego rozchyliły si˛e ze zdumienia. Przez par˛e sekund on i Harry pa300

trzyli sobie prosto w oczy. A potem Moody zamknał
˛ usta i zwrócił swoje niebieskie oko ponownie na Snape’a.
— Nie przesłyszałem si˛e, Snape? — zapytał powoli. — Ktoś włamał si˛e do
twojego gabinetu?
— Nieważne — odrzekł chłodno Snape.
— Przeciwnie — zagrzmiał Moody — to bardzo ważne. Komu mogła przyjść
ochota na włamanie si˛e do twojego gabinetu?
— To na pewno jakiś uczeń — powiedział Snape; żyła na spoconej skroni
pulsowała mu okropnie. — Już nieraz do tego dochodziło. Gin˛eły mi składniki
eliksirów z prywatnych zapasów. Na pewno uczniowie próbuja˛ sporzadzać
˛
jakieś
niedozwolone mikstury. . .
— Uważasz, że szukaja˛ składników eliksirów, tak? — warknał
˛ Moody. —
A niczego innego tam nie ukrywasz?
Harry zobaczył, że bladożółta twarz Snape’a zrobiła si˛e ceglasta, a żyła na
skroni zacz˛eła mu pulsować jeszcze szybciej.
— Dobrze wiesz, że niczego nie ukrywam, Moody — odpowiedział cichym,
jadowitym głosem — bo już sam przeszukałeś mój gabinet, i to bardzo dokładnie.
Twarz Moody’ego wykrzywił uśmiech.
— To przywilej aurora, Snape. Dumbledore mi polecił, żebym miał oko na. . .
— Tak si˛e składa, że Dumbledore mi ufa — wycedził Snape przez zaciśni˛ete
z˛eby. — Jakoś nie wierz˛e, że to on kazał ci szperać w moim gabinecie!
— Ależ oczywiście, Dumbledore ci ufa — zagrzmiał Moody. — To bardzo
ufny człowiek, prawda? Wierzy w druga˛ szans˛e. Ale ja. . . ja twierdz˛e, że sa˛ plamy,
które nie znikaja.˛ Plamy, które nigdy nie znikaja,˛ Snape, chyba wiesz, co mam na
myśli?
Nagle Snape zrobił coś bardzo dziwnego. Złapał si˛e za lewe przedrami˛e, jakby
go zabolało.
Moody zarechotał.
— Wracaj do łóżka, Snape.
— Nie b˛edziesz mnie nigdzie wysyłać! — syknał
˛ Snape, puszczajac
˛ swoje
rami˛e, jakby zły na samego siebie. — Mam takie samo prawo grasowania po tej
szkole po zmroku jak ty!
— No to grasuj stad
˛ — warknał
˛ Moody, a w jego głosie zabrzmiała groźba. —
Czasami mam ochot˛e natknać
˛ si˛e na ciebie w jakimś ciemnym korytarzu. . . Nawiasem mówiac,
˛ coś upuściłeś. . .
Harry poczuł si˛e tak, jakby ktoś dźgnał
˛ go rozpalonym szpikulcem, gdy zobaczył, że Moody wskazuje na Map˛e Huncwotów, wciaż
˛ leżac
˛ a˛ sześć stopni poniżej
niego. Kiedy Snape i Filch odwrócili si˛e we wskazanym kierunku, zrezygnował
z wszelkich środków ostrożności, podniósł r˛ek˛e pod peleryna˛ i pomachał nia˛ rozpaczliwie, żeby zwrócić uwag˛e Moody’ego, jednocześnie bezgłośnie wymawiajac
˛
słowa: „To moje! Moje!”
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Snape si˛egnał
˛ po map˛e, a na jego twarzy zaświtało zrozumienie.
— Accio pergamin!
Mapa poderwała si˛e, prześlizn˛eła mi˛edzy wyciagni˛
˛ etymi palcami Snape’a
i poszybowała w dół, prosto do rak
˛ Moody’ego.
— Pomyliłem si˛e — rzekł chłodno Moody. — To należy do mnie. . . musiałem
upuścić wcześniej. . .
Ale wzrok Snape’a przeniósł si˛e błyskawicznie z jaja w ramionach Filcha na
pergamin w r˛eku Moody’ego i Harry już wiedział, że Snape szybko skojarzy oba
fakty.
— Potter — powiedział cicho,
— Że co? — zapytał spokojnie Moody, zwijajac
˛ map˛e i chowajac
˛ ja˛ do kieszeni.
— Potter! — warknał
˛ Snape, po czym odwrócił głow˛e i spojrzał dokładnie
w to miejsce, w którym tkwił Harry, jakby go nagle zobaczył. — To jajo należy do
Pottera. Ten kawałek pergaminu należy do Pottera. Już go raz widziałem, poznaj˛e!
Tu gdzieś jest Potter! Potter, w swojej pelerynie-niewidce!
Wyciagn
˛ ał
˛ przed siebie r˛ece jak ociemniały i zaczał
˛ wspinać si˛e po schodach.
Harry widział, jak jego wielkie nozdrza drgaja,˛ próbujac
˛ go wyw˛eszyć. Uwi˛eziony
w stopniu-pułapce, Harry odchylił si˛e do tyłu, by uniknać
˛ palców Snape’a, ale za
chwil˛e. . .
— Tam nikogo nie ma, Snape! — zagrzmiał Moody. — Ale z wielka˛ przyjemnościa˛ wspomn˛e dyrektorowi, jak szybko pomyślałeś o Harrym Porterze!
— I co z tego? — warknał
˛ Snape, odwracajac
˛ si˛e do Moody’ego, ale r˛ece
miał nadal wyciagni˛
˛ ete, a jego palce zatrzymały si˛e zaledwie o par˛e cali od piersi
Harry’ego.
— A to, że Dumbledore bardzo chce si˛e dowiedzieć, kto czyha na tego chłopca! — powiedział Moody, podchodzac
˛ jeszcze bliżej do stóp schodów. — I ja też,
Snape. Bardzo jestem tego ciekaw. . .
Światło pochodni zadrgało na jego pokiereszowanej twarzy, tak że blizny
i ubytek w nosie wydawały si˛e gł˛ebsze i ciemniejsze niż zwykle.
Snape patrzył z góry na Moody’ego, a Harry nie widział wyrazu jego twarzy. Przez chwil˛e nikt si˛e nie poruszał i nikt nic nie mówił. Potem Snape powoli
opuścił r˛ece.
— Ja tylko sobie pomyślałem — rzekł, silac
˛ si˛e na spokój — że gdyby Potter
znowu wał˛esał si˛e noca˛ po zamku. . . to jego niezbyt chwalebny zwyczaj. . . to
trzeba by go powstrzymać. Dla. . . dla jego własnego bezpieczeństwa.
— Aha, rozumiem — powiedział cicho Moody. — A ty bardzo si˛e o niego
troszczysz, prawda?
Zapadło milczenie. Snape i Moody wciaż
˛ wpatrywali si˛e w siebie. Pani Norris
miaukn˛eła głośno, wyciagaj
˛ ac
˛ szyj˛e i wypatrujac
˛ źródła silnej woni babelkowej
˛
kapieli.
˛
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— Chyba wróc˛e do łóżka — stwierdził Snape.
— To najlepszy pomysł, jaki ci wpadł do głowy tej nocy — powiedział Moody. — Panie Filch, prosz˛e mi dać to jajko.
— Nie! — odpowiedział Filch, przyciskajac
˛ jajo do piersi jak nowo narodzonego syna. — Profesorze Moody, to jest dowód przest˛epstwa Irytka!
— To jest własność reprezentanta szkoły, któremu ukradł to Irytek — oświadczył Moody. — Oddaj mi je, prosz˛e.
Snape zszedł po schodach i minał
˛ Moody’ego bez słowa. Filch zacmokał na
Pania˛ Norris, która jeszcze przez kilka sekund wlepiała oczy w Harry’ego, po
czym odwróciła si˛e i pow˛edrowała za swoim panem. Harry, wciaż
˛ z trudem łapiac
˛
powietrze, usłyszał, jak Snape oddala si˛e korytarzem. Filch wr˛eczył Moody’emu
jajo i po chwili też zniknał,
˛ mruczac
˛ do Pani Norris:
— Nie przejmuj si˛e, maleńka. Rano zobaczymy si˛e z Dumbledore’em i opowiemy mu, co ten Irytek zmalował.
Trzasn˛eły drzwi. Harry patrzył z góry na Moody’ego, który postawił lask˛e na
pierwszym stopniu i zaczał
˛ si˛e wspinać ku niemu, postukujac
˛ przy każdym kroku.
— Mało brakowało, Potter — mruknał.
˛
— Taak. . . dzi˛ekuj˛e panu — wymamrotał Harry.
— A co to właściwie jest? — zapytał Moody, wyciagaj
˛ ac
˛ z kieszeni Map˛e
Huncwotów i rozkładajac
˛ ja.˛
— Mapa Hogwartu — odpowiedział Harry, który miał ogromna˛ nadziej˛e, że
Moody zaraz wyciagnie
˛
go ze stopnia-pułapki, bo noga już porzadnie
˛
go rozbolała.
— Na brod˛e Merlina — wyszeptał Moody, wpatrujac
˛ si˛e w map˛e, a jego magiczne oko zawirowało jak szalone. — No, no. . . to jest dopiero mapa, Potter!
— Tak, jest. . . bardzo użyteczna — przytaknał
˛ Harry; teraz już łzy napłyn˛eły
mu do oczu z bólu. — Panie profesorze, mógłby mi pan pomóc?
— Co? Och! Tak, oczywiście. . .
Chwycił go za r˛ece i pociagn
˛ ał.
˛ Noga Harry’ego wyskoczyła z pułapki, a on
sam szybko stanał
˛ o stopień wyżej.
Moody wciaż
˛ wpatrywał si˛e w map˛e.
— Potter. . . — powiedział powoli — czy nie udało ci si˛e przypadkiem zobaczyć, kto włamał si˛e do gabinetu Snape’a? Znaczy si˛e. . . na tej mapie?
— Ee. . . tak, widziałem. To był pan Crouch.
Magiczne oko Moody’ego przebiegło błyskawicznie po całej powierzchni mapy.
— Crouch? — powtórzył, wyraźnie zaniepokojony. — Jesteś tego pewny, Potter?
— Tak.
— Ale teraz już go tam nie ma — rzekł Moody, nadal przygladaj
˛ ac
˛ si˛e mapie. — Crouch. . . to bardzo, bardzo interesujace.
˛ ..
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Przez prawie minut˛e milczał, wpatrujac
˛ si˛e w map˛e. Harry mógłby przysiac,
˛
że ta wiadomość coś dla Moody’ego znaczyła i bardzo chciał wiedzieć co. Zastanawiał si˛e, czy odważy si˛e zapytać. Moody budził w nim l˛ek, choć dopiero co
pomógł mu uniknać
˛ straszliwych kłopotów.
— Panie profesorze. . . jak pan myśli, dlaczego pan Crouch chciał si˛e rozejrzeć
po gabinecie profesora Snape’a?
Magiczne oko Moodyego przeniosło si˛e, lekko drgajac,
˛ z mapy na twarz Harry’ego. Było to gł˛eboko penetrujace
˛ spojrzenie i Harry miał wrażenie, że Moody
bada go, zastanawiajac
˛ si˛e nad odpowiedzia.˛
— Ujmijmy to w nast˛epujacy
˛ sposób, Potter — mruknał
˛ w końcu. — Mówia,˛
że stary Szalonooki ma bzika na punkcie wyłapywania czarnoksi˛eżników. Ale
Szalonooki to nic, naprawd˛e nic w porównaniu z Bartym Crouchem.
Jego normalne oko nadal ogladało
˛
uważnie map˛e. Harry strasznie chciał dowiedzieć si˛e czegoś wi˛ecej.
— Panie profesorze — zagadnał
˛ ponownie. — Czy pan myśli. . . czy to może
mieć coś wspólnego z. . . Może pan Crouch sadzi,
˛
że coś tu si˛e dzieje. . .
— Na przykład? — zapytał ostro Moody.
Teraz Harry zastanowił si˛e, ile może mu powiedzieć. Nie chciał, by Moody
zaczał
˛ podejrzewać, że ma źródło informacji poza Hogwartem, bo wtedy mogłoby
dojść do niewygodnych pytań o Syriusza.
— No nie wiem — mruknał
˛ Harry. — Ostatnio dzieja˛ si˛e tu dziwne rzeczy,
prawda? Pisali o tym w „Proroku Codziennym”. Mroczny Znak na mistrzostwach
świata, ci śmierciożercy. . . i w ogóle. . .
Magiczne oko Moody’ego rozszerzyło si˛e gwałtownie, a normalne natychmiast zrobiło to samo.
— Bystry z ciebie chłopak, Potter — powiedział, a jego magiczne oko powróciło do Mapy Huncwotów. — Być może Crouch myśli podobnie. Bardzo możliwe. . . Ostatnio krażyły
˛
różne dziwne pogłoski, a Rita Skeeter walnie si˛e do tego
przyczyniła. Ludzie zaczynaja˛ si˛e bać. — Ponury uśmiech wykrzywił jego i tak
już koślawe wargi. — Och, tego nienawidz˛e najbardziej — mruknał,
˛ bardziej do
siebie niż do Harry’ego, utkwiwszy swoje magiczne oko w lewym dolnym rogu
mapy. — Nienawidz˛e śmierciożercy na wolności. . .
Harry wybałuszył na niego oczy. Czy to możliwe, że Moody ma na myśli to
samo, co on?
— A teraz ja ci zadam pytanie, Potter — rzekł Moody bardziej rzeczowym
tonem.
W Harrym serce zamarło: już wiedział, co teraz b˛edzie. Moody na pewno zapyta go, skad
˛ ma t˛e map˛e — w końcu był to bardzo podejrzany obiekt magiczny —
a opowieść, w jaki sposób trafiła w r˛ece Harry’ego, stawiała w watpliwym
˛
świetle nie tylko jego, ale i jego ojca, Freda i George’a Weasleyów, a także profesora
Lupina, ich ostatniego nauczyciela obrony przed czarna˛ magia.˛
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Moody machnał
˛ mu mapa˛ przed nosem, Harry wstrzymał oddech i. . .
— Czy mógłbym to sobie pożyczyć?
— Och! — wyrwało si˛e Harry’emu z ust. Bardzo był przywiazany
˛
do Mapy
Huncwotów, ale odczuł niesamowita˛ ulg˛e, widzac,
˛ że Moody wcale go nie pyta,
skad
˛ mapa pochodzi. No i pami˛etał, że ma wobec Moody’ego dług wdzi˛eczności. — Tak, oczywiście!
— Dobry z ciebie chłopak! — zagrzmiał Moody. — Ta mapa bardzo mi si˛e
przyda. . . Może właśnie tego mi brakowało. No, dobrze, a teraz do łóżka, Potter!
Idziemy!
Razem wspi˛eli si˛e po schodach; Moody wciaż
˛ wpatrywał si˛e w map˛e jak
w bezcenny skarb, który zobaczył po raz pierwszy w życiu. Doszli w milczeniu
aż do drzwi gabinetu Moody’ego, gdzie zatrzymali si˛e.
— Nie myślałeś nigdy o karierze aurora, Potter?
— Nie — odpowiedział Harry, całkowicie zbity z tropu tym pytaniem.
— Powinieneś to rozważyć — rzekł Moody, kiwajac
˛ głowa˛ i przygladaj
˛ ac
˛ si˛e
Harry’emu badawczo. — Tak, tak. . . A z innej beczki: tego złotego jajka chyba
nie wyprowadziłeś ot tak, na nocny spacer, co?
— Nie — odpowiedział Harry, szczerzac
˛ z˛eby. — Rozwiazywałem
˛
zagadk˛e.
Moody mrugnał
˛ do niego, a jego magiczne oko znowu zawirowało.
— Nic tak nie pomaga w rozwiazywaniu
˛
zagadek, jak nocna przechadzka,
Potter. No, zobaczymy si˛e rano.
Wszedł do swojego gabinetu, ponownie zerkajac
˛ na Map˛e Huncwotów, po
czym zamknał
˛ za soba˛ drzwi.
Harry powlókł si˛e do wieży Gryffindoru, rozmyślajac
˛ o Snapie, o Crouchu,
i o tym, co to wszystko znaczy. Dlaczego Crouch udawał, że jest chory, skoro
może odwiedzić Hogwart, kiedy tylko ma na to ochot˛e? Czego szukał w gabinecie
Snape’a?
A Moody uważa, że on, Harry, powinien zostać aurorem! Ciekawy pomysł. . .
Ale kiedy dziesi˛eć minut później wśliznał
˛ si˛e do swojego łóżka z czterema kolumienkami w rogach, zamknawszy
˛
uprzednio w kufrze złote jajo i peleryn˛e-niewidk˛e, pomyślał, że warto najpierw sprawdzić, jak bardzo pokiereszowani sa˛ inni
aurorzy, zanim wybierze si˛e taka˛ karier˛e.
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Drugie zadanie
A mówiłeś, że już rozwiazałeś
˛
zagadk˛e tego jaja! — zawołała z oburzeniem
Hermiona.
— Nie wydzieraj si˛e tak! — burknał
˛ Harry. — Chciałem po prostu zrobić to
dokładniej, rozumiesz?
On, Ron i Hermiona siedzieli na lekcji zakl˛eć przy jednym stoliku w końcu
klasy. Mieli dzisiaj ćwiczyć przeciwieństwo zakl˛ecia przywołujacego
˛
— zakl˛ecie
odsyłajace.
˛ W obawie przed przykrymi w skutkach wypadkami profesor Flitwick
wr˛eczył każdemu uczniowi kilka poduszek, na których mieli ćwiczyć, żeby nikomu nie stała si˛e krzywda, gdy obiekt wymknie si˛e spod kontroli. Było to dobre założenie, ale w praktyce okazało si˛e nie do końca skuteczne. Neville, na przykład,
wciaż
˛ odsyłał o wiele ci˛eższe obiekty — w tym samego profesora Flitwicka.
— Po prostu zapomnij na minut˛e o tym przekl˛etym jajku, dobrze? — syknał
˛
Harry, kiedy profesor Flitwick przeleciał obok nich ze świstem i wyladował
˛
na
szczycie wielkiej szafy. — Próbuj˛e wam opowiedzieć o Snapie i Moodym. . .
Ta lekcja stwarzała idealne warunki do poufnej rozmowy, bo wszyscy zbyt
dobrze si˛e bawili, by zwracać na nich uwag˛e. Przez ostatnie pół godziny Harry
opowiadał im szeptem o wydarzeniach poprzedniej nocy.
— Snape powiedział, że Moody przeszukał jego gabinet? — szepnał
˛ Ron,
a oczy mu si˛e rozjarzyły. Machni˛eciem różdżki odesłał poduszk˛e, która poszybowała w powietrzu i straciła
˛
Parvati kapelusz z głowy. — A może Moody jest tutaj
po to, żeby mieć oko nie tylko na Karkarowa, ale i na Snape’a?
— Nie wiem, czy Dumbledore go o to prosił, ale na pewno właśnie to robi — odrzekł Harry, machnawszy
˛
różdżka˛ bez niezb˛ednego skupienia si˛e na tej
czynności, wobec czego jego poduszka tylko zsun˛eła si˛e leniwie ze stolika i pacn˛eła o podłog˛e. — Moody powiedział, że Dumbledore tylko dlatego pozwala Snape’owi zostać tutaj, bo daje mu druga˛ szans˛e czy coś w tym rodzaju. . .
— Co? — zdumiał si˛e Ron, otwierajac
˛ szeroko oczy; jego kolejna poduszka
zatoczyła wysoki łuk w powietrzu, odbiła si˛e od żyrandola i upadła ci˛eżko na biurko Flitwicka. — Harry, może Moody myśli, że to Snape wrzucił twoje nazwisko
do Czary Ognia!
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— Och, Ron — szepn˛eła Hermiona, kr˛ecac
˛ sceptycznie głowa˛ — już raz byliśmy przekonani, że Snape chce zabić Harry’ego, a okazało si˛e, że ratował mu
życie, nie pami˛etasz?
Odesłała poduszk˛e, która przeleciała przez klas˛e i wyladowała
˛
w pudle, do
którego miały trafiać wszystkie poduszki. Harry spojrzał na Hermion˛e, zastanawiajac
˛ si˛e nad tym, co powiedziała. Tak, to prawda, że raz Snape uratował mu
życie, ale czy to nie dziwne, że tak Harry’ego nienawidzi, podobnie jak nienawidził jego ojca, kiedy byli razem w szkole? Uwielbia odejmować mu punkty i nigdy
nie traci okazji, by go ukarać, czy nawet postulować usuni˛ecie go ze szkoły.
— Ja bym si˛e tak nie przejmowała tym, co mówi Moody — ciagn˛
˛ eła Hermiona. — Dumbledore nie jest głupi. Słusznie zaufał Hagridowi i profesorowi Lupinowi, mimo że nikt inny by ich nie zatrudnił, wi˛ec dlaczego miałby si˛e pomylić
co do Snape’a, nawet jeśli Snape jest troch˛e. . .
— . . . zły — wpadł jej w słowo Ron. — Daj spokój, Hermiono, a dlaczego
łowcy czarnoksi˛eżników przeszukuja˛ jego gabinet?
— Dlaczego Crouch udaje, że jest chory? — zapytała Hermiona, ignorujac
˛
Rona. — To chyba troch˛e dziwne, że nie mógł być na Balu Bożonarodzeniowym,
a wślizguje si˛e tutaj potajemnie w środku nocy?
— Ty po prostu nie lubisz Croucha z powodu tej skrzatki, Mrużki — szepnał
˛
Ron, odsyłajac
˛ kolejna˛ poduszk˛e prosto w okno.
— A ty po prostu chcesz koniecznie Snape’a o coś posadzić
˛
— odpowiedziała
Hermiona, odsyłajac
˛ swoja˛ poduszk˛e zgrabnie do pudła.
— A ja po prostu chciałbym si˛e dowiedzieć, co zrobił Snape ze swoja˛ pierwsza˛ szansa,˛ jeśli otrzymał druga˛ — mruknał
˛ ponuro Harry, a jego poduszka, ku
jego wielkiemu zaskoczeniu, przeleciała przez pokój i wyladowała
˛
dokładnie na
poduszce Hermiony.
*

*

*

Spełniajac
˛ życzenie Syriusza, by mu donosić o wszystkich dziwnych sprawach, Harry wysłał mu tego wieczoru list, tym razem przez brazow
˛
a˛ sow˛e, opowiadajacy
˛ o włamaniu si˛e Croucha do gabinetu Snape’a i o rozmowie Moody’ego
ze Snape’em. Potem skupił si˛e gorliwie na najpilniejszym dla niego problemie:
jak dwudziestego czwartego lutego przeżyć godzin˛e pod woda.˛
Ron proponował, by ponownie użyć zakl˛ecia przywołujacego.
˛
Harry opowiedział mu kiedyś o akwalungach i Ron uważał, że można by przywołać coś takiego
z najbliższego miasta mugoli. Hermiona zdruzgotała ten plan, wykazujac,
˛ że nawet gdyby Harry’emu udało si˛e w ciagu
˛ godziny opanować sztuk˛e posługiwania
si˛e takim sprz˛etem, zostałby na pewno zdyskwalifikowany za złamanie Mi˛edzynarodowego Kodeksu Tajności Czarów. Trudno było bowiem założyć, że żaden
mugol nie zauważy akwalungu przelatujacego
˛
nad wioskami, polami i lasami.
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— Oczywiście idealnym rozwiazaniem
˛
byłaby transmutacja. No wiesz, jakbyś
si˛e transmutował w jakaś
˛ łódź podwodna˛ albo coś w tym rodzaju — oświadczyła. — Niestety, jeszcze nie przerabialiśmy transmutacji ludzkiej! To chyba b˛edzie
dopiero w szóstej klasie, a mógłbyś zrobić sobie duża˛ krzywd˛e, gdybyś próbował
transmutacji, nie majac
˛ poj˛ecia, jak to zrobić. . .
— Tak, nie mam zbyt wielkiej ochoty na paradowanie po Hogwarcie z peryskopem sterczacym
˛
z głowy — powiedział Harry. — Ale zawsze mog˛e zaatakować kogoś w obecności Moody’ego, a on mnie w coś przemieni. . .
— Tylko że raczej nie b˛edziesz miał wpływu na to, w co ci˛e przemieni, a to
dość duże ryzyko — powiedziała z powaga˛ Hermiona. — Uważam, że musisz
użyć jakiegoś zakl˛ecia.
Tak wi˛ec Harry, z niezbyt miłym przeczuciem, że wkrótce b˛edzie miał dość
biblioteki na całe życie, zakopał si˛e ponownie w stosach zakurzonych woluminów,
poszukujac
˛ zakl˛ecia, które pozwoli mu przeżyć bez tlenu. Chociaż jednak i on,
i Ron, i Hermiona szukali gorliwie we wszystkie przerwy obiadowe, wieczory
i całe weekendy, choć Harry dostał od profesor McGonagall pisemne pozwolenie
na korzystanie z działu Ksiażek
˛ Zakazanych, a nawet poprosił o pomoc zgryźliwa,˛
podobna˛ do s˛epa bibliotekark˛e, pania˛ Pince, nie znaleźli niczego, co pozwoliłoby
Harry’emu sp˛edzić godzin˛e pod woda˛ i przeżyć, by opowiedzieć, jak tam było.
Znajome dreszcze paniki zacz˛eły znowu n˛ekać Harry’ego i znowu trudno mu
było skupić si˛e na lekcjach. Jezioro, które dotad
˛ uważał po prostu za element krajobrazu, teraz przyciagało
˛
jego spojrzenie za każdym razem, gdy znalazł si˛e przy
oknie — wielka, stalowa masa zimnej wody, której mroczne i lodowate odm˛ety
zdawały mu si˛e tak odległe jak ksi˛eżyc.
Podobnie jak wówczas, gdy miał stanać
˛ oko w oko z rogogonem, czas pomykał, jakby ktoś zaczarował wszystkie zegary, by chodziły dziesi˛eć razy szybciej niż normalnie. Już tylko tydzień dzielił go od dwudziestego czwartego lutego
(wciaż
˛ jeszcze mam troch˛e czasu). . . Już tylko pi˛eć dni (tak, teraz już trzeba coś
znaleźć). . . Trzy dni (o Boże, musz˛e coś znaleźć. . . ).
Dwa dni przed data˛ turniejowych zmagań znowu przestał jeść. Jedyna˛ dobra˛
rzecza,˛ jaka go spotkała podczas śniadania, był powrót brazowej
˛
sowy, która˛ wysłał do Syriusza. Si˛egnał
˛ szybko po pergamin przywiazany
˛
do jej nóżki, rozwinał
˛
go i zobaczył najkrótszy list, jaki Syriusz kiedykolwiek do niego napisał:
Prześlij mi zwrotna˛ sowa˛ dat˛e najbliższego Hogsmeade.
Harry odwrócił pergamin i spojrzał z nadzieja˛ na druga˛ stron˛e, ale była pusta.
— W nast˛epny weekend — szepn˛eła Hermiona, która przeczytała list ponad
jego ramieniem. — Masz. . . weź moje pióro i natychmiast odeślij mu t˛e sow˛e.
Harry naskrobał dat˛e na drugiej stronie listu Syriusza, przywiazał
˛ pergamin
do nóżki sowy i obserwował, jak ptak wylatuje przez okno. Ale czego miałby si˛e
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spodziewać? Rady, jak przeżyć pod woda?
˛ Przecież tak mu zależało na tym, by
opowiedzieć Syriuszowi o Snapie i Moodym, że kompletnie zapomniał nadmienić
o zagadce złotego jaja.
— Dlaczego on chce si˛e dowiedzieć, kiedy b˛edzie nast˛epny wypad do Hogsmeade? — zapytał Ron.
— Nie mam poj˛ecia — mruknał
˛ Harry. Chwilowa radość na widok brazowej
˛
sowy już w nim zagasła. — Chodźcie, mamy opiek˛e nad magicznymi stworzeniami.
Od czasu powrotu do pracy Hagrid kontynuował lekcje o jednorożcach, choć
nie bardzo byli pewni dlaczego — czy dlatego, że zrezygnował już z prób oswojenia sklatek,
˛
czy dlatego, że pozostały mu tylko dwie, czy też chciał udowodnić,
że potrafi robić to, co profesor Grubbly-Plank. Okazało si˛e zreszta,˛ że wie o jednorożcach tyle, co o swoich ulubionych potworach, choć dawał jasno do zrozumienia, że nie sa˛ zbyt ciekawe, bo nie maja˛ jadowitych kłów.
Dzisiaj udało mu si˛e schwytać dwa młode jednorożce. W przeciwieństwie do
dorosłych okazów, źrebaki miały złota˛ sierść. Parvati i Lavender rozpływały si˛e
na ich widok, i nawet Pansy Parkinson musiała bardzo si˛e wyt˛eżyć, by nie okazać
swojego zachwytu.
— Łatwiej je wypatrzyć niż dorosłe — powiedział im Hagrid. — Robiom si˛e
srebrne, kiedy maja˛ ze dwa lata, a róg im wyrasta, jak maja˛ cztery. A całkiem
białe robiom si˛e, jak już zupełnie dorosna,˛ po siedmiu latach. Sa˛ bardziej ufne,
jak sa˛ malutkie, nie wnerwiaja˛ si˛e tak na chłopców. Ruszcie si˛e, podejdźcie bliżej,
możecie je sobie poklepać, dać im troch˛e cukru. . .
— Wszystko gra, Harry? — mruknał,
˛ odchodzac
˛ na bok, podczas gdy reszta
klasy zgromadziła si˛e wokół źrebiatek.
˛
— Tak — mruknał
˛ Harry.
— Tylko nerwy, nie?
— Troch˛e.
— Harry — rzekł Hagrid, klepiac
˛ go olbrzymia˛ dłonia˛ po ramieniu, tak że pod
Harrym ugi˛eły si˛e kolana — troch˛e miałem pietra, jak ci˛e zobaczyłem przed tym
rogogonem, ale teraz już wim, że za co si˛e nie złapiesz, to dasz rad˛e. W ogóle si˛e
o to nie martwi˛e. Dasz rad˛e i tyle. Roztrzaskałeś już t˛e łamigłówk˛e?
Harry kiwnał
˛ głowa,˛ ale kiedy to zrobił, natychmiast poczuł przemożna˛ ch˛eć
wyznania Hagridowi, że nie ma zielonego poj˛ecia, jak przeżyć godzin˛e na dnie
jeziora. Spojrzał na niego badawczo: może czasami zanurza si˛e w jeziorze w poszukiwaniu jakichś wodnych potworów? Bo na ziemi potrafi złowić wszystkie. . .
— Wygrasz, tyle ci powim — zagrzmiał Hagrid, klepiac
˛ go znowu po ramieniu, a Harry poczuł, że zapada si˛e na kilka cali w błotnista˛ ziemi˛e. — Ja to wim.
Ja to czuj˛e. Wygrasz, Harry, ja ci to mówi˛e.
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Harry po prostu nie mógł pozbawić Hagrida tego radosnego, ufnego uśmiechu. Odwzajemnił ten uśmiech z pewnym trudem i udajac,
˛ że bardzo go ciekawia˛
młode jednorożce, odszedł, by wraz z innymi poklepać je po złotych grzbietach.
W przeddzień drugiego zadania po południu Harry czuł si˛e tak, jakby pograżył
˛
si˛e w jakimś sennym koszmarze. Wiedział dobrze, że nawet gdyby jakimś cudem
udało mu si˛e trafić na skuteczne zakl˛ecie, było mało prawdopodobne, by opanował je przez jedna˛ noc. Jak mógł do tego dopuścić? Dlaczego wcześniej nie zabrał
si˛e za rozwiazanie
˛
tej zagadki? Dlaczego pozwalał swoim myślom bładzić
˛
na lekcjach? Może któryś z nauczycieli wspomniał kiedyś o oddychaniu pod woda?
˛
Słońce już zachodziło, a Harry, Ron i Hermiona wciaż
˛ siedzieli w bibliotece,
wertujac
˛ goraczkowo
˛
ksi˛egi zakl˛eć pi˛etrzace
˛ si˛e przed każdym z nich. Harry’emu
serce biło mocniej za każdym razem, gdy zobaczył słowo „woda”, ale najcz˛eściej
padało ono w zdaniu: „Weź dwa garnce wody, pół funta pokruszonych liści mandragory i traszk˛e. . . ”
— To beznadziejne — powiedział sm˛etnie Ron z drugiego końca stołu. — Nie
ma nic. Nic. Najbliższe jest zakl˛ecie osuszajace,
˛ do likwidowania kałuży i sadzawek, ale jeziora tym si˛e nie osuszy, nie ma siły.
— Musi coś być — mrukn˛eła Hermiona, przysuwajac
˛ bliżej świec˛e. Oczy
miała już tak zm˛eczone, że śl˛eczała nad Dawnymi i w ludzkiej niepami˛eci pogra˛
żonymi zakl˛eciami i urokami z nosem tuż nad drobnym tekstem. — Nigdy by nie
postawili przed wami zadania niemożliwego do wykonania.
— Ale to zrobili — rzekł Ron. — Harry, po prostu wleź do tego jeziora, wsadź
głow˛e pod wod˛e, ryknij na te trytony, żeby ci oddały to, co zw˛edziły, i czekaj. To
najlepsze, co możesz zrobić, stary.
— Jest jakiś sposób! — upierała si˛e Hermiona. — Musi być!
Brak tak potrzebnych informacji w bibliotece uważała za osobista˛ obraz˛e; jak
dotad
˛ ksiażki
˛ nigdy jej nie zawiodły.
— Wiem, co należało zrobić — powiedział Harry, z głowa˛ pochylona˛ nad
Zuchwałymi sztuczkami poskramiajacymi
˛
sprytnych zuchwalców. — Trzeba si˛e
było nauczyć, jak zostać animagiem, tak jak Syriusz.
— No jasne, mógłbyś si˛e zamienić w złota˛ rybk˛e, jakbyś tylko zechciał! —
ucieszył si˛e Ron.
— Albo w żab˛e — ziewnał
˛ Harry. Miał już dosyć.
— Trzeba lat, żeby zostać animagiem, trzeba si˛e zarejestrować i w ogóle —
mrukn˛eła Hermiona, śl˛eczac
˛ nad indeksem Dziwacznych dylematów czarodziejskich i ich rozwiazań.
˛
— Profesor McGonagall mówiła, że trzeba si˛e zarejestrować w Wydziale Niewłaściwego Używania Czarów, gdzie zapisuja,˛ w jakie zwierz˛e b˛edziesz si˛e zamieniać, jakie sa˛ jego cechy charakterystyczne, żeby tego nie
nadużywać do jakichś. . .
— Hermiono, ja żartowałem — westchnał
˛ Harry. — Wiem, że nie mam żadnej
szansy, by do rana opanować sztuk˛e zamieniania si˛e w żab˛e.
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— Co za bzdury — powiedziała Hermiona, zatrzaskujac
˛ Dziwaczne dylematy. — Kto by chciał skr˛ecać sobie w pierścionki włosy w nosie?
— Ja bym na to poszedł — odezwał si˛e głos Freda Weasleya. — Wszyscy by
o mnie mówili, no nie?
Harry, Ron i Hermiona podnieśli głowy. Zza półek z ksiażkami
˛
wyłonili si˛e
Fred i George.
— Co wy tu robicie? — zdziwił si˛e Ron.
— Szukamy was — odpowiedział George. — McGonagall chce ci˛e widzieć,
Ron. I ciebie, Hermiono.
— Dlaczego? — zapytała Hermiona, najwyraźniej bardzo zaskoczona.
— Nie wiem. Ale wygladała
˛
nie za bardzo — rzekł Fred.
— Mamy was przyprowadzić do jej gabinetu — dodał George.
Ron i Hermiona spojrzeli na Harry’ego, któremu coś przekr˛eciło si˛e w żoład˛
ku. Może profesor McGonagall zamierza ich zwymyślać? Może zauważyła, że
mu pomagaja,˛ a przecież sam ma dojść do tego, jak rozwiazać
˛ drugie zadanie?
— Spotkamy si˛e w pokoju wspólnym — powiedziała Hermiona, wstajac.
˛
Oboje z Ronem mieli przerażone miny. — Przynieś tyle tych ksiażek,
˛
ile zdołasz,
dobra?
— Dobra — mruknał
˛ niepewnie Harry.
O ósmej wieczorem pani Pince pogasiła lampy i wygoniła Harry’ego z biblioteki. Uginajac
˛ si˛e pod ci˛eżarem tylu ksiażek,
˛
ile zdołał unieść, Harry wrócił
do pokoju wspólnego Gryffindoru, zaciagn
˛ ał
˛ stolik w kat
˛ i dalej wertował woluminy. Nic nie znalazł w Zwariowanych zakl˛eciach dla lekko stukni˛etych magów,
nic w Przewodniku po magii średniowiecznej, ani jednej wzmianki o podwodnych
eskapadach w Antologii zakl˛eć osiemnastowiecznych, ani w Groźnych mieszkańcach gł˛ebin i w Ukrytych mocach, o których posiadaniu nie masz poj˛ecia i z którymi nie wiesz, co poczać,
˛ kiedy już zmadrzejesz.
˛
Krzywołap wspiał
˛ mu si˛e na kolana i zwinał
˛ w kł˛ebek, mruczac
˛ głośno. W pokoju wspólnym powoli robiło si˛e pusto. Ludzie wychodzili, życzac
˛ mu powodzenia wesołym i beztroskim tonem, tak jak Hagrid, najwyraźniej przekonani, że jutro
zadziwi ich kolejnym wspaniałym wyczynem, podobnie jak podczas pierwszego
zadania. Harry tylko kiwał głowa,˛ bo w gardle tkwiło mu coś, co bardzo przypominało piłk˛e golfowa.˛ Za dziesi˛eć dwunasta siedział już zupełnie sam w pokoju,
z Krzywołapem na kolanach. Przewertował wszystkie ksiażki,
˛
a Rona i Hermiony
wciaż
˛ nie było.
To już koniec, powiedział sobie w duchu. Tego si˛e po prostu nie da zrobić.
Trzeba jutro zejść nad jezioro i oświadczyć s˛edziom, że. . .
Wyobraził sobie, jak im wyjaśnia, że nie może podjać
˛ si˛e kolejnego zadania. Już widział min˛e Bagmana i jego wytrzeszczone oczy, już widział uradowany uśmiech Karkarowa, szczerzacego
˛
żółte z˛eby. Prawie słyszał Fleur Delacour,
mówiac
˛ a:
˛ „Ja wiedziała. . . on za muodi, on na to za mali”. Zobaczył Malfoya
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błyskajacego
˛
przed tłumem plakietka˛ z napisem: POTTER CUCHNIE, zobaczył
strapiona,˛ zastygła˛ w wyrazie niedowierzania twarz Hagrida. . .
Zapominajac,
˛ że Krzywołap leży mu na kolanach, wstał nagle; rudy kot prychnał
˛ ze złościa,˛ kiedy wyladował
˛
na podłodze, spojrzał na niego z wyrzutem i odszedł, postawiwszy sztywno ogon podobny do szczotki do butelek, ale Harry już
p˛edził po spiralnych schodach do dormitorium, już łapał peleryn˛e-niewidk˛e, już
wracał do biblioteki. Zamierzał sp˛edzić tam nawet cała˛ noc, jeśli b˛edzie musiał.
— Lumos — szepnał
˛ kwadrans później, otwierajac
˛ drzwi biblioteki.
Z zapalona˛ różdżka˛ skradał si˛e wzdłuż półek z ksiażkami,
˛
ściagaj
˛ ac
˛ z nich
coraz wi˛ecej i wi˛ecej tomów — ksiażki
˛ o urokach i zakl˛eciach, ksiażki
˛ o wodnikach i podwodnych potworach, ksiażki
˛ o słynnych czarownicach i czarodziejach,
o wszystkim, co mogło si˛e łaczyć
˛
z koniecznościa˛ przeżycia pod woda.˛ Zaniósł
t˛e stert˛e na jeden ze stołów i zabrał si˛e do roboty, przerzucajac
˛ stronice w świetle waskiego
˛
promienia światła tryskajacego
˛
z końca różdżki, od czasu do czasu
zerkajac
˛ na zegarek. . .
Pierwsza w nocy. . . druga. . . Padał na nos, oczy go piekły, ale wciaż
˛ powtarzał
sobie: Na pewno w tej ksiażce.
˛
. . w nast˛epnej. . . w nast˛epnej. . .
Syrena na malowidle w łazience prefektów zaśmiewała si˛e perliście. Harry
podrygiwał jak korek w pienistej wodzie, a ona trzymała Błyskawic˛e tuż nad jego
głowa.˛
— No, dalej, złap ja!
˛ — chichotała złośliwie. — Podskocz!
— Nie mog˛e — wydyszał Harry, wyciagaj
˛ ac
˛ r˛ek˛e po Błyskawic˛e i starajac
˛ si˛e
nie opaść na dno. — Oddaj mi ja!
˛
Ale wodna nimfa tylko dźgn˛eła go boleśnie w żebra końcem miotły, zanoszac
˛
si˛e śmiechem.
— To boli. . . przestań. . . auu!
— Harry Potter musi si˛e obudzić, sir!
— Przestań mnie dźgać. . .
— Zgredek musi dźgać Harry’ego Pottera, sir, on musi si˛e obudzić!
Otworzył oczy. Nadal był w bibliotece; peleryna-niewidka zsun˛eła mu si˛e
z głowy, kiedy zasnał,
˛ z policzkiem na stronicy z tytułem: Gdzie jest różdżka, jest
i sposób. Wyprostował si˛e i poprawił sobie okulary na nosie, mrugajac
˛ w świetle
dnia.
— Harry Potter musi si˛e spieszyć! — zaskrzeczał Zgredek. — Drugie zadanie
rozpocznie si˛e za dziesi˛eć minut, a Harry Potter. . .
— Za dziesi˛eć minut? — wychrypiał Harry. — Dziesi˛eć. . . dziesi˛eć minut?
Spojrzał na zegarek. Zgredek miał racj˛e. Było dwadzieścia po dziewiatej.
˛ Coś
wielkiego i bardzo ci˛eżkiego osun˛eło si˛e z jego piersi do brzucha.
— Szybciej, Harry Potter, sir! — piszczał Zgredek, ciagn
˛ ac
˛ go za r˛ekaw. —
Harry Potter powinien już być nad jeziorem razem z innymi reprezentantami, sir!
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— Już za późno, Zgredku! — j˛eknał
˛ Harry. — Nie wykonam tego zadania, nie
wiem jak. . .
— Harry Potter wykona to zadanie! — zaskrzeczał Zgredek. — Zgredek wiedział, że Harry Potter nie znalazł właściwej ksiażki,
˛
wi˛ec Zgredek zrobił to za
niego!
— Co? Przecież ty nie wiesz, jakie b˛edzie drugie zadanie!
— Zgredek wie, sir! Harry Potter ma si˛e zanurzyć w jeziorze, żeby odnaleźć
swojego Wisiela. . .
— Co odnaleźć?
— . . . i odebrać swojego Wisiela trytonom!
— Jakiego Wisiela?
— Swojego Wisiela, sir, swojego Wisiela. . . Wisiela, który dał Zgredkowi
sweter!
Zgredek zaczał
˛ szarpać skurczony kasztanowy sweter, który miał na sobie.
— Co? — wydyszał Harry. — A wi˛ec chodzi o Rona?
— O to, czego Harry’emu Porterowi b˛edzie najbardziej brak! — pisnał
˛
skrzat. — A po godzinie. . .
— . . . nadziej˛e przyjdzie ci porzucić — wyrecytował Harry, wpatrujac
˛ si˛e ze
zgroza˛ w skrzata. — A to, czego tak szukasz, nigdy już nie wróci. Zgredku, co ja
mam robić?
— Harry Potter ma to zjeść, sir! — zaskrzeczał Zgredek, si˛egajac
˛ do kieszeni spodenek i wyciagaj
˛ ac
˛ kł˛ebek czegoś, co wygladało
˛
na oślizgłe, szarozielone
ogony szczurów. — Tuż przed zanurzeniem si˛e w jeziorze, sir. To skrzeloziele!
— Co to da? — zapytał Harry, patrzac
˛ na skrzeloziele.
— Harry Potter b˛edzie mógł oddychać pod woda,˛ sir!
— Zgredku — powiedział goraczkowo
˛
Harry — jesteś tego pewny?
Jeszcze nie zapomniał, że kiedy ostatnim razem Zgredek chciał mu „pomóc”,
skończyło si˛e to całkowitym zanikiem kości w jego prawym ramieniu.
— Zgredek jest tego bardzo pewny, sir! — zapiszczał z przej˛eciem skrzat. —
Zgredek słyszy różne rzeczy, sir, Zgredek jest domowym skrzatem, chodzi sobie po całym zamku, żeby rozpalać w kominkach i zamiatać podłogi, i Zgredek
słyszał, jak profesor McGonagall i profesor Moody rozmawiaja˛ w pokoju nauczycielskim o drugim zadaniu. Zgredek nie pozwoli, by Harry Potter utracił swojego
Wisiela!
Harry pozbył si˛e resztek watpliwości.
˛
Zerwał si˛e na nogi, ściagn
˛ ał
˛ z siebie peleryn˛e-niewidk˛e, wepchnał
˛ ja˛ do torby, złapał skrzeloziele i wsadził je do kieszeni,
a potem wybiegł z biblioteki, ze Zgredkiem depczacym
˛
mu po pi˛etach.
— Zgredek powinien być w kuchni, sir! — zapiszczał skrzat, gdy wypadli na
korytarz. — Zgredka tam nie b˛edzie. . . Powodzenia, Harry Potter, sir, powodzenia!
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— Do zobaczenia, Zgredku! — krzyknał
˛ Harry i pop˛edził korytarzem, a potem
po schodach, przeskakujac
˛ po trzy stopnie.
W sali wejściowej było już tylko kilkunastu maruderów, wszyscy wychodzili
po śniadaniu z Wielkiej Sali i tłoczyli si˛e w d˛ebowych drzwiach frontowych, by
udać si˛e nad jezioro. Wytrzeszczyli oczy na Harry’ego, gdy śmignał
˛ obok nich,
i p˛edzac
˛ na jasne, zimne błonia, o mały włos nie przewrócił na kamiennych schodkach Colina i Dennisa Creeveyów.
Zbiegajac
˛ po łagodnym zboczu do jeziora, zobaczył, że trybuny, które w listopadzie otaczały zagrod˛e dla smoków, wznosiły si˛e teraz nad przeciwległym
brzegiem jeziora, odbijajac
˛ si˛e w ciemnej wodzie. Wszystkie miejsca były zaj˛ete,
a gwar podnieconych głosów niósł si˛e ponad woda.˛ Harry biegł ile sił w nogach
ku stanowisku s˛edziów, którzy zasiedli przy udrapowanym złotogłowiem stole tuż
nad kraw˛edzia˛ wody. Stali tam już Cedrik, Fleur i Krum i z ciekawościa˛ obserwowali sprint Harry’ego.
— Jestem. . . już. . . — wydyszał Harry, zatrzymujac
˛ si˛e gwałtownie w błocie
i przypadkowo ochlapujac
˛ Fleur.
— Gdzie ty byłeś? — rozległ si˛e apodyktyczny, gderliwy głos. — Zaraz zaczynamy!
Harry rozejrzał si˛e. Percy Weasley siedział przy stole s˛edziowskim — pana
Croucha znowu nie było.
— Spokojnie, spokojnie, Percy! — powiedział Ludo Bagman, który patrzył
na Harry’ego z wyraźna˛ ulga.˛ — Pozwólmy mu złapać oddech!
Dumbledore uśmiechnał
˛ si˛e do Harry’ego, ale Karkarow i madame Maxime
najwyraźniej nie ucieszyli si˛e na jego widok. . . Po ich minach można było poznać,
że już mieli nadziej˛e, że si˛e nie stawi.
Harry pochylił si˛e, wspierajac
˛ r˛ece na kolanach i z trudem łapiac
˛ oddech.
W boku kłuło go tak, jakby miał nóż wbity mi˛edzy żebra, ale nie było czasu,
by temu zaradzić, bo Ludo Bagman krażył
˛ już mi˛edzy zawodnikami, rozstawiajac
˛ ich wzdłuż brzegu co dziesi˛eć stóp. Harry znalazł si˛e na samym końcu, za
Krumem, który miał na sobie spodenki kapielowe,
˛
a w r˛eku różdżk˛e.
— W porzadku,
˛
Harry? — szepnał
˛ Bagman, gdy przesunał
˛ go o par˛e stóp dalej
od Kruma. — Wiesz, co masz robić?
— Tak — wydyszał Harry, masujac
˛ sobie żebra.
Bagman klepnał
˛ go po ramieniu i wrócił do stołu s˛edziów, po czym wycelował różdżka˛ w swoje gardło, jak to uczynił podczas finału mistrzostw świata
w quidditchu, powiedział: Sonorus!, a jego tubalny głos potoczył si˛e ponad woda˛
ku trybunom.
— Zatem nasi reprezentanci sa˛ już gotowi do drugiego zadania, które rozpocznie si˛e na mój gwizdek. Maja˛ dokładnie godzin˛e na odzyskanie tego, co utracili.
Licz˛e do trzech! Raz. . . dwa. . . TRZY!
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Gwizdek rozdarł zimne, nieruchome powietrze. Z trybun zagrzmiały oklaski
i okrzyki. Harry, nie patrzac,
˛ co robia˛ inni zawodnicy, ściagn
˛ ał
˛ buty i skarpetki,
wyjał
˛ z kieszeni garść skrzeloziela, wepchnał
˛ je sobie w usta i wszedł do jeziora.
Woda była tak zimna, że skóra na nogach zapiekła go, jakby wchodził w ogień.
Mokra szata zacz˛eła mu ciażyć,
˛
gdy zanurzył si˛e gł˛ebiej — teraz woda si˛egała mu
już za kolana, a szybko dr˛etwiejace
˛ stopy ślizgały si˛e w szlamie i na płaskich,
śliskich kamieniach. Żuł gorliwie skrzeloziele, nieprzyjemnie ślimakowate i łykowate, jak macki ośmiornicy. Kiedy woda si˛egała mu już do pasa, zatrzymał si˛e,
przełknał
˛ i czekał, aż coś si˛e stanie.
Usłyszał śmiechy dochodzace
˛ z widowni i zrozumiał, że musi bardzo głupio wygladać,
˛
włażac
˛ do jeziora bez widocznych oznak jakiejś magicznej mocy.
Górna cz˛eść ciała, jeszcze sucha, pokryła si˛e g˛esia˛ skórka;
˛ do połowy zanurzony
w lodowatej wodzie, z włosami targanymi przez ostry wiatr, zaczał
˛ gwałtownie
dygotać. Unikał patrzenia w stron˛e trybun: śmiech był coraz głośniejszy, słychać
było też gwizdy i szydercze okrzyki Ślizgonów.
A potem, zupełnie niespodziewanie, poczuł si˛e tak, jakby usta i nos zatkano
mu niewidzialna˛ poduszka.˛ Próbował odetchnać,
˛ ale tylko zakr˛eciło mu si˛e w głowie: płuca miał puste, a po obu stronach szyi poczuł ostry ból. . .
Złapał si˛e za szyj˛e i tuż za uszami wyczuł dwie wielkie szczeliny, których
górne brzegi trzepotały w zimnym powietrzu. Miał skrzela. Nie zastanawiajac
˛ si˛e
ani chwili, zrobił jedyna˛ rzecz, która wydała mu si˛e sensowna — rzucił si˛e w wod˛e
głowa˛ naprzód.
Pierwszy łyk lodowatej wody odczuł jak oddech życia. W głowie przestało
mu si˛e kr˛ecić, łyknał
˛ po raz drugi i poczuł, jak woda gładko przepływa mu przez
skrzela, wysyłajac
˛ do mózgu zbawczy tlen. Wyciagn
˛ ał
˛ przed siebie r˛ece i spojrzał
na nie. Były zielonkawe, jakby nieco przezroczyste, a. . . mi˛edzy palcami wyrosły
błony. Okr˛ecił si˛e w miejscu i spojrzał na swoje nagie stopy — wydłużyły si˛e,
a mi˛edzy palcami również pojawiły si˛e błony. A wi˛ec wyrosły mu płetwy!
I woda nie była już tak zimna. . . przeciwnie, teraz była przyjemnie chłodna. . .
jakby lekka, rzadka. Odbił si˛e od dna i machnał
˛ nogami, zdumiony, jak daleko
i szybko pomknał
˛ pod woda,˛ jak wyraźnie wszystko widzi. . . i wcale nie musi już
mrugać powiekami. Wkrótce wypłynał
˛ tam, gdzie musiało być bardzo gł˛eboko,
bo nie dostrzegał już dna. Przekoziołkował głowa˛ w dół i zanurkował w mroczna˛
toń.
Cisza dzwoniła mu w uszach, gdy szybował ponad tym dziwnym, mrocznym, zamglonym krajobrazem. Si˛egał wzrokiem zaledwie dziesi˛eć stóp wokół
siebie, wi˛ec kiedy pomykał przez wod˛e, coraz to nowe sceny wyłaniały si˛e nagle z ciemności: puszcze falujacych,
˛
splatanych
˛
czarnych wodorostów, rozległe
równiny mułu, upstrzone obłymi, błyszczacymi
˛
kamieniami. Płynał
˛ coraz gł˛ebiej
i dalej, ku środkowi jeziora, wpatrujac
˛ si˛e szeroko otwartymi oczami w szara˛ toń
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i w mroczne cienie przed soba˛ i pod soba,˛ tam, gdzie woda stawała si˛e nieprzezroczysta.
Małe rybki śmigały obok niego jak srebrne błyski. Par˛e razy wydało mu si˛e,
że przed nim porusza si˛e coś wi˛ekszego, ale kiedy si˛e zbliżał, odkrywał, że to
tylko wielka poczerniała kłoda albo g˛esty kłab
˛ wodorostów. Nigdzie nie było widać śladu innych reprezentantów, trytonów, Rona — czy, Bogu dzi˛eki, olbrzymiej
kałamarnicy.
Wysokie na dwie stopy, jasnozielone wodorosty rozpościerały si˛e przed nim
jak łaki
˛ wyrośni˛etej trawy. Wciaż
˛ patrzył przed siebie, nie mrugajac
˛ powiekami,
starajac
˛ si˛e rozpoznać zamglone kształty. . . kiedy nagle, bez żadnego ostrzeżenia,
coś złapało go za kostk˛e nogi.
Obrócił si˛e błyskawicznie i zobaczył druzgotka, małego, rogatego demona
wodnego, który wynurzywszy si˛e spomi˛edzy wodorostów, zacisnał
˛ długie palce
na jego nodze. Druzgotek obnażył kły i łypał na niego złowrogo. Harry szybko wcisnał
˛ swoja˛ płetwiasta˛ dłoń za pazuch˛e szaty, próbujac
˛ niezdarnie chwycić
różdżk˛e, ale w tym samym momencie z wodorostów wyskoczyły dwa kolejne
druzgotki, które chwyciły go za szat˛e i pociagn˛
˛ eły w dół.
— Relashio! — krzyknał
˛ Harry, ale z jego ust nie wydarł si˛e że żaden dźwi˛ek,
tylko wielka bańka powietrza.
Z różdżki, zamiast iskier, wystrzeliły ku druzgotkom strumienie zapewne
wrzacej
˛ wody, bo tam, gdzie ugodziły, pojawiły si˛e na ich zielonej skórze czerwone plamy. Harry wierzgnał
˛ mocno, oswobodził stop˛e z uścisku druzgotka i popłynał
˛ tak szybko, jak potrafił, jeszcze kilka razy strzelajac
˛ na oślep przez rami˛e
strumieniami ukropu. Co jakiś czas demony chwytały go za stopy, a wówczas
wierzgał z całej siły, by si˛e od nich uwolnić; w końcu poczuł, że trafił w rogata˛ czaszk˛e, a kiedy si˛e obejrzał, zobaczył oszołomionego druzgotka, z oczami
w zeza, odpływajacego
˛
powoli; jego towarzysze pogrozili Harry’emu pi˛eściami
i zapadli si˛e z powrotem w gaszcz
˛
wodorostów.
Harry zwolnił nieco, wsunał
˛ różdżk˛e do wewn˛etrznej kieszeni i rozejrzał si˛e,
znowu nasłuchujac.
˛ Zatoczył pełne koło w wodzie, a cisza jeszcze mocniej naparła
na b˛ebenki w uszach. Wiedział, że musi już być bardzo gł˛eboko, ale wciaż
˛ nic si˛e
nie poruszało, prócz falujacych
˛
wodorostów.
— Jak sobie radzisz?
Harry’emu wydało si˛e, że za chwil˛e dostanie ataku serca, albo że już go dostał.
Obrócił si˛e w miejscu i zobaczył przed soba˛ J˛eczac
˛ a˛ Mart˛e, patrzac
˛ a˛ na niego
spoza grubych, perłowych szkieł.
— Marto! — spróbował krzyknać
˛ Harry, ale i tym razem z ust wyleciał mu
jedynie wielki babel
˛ powietrza.
J˛eczaca
˛ Marta zachichotała.
— Powinieneś spróbować tam! — powiedziała, wskazujac
˛ r˛eka.˛ — Ja tam nie
popłyn˛e. Bardzo ich nie lubi˛e, zawsze mnie gonia,˛ jak si˛e zbliż˛e.
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Harry podzi˛ekował jej, podnoszac
˛ kciuk, i odpłynał,
˛ dbajac
˛ o to, by nie zbliżać
si˛e za bardzo do wierzchołków wodorostów, w obawie przed druzgotkami, które
mogły si˛e w nich czaić.
Płynał
˛ i płynał
˛ przynajmniej przez dwadzieścia minut. Teraz widział pod soba˛ rozległa˛ płaszczyzn˛e czarnego mułu, który kł˛ebił si˛e i wzbijał, gdy nad nim
przepływał. A potem, w końcu, usłyszał urywek piosenki trytonów:
. . . Aby zgub˛e odzyskać, masz tylko godzin˛e,
Której nie przedłużymy choćby i o krztyn˛e. . .
Harry popłynał
˛ szybciej i zobaczył przed soba˛ wielka˛ skał˛e pośród zamulonej
wody. Widniały na niej malowidła przedstawiajace
˛ trytony uzbrojone we włócznie
i polujace
˛ na wielka˛ kałamarnic˛e. Przepłynał
˛ obok skały, kierujac
˛ si˛e śpiewem
trytonów.
. . . pół czasu min˛eło, z szukaniem nie zwlekaj,
bo to, czego szukasz, właśnie tutaj czeka. . .
Z mroku wyłoniły si˛e nagle ze wszystkich stron prymitywne kamienne domostwa obrośni˛ete algami. Tu i tam, w ciemnych otworach okiennych widniały
twarze w niczym nie przypominajace
˛ syreny z malowidła w łazience prefektów. . .
Trytony miały szarawa˛ skór˛e i długie, zmierzwione, ciemnozielone włosy. Ich
oczy były żółte, podobnie jak nierówne z˛eby, a ich szyje zdobiły naszyjniki z otoczaków. Zerkały na Harry’ego, kiedy przepływał; dwa czy trzy wypłyn˛eły ze swoich pieczar, aby lepiej mu si˛e przyjrzeć, falujac
˛ pot˛eżnymi, srebrnymi, rybimi ogonami i ściskajac
˛ włócznie w dłoniach.
Harry przyspieszył, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e wokół siebie. Podwodnych pieczar było coraz wi˛ecej. Przy niektórych zobaczył ogrody wodorostów, a przy jednym
z otworów maleńkiego druzgotka przywiazanego
˛
do palika. Trytony nadpływały
ze wszystkich stron, przypatrujac
˛ mu si˛e z wielka˛ ciekawościa,˛ pokazujac
˛ sobie
jego płetwiaste dłonie i skrzek, zasłaniajac
˛ r˛ekami usta i wymieniajac
˛ uwagi. Harry opłynał
˛ jedna˛ ze skał i oczom jego ukazał si˛e bardzo dziwny widok.
Tłum trytonów unosił si˛e w wodzie mi˛edzy domami, ustawionymi wokół pustej przestrzeni, która wygladała
˛
jak podwodny odpowiednik rynku. Pośrodku
śpiewał chór, który wabił zawodników, a za nim wznosił si˛e prymitywny posag:
˛
olbrzymia postać trytona, wyciosana z jednego głazu. Do jego kamiennego ogona
przywiazane
˛
były cztery osoby.
Ron był przywiazany
˛
mi˛edzy Hermiona˛ i Cho Chang. Była też jakaś dziewczynka, która nie mogła mieć wi˛ecej niż osiem lat; po otaczajacym
˛
jej głow˛e obłoku srebrnych włosów Harry poznał, że może to być tylko siostra Fleur Delacour.
Wszyscy czworo zdawali si˛e pograżeni
˛
w gł˛ebokim śnie. Głowy chwiały im si˛e
lekko, a z ust wydobywały si˛e paciorki powietrza.
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Harry pomknał
˛ do uwi˛ezionych zakładników, troch˛e si˛e bojac,
˛ że trytony zniża˛ włócznie i zaatakuja˛ go, ale nic nie zrobiły. Liny z wodorostów, którymi przywiazano
˛
zakładników do posagu,
˛ okazały si˛e grube, śliskie i bardzo mocne. Przez
chwil˛e pomyślał o scyzoryku, który Syriusz podarował mu na Boże Narodzenie —
zamkni˛etym w kufrze, spoczywajacym
˛
w zamku o ćwierć mili stad.
˛
Rozejrzał si˛e po trytonach, po czym podpłynał
˛ do jednego z nich, wysokiego na siedem stóp, z długa,˛ zielona˛ broda˛ i naszyjnikiem z ostrych kłów rekina,
i spróbował pokazać na migi, że chce pożyczyć jego włóczni˛e. Tryton tylko si˛e
zaśmiał i potrzasn
˛ ał
˛ głowa.˛
— My nie pomagamy — powiedział ostrym, chrapliwym głosem.
— Daj spokój! — krzyknał
˛ Harry (ale tylko babelki
˛
wydobyły si˛e z jego ust)
i chciał mu wyszarpnać
˛ włóczni˛e z dłoni, ale tryton cofnał
˛ si˛e szybko, wciaż
˛ kr˛ecac
˛ głowa˛ i śmiejac
˛ si˛e.
Harry okr˛ecił si˛e w miejscu, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e goraczkowo
˛
wokół siebie. Coś
ostrego. . . cokolwiek. . .
Dno jeziora upstrzone było kamieniami. Zanurkował po jeden z nich, o wyjatkowo
˛
ostrych kraw˛edziach, po czym wrócił do posagu
˛ i zaczał
˛ nim rabać
˛
lin˛e,
która˛ był przywiazany
˛
Ron. Po kilku minutach ci˛eżkiej pracy lina puściła. Ron
zawisł, nadal uśpiony, par˛e cali nad dnem jeziora, kołyszac
˛ si˛e lekko wraz z falowaniem wody.
Harry rozejrzał si˛e. Nie było widać żadnego z reszty zawodników. Co z nimi?
Dlaczego si˛e tak spóźniaja?
˛ Podpłynał
˛ do Hermiony i zaczał
˛ uderzać kamieniem
w jej wi˛ezy. . .
Natychmiast pochwyciło go kilka par silnych, szarych rak.
˛ Z pół tuzina trytonów odciagało
˛
go od Hermiony, kr˛ecac
˛ zielonowłosymi głowami i zanoszac
˛ si˛e
śmiechem.
— Masz już swojego zakładnika — powiedział jeden z nich. — Zostaw innych. . .
— Ani mi si˛e śni! — krzyknał
˛ Harry, ale tylko cztery wielkie bable
˛ wyleciały
mu z ust.
— Twoim zadaniem jest uwolnienie twojego przyjaciela. Zostaw innych.
— ONA też jest moim przyjacielem! — ryknał
˛ Harry, wyciagaj
˛ ac
˛ r˛ece do
Hermiony, a spomi˛edzy warg wydobył mu si˛e olbrzymi srebrny babel.
˛
— Nie
pozwol˛e, by tutaj pomarli!
Głowa Cho spoczywała na ramieniu Hermiony, a srebrnowłosa dziewczynka
była widmowo zielona i blada. Harry zaczał
˛ si˛e wyrywać trytonom, ale zaśmiały
si˛e jeszcze bardziej i trzymały go mocno. Rozejrzał si˛e goraczkowo
˛
wokół siebie. Gdzie sa˛ pozostali zawodnicy? Czy starczy mu czasu, by wyciagn
˛ ać
˛ Rona
na powierzchni˛e i wrócić po Hermion˛e i te dwie dziewczyny? I czy je odnajdzie?
Zerknał
˛ na zegarek, żeby zobaczyć, ile mu jeszcze zostało czasu — ale zegarek
przestał chodzić.
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Nagle trytony zacz˛eły pokazywać sobie coś nad jego głowa.˛ Spojrzał tam i zobaczył płynacego
˛
ku nim Cedrika. Jego głow˛e otaczał olbrzymi babel,
˛
co sprawiało, że rysy mu si˛e dziwacznie poszerzyły i rozciagn˛
˛ eły.
— Zabładziłem!
˛
— powiedział bezgłośnie z przerażona˛ mina.˛ — Fleur i Krum
już tu płyna!
˛
Harry, czujac
˛ gł˛eboka˛ ulg˛e, obserwował, jak Cedrik wyciaga
˛ z kieszeni nóż
i uwalnia Cho. Chwycił ja˛ pod ramiona, pociagn
˛ ał
˛ w gór˛e i po chwili oboje znikn˛eli mu z oczu.
Harry rozgladał
˛ si˛e, wciaż
˛ czekajac.
˛ Gdzie jest Fleur? Gdzie Krum? Czasu
było coraz mniej, a słowa piosenki mówiły, że po godzinie zakładnicy pozostana˛
tu już na zawsze. . .
Trytony zacz˛eły nagle wrzeszczeć. Te, które go trzymały, rozluźniły uścisk,
patrzac
˛ poza siebie. Harry odwrócił si˛e i zobaczył coś potwornego, pomykajacego
˛
ku nim przez wod˛e: ludzkie ciało w kapielówkach.
˛
. . z głowa˛ rekina. To Krum!
Wygladało
˛
na to, że si˛e transmutował, ale nie do końca.
Rekin-człowiek podpłynał
˛ prosto do Hermiony i zaczał
˛ szarpać i kasać
˛ jej wi˛ezy. Niestety, nowe z˛eby Kruma były tak rozstawione, że nie mógłby nimi ukasić
˛
niczego, co jest mniejsze od delfina. Harry był pewny, że jeśli Krum nie b˛edzie
ostrożny, to rozerwie Hermion˛e na dwie cz˛eści. Rzucił si˛e ku niemu, uderzył go
mocno w rami˛e i podał mu kamień. Krum chwycił go i po kilku sekundach Hermiona była już wolna, a Krum objał
˛ ja˛ w pasie i ruszył szybko ku powierzchni,
nawet nie ogladaj
˛ ac
˛ si˛e na Harry’ego.
Co teraz? Gdyby tylko miał pewność, że Fleur zaraz nadpłynie. . . Ale nigdzie
jej nie widział. Nie, na nia˛ liczyć nie można. . .
Porwał z dna kamień odrzucony przez Kruma, ale trytony natychmiast otoczyły Rona i srebrnowłosa˛ dziewczynk˛e, kr˛ecac
˛ głowami.
Harry wyciagn
˛ ał
˛ różdżk˛e.
— Z drogi!
Tylko babelki
˛
wyleciały mu z ust, ale odniósł wrażenie, że trytony go zrozumiały, bo nagle przestały si˛e śmiać. Utkwiły żółte oczy w różdżce Harry’ego
i widać było, że sa˛ przestraszone. Mogły być ich tutaj całe zast˛epy, ale Harry
poznał po ich twarzach, że o magii wiedza˛ tyle, co wielka kałamarnica.
— Licz˛e do trzech! — krzyknał
˛ Harry, wypuszczajac
˛ z ust wielki strumień
p˛echerzyków, ale wystawił trzy palce, żeby si˛e upewnić, że zrozumiej a.˛ —
Raz. . . — zgiał
˛ jeden palec — dwa. . . — zgiał
˛ drugi palec. . .
Trytony rozpierzchły si˛e. Harry rzucił si˛e do srebrnowłosej dziewczynki i zaczał
˛ rabać
˛
lin˛e, która˛ była przywiazana
˛
do posagu.
˛ Udało si˛e! Objał
˛ dziewczynk˛e
w pasie, złapał Rona za szat˛e na karku i odepchnał
˛ si˛e mocno stopami od dna.
Powoli unosił si˛e w gór˛e. Nie mógł już korzystać ze swoich płetwiastych rak,
˛
wi˛ec tylko wymachiwał wściekle nogami, ale Ron i siostra Fleur ciażyli
˛
mu jak
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dwa worki kartofli, ciagn
˛ ac
˛ go w dół. . . Utkwił oczy w górze, wiedzac,
˛ że musi
być bardzo gł˛eboko, bo woda nad głowa˛ była bardzo ciemna. . .
Trytony również popłyn˛eły w gór˛e. Krażyły
˛
wokół niego z łatwościa,˛ przygladaj
˛ ac
˛ si˛e jego rozpaczliwym wysiłkom. . . Czy pociagn
˛ a˛ go w toń, kiedy upłynie wyznaczony czas? Może zjadaja˛ ludzi? Nogi mu dr˛etwiały, w barkach czuł
okropny ból, ale nie ustawał, cal po calu wlokac
˛ dwa bezwładne ciała ku górze,
ku upragnionej powierzchni. . .
Coraz trudniej było mu oddychać. Znowu rozbolała go szyja pod uszami. Powoli dotarło do niego, że usta ma pełne wody. . . ale robiło si˛e coraz jaśniej. . . tak,
już widać światło dzienne nad głowa.˛ . .
Machnał
˛ rozpaczliwie nogami i odkrył, że nie ma już płetw, tylko normalne
stopy. . . Woda wdzierała mu si˛e przez usta do płuc. . . Poczuł dziwne oszołomienie, ale wiedział już, że światło i powietrze sa˛ zaledwie dziesi˛eć stóp ponad nim.
Musi tam si˛e dostać. . . musi. . .
Zaczał
˛ wierzgać rozpaczliwie nogami. Wydawało mu si˛e, że mi˛eśnie wrzeszcza˛ w proteście, mózg nasiakł
˛ woda˛ jak gabka.
˛
. . Nie mógł oddychać, brakowało
mu tlenu. . . Jeszcze troch˛e. . . nie wolno przestać. . . jeszcze tylko troch˛e. . .
I nagle poczuł, że jego głowa przebija powierzchni˛e jeziora — cudowne,
chłodne, czyste powietrze sprawiło, że twarz go zapiekła, odetchnał
˛ gł˛eboko, czujac
˛ si˛e tak, jakby nigdy przedtem nie oddychał naprawd˛e. Dyszac
˛ ci˛eżko, wycia˛
gnał
˛ za soba˛ na powierzchni˛e Rona i dziewczynk˛e. Wokół niego wynurzały si˛e
z wody dzikie, zielonowłose głowy trytonów, ale teraz uśmiechały si˛e do niego.
Z trybun toczył si˛e ku niemu ogłuszajacy
˛ ryk tłumu, wszyscy powstali
z miejsc. Może myśla,˛ że Ron i ta mała dziewczynka sa˛ już martwi? Ale myla˛
si˛e: oboje otworzyli oczy; dziewczynka wygladała
˛
na przerażona˛ i oszołomiona,˛
ale Ron tylko wypluł olbrzymi strumień wody, zamrugał w jasnym świetle dnia,
odwrócił głow˛e do Harry ego i powiedział:
— Ale mokro, co? — A potem dostrzegł siostrzyczk˛e Fleur. — Po co ja˛ zabrałeś?
— Fleur si˛e nie pojawiła. . . nie mogłem jej tam zostawić — wydyszał Harry.
— Harry, ty kretynie! Uwierzyłeś w słowa tej piosenki? Przecież Dumbledore
nigdy by na to nie pozwolił!
— Ale w tej piosence. . .
— Tak śpiewały, ale tylko po to, żebyście pami˛etali o limicie czasu! Chyba
nie traciłeś tam czasu, żeby zostać bohaterem?!
Harry’emu zrobiło si˛e głupio, ale jednocześnie poczuł si˛e obrażony. Ronowi
łatwo tak mówić. Został uśpiony, w ogóle nie miał poj˛ecia, jak tam jest, na dnie
jeziora, w otoczeniu dzikich trytonów z włóczniami w r˛ekach, z tymi g˛ebami
i oczami, w których czaiła si˛e żadza
˛
mordu.
— No dobra — powiedział — teraz mi pomóż, ona chyba nie potrafi pływać.
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Razem podholowali siostr˛e Fleur do brzegu, gdzie stali już s˛edziowie, a ze
dwadzieścia trytonów, niby gwardia honorowa, płyn˛eło wokół nich i wyśpiewywało swoje okropne, skrzekliwe piosenki.
Pani Pomfrey krzatała
˛
si˛e wokół Hermiony, Kruma, Cedrika i Cho; wszyscy
byli już owini˛eci grubymi kocami. Dumbledore i Bagman uśmiechali si˛e z brzegu
do Harry’ego i Rona, Percy, który był jakiś dziwnie biały i jakby o wiele młodszy, już brodził ku nim przez płycizn˛e. Tymczasem madame Maxime próbowała
powstrzymać Fleur, która wygladała,
˛
jakby dostała ataku histerii, i wyrywała si˛e
jej jak szalona, najwyraźniej chcac
˛ wrócić do wody.
— Gabrielle! Gabrielle! Szi ona żyje? Szi nie ranioni?
— Nic jej nie jest! — próbował przekonać ja˛ Harry, ale był tak wyczerpany,
że z trudem mówił, wi˛ec nie był w stanie jej przekrzyczeć.
Percy złapał Rona wpół i wyprowadził na brzeg („Odwal si˛e, Percy, nic mi nie
jest!”), Dumbledore i Bagman podtrzymywali Harry’ego w pozycji stojacej,
˛
Fleur
wyrwała si˛e madame Maxime i ściskała swoja˛ siostr˛e.
— To byli druzgotki. . . zaatakowali mi. . . och, Gabrielle. . .
— Chodź tutaj — rozległ si˛e głos pani Pomfrey.
Złapała Harry’ego i zaciagn˛
˛ eła do Hermiony i reszty, owin˛eła go tak ciasno
kocem, że poczuł si˛e, jakby mu założono kaftan bezpieczeństwa, po czym wlała
mu siła˛ do gardła porcj˛e bardzo goracego
˛
wywaru. Para buchn˛eła mu z uszu.
— Harry, udało ci si˛e! — krzykn˛eła Hermiona. — Sam na to wpadłeś!
— No. . . — bakn
˛ ał
˛ Harry.
Chciał jej powiedzieć o Zgredku, ale zauważył, że Karkarow bacznie mu si˛e
przyglada.
˛ Był jedynym s˛edzia,˛ który nie ruszył si˛e od stołu, jedynym s˛edzia,˛
który nie okazywał oznak radości i ulgi ze szcz˛eśliwego powrotu Harry’ego, Rona
i siostry Fleur.
— Tak, zrobiłem to — powiedział, podnoszac
˛ nieco głos, żeby Karkarow go
usłyszał.
— Ty masz ziuka wodnego we włosach, Hermi-ona-ni-na — powiedział
Krum.
Harry odniósł wrażenie, że Krum chce zwrócić jej uwag˛e na siebie, może po
to, by jej przypomnieć, że to on wyciagn
˛ ał
˛ ja˛ dopiero co z jeziora, ale Hermiona
wyj˛eła sobie żuka z włosów niedbałym ruchem r˛eki i powiedziała:
— Ale nie zmieściłeś si˛e w limicie czasu, Harry. Nie mogłeś nas znaleźć?
— Nie, znalazłem was bardzo szybko. . .
Czuł si˛e coraz bardziej głupio. Teraz, kiedy już wyszedł z wody, wydało mu
si˛e oczywiste, że podj˛ete przez Dumbledore’a środki bezpieczeństwa nie pozwoliłyby na to, by któryś z zakładników utopił si˛e w jeziorze tylko dlatego, że któryś
z zawodników nie dotarł do niego we właściwym czasie. Dlaczego po prostu nie
złapał Rona i nie wypłynał
˛ z nim na powierzchni˛e? Byłby na brzegu pierwszy. . .
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Cedrik i Krum nie marnowali czasu na zajmowanie si˛e innymi zakładnikami, nie
potraktowali poważnie piosenki trytonów.
Dumbledore przykucnał
˛ przy kraw˛edzi wody, pograżony
˛
w rozmowie z wyjatkowo
˛
dziko wygladaj
˛ ac
˛ a˛ trytonka,˛ która chyba była wodzem podwodnej zgrai.
Wydawał z siebie jakieś skrzeki, podobne do tych, którymi porozumiewały si˛e
trytony nad woda:
˛ najwidoczniej mówił w ich j˛ezyku. W końcu wyprostował si˛e,
odwrócił do reszty s˛edziów i oznajmił:
— Myśl˛e, że przed przyznaniem punktów musimy odbyć narad˛e.
S˛edziowie skupili si˛e w ciasna˛ grupk˛e. Pani Pomfrey uwolniła Rona z uścisku
Percy’ego, przyprowadziła go do Harry’ego i reszty, dała mu koc i troch˛e ekstrapieprzowego eliksiru, po czym poszła zajać
˛ si˛e Fleur i jej siostra.˛ Fleur miała
wiele drobnych ran na twarzy i r˛ekach, szat˛e w strz˛epach, ale sprawiała wrażenie,
jakby jej to nie obchodziło. Nie pozwoliła też pani Pomfrey na przemycie swoich
ran.
— Pani zajmi si˛e Gabrielle — powiedziała, a potem zwróciła si˛e do Harry’ego: — Ty ja˛ uratowałeś. . . A ona nie była twoi zakładnik. . .
— Ano — mruknał
˛ Harry, który teraz pluł sobie w brod˛e, że nie zostawił
wszystkich trzech dziewczyn przywiazanych
˛
do posagu.
˛
Fleur pochyliła si˛e, pocałowała go dwa razy w każdy policzek (czuł, że twarz
mu płonie i nie byłby zaskoczony, gdyby mu z uszu ponownie buchn˛eła para),
a potem powiedziała do Rona:
— A ty też. . . ty pomogliś. . .
— Tak — odrzekł Ron, a w oczach błysn˛eła mu nadzieja — tak, troch˛e. . .
Fleur pochyliła si˛e ponownie i jego też pocałowała. Hermiona była wyraźnie
wściekła, ale właśnie w tym momencie zagrzmiał magicznie nagłośniony głos
Ludona Bagmana, tak że wszyscy podskoczyli, a na trybunach zaległa cisza.
— Panie i panowie, uzgodniliśmy już decyzj˛e. Przywódczyni trytonów, Murkus, opowiedziała nam dokładnie, co wydarzyło si˛e na dnie jeziora, i dlatego postanowiliśmy przyznać reprezentantom nast˛epujace
˛ liczby punktów na pi˛ećdziesiat
˛ możliwych. . . A wi˛ec w kolejności. . . Panna Fleur Delacour, choć zademonstrowała wspaniała,˛ skuteczna˛ znajomość zakl˛ecia bablogłowy,
˛
została zaatakowana przez druzgotki i nie udało si˛e jej dotrzeć do swojej zakładniczki. Otrzymuje
dwadzieścia pi˛eć punktów.
Oklaski z trybun.
— Zaslużilam na zero — mrukn˛eła Fleur, potrzasaj
˛ ac
˛ swa˛ wspaniała˛ głowa.˛
— Pan Cedrik Diggory, który również użył zakl˛ecia bablogłowy,
˛
pierwszy powrócił ze swoja˛ zakładniczka,˛ choć przekroczył o minut˛e limit czasu. — Ogłuszajace
˛ brawa Puchonów; Harry zauważył, że Cho obdarzyła Cedrika płomiennym
spojrzeniem. — Dlatego przyznajemy mu czterdzieści siedem punktów.
W Harrym serce zamarło. Skoro Cedrik nie zmieścił si˛e w limicie czasu, to co
dopiero on?
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— Pan Wiktor Krum dokonał niepełnej transmutacji, która jednak okazała si˛e
skuteczna, a powrócił drugi. Otrzymuje czterdzieści punktów.
Karkarow klaskał wyjatkowo
˛
głośno, a min˛e miał taka,˛ jakby Krum wygrał
już cały turniej.
— Pan Harry Potter użył skrzeloziela z bardzo dobrym skutkiem — ciagn
˛ ał
˛
Bagman. — Wrócił ostatni i znacznie przekroczył limit czasu. Przywódczyni trytonów poinformowała nas jednak, że pan Potter pierwszy dotarł do zakładników,
a opóźnienie zostało spowodowane tym, że chciał uwolnić ich wszystkich, a nie
tylko swojego.
Ron i Hermiona spojrzeli na niego troch˛e ze złościa,˛ a troch˛e z litościa.˛
— Wi˛ekszość s˛edziów — tu Bagman spojrzał na Karkarowa jak na zdechłego i wyjatkowo
˛
obrzydliwego szczura — uważa, że takie zachowanie świadczy
o godnym podziwu instynkcie moralnym i przyznała mu najwyższa˛ liczb˛e punktów. Jednak. . . w sumie pan Potter otrzymuje czterdzieści pi˛eć punktów.
Harry’emu coś podskoczyło w żoładku
˛
— teraz rywalizował już o pierwsze
miejsce z Cedrikiem. Ron i Hermiona, kompletnie zaskoczeni, wybałuszyli na
niego oczy, a potem roześmiali si˛e i zacz˛eli klaskać razem z reszta˛ tłumu.
— Ale zastroiłeś, Harry! — zawołał Ron, przekrzykujac
˛ hałas. — Nie byłeś
jednak tak t˛epy. . . Okazałeś instynkt moralny!
Fleur również klaskała głośno, ale Krum wyraźnie si˛e nadasał.
˛
Znowu próbował wciagn
˛ ać
˛ Hermion˛e w rozmow˛e, ale była zbyt zaj˛eta oklaskiwaniem Harry’ego, by go słuchać.
— Przed trzecim i ostatnim zadaniem nasi reprezentanci stana˛ o zmierzchu
dwudziestego czwartego czerwca — oznajmił Bagman. — A co ich czeka, dowiedza˛ si˛e dokładnie miesiac
˛ wcześniej. Dzi˛ekuj˛e wam za dzielne wspieranie wszystkich zawodników.
Już po wszystkim, pomyślał t˛epo Harry, kiedy pani Pomfrey zacz˛eła zaganiać
reprezentantów i zakładników do zamku, by przebrali si˛e w coś suchego. Już po
wszystkim, nie b˛edzie musiał martwić si˛e o nic aż do dwudziestego czwartego
czerwca.
Kiedy wspinał si˛e po kamiennych stopniach wiodacych
˛
do zamku, postanowił, że nast˛epnym razem, kiedy b˛edzie w Hogsmeade, kupi Zgredkowi po parze
skarpetek na każdy dzień roku.

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY SIÓDMY

Powrót Łapy
Jednym z najlepszych nast˛epstw drugiego zadania było to, że każdy chciał si˛e
dowiedzieć ze szczegółami, co wydarzyło si˛e na dnie jeziora, a to oznaczało, że
Ron znalazł si˛e w blasku reflektorów padajacych
˛
na Harry’ego. Harry zauważył,
że kolejne wersje opowieści Rona nieco si˛e od siebie różniły. Pierwsza wersja była chyba najbliższa prawdy, a w każdym razie zgadzała si˛e z opowieścia˛ Hermiony: Dumbledore uśpił wszystkich zakładników w gabinecie profesor McGonagall,
zapewniwszy ich uprzednio, że nic im nie grozi i że obudza˛ si˛e, gdy tylko wynurza˛ si˛e z wody. Tydzień później Ron snuł już mrożac
˛ a˛ krew w żyłach opowieść
o porwaniu i samotnej walce z uzbrojonymi po z˛eby trytonami, które musiały go
ci˛eżko pobić, aby dał si˛e w końcu przywiazać
˛ do posagu.
˛
— Ale miałem schowana˛ w r˛ekawie różdżk˛e — zapewniał Padm˛e Patii, która
teraz, kiedy stał si˛e obiektem powszechnego zainteresowania, zapałała do niego
sympatia˛ i zagadywała go za każdym razem, kiedy przechodził korytarzem. —
Mógłbym załatwić tych trytokretynów, gdybym tylko chciał.
— A co byś im zrobił, zachrapałbyś na nich? — zapytała złośliwie Hermiona.
Była w bojowym nastroju, gdyż wszyscy docinali jej, że jest osoba,˛ której tak
bardzo było brak Wiktorowi Krumowi.
Ronowi poczerwieniały uszy i od tego czasu wrócił do pierwszej wersji opisu
wydarzeń.
Od poczatku
˛ marca przestało już padać, siapić
˛ i mżyć, ale lodowata wichura
obdzierała im skór˛e z twarzy i rak,
˛ kiedy tylko wyszli na szkolne błonia. Zdarzały
si˛e opóźnienia w poczcie, bo sowy zdmuchiwało z kursu. Brazowa
˛
sowa, która˛
Harry wysłał do Syriusza z data˛ weekendu w Hogsmeade, wróciła podczas śniadania w piatkowy
˛
poranek; połowa piór sterczała jej nie w t˛e stron˛e, co trzeba.
Gdy tylko Harry odczepił od jej nóżki odpowiedź Syriusza, uciekła w obawie, że
zostanie znowu wysłana.
List Syriusza był prawie tak samo krótki jak poprzedni.
Czekaj przy końcu drogi wylotowej z Hogsmeade (za Derwiszem i Bangesem)
w niedziel˛e, o drugiej po południu. Przynieś tyle jedzenia, ile zdołasz.
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— Chyba nie wrócił do Hogsmeade? — zapytał Ron z niedowierzaniem w głosie.
— Na to jednak wyglada
˛ — zauważyła Hermiona.
— Nie mog˛e w to uwierzyć — powiedział Harry z niepokojem. — Jeśli go
złapia.˛ . .
— Do tej pory jakoś nie dał si˛e złapać, prawda? — pocieszył go Ron. —
A zreszta˛ w Hogsmeade już nie roi si˛e od dementorów.
Harry złożył list i zaczał
˛ rozmyślać. Prawd˛e mówiac,
˛ miał wielka˛ ochot˛e spotkać si˛e znowu z Syriuszem. Dlatego po południu, kiedy zbliżała si˛e ostatnia
w tym dniu lekcja — dwie godziny eliksirów — czuł si˛e o wiele lepiej niż zwykle,
zst˛epujac
˛ po schodach wiodacych
˛
do lochów.
Przed drzwiami klasy Snape’a stali Malfoy, Crabbe i Goyle w otoczeniu bandy
Ślizgonek, której przewodziła Pansy Parkinson. Wszyscy ogladali
˛
coś, czego Harry nie mógł dostrzec, i ryczeli ze śmiechu. Kiedy Harry, Ron i Hermiona zbliżyli
si˛e do nich, zza szerokich pleców Goyle’a wyjrzała mopsowata twarz Pansy.
— Sa!
˛ Już sa!
˛ — zachichotała, a Ślizgoni troch˛e si˛e rozstapili.
˛
Harry zobaczył, że Pansy trzyma w r˛ekach kolorowy tygodnik „Czarownica”.
Ruchome zdj˛ecie na okładce przedstawiało czarownic˛e z k˛edzierzawymi włosami,
która uśmiechała si˛e, pokazujac
˛ wszystkie z˛eby, i wskazywała różdżka˛ na wielkie
biszkoptowe ciasto.
— Znajdziesz tu coś, co na pewno ci˛e zainteresuje, Granger! — powiedziała
głośno Pansy i rzuciła jej magazyn.
Hermiona złapała go z zaskoczona˛ mina.˛ W tym momencie drzwi lochu si˛e
otworzyły i Snape gestem r˛eki zaprosił ich do środka.
Hermiona, Harry i Ron jak zwykle zaj˛eli stolik w końcu klasy. Kiedy tylko
Snape odwrócił si˛e do nich plecami, by wypisać na tablicy składniki dzisiejszego
eliksiru, Hermiona zacz˛eła pospiesznie przerzucać pod ławka˛ stronice magazynu. W końcu, na rozkładówce, znalazła to, czego szukała. Harry i Ron nachylili
si˛e bliżej. Kolorowe zdj˛ecie Harry’ego zdobiło krótki artykuł zatytułowany: SEKRETNE UTRAPIENIA HARRY’EGO POTTERA.
Chłopiec tak niezwykły — a jednak okazuje si˛e, że i on doznaje wszystkich mak
˛
towarzyszacych
˛
dojrzewaniu, pisze Rita Skeeter. Pozbawiony miłości od czasu tragicznej utraty rodziców, czternastoletni Harry Potter myślał, że znalazł w Hogwarcie pociech˛e w bliskim towarzystwie swojej dziewczyny, urodzonej w mugolskiej
rodzinie Hermiony Granger. Nie wiedział, że czeka go kolejny emocjonalny cios
w życiu, już tak boleśnie naznaczonym osobista˛ strata.˛
Okazało si˛e, że panna Granger, prosta, ale bardzo ambitna dziewczyna, ma
skłonność do słynnych czarodziejów, której sam Harry Potter nie mógł zaspokoić. Od czasu przybycia do Hogwartu Wiktora Kruma, bułgarskiego szukajacego,
˛
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mi obu chłopców. Krum, najwyraźniej usidlony przez przebiegła˛ pann˛e Granger,
już ja˛ zaprosił do Bułgarii na letnie wakacje i twierdzi, że „jeszcze nigdy nie czuł
czegoś takiego do żadnej dziewczyny”.
Być może jednak to niewatpliwe
˛
wdzi˛eki panny Granger wzbudziły takie zainteresowanie w tych biednych chłopcach.
„Ona jest okropnie brzydka”, mówi Pansy Parkinson, ładna i pełna życia
uczennica czwartej klasy, „ale jest bystra i nie miałaby trudności ze sporzadze˛
niem napoju miłosnego. Myśl˛e, że właśnie w ten sposób ich omotała”.
Napoje miłosne sa,˛ rzecz jasna, zakazane w Hogwarcie i Albus Dumbledore
na pewno zechce zbadać te pogłoski. A tymczasem sympatycy Harry’ego Pottera
musza˛ si˛e zadowolić nadzieja,˛ że nast˛epnym razem powierzy swe serce jakiejś
lepszej kandydatce.
— A mówiłem ci! — syknał
˛ Ron do Hermiony, która gapiła si˛e w artykuł,
zupełnie oniemiała. — Mówiłem ci, żebyś nie obrażała Rity Skeeter! Ona z ciebie
zrobiła jakaś.
˛ . . jakaś.
˛ . . kobiet˛e w szkarłacie!
Hermiona przestała mieć zdumiona˛ min˛e i parskn˛eła śmiechem.
— Kobiet˛e w szkarłacie? — powtórzyła, trz˛esac
˛ si˛e z tłumionego śmiechu
i odwracajac
˛ si˛e do Rona.
— Tak je nazywa moja mama — mruknał
˛ Ron, a uszy znowu mu poczerwieniały.
— Jeśli Rit˛e stać tylko na coś takiego, to znaczy, że traci swój słynny dziennikarski nerw — powiedziała Hermiona, wciaż
˛ chichocac,
˛ kiedy odrzuciła tygodnik
„Czarownica” na najbliższe puste krzesło. — Co za brednie!
Spojrzała w stron˛e Ślizgonów, którzy obserwowali z daleka ja˛ i Harry’ego,
ciekawi, jakie b˛eda˛ mieli miny po przeczytaniu artykułu. Hermiona posłała im
ironiczny uśmiech i pomachała r˛eka,˛ po czym zabrała si˛e za rozpakowywanie
składników potrzebnych do sporzadzenia
˛
eliksiru wyostrzajacego
˛
poczucie humoru.
— Ale jedno mnie zastanawia — powiedziała Hermiona dziesi˛eć minut później, zawieszajac
˛ swój tłuczek w powietrzu nad misa˛ ze skarabeuszami. — Skad
˛
ona si˛e dowiedziała. . .
— O czym? — zapytał szybko Ron. — Chyba nie warzysz napojów miłosnych, co?
— Nie badź
˛ głupi — żachn˛eła si˛e Hermiona, zabierajac
˛ si˛e ponownie do ucierania skarabeuszy. — Nie, chodzi mi o to. . . skad
˛ ona wiedziała, że Wiktor zaprosił mnie na lato do Bułgarii?
Gdy to powiedziała, jej twarz pokryła si˛e szkarłatnym rumieńcem i widać było, że chce za wszelka˛ cen˛e uniknać
˛ spojrzenia Rona.
— Co? — zapytał Ron, upuszczajac
˛ tłuczek na podłog˛e.
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— Zrobił to, jak wyciagn
˛ ał
˛ mnie z jeziora — wymamrotała Hermiona. — Jak
tylko si˛e pozbył głowy rekina. Pani Pomfrey dała nam koce, a potem on jakoś
mnie odciagn
˛ ał
˛ od s˛edziów, żeby nie słyszeli, i powiedział, że gdybym nie miała
latem nic lepszego do roboty, to może bym. . .
— I co mu odpowiedziałaś? — zapytał Ron, który podniósł tłuczek i teraz
miażdżył nim blat stołu o dobre sześć cali od swojej misy, bo przez cały czas
wpatrywał si˛e w Hermion˛e.
— . . . I rzeczywiście powiedział, że jeszcze nigdy nie czuł czegoś takiego do
żadnej dziewczyny — mówiła dalej Hermiona, teraz już tak czerwona, że Harry
prawie czuł buchajacy
˛ od niej żar. — Ale w jaki sposób mogła to usłyszeć Rita
Skeeter? Przecież jej tam nie było. A może była? Może wytrzasn˛eła skadś
˛ peleryn˛e-niewidk˛e, może wślizn˛eła si˛e na teren szkoły, żeby obserwować przebieg
drugiego zadania. . .
— I co mu na to odpowiedziałaś? — powtórzył Ron, walac
˛ tłuczkiem tak
mocno, że wyszczerbił nim blat stołu. — No wiesz, byłam tak przej˛eta toba˛ i Harrym. . . czy nic wam si˛e nie stało, że. . .
— Nie watpi˛
˛ e, że twoje życie uczuciowe jest niezwykle fascynujace,
˛ Granger — rozległ si˛e lodowaty głos tuż za ich plecami — ale musz˛e ci˛e prosić, żebyś
nie omawiała go na moich lekcjach. Gryffindor traci dziesi˛eć punktów.
Snape podszedł cicho do ich stolika, gdy byli pochłoni˛eci rozmowa.˛ Teraz patrzyła na nich cała klasa. Malfoy miał okazj˛e błysnać
˛ Harry’emu z daleka hasłem
POTTER CUCHNIE.
— Aha. . . i do tego czytasz sobie pod ławka˛ czasopisma — dodał Snape,
chwytajac
˛ egzemplarz tygodnika „Czarownica”. — Gryffindor traci kolejne dziesi˛eć punktów. Chociaż to oczywiste — czarne oczy Snape’a rozbłysły, gdy jego
wzrok padł na artykuł Rity Skeeter — że Potter musi być na bieżaco
˛ z doniesieniami prasowymi na swój temat.
Ślizgoni rykn˛eli śmiechem, a waskie
˛
usta Snape’a wykrzywił złośliwy
uśmiech. Zaczał
˛ czytać artykuł na głos, a Harry’ego zalała fala wściekłości.
— Sekretne utrapienia Harry ego Pottera. . . ach, mój Boże, Potter, co ciebie
znowu trapi? Chłopiec tak niezwykły. . .
Harry poczuł, że twarz go pali. Snape robił pauzy po każdym zdaniu, żeby
pozwolić Ślizgonom wyśmiać si˛e do woli. Odczytywany na głos przez Snape’a,
artykuł brzmiał dziesi˛eć razy gorzej.
— . . . sympatycy Harry’ego Pottera musza˛ si˛e zadowolić nadzieja,˛ że nast˛epnym razem powierzy swe serce jakiejś lepszej kandydatce. Jakie to wzruszajace
˛ —
zadrwił Snape, zwijajac
˛ magazyn w trabk˛
˛ e przy nieustajacym
˛
śmiechu Ślizgonów. — No cóż, chyba lepiej rozdziel˛e wasza˛ trójk˛e, żebyście mogli skupić si˛e
na eliksirach, zamiast gmatwać sobie życie miłosne. Weasley, ty zostaniesz tutaj.
Panno Granger, prosz˛e usiaść
˛ koło panny Parkinson. Potter, do stolika przed moim
biurkiem. Ruszać si˛e. No już!
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Rozwścieczony do ostatnich granic, Harry wrzucił do kociołka swoja˛ torb˛e
i składniki eliksirów i powlókł si˛e do pustego stolika z przodu klasy. Snape poszedł za nim, usiadł przy biurku i obserwował, jak Harry wyjmuje swoje rzeczy
z kociołka. Harry, starajac
˛ si˛e na niego nie patrzeć, powrócił do miażdżenia skarabeuszy, wyobrażajac
˛ sobie, że każdy z nich ma twarz Snape’a.
— Cały ten hałas w prasie wokół twej osoby, Potter, wprowadza jeszcze wi˛ekszy zam˛et do twojej już i tak biednej, skołatanej głowy — powiedział cicho Snape,
kiedy w klasie zapanował spokój.
Harry nie odpowiedział. Wiedział, że Snape próbuje go sprowokować: robił
to już nie raz. Miał niewatpliwie
˛
nadziej˛e, że zanim rozlegnie si˛e dzwonek, Harry dostarczy mu pretekstu do pozbawienia Gryffindoru okragłych
˛
pi˛ećdziesi˛eciu
punktów.
— Być może żyjesz w iluzji, że cały czarodziejski świat interesuje si˛e pilnie
twoja˛ osoba˛ — ciagn
˛ ał
˛ Snape tak cichym głosem, by nikt inny go nie dosłyszał
(Harry nadal tłukł swoje skarabeusze, choć już były zamienione w drobny proszek) — ale mnie nie obchodzi, ile razy ukazuje si˛e w pismach twoje zdj˛ecie.
Dla mnie, Potter, jesteś tylko wstr˛etnym smarkaczem, który uważa, że przepisy
i regulaminy sa˛ poniżej jego godności.
Harry wsypał sproszkowane żuki do kociołka i zaczał
˛ siekać korzenie imbiru.
R˛ece mu si˛e lekko trz˛esły ze złości, ale nie podnosił oczu, jakby nie słyszał, co
Snape do niego mówi.
— Ostrzegam ci˛e wi˛ec, Potter — ciagn
˛ ał
˛ Snape, jeszcze cichszym i jeszcze
bardziej jadowitym głosem — możesz sobie być sława˛ od siedmiu boleści, ale
jeśli jeszcze raz przyłapi˛e ci˛e na szperaniu w moim gabinecie. . .
— Nawet si˛e nie zbliżyłem do pana gabinetu! — warknał
˛ ze złościa˛ Harry,
zapominajac,
˛ że miał być głuchy jak pień.
— Nie kłam mi tu w żywe oczy — syknał
˛ Snape, świdrujac
˛ go swoimi bezdennymi czarnymi oczami. — Skórka boomslanga. Skrzeloziele. Miałem je w swoim
prywatnym magazynku i wiem, kto mi je ukradł.
Harry spojrzał na niego, starajac
˛ si˛e za wszelka˛ cen˛e nie mrugnać
˛ i nie wygladać
˛
jak ktoś, kto czuje si˛e winny. Zreszta˛ wcale nie ukradł Snape’owi żadnego
z tych składników. Kiedy byli w drugiej klasie, Hermiona buchn˛eła mu troch˛e
skórki boomslanga — potrzebowali jej do sporzadzenia
˛
eliksiru wielosokowego — a chociaż Snape podejrzewał wtedy o to Harry’ego, nie był w stanie tego
udowodnić. A skrzeloziele oczywiście ukradł mu Zgredek.
— Nie wiem, o czym pan mówi — powiedział chłodno.
— Nie było ci˛e w łóżku tej nocy, kiedy włamano si˛e do mojego gabinetu! —
syknał
˛ Snape. — Wiem o tym, Potter! A Szalonooki Moody może sobie być
członkiem twojego fanklubu, ale ja nie b˛ed˛e tolerował twojego zachowania! Jeszcze jedna nocna wycieczka do mojego gabinetu, Potter, a drogo mi za to zapłacisz!
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— Tak jest — powiedział chłodno Harry, powracajac
˛ do siekania imbiru. —
B˛ed˛e miał to na uwadze, jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi na to ochota.
W oczach Snape’a pojawił si˛e złowrogi błysk. Si˛egnał
˛ za pazuch˛e swojej czarnej szaty. Przez chwil˛e Harry myślał, że Snape chce wyciagn
˛ ać
˛ różdżk˛e i rzucić
na niego jakieś straszne zakl˛ecie, ale ten wyjał
˛ mały kryształowy flakonik z przezroczystym eliksirem.
— Wiesz, co to jest, Potter? — zapytał Snape, patrzac
˛ na niego groźnie.
— Nie — odpowiedział Harry, tym razem zupełnie szczerze.
— To veritaserum, eliksir prawdy, tak silny, że wystarcza˛ trzy krople, a cała
klasa dowie si˛e o twoich wszystkich sekretach — wycedził Snape jadowitym tonem. — Oczywiście, użycie tego eliksiru dozwolone jest jedynie przy zachowaniu
bardzo ścisłych zasad ustalonych przez ministerstwo. Ale jeśli nie b˛edziesz uważał na to, co robisz i mówisz, może si˛e zdarzyć, że r˛eka mi troch˛e. . . zadrży —
potrzasn
˛ ał
˛ lekko flakonikiem — nad twoja˛ szklanka˛ z sokiem dyniowym. . . na
przykład podczas kolacji. . . a wówczas, Potter, dowiemy si˛e, czy byłeś w moim
gabinecie, czy nie.
Harry zacisnał
˛ z˛eby i milczał. Zajał
˛ si˛e ponownie korzeniami imbiru. To, co
powiedział Snape o eliksirze prawdy, wcale mu si˛e nie spodobało, a jeszcze mniej
groźba wlania mu po kryjomu kilku kropel do soku. Przeszył go dreszcz, kiedy
pomyślał, co mogłoby si˛e wydać, gdyby Snape to zrobił. Poza wpakowaniem wielu ludzi w poważne kłopoty — Hermiony i Zgredka na poczatek
˛ — jest mnóstwo
spraw, których za żadne skarby nie chciałby ujawnić. Na przykład faktu, że jest
w kontakcie z Syriuszem i. . . — aż mu si˛e wn˛etrzności skr˛eciły na sama˛ myśl —
co czuje do Cho. . . Wrzucił posiekany imbir do kociołka, zastanawiajac
˛ si˛e, czy
nie powinien wziać
˛ przykładu z Moody’ego i zaczać
˛ pić wyłacznie
˛
z prywatnej
piersiówki.
Do drzwi lochu ktoś zapukał.
— Prosz˛e wejść — rzekł Snape, już normalnym tonem.
Wszyscy odwrócili si˛e do drzwi. Wszedł profesor Karkarow. Podszedł do biurka Snape’a, a cała klasa wlepiła w niego oczy. Znowu okr˛ecał sobie kozia˛ bródk˛e
wokół palca i był wyraźnie czymś poruszony.
— Musimy porozmawiać — powiedział do Snape’a, ledwo otwierajac
˛ usta,
jak niezbyt wprawny brzuchomówca.
Harry utkwił wzrok w korzeniach imbiru, nasłuchujac
˛ uważnie.
— Porozmawiamy po lekcji — mruknał
˛ Snape, ale Karkarow natychmiast mu
przerwał.
— Zrobimy to teraz, żebyś mi nie uciekł, Severusie. Unikasz mnie.
— Po lekcji — warknał
˛ Snape.
Harry podniósł menzurk˛e, udajac,
˛ że chce zobaczyć, czy wlał do niej właściwa˛
porcj˛e żółci pancernika, i rzucił na nich długie spojrzenie. Karkarow wygladał
˛ na
przerażonego, a Snape na wściekłego.
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Przez reszt˛e lekcji Karkarow czaił si˛e za biurkiem Snape’a, jakby pilnował, by
ten mu nie uciekł. Chcac
˛ za wszelka˛ cen˛e usłyszeć, co Karkarow tak bardzo chce
Snape’owi powiedzieć, na dwie minuty przed dzwonkiem Harry umyślnie stracił
˛
z ławki butelk˛e z żółcia˛ pancernika. Pod pozorem wycierania podłogi schował si˛e
za kociołkiem, kiedy reszta klasy ruszyła hałaśliwie do drzwi.
— Co jest takie pilne? — usłyszał zniecierpliwiony szept Snape’a.
— To — odpowiedział Karkarow, a Harry, zerkajac
˛ zza kraw˛edzi kociołka, zobaczył, że Bułgar podwija lewy r˛ekaw i pokazuje Snape’owi coś na swoim przedramieniu.
— No i co ty na to? — zapytał Karkarow, wciaż
˛ usiłujac
˛ nie poruszać wargami. — Widzisz to? Jeszcze nigdy nie było tak wyraźne od czasu. . .
— Schowaj to! — warknał
˛ Snape, a jego czarne oczy omiotły klas˛e.
— Ale musiałeś zauważyć. . . — zaczał
˛ Karkarow przerażonym głosem.
— Porozmawiamy o tym później! — przerwał mu Snape. — Potter! Co ty
robisz?
— Wycieram żółć pancernika, panie profesorze — odpowiedział Harry niewinnym tonem, prostujac
˛ si˛e i pokazujac
˛ Snape’owi mokra˛ szmat˛e.
Karkarow odwrócił si˛e na pi˛ecie i szybko wyszedł z lochu z wystraszona˛ i jednocześnie rozeźlona˛ mina.˛ Nie chcac
˛ pozostać sam na sam z wyjatkowo
˛
wściekłym Snape’em, Harry wrzucił do kociołka swoje ksiażki
˛ i ingrediencje i wybiegł
z lochu, by jak najszybciej odnaleźć Rona i Hermion˛e i opowiedzieć im, czego
był świadkiem.
*

*

*

Kiedy w południe nast˛epnego dnia wyszli z zamku, nieco przymglone, srebrzyste słońce świeciło nad błoniami. Pogoda była najładniejsza od poczatku
˛ tego roku, i kiedy przybyli do Hogsmeade, wszyscy troje pozdejmowali płaszcze
i przewiesili je sobie przez ramiona. Jedzenie, które Syriusz polecił im przynieść,
spoczywało w torbie Harry’ego; podczas obiadu zw˛edzili ze stołu tuzin udek kurcz˛ecia, bochenek chleba i butl˛e dyniowego soku.
Najpierw udali si˛e do sklepu odzieżowego Gladraga, żeby kupić prezent
Zgredkowi. Mieli kup˛e zabawy, wybierajac
˛ wszystkie najbardziej niesamowite
skarpetki, w tym par˛e w świecace
˛ złote i srebrne gwiazdki oraz taka,˛ która zaczynała wrzeszczeć, kiedy wydzielała zbyt silny zapach. Potem, o pół do drugiej,
ruszyli ulica˛ Główna,˛ i minawszy
˛
sklep Derwisza i Bangesa, wyszli na sam skraj
wioski.
Harry jeszcze nigdy tu nie był. Kr˛eta droga wywiodła ich w wiejskie okolice
Hogsmeade. Domków było tu o wiele mniej, a ogrody wokół nich wi˛eksze. Szli
w stron˛e wzniesienia, które górowało nad Hogsmeade. Po jakimś czasie min˛eli
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zakr˛et i dotarli do końca drogi. Oparty przednimi łapami o barierk˛e, czekał tam na
nich wielki, kudłaty czarny pies z gazeta˛ w pysku. Wygladał
˛ bardzo znajomo. . .
— Cześć, Syriuszu! — powitał go Harry, podchodzac
˛ bliżej.
Czarny pies obwachał
˛
gorliwie torb˛e Harry’ego, machnał
˛ ogonem, odwrócił
si˛e i pobiegł porośni˛etym tu i ówdzie krzakami zboczem, wznoszacym
˛
si˛e aż do
skalistego podnóża góry. Harry, Ron i Hermiona przeleźli przez barierk˛e i ruszyli
za nim.
Syriusz zawiódł ich aż do samego podnóża góry, gdzie grunt pokrywały głazy
i drobne kamienie. Jemu było łatwo, bo miał cztery łapy, ale Harry, Ron i Hermiona wkrótce si˛e zasapali. Czarny pies nie zatrzymał si˛e jednak, tylko biegł dalej w gór˛e stroma,˛ kr˛eta˛ i kamienista˛ ścieżka.˛ Wspinali si˛e tak przez prawie pół
godziny, zlani potem w słońcu, nie tracac
˛ jednak z oczu psa, machajacego
˛
do nich
od czasu do czasu ogonem. Pas torby wrzynał si˛e Harry’emu boleśnie w rami˛e.
W końcu stracili Syriusza z oczu, a kiedy doszli do miejsca, w którym nagle znikł, zobaczyli wask
˛ a˛ szczelin˛e w skale. Prześlizn˛eli si˛e przez nia˛ i znaleźli
si˛e w chłodnej, mrocznej jaskini. W gł˛ebi stał przywiazany
˛
do wielkiego głazu
hipogryf Hardodziob — w połowie szary koń, a w połowie olbrzymi orzeł. Pomarańczowe oczy rozbłysły mu na ich widok. Pokłonili mu si˛e nisko, a on obrzucił
ich władczym spojrzeniem, po czym ugiał
˛ przednie kolana i pozwolił Hermionie
podejść i pogładzić si˛e po upierzonej szyi. Harry wpatrywał si˛e jednak w czarnego
psa, który właśnie zamienił si˛e w jego ojca chrzestnego.
Syriusz miał na sobie postrz˛epiona˛ szara˛ szat˛e, t˛e sama,˛ w której uciekł z Azkabanu. Jego czarne włosy były o wiele dłuższe niż wówczas, gdy pojawił si˛e
w kominku, i znowu były splatane
˛
i zmatowiałe. I bardzo schudł.
— Kurczaki! — zawołał ochrypłym głosem, kiedy już wyjał
˛ z ust par˛e starych
numerów „Proroka Codziennego” i rzucił na ziemi˛e.
Harry otworzył torb˛e i wr˛eczył mu paczk˛e z udkami kurcz˛ecia i chleb.
— Dzi˛eki — rzekł Syriusz, rozwijajac
˛ papier i łapczywie rzucajac
˛ si˛e na jedzenie. — Żywiłem si˛e głównie szczurami. Nie mog˛e ukraść zbyt wiele żarcia
w Hogsmeade, bo zwróciłbym na siebie uwag˛e.
Uśmiechnał
˛ si˛e do Harry’ego, ale ten odwzajemnił uśmiech z oporem.
— Co ty tutaj robisz, Syriuszu? — zapytał.
— Wypełniam swoje obowiazki
˛ ojca chrzestnego — rzekł Syriusz, miażdżac
˛
kość kurcz˛ecia w bardzo psi sposób. — Nie martw si˛e o mnie, udaj˛e włócz˛eg˛e
poszukujacego
˛
towarzyszki.
Nadal si˛e uśmiechał, ale widzac
˛ niepokój na twarzy Harry’ego, dodał już poważniejszym tonem:
— Chciałem być na miejscu. Twój ostatni list. . . no, no. . . powiem szczerze, że to wszystko zaczyna być coraz bardziej podejrzane. Porywałem gazety ze
śmietników i sadz
˛ ac
˛ po tym, co tam znalazłem, nie tylko ja jeden zaczynam si˛e
coraz bardziej niepokoić.
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Wskazał na pożółkłe egzemplarze „Proroka Codziennego” leżace
˛ na ziemi.
Ron podniósł jeden z nich i rozwinał.
˛
Harry wpatrywał si˛e jednak dalej w Syriusza.
— A jak ci˛e złapia?
˛ Jak ktoś ci˛e rozpozna?
— Tylko wy troje i Dumbledore wiecie, że jestem animagiem — odpowiedział
Syriusz, wzruszajac
˛ ramionami, po czym pochłonał
˛ resztk˛e udka.
Ron szturchnał
˛ Harry’ego i podał mu dwa numery „Proroka Codziennego”. Na
pierwszej stronie jednego z nich widniał tytuł: Tajemnicza choroba Bartemiusza
Croucha, w drugim, również na pierwszej stronie, wydrukowano wielkimi literami: Czarownica z ministerstwa nadal nie odnaleziona — minister magii angażuje
si˛e osobiście.
Harry rzucił okiem na artykuł o Crouchu, wychwytujac
˛ pojedyncze zdania:
. . . nie pokazuje si˛e publicznie od listopada. . . dom sprawia wrażenie opuszczonego. . . Klinika Magicznych Chorób i Urazów Szpitala Św. Munga odmawia komentarzy. . . Ministerstwo nie potwierdza pogłosek o jego krytycznym stanie. . .
— Pisza˛ o nim tak, jakby już umierał — powiedział powoli. — A przecież nie
może być aż tak chory, skoro pojawił si˛e w Hogwarcie. . .
— Mój brat jest osobistym asystentem Croucha — poinformował Syriusza
Ron. — Mówi, że Crouch cierpi z powodu przepracowania.
— On naprawd˛e wygladał
˛ na chorego, kiedy go ostatni raz widziałem z bliska — zauważył Harry, czytajac
˛ artykuł. — Tego wieczoru, kiedy czara wyrzuciła
moje nazwisko. . .
— I dobrze mu tak, za to, że pozbył si˛e Mrużki, prawda? — powiedziała chłodno Hermiona, głaszczac
˛ Hardodzioba, który chrupał kostki kurcz˛ecia, rzucone mu
przez Syriusza. — Założ˛e si˛e, że bardzo tego żałuje. Na pewno odczuwa już jej
brak.
— Hermiona ma bzika na punkcie skrzatów domowych — mruknał
˛ Ron do
Syriusza, rzucajac
˛ jej wymowne spojrzenie.
Ale Syriusza najwyraźniej to zainteresowało.
— Crouch wyrzucił swojego skrzata domowego?
— Tak, po finałowym meczu mistrzostw świata w quidditchu — odrzekł Harry i opowiedział mu o pojawieniu si˛e Mrocznego Znaku, o tym, jak znaleziono
Mrużk˛e z jego różdżka˛ w r˛eku i jak pan Crouch si˛e wściekł.
Syriusz zerwał si˛e na równe nogi i zaczał
˛ krażyć
˛
po jaskini.
— Uporzadkujmy
˛
fakty — powiedział po chwili, chwytajac
˛ kolejne udko kurcz˛ecia. — Najpierw zobaczyliście skrzatk˛e w loży honorowej. Zaj˛eła miejsce Crouchowi, tak?
— Zgadza si˛e — odpowiedzieli jednocześnie Harry, Ron i Hermiona.
— Ale Crouch nie pojawił si˛e na meczu?
— Nie — odpowiedział Harry. — Chyba później si˛e tłumaczył, że był zbyt
zaj˛ety.
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Syriusz krażył
˛ w milczeniu po jaskini.
— Harry — zapytał nagle — a po wyjściu z loży sprawdzałeś, czy masz różdżk˛e w kieszeni?
— Hm. . . — Harry zastanawiał si˛e przez chwil˛e. — Nie. Nie była mi potrzebna. Dopiero gdy znaleźliśmy si˛e w lesie, wsadziłem r˛ek˛e do kieszeni, ale
znalazłem tylko moje omnikulary. — Spojrzał na Syriusza. — Myślisz, że ten,
kto wyczarował Mroczny Znak, ukradł mi różdżk˛e w loży?
— To możliwe.
— Mrużka jej nie ukradła! — powiedziała ostro Hermiona.
— Nie tylko ona była w loży, prawda? — zauważył Syriusz, który ze zmarszczonymi brwiami nadal krażył
˛ po jaskini. — Kto jeszcze siedział za wami?
— Mnóstwo ludzi — powiedział Harry. — Jacyś bułgarscy ministrowie. . .
Korneliusz Knot. . . Malfoyowie. . .
— Malfoyowie! — krzyknał
˛ nagle Ron tak głośno, że aż echo zadudniło,
a Hardodziob potrzasn
˛ ał
˛ nerwowo głowa.˛ — Założ˛e si˛e, że to Lucjusz Malfoy!
— Ktoś jeszcze? — zapytał Syriusz.
— Chyba nie — odpowiedział Harry.
— Zaraz, przecież był tam jeszcze Ludo Bagman — przypomniała mu Hermiona.
— Ach, tak. . .
— Nie wiem nic o tym Bagmanie, prócz tego, że był pałkarzem w drużynie
Os z Wimbourne — powiedział Syriusz, ciagle
˛ kraż
˛ ac
˛ po jaskini. — Jaki on jest?
— W porzadku
˛
— rzekł Harry. — Wciaż
˛ mnie pyta, czy mi nie pomóc w turnieju.
— Tak? — Syriusz jeszcze bardziej si˛e zas˛epił. — Ciekawe dlaczego?
— Mówi, że mnie polubił.
— Hm — mruknał
˛ Syriusz, jakby si˛e nad czymś gł˛eboko zastanawiał.
— Spotkaliśmy go w lesie tuż przed pojawieniem si˛e Mrocznego Znaku —
powiedziała Hermiona. — Pami˛etacie? — zwróciła si˛e do Harry’ego i Rona.
— Tak — potwierdził Ron. — Ale jak mu powiedzieliśmy o zamieszkach,
zaraz poleciał na kemping.
— Skad
˛ wiesz? — odpaliła Hermiona. — Skad
˛ wiesz, dokad
˛ si˛e zdeportował?
— Daj spokój! Chyba nie zamierzasz nam wmówić, że to Ludo Bagman wyczarował Mroczny Znak?
— W każdym razie pr˛edzej on to zrobił niż Mrużka — powiedziała z uporem
Hermiona.
— Mówiłem ci — mruknał
˛ Ron do Syriusza, patrzac
˛ na niego wymownie. —
Mówiłem ci, że ona ma bzika na punkcie tych domowych. . .
Ale Syriusz uciszył go ruchem r˛eki.
— Co zrobił Crouch, kiedy pojawił si˛e Mroczny Znak, a skrzatk˛e znaleziono
z różdżka˛ Harry’ego w r˛eku?
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— Poszedł w krzaki, żeby szukać przest˛epcy — odpowiedział Harry — ale
nikogo tam nie znalazł.
— Oczywiście. . . — mruknał
˛ Syriusz. — Zależało mu na tym, żeby wykazać,
że to nie jego domowa skrzatka. . . A potem ja˛ wyrzucił, tak?
— Tak — potwierdziła z oburzeniem Hermiona. — Zwolnił ja˛ z pracy tylko
dlatego, że nie siedziała w namiocie, jak jej przykazał, i wpakowała si˛e w kłopoty. . .
— Hermiono, mogłabyś wreszcie dać sobie spokój z ta˛ skrzatka!
˛ — zawołał
Ron.
Ale Syriusz pokr˛ecił głowa˛ i rzekł:
— Hermiona chyba troch˛e lepiej poznała si˛e na Crouchu niż ty, Ron. Jeśli
chcesz poznać człowieka, dowiedz si˛e, jak traktuje swoich podwładnych, a nie
równych sobie.
Potarł r˛eka˛ swoje nieogolone szcz˛eki, najwyraźniej zastanawiajac
˛ si˛e nad
czymś usilnie.
— Bardzo dziwne sa˛ te wszystkie nieobecności Barty’ego Croucha. . . Wysyła
skrzata, żeby zajał
˛ mu miejsce w loży podczas mistrzostw świata w quidditchu,
ale wcale nie pojawia si˛e na meczu. Osobiście si˛e trudzi, żeby przywrócić tradycj˛e
Turnieju Trójmagicznego, a potem nie przybywa ani na pierwsze, ani na drugie
zadanie. To do niego zupełnie niepodobne. Jeśli kiedykolwiek przedtem wział
˛
wolny dzień z powodu choroby, to możecie mi kazać zjeść Hardodzioba.
— A wi˛ec znasz Croucha? — zapytał Harry.
Syriuszowi nagle twarz spoważniała. Teraz wygladał
˛
tak groźnie, jak owej
nocy, kiedy Harry spotkał go po raz pierwszy — kiedy jeszcze był przekonany, że
Syriusz jest morderca.˛
— Och, tak, znam go bardzo dobrze — powiedział cicho. — To on zesłał mnie
do Azkabanu. . . bez procesu.
— CO?! — zawołali jednocześnie Ron i Hermiona.
— Chyba żartujesz! — wykrzyknał
˛ Harry.
— Nie, nie żartuj˛e — powiedział Syriusz, odgryzajac
˛ kolejny kawał kurczaka. — Crouch był dyrektorem Departamentu Przestrzegania Prawa, nie wiedzieliście o tym?
Harry, Ron i Hermiona pokr˛ecili głowami.
— Typowano go na przyszłego ministra magii — wyjaśnił im Syriusz. —
To pot˛eżny czarodziej, ten Barty Crouch, bardzo pot˛eżny i bardzo żadny
˛
władzy.
Och, nie, nigdy nie popierał Voldemorta — dodał, widzac
˛ min˛e Harry’ego. —
Nie, Barty Crouch zawsze wypowiadał si˛e bardzo zdecydowanie przeciw siłom
Ciemności. Lecz. . . cóż, wielu z tych, którzy byli przeciwnikami sił Ciemności. . .
Ale wy tego nie zrozumiecie, jesteście za młodzi.
— To samo powiedział mój tata podczas mistrzostw świata — żachnał
˛ si˛e
Ron. — Sprawdź nas, to zobaczysz!
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Lekki uśmiech przemknał
˛ przez wychudzona˛ twarz Syriusza.
— No dobrze, spróbuj˛e. . .
Pow˛edrował do samego końca jaskini, wrócił i zaczał:
˛
— Wyobraźcie sobie, że Voldemort odzyskuje swa˛ moc. Nie wiecie, kim sa˛
jego zwolennicy, nie wiecie, kto dla niego pracuje, a kto nie, ale wiecie, że potrafi owładnać
˛ ludźmi tak, że robia˛ straszne rzeczy. . . Nie moga˛ si˛e powstrzymać,
choćby nawet chcieli. Boicie si˛e o siebie, o swoje rodziny, przyjaciół. Każdy tydzień przynosi wieści o nowych mordach, znikni˛eciach, torturach. Popłoch ogarnia całe Ministerstwo Magii, nie wiedza,˛ co robić, staraja˛ si˛e to jakoś tuszować,
żeby mugole si˛e nie dowiedzieli, ale mugole też padaja˛ ofiara˛ mordów. Wybucha panika. Nikt nie wie, co robić, przed kim si˛e bronić. . . Tak to wygladało.
˛
I w takich okresach jedni pokazuja˛ si˛e ze swojej najlepszej strony, a inni z najgorszej. Nie wiem, jak było z Crouchem, może na poczatku
˛ chciał dobrze. Robił
szybka˛ karier˛e w ministerstwie, był zwolennikiem bardzo ostrych metod w walce z poplecznikami Voldemorta. To on udzielił nowych pełnomocnictw aurorom,
pozwolił im zabijać, bo przedtem musieli przeciwnika brać żywcem. Nie byłem
jedyna˛ osoba,˛ która została przekazana dementorom bez procesu. Crouch odpowiadał przemoca˛ na przemoc, zezwolił na użycie wobec podejrzanych Zakl˛eć Niewybaczalnych. Powiedziałbym, że stał si˛e równie bezlitosny i okrutny, jak ci, co
opowiedzieli si˛e po stronie Ciemności. A miał też swoich zwolenników, ludzie
uważali, że dopiero on zabrał si˛e poważnie do walki z mocami Ciemności, wielu
czarodziejów i czarownic było zdania, że to on powinien zostać ministrem magii.
Kiedy Voldemort zniknał,
˛ wydawało si˛e, że wybór Croucha na najwyższe stanowisko to tylko kwestia czasu. Ale wtedy wydarzyło si˛e coś nieprzewidzianego —
Syriusz uśmiechnał
˛ si˛e ponuro. — Jego własnego syna uj˛eto razem z grupa˛ śmierciożerców, którym udało si˛e jakoś uniknać
˛ Azkabanu. A wszystko wskazywało
na to, że próbowali odnaleźć Voldemorta, by go przywrócić do władzy.
— Złapano syna Croucha? — zapytała Hermiona, otwierajac
˛ szeroko oczy ze
zdumienia.
— Tak — odpowiedział Syriusz, rzucajac
˛ Hardodziobowi ogryziona˛ kostk˛e
kurcz˛ecia i siadajac
˛ obok leżacego
˛
na ziemi bochenka chleba, który przełamał
na pół. — To musiał być bardzo nieprzyjemny wstrzas
˛ dla Barty’ego. Powinien
troch˛e wi˛ecej czasu poświ˛ecać swojej rodzinie, nie uważacie? Powinien troch˛e
wcześniej wychodzić z pracy. . . poznać własnego syna.
Zaczał
˛ pochłaniać żarłocznie wielkie kawały chleba.
— To jego syn był śmierciożerca?
˛ — zapytał Harry.
— Tego nie wiem — odparł Syriusz, nadal zajadajac
˛ si˛e chlebem. — Byłem
w Azkabanie, jak to si˛e stało. O tym wszystkim dowiedziałem si˛e już po ucieczce.
W każdym razie chłopca złapano w towarzystwie ludzi, którzy byli śmierciożercami, tego jestem pewny. Oczywiście mógł w nieodpowiednim czasie znaleźć si˛e
w nieodpowiednim miejscu, tak jak ta skrzatka.
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— Czy Crouch próbował jakoś wyciagn
˛ ać
˛ z tego swojego syna? — zapytała
szeptem Hermiona.
Syriusz parsknał
˛ śmiechem, który bardzo przypominał szczekni˛ecie.
— Czy próbował go z tego wyciagn
˛ ać?
˛ Crouch? A myślałem, że si˛e na nim poznałaś, Hermiono. Odcinał si˛e od wszystkiego, co mogło zagrażać jego reputacji,
w końcu całe życie poświ˛ecił temu, by zostać ministrem magii. Sama widziałaś,
jak pozbył si˛e oddanego sobie skrzata domowego, tylko dlatego, że powiazano
˛
go z Mrocznym Znakiem. Czy to ci nie wystarcza? Nie, jego uczucia ojcowskie
ograniczyły si˛e do postawienia syna przed sadem,
˛
a wszystko wskazuje na to, że
zrobił to tylko dlatego, by mieć okazj˛e do zademonstrowania, jak bardzo chłopca
nienawidzi. A potem zesłał go prosto do Azkabanu.
— Wydał własnego syna w r˛ece dementorów? — zapytał cicho Harry.
— Tak jest — odrzekł Syriusz, teraz już z powaga.˛ — Widziałem, jak go
wprowadzali, obserwowałem to przez kraty mojej celi. Nie mógł mieć wi˛ecej niż
dziewi˛etnaście lat. Wsadzili go do celi niedaleko mojej. Po zmroku głośno wzywał
matk˛e. Uspokoił si˛e jednak po paru dniach. W końcu wszyscy si˛e uspokajaja.˛ . .
wrzeszcza˛ tylko przez sen. . .
Przez chwil˛e z jego oczu wyjrzała pustka, jakby zatrzasn˛eły si˛e w nich czarne
okiennice.
— Wi˛ec on wciaż
˛ jest w Azkabanie? — zapytał Harry.
— Nie — odparł Syriusz bezbarwnym tonem. — Nie, już go tam nie ma.
Wytrzymał tylko rok. Umarł.
— Umarł?
— Nie on jeden — rzekł z gorycza˛ Syriusz. — Wi˛ekszość popadała w obł˛ed,
wielu głodziło si˛e na śmierć. Tracili ch˛eć życia. Łatwo było poznać, że ktoś ma
umrzeć, bo wtedy dementorzy byli bardzo podnieceni. A ten chłopiec wygladał
˛
już bardzo źle, jak go przyprowadzili. Crouch był ważnym urz˛ednikiem ministerstwa, wi˛ec jemu i jego żonie pozwolono na ostatnie odwiedziny. Wtedy po raz
ostatni widziałem Barty’ego Croucha. Prowadził żon˛e koło mojej celi, a właściwie prawie ja˛ niósł. . . Wkrótce potem sama umarła. Z żalu. Zagłodziła si˛e na
śmierć, jak jej syn. Crouch nie stawił si˛e po jego ciało. Dementorzy pochowali go
poza twierdza,˛ sam widziałem, jak to zrobili.
Syriusz odrzucił kawałek chleba, który już podnosił do ust, a chwycił butelk˛e
soku dyniowego i wypił aż do dna.
— Tak wi˛ec stary Crouch stracił wszystko i to akurat wtedy, gdy myślał, że
wszystko osiagn
˛ ał
˛ — ciagn
˛ ał,
˛ ocierajac
˛ sobie usta wierzchem dłoni. — W jednej
chwili bohater, kandydat na ministra magii, w nast˛epnej umiera mu syn, umiera
żona, honor rodziny splamiony, olbrzymi spadek popularności. Tak przynajmniej
słyszałem, kiedy już uciekłem. Bo jak tylko ten chłopiec umarł, ludzie zacz˛eli
mówić o nim z sympatia,˛ zacz˛eli si˛e pytać, jak do tego doszło, że taki miły chłopak z dobrej rodziny zszedł na manowce. No i ministrem magii został Korneliusz
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Knot, a Crouch wyladował
˛
w Departamencie Mi˛edzynarodowej Współpracy Czarodziejów.
Zaległa długa cisza. Harry myślał o wytrzeszczonych ze złości oczach Croucha, gdy patrzył na swoja˛ skrzatk˛e, kulac
˛ a˛ si˛e ze strachu u jego stóp — wtedy,
w lesie, po finałowym meczu mistrzostw świata w quidditchu. A wi˛ec dlatego
Crouch tak si˛e wściekł, kiedy Mrużk˛e znaleziono pod Mrocznym Znakiem. To
mu przypomniało syna, dawny skandal, załamanie jego kariery.
— Moody mówi, że Crouch ma obsesj˛e na punkcie wyłapywania czarnoksi˛eżników — powiedział Harry.
— Tak, słyszałem, że to jego mania. — Syriusz pokiwał głowa.˛ — Według
mnie on wciaż
˛ myśli, że jak schwyta jakiegoś śmierciożerc˛e, to odzyska dawna˛
popularność.
— I wśliznał
˛ si˛e do zamku, żeby przeszukać gabinet Snape’a! — powiedział
Ron triumfalnym tonem, patrzac
˛ na Hermion˛e.
— Tak, i właśnie to jest zupełnie bezsensowne — rzekł Syriusz.
— Wcale nie! — zaperzył si˛e Ron.
Ale Syriusz pokr˛ecił głowa.˛
— Posłuchaj. Jeśli Crouch podejrzewał Snape’a, to dlaczego nie pojawił si˛e
na turnieju, chociaż był s˛edzia?
˛ Przecież to idealny pretekst do regularnych odwiedzin w Hogwarcie, podczas których mógłby si˛e dobrze przyjrzeć Snape’owi.
— Wi˛ec myślisz, że Snape może być w coś zamieszany? — zapytał Harry, ale
Hermiona natychmiast si˛e wtraciła.
˛
— Daj spokój, przecież Dumbledore mu ufa. . .
— Och, przestań, Hermiono — odezwał si˛e Ron zniecierpliwionym tonem. —
Wiem, że Dumbledore jest super i w ogóle, ale to przecież nie oznacza, że jakiś
sprytny czarnoksi˛eżnik nie mógł go wyprowadzić w pole.
— Tak? To dlaczego Snape uratował Harry’emu życie w pierwszej klasie, co?
Dlaczego po prostu nie pozwolił mu umrzeć?
— No. . . nie wiem. Może si˛e bał, że Dumbledore go wykopie. . .
— A ty co o tym myślisz, Syriuszu? — zapytał głośno Harry, a Ron i Hermiona natychmiast przestali si˛e kłócić.
— Myśl˛e, że oboje macie troch˛e racji - powiedział Syriusz, patrzac
˛ na Rona i Hermion˛e. — Jak tylko si˛e dowiedziałem, że Snape tu uczy, zaczałem
˛
si˛e
zastanawiać, dlaczego Dumbledore go zaangażował. Snape’a zawsze fascynowała czarna magia, był z tego słynny w szkole. To był taki chłopak z ziemista˛
cera˛ i zawsze tłustymi włosami — dodał, a Harry i Ron wymienili spojrzenia
i uśmiechy. — Kiedy przybył do szkoły, znał wi˛ecej złowrogich zakl˛eć niż połowa uczniów siódmej klasy. Zwiazał
˛ si˛e z banda˛ Ślizgonów, później si˛e okazało,
że prawie wszyscy zostali śmierciożercami.
Wyciagn
˛ ał
˛ palce i zaczał
˛ wyliczać nazwiska.
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— Rosier i Wilkes — obaj zostali zabici przez aurorów rok przed kl˛eska˛ Voldemorta. Małżeństwo Lestrange’ów — sa˛ w Azkabanie. Avery — z tego, co słyszałem, jakoś si˛e wymigał, twierdzac,
˛ że rzucono na niego zakl˛ecie Imperius,
i nadal jest na wolności. Ale nie słyszałem, żeby kiedykolwiek oskarżono Snape’a, chociaż, oczywiście, to jeszcze niczego nie dowodzi. Wielu z nich dotad
˛ nie
złapano. A Snape jest na tyle sprytny i przebiegły, że potrafi unikać kłopotów.
— Snape zna dobrze tego Karkarowa, ale nie chce, żeby ktoś si˛e o tym dowiedział — zauważył Ron.
— Tak, szkoda, że nie widziałeś twarzy Snape’a, kiedy Karkarow wtargnał
˛
wczoraj na lekcj˛e eliksirów! — zawołał Harry. — Karkarow chciał ze Snape’em
rozmawiać, zarzucał mu, że Snape go unika. Był bardzo wystraszony. Pokazał coś
Snape’owi. . . coś na swoim ramieniu, ale nie zdołałem dostrzec co.
— Pokazał Snape’owi coś na swoim ramieniu? — powtórzył Syriusz, wyraźnie gł˛eboko tym poruszony. Przeczesał palcami brudne włosy i wzruszył ramionami. — Nie wiem, co o tym myśleć. . . Ale jeśli Karkarow był naprawd˛e
wystraszony i przyszedł do Snape’a. . .
Przez chwil˛e wpatrywał si˛e w ścian˛e jaskini, a potem zrobił taka˛ min˛e, jakby
si˛e poddawał.
— No, ale pozostaje faktem, że Dumbledore mu ufa. Wiem, że Dumbledore
czasami ufa ludziom, do których inni nie maja˛ za grosz zaufania, ale po prostu nie
wyobrażam sobie, żeby zatrudnił w Hogwarcie Snape’a, gdyby ten kiedykolwiek
pracował dla Voldemorta.
— No to dlaczego Moody’emu i Crouchowi tak zależało, żeby przeszukać
gabinet Snape’a? — zapytał Ron.
— No cóż — odpowiedział Syriusz, zastanawiajac
˛ si˛e nad każdym słowem —
nie zdziwiłbym si˛e, gdyby Szalonooki przeszukał gabinety wszystkich profesorów. Obron˛e przeciw czarnej magii traktuje bardzo poważnie. I chyba nie ufa
nikomu, a po tym, co zobaczył, wcale mu si˛e nie dziwi˛e. Ale jedno mog˛e powiedzieć o Moodym: nigdy nikogo nie zabił, jeśli nie musiał. Zawsze brał ich
żywcem. Bywał brutalny, to fakt, ale nigdy nie zniżył si˛e do poziomu śmierciożerców. Natomiast Crouch. . . to już inna sprawa. . . Czy naprawd˛e jest chory? A jeśli
jest, to dlaczego mimo to włamał si˛e do gabinetu Snape’a? A jeśli nie jest. . . o co
mu chodzi? Co takiego ważnego robił podczas finału mistrzostw świata, że nie
pojawił si˛e w loży honorowej? Co go tak bardzo zajmuje, że nie może s˛edziować
w turnieju?
Syriusz zamilkł, wciaż
˛ wpatrujac
˛ si˛e w ścian˛e skalna.˛ Hardodziob myszkował
po jaskini, sprawdzajac,
˛ czy nie przeoczył jakichś kostek kurcz˛ecia.
W końcu Syriusz spojrzał na Rona.
— Mówisz, że twój brat jest osobistym asystentem Croucha? A nie dałoby si˛e
go zapytać, czy ostatnio widział swojego szefa?
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— Mog˛e spróbować — odpowiedział Ron powatpiewaj
˛
acym
˛
tonem. — Tylko
musz˛e uważać, żeby to nie zabrzmiało tak, jakbym uważał, że Crouch jest wpla˛
tany w jakieś świństwa. Percy go uwielbia.
— I mógłbyś si˛e dowiedzieć, czy wpadli już na jakiś trop Berty Jorkins —
dodał Syriusz, wskazujac
˛ na drugi numer „Proroka Codziennego”.
— Bagman mówił mi, że nic nie maja˛ — powiedział Harry.
— Tak, cytuja˛ go w tym artykule — Syriusz wskazał podbródkiem na gazet˛e. — Opowiada o kiepskiej pami˛eci Berty. Cóż, może si˛e zmieniła od czasu,
kiedy ja˛ znałem, ale zawsze miała znakomita˛ pami˛eć. Za bystra nie była, to fakt,
ale wszystkie plotki zapami˛etywała bardzo dokładnie. Wciaż
˛ wpadała przez to
w kłopoty, bo nigdy nie wiedziała, kiedy trzeba trzymać j˛ezyk za z˛ebami. W ministerstwie chyba marzyli o tym, żeby si˛e jej pozbyć. Może właśnie dlatego Bagman
tak długo zwlekał z poszukiwaniami.
Syriusz westchnał
˛ ci˛eżko i przetarł podkrażone
˛
oczy.
— Która godzina?
Harry zerknał
˛ na zegarek i natychmiast przypomniał sobie, że przecież przestał działać w gł˛ebinach jeziora.
— Jest pół do czwartej — powiedziała Hermiona.
— Lepiej wracajcie już do szkoły — rzekł Syriusz, podnoszac
˛ si˛e z ziemi. —
A teraz posłuchajcie — tu spojrzał szczególnie surowo na Harry’ego — nie chc˛e,
żebyście po kryjomu uciekali ze szkoły, żeby si˛e ze mna˛ spotkać, rozumiecie?
Przysyłajcie mi tylko wiadomości. Chc˛e nadal wiedzieć o wszystkim, co wyda
wam si˛e dziwne. Harry, pod żadnym pozorem nie opuszczaj Hogwartu bez pozwolenia, bo to najlepsza okazja dla kogoś, kto chciałby ci˛e zaatakować.
— Jak dotad
˛ nikt mnie jeszcze nie zaatakował, prócz smoka i paru druzgotków.
Ale Syriusz spojrzał na niego groźnie.
— To nie ma nic do rzeczy. Odetchn˛e spokojnie, kiedy skończy si˛e ten cały
turniej, a wi˛ec dopiero w czerwcu. A jak b˛edziecie o mnie rozmawiać mi˛edzy
soba,˛ zawsze nazywajcie mnie Wachaczem,
˛
dobrze?
Wr˛eczył Harry’emu pusta˛ butelk˛e i podszedł do Hardodzioba, żeby si˛e z nim
pożegnać.
— Pójd˛e z wami aż do skraju wioski — powiedział. — Zobacz˛e, może mi si˛e
uda świsnać
˛ gazet˛e.
Zanim opuścili jaskini˛e, przemienił si˛e z powrotem w czarnego psa. Zeszli
z nim po zboczu góry i wrócili do barierki kończacej
˛ drog˛e. Tutaj pozwolił każdemu poklepać si˛e po głowie i pognał skrajem wioski.
Harry, Ron i Hermiona wrócili do Hogsmeade, a potem do Hogwartu.
— Ciekaw jestem, co Percy wie o Crouchu — powiedział Ron, kiedy zbliżali
si˛e do zamku. — Może coś wie, ale si˛e nie przejmuje, a nawet jeszcze bardziej
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go za to podziwia. Tak, Percy kocha regulaminy i ustawy. Uznałby Croucha za
bohatera, który nie złamał prawa nawet dla własnego syna.
— Percy nigdy by nie wydał kogoś ze swojej rodziny w r˛ece dementorów —
oświadczyła stanowczo Hermiona.
— No, nie wiem — rzekł Ron. — Gdyby uznał, że przeszkadzamy mu w karierze. . . Wiesz, Percy jest bardzo ambitny. . .
Weszli po kamiennych schodkach i znaleźli si˛e w sali wejściowej, gdzie
z Wielkiej Sali napłyn˛eły ku nim rozkoszne zapachy kolacji.
— Biedny stary Wachacz
˛
— mruknał
˛ Ron, wdychajac
˛ gł˛eboko miłe wonie. —
On chyba ci˛e naprawd˛e lubi, Harry. Wyobraź sobie, że musisz żywić si˛e szczurami. . .

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY ÓSMY

Szaleństwo pana Croucha
W niedziel˛e po śniadaniu Harry, Ron i Hermiona poszli do sowiarni, żeby
wysłać list do Percy’ego. Zapytywali go w nim, zgodnie z sugestia˛ Syriusza, czy
widział ostatnio pana Croucha. Wysłali Hedwig˛e, bo już dawno nie miała zaj˛ecia.
Patrzyli za nia˛ przez okragłe
˛ okienko sowiarni, póki nie znikła, a wówczas zeszli
na dół do kuchni, by dać Zgredkowi nowe skarpetki.
Domowe skrzaty przywitały ich radośnie, kłaniajac
˛ si˛e, dygajac
˛ i natychmiast
zabierajac
˛ do podania herbaty. Zgredek zachwycił si˛e swoim nowym prezentem.
— Harry Potter jest za dobry dla Zgredka! — zapiszczał, ocierajac
˛ wielkie łzy
ze swoich olbrzymich oczu.
— Uratowałeś mi życie tym skrzelozielem, Zgredku — odrzekł Harry.
— Jest szansa na jeszcze troch˛e tych eklerków? — zapytał Ron, spogladaj
˛ ac
˛
po uradowanych i wciaż
˛ kłaniajacych
˛
si˛e skrzatach.
— Dopiero co zjadłeś śniadanie! — powiedziała z wyrzutem Hermiona, ale
już mkn˛eła ku nim wielka srebrna taca z eklerkami, podtrzymywana przez cztery
skrzaty.
— Powinniśmy coś od nich wyd˛ebić, żeby posłać Wachaczowi
˛
— mruknał
˛
Harry.
— Dobry pomysł — zgodził si˛e Ron. — I Świnka b˛edzie miała jakieś zaj˛ecie. Moglibyśmy zabrać troch˛e żarcia ze soba?
˛ — zwrócił si˛e do otaczajacych
˛
ich skrzatów, które w odpowiedzi ukłoniły si˛e gł˛eboko i pobiegły, by przynieść
wi˛ecej.
— Zgredku, gdzie jest Mrużka? — zapytała Hermiona, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po
kuchni.
— Mrużka jest tam, przy kominku — odpowiedział cicho Zgredek, a uszy
nieco mu oklapły.
— Och, mój Boże — j˛ekn˛eła Hermiona, gdy dostrzegła skrzatk˛e.
Harry też spojrzał w stron˛e kominka. Mrużka siedziała na tym samym stołku,
co poprzednim razem, ale była tak brudna, że trudno ja˛ było odróżnić od poczerniałych cegieł. Miała na sobie jakieś poszarpane szmaty. W r˛eku ściskała butl˛e
kremowego piwa i kołysała si˛e, wpatrujac
˛ w ogień. Nagle czkn˛eła tak gwałtownie, że o mało co nie spadła ze stołka.
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— Mrużka wypija teraz sześć butelek na dzień — szepnał
˛ Zgredek do Harry’ego.
— Przecież ono nie jest mocne — powiedział Harry.
Ale Zgredek pokr˛ecił głowa.˛
— Dla skrzatów domowych bardzo mocne, sir.
Mrużka znowu czkn˛eła. Skrzaty, które przyniosły eklerki, spojrzały na nia˛
z odraza.˛
— Mrużka usycha z t˛esknoty, Harry Potter, sir — szepnał
˛ ze smutkiem Zgredek. — Mrużka chce wrócić do domu. Mrużka wciaż
˛ uważa pana Croucha za
swojego pana, sir, i nic jej nie przekona, że teraz jej panem jest profesor Dumbledore.
— Hej, Mrużko! — zawołał Harry, któremu wpadł do głowy pewien pomysł.
Podszedł do skrzatki i pochylił si˛e nad nia.˛ — Nie wiesz czasem, co teraz porabia
pan Crouch? Bo nie pojawił si˛e na Turnieju Trójmagicznym, a jest s˛edzia.˛
Oczy Mrużki drgn˛eły. Wielkie źrenice skupiły si˛e na Harrym. Zakołysała si˛e
lekko i powiedziała:
— Pan si˛e nie. . . hik!. . . pojawił?
— Tak, nie widzieliśmy go od pierwszego zadania. W „Proroku Codziennym”
pisza,˛ że jest chory.
Mrużka zakołysała si˛e jeszcze raz, patrzac
˛ na Harry’ego m˛etnym wzrokiem.
— Pan. . . hik!. . . chory?
Dolna warga zacz˛eła jej drgać.
— Ale nie jesteśmy pewni, czy to prawda — dodała szybko Hermiona.
— Pan potrzebuje swojej. . . hik!. . . Mrużki! — zaj˛eczała piskliwie skrzatka. — Pan nie da sobie rady. . . hik!. . . sam. . .
— Mrużko, inni ludzie doskonale sobie sami radza˛ w domu — powiedziała
Hermiona surowo.
— Mrużka. . . hik!. . . nie tylko. . . hik!. . . pomaga panu Crouchowi. . . hik!. . .
w domu! — zaskrzeczała z oburzeniem Mrużka, kołyszac
˛ si˛e jeszcze bardziej
i rozlewajac
˛ sobie kremowe piwo na i tak już poplamiona˛ bluzk˛e. — Pan powierza. . . hik!. . . Mrużce. . . hik!. . . najważniejsze. . . hik!. . . najskrytsze. . . hik!
— Co? — zapytał Harry.
Ale Mrużka potrzasn˛
˛ eła głowa,˛ oblewajac
˛ si˛e ponownie kremowym piwem.
— Mrużka nie zdradza. . . hik!. . . sekretów swojego pana — oświadczyła buntowniczym tonem, patrzac
˛ zezem na Harry’ego. — Ty nie. . . hik!. . . w˛eszyć.
— Mrużce nie wolno tak mówić do Harry’ego Pottera! — oburzył si˛e Zgredek. — Harry Potter jest dzielny i szlachetny, Harry Potter nie w˛eszy!
— On chce wyniuchać. . . hik!. . . sekrety. . . hik!. . . mojego pana. . . hik!
Mrużka jest dobra˛ skrzatka˛ domowa.˛ . . hik!. . . Mrużka nic nie powie. . . hik!. . .
Ludzie próbuja˛ wścibiać. . . hik!. . . nosy. . . hik!. . . i w˛eszyć. . . hik!
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Nagle powieki jej opadły i zsun˛eła si˛e ze stołka prosto w palenisko, chrapiac
˛
donośnie. Pusta butelka po kremowym piwie potoczyła si˛e po kamiennej posadzce.
Podbiegło z pół tuzina skrzatów. Spojrzały na nia˛ z odraza,˛ jeden podniósł
butelk˛e, a reszta owin˛eła Mrużk˛e w kraciasta˛ serwet˛e i zgrabnie zwiazała
˛
rogi.
— Bardzo nam przykro, że musieliście na to patrzyć, wielmożni panowie
i szlachetna panienko! — zaskrzeczał najbliższy skrzat, kr˛ecac
˛ głowa˛ z bardzo
zawstydzona˛ mina.˛ — My maja˛ nadziej˛e, że nie b˛edziecie nas wszystkich osa˛
dzać po tej Mrużce!
— Ona jest bardzo nieszcz˛eśliwa! — powiedziała Hermiona, gł˛eboko przej˛eta. — Dlaczego nie próbujecie dodać jej otuchy, tylko zawijacie ja˛ w serwet˛e?
— Prosz˛e mi wybaczyć, panienko — rzekł skrzat, kłaniajac
˛ si˛e gł˛eboko —
ale skrzaty domowe nie maja˛ prawa być nieszcz˛eśliwe, kiedy jest robota i trzeba
obsłużyć panów.
— Och, na miłość boska!
˛ — żachn˛eła si˛e Hermiona. — Wysłuchajcie mnie
wszyscy! Macie takie samo prawo do tego, by czuć si˛e nieszcz˛eśliwie jak czarodzieje! Macie prawo do zapłaty za swoja˛ prac˛e, do urlopów, do godziwego ubrania, wcale nie musicie robić wszystkiego, co wam każa!
˛ Popatrzcie na Zgredka!
— Niech panienka nie miesza do tego Zgredka — mruknał
˛ skrzat z przerażona˛
mina.˛
Z twarzy skrzatów znikn˛eły radosne uśmiechy. Nagle spojrzały na Hermion˛e,
jakby oszalała i stała si˛e niebezpieczna.
— Maja˛ swoje jedzenie! — zapiszczał jakiś skrzat przy łokciu Harry’ego, wtykajac
˛ mu w r˛ece wielka˛ szynk˛e, z tuzin ciastek i troch˛e owoców. — Do widzenia!
Skrzaty otoczyły przyjaciół i zacz˛eły ich wypychać z kuchni.
— Dzi˛ekuj˛e za skarpetki, Harry Potter, sir! — zawołał za nimi Zgredek od
kominka, pilnujac
˛ kraciastej mumii Mrużki.
— Hermiono, czy ty nie potrafisz utrzymać j˛ezyka za z˛ebami? — wybuchnał
˛
Ron, kiedy zatrzasn˛eły si˛e za nimi drzwi kuchni. — Teraz nie b˛edziemy już mogli
ich odwiedzać! A mogliśmy wyciagn
˛ ać
˛ z Mrużki coś o Crouchu!
— Tak jakby ci na tym zależało! — zadrwiła Hermiona. — Tobie zależy tylko
na żarciu!
Reszta dnia nie była przyjemna. Harry tak już miał dość Rona i Hermiony,
warczacych
˛
na siebie w pokoju wspólnym znad pracy domowej, że wieczorem
sam wział
˛ jedzenie dla Syriusza i poszedł do sowiarni.
Świstoświnka była stanowczo za mała, by unieść szynk˛e, wi˛ec zatrudnił jeszcze dwie szkolne sowy. Kiedy wyleciały w zmrok, wygladaj
˛ ac
˛ bardzo dziwacznie
z wielkim pakunkiem mi˛edzy soba,˛ Harry oparł łokcie na parapecie okna, spogla˛
dajac
˛ na błonia, na ciemne, targane wiatrem szczyty drzew w Zakazanym Lesie
i na łopocace
˛ żagle okr˛etu z Durmstrangu. Przez strug˛e dymu wydobywajac
˛ a˛ si˛e
z komina chatki Hagrida przeleciał puchacz, poszybował ku zamkowi, okrażył
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wiarni˛e i zniknał
˛ z pola widzenia. Harry spojrzał w dół i dostrzegł Hagrida kopia˛
cego zawzi˛ecie ziemi˛e przed swoja˛ chatka.˛ Pewnie przygotowywał nowa˛ grzadk˛
˛ e
na warzywa. Nagle z wielkiego powozu wyłoniła si˛e madame Maxime, podeszła
do Hagrida i coś do niego powiedziała. Hagrid oparł si˛e na szpadlu, ale chyba
nie był zbyt ch˛etny do podtrzymywania rozmowy, bo po chwili madame Maxime
wróciła do swojego powozu.
Harry nie miał ochoty wracać do wieży Gryffindoru, żeby wysłuchiwać kłótni
Rona i Hermiony. Obserwował Hagrida, aż zapadła ciemność, a sowy zacz˛eły si˛e
budzić i wylatywać w cicha˛ noc, muskajac
˛ go w locie skrzydłami.
*

*

*

Ku zadowoleniu Harry’ego, Ron i Hermiona odzyskali humor przy śniadaniu.
Stwierdził też z ulga,˛ iż nie sprawdziły si˛e ponure przepowiednie Rona, który poprzedniego wieczoru burczał, że odtad
˛ jedzenie si˛e pogorszy, bo Hermiona ci˛eżko
obraziła skrzaty. Bekon, jajecznica i w˛edzone ryby były wyśmienite jak zawsze.
Kiedy pojawiły si˛e sowy z poranna˛ poczta,˛ Hermiona zacz˛eła si˛e rozgladać
˛
z wyraźna˛ nadzieja,˛ jakby na coś czekała.
— Percy nie zdażyłby
˛
przysłać nam odpowiedzi — zauważył Ron. — Przecież
wysłaliśmy mu Hedwig˛e dopiero wczoraj.
— Nie, nie o to mi chodzi — powiedziała Hermiona. — Zaprenumerowałam
„Proroka Codziennego”. Mam już dość dowiadywania si˛e wszystkiego od Ślizgonów.
— Znakomity pomysł! — pochwalił ja˛ Harry, również przygladaj
˛ ac
˛ si˛e sowom. — Hej, Hermiono, chyba masz szcz˛eście. . .
Szara sowa zatoczyła nad nia˛ koło.
— To nie jest gazeta — powiedziała Hermiona tonem pełnym zawodu. —
To. . .
Ale ku jej zdumieniu, tuż za szara˛ sowa˛ wyladowały
˛
przed nia˛ na stole jeszcze
cztery płomykówki, a potem puchacz i włochatka.
— Ile egzemplarzy zamówiłaś? — zapytał Harry, łapiac
˛ puchar Hermiony,
żeby go nie przewróciły sowy, które tłoczyły si˛e ku niej, bo każda chciała pierwsza
dostarczyć list.
— A co to znowu. . . — Hermion˛e zatkało, kiedy zdj˛eła list z nóżki szarej
sowy, rozwin˛eła go i zacz˛eła czytać. — No nie! — I zarumieniła si˛e mocno.
— Co jest grane? — zapytał Ron.
— To jest. . . och. . . to po prostu śmieszne. . . — Rzuciła list Harry’emu, który
zobaczył, że jest to anonim wyklejony z liter, najwyraźniej wyci˛etych z „Proroka
Codziennego”.
Jesteś podła. Harry Potter zasługuje na coś lepszego. Wracaj skad
˛ pochodzisz — do mugoli.
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— Wszystkie sa˛ podobne! — zawołała z rozpacza˛ Hermiona, otwierajac
˛ listy
jeden po drugim. — „Harry Potter mógłby wybrać lepiej”. „Zasługujesz na to,
żeby ci˛e ugotowano w żabim skrzeku”. Ojej!
Otworzyła ostatnia˛ kopert˛e i na jej dłonie trysn˛eła żółtawozielona, cuchnaca
˛
nafta˛ ciecz, która natychmiast zacz˛eła si˛e wzdymać w wielkie żółte bable.
˛
— Nierozcieńczona ropa czyrakobulwy! — powiedział Ron, wachaj
˛
ac
˛ kopert˛e.
— Auu! — krzykn˛eła Hermiona ze łzami w oczach, próbujac
˛ zetrzeć chusteczka˛ cuchnac
˛ a˛ ciecz z rak,
˛ ale jej palce były już tak g˛esto pokryte bolesnymi
bablami,
˛
że wygladały,
˛
jakby miała na nich par˛e grubych r˛ekawic.
— Powinnaś zaraz pójść do skrzydła szpitalnego — poradził jej Harry, kiedy
sowy odleciały. — Usprawiedliwimy ci˛e u pani Sprout.
— Ostrzegałem ja!
˛ — powiedział Ron, kiedy Hermiona wybiegła z Wielkiej
Sali, chowajac
˛ dłonie pod pachy. — Ostrzegałem ja,˛ żeby nie obrażała Rity Skeeter! Popatrz na to — zaczał
˛ czytać na głos jeden z listów, które Hermiona zostawiła na stole: — Przeczytałam w tygodniku „Czarownica”, jak si˛e zabawiasz
kosztem Harry’ego Pottera. Ten chłopak dość już przeżył, w nast˛epnym liście wyśl˛e ci przekleństwo, niech tylko znajd˛e dość duża˛ kopert˛e. Kurcz˛e. . . powinna
uważać na siebie. . .
Hermiona nie pojawiła si˛e na zielarstwie. Kiedy Harry i Ron wyszli z cieplarni, zmierzajac
˛ do chatki Hagrida na lekcj˛e opieki nad magicznymi stworzeniami,
zobaczyli Malfoya, Crabbe’a i Goyle’a wychodzacych
˛
z zamku. Za nimi szła Pansy Parkinson, chichocac
˛ i poszeptujac
˛ do swoich Ślizgonek. Zobaczywszy z daleka Harry’ego, zawołała:
— Potter, zerwałeś ze swoja˛ dziewczyna?
˛ Dlaczego była taka zdołowana na
śniadaniu?
Harry zignorował ja;
˛ nie chciał, by si˛e dowiedziała, ile złego narobił już artykuł w tygodniku „Czarownica”.
Hagrid, który na ostatniej lekcji zapowiedział im, że skończyli już temat jednorożców, czekał na nich przed swoja˛ chatka˛ wśród stosu skrzynek. Harry westchnał
˛ ci˛eżko na ich widok — czyżby mieli znowu hodować sklatki?
˛
Ale kiedy
podszedł bliżej i zajrzał do jednej z nich, zobaczył jakieś puchate, czarne stworzenia z długimi ryjkami. Miały dziwnie płaskie, łopatowate przednie łapy i przypatrywały si˛e im, mrugajac
˛ oczami, jakby były uprzejmie zdziwione, że tyle osób
zaszczyca je swoja˛ uwaga.˛
— To sa˛ niuchacze — oznajmił Hagrid, kiedy cała klasa zgromadziła si˛e wokół skrzynek. — Siedza˛ głównie po kopalniach. Lubia˛ błyskotki. . . O, uważajcie,
zara zobaczycie. . .
Jeden z niuchaczy nagle podskoczył i chwycił z˛ebami za zegarek na przegubie
Pansy Parkinson. Wrzasn˛eła ze strachu i odskoczyła.
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— Pożyteczne stworzonka, wyniuchaja˛ każdy skarb — powiedział uradowany
Hagrid. — Tak se pomyślałem, że możemy si˛e dzisiaj troch˛e zabawić. Widzicie
to? — wskazał na duża˛ połać świeżo skopanej ziemi. — Zakopałem tam troch˛e
złotych monet. Wybierzecie sobie po jednym, a ten, którego niuchacz wykopie
najwi˛ecej monet, dostanie nagrod˛e. Tylko pozdejmujcie wszystkie cenne rzeczy,
wybierzcie po niuchaczu i przygotujcie si˛e, żeby je puścić w ziemi˛e.
Harry zdjał
˛ zegarek, który nosił z przyzwyczajenia, bo od dawna nie chodził,
i schował go do kieszeni. Potem wyjał
˛ ze skrzynki jednego niuchacza. Zwierzatko
˛
natychmiast wetkn˛eło mu ryjek do ucha i zacz˛eło w˛eszyć entuzjastycznie. Było
całkiem miłe.
— Zara, zara — powiedział Hagrid, zagladaj
˛ ac
˛ do skrzynki. — Jeden został. . .
Kogo brakuje? Gdzie jest Hermiona?
— Musiała iść do skrzydła szpitalnego — odpowiedział Ron.
— Wyjaśnimy to później — dodał cicho Harry, bo Pansy Parkinson nadstawiła
ucha.
Była to chyba najprzyjemniejsza lekcja opieki nad magicznymi stworzeniami, jaka˛ kiedykolwiek mieli. Niuchacze nurkowały w skopana˛ ziemi˛e jak w wod˛e, a po chwili wracały, każdy do tego ucznia, który go wypuścił, wtykajac
˛ mu
w r˛ek˛e złote monety. Szczególnie obdarowany został Ron: wkrótce miał już pełen
podołek monet.
— Można je gdzieś kupić, Hagridzie? — zapytał podekscytowany, kiedy jego
niuchacz ponownie zanurkował, obsypujac
˛ mu szat˛e ziemia.˛
— Twoja mama nie byłaby z tego zadowolona, Ron — rzekł Hagrid, szczerzac
˛ z˛eby. — Te niuchacze zrujnuja˛ każdy dom. No, chiba już wszystko wyniuchały — dodał, okrażaj
˛ ac
˛ grzadk˛
˛ e, choć puchate zwierzatka
˛ nie przestawały nurkować w ziemi˛e. — Zakopałem tylko setk˛e monet. O, jesteś już, Hermiono!
Hermiona szła ku nim przez łak˛
˛ e. Miała obandażowane dłonie i wygladała
˛
dość żałośnie. Pansy Parkinson przygladała
˛
si˛e jej uważnie.
— No dobra, tera sprawdzimy, jak wam poszło! — zawołał Hagrid. — Podliczymy monety! I nie próbuj żadnej podw˛edzić, Goyle — dodał, mrużac
˛ swoje
paciorkowate oczy. — To złoto leprokonusów. Znika po paru godzinach.
Goyle opróżnił kieszenie, wytrzeszczajac
˛ głupkowato oczy. Niuchacz Rona
okazał si˛e najbardziej skuteczny, wi˛ec Hagrid wr˛eczył Ronowi w nagrod˛e olbrzymia˛ tabliczk˛e czekolady z Miodowego Królestwa. Rozległ si˛e dzwon wzywajacy
˛
na obiad, ale Harry, Ron i Hermiona zostali nieco dłużej, by pomóc Hagridowi powsadzać niuchacze z powrotem do skrzynek. Harry zauważył, że z okna powozu
obserwuje ich madame Maxime.
— Co ci si˛e porobiło z r˛ekami, Hermiono? — zapytał Hagrid, wyraźnie zaniepokojony.
Hermiona opowiedziała mu o podłych listach, jakie rano otrzymała, i o kopercie wypełnionej ropa˛ czyrakobulw.
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— A tam, nie przejmuj si˛e — powiedział łagodnie Hagrid, przygladaj
˛ ac
˛ si˛e
jej z troska.˛ — Mnie też takie przysyłali, jak Rita Skeeter napisała o mojej mamusi. „Jesteś potworem i powinno si˛e ciebie wykończyć”. „Twoja matka zabiła
niewinnych ludzi, a ty powinieneś mieć choć tyle przyzwoitości, żeby utopić si˛e
w jeziorze”.
— Nie! — krzykn˛eła Hermiona ze zgroza˛ na twarzy.
— Tak — powiedział Hagrid, ustawiajac
˛ skrzynki z niuchaczami pod ściana˛ chatki. — To sa˛ normalne czubki, Hermiono. A jak dostaniesz wi˛ecej takich
listów, to ich nie otwiraj. Rzuć je od razu w ogień.
— Omin˛eła ci˛e fantastyczna lekcja — powiedział Harry Hermionie, kiedy
wracali do zamku. — Kapitalne sa˛ te niuchacze, prawda, Ron?
Ron przygladał
˛ si˛e jednak czekoladzie, która˛ dostał od Hagrida. Był naburmuszony, jakby coś bardzo go ubodło.
— O co chodzi? — zapytał Harry. — Nie ten smak?
— Nie — odburknał
˛ Ron. — Dlaczego mi nie powiedziałeś o tym złocie?
— O jakim złocie?
— O tym, które ci dałem na mistrzostwach świata w quidditchu. O złocie od
leprokonusów, które dostałeś ode mnie za omnikulary. W loży. Dlaczego mi nie
powiedziałeś, że znikło?
Harry musiał przez chwil˛e pomyśleć, zanim zrozumiał, o czym Ron mówi.
— Och. . . — powiedział, kiedy w końcu sobie przypomniał. — Nie wiem. . .
Po prostu nie zauważyłem, że znikło. No wiesz, bardziej si˛e martwiłem o swoja˛
różdżk˛e.
Weszli po kamiennych stopniach do zamku i udali si˛e do Wielkiej Sali na
obiad.
— To musi być fajne uczucie — wypalił nagle Ron, kiedy usiedli i zacz˛eli
sobie nakładać na talerze pieczeń wołowa˛ i pudding. — Mieć tyle pieni˛edzy, że
nawet si˛e nie zauważa, jak gdzieś wsiaknie
˛
garść galeonów.
— Słuchaj, Ron, miałem wtedy co innego na głowie! — żachnał
˛ si˛e Harry. —
Wszyscy mieliśmy, pami˛etasz?
— Nie wiedziałem, że złoto leprokonusów znika — mruknał
˛ Ron. — Byłem
pewny, że oddaj˛e ci fors˛e. Nie powinieneś mi dawać na Boże Narodzenie tego
kapelusza Armat.
— Zapomnij o tym, dobra?
Ron nadział na widelec pieczony kartofel i przygladał
˛ mu si˛e ze złościa.˛
— Nie cierpi˛e być biednym — powiedział w końcu.
Harry i Hermiona wymienili spojrzenia. — Żadne z nich nie wiedziało, co
powiedzieć.
— Ohyda — mruknał
˛ Ron, wciaż
˛ wpatrujac
˛ si˛e ponuro w kartofel. — I nie
mam pretensji do Freda i George’a, że próbuja˛ zdobyć fors˛e. Sam bym chciał.
Chciałbym mieć niuchacza.
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— No, to już wiemy, co ci dać na nast˛epne Boże Narodzenie — powiedziała
dziarskim tonem Hermiona, a widzac,
˛ że Ron nadal ma ponura˛ min˛e, dodała: —
Daj spokój, Ron, mogło być gorzej. Przynajmniej nie masz palców pełnych ropy. — Niełatwo jej było posługiwać si˛e widelcem i nożem, bo palce miała wciaż
˛
spuchni˛ete i sztywne. — Jak ja nienawidz˛e tej baby! — wybuchn˛eła nagle. —
I jeszcze jej za to odpłac˛e, choćby to miała być ostatnia rzecz, jaka˛ zrobi˛e w życiu!
*

*

*

Przez nast˛epny tydzień nadal przychodziły do Hermiony złośliwe anonimy,
a chociaż usłuchała rady Hagrida i przestała je otwierać, niektórzy złośliwcy przysyłali jej wyjce, które eksplodowały przy stole Gryffindoru, wywrzaskujac
˛ na cała˛ sal˛e obelgi pod jej adresem. Teraz nawet ci, którzy nie czytali „Czarownicy”,
wiedzieli już wszystko o rzekomym trójkacie
˛ Harry — Krum — Hermiona. Harry’emu robiło si˛e już niedobrze od wyjaśniania każdemu, że Hermiona nie jest
jego dziewczyna.˛
— Zobaczysz, to si˛e skończy — pocieszał Hermion˛e. — Trzeba to po prostu
ignorować. Ludzie w końcu si˛e znudza˛ tymi głupotami, które Rita powypisywała
ostatnio na mój temat.
— Chciałabym wiedzieć, w jaki sposób ona podsłuchuje prywatne rozmowy,
skoro nie wolno jej przebywać na terenie szkoły — powiedziała ze złościa.˛
Hermiona została w klasie po obronie przed czarna˛ magia,˛ bo chciała o coś
zapytać profesora Moody’ego. Reszta klasy z ulga˛ wychodziła na korytarz. Tym
razem przygotował im tak ostry test odparowywania złowrogich zakl˛eć, że wiele
osób doznało lekkich obrażeń. Harry’emu przytrafił si˛e ci˛eżki przypadek rozdygotanych uszu i musiał je przytrzymywać dłońmi, kiedy wychodził z klasy.
— Rita na pewno nie używa peleryny-niewidki! — wydyszała Hermiona pi˛eć
minut później, kiedy dogoniła Harry’ego i Rona w sali wejściowej i odciagn˛
˛ eła
Harry’emu jedna˛ r˛ek˛e od ucha, żeby ja˛ usłyszał. — Moody mówi, że podczas
drugiego zadania nie widział jej ani w pobliżu stołu s˛edziowskiego, ani nigdzie
nad jeziorem!
— Hermiono, czy jest sens powtarzania ci, żebyś dała sobie z tym spokój? —
zapytał Ron.
— Nie! — zawołała z uporem Hermiona. — Chc˛e wiedzieć, w jaki sposób
podsłuchała moja˛ rozmow˛e z Wiktorem! I skad
˛ wygrzebała t˛e histori˛e o mamie
Hagrida!
— Może podłożyła ci pluskw˛e — powiedział Harry.
— Pluskw˛e? — zdziwił si˛e Ron. — Po co, żeby ja˛ gryzła?
Harry opowiedział mu o ukrytych mikrofonach i aparaturze nagrywajacej.
˛
Rona bardzo to zaciekawiło, ale Hermiona przerwała im po chwili.
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— Słuchajcie, może byście wreszcie przeczytali Histori˛e Hogwartu, co?
— A po co? — zapytał Ron. — Ty znasz ja˛ na pami˛eć, wi˛ec zawsze możemy
ci˛e spytać.
— Wszystkie urzadzenia
˛
zast˛epujace
˛ mugolom magi˛e: elektryczność, komputery, radiolokatory. . . no, wszystko. . . zaczynaja˛ wariować w Hogwarcie, bo
w powietrzu jest za dużo magii. Rita musi używać czarów. Żebym tylko wykryła,
co to takiego! A gdyby to si˛e okazało nielegalne, wtedy bym ja˛ dopadła!
— A nie mamy przypadkiem dość innych zmartwień? — zapytał Ron. —
Musimy jeszcze rozpoczynać wendet˛e przeciw Ricie Skeeter?
— Nie prosz˛e was o pomoc! — warkn˛eła Hermiona. — Sama si˛e tym zajm˛e!
I ruszyła dziarskim krokiem po marmurowych schodach, nawet si˛e na nich nie
ogladaj
˛ ac.
˛ Harry był pewny, że idzie do biblioteki.
— Założysz si˛e, że wróci z pudełkiem plakietek z napisem NIENAWIDZE˛
RITY SKEETER? — zapytał Ron.
Choć Hermion˛e opanowała przemożna żadza
˛
zemsty, nie zwróciła si˛e jednak
do nich o pomoc, za co byli jej wdzi˛eczni, bo w miar˛e zbliżania si˛e ferii wielkanocnych mieli coraz wi˛ecej pracy. Harry dziwił si˛e szczerze temu, jak Hermionie
udaje si˛e połaczyć
˛
poszukiwanie magicznych sposobów podsłuchiwania ludzi ze
wszystkim, co teraz waliło im si˛e na głowy. On sam ledwo dyszał, usiłujac
˛ odrobić wszystkie prace domowe. Pami˛etał jednak o regularnym wysyłaniu Syriuszowi paczek z żywnościa;
˛ po ostatnim lecie dobrze wiedział, co to znaczy być ciagłe
˛
głodnym. Zwykle dołaczał
˛
krótkie liściki, w których donosił Syriuszowi, że nic
niezwykłego si˛e nie dzieje i że wciaż
˛ czekaja˛ na odpowiedź Percy’ego.
Hedwiga nie wróciła aż do końca ferii wielkanocnych. List od Percy’ego był
w paczce zawierajacej
˛ jajka wielkanocne, które przysłała im pani Weasley. Jajka
Harry’ego i Rona, wielkości smoczych, pełne były domowych toffi, natomiast
Hermiona dostała jajeczko mniejsze od kurzego. Zmarkotniała, gdy je zobaczyła.
— Ron, czy twoja mama nie czyta przypadkiem tygodnika „Czarownica”? —
zapytała cicho.
— Czyta — odpowiedział Ron z ustami pełnymi toffi. — Kupuje go ze wzgl˛edu na przepisy.
Hermiona spojrzała ponuro na swoje goł˛ebie jajko.
— Nie chcesz si˛e dowiedzieć, co napisał Percy? — zapytał szybko Harry.
List Percy’ego był krótki i irytujacy.
˛
Jak powtarzam dziennikarzom „Proroka Codziennego”, pan Crouch przebywa na zasłużonym urlopie. Przysyła mi regularnie sowy z instrukcjami. Nie, nie
widziałem go, ale możecie mi uwierzyć, że znam odr˛eczne pismo mojego zwierzchnika. Mam teraz zbyt dużo roboty, by zajmować si˛e dementowaniem tych śmiesznych pogłosek. Nie zawracajcie mi wi˛ecej głowy takimi bzdurami. Wesołych świat.
˛
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Poczatek
˛ semestru letniego oznaczał zwykle, że Harry musiał ostro trenować
przed ostatnim w sezonie meczem quidditcha. W tym roku czekało go jednak zupełnie co innego: trzecie i ostatnie zadanie w Turnieju Trójmagicznym. Do niego
powinien si˛e przygotowywać, tyle że wciaż
˛ nie wiedział, na czym b˛edzie polegało. W końcu, w ostatnim tygodniu maja, profesor McGonagall zatrzymała go
w klasie po lekcji transmutacji.
— Potter, o dziewiatej
˛ wieczorem masz si˛e stawić na stadionie quidditcha.
B˛edzie tam pan Bagman, który wam wyjaśni, na czym polega trzecie zadanie.
Tak wi˛ec wieczorem, o pół do dziewiatej,
˛ Harry zostawił przyjaciół w wieży Gryffindoru, a sam zszedł na dół. Kiedy przecinał sal˛e wejściowa,˛ z pokoju
wspólnego Puchonów wyszedł Cedrik Diggory.
— Jak myślisz, co to b˛edzie? — zapytał Harry’ego, kiedy razem schodzili po
kamiennych stopniach w pochmurna˛ noc. — Fleur wciaż
˛ opowiada o podziemnych tunelach, podejrzewa, że b˛edziemy musieli odnaleźć jakiś skarb.
— To by było niezłe — rzekł Harry, myślac,
˛ że poprosiłby Hagrida o jednego
niuchacza i miałby problem z głowy.
Zeszli ciemnym, trawiastym zboczem do stadionu, przez luk˛e mi˛edzy trybunami dostali si˛e na boisko i stan˛eli jak wryci.
— Co oni tu narobili?! — zawołał z oburzeniem Cedrik.
Zwykle gładkie i płaskie boisko do quidditcha wygladało,
˛
jakby ktoś pobudował na nim długie, niskie murki, krzyżujace
˛ si˛e ze soba˛ i wijace
˛ we wszystkie
strony.
— To żywopłot! — zawołał Harry, pochylajac
˛ si˛e, by zbadać najbliższy.
— Hej, tu jesteśmy! — rozległ si˛e dziarski glos.
Ludo Bagman stał pośrodku boiska, z Krumem i Fleur. Harry i Cedrik ruszyli
ku nim, przełażac
˛ przez żywopłoty. Kiedy podeszli bliżej, Fleur uśmiechn˛eła si˛e
do Harry’ego. Jej stosunek do niego zmienił si˛e całkowicie od czasu, gdy wycia˛
gnał
˛ jej siostr˛e z jeziora.
— No i co o tym myślicie? — zapytał uradowany Bagman, gdy Harry i Cedrik
przeleźli przez ostatni żywopłot. — Ładnie rośnie, co? Jeszcze miesiac,
˛ a Hagrid
dopilnuje, aby miał ze dwadzieścia stóp wysokości. Nie obawiajcie si˛e — dodał, widzac
˛ ich nieco ponure miny — po trzecim zadaniu b˛edziecie mieli znowu
normalne boisko do quidditcha! A domyślacie si˛e już, co tutaj wyrasta?
Przez chwil˛e wszyscy milczeli.
— Labirynt — mruknał
˛ Krum.
— Tak jest! — zawołał Bagman. — Labirynt. Trzecie zadanie jest bardzo
proste. Puchar Turnieju Trójmagicznego zostanie umieszczony w samym środku
labiryntu. Pierwszy z reprezentantów, który go dotknie, otrzyma najwyższa˛ liczb˛e
punktów.
— Mami po prostu tam trafić? — zapytała Fleur.
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— B˛eda˛ przeszkody — rzekł Bagman, aż podskakujac
˛ z radości. — Hagrid
dostarczy nam troch˛e magicznych stworzeń, b˛eda˛ też zakl˛ecia, które trzeba przełamać. Zawodnicy, którzy zdobyli dotad
˛ najwi˛eksza˛ liczb˛e punktów, pierwsi wejda˛ do labiryntu — tu wyszczerzył z˛eby do Harry’ego i Cedrika. — Potem pan
Krum i wreszcie panna Delacour. Ale wszyscy b˛edziecie mieli równe szanse, bo
powodzenie zależy od tego, czy uda si˛e wam pokonać przeszkody. B˛edzie wesoło,
co?
Harry, który dobrze wiedział, jakie stworzenia może dostarczyć Hagrid, pomyślał, że prawdopodobnie wcale nie b˛edzie wesoło. Pokiwał jednak uprzejmie
głowa˛ razem z innymi.
— To znakomicie! Jeśli nie macie żadnych pytań, może wrócimy do zamku?
Jest troch˛e zimno. . .
Kiedy wracali przez rosnacy
˛ labirynt, Bagman zrównał si˛e z Harrym, który
natychmiast zaczał
˛ przeczuwać, że za chwil˛e znowu usłyszy propozycj˛e pomocy,
ale w tym momencie klepnał
˛ go w rami˛e Krum.
— Mogu ja z toba˛ zamienić słowo?
— Jasne — odrzekł Harry, lekko zaskoczony.
— Tak my pojdzjemy razem, co?
— Dobra — zgodził si˛e Harry, ciekaw, o co Bułgarowi chodzi.
Bagman wygladał
˛ na troch˛e zmieszanego.
— Mam na ciebie poczekać, Harry?
— Nie, w porzadku,
˛
panie Bagman — odrzekł Harry, tłumiac
˛ uśmiech. —
Myśl˛e, że sam trafi˛e do zamku, dzi˛ekuj˛e.
Harry i Krum razem wyszli ze stadionu, ale Krum nie skierował si˛e w stron˛e
jeziora, gdzie był zakotwiczony statek z Durmstrangu. Ruszył w kierunku Zakazanego Lasu.
— Po co tam idziemy? — zapytał Harry, kiedy min˛eli chatk˛e Hagrida i oświetlony powóz z Beauxbatons.
— Żeby nas nikt nie podsłuchał — odrzekł Krum.
Kiedy w końcu znaleźli si˛e w spokojnym miejscu, opodal padoku z olbrzymimi końmi madame Maxime, Krum zatrzymał si˛e w cieniu drzew i zwrócił do
Harry’ego.
— Ja chcjał wiedzieć — rzekł, patrzac
˛ na niego pos˛epnie — co jest mi˛edzy
toba˛ a Hermi-ona-nina.˛
Harry, który po zachowaniu Kruma spodziewał si˛e czegoś poważniejszego,
spojrzał na niego zdumiony.
— Nic — odpowiedział, ale Krum wciaż
˛ łypał na niego groźnie, wi˛ec Harry,
którego nagle uderzyło, jaki Krum jest wysoki, uznał, że trzeba nieco rozwinać
˛
ten temat. — Przyjaźnimy si˛e, to wszystko. Ona nie jest moja˛ dziewczyna,˛ i nigdy
nie była. Ta Skeeter wszystko wymyśliła.
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— Hermi-ona-nina cz˛esto o tobie mówi — powiedział Krum, patrzac
˛ podejrzliwie na Harry’ego.
— No tak, bo si˛e przyjaźnimy.
Aż mu trudno było uwierzyć, że prowadzi taka˛ rozmow˛e z Wiktorem Krumem, słynnym w całym świecie graczem w quidditcha. Jakby osiemnastoletni
Krum traktował go jak równego sobie, jak równorz˛ednego rywala.
— A ty nigdy. . . ty nie. . . i
— Nie — powiedział stanowczo Harry.
Krum troch˛e si˛e rozchmurzył. Przygladał
˛ si˛e Harry’emu przez chwil˛e, a potem
rzekł:
— Ty bardzo dobrze latasz. Ja si˛e tobie przypatrywał w czas pierwszego zadania.
— Dzi˛eki — powiedział Harry, uśmiechajac
˛ si˛e szeroko i nagle czujac
˛ si˛e
o wiele wyższy. — Widziałem ci˛e w finale mistrzostw świata. Ten zwód Wrońskiego. . .
W tym momencie coś poruszyło si˛e mi˛edzy drzewami za Krumem, i Harry,
który już wiedział, czego si˛e można spodziewać w Zakazanym Lesie, instynktownie chwycił go za r˛ek˛e i pociagn
˛ ał.
˛
— A ty co?
Harry potrzasn
˛ ał
˛ głowa˛ w milczeniu, wpatrujac
˛ si˛e w miejsce, w którym zobaczył jakiś ruch. Wsunał
˛ dłoń za pazuch˛e i chwycił różdżk˛e.
W nast˛epnej chwili spoza wielkiego d˛ebu wyłonił si˛e jakiś m˛eżczyzna. Z poczatku
˛ Harry go nie poznał, ale potem. . . potem zdał sobie spraw˛e, że to przecież
pan Crouch.
Wygladał,
˛
jakby w˛edrował przez wiele dni. Jego szata była podarta i zakrwawiona na kolanach, twarz miał podrapana,˛ zarośni˛eta˛ i szara˛ ze zm˛eczenia.
Schludne zwykle włosy i wasy
˛ rozpaczliwie domagały si˛e fryzjera. Ale ten dziwaczny wyglad
˛ był niczym w porównaniu z jego zachowaniem. Bełkotał i gestykulował, jakby rozmawiał z kimś, kogo tylko on widział. Harry’emu bardzo przypominał pewnego starego włócz˛eg˛e, którego raz widział, kiedy Dursleyowie zabrali go na zakupy. Tamten człowiek też rozmawiał z kimś niewidzialnym. Ciotka
Petunia złapała Dudleya za r˛ek˛e i pociagn˛
˛ eła na druga˛ stron˛e ulicy, żeby uniknać
˛
bliższego kontaktu z włócz˛ega,˛ a wuj Vernon wygłosił później długa˛ przemow˛e,
w której wyjaśnił ze szczegółami, co powinno si˛e zrobić z żebrakami i włócz˛egami.
— A on czasem nie był s˛edzia?
˛ — zapytał Krum, gapiac
˛ si˛e na pana Croucha. — Nie był on z waszym ministrem?
Harry kiwnał
˛ głowa,˛ zawahał si˛e przez chwil˛e, a potem podszedł wolno do
pana Croucha, który zdawał si˛e go nie zauważać, wciaż
˛ pochłoni˛ety rozmowa˛
z pobliskim drzewem:
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— . . . a kiedy to zrobisz, Weatherby, wyślij sow˛e do Dumbledore’a z potwierdzeniem liczby uczniów Durmstrangu, którzy przyb˛eda˛ na turniej. Karkarow właśnie napisał, że b˛edzie ich dwunastu. . .
— Panie Crouch — zagadnał
˛ ostrożnie Harry.
— . . . a potem wyślij inna˛ sow˛e do madame Maxime, bo może zechce powi˛ekszyć liczb˛e swoich uczniów, skoro Karkarow chce zabrać cały tuzin. . . Zrób to,
Weatherby, dobrze? Dobrze? Dob. . .
Wytrzeszczył oczy. Gapił si˛e w pień drzewa, mamlajac
˛ bezgłośnie wargami.
A potem zachwiał si˛e i upadł na kolana.
— Panie Crouch! — zawołał Harry. — Źle si˛e pan czuje?
Crouch potoczył dziko wzrokiem. Harry obejrzał si˛e na Kruma, który podszedł bliżej i przygladał
˛ si˛e ze strachem Crouchowi.
— Co jemu si˛e stało?
— Nie mam poj˛ecia — mruknał
˛ Harry. — Wiesz co, może idź i sprowadź
kogoś. . .
— Dumbledore’a! — wydyszał pan Crouch. Wyciagn
˛ ał
˛ r˛ek˛e i złapał Harry’ego za szat˛e, przyciagaj
˛ ac
˛ go bliżej, choć patrzył gdzieś ponad jego głowa.˛ —
Musz˛e. . . zobaczyć si˛e. . . z Dumbledore’em. . .
— W porzadku
˛
— rzekł Harry. — Jeśli pan wstanie, panie Crouch, to pójdziemy do. . .
— Zrobiłem. . . coś. . . głupiego — wyszeptał pan Crouch.
Wygladał,
˛
jakby kompletnie oszalał. Wytrzeszczał oczy, toczył nimi we
wszystkie strony, a po brodzie ściekał mu strumyczek śliny. Wypowiedzenie każdego słowa zdawało si˛e sprawiać mu duża˛ trudność.
— Musz˛e. . . powiedzieć. . . Dumbledore’owi. . .
— Niech pan wstanie, panie Crouch — powiedział Harry głośno i wyraźnie. — Prosz˛e wstać, zaprowadz˛e pana do Dumbledore’a!
Pan Crouch spojrzał na niego nieprzytomnie.
— Kto. . . ty. . . — wyszeptał.
— Jestem uczniem — odrzekł Harry, odwracajac
˛ si˛e do Kruma i oczekujac
˛
jego pomocy, ale Krum cofnał
˛ si˛e, wyraźnie bardzo przestraszony.
— Nie jesteś. . . jego. . . — wymamrotał Crouch.
— Nie — odpowiedział Harry, nie majac
˛ zielonego poj˛ecia, o czym Crouch
mówi.
— Jesteś. . . Dumbledore’a?. . .
— Tak jest.
Crouch przyciagn
˛ ał
˛ go jeszcze bliżej. Harry spróbował si˛e uwolnić, ale uścisk
był za mocny.
— Ostrzeż. . . Dumbledore’a. . .
— Sprowadz˛e go, tylko niech mnie pan puści. Niech mi pan pozwoli odejść,
panie Crouch, a zaraz go sprowadz˛e. . .
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— Dzi˛ekuj˛e ci, Weatherby, a kiedy już si˛e z tym uporasz, podaj mi filiżank˛e
herbaty. Moja żona i syn wkrótce tu b˛eda,˛ idziemy dziś na koncert z państwem
Knot. — Crouch przemawiał teraz płynnie do drzewa i zdawał si˛e być całkowicie
nieświadom obecności Harry’ego, którego tak to zdziwiło, że nawet nie zauważył, że pan Crouch go puścił. — Tak, mój syn właśnie zdobył dwanaście sumów,
bardzo dobrze mu poszło, tak, dzi˛ekuj˛e, tak, jestem z niego bardzo dumny. A teraz
niech mi pan z łaski swojej przyniesie t˛e not˛e od andorańskiego ministra magii,
chyba naszkicuj˛e odpowiedź. . .
— Zostań tu z nim! — polecił Harry Krumowi. — Ja pójd˛e po Dumbledore’a,
załatwi˛e to szybciej, wiem, gdzie jest jego gabinet. . .
— On zwariował — powiedział niepewnym tonem Krum, gapiac
˛ si˛e na pana
Croucha, który wciaż
˛ mamrotał do drzewa, najwyraźniej przekonany, że to Percy.
— Po prostu z nim zostań — rzekł Harry i odwrócił si˛e, by odejść, ale ten
ruch spowodował gwałtowna˛ zmian˛e w zachowaniu pana Croucha, który złapał
go mocno pod kolana i pociagn
˛ ał
˛ na ziemi˛e.
— Nie. . . opuszczaj. . . mnie! — wyszeptał, znowu wytrzeszczajac
˛ oczy. —
Ja. . . uciekłem. . . musz˛e ostrzec. . . musz˛e powiedzieć. . . zobaczyć Dumbledore’a. . . to moja wina. . . wszystko moja wina. . . Berta. . . nie żyje. . . wszystko
moja wina. . . mój syn. . . moja wina. . . powiedz Dumbledore’owi. . . Harry Potter. . . Czarny Pan. . . silniejszy. . . Harry Potter. . .
— Pójd˛e po Dumbledore’a, jeśli mnie pan puści, panie Crouch! — krzyknał
˛
Harry i spojrzał z wściekłościa˛ na Kruma. — Pomóż mi, dobrze?
Krum, z przerażona˛ mina,˛ zbliżył si˛e i ukucnał
˛ przy Crouchu.
— Pilnuj go, niech si˛e stad
˛ nie rusza — rzekł Harry, wyszarpujac
˛ szat˛e z uścisku Croucha. — Wróc˛e tu z Dumbledore’em.
— A spieszno to zrobisz? — zawołał za nim Krum, kiedy Harry wybiegł z lasu
i pop˛edził przez ciemne błonia.
Nikogo na nich nie było: Bagman, Cedrik i Fleur już znikli. Harry wbiegł po
kamiennych stopniach, wpadł do sali wejściowej przez d˛ebowe drzwi i pomknał
˛
po marmurowych schodach na drugie pi˛etro.
Pi˛eć minut później p˛edził już ku kamiennej chimerze stojacej
˛ w połowie pustego korytarza.
— Cy-cytrynowy sorbet! — wysapał.
Było to hasło otwierajace
˛ wejście na tajne schody, wiodace
˛ do gabinetu Dumbledore’a — a w każdym razie tak brzmiało dwa lata temu. Od tego czasu z pewnościa˛ zostało zmienione, bo chimera nie ożyła i nie odskoczyła w bok, tylko
tkwiła w miejscu, łypiac
˛ groźnie na Harry’ego.
— Rusz si˛e! — krzyknał
˛ Harry. — No już!
Ale w Hogwarcie jeszcze nigdy nic si˛e nie poruszyło tylko dlatego, że ktoś
krzyknał;
˛ dobrze wiedział, że to nic nie da. Spojrzał najpierw w jeden, potem
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w drugi koniec ciemnego korytarza. A może Dumbledore jest w pokoju nauczycielskim? Puścił si˛e biegiem w stron˛e schodów. . .
— POTTER!
Harry wyhamował raptownie i rozejrzał si˛e.
Z tajnego przejścia za chimera˛ wyłonił si˛e Snape. Ściana zasun˛eła si˛e za nim,
kiedy machnał
˛ r˛eka˛ na Harry’ego, by do niego podszedł.
— Co ty tutaj robisz, Potter?
— Musz˛e si˛e zobaczyć z profesorem Dumbledore’em! — zawołał Harry, wracajac
˛ biegiem i zatrzymujac
˛ si˛e przed Snape’em. — Chodzi o pana Croucha. . .
właśnie si˛e pojawił. . . jest w Zakazanym Lesie. . . prosi, żeby. . .
— Co to za bzdury? — syknał
˛ Snape, a w jego czarnych oczach zapłon˛eły
groźne błyski. — Co ty pleciesz?
— Pan Crouch! — krzyknał
˛ Harry. — Z ministerstwa! Jest chory. . . albo. . .
Jest w lesie, chce koniecznie zobaczyć si˛e z profesorem Dumbledore’em! Niech
mi pan tylko poda hasło do. . .
— Dyrektor jest zaj˛ety — rzekł Snape, a jego waskie
˛
usta wykrzywiły si˛e
w nieprzyjemnym uśmiechu.
— Ja musz˛e rozmawiać z Dumbledore’em! — ryknał
˛ Harry.
— Słyszałeś, co powiedziałem, Potter?
Harry był pewny, że Snape bardzo dobrze si˛e bawi, odmawiajac
˛ mu podania
hasła, i widzac,
˛ jak bardzo mu na tym zależy.
— Prosz˛e pana — powiedział Harry ze złościa˛ — z Crouchem jest bardzo
źle. . . On chyba stracił rozum. . . Mówi, że chce ostrzec. . .
Ściana za plecami Snape’a rozsun˛eła si˛e ponownie. W wejściu stał Dumbledore. Miał na sobie długa˛ zielona˛ szat˛e, a na twarzy wyraz umiarkowanego zaciekawienia.
— Jakiś problem? — zapytał, patrzac
˛ to na Harry’ego, to na Snape’a.
— Panie profesorze! — zawołał Harry, obchodzac
˛ Snape’a, zanim ten zdołał
coś powiedzieć. — Pan Crouch jest w Zakazanym Lesie, chce z panem mówić!
Harry spodziewał si˛e, że Dumbledore zacznie zadawać pytania, ale na szcz˛eście tego nie zrobił.
— Prowadź — powiedział natychmiast i ruszył za Harrym korytarzem, pozostawiajac
˛ Snape’a obok kamiennej chimery, której twarz była teraz dwa razy
łagodniejsza od twarzy profesora eliksirów.
— Co mówił pan Crouch? — zapytał Dumbledore, kiedy schodzili pospiesznie po marmurowych schodach.
— Że chce pana ostrzec, że zrobił coś strasznego. . . Wspomniał o swoim synu. . . i o Bercie Jorkins, i o Voldemorcie. . . Mówił coś, że Voldemort odzyskuje
siły.
— A to dopiero — mruknał
˛ Dumbledore i przyspieszył, kiedy wyszli z zamku
w ciemność.
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— Nie zachowuje si˛e normalnie — powiedział Harry, starajac
˛ si˛e dotrzymać
mu kroku. — Sprawia wrażenie, jakby nie wiedział, gdzie si˛e znajduje. Co jakiś
czas zaczyna mówić tak, jakby myślał, że zwraca si˛e do Percy’ego Weasleya,
a potem nagle mówi zupełnie inaczej, powtarza, że musi zobaczyć si˛e z panem. . .
Zostawiłem go tam z Wiktorem Krumem.
— Z Krumem? — powtórzył ostro Dumbledore i jeszcze bardziej przyspieszył, tak że Harry musiał biec, by dotrzymać mu kroku. — Czy ktoś jeszcze widział pana Croucha?
— Nie. Krum i ja rozmawialiśmy. . . Pan Bagman opowiedział nam o trzecim zadaniu, a my zostaliśmy nieco w tyle, a potem zobaczyliśmy pana Croucha
wychodzacego
˛
z lasu. . .
— Gdzie oni sa?
˛ — zapytał Dumbledore, kiedy z ciemności wyłonił si˛e powóz
z Beauxbatons.
— Już blisko — odpowiedział Harry, prowadzac
˛ Dumbledore’a na skraj lasu.
Nie słyszał głosu Croucha, ale przecież wiedział, dokad
˛ idzie. To było niedaleko
powozu, gdzieś tutaj.
— Wiktor! — krzyknał
˛ Harry.
Nie było odpowiedzi.
— Byli tutaj — powiedział do Dumbledore’a. — Na pewno byli gdzieś tutaj. . .
— Lumos — rzekł Dumbledore, zapalajac
˛ różdżk˛e i unoszac
˛ ja˛ nad głowa.˛
Waski
˛ promień światła w˛edrował od jednego pnia do drugiego, oświetlajac
˛
ziemi˛e. I nagle padł na par˛e ludzkich stóp.
Pobiegli tam. Na leśnej podściółce leżał nieruchomo Wiktor Krum. Po Crouchu nie było ani śladu. Dumbledore pochylił si˛e nad Krumem i ostrożnie uniósł
mu powiek˛e.
— Oszołomiony — powiedział cicho. Okulary-połówki błysn˛eły w świetle
różdżki, kiedy rozejrzał si˛e wokoło.
— Może pójść po kogoś? — zapytał Harry. — Po pania˛ Pomfrey?
— Nie — odrzekł szybko Dumbledore. — Zostań tu.
Uniósł różdżk˛e i wycelował ja˛ w stron˛e chatki Hagrida.
Harry zobaczył, że z różdżki oderwało si˛e coś srebrnego i pomkn˛eło mi˛edzy
drzewa jak widmowy ptak. A potem Dumbledore ponownie pochylił si˛e nad Krumem, wyciagn
˛ ał
˛ ku niemu różdżk˛e i mruknał:
˛
— Enervate.
Krum otworzył oczy. Kiedy zobaczył Dumbledore’a, chciał si˛e podnieść, ale
profesor położył mu r˛ek˛e na ramieniu.
— Zaatakował mnie! — mruknał
˛ Krum, dotykajac
˛ r˛eka˛ głowy. — Ten stary
wariat mnie zaatakował! Ja si˛e rozgladał,
˛
gdzie odszedł Potter, a on mnie zaatakował od tyła!
— Poleż przez chwil˛e spokojnie — nakazał Dumbledore.
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Zadudniły czyjeś kroki i pojawił si˛e Hagrid z Kłem u nogi. W r˛eku trzymał
kusz˛e.
— Profesorze! — Wytrzeszczył na nich oczy. — Harry, co tu do. . .
— Hagridzie, chc˛e, żebyś sprowadził profesora Karkarowa — powiedział
Dumbledore. — Jego uczeń został napadni˛ety. A kiedy to zrobisz, powiadom profesora Moody’ego. . .
— Nie ma potrzeby, Dumbledore — dał si˛e słyszeć czyjś zasapany głos. —
Jestem tutaj.
Moody kuśtykał ku nim, wspierajac
˛ si˛e na lasce i przyświecajac
˛ sobie różdżka.˛
— Przekl˛eta noga — warknał
˛ ze złościa.˛ — Byłbym tu o wiele szybciej. . . Co
si˛e stało? Snape mówił coś o Crouchu. . .
— O Crouchu? — powtórzył Hagrid z głupia˛ mina.˛
— Hagridzie, idź po Karkarowa, prosz˛e! — powtórzył ostro Dumbledore.
— Ach, tak. . . racja. . . Już lec˛e, panie psorze. . .
Hagrid odwrócił si˛e i zniknał
˛ mi˛edzy drzewami, a za nim pobiegł truchtem
Kieł.
— Nie wiem, gdzie jest Barty Crouch — Dumbledore zwrócił si˛e do Moody’ego — ale trzeba go koniecznie odnaleźć.
— Zajm˛e si˛e tym — zagrzmiał Moody, wyciagn
˛ ał
˛ przed siebie różdżk˛e i pokuśtykał w głab
˛ lasu.
Ani Dumbledore, ani Harry nie odzywali si˛e, dopóki nie usłyszeli łatwych
do rozpoznania kroków Hagrida. Za nim zdażał
˛ żwawo Karkarow. Miał na sobie
lśniace,
˛ srebrne futro, a twarz blada˛ i wystraszona.˛
— Co to znaczy? — krzyknał,
˛ kiedy zobaczył leżacego
˛
na ziemi Kruma. —
Co tu si˛e dzieje?
— Zostałem napadni˛ety! — odpowiedział Krum, siadajac
˛ i rozcierajac
˛ sobie
głow˛e. — Pan Crouch, czy jak jego tam naziwaju. . .
— Crouch ci˛e zaatakował? Crouch? Turniejowy s˛edzia?
— Igorze. . . — zaczał
˛ Dumbledore, ale rozwścieczony Karkarow wyprostował si˛e i zebrał poły futra zamaszystym gestem.
— Zdrada! — ryknał,
˛ wskazujac
˛ na Dumbledore’a. — Spisek! Ty i ten wasz
minister magii zwabiliście mnie tutaj pod fałszywym pretekstem! To nie jest
uczciwa rywalizacja! Najpierw wepchnałeś
˛ Pottera do turnieju, chociaż jest za
młody! Teraz jeden z twoich znajomków z ministerstwa próbuje wyłaczyć
˛
z turnieju mojego reprezentanta! Śmierdzi mi tu jakimiś konszachtami i korupcja,˛ a ty,
Dumbledore, ty, który wciaż
˛ rozprawiasz o nawiazaniu
˛
bliższych kontaktów mi˛edzynarodowych, o odbudowaniu dawnych wi˛ezi, o zapomnieniu dawnych uraz. . .
Oto, co o tobie myśl˛e!
I splunał
˛ Dumbledore’owi pod nogi.
Hagrid złapał go błyskawicznie za klapy futra, uniósł w powietrze i trzasnał
˛
nim o najbliższe drzewo.
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— Przeproś! — warknał,
˛ zaciskajac
˛ dłoń na gardle Karkarowa, który zachłysnał
˛ si˛e, z trudem łapiac
˛ oddech i wymachujac
˛ nogami w powietrzu.
— Hagridzie, nie! — krzyknał
˛ Dumbledore z groźnym błyskiem w oczach.
Hagrid puścił Karkarowa, a ten osunał
˛ si˛e po pniu i padł bezwładnie mi˛edzy
korzenie. Kilka gałazek
˛
i liści posypało mu si˛e na głow˛e.
— Badź
˛ łaskaw zaprowadzić Harry’ego do zamku, Hagridzie — rzucił ostro
Dumbledore.
Hagrid dyszał ci˛eżko, łypiac
˛ groźnie na Karkarowa.
— Może lepij bym tu został, dyrektorze. . .
— Zaprowadź Harry’ego do zamku — powtórzył stanowczo Dumbledore. —
Odstaw go do samej wieży Gryffindoru. Harry, żebyś mi si˛e stamtad
˛ nie oddalał. Cokolwiek chciałbyś zrobić. . . na przykład wysłać jakaś
˛ sow˛e. . . To może
poczekać do rana! Zrozumiałeś?
— Tak — bakn
˛ ał
˛ Harry, wybałuszajac
˛ na niego oczy.
Skad
˛ Dumbledore wiedział, że właśnie przed chwila˛ pomyślał o wysłaniu
Świstoświnki do Syriusza, żeby mu donieść, co si˛e wydarzyło?
— Zostawi˛e tu Kła, panie dyrektorze — powiedział Hagrid, wciaż
˛ patrzac
˛
groźnie na Karkarowa, który leżał pod drzewem, zaplatany
˛
w korzenie i swoje
futro. — Zostań, Kieł. Idziemy, Harry.
Przemaszerowali w milczeniu obok powozu z Beauxbatons, a potem ruszyli
w gór˛e zbocza ku zamkowi.
— Jak on śmiał — zagrzmiał Hagrid, kiedy szli wzdłuż brzegu jeziora. — Jak
śmiał oskarżać Dumbledore’a! Jakby Dumbledore mógł coś takiego zrobić. Jakby
to Dumbledore wpakował ci˛e do tego turnieju. Zamartwia si˛e, to fakt! Jeszcze
nigdy nie był taki markotny jak ostatnio. A ty, Harry! — nagle zwrócił si˛e ze
złościa˛ do Harry’ego, który spojrzał na niego zaskoczony. — Co ty wyprawiasz!
Włóczysz si˛e po lesie z tym gburem! Przecież on jest z Durmstrangu! Mógł ci˛e tu
załatwić jednym zakl˛eciem! Moody niczego ci˛e nie nauczył? Jak sobie pomyśl˛e,
że wyciagn
˛ ał
˛ ci˛e tu samego. . .
— Krum jest w porzadku!
˛
— zaperzył si˛e Harry, kiedy wchodzili po kamiennych stopniach do sali wejściowej. — Wcale nie próbował rzucić na mnie uroku,
tylko chciał ze mna˛ porozmawiać o Hermionie. . .
— Z nia˛ też se pogadam — mruknał
˛ ponuro Hagrid. — Im mniej b˛edziecie
mieli do czynienia z tymi obcymi, tym lepij. Im nie można ufać.
— Sam masz jakoś sporo do czynienia z madame Maxime — oburzył si˛e
Harry.
— Nie wspominaj mi o niej! — zagrzmiał Hagrid, i przez chwil˛e wygladał
˛
naprawd˛e groźnie. — Już ja˛ przejrzałem! Próbuje si˛e wkupić w moje łaski, bo
chce ze mnie wyciagn
˛ ać,
˛ co b˛edzie w trzecim zadaniu. Cholibka! Im nie można
ufać! Żeby nie wiem co!
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Hagrid był w tak podłym nastroju, że Harry odetchnał
˛ z ulga,˛ gdy pożegnał si˛e
z nim przed Gruba˛ Dama.˛ Przelazł przez dziur˛e pod portretem do pokoju wspólnego i natychmiast skierował si˛e do kata,
˛ gdzie siedzieli Ron z Hermiona,˛ żeby
im opowiedzieć, co si˛e wydarzyło.

R O Z D Z I A Ł D W U D Z I E S T Y D Z I E W I A˛ T Y

Sen
Wyglada
˛ na to — powiedziała Hermiona, pocierajac
˛ sobie czoło — że albo
pan Crouch zaatakował Wiktora, albo ktoś inny zaatakował ich obu znienacka,
kiedy Wiktor si˛e odwrócił.
— To musiał być Crouch — stwierdził natychmiast Ron. — I dlatego go nie
było, kiedy pojawili si˛e tam Harry i Dumbledore. Nawiał.
— Nie sadz˛
˛ e — rzekł Harry, kr˛ecac
˛ głowa.˛ — Wygladał
˛ na bardzo osłabionego
i chyba nie był w stanie si˛e zdeportować.
— W Hogwarcie nie można si˛e teleportować, ile razy mam wam powtarzać! —
powiedziała Hermiona.
— No dobra. . . a co myślicie o takiej hipotezie. . . — powiedział Ron takim
tonem, jakby doznał nagłego olśnienia. — Krum zaatakował Croucha. . . zaraz,
posłuchajcie do końca. . . a potem sam rzucił na siebie zakl˛ecie oszałamiajace!
˛
— A pan Crouch wyparował? — zapytała chłodno Hermiona.
— No tak. . .
Był świt. Harry, Ron i Hermiona wymkn˛eli si˛e bardzo wcześnie ze swoich
dormitoriów i razem pobiegli do sowiarni, żeby wysłać list do Syriusza. Teraz
stali przy oknie wieży i patrzyli na zamglone błonia. Wszyscy troje byli bladzi
i mieli zapuchni˛ete oczy, bo do późnej nocy rozprawiali o panu Crouchu.
— Harry, przelećmy to jeszcze raz — zaproponowała Hermiona. — Co dokładnie powiedział pan Crouch?
— Już wam mówiłem, że bełkotał od rzeczy. Powiedział, że chce ostrzec przed
czymś Dumbledore’a. Na pewno wspomniał Bert˛e Jorkins i chyba myślał, że ona
nie żyje. Wciaż
˛ powtarzał, że to jego wina. Wspomniał też o swoim synu.
— To już na pewno jego wina — wtraciła
˛
gniewnie Hermiona.
— Pomieszało mu si˛e w głowie — mówił dalej Harry. — Czasem zachowywał
si˛e tak, jakby jego żona i syn wciaż
˛ żyli, a jednocześnie wciaż
˛ gadał do Percy’ego
i wydawał mu różne polecenia.
— A przypomnij mi, co powiedział o Sam-Wiesz-Kim — mruknał
˛ Ron niepewnie.
— Już ci mówiłem — rzekł Harry. — Że odzyskuje moc.
Na chwil˛e zapanowało krótkie milczenie.
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— Ale przecież sam mówiłeś, że pomieszało mu si˛e w głowie — odezwał si˛e
w końcu Ron, tym razem przesadnie pewnym siebie tonem — wi˛ec połowa tego,
co mówił, to po prostu brednie. . .
— Kiedy zaczynał mówić o Voldemorcie — rzekł Harry, lekceważac
˛ grymas
Rona — był najprzytomniejszy. Miał duże trudności ze skleceniem razem dwóch
słów, ale wygladało
˛
na to, że właśnie w tych momentach wiedział, gdzie jest i co
chce zrobić. Powtarzał, że musi zobaczyć si˛e z Dumbledore’em.
Harry odwrócił si˛e od okna i spojrzał w gór˛e na sowie grz˛edy. Połowa była pusta, ale co jakiś czas przez jedno z okien wlatywała sowa, powracajaca
˛ z nocnych
łowów z mysza˛ w dziobie.
— Gdyby mnie Snape nie zatrzymał — powiedział z gorycza˛ Harry — może
byśmy zdażyli
˛
na czas. „Dyrektor jest zaj˛ety, Potter. . . Co to za bzdury, Potter?”
Dlaczego akurat musiał si˛e napatoczyć?
— Może nie chciał, żebyś tam wrócił! — zawołał Ron. — Może. . . zaraz. . .
słuchaj, jak szybko mógłby dotrzeć do lasu? Może znalazł si˛e tam przed toba˛
i Dumbledore’em?
— Musiałby si˛e zamienić w nietoperza.
— To by do niego pasowało — mruknał
˛ Ron.
— Musimy si˛e zobaczyć z profesorem Moodym — oświadczyła Hermiona. —
Musimy si˛e dowiedzieć, czy odnalazł pana Croucha.
— Jeśli miał przy sobie Map˛e Huncwotów, nie było to trudne — zauważył
Harry.
— Chyba że Crouch był już poza terenem szkoły — rzekł Ron — bo mapa
si˛ega tylko do jego granic. . .
— Ciiiicho! — sykn˛eła nagle Hermiona.
Ktoś wspinał si˛e po schodach. Harry usłyszał dwa głosy; były coraz bliżej.
— . . . to jest szantaż, możemy mieć poważne kłopoty, jak to zrobimy. . .
— . . . próbowaliśmy grzecznie, teraz zagramy nieczysto, tak jak on. B˛edzie
si˛e miał z pyszna, kiedy Ministerstwo Magii dowie si˛e, co zrobił. . .
— Mówi˛e ci, jak to napiszemy, to b˛edzie zwykły szantaż!
— Tak, ale przestaniesz biadolić, jak odzyskamy szmal. . .
Drzwi sowiarni otworzyły si˛e z trzaskiem. Fred i George przeszli przez próg
i zamarli na widok Harry’ego, Rona i Hermiony.
— Co tu robicie? — zapytali równocześnie Ron i Fred.
— Wysyłamy list — odpowiedzieli równocześnie Harry i George.
— Co, o tej porze? — zapytali jednocześnie Hermiona i Fred.
Fred wyszczerzył z˛eby.
— No dobra, nie b˛edziemy was pytać, jeśli wy przestaniecie pytać nas. . .
W r˛eku miał zapiecz˛etowana˛ kopert˛e. Harry zerknał
˛ na nia,˛ ale Fred, przypadkowo lub umyślnie, przykrył dłonia˛ nazwisko adresata.
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— No, to nie b˛edziemy was zatrzymywać — powiedział, ukłonił si˛e przesadnie i wskazał na drzwi.
Ron nie ruszył si˛e z miejsca.
— Kogo szantażujecie? — zapytał.
Z twarzy Freda zniknał
˛ uśmiech. Harry spostrzegł, że George rzuca Fredowi
krótkie spojrzenie, a potem uśmiecha si˛e do Rona.
— Nie badź
˛ głupi, ja tylko żartowałem.
— To wcale nie brzmiało jak żart — powiedział Ron.
Fred i George wymienili spojrzenia, po czym Fred warknał:
˛
— Już ci mówiłem, Ron, jeśli podoba ci si˛e kształt swojego nosa, to przestań
w˛eszyć, dobra? Nie rozumiem, dlaczego si˛e czepiasz, ale. . .
— Jeśli kogoś szantażujecie, to nie jest to już wyłacznie
˛
wasza sprawa. George
ma racj˛e, możecie si˛e wpakować w poważne kłopoty.
— Już ci mówiłem, że żartowałem — powiedział George. Podszedł do Freda,
wyjał
˛ mu kopert˛e z rak
˛ i zaczał
˛ ja˛ przywiazywać
˛
do nóżki najbliższej płomykówki. — Wiesz co, Ron? Zaczynasz nawijać tak, jak nasz kochany starszy brat. Rób
tak dalej, to może zostaniesz prefektem.
— Nigdy! — oburzył si˛e Ron.
George zaniósł płomykówk˛e do okna. Sowa natychmiast odleciała. Odwrócił
si˛e i wyszczerzył z˛eby do Rona.
— To przestań mówić ludziom, co maja˛ robić. No to cześć.
I razem z Fredem opuścił sowiarni˛e. Harry, Ron i Hermiona spojrzeli po sobie.
— Myślicie, że oni coś wiedza?
˛ — wyszeptała Hermiona. — O Crouchu
i o całej tej aferze?
— Nie — powiedział Harry. — Gdyby to było coś tak poważnego, to by komuś
powiedzieli. Powiedzieliby Dumbledore’owi.
Ron miał jednak niezbyt pewna˛ min˛e.
— O co chodzi? — zapytała Hermiona.
— No. . . — odrzekł powoli — wcale nie jestem tego pewny. Oni maja˛ ostatnio
bzika na punkcie forsy, zauważyłem to, kiedy si˛e z nimi trzymałem, kiedy. . . no
wiesz..
— . . . nie odzywaliśmy si˛e do siebie — skończył za niego Harry. — Tak, ale
szantaż. . .
— To wszystko przez ten pomysł założenia sklepu z dowcipnymi gadżetami — rzekł Ron. — Sadziłem,
˛
że gadaja˛ o tym tylko po to, żeby zdenerwować
mam˛e, ale oni naprawd˛e o tym myśla,˛ zamierzaja˛ coś takiego otworzyć. Za rok
ukończa˛ szkoł˛e i wciaż
˛ nawijaja,˛ że już czas pomyśleć o przyszłości, że przecież
tata im nie pomoże, że potrzebuja˛ forsy na poczatek.
˛
Teraz spochmurniała Hermiona.
— Ale przecież nie zrobiliby czegoś, co by było niezgodne z prawem, żeby
zdobyć pieniadze,
˛
prawda?
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— No. . . nie wiem — odrzekł Ron sceptycznym tonem. — Jak dotad
˛ nie mieli
oporów przed łamaniem wszelkich zasad, prawda?
— Tak, ale tu chodzi o prawo — powiedziała Hermiona z przerażona˛ mina.˛ —
Tu nie chodzi o jakieś głupie przepisy szkolne. Za szantaż grozi im coś gorszego
niż szlaban! Ron, może lepiej powiedz o tym Percy’emu. . .
— Zwariowałaś? — oburzył si˛e Ron. — Powiedzieć Percy’emu? Poczułby si˛e
ministrem i wsadziłby ich za kratki. — Spojrzał na okno, przez które wyleciała
sowa Freda i George’a, po czym dodał: — Chodźcie, trzeba coś zjeść.
— Myślicie, że jest za wcześnie na wizyt˛e u profesora Moody’ego? — zapytała Hermiona, gdy schodzili po spiralnych schodach.
— No jasne — odrzekł Harry. — Pewnie by nas wystrzelił za drzwi, gdybyśmy go obudzili o świcie, pomyślałby, że próbujemy go zaatakować we śnie.
Odwiedzimy go podczas przerwy.
Historia magii już dawno tak si˛e nie wlokła. Harry wciaż
˛ zerkał na zegarek
Rona, pozbywszy si˛e w końcu swojego, ale wkrótce zaczał
˛ podejrzewać, że i ten
si˛e zepsuł, bo wskazówki poruszały si˛e straszliwie wolno. Wszyscy troje byli tak
wym˛eczeni, że najch˛etniej złożyliby głowy na stolikach i zasn˛eli; nawet Hermiona nie robiła notatek, tylko siedziała z głowa˛ wsparta˛ na r˛ece, patrzac
˛ niezbyt
przytomnie na profesora Binnsa.
Kiedy w końcu rozległ si˛e dzwonek, pobiegli korytarzami do klasy obrony
przed czarna˛ magia,˛ i już z daleka zobaczyli, że profesor Moody właśnie z niej
wychodzi. On również wygladał
˛ na zm˛eczonego. Powieka normalnego oka całkowicie mu opadła, co sprawiało, że jego twarz sprawiała wrażenie jeszcze bardziej
pokrzywionej niż zwykle.
— Panie profesorze! — zawołał Harry, kiedy przeciskali si˛e przez tłum.
— Hej, Potter! — zagrzmiał Moody, a jego magiczne oko pow˛edrowało za
para˛ przechodzacych
˛
obok pierwszoroczniaków, którzy przyspieszyli kroku, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e nerwowo, po czym potoczyło si˛e gdzieś w głab
˛ czaszki i obserwowało
ich przez chwil˛e, aż znikn˛eli za rogiem korytarza za jego plecami. — Wejdźcie
tutaj.
Cofnał
˛ si˛e, żeby ich przepuścić do pustej klasy, pokuśtykał za nimi i zamknał
˛
drzwi.
— Znalazł go pan? — zapytał Harry bez żadnego wst˛epu. — Pana Croucha?
— Nie — odrzekł Moody.
Podszedł do swojego biurka, usiadł, j˛eknał
˛ cicho i wyprostował swoja˛ drewniana˛ nog˛e, po czym wyciagn
˛ ał
˛ z kieszeni piersiówk˛e.
— Użył pan mapy? — zapytał Harry.
— Oczywiście — rzekł Moody i wypił spory łyk z płaskiej butelki. — Skorzystałem z twoich sztuczek, Potter. Przywołałem ja˛ z mojego gabinetu do lasu.
Ale go na niej nie było.
— Wi˛ec jednak si˛e zdeportował! — wtracił
˛ Ron.
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— Ron, na terenie szkoły nie można si˛e teleportować! — zawołała Hermiona. — Ale sa˛ inne sposoby, prawda, panie profesorze?
Magiczne oko Moody’ego zadrgało, kiedy spocz˛eło na Hermionie.
— Ty też mogłabyś si˛e poważnie zastanowić nad kariera˛ aurora — oznajmił. — Potrafisz robić właściwy użytek ze swojego rozumu, panno Granger.
Hermiona zarumieniła si˛e z dumy.
— No, ale przecież nie stał si˛e niewidzialny — powiedział Harry. — Ta mapa
pokazuje niewidzialnych ludzi. A wi˛ec musiał opuścić teren szkoły.
— Ale z własnej woli? — zapytała żywo Hermiona. — Czy może ktoś mu
w tym pomógł?
— Tak, ktoś mógł wciagn
˛ ać
˛ go na miotł˛e i odlecieć razem z nim, prawda? —
powiedział szybko Ron, patrzac
˛ z nadzieja˛ na Moody’ego, jakby oczekiwał zapewnienia, że i on mógłby zostać aurorem.
— Nie można wykluczyć porwania — zachrypiał Moody.
— Wi˛ec pan uważa, że Crouch może być gdzieś. . . w Hogsmeade?
— Może być wsz˛edzie — rzekł Moody, kr˛ecac
˛ głowa.˛ — Jedno tylko wiemy
na pewno: że tutaj go nie ma. Ziewnał
˛ tak szeroko, że rozciagn˛
˛ eły mu si˛e blizny.
Za krzywymi wargami brakowało sporo z˛ebów.
— Dumbledore powiedział mi, że wy troje bawicie si˛e w detektywów. Niestety, musz˛e was rozczarować: w sprawie Croucha i tak nic nie zdziałacie. Ministerstwo już go szuka, Dumbledore ich powiadomił. Potter, skup si˛e na trzecim
zadaniu.
— Co? — Harry wzdrygnał
˛ si˛e. — Och, tak. . .
Od chwili, gdy razem z Krumem odeszli od labiryntu, nie poświ˛ecił temu ani
jednej myśli.
— Tym razem powinno ci pasować — rzekł Moody, patrzac
˛ na Harry’ego
i pocierajac
˛ swoje pokiereszowane i szczeciniaste policzki. — Z tego, co mi mówił
Dumbledore, wynika, że już nie raz dawałeś sobie rad˛e z takimi łamigłówkami.
W pierwszej klasie udało ci si˛e pokonać szereg przeszkód strzegacych
˛
Kamienia
Filozoficznego, prawda?
— Z nasza˛ pomoca˛ — wtracił
˛ szybko Ron. — Moja˛ i Hermiony.
Moody uśmiechnał
˛ si˛e.
— Zatem pomóżcie mu przygotować si˛e do tego zadania, a nie b˛ed˛e zaskoczony, jeśli wygra. A tymczasem. . . stała czujność, Potter. Stała czujność.
Wypił pot˛eżny łyk ze swojej piersiówki, a jego magiczne oko zawirowało
i wyjrzało przez okno. Widać było przez nie najwyższy maszt okr˛etu z Durmstrangu.
— A wy dwoje — jego normalne oko spocz˛eło na Ronie i Hermionie — trzymajcie si˛e blisko Pottera, dobrze? Mam oko na wszystko, ale oczu nigdy za wiele.
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Syriusz odesłał im sow˛e nast˛epnego ranka. Sfrun˛eła do Harry’ego w tym samym momencie, gdy przed Hermiona˛ wyladowała
˛
brazowa
˛
sowa z egzemplarzem „Proroka Codziennego” w dziobie. Hermiona rzuciła okiem na pierwsze
par˛e stron i oznajmiła:
— Ha! Nic nie wie o Crouchu!
Potem przyłaczyła
˛
si˛e do Rona i Harry’ego, którzy czytali, co Syriusz ma do
powiedzenia na temat tajemniczych wydarzeń sprzed dwóch nocy.
Harry, co ty sobie myślisz, łażac
˛ noca˛ z Krumem po Zakazanym Lesie? Masz
mi przyrzec, powrotna˛ sowa,˛ że już nigdy nie b˛edziesz si˛e wał˛esał po nocy. Z nikim. W Hogwarcie przebywa ktoś bardzo niebezpieczny. Jestem pewny, że chciał
powstrzymać Croucha od porozmawiania z Dumbledore’em, i jest bardzo prawdopodobne, że byłeś o par˛e stóp od niego w ciemnym lesie. Mógł ci˛e zabić.
Twoje nazwisko nie znalazło si˛e w Czarze Ognia przez przypadek. Jeśli ktoś
chce ci˛e zaatakować, teraz ma ostatnia˛ szans˛e. Trzymaj si˛e blisko Rona i Hermiony, nie wychodź po lekcjach z wieży Gryffindoru i przygotuj si˛e dobrze do trzeciego
zadania. Ćwicz zakl˛ecia oszałamiajace
˛ i rozbrajajace.
˛ Par˛e dobrych uroków też
może si˛e przy dać. Ja nic nie mog˛e zrobić w sprawie Croucha. Nie wychylaj si˛e
i uważaj na siebie. Czekam na twój list z przyrzeczeniem, że już nie b˛edziesz si˛e
włóczył po nocy.
Syriusz
— I to on prawi mi kazania! — oburzył si˛e Harry, kiedy złożył list Syriusza
i wsadził go do wewn˛etrznej kieszeni. — On, który odwalał gorsze numery, kiedy
był w szkole!
— Niepokoi si˛e o ciebie! — powiedziała ostro Hermiona. — Tak jak Moody
i Hagrid! Lepiej ich posłuchaj!
— Przez cały rok nikt mnie nie zaatakował. Nikt mi nic nie zrobił. . .
— Tylko wrzucił twoje nazwisko do Czary Ognia — powiedziała Hermiona. — I zrobił to w jakimś określonym celu, Harry. Wachacz
˛
ma racj˛e. Może
wyczekuja˛ na odpowiedni moment. Może chca˛ ci˛e dopaść podczas trzeciego zadania.
— Posłuchaj — rzekł niecierpliwym tonem Harry — załóżmy, że Wachacz
˛
ma racj˛e i że ktoś oszołomił Kruma, żeby porwać Croucha. Jeśli tak, to musiał
być gdzieś blisko nas, prawda? Ale czekał, aż odejd˛e, wi˛ec chyba to nie ja jestem
jego celem.
— Ale gdyby ci˛e zaatakował w Zakazanym Lesie, to nie wygladałoby
˛
na wypadek, prawda? A jeśli zginiesz w trakcie trzeciego zadania. . .
— Ale Kruma zaatakował! Dlaczego nie rzucił si˛e na mnie? Mógł przecież
tak to zrobić, żeby wygladało,
˛
że pojedynkowałem si˛e z Krumem.
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— Harry, ja też tego nie rozumiem — wyznała z rozpacza˛ Hermiona. — Wiem
tylko, że dzieje si˛e tu mnóstwo dziwnych rzeczy i wcale mi si˛e to nie podoba. . .
Moody ma racj˛e, Wachacz
˛
ma racj˛e: musisz natychmiast zaczać
˛ przygotowywać
si˛e do trzeciego zadania. I musisz odpisać Wachaczowi,
˛
obiecać mu, że już nie
b˛edziesz sam wymykał si˛e z zamku.
*

*

*

Zielone tereny Hogwartu jeszcze nigdy nie ciagn˛
˛ eły Harry’ego tak bardzo jak
teraz, kiedy nie mógł wychodzić z zamku. Przez nast˛epne kilka dni cały wolny
czas sp˛edzał w bibliotece z Hermiona˛ i Ronem, wyszukujac
˛ zakl˛eć i uroków, albo
w pustych klasach, gdzie je ćwiczył. Skupił si˛e przede wszystkim na zakl˛eciu
oszałamiajacym,
˛
którego dotad
˛ nie używał. Kłopot polegał na tym, że ćwiczenie
wymagało pewnych ofiar ze strony Rona i Hermiony.
— A może porwiemy Pania˛ Norris? — zaproponował Ron w poniedziałek,
podczas przerwy obiadowej, rozłożony plackiem na podłodze w klasie zakl˛eć, po
raz piaty
˛ z rz˛edu oszołomiony i wybudzony przez Harry’ego. — Oszołomimy ja˛
na jakiś czas. Mógłbyś też ćwiczyć na Zgredku, Harry. Założ˛e si˛e, że zrobiłby
wszystko, byle ci pomóc. Wcale si˛e nie uskarżam — dźwignał
˛ si˛e ci˛eżko na nogi,
rozcierajac
˛ sobie pośladki — ale wszystko mnie już boli. . .
— Bo wciaż
˛ nie trafiasz w poduszki! — żachn˛eła si˛e Hermiona, układajac
˛ stos
poduszek, których używali na lekcji do ćwiczenia zakl˛ecia odsyłajacego
˛
i które Flitwick pozostawił w klasie. — Po prostu si˛e skup i upadaj na nie, a nie na
podłog˛e!
— Myślisz, że jak si˛e jest oszołomionym, to można w coś trafić? — powiedział ze złościa˛ Ron. — A może teraz ty spróbujesz?
— Ja uważam, że Harry już to opanował — odpowiedziała szybko Hermiona. — A o zakl˛ecie rozbrajajace
˛ nie musimy si˛e martwić, bo zna je od dawna.
Wieczorem powinniśmy zabrać si˛e do uroków.
Spojrzała na list˛e, która˛ sporzadzili
˛
w bibliotece.
— Ten mi si˛e szczególnie podoba. Impedimento. Powinien spowolnić akcj˛e
każdego, kto ci˛e zaatakuje, Harry. Zaczniemy od niego.
Rozległ si˛e dzwonek. Wcisn˛eli pospiesznie poduszki do szafki Flitwicka i wymkn˛eli si˛e z klasy.
— Zobaczymy si˛e na kolacji! — zawołała Hermiona i pobiegła na numerologi˛e, a Harry i Ron ruszyli ku Wieży Północnej na wróżbiarstwo. Przez wysokie
okna padały na korytarz szerokie smugi oślepiajacego,
˛
złotego blasku słońca. Niebo za oknami było tak niebieskie, że wygladało
˛
jak pokryte emalia.˛
— U Trelawney na pewno b˛edzie si˛e można ugotować, ona nigdy nie wygasza kominka — powiedział Ron, kiedy wspinali si˛e po schodkach wiodacych
˛
do
srebrnej drabiny i klapy w suficie.
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I miał racj˛e. W m˛etnie oświetlonym pokoju było goraco
˛ jak w łaźni. Wonne opary buchajace
˛ z kominka były g˛estsze niż zwykle. Harry’emu zakr˛eciło si˛e
w głowie, zanim doszedł do stolika przy jednym z zasłoni˛etych okien. Kiedy profesor Trelawney spojrzała w inna˛ stron˛e, odplatuj
˛ ac
˛ swój zwiewny szal z lampy,
uchylił je na cal i usiadł w obitym perkalem foteliku, tak że łagodny wietrzyk miło
chłodził mu twarz.
— Moi drodzy — zacz˛eła profesor Trelawney, siadajac
˛ w fotelu przed klasa˛
i zerkajac
˛ na nich swoimi nienaturalnie powi˛ekszonymi oczami — nasza wspólna praca nad przepowiadaniem przyszłości z biegu planet dobiega końca. Dzisiaj
jednak jest wspaniała okazja do zbadania wpływu Marsa, bo znalazł si˛e w bardzo
interesujacej
˛ pozycji. Pogasz˛e lampy, a wy wszyscy spójrzcie w t˛e stron˛e. . .
Machn˛eła różdżka˛ i pogasły wszystkie lampy. Jedynym źródłem światła był
teraz kominek. Profesor Trelawney schyliła si˛e i wyj˛eła spod fotela miniaturowy model układu słonecznego pod szklana˛ kopuła.˛ Była to cudowna rzecz: każdy
z ksi˛eżyców migotał na swojej pozycji wokół dziewi˛eciu planet i ognistego słońca, a wszystkie ciała niebieskie unosiły si˛e w powietrzu pod szklana˛ pokrywa.˛
Harry obserwował leniwie, jak profesor Trelawney pokazuje fascynujace
˛ położenie Marsa wzgl˛edem Neptuna. Napływały ku niemu g˛este, silnie perfumowane
opary, a powiew ze szpary w oknie pieścił mu twarz. Zza kotary dochodziło ciche
brz˛eczenie jakiegoś owada. Powieki zacz˛eły mu ciażyć,
˛
opadać. . .
Siedział na grzbiecie wielkiego puchacza, szybujac
˛ pod czystym, bł˛ekitnym
niebem ku jakiemuś staremu, porośni˛etemu bluszczem domowi, wznoszacemu
˛
si˛e na zboczu wzgórza. Zlatywali coraz niżej i niżej, wiatr przyjemnie owiewał
mu twarz, aż w końcu wlecieli do domu przez ciemne, pozbawione szyby okno na
pi˛etrze. Teraz poszybowali mrocznym korytarzem do drzwi na samym końcu. . .
wlecieli do ciemnego pokoju z oknami z zamkni˛etymi okiennicami. . .
Harry zsunał
˛ si˛e z grzbietu puchacza. . . patrzył przez chwil˛e, jak ptak frunie
przez pokój i laduje
˛
w fotelu, zwróconym do niego tyłem. Obok fotela ciemniały
jakieś dwa kształty. . . oba si˛e poruszały. . .
W jednym rozpoznał olbrzymiego w˛eża. . . w drugim m˛eżczyzn˛e. . . niskiego,
łysego m˛eżczyzn˛e z wodnistymi oczami i haczykowatym nosem, który dyszał
głośno i łkał na dywaniku przed kominkiem.
— Masz szcz˛eście, Glizdogonie — rozległ si˛e zimny, piskliwy głos, płynacy
˛
z fotela, w którym wyladował
˛
puchacz. — Zaiste, masz wielkie szcz˛eście. Twój
bład
˛ nie zniszczył wszystkiego. On jest martwy.
— Panie mój! — wysapał m˛eżczyzna, płaszczac
˛ si˛e na podłodze. — Panie,
tak si˛e ciesz˛e. . . i tak mi przykro. . .
— A ty, Nagini — powiedział zimny głos — nie masz szcz˛eścia. Ostatecznie
nie nakarmi˛e ci˛e Glizdogonem. . . Ale nie martw si˛e, nie martw si˛e. . . jest jeszcze
Harry Potter. . .
Waż
˛ zasyczał. Z pyska wystrzelił mu j˛ezyk i zatrzepotał w powietrzu.
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— A teraz, Glizdogonie, może ci przypomn˛e, dlaczego nie b˛ed˛e tolerował
twojego kolejnego bł˛edu. . .
— Panie mój. . . nie. . . błagam. . .
Spoza fotela wynurzył si˛e koniec różdżki. Był wycelowany w Glizdogona.
— Crucio — powiedział zimny głos.
Glizdogon zawył tak, jakby mu przypiekano każdy nerw z osobna. To straszliwe wycie wypełniło uszy Harry’ego, a jednocześnie poczuł piekacy
˛ ból czoła. . .
Teraz sam zaczał
˛ wyć. . . Voldemort to usłyszy, dowie si˛e, że on tu jest. . .
— Harry! Harry!
Otworzył oczy. Leżał na podłodze w pokoju profesor Trelawney i zakrywał
sobie twarz dłońmi. Blizna wciaż
˛ piekła go tak boleśnie, że oczy zaszły mu łzami.
Ból był realny. Wokół niego stała cała klasa, a Ron kl˛eczał tuż obok z przerażona˛
mina.˛
— Nic ci nie jest?
— Ależ to oczywiste, że coś mu si˛e stało! — powiedziała profesor Trelawney,
cała przej˛eta. Jej wielkie oczy zawisły nad Harrym. — Co to było, Potter? Złe
przeczucie? Jakaś zjawa? Co widziałeś?
— Nic — skłamał Harry.
Usiadł. Poczuł, że cały si˛e trz˛esie. Nie mógł si˛e powstrzymać, rozejrzał si˛e po
mrocznych katach
˛
komnaty. . . Głos Voldemorta dochodził z tak bliska. . .
— Uciskałeś t˛e swoja˛ blizn˛e! — powiedziała pani Trelawney. — Miotałeś si˛e
po podłodze, trzymajac
˛ si˛e za czoło! Powiedz mi wszystko, Potter, mam doświadczenie w takich sprawach!
Harry spojrzał na nia.˛
— Chyba powinienem pójść do skrzydła szpitalnego — powiedział. — Okropnie boli mnie głowa.
— Mój drogi, na pewno zostałeś pobudzony przez niezwykle silne wibracje
mojego pokoju! — powiedziała profesor Trelawney. — Jeśli teraz stad
˛ wyjdziesz,
możesz stracić szans˛e si˛egni˛ecia wewn˛etrznym okiem dalej niż kiedykolwiek. . .
— Nie chc˛e nigdzie si˛egać żadnym okiem — oświadczył Harry. — Chc˛e, żeby
mnie przestała boleć głowa.
Wstał. Wszyscy si˛e cofn˛eli. Wszyscy mieli przerażone miny.
— Zobaczymy si˛e później — mruknał
˛ do Rona, wział
˛ torb˛e i ruszył ku klapie w podłodze, nie zwracajac
˛ uwagi na profesor Trelawney, która wygladała
˛
na
dotkni˛eta˛ do żywego.
Ale kiedy Harry zszedł po srebrnej drabinie, nie udał si˛e do skrzydła szpitalnego. W ogóle nie miał zamiaru tam iść. Syriusz powiedział mu, co ma zrobić,
kiedy znowu rozboli go blizna i Harry zamierzał posłuchać jego rady. Skierował
si˛e prosto do gabinetu Dumbledore’a. Szedł korytarzami, rozmyślajac
˛ nad tym,
co zobaczył we śnie. . . a był to sen tak żywy, jak ten, który go obudził przy Privet Drive. . . Przypominał sobie wszystkie szczegóły, starajac
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mi˛etać. . . Tak, słyszał głos Voldemorta oskarżajacego
˛
Glizdogona o popełnienie
jakiegoś bł˛edu. . . ale puchacz przyniósł dobra˛ wiadomość, bład
˛ został naprawiony, ktoś umarł. . . wi˛ec Glizdogon nie zostanie wydany na pastw˛e w˛eża. . . W˛eża
nakarmi si˛e nim, Harrym. . .
Minał
˛ kamienna˛ chimer˛e strzegac
˛ a˛ wejścia do gabinetu Dumbledore’a, nie
zdajac
˛ sobie z tego sprawy. Zamrugał, rozejrzał si˛e, zrozumiał, co zrobił, i zawrócił, zatrzymujac
˛ si˛e przed maszkaronem. Dopiero wtedy przypomniał sobie, że
przecież nie zna hasła.
— Cytrynowy sorbet? — spróbował na rozgrzewk˛e.
Chimera nie drgn˛eła.
— No dobra — mruknał
˛ Harry, gapiac
˛ si˛e na nia˛ i marszczac
˛ czoło. — Owocowe żelki. Ee. . . Pałeczka lukrecjowa. Musy-świstusy. Najlepsza balonowa guma Drooblesa. Fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. . . . och, nie, on ich
przecież nie lubi. . . Po prostu si˛e otwórz, dobra? Ja naprawd˛e musz˛e si˛e z nim
zobaczyć, to bardzo pilne!
Chimera była niewzruszona.
Harry kopnał
˛ ja,˛ ale osiagn
˛ ał
˛ tylko to, że stłukł sobie boleśnie duży palec u nogi.
— Czekoladowa żaba! — ryknał
˛ ze złościa,˛ stojac
˛ na jednej nodze. — Cukrowe pióro! Karaluchowy blok!
Chimera ożyła i odskoczyła w bok. Harry zamrugał.
— Karaluchowy blok? — powtórzył zdumiony. — Ja tylko żartowałem. . .
Wsunał
˛ si˛e w otwór w ścianie i stanał
˛ na pierwszym stopniu spiralnych schodków, które natychmiast ruszyły w gór˛e, gdy otwór si˛e zamknał.
˛ Po chwili stał już
przed błyszczacymi
˛
d˛ebowymi drzwiami z mosi˛eżna˛ kołatka.˛
Z wewnatrz
˛ dochodziły głosy. Zszedł z ruchomych schodów i zaczał
˛ nasłuchiwać.
— Dumbledore, obawiam si˛e, że nie dostrzegam żadnego zwiazku!
˛
— To był
głos ministra magii, Korneliusza Knota. — Ludo mówi, że ta Berta mogła bardzo
łatwo sama si˛e zgubić. Zgadzam si˛e, że już dawno powinniśmy ja˛ odnaleźć, ale
z drugiej strony, przecież nic nie wskazuje, że mamy do czynienia z jakaś
˛ brudna˛
gra,˛ Dumbledore. A już tym bardziej nic nie wskazuje, że jej znikni˛ecie ma coś
wspólnego z Bartym Crouchem!
— A jak myślisz, ministrze, co si˛e stało z Bartym Crouchem? — odezwał si˛e
basowy głos Moody’ego.
— Widz˛e dwie możliwości, Alastorze — odrzekł Knot. — Albo Crouch
w końcu si˛e załamał. . . co jest najbardziej prawdopodobne, chyba si˛e ze mna˛ zgodzisz, biorac
˛ pod uwag˛e jego życie osobiste. . . oszalał i pognał gdzieś, nie bardzo
wiedzac,
˛ gdzie. . .
— Pognał bardzo szybko, Korneliuszu — odezwał si˛e spokojnie Dumbledore.
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— . . . albo. . . — Knot jakby si˛e zmieszał. — Cóż, wolałbym wstrzymać si˛e
od wyrażenia swojej opinii, zanim nie zobacz˛e miejsca, w którym go znaleziono.
Mówicie, że to było w pobliżu powozu z Beauxbatons, tak? Dumbledore, przecież
wiesz, kim jest ta kobieta, prawda?
— Uważam ja˛ za bardzo kompetentna˛ dyrektork˛e szkoły. A poza tym świetnie
tańczy — powiedział cicho Dumbledore.
— Daj spokój, Dumbledore! — żachnał
˛ si˛e Knot. — Nie sadzisz,
˛
że jesteś
wobec niej troch˛e zbyt wyrozumiały tylko ze wzgl˛edu na Hagrida? Nie wszystkie sa˛ nieszkodliwe. . . Oczywiście, jeśli można nazwać nieszkodliwym Hagrida
z jego bzikiem na punkcie potworów. . .
— Nie podejrzewam ani madame Maxime, ani Hagrida — powiedział spokojnie Dumbledore. — Myśl˛e, że to raczej ty jesteś uprzedzony, Korneliuszu.
— Możemy zakończyć t˛e dyskusj˛e? — warknał
˛ Moody.
— Tak, może już chodźmy do tego lasu — rzekł niecierpliwie Knot.
— Nie o to chodzi — odezwał si˛e Moody. — Dumbledore, Potter chce ci coś
powiedzieć. Właśnie stoi za drzwiami.

ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY

Myślodsiewnia
Drzwi gabinetu otworzyły si˛e.
— Witaj, Potter — powiedział Moody. — Wejdź.
Harry wszedł do środka. Już raz był w gabinecie Dumbledore’a. Był to pi˛ekny,
kolisty pokój, obwieszony portretami poprzednich dyrektorów Hogwartu. Sadz
˛ ac
˛
po pochrapywaniu i miarowych oddechach, wszyscy mocno spali.
Korneliusz Knot stał koło biurka Dumbledore’a. Ubrany był w swój prażko˛
wany garnitur, a w r˛eku trzymał cytrynowozielony melonik.
— Harry! — zagadnał
˛ jowialnie, wychodzac
˛ mu na spotkanie. — Jak si˛e
masz?
— Świetnie — skłamał Harry.
— Właśnie rozmawialiśmy o tamtej nocy, kiedy na terenie szkoły pojawił si˛e
pan Crouch. To ty go znalazłeś, tak?
— Tak — odpowiedział Harry i natychmiast zrezygnował z udawania, że nie
słyszał, co mówili, wi˛ec dodał: — Ale madame Maxime nie widziałem w pobliżu,
a przecież trudno byłoby jej nie zauważyć, prawda?
Dumbledore uśmiechnał
˛ si˛e do niego za plecami Knota, a oczy mu zamigotały.
— No, niby tak — rzekł Knot, nieco zmieszany. — Właśnie wybieraliśmy
si˛e na krótka˛ przechadzk˛e po błoniach, Harry, wi˛ec wybacz. . . może po prostu
wrócisz do klasy. . .
— Chciałem porozmawiać z panem, panie profesorze — powiedział szybko
Harry, patrzac
˛ na Dumbledore’a, który obrzucił go krótkim, badawczym spojrzeniem.
— Poczekaj tu na mnie, Harry — rzekł. — Nie zajmie nam to wiele czasu.
Wyszli w milczeniu z gabinetu. Po minucie Harry usłyszał niknacy
˛ gdzieś
w dole stukot drewnianej nogi Moody’ego. Rozejrzał si˛e.
— Cześć, Fawkes — powitał ptaka siedzacego
˛
na złotej żerdzi obok drzwi.
Fawkes, feniks profesora Dumbledore’a, był wielkości łab˛edzia i miał wspaniałe, szkarłatno-złote upierzenie. Machnał
˛ długim ogonem i mrugnał
˛ przyjaźnie
do Harry’ego.
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Harry usiadł w fotelu przed biurkiem. Przez kilka dobrych minut przygladał
˛
si˛e byłym dyrektorom, chrapiacym
˛
w swoich ramach, i rozmyślał o tym, co niedawno usłyszał, macajac
˛ swoja˛ blizn˛e. Ból ustapił.
˛
Teraz, gdy znalazł si˛e w gabinecie Dumbledore’a, i miał mu wszystko opowiedzieć, poczuł si˛e o wiele lepiej. Spojrzał za biurko. Na półce spoczywała połatana
i postrz˛epiona Tiara Przydziału. Obok, w długiej szkatule ze szklanym wiekiem,
leżał srebrny miecz z r˛ekojeścia˛ wysadzana˛ wielkimi rubinami, który Harry wyciagn
˛ ał
˛ z Tiary Przydziału w drugim roku swego pobytu w Hogwarcie. Był to
miecz Godryka Gryffindora, założyciela domu, do którego Harry należał. Przygladał
˛ mu si˛e, wspominajac,
˛ jak znalazł go w ostatniej chwili, kiedy już stracił
wszelka˛ nadziej˛e. Nagle dostrzegł srebrna˛ plamk˛e, tańczac
˛ a˛ i migocac
˛ a˛ na szklanej pokrywie. Obejrzał si˛e, poszukujac
˛ źródła tego światełka i zobaczył srebrnobiała˛ smug˛e, wydobywajac
˛ a˛ si˛e przez szpar˛e w niedomkni˛etych drzwiczkach
czarnej szafki. Zawahał si˛e, zerknał
˛ na Fawkesa, a potem wstał, przeszedł przez
gabinet i otworzył szafk˛e.
Zobaczył płytka,˛ kamienna˛ mis˛e z dziwnymi rzeźbieniami wokół kraw˛edzi:
jakimiś runami i symbolami, które nic mu nie mówiły. Wypełniona była osobliwa˛ substancja˛ — ni to płynem, ni gazem — z której promieniował srebrzysty
blask. Ta świetlista, białosrebrna substancja poruszała si˛e nieustannie: powierzchnia marszczyła si˛e jak woda pod wpływem wiatru, a potem rozdzielała si˛e i kł˛ebiła
jak obłoki. Przywodziła na myśl płynne światło — albo wiatr, który zmaterializował si˛e w przedziwny sposób.
Miał wielka˛ ochot˛e dotknać
˛ owej srebrnobiałej mgiełki, żeby poczuć, jaka
jest — płynna, czy może gazowa — ale doświadczenie blisko czterech lat życia
w świecie czarodziejów podpowiedziało mu, że wsadzanie r˛eki do misy pełnej nie
znanej mu substancji byłoby wielka˛ głupota.˛ Wyciagn
˛ ał
˛ wi˛ec różdżk˛e, rozejrzał
si˛e niespokojnie po gabinecie, spojrzał ponownie na dziwna˛ substancj˛e w kamiennym zbiorniku i dźgnał
˛ ja˛ końcem różdżki. Powierzchnia substancji zawrzała.
Harry pochylił si˛e niżej, tak że jego głowa znalazła si˛e wewnatrz
˛ szafki. Srebrzysta substancja zrobiła si˛e przezroczysta: teraz wygladała
˛
jak szkło. Zajrzał
w nia,˛ spodziewajac
˛ si˛e zobaczyć kamienne dno zbiornika, ale zamiast niego zobaczył pod powierzchnia˛ jakiś wielki pokój — jakby zagladał
˛ do niego przez okra˛
głe okno w suficie.
W pomieszczeniu było mroczno. Harry pomyślał, że to jakaś podziemna komnata, bo nie było w niej okien, a przy ścianach płon˛eły pochodnie w uchwytach,
jak w korytarzach i salach Hogwartu. Zniżywszy głow˛e, tak że prawie dotykał
nosem powierzchni szklanej substancji, ujrzał rz˛edy czarownic i czarodziejów,
siedzacych
˛
na ławkach, które wznosiły si˛e jedna nad druga,˛ jak na trybunach.
W samym środku komnaty stało puste krzesło z por˛eczami. Było w nim coś, co
budziło złowieszcze przeczucie. Z por˛eczy zwisały łańcuchy, jakby zwykle przykuwano nimi tych, którzy tam siadali.
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Gdzie ta komnata si˛e znajduje? Na pewno nie w Hogwarcie, bo jeszcze nigdy nie widział takiego pomieszczenia w zamku, który w końcu dość dobrze już
znał. Co wi˛ecej, tłum zapełniajacy
˛ komnat˛e na dnie kamiennego zbiornika składał si˛e z dorosłych, a Harry wiedział, że w Hogwarcie nie ma aż tylu nauczycieli.
Ci ludzie wygladali,
˛
jakby na coś czekali; w półmroku widział tylko szczyty ich
spiczastych kapeluszy, ale wszyscy zdawali si˛e patrzeć w jednym kierunku i nikt
z nikim nie rozmawiał.
Zbiornik był okragły,
˛
a komnata kwadratowa, wi˛ec nie mógł dojrzeć, co jest
w katach.
˛
Pochylił si˛e jeszcze bardziej, przekr˛ecajac
˛ nieco głow˛e, żeby zobaczyć. . .
Koniec jego nosa dotknał
˛ dziwnej substancji.
Gabinet Dumbledore’a zachybotał si˛e gwałtownie — Harry’ego coś szarpn˛eło
i nagle poleciał głowa˛ w dół. . . w głab
˛ substancji wypełniajacej
˛ zbiornik. . .
Nie uderzył jednak głowa˛ w kamienne dno. Spadał przez coś lodowatego
i czarnego, jakby go wessał jakiś mroczny wir. . .
I nagle stwierdził, że siedzi na ławce w końcu komnaty wewnatrz
˛ zbiornika, na ławce wznoszacej
˛ si˛e najwyżej. Spojrzał w gór˛e, na kamienne sklepienie,
spodziewajac
˛ si˛e zobaczyć tam okragłe
˛ okno, przez które dopiero co zagladał
˛ do
środka, ale niczego takiego nie zobaczył.
Przerażony, rozejrzał si˛e dookoła. Nikt na niego nie patrzył (a w komnacie
było co najmniej dwieście osób). Wygladało
˛
na to, że nikt nawet nie zauważył, że
przed chwila˛ spadł z sufitu czternastoletni chłopiec. Harry zerknał
˛ na czarodzieja
siedzacego
˛
tuż obok niego i aż krzyknał
˛ ze zdumienia, a jego krzyk odbił si˛e
echem od kamiennych ścian.
Siedział obok Albusa Dumbledore’a.
— Panie profesorze! — wykrztusił Harry zduszonym szeptem. — Przepraszam. . . ja nie chciałem. . . Ja tylko spojrzałem w t˛e mis˛e w pana szafce. . . Gdzie
my jesteśmy?
Ale Dumbledore ani si˛e nie poruszył, ani nie przemówił. W ogóle nie zwrócił na niego uwagi. Podobnie jak wszyscy pozostali czarodzieje, wpatrywał si˛e
w daleki róg komnaty, gdzie były drzwi.
Harry, całkowicie zdezorientowany, spojrzał najpierw na dyrektora, potem na
milczacy,
˛ wyczekujacy
˛ tłum, potem znowu na Dumbledore’a. I nagle zaświtało
mu w głowie. . .
Kiedyś już znalazł si˛e w sytuacji, kiedy nikt nie mógł go ani zobaczyć,
ani usłyszeć. Wpadł wówczas przez jedna˛ ze stronic zaczarowanego pami˛etnika w czyjaś
˛ pami˛eć. Wszystko wskazywało na to, że teraz przytrafiło mu si˛e coś
podobnego.
Podniósł prawa˛ r˛ek˛e, zawahał si˛e, a potem machnał
˛ nia˛ energicznie przed twarza˛ Dumbledore’a. Profesor nawet nie mrugnał
˛ ani na niego nie spojrzał — nawet
nie drgnał.
˛ Harry uznał to za wystarczajacy
˛ dowód. Dumbledore na pewno by go
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nie zlekceważył. A wi˛ec znajduje si˛e w jego pami˛eci, w jakimś jego wspomnieniu,
ale chyba nie tak dawnym, bo siedzacy
˛ obok niego Dumbledore z przeszłości ma
siwe włosy, tak jak Dumbledore teraźniejszy. Ale co to za miejsce? Na co czekaja˛
ci wszyscy czarodzieje?
Rozejrzał si˛e uważniej. Komnata, jak już podejrzewał, zagladaj
˛ ac
˛ do niej z góry, z cała˛ pewnościa˛ znajduje si˛e w podziemiach — to bardziej loch niż pokój.
Ta pos˛epna, złowroga atmosfera, żadnych obrazów na ścianach, żadnych ozdób,
tylko rz˛edy ławek, wznoszace
˛ si˛e jeden nad drugim wzdłuż ścian, wszystkie rozmieszczone tak, żeby każdy miał dobry widok na krzesło z łańcuchami. . .
Zanim doszedł do jakiegoś wniosku, usłyszał kroki. Drzwi w rogu komnaty
otworzyły si˛e i wkroczyło trzech ludzi — albo raczej jeden człowiek w towarzystwie dwóch dementorów.
Harry poczuł lodowaty ucisk w brzuchu. Dementorzy — wysokie, zakapturzone postacie — sun˛eli powoli ku krzesłu w samym środku lochu; trzymali
pod rami˛e m˛eżczyzn˛e, który wygladał,
˛
jakby miał zaraz zemdleć. Harry go rozumiał. . . Tym razem dementorzy nie mogli go dosi˛egnać,
˛ bo znajdował si˛e w czyjejś pami˛eci, ale aż za dobrze pami˛etał ich złowroga˛ moc. Czarodzieje na ławkach
wzdrygn˛eli si˛e i cofn˛eli lekko do tyłu, kiedy dementorzy usadowili m˛eżczyzn˛e
w krześle i bezszelestnie opuścili loch. Drzwi zamkn˛eły si˛e z głuchym łoskotem.
Harry spojrzał uważnie na człowieka siedzacego
˛
w krześle. Poznał go. To był
Karkarow.
W przeciwieństwie do Dumbledore’a, Karkarow wygladał
˛ o wiele młodziej:
jego włosy i kozia bródka były czarne. Nie miał na sobie lśniacego
˛
futra, tylko
cienka,˛ poszarpana˛ szat˛e. Trzasł
˛ si˛e. Łańcuchy nagle rozjarzyły si˛e złotem i popełzły w gór˛e, oplatajac
˛ go i przykuwajac
˛ do krzesła.
— Igorze Karkarow! — rozległ si˛e szorstki głos gdzieś z lewej strony. Harry spojrzał tam i zobaczył pana Croucha stojacego
˛
w połowie rz˛edu, w którym
sam siedział. Miał ciemne włosy i o wiele mniej zmarszczek na twarzy, wygla˛
dał całkiem rześko i zdrowo. — Zostałeś sprowadzony tu z Azkabanu, aby złożyć
zeznania przed Ministerstwem Magii. Dałeś nam do zrozumienia, że chcesz nam
przekazać jakieś ważne informacje.
Karkarow wyprostował si˛e na tyle, na ile zdołał, ciasno przykuty do krzesła.
— Chc˛e, panie — odpowiedział przerażonym głosem, ale Harry dosłyszał
w nim znajoma˛ nut˛e obłudy. — Chc˛e wyświadczyć ministerstwu przysług˛e. Pragn˛e pomóc. Ja. . . ja wiem, że ministerstwo stara si˛e. . . wytropić ostatnich zwolenników Czarnego Pana. Ch˛etnie w tym pomog˛e. . . w każdy możliwy sposób. . .
Rozległ si˛e szmer przyciszonych głosów. Niektórzy z czarodziejów przypatrywali si˛e Karkarowowi z zaciekawieniem, inni z wyraźna˛ podejrzliwościa.˛ A potem Harry usłyszał — bardzo wyraźnie — znajomy, ochrypły głos, tuż z boku,
z drugiej strony siedzacego
˛
przy nim Dumbledore’a:
— Plugastwo.
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Wychylił si˛e do przodu, żeby zobaczyć, kto siedzi obok Dumbledore’a, i zobaczył Szalonookiego Moody’ego — choć w pierwszej chwili trudno go było
poznać, bo nie miał magicznego oka, tylko par˛e normalnych oczu. Patrzył na Karkarowa, mrużac
˛ je z wyraźna˛ odraza.˛
— Crouch chce go wyciagn
˛ ać
˛ z Azkabanu — szepnał
˛ do Dumbledore’a. —
Zawarł z nim układ. Wytropienie go zaj˛eło mi sześć miesi˛ecy, a teraz Crouch
chce go wypuścić w zamian za par˛e nowych nazwisk. Wysłuchajmy tego, co nam
powie i oddajmy go z powrotem w r˛ece dementorów.
Dumbledore mruknał
˛ cicho w sposób wyrażajacy
˛ dezaprobat˛e.
— Ach, zapomniałem, Albusie. . . Ty nie bardzo lubisz dementorów, prawda? — powiedział Moody z ironicznym uśmiechem.
— Tak, nie lubi˛e ich — odpowiedział cicho Dumbledore. — Od dawna uważam, że ministerstwo nie powinno sprzymierzać si˛e z takimi potworami.
— Ale jak si˛e ma do czynienia z takim plugastwem. . .
— Twierdzisz, że chcesz nam podać kilka nazwisk, Karkarow — powiedział
Crouch. — A wi˛ec mów, słuchamy.
— Musicie zrozumieć — rzekł pospiesznie Karkarow — że Ten, Którego
Imienia Nie Wolno Wymawiać, zawsze działał w najwi˛ekszej tajemnicy. Wolał,
żebyśmy. . . to znaczy, żeby jego zwolennicy. . . teraz bardzo żałuj˛e, że kiedykolwiek do nich należałem. . .
— Do rzeczy — zagrzmiał Moody.
— . . . żebyśmy nigdy nie znali nazwisk swoich współtowarzyszy. Tylko on
sam wiedział dokładnie, kto jest kim.
— Co wcale nie było takie głupie, bo tacy jak ty już dawno by wszystkich
wydali — mruknał
˛ Moody.
— Ale twierdzisz, że znasz kilka nazwisk? — zapytał pan Crouch.
— Tak. . . znam — wy dyszał Karkarow. — I nie sa˛ to zwykli, szeregowi zwolennicy. To ludzie, których sam widziałem, jak wykonywali jego rozkazy. A przekazuj˛e t˛e informacj˛e na dowód, że całkowicie z nimi zerwałem i że odczuwam
skruch˛e tak gł˛eboka,˛ że ledwo mog˛e. . .
— Nazwiska! — przerwał mu ostro pan Crouch. Karkarow wział
˛ gł˛eboki oddech.
— Wi˛ec był. . . Antonin Dołohow. Sam widziałem, jak. . . jak torturował wielu
mugoli i tych, którzy nie popierali Czarnego Pana.
— I sam mu w tym pomagałem — mruknał
˛ Moody.
— O Dołohowie już wiemy — stwierdził Crouch. — Złapaliśmy go wkrótce
po tobie.
— Tak? — zdumiał si˛e Karkarow, robiac
˛ wielkie oczy. — Jaka to. . . rozkosz,
słyszeć, że został schwytany!
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Ale wcale nie wygladał,
˛
jakby odczuwał rozkosz. Harry mógłby przysiac,
˛ że
ta wiadomość mocno nim wstrzasn˛
˛ eła. Jedno z jego nazwisk okazało si˛e bezwartościowe.
— Znasz innych? — zapytał chłodno Crouch.
— Ależ tak. . . Był Rosier — powiedział szybko Karkarow. — Evan Rosier.
— Rosier nie żyje. I on został osaczony wkrótce po tobie. Ale wolał walczyć
do końca, niż si˛e poddać. Zginał
˛ w potyczce z aurorem.
— I zabrał na tamten świat kawałek mojej skromnej osoby — szepnał
˛ Moody.
Harry wychylił si˛e ponownie i zobaczył, że Moody pokazuje Dumbledore’owi
spory ubytek w swoim nosie.
— I na to zasługiwał! — powiedział Karkarow, ale teraz w jego głosie wyraźnie zabrzmiała panika, bo zaczał
˛ si˛e obawiać, że jego informacje moga˛ si˛e okazać
zupełnie bezużyteczne. Spojrzał ze strachem na drzwi w rogu lochu, za którymi
bez watpienia
˛
wciaż
˛ stali dementorzy.
— Ktoś jeszcze? — zapytał Crouch.
— Tak! Był Travers. . . to on pomógł zamordować McKinnonsów! Mulciber. . .
wyspecjalizował si˛e w rzucaniu zakl˛ecia Imperius, zmusił niezliczona˛ ilość ludzi
do okropnych rzeczy! Rookwood. . . był szpiegiem. . . przekazał Temu, Którego
Imienia Nie Wolno Wymawiać mnóstwo pożytecznych informacji pochodzacych
˛
z samego ministerstwa!
Harry był pewny, że tym razem Karkarow trafił w dziesiatk˛
˛ e. W lochu rozległ
si˛e szmer przytłumionych głosów.
— Rookwood? — powtórzył pan Crouch i skinał
˛ głowa˛ do czarownicy siedzacej
˛ tuż przed nim, która zacz˛eła skrobać piórem po kawałku pergaminu. —
Augustus Rookwood z Departamentu Tajemnic?
— Ten sam — przyznał gorliwie Karkarow. — Sadz˛
˛ e, że zorganizował siatk˛e
czarodziejów w samym ministerstwie i poza nim, żeby zbierać informacje. . .
— Ale Traversa i Mulcibera już mamy — powiedział pan Crouch. — No dobrze, Karkarow, jeśli to już wszystko, wrócisz do Azkabanu, a my si˛e zastanowimy. . .
— To nie wszystko! — krzyknał
˛ Karkarow. — Zaczekajcie, znam wi˛ecej nazwisk!
Harry widział w blasku pochodni, jak Karkarow poci si˛e obficie; jego biała
cera kontrastowała mocno z czernia˛ włosów i brody.
— Snape! Severus Snape!
— Snape został już oczyszczony z zarzutów przez t˛e rad˛e — oświadczył
chłodno Crouch. — Por˛eczył za niego Albus Dumbledore.
— Nie! — krzyknał
˛ Karkarow, napinajac
˛ łańcuchy, którymi był przykuty do
krzesła. — Zapewniam was! Severus Snape jest śmierciożerca!
˛
Dumbledore powstał.
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— Złożyłem już zeznanie w tej sprawie — powiedział spokojnie. — Severus
Snape rzeczywiście był śmierciożerca.˛ Przeszedł jednak na nasza˛ stron˛e, zanim
Lord Voldemort utracił swa˛ moc, i został naszym szpiegiem, ryzykujac
˛ życie. On
śmierciożerca?
˛ Równie dobrze moglibyście nazwać śmierciożerca˛ mnie.
Harry spojrzał na Szalonookiego Moody’ego. Widać było, że ma co do tego
poważne watpliwości.
˛
— No dobrze, Karkarow — powiedział chłodno Crouch. — Pomogłeś nam.
Dokonamy rewizji twojego wyroku. A tymczasem wrócisz do Azkabanu. . .
Głos pana Croucha powoli ucichł, jakby si˛e oddalał. Harry rozejrzał si˛e. Loch
rozpływał si˛e, jakby był z dymu, wszystko bladło, zanikało. . . Teraz widział już
tylko własne ciało, bo wszystko inne pochłonał
˛ kł˛ebiacy
˛ si˛e mrok. . .
A potem loch powrócił. Harry siedział już w innym miejscu: nadal w najwyższym rz˛edzie, ale teraz z lewej strony pana Croucha. I atmosfera była zupełnie
inna: rozluźniona, nawet radosna. Czarownice i czarodzieje rozmawiali ze soba˛
niefrasobliwie, jakby byli na jakiejś imprezie sportowej. Uwag˛e Harry’ego przykuła czarownica siedzaca
˛ naprzeciw niego w środkowym rz˛edzie. Miała krótkie,
jasne włosy, ubrana była w karminowa˛ szat˛e i ssała koniuszek jadowicie zielonego pióra. Bez trudu rozpoznał w niej młodsza˛ Rit˛e Skeeter. Spojrzał w bok. I tym
razem siedział obok niego Dumbledore, ale miał na sobie inna˛ szat˛e. Pan Crouch
wygladał
˛ na bardziej zm˛eczonego, wychudzonego i jakby bardziej zawzi˛etego.
Harry zrozumiał. To było inne wspomnienie, inny dzień, inny proces.
Drzwi w rogu otworzyły si˛e i do komnaty wkroczył Ludo Bagman.
To był jednak zupełnie inny Ludo Bagman. Teraz najwyraźniej znajdował si˛e
u szczytu swojej sportowej kariery: nie miał złamanego nosa, był wysoki, szczupły i muskularny. Wygladał
˛ na przestraszonego, kiedy usiadł w krześle z łańcuchami, ale nie został do niego przykuty, jak Karkarow, i być może dlatego nabrał
otuchy, rozejrzał si˛e po trybunach, pomachał kilku znajomym i nawet przywołał
na twarz nikły uśmiech.
— Ludonie Bagman, stajesz przed Rada˛ Prawa Czarodziejów, aby odpowiedzieć na zarzuty zwiazane
˛
z działalnościa˛ śmierciożerców — oznajmił pan Crouch. — Wysłuchaliśmy obciażaj
˛ acych
˛
ci˛e zeznań i wkrótce wydamy werdykt. Czy
chcesz dodać coś do swoich zeznań, zanim ogłosimy wyrok?
Harry nie wierzył własnym uszom. Ludo Bagman śmierciożerca?
˛
— Tylko jedno — odpowiedział Bagman, uśmiechajac
˛ si˛e z zażenowaniem. —
Wiem, że byłem. . . strasznym kretynem. . .
Kilka osób parskn˛eło śmiechem. Pan Crouch nie podzielał jednak tej wesołości. Spogladał
˛ z góry na Bagmana z powaga˛ i niech˛ecia.˛
— Powiedziałeś szczera˛ prawd˛e, chłopcze — mruknał
˛ ktoś do Dumbledore’a. Harry spojrzał w bok i znowu zobaczył siedzacego
˛
za Dumbledore’em Moody’ego. — Gdybym nie wiedział, że zawsze był t˛epakiem, pomyślałbym, że kilka
z tych tłuczków uszkodziło mu trwale mózg. . .
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— Ludonie Bagman, zostałeś przyłapany na przekazywaniu informacji zwolennikom Lorda Voldemorta — oznajmił pan Crouch. — Żadam
˛
za to uwi˛ezienia
ci˛e w Azkabanie na okres. . .
Z otaczajacych
˛
krzesło rz˛edów ławek dały si˛e słyszeć gniewne okrzyki. Kilkanaście osób powstało, kr˛ecac
˛ głowami i nawet wygrażajac
˛ pi˛eściami panu Crouchowi.
— Ja przecież mówiłem, że nie miałem o tym poj˛ecia! — zawołał Bagman,
przekrzykujac
˛ hałas i wytrzeszczajac
˛ swoje okragłe
˛ niebieskie oczy. — W ogóle! Stary Rookwood był przyjacielem mojego taty. Nigdy mi nawet nie przeszło
przez głow˛e, że jest po stronie Sami-Wiecie-Kogo! Byłem pewny, że zbieram informacje dla nas! A Rookwood wciaż
˛ obiecywał mi posad˛e w ministerstwie. . . no
wie pan, później, kiedy już zakończ˛e karier˛e zawodnika. . . przecież nie mog˛e do
końca życia obrywać tłuczkami, prawda?
Rozległy si˛e chichoty.
— Zostanie to poddane pod głosowanie — oświadczył chłodno pan Crouch.
Zwrócił si˛e w prawa˛ stron˛e. — Prosz˛e s˛edziów o podniesienie r˛eki. . . Kto jest za
uwi˛ezieniem?
Harry spojrzał na ławki po prawej stronie. Nikt nie podniósł r˛eki. Tu i ówdzie rozległy si˛e oklaski. Jedna z czarownic, należaca
˛ do składu s˛edziowskiego,
powstała.
— O co chodzi? — warknał
˛ Crouch.
— Chcielibyśmy pogratulować panu Bagmanowi wspaniałej gry w meczu
przeciw Turcji w ubiegła˛ sobot˛e — wypaliła.
Pan Crouch wygladał,
˛
jakby miał za chwil˛e dostać apopleksji. Loch zatrzasł
˛
si˛e od oklasków i okrzyków. Ludo Bagman wstał i ukłonił si˛e z uśmiechem.
— Żałosne widowisko — prychnał
˛ pan Crouch do Dumbledore’a i usiadł,
a Bagman opuścił loch z uśmiechem na twarzy. — Posad˛e w ministerstwie, doprawdy! Dzień, w którym Ludo Bagman zacznie u nas pracować, b˛edzie jednym
z najczarniejszych dni dla całego ministerstwa. . .
Loch ponownie si˛e rozpłynał
˛ i po chwili znowu pojawił. Harry i Dumbledore
nadal siedzieli obok pana Croucha, ale atmosfera była zupełnie inna. Panowała
głucha cisza, która˛ przerywały tylko szlochy watłej,
˛
drobnej czarownicy siedzacej
˛
za panem Crouchem, która drżacymi
˛
r˛ekami przyciskała do ust chusteczk˛e. Harry
spojrzał na pana Croucha i zobaczył, że jeszcze bardziej wychudł, a włosy ma
obficie przyprószone siwizna.˛ Na skroni drgał mu nerw.
— Wprowadzić ich — powiedział, a jego głos potoczył si˛e echem po cichym
lochu.
Jeszcze raz otworzyły si˛e drzwi w rogu komnaty. Tym razem weszło sześciu
dementorów, prowadzac
˛ cztery osoby.
Ludzie siedzacy
˛ na ławkach zwrócili głowy w kierunku pana Croucha. Niektórzy szeptali do swoich sasiadów.
˛
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Dementorzy usadzili każdego z podsadnych
˛
w jednym z czterech krzeseł stojacych
˛
pośrodku sali. Był tam kr˛epy, t˛egi m˛eżczyzna, patrzacy
˛ t˛epo na pana Croucha; drugi, chudy i bardziej wystraszony, rozgladał
˛ si˛e nerwowo po sali, była też
kobieta o grubych, lśniacych,
˛
ciemnych włosach, ci˛eżkich powiekach i długich
rz˛esach, oraz dobiegajacy
˛ dwudziestki młodzieniec, który wygladał,
˛
jakby go nie
do końca spetryfikowano. Miał blada,˛ piegowata˛ twarz, na która˛ opadły mu włosy barwy słomy, i cały dygotał. Drobna czarownica siedzaca
˛ obok pana Croucha
zacz˛eła si˛e kołysać w tył i w przód, łkajac
˛ i j˛eczac
˛ w chusteczk˛e.
Crouch powstał. Spojrzał na czworo podsadnych
˛
z nieukrywana˛ nienawiścia.˛
— Zostaliście postawieni przed Rada˛ Prawa Czarodziejów — oznajmił dobitnie — abyśmy mogli osadzić
˛
was za zbrodni˛e tak ohydna.˛ . .
— Ojcze — j˛eknał
˛ młodzieniec o słomianych włosach. — Ojcze. . . błagam. . .
— . . . o jakiej jeszcze nie słyszeliśmy przed tym sadem.
˛
— Pan Crouch podniósł głos, żeby zagłuszyć swego syna. — Wysłuchaliśmy obciażaj
˛ acych
˛
was zeznań. Wszyscy czworo jesteście oskarżeni o porwanie aurora, Franka Longbottoma, i rzucenie na niego zakl˛ecia Cruciatus, w przekonaniu, że dowiedział si˛e
o miejscu pobytu waszego pana, Tego, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać. . .
— Ojcze, ja tego nie zrobiłem! — krzyknał
˛ płowowłosy młodzieniec w łańcuchach. — Nie zrobiłem tego, przysi˛egam, ojcze, nie oddawaj mnie w r˛ece dementorów. . .
— Jesteście też oskarżeni — ryknał
˛ pan Crouch — o rzucenie zakl˛ecia Cruciatus na małżonk˛e Franka Longbottoma, kiedy nie chciał wam wyjawić tego,
co wie. Zamierzaliście przywrócić do władzy Tego, Którego Imienia Nie Wolno
Wymawiać, aby znowu nurzać si˛e w gwałcie i przemocy, co najprawdopodobniej
robiliście, kiedy był w pełni swej czarnoksi˛eskiej mocy. Prosz˛e teraz s˛edziów. . .
— Matko! — krzyknał
˛ młodzieniec, a wiotka czarownica obok pana Croucha
zacz˛eła znowu szlochać, kołyszac
˛ si˛e do tyłu i do przodu. — Matko, powstrzymaj
go! Matko, ja tego nie zrobiłem, to nie ja!
— Prosz˛e teraz s˛edziów — ryknał
˛ pan Crouch — aby podnieśli r˛ece, jeśli
uważaja,˛ tak jak ja, że te zbrodnie zasługuja˛ na dożywotni pobyt w Azkabanie.
Czarownice i czarodzieje siedzacy
˛ po prawej stronie lochu podnieśli r˛ece jednocześnie. Tłum zaczał
˛ klaskać, podobnie jak klaskał Bagmanowi, ale teraz na
wszystkich twarzach widać było okrutna˛ mściwość. Młodzieniec znowu zaczał
˛
krzyczeć.
— Nie! Matko, nie! Ja tego nie zrobiłem, nie zrobiłem, ja nie wiedziałem! Nie
wysyłaj mnie tam, nie pozwól mu!
Dementorzy wsun˛eli si˛e z powrotem do komnaty. Troje współtowarzyszy
chłopca wstało spokojnie, a kobieta z ci˛eżkimi powiekami spojrzała na Croucha
i zawołała:
— Czarny Pan znowu odzyska swa˛ moc! Wtrać
˛ nas do Azkabanu, b˛edziemy tam na niego czekać! A on znowu odzyska moc, uwolni nas i wynagrodzi
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stokrotnie, wyróżni nas spośród swoich wszystkich zwolenników! Tylko my pozostaliśmy mu wierni! Tylko my próbowaliśmy go odnaleźć!
Młodzieniec próbował opierać si˛e dementorom, choć Harry już widział, że ich
zimna, obezwładniajaca
˛ moc zaczyna na niego działać. Tłum wznosił szydercze
okrzyki, niektórzy wstali, kiedy kobiet˛e wywleczono z lochu. Chłopiec wciaż
˛ si˛e
opierał.
— Jestem twoim synem! — wołał do Croucha. — Jestem twoim synem!
— Nie jesteś moim synem! — ryknał
˛ pan Crouch, a oczy prawie mu wyskoczyły z orbit. — Ja nie mam syna!
Wiotka czarownica u jego boku wydała zduszony okrzyk i opadła bezwładnie.
Zemdlała. Crouch zdawał si˛e tego nie dostrzegać.
— Zabierzcie ich! — ryknał
˛ do dementorów, pryskajac
˛ ślina.˛ — Zabierzcie
ich i niech tam zgnija!
˛
— Ojcze! Ojcze, ja w tym nie brałem udziału! Nie! Nie! Ojcze, błagam!
— Myśl˛e, Harry, że już czas wrócić do mojego gabinetu — szepnał
˛ Harry’emu
do ucha jakiś głos.
Harry wzdrygnał
˛ si˛e i rozejrzał. A potem spojrzał w prawo. Siedział tam Albus
Dumbledore i patrzył, jak dementorzy wloka˛ syna Croucha do drzwi — ale był
też drugi Albus Dumbledore, po lewej stronie, patrzacy
˛ prosto na niego.
— Chodź — powiedział Dumbledore z lewej strony i wział
˛ Harry’ego pod
łokieć.
Harry poczuł, że unosi si˛e w powietrze, loch znowu si˛e rozpłynał,
˛ przez chwil˛e wszystko było czernia,˛ a potem nagle wywinał
˛ koziołka i wyladował
˛
na obu
stopach w oślepiajacym
˛
świetle zalanego słońcem gabinetu Dumbledore’a. Przed
nim migotał kamienny zbiornik, a Albus Dumbledore stał obok.
— Panie profesorze — wykrztusił Harry — ja wiem, że nie powinienem. . . Ja
nie chciałem. . . Drzwiczki szafki były uchylone i. . .
— Rozumiem ci˛e doskonale — odrzekł Dumbledore.
Chwycił zbiornik, zaniósł go do swojego biurka, umieścił na wypolerowanym
blacie i usiadł w fotelu po drugiej stronie. A potem dał znać Harry’emu, by usiadł
naprzeciw niego.
Harry zrobił to, gapiac
˛ si˛e na kamienny zbiornik. Jego zawartość powróciła do
poczatkowego
˛
stanu, i srebrnobiała kł˛ebiła si˛e i falowała na jego oczach.
— Co to jest? — zapytał Harry roztrz˛esionym głosem.
— To jest myślodsiewnia — odpowiedział Dumbledore. — Czasami czuj˛e,
a sadz˛
˛ e, że i ty znasz to uczucie, że kł˛ebi mi si˛e w głowie za dużo myśli i wspomnień.
— Ee — bakn
˛ ał
˛ Harry, który nie mógł szczerze przyznać, że kiedykolwiek
czuł coś podobnego.
— I wtedy — ciagn
˛ ał
˛ Dumbledore, wskazujac
˛ na kamienny zbiornik — używam myślodsiewni. Odsiewa si˛e po prostu nadmiar myśli z umysłu, strzasa
˛ do
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tego zbiornika i bada je w wolnym czasie. Łatwiej jest dostrzec ich ukryty sens
i powiazania,
˛
kiedy sa˛ w takiej postaci.
— To znaczy. . . że to coś. . . to sa˛ pana myśli? — zapytał Harry, wpatrujac
˛ si˛e
w kł˛ebiac
˛ a˛ si˛e biała˛ substancj˛e wewnatrz
˛ zbiornika.
— Oczywiście. Pokaż˛e ci.
Dumbledore wyciagn
˛ ał
˛ zza pazuchy różdżk˛e i przytknał
˛ jej koniec do swojej głowy powyżej skroni. Kiedy odjał
˛ różdżk˛e, Harry’emu wydawało si˛e przez
chwil˛e, że przywarły do niej srebrne włosy, ale po chwili dostrzegł, że było to pasemko tej samej dziwnej, srebrzystej substancji, która wypełniała myślodsiewni˛e.
Dumbledore strzasn
˛ ał
˛ świeże myśli do zbiornika, a Harry ze zdumieniem zobaczył swoja˛ własna˛ twarz kołyszac
˛ a˛ si˛e na powierzchni substancji.
Dumbledore uchwycił zbiornik swoimi długimi dłońmi i potrzasn
˛ ał
˛ nim, zupełnie tak, jak poszukiwacz złota potrzasa
˛ sitem, by odsiać grudki złota, a Harry
zobaczył, że jego własna twarz zamienia si˛e w twarz Snape’a, który otworzył usta
i przemówił do sufitu:
— Powraca. . . u Karkarowa też. . . teraz jeszcze silniej i wyraźniej niż kiedyś. . .
— Skojarzyłbym to i bez takiej pomocy — westchnał
˛ Dumbledore — ale
mniejsza z tym. — Zerknał
˛ znad swoich okularów-połówek na Harry’ego, który
gapił si˛e na twarz Snape’a, pływajac
˛ a˛ wzdłuż kraw˛edzi zbiornika. — Używałem
myślodsiewni, kiedy przybył pan Knot i odstawiłem ja˛ troch˛e zbyt pospiesznie.
Niewatpliwie
˛
nie zamknałem
˛
dobrze tej szafki. To zupełnie naturalne, że przycia˛
gn˛eła twoja˛ uwag˛e.
— Przepraszam — wymamrotał Harry.
Dumbledore pokr˛ecił głowa.˛
— Ciekawość to nie grzech. Ale z ciekawościa˛ trzeba uważać. . . oj, tak. . .
Skrzywił si˛e lekko i szturchnał
˛ swoje myśli w zbiorniku końcem różdżki.
Ze srebrnej toni natychmiast wynurzyła si˛e jakaś postać — pulchna, nadasana
˛
dziewczyna w wieku około szesnastu lat, która zacz˛eła obracać si˛e powoli, nadal
tkwiac
˛ stopami w zbiorniku. Nie zwracała najmniejszej uwagi ani na Harry’ego,
ani na profesora Dumbledore’a. Kiedy przemówiła, jej głos zadudnił echem, tak
jak uprzednio głos Snape’a, jakby dochodził z dna kamiennego zbiornika.
— Rzucił na mnie urok, panie profesorze, a ja si˛e tylko z nim drażniłam, ja
tylko powiedziałam, że widziałam, jak całuje si˛e z Florence za cieplarnia˛ w zeszły
czwartek. . .
— Ale powiedz mi, Berto, dlaczego — mruknał
˛ ponuro Dumbledore, patrzac
˛
na obracajac
˛ a˛ si˛e dziewczyn˛e. — Dlaczego go śledziłaś?
— Berta? — szepnał
˛ Harry. — To jest. . . to była ta Berta Jorkins?
— Tak — odrzekł Dumbledore, ponownie szturchajac
˛ myśli w zbiorniku. Berta zapadła si˛e w nie, a one zrobiły si˛e znowu srebrzyste i przejrzyste. — To była
Berta, jaka˛ zapami˛etałem ze szkoły.
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Srebrzysty blask z myślodsiewni oświetlił jego twarz, a Harry’ego uderzyło,
jak staro wyglada.
˛ Wiedział oczywiście, że Dumbledore ma już sporo lat, ale jakoś
nigdy nie myślał o nim jako o starcu.
— No wi˛ec, Harry — powiedział cicho Dumbledore — zanim zabładziłeś
˛
w moich myślach, chciałeś mi coś powiedzieć, tak?
— Tak. Panie profesorze. . . dopiero co miałem wróżbiarstwo i. . . no. . . zasnałem.
˛
Zawahał si˛e, zastanawiajac,
˛ jaka˛ dostanie reprymend˛e, ale Dumbledore tylko
powiedział:
— To całkiem zrozumiałe. Mów dalej.
— No i miałem sen. Sen o Lordzie Voldemorcie. M˛eczył Glizdogona. . . pan
wie, kto to jest Glizdogon?
— Wiem — odpowiedział natychmiast Dumbledore. — Mów dalej, prosz˛e.
— Voldemort dostał list przez sow˛e. Powiedział, że bład
˛ Glizdogona został
naprawiony. Mówił, że ktoś jest martwy. A potem powiedział, że nie nakarmi
Glizdogonem w˛eża. . . tam był waż,
˛ koło jego fotela. Powiedział. . . że. . . że tego
w˛eża nakarmi mna.˛ A potem rzucił na Glizdogona zakl˛ecie Cruciatus i wtedy
rozbolała mnie strasznie blizna. To mnie obudziło, ten okropny ból.
Dumbledore milczał, wpatrujac
˛ si˛e w niego.
— To już wszystko — powiedział Harry.
— Rozumiem — rzekł cicho Dumbledore. — Rozumiem. Powiedz mi, czy
ta blizna bolała ci˛e już w tym roku, poza tym porankiem, kiedy ból obudził ci˛e
w lecie?
— Nie. . . Ale skad
˛ pan wie, że bolała mnie latem?
— Nie ty jeden korespondujesz z Syriuszem. Ja także jestem z nim w kontakcie od czasu, gdy opuścił Hogwart w ubiegłym roku. To ja wskazałem mu t˛e
jaskini˛e jako bezpieczne schronienie.
Wstał i zaczał
˛ spacerować za biurkiem. Co jakiś czas przytykał do skroni koniec różdżki, wyjmował kolejna˛ srebrzysta˛ myśl i strzasał
˛ ja˛ do myślodsiewni.
Myśli w kamiennym zbiorniku zacz˛eły wirować tak szybko, że Harry nie mógł
niczego wyraźnie dostrzec — była to tylko mieszanina różnych barw.
— Panie profesorze. . . — powiedział cicho po paru minutach.
Dumbledore zatrzymał si˛e i spojrzał na niego.
— Przepraszam ci˛e — rzekł krótko i usiadł z powrotem za biurkiem.
— Czy pan wie, dlaczego boli mnie blizna?
Dumbledore przez chwil˛e wpatrywał si˛e bardzo uważnie w Harry’ego, a potem powiedział:
— Mam pewna˛ hipotez˛e, ale nic poza tym. . . Sadz˛
˛ e, że ta blizna boli ci˛e, kiedy
Lord Voldemort jest w pobliżu i kiedy odczuwa wyjatkowo
˛
silna˛ nienawiść.
— Ale dlaczego?
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— Bo ty i on jesteście ze soba˛ zwiazani
˛
zakl˛eciem, które zawiodło. To nie jest
zwykła blizna.
— Wi˛ec pan myśli, że. . . ten sen. . . że to si˛e wydarzyło naprawd˛e?
— To możliwe. Powiedziałbym. . . prawdopodobne. Harry, czy widziałeś Voldemorta?
— Nie. Tylko tył jego fotela. Ale. . . tam nie było nic do zobaczenia, prawda?
Bo przecież on nie ma ciała. Ale. . . jeśli tak, to w jaki sposób trzymał różdżk˛e?
— Właśnie — mruknał
˛ Dumbledore. — No właśnie. . .
Przez chwil˛e i on, i Harry milczeli. Dumbledore patrzył gdzieś w głab
˛ pokoju,
co jakiś czas przytykajac
˛ sobie koniec różdżki do skroni i dodajac
˛ jeszcze jedna˛
srebrna,˛ migocac
˛ a˛ myśl do wrzacej
˛ masy wewnatrz
˛ myślodsiewni.
— Panie profesorze — zapytał w końcu Harry — myśli pan, że on odzyskuje
swa˛ moc?
— Voldemort? — powiedział Dumbledore, patrzac
˛ na Harry’ego ponad myślodsiewnia.˛
Było to owo szczególne, przeszywajace
˛ spojrzenie, które Harry już znał i które zawsze sprawiało, że czuł si˛e tak, jakby Dumbledore zagladał
˛ mu do umysłu
i serca, i to w taki sposób, w jaki nie przeszywało go nawet magiczne oko Moody’ego.
— I znowu, Harry, mog˛e podzielić si˛e z toba˛ tylko moim przypuszczeniem. —
Dumbledore westchnał;
˛ wygladał
˛ teraz starzej i słabiej niż kiedykolwiek. — Kiedy Voldemort dażył
˛ do władzy, gin˛eło bez wieści wiele osób. A teraz Berta Jorkins znikn˛eła bez śladu w miejscu, w którym z cała˛ pewnościa˛ przebywał ostatnio
Voldemort. Pan Crouch też zaginał
˛ tutaj, na terenie szkoły. Jest jeszcze jedno zagini˛ecie, którym, niestety, ministerstwo zupełnie si˛e nie zainteresowało, bo dotyczy
mugola. Nazywał si˛e Frank Bryce, mieszkał w wiosce, w której dorastał ojciec
Voldemorta, i nie widziano go od ubiegłego sierpnia. Bo, widzisz, ja, w przeciwieństwie do wi˛ekszości moich kolegów z ministerstwa, czytuj˛e mugolskie gazety.
Spojrzał na Harry’ego z wielka˛ powaga.˛
— Według mnie te znikni˛ecia maja˛ ze soba˛ zwiazek.
˛
Ministerstwo nie zgadza
si˛e z tym. . . jak zapewne sam słyszałeś, czekajac
˛ pod drzwiami mojego gabinetu.
Harry pokiwał głowa.˛ Znowu zapadło milczenie i znowu Dumbledore co jakiś
czas pozbywał si˛e jakiejś myśli. Harry czuł, że powinien odejść, ale ciekawość
trzymała go nadal w fotelu.
— Panie profesorze. . . — zagadnał
˛ ponownie.
— Tak, Harry?
— Ee. . . czy mog˛e zapytać o. . . o ten sad.
˛ . . ten w którym byłem w. . . w myślodsiewni?
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— Możesz — westchnał
˛ ci˛eżko Dumbledore. — Brałem w nim udział wiele razy, ale niektóre procesy powracaja˛ o wiele wyraźniej niż inne. . . zwłaszcza
teraz. . .
— Pami˛eta pan ten proces, w którym mnie pan znalazł? Ten z synem Croucha?
Czy oni. . . oni mówili o rodzicach Neville’a?
Dumbledore spojrzał na niego ostro.
— To Neville nigdy ci nie mówił, dlaczego wychowuje go babcia?
Harry potrzasn
˛ ał
˛ głowa,˛ zastanawiajac
˛ si˛e, jak to si˛e stało, że nigdy nie zapytał
o to Neville’a, choć zna go już przecież od prawie czterech lat.
— Tak, mówili o rodzicach Neville’a. Jego ojciec, Frank, był aurorem, tak jak
profesor Moody. On i jego żona byli torturowani, bo chciano z niego wyciagn
˛ ać
˛
informacj˛e o miejscu pobytu Voldemorta po tym, jak utracił moc.
— Wi˛ec oni nie żyja?
˛ — zapytał cicho Harry.
— Żyja˛ — odpowiedział Dumbledore z taka˛ gorycza,˛ jakiej Harry nigdy jeszcze nie słyszał w jego głosie. — Żyja,˛ ale postradali zmysły. Oboje sa˛ w Klinice
Magicznych Chorób i Urazów Szpitala Świ˛etego Munga. Neville ich odwiedza,
razem ze swoja˛ babcia,˛ podczas wakacji. Ale go nie poznaja.˛
Harry zmartwiał. Nie miał o tym poj˛ecia. . . Znał Neville’a od czterech lat
i nigdy nie zainteresował si˛e jego rodzicami.
— Longbottomowie byli bardzo lubiani — rzekł Dumbledore. — Zaatakowano ich już po upadku Voldemorta, kiedy wszyscy myśleli, że sa˛ bezpieczni. Te
ataki wywołały niespotykana˛ furi˛e. Wywierano silny nacisk na ministerstwo, żeby
złapać złoczyńców, którzy to zrobili. Niestety, biorac
˛ pod uwag˛e te okoliczności,
zeznania Longbottomów nie były wiarygodne. . .
— A wi˛ec syn pana Croucha mógł wcale nie być w to zamieszany? — zapytał
powoli Harry.
Dumbledore pokr˛ecił głowa.˛
— Nie mam poj˛ecia.
Harry znowu zamilkł, wpatrujac
˛ si˛e w zawartość myślodsiewni. Jeszcze dwa
pytania chodziły mu po głowie. . . ale dotyczyły ludzi żyjacych.
˛
..
— Ee. . . — bakn
˛ ał
˛ — a pan Bagman. . .
— Od tamtej pory już nigdy nie został oskarżony o sprzyjanie siłom Ciemności — powiedział spokojnie Dumbledore.
— Aha — mruknał
˛ szybko Harry, gapiac
˛ si˛e w zawartość myślodsiewni, która
wirowała o wiele wolniej od czasu, gdy Dumbledore przestał dodawać do niej
nowe myśli. — A. . .
Ale wygladało
˛
na to, że myślodsiewnia zadaje pytanie zamiast niego. Na powierzchni znowu pojawiła si˛e twarz Snape’a. Dumbledore zerknał
˛ na nia,˛ a potem
na Harry’ego.
— Profesor Snape też nie — powiedział krótko.
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Harry spojrzał w jasnoniebieskie oczy Dumbledore’a, i to, czego tak bardzo
chciał si˛e dowiedzieć, wypłyn˛eło z jego ust, zanim zdażył
˛ si˛e powstrzymać.
— A dlaczego pan uważa, że naprawd˛e przestał popierać Voldemorta?
Dumbledore patrzył mu w oczy przez chwil˛e, a potem odpowiedział:
— To, Harry, jest sprawa mi˛edzy profesorem Snape’em i mna.˛
Harry zrozumiał, że to koniec rozmowy. Dumbledore nie wygladał
˛ na rozeźlonego tym ostatnim pytaniem, ale było w jego tonie coś, co powiedziało Harry’emu, że czas odejść. Wstał i to samo zrobił Dumbledore.
— Harry — powiedział, kiedy Harry był już przy drzwiach — prosz˛e, żebyś
nie mówił nikomu o rodzicach Neville’a. Ma prawo sam o tym powiedzieć, kiedy
uzna za stosowne.
— Dobrze, panie profesorze — przyrzekł Harry, odwracajac
˛ si˛e do drzwi.
Harry znowu si˛e odwrócił.
Dumbledore stał nad myślodsiewnia,˛ z twarza˛ oświetlona˛ od dołu migocacymi
˛
plamkami srebra i wygladał
˛ naprawd˛e bardzo staro. Wpatrywał si˛e przez chwil˛e
w Harry’ego, a potem powiedział:
— Powodzenia w trzecim zadaniu.

ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY PIERWSZY

Trzecie zadanie
— Wi˛ec Dumbledore sadzi,
˛
że Sam-Wiesz-Kto odzyskuje swa˛ moc? — wyszeptał Ron.
Harry podzielił si˛e z Ronem i Hermiona˛ wszystkim, co sam zobaczył w myślodsiewni i prawie wszystkim, co powiedział mu Dumbledore. Oczywiście napisał też o tym do Syriusza, wysyłajac
˛ mu sow˛e natychmiast po opuszczeniu gabinetu Dumbledore’a. Późnym wieczorem wszyscy troje siedzieli w pokoju wspólnym, wałkujac
˛ to wszystko po raz któryś, aż Harry poczuł straszliwy zam˛et w głowie i zrozumiał, co miał na myśli Dumbledore, kiedy mówił o głowie tak pełnej
myśli, że odcedzenie cz˛eści z nich przynosi wielka˛ ulg˛e.
Ron wpatrywał si˛e w ogień w kominku. Harry’emu zdawało si˛e, że Ron drży,
choć wieczór był ciepły.
— I on ufa Snape’owi? — zapytał Ron. — On naprawd˛e ufa Snape’owi, chociaż wie, że był śmierciożerca?
˛
— Tak — odpowiedział Harry.
Hermiona nie odzywała si˛e od dziesi˛eciu minut. Siedziała, opierajac
˛ czoło na
r˛ekach i wpatrujac
˛ si˛e w swoje kolana. Harry pomyślał, że i ona wyglada
˛ tak,
jakby potrzebowała myślodsiewni.
— Rita Skeeter — mrukn˛eła w końcu.
— Skad
˛ ci nagle przyszła do głowy ta baba? — zapytał zdumiony Ron. —
Po prostu myśl˛e. . . — powiedziała Hermiona do swoich kolan. — Pami˛etacie, co
mi powiedziała w Trzech Miotłach? „Wiem takie rzeczy o Ludonie Bagmanie,
że włosy by ci stan˛eły d˛eba”. To właśnie miała na myśli! To ona pisała sprawozdanie z jego procesu, wiedziała, że przekazywał informacje śmierciożercom.
A i Mrużka. . . pami˛etacie?. . . „Pan Bagman to zły czarodziej”. Crouch na pewno
si˛e wściekał, jak Bagmana puszczono wolno, na pewno rozmawiał o tym w domu.
— No tak, ale przecież Bagman nie przekazywał im informacji świadomie,
prawda?
Hermiona wzruszyła ramionami.
— A Knot uważa, że to madame Maxime zaatakowała Croucha? — zapytał
Ron, zwracajac
˛ si˛e znowu do Harry’ego.
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— Tak — odpowiedział Harry — ale tylko dlatego, że Crouch zniknał
˛ w pobliżu powozu z Beauxbatons.
— O niej nie pomyśleliśmy — powiedział powoli Ron. — A warto pami˛etać,
że na pewno płynie w niej krew olbrzymów, choć nie chce si˛e do tego przyznać. . .
— A dziwisz si˛e? — żachn˛eła si˛e Hermiona, podnoszac
˛ głow˛e. — Pomyśl,
co si˛e stało z biednym Hagridem, jak Rita dowiedziała si˛e o jego matce. Pomyśl
o Knocie, jak szybko ja˛ oskarżył, tylko dlatego, że ma w sobie troch˛e krwi olbrzymów. Każdy by si˛e bał takich przesadów!
˛
Ja bym chyba też opowiadała wszystkim, że mam grube kości, gdybym wiedziała, co b˛edzie, jak powiem prawd˛e.
Spojrzała na zegarek.
— W ogóle nie ćwiczyliśmy! — powiedziała ze zgroza.˛ — A mieliśmy przećwiczyć Impedimento! Jutro musimy si˛e za to zabrać! Harry, powinieneś troch˛e
si˛e przespać.
Harry i Ron weszli powoli po schodach wiodacych
˛
do ich dormitorium. Harry
naciagn
˛ ał
˛ na siebie piżam˛e i spojrzał na łóżko Neville’a. Wierny danemu Dumbledore’owi przyrzeczeniu, nie powiedział Ronowi i Hermionie o rodzicach Neville’a. Kiedy zdjał
˛ okulary i wspiał
˛ si˛e na swoje łóżko z czterema kolumienkami
po rogach, wyobraził sobie, jakby si˛e czuł, gdyby jego rodzice wciaż
˛ żyli, ale nie
byli w stanie go rozpoznać. Cz˛esto spotykał si˛e z wyrazami współczucia z powodu swojego sieroctwa, ale teraz, kiedy słuchał chrapania Neville’a, pomyślał,
że Neville bardziej zasługuje na współczucie niż on. Leżac
˛ w ciemności, poczuł
fal˛e złości i nienawiści wobec ludzi, którzy torturowali pana i pania˛ Longbottom.
Przypomniał sobie szydercze okrzyki tłumu, kiedy dementorzy wywlekali z sa˛
du syna Croucha i jego współtowarzyszy. Dobrze wiedział, co ci biedacy musieli
czuć. . . A potem przypomniał sobie mlecznobiała˛ twarz wrzeszczacego
˛
chłopca
i nagle doznał wstrzasu,
˛ kiedy zdał sobie spraw˛e, że ów chłopiec zmarł rok później. . .
To Voldemort, pomyślał Harry, wpatrujac
˛ si˛e w ciemny baldachim nad swoim
łóżkiem, to wszystko ma zwiazek
˛
z Voldemortem. . . To on zniszczył rodziny, to
on zrujnował życie tylu ludziom. . .
*

*

*

Biorac
˛ pod uwag˛e fakt, że egzaminy semestralne miały si˛e skończyć w dniu
trzeciego zadania turniejowego, Ron i Hermiona powinni śl˛eczeć nad ksiażkami
˛
i notatkami, powtarzajac
˛ materiał, tymczasem oboje poświ˛ecali wi˛ekszość czasu
na pomaganie Harry’emu w przygotowaniu si˛e do tego zadania.
— Nie martw si˛e o to — stwierdziła krótko Hermiona, kiedy Harry zwrócił na
to uwag˛e i dodał, że przecież przez jakiś czas może ćwiczyć sam. — W każdym
razie na pewno dostaniemy najwyższe oceny z obrony przed czarna˛ magia,˛ bo tylu
zakl˛eć i uroków nigdy byśmy nie poznali na lekcjach.
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— I przyda nam si˛e to, jak już wszyscy zostaniemy aurorami — powiedział
z zapałem Ron, rzucajac
˛ Impedimento na os˛e bzykajac
˛ a˛ po pokoju, która natychmiast zawisła nieruchomo w powietrzu.
Z poczatkiem
˛
czerwca w zamku znowu zapanowała atmosfera podniecenia
i napi˛ecia. Wszyscy wyczekiwali niecierpliwie na trzecie zadanie, przed którym
reprezentanci szkół mieli stanać
˛ na tydzień przed końcem semestru. Harry w każdej wolnej chwili ćwiczył zakl˛ecia i uroki. Tym razem czuł si˛e o wiele pewniej niż
przed dwoma poprzednimi zadaniami. Nie miał watpliwości,
˛
że ostatnie zadanie
na pewno b˛edzie trudne i niebezpieczne, ale w końcu Moody miał racj˛e: Harry’emu udało si˛e już w przeszłości pokonać różne potwory i zaczarowane przeszkody, a tym razem miał szans˛e przygotować si˛e do tego, co go czeka.
Profesor McGonagall, zm˛eczona tym, że ustawicznie wpadała na nich w najróżniejszych miejscach szkoły, pozwoliła Harry’emu korzystać w przerwie obiadowej z pustej klasy transmutacji. Wkrótce opanował zakl˛ecie Impedimento, które
spowalnia i utrudnia działanie napastnika, zakl˛ecie redukcji, pozwalajace
˛ na usuni˛ecie z drogi stałych obiektów, i zakl˛ecie czterech stron świata, pożyteczne narz˛edzie odkryte przez Hermion˛e, które sprawiało, że różdżka wskazywała północ,
co mogło być bardzo pomocne w labiryncie. Miał jednak wciaż
˛ trudności z zakl˛eciem tarczy. Polegało ono na wytworzeniu wokół siebie niewidzialnego muru, odbijajacego
˛
słabsze zakl˛ecia. Kiedy spróbował zasłonić si˛e tarcza,˛ Hermiona
przebiła ja˛ jednym celnym zakl˛eciem galaretowatych nóg. Harry przez dziesi˛eć
minut kuśtykał po klasie, trz˛esac
˛ si˛e i chwiejac,
˛ zanim Hermiona znalazła odpowiednie przeciwzakl˛ecie.
— Ale i tak robisz duże post˛epy — pochwaliła go Hermiona, odhaczajac
˛ na
swojej liście te zakl˛ecia, które już opanował. — Niektóre z nich na pewno ci si˛e
przydadza.˛
— Chodźcie tu i popatrzcie — powiedział nagle Ron, który stał przy oknie
i patrzył na błonia. — Co ten Malfoy robi?
Harry i Hermiona podeszli do okna i wyjrzeli przez nie. W cieniu pod drzewem stali Malfoy, Crabbe i Goyle. Crabbe i Goyle chyba stali na czatach; obaj
uśmiechali si˛e głupkowato. Malfoy trzymał dłoń przy ustach i mówił do niej.
— To wyglada
˛ tak, jakby używał walkie-talkie — zauważył Harry.
— Przecież nie może — powiedziała Hermiona. — Już wam mówiłam, że takie urzadzenia
˛
nie działaja˛ na terenie Hogwartu. Chodź, Harry — dodała, odwracajac
˛ si˛e od okna i wracajac
˛ na środek klasy. — Spróbujemy jeszcze raz zakl˛ecia
tarczy.
*

*

*

Syriusz przysyłał im teraz sowy codziennie. Podobnie jak Hermiona, radził
Harry’emu, by przede wszystkim skupił si˛e na trzecim zadaniu. W każdym liście
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przypominał mu, że cokolwiek by si˛e działo poza murami Hogwartu, Harry nie
ponosi za to żadnej odpowiedzialności i nie ma na to żadnego wpływu.
Jeśli Voldemort rzeczywiście odzyskuje sił˛e, moim głównym obowiazkiem
˛
jest
zapewnienie ci bezpieczeństwa. Nic nie może ci si˛e stać, dopóki jesteś pod opieka˛
Dumbledore’a, ale nie ryzykuj: teraz skoncentruj si˛e na bezpiecznym przejściu
przez ten labirynt, a o inne sprawy b˛edziemy si˛e martwić później.
Dwudziesty czwarty dzień czerwca zbliżał si˛e nieuchronnie i Harry zaczynał
si˛e coraz bardziej denerwować, choć nie tak bardzo, jak przed pierwszym i drugim
zadaniem. Był pewny, że tym razem zrobił wszystko, by dobrze si˛e przygotować,
a poza tym b˛edzie to zadanie ostatnie, wi˛ec powtarzał sobie, że bez wzgl˛edu na
to, jak mu pójdzie, na tym turniej si˛e zakończy, co powita z wielka˛ ulga.˛
*

*

*

Nadszedł dzień trzeciego zadania. Podczas śniadania przy stole Gryfonów było wyjatkowo
˛
hałaśliwie. Pojawiła si˛e sowia poczta i Harry dostał kartk˛e od Syriusza. Był to tylko złożony kawałek pergaminu z odciskiem ubłoconej łapy, ale
Harry wiedział, że Syriusz życzy mu w ten sposób powodzenia i dodaje otuchy.
Do Hermiony przyleciała sówka z porannym wydaniem „Proroka Codziennego”.
Hermiona rozłożyła gazet˛e, spojrzała na pierwsza˛ stron˛e i wypluła na nia˛ sok dyniowy, który akurat miała w ustach.
— Co? — zapytali jednocześnie Harry i Ron, patrzac
˛ na nia˛ z niepokojem.
— Nic — odpowiedziała szybko Hermiona, próbujac
˛ schować gazet˛e, ale Ron
zdażył
˛ ja˛ złapać.
Spojrzał na tytuł na pierwszej stronie.
— O nie — mruknał.
˛ — Nie dzisiaj. Stara krowa.
— Co jest? — zapytał Harry. — Znowu Rita Skeeter?
— Nie — zaprzeczył Ron i podobnie jak uprzednio Hermiona spróbował schować gazet˛e.
— Coś o mnie, tak? — zapytał Harry.
— Nie — odrzekł Ron niezbyt przekonujacym
˛
tonem.
Zanim jednak Harry zażadał
˛ pokazania mu gazety, rozległ si˛e od stołu Ślizgonów znajomy głos Malfoya:
— Hej, Potter! Potter! Jak tam twoja głowa? Dobrze si˛e czujesz? Na pewno
nie zamierzasz si˛e na nas rzucić?
On też trzymał egzemplarz „Proroka Codziennego”. Ślizgoni chichotali, obracajac
˛ si˛e w krzesłach, by zobaczyć reakcj˛e Harry’ego.
— Musz˛e to zobaczyć — powiedział Harry do Rona. — Dawaj.
Ron bardzo niech˛etnie wr˛eczył mu gazet˛e. Harry rozłożył ja˛ i spojrzał w swoja˛
twarz na zdj˛eciu, nad którym widniał wielki tytuł:
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HARRY POTTER „W STANIE SZOKU I GROŹNY DLA OTOCZENIA”
Chłopiec, który pokonał Tego, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać, znajduje si˛e w stanie szoku nerwowego i może być groźny dla otoczenia, pisze Rita
Skeeter, nasz specjalny korespondent. Ostatnio doszły nas z Hogwartu niepokoja˛
ce wieści o dziwnym zachowaniu Harry’ego Potter’a, które stawia pod znakiem
zapytania jego udział w niezwykle trudnej rywalizacji, jaka˛ jest Turniej Trójmagiczny, a nawet jego dalsza˛ nauk˛e w Szkole Magii i Czarodziejstwa.
Według posiadanych wyłacznie
˛
przez „Proroka Codziennego” informacji Potter cz˛esto mdleje podczas lekcji i wciaż
˛ uskarża si˛e na ból głowy w miejscu swojej
słynnej blizny (pamiatki
˛ po złowrogim zakl˛eciu, którym próbował go uśmiercić Sami-Wiecie-Kto). W ostatni poniedziałek, w czasie lekcji wróżbiarstwa, korespondent „Proroka Codziennego” był świadkiem, jak Potter wybiegł z klasy, krzyczac,
˛
że blizna tak go boli, że nie jest w stanie brać udziału w lekcji.
Jest możliwe, jak twierdza˛ główni specjaliści z Kliniki Magicznych Chorób
i Urazów Szpitala Świ˛etego Munga, że na skutek ataku Sami-Wiecie-Kogo Potter
doznał trwałego uszkodzenia mózgu, a jego uskarżanie si˛e na bóle głowy świadczy
o jakimś gł˛ebokim urazie fizycznym lub psychicznym.
„Może nawet udawać”, mówi jeden z ekspertów. „To może być wyraz skrytego
pragnienia zwrócenia na siebie uwagi”.
„Prorok Codzienny” dotarł jednak do niepokojacych
˛
faktów, które Albus
Dumbledore, dyrektor Hogwartu, stara si˛e ukryć przed opinia˛ publiczna˛ czarodziejskiego świata.
„Potter zna j˛ezyk w˛eżów”, twierdzi Draco Malfoy, uczeń czwartej klasy Hogwartu. „Par˛e lat temu doszło do wielu napaści na uczniów, a według powszechnej
opinii stał za tym właśnie Potter, który na oczach całej szkoły stracił nad soba˛ panowanie w klubie pojedynków i wypuścił na swojego koleg˛e w˛eża. Cała sprawa
została jednak wyciszona przez dyrekcj˛e szkoły. Wiadomo też, że Potter przyjaźni si˛e z wilkołakami i olbrzymami. Uważamy, że jest zdolny do wszystkiego, byle
tylko zdobyć troch˛e władzy nad innymi”.
Znajomość mowy w˛eżów uważana jest od dawna za sztuk˛e czarnomagiczna.˛
Za jednego z najsłynniejszych znawców tej mowy w naszych czasach uchodził
Sami-Wiecie-Kto. Pewien członek Ligi Obrony Przed Czarna˛ Magia,˛ pragnacy
˛
zachować anonimowość, uważa, że według niego każdy czarodziej znajacy
˛ j˛ezyk
w˛eżów „powinien zostać obj˛ety śledztwem ze strony odpowiednich służb. Każdy,
kto potrafi porozumiewać si˛e z w˛eżami, wzbudziłby we mnie gł˛ebokie podejrzenia,
jako że w˛eże używane sa˛ w najgorszych rodzajach czarnej magii, a historycznie
zawsze były zwiazane
˛
z czarnoksi˛eżnikami i innymi złoczyńcami”. Podobnie też
„każdy, kto szuka towarzystwa takich niebezpiecznych stworzeń, jak wilkołaki czy
olbrzymy, z cała˛ pewnościa˛ b˛edzie przejawiał skłonność do przemocy”.
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Nie ulega watpliwości,
˛
że Albus Dumbledore powinien dobrze si˛e zastanowić,
czy ten chłopiec powinien być dopuszczony do udziału w Turnieju Trójmagicznym.
Niektórzy obawiaja˛ si˛e, że Potter może wykorzystać swoja˛ znajomość czarnej magii, aby zwyci˛eżyć w tym turnieju, którego trzecie zadanie zostanie rozegrane dziś
wieczorem.
— Troch˛e mi dosun˛eła, co? — rzucił Harry lekceważacym
˛
tonem, składajac
˛
gazet˛e.
Przy stole Ślizgonów Malfoy, Crabbe i Goyle naśmiewali si˛e, pukajac
˛ si˛e
w czoło, robiac
˛ idiotyczne miny, wystawiajac
˛ j˛ezyki i poruszajac
˛ nimi szybko
jak w˛eże.
— Skad
˛ ona si˛e dowiedziała o tym, że na wróżbiarstwie rozbolała ci˛e blizna? — zapytał Ron. — Przecież nie było jej tam, nie mogła ci˛e usłyszeć. . .
— Okno było otwarte — zauważył Harry. — Uchyliłem je, żeby móc oddychać.
— Byłeś na samym szczycie Wieży Północnej! — powiedziała Hermiona. —
Przecież nie wrzeszczałeś tak, żeby ci˛e stamtad
˛ słyszano aż na błoniach!
— W końcu to ty si˛e znasz na magicznych pluskwach! — żachnał
˛ si˛e Harry. —
Ty mi powiedz, jak ona to zrobiła!
— Staram si˛e! Ale. . . ale. . .
Nagle zrobiła dziwna,˛ jakby rozmarzona˛ min˛e. Powoli podniosła r˛ek˛e i przeczesała sobie palcami włosy,
— Nic ci nie jest? — zapytał Ron, przygladaj
˛ ac
˛ si˛e jej ze zmarszczonym czołem.
— Nie — odpowiedziała, nadal zamyślona, i znowu przebiegła palcami po
włosach, a potem przyłożyła stulona˛ dłoń do warg, jakby mówiła przez niewidzialna˛ krótkofalówk˛e. Harry i Ron spojrzeli po sobie.
— Coś mi wpadło. . . do głowy. . . — powiedziała Hermiona, patrzac
˛ w przestrzeń. — Chyba już wiem. . . Wtedy nikt by tego nie zobaczył. . . nawet Moody. . .
mogłaby wleźć na gzyms okienny. . . ale dostała zakaz. . . pod żadnym pozorem
nie wolno jej. . . Chyba ja˛ mam! Dajcie mi tylko ze dwie sekundy w bibliotece,
musz˛e si˛e upewnić!
Po czym chwyciła torb˛e i wyleciała z Wielkiej Sali.
— Ej! — zawołał za nia˛ Ron. — Za dziesi˛eć minut mamy histori˛e magii! —
Zwrócił si˛e do Harry’ego: — Kurcz˛e, ona musi naprawd˛e nienawidzić tej Skeeter!
Może si˛e spóźnić na poczatek
˛ egzaminu! A ty co zamierzasz robić, siadziesz
˛
z tyłu
i b˛edziesz czytał?
Jako reprezentant szkoły w Turnieju Trójmagicznym, Harry był zwolniony
z egzaminów semestralnych, wi˛ec do tej pory siedział w końcu klasy i wertował
kolejna˛ ksiażk˛
˛ e w poszukiwaniu nowych zakl˛eć, które mogłyby mu si˛e przydać
w trzecim zadaniu.
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— Chyba tak — odpowiedział Harry, ale właśnie w tym momencie podeszła
ku niemu profesor McGonagall.
— Potter, po śniadaniu wszyscy reprezentanci zbieraja˛ si˛e w bocznej komnacie — oznajmiła.
— Ale przecież zadanie czeka nas dopiero wieczorem! — zawołał Harry, nie
trafiajac
˛ łyżka˛ do ust i brudzac
˛ sobie szat˛e jajecznica,˛ przerażony, że źle zapami˛etał godzin˛e rozpocz˛ecia trzeciego zadania.
— Jestem tego świadoma — powiedziała chłodno profesor McGonagall. —
Jak wiesz, zaproszono rodziny reprezentantów, żeby mogły obserwować wasze
zmagania. Po śniadaniu możecie si˛e z nimi przywitać.
I odeszła, a Harry gapił si˛e na nia,˛ kompletnie oszołomiony.
— Chyba si˛e nie spodziewa, że przyjada˛ tu Dursleyowie, co? — zapytał
w końcu Rona.
— A skad
˛ mam wiedzieć? Harry, musz˛e lecieć, bo spóźni˛e si˛e na egzamin
u Binnsa. Zobaczymy si˛e później.
Harry skończył śniadanie w opustoszałej sali. Zobaczył, jak Fleur Delacour
podnosi si˛e od stołu Krukonów i razem z Cedrikiem zmierza ku bocznej komnacie. Wkrótce potem powlókł si˛e w tamta˛ stron˛e Krum, kołyszac
˛ si˛e jak kaczka.
Harry nie ruszał si˛e z miejsca. Nie zamierzał iść za nimi. Nie miał rodziny —
a w każdym razie takiej, która przybyłaby do Hogwartu, by przygladać
˛
si˛e, jak
ryzykuje życie.
Kiedy jednak w końcu wstał, zamierzajac
˛ pójść do biblioteki i powtórzyć sobie
troch˛e zakl˛eć, drzwi bocznej komnaty otworzyły si˛e i Cedrik wysunał
˛ przez nie
głow˛e.
— Harry, chodź szybko, czekaja˛ na ciebie!
Harry’ego zatkało. Kto na niego czeka? Przecież Dursleyowie chyba si˛e tu nie
pojawili! Przeszedł przez Wielka˛ Sal˛e i otworzył drzwi bocznej komnaty.
Cedrik i jego rodzice stali tuż przy drzwiach. Wiktor Krum stał w kacie,
˛
rozmawiajac
˛ szybko po bułgarsku z ciemnowłosa˛ kobieta,˛ jego matka,˛ i smagłym
m˛eżczyzna,˛ jego ojcem. Ten haczykowaty nos odziedziczył po nim. Po drugiej
stronie komnaty Fleur szczebiotała po francusku ze swoja˛ matka.˛ Jej młodsza siostra, Gabrielle, trzymała matk˛e za r˛ek˛e. Pomachała Harry’emu, a on pomachał do
niej. A potem dostrzegł pania˛ Weasley i Billa, stojacych
˛
przed kominkiem i uśmiechajacych
˛
si˛e do niego szeroko.
— Niespodzianka! — zawołała rozpromieniona pani Weasley, kiedy i on
uśmiechnał
˛ si˛e na ich widok i szybko do nich podszedł. — Pomyślałam sobie,
że przyjedziemy i popatrzymy na ciebie, Harry!
Pochyliła si˛e i ucałowała go w policzek.
— No jak, dobrze si˛e czujesz? — zapytał Bill, szczerzac
˛ do Harry’ego z˛eby
i ściskajac
˛ mu r˛ek˛e. — Charlie też chciał przyjechać, ale nie dali mu wolnego.
Mówił, że byłeś niesamowity w potyczce z tym rogogonem.
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Harry zauważył, że Fleur Delacour zerka na Billa z ciekawościa˛ ponad ramieniem matki. Mógłby si˛e założyć, że nie ma nic przeciwko jego długim włosom
i kolczykom z kłów.
— To naprawd˛e wspaniała niespodzianka — mruknał
˛ Harry do pani Weasley. — Przez chwil˛e pomyślałem. . . że Dursleyowie. . .
— Hmmm. . . — mrukn˛eła pani Weasley i ściagn˛
˛ eła wargi.
Zawsze powstrzymywała si˛e od krytykowania Dursleyów w obecności Harry’ego, ale oczy jej błyskały groźnie za każdym razem, gdy o nich wspomniano.
— Ach, jak dobrze znowu si˛e tutaj znaleźć — rzekł Bill, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e
po komnacie (Violet, przyjaciółka Grubej Damy, mrugn˛eła do niego ze swoich
ram). — Nie byłem tu od pi˛eciu lat. Jest tu jeszcze gdzieś portret szalonego rycerza? Sir Cadogana?
— Och, tak — odpowiedział Harry, który poznał Sir Cadogana w ubiegłym
roku.
— A Gruba Dama?
— Była tutaj za moich czasów — powiedziała pani Weasley. — Pami˛etam, jak
mnie zwymyślała, kiedy raz wróciłam do dormitorium o czwartej nad ranem. . .
— Mamo, a co ty robiłaś poza sypialnia˛ o czwartej nad ranem? — zapytał
Bill, patrzac
˛ z rozbawieniem na matk˛e.
Pani Weasley uśmiechn˛eła si˛e, a oczy jej rozbłysły.
— Byłam z twoim ojcem na nocnej przechadzce. Przyłapał go Apollion Pringle, który był wówczas woźnym. . . Twój ojciec do dziś ma ślady.
— Harry, może byśmy si˛e troch˛e przeszli? — zaproponował Bill.
— Ch˛etnie — odpowiedział Harry i ruszyli ku drzwiom do Wielkiej Sali.
Kiedy mijali Amosa Digorry’ego, spojrzał na nich.
— Ach, to ty! — rzekł, mierzac
˛ Harry’ego od stóp do głów. — Założ˛e si˛e, że
nie czujesz si˛e już tak pewnie, teraz, kiedy Cedrik zrównał si˛e z toba˛ punktami,
co?
— Prosz˛e? — zapytał Harry.
— Nie przejmuj si˛e — powiedział cicho Cedrik, patrzac
˛ na ojca z niech˛ecia.˛ — Wścieka si˛e od czasu tego artykułu Rity Skeeter o Turnieju Trójmagicznym. . . No wiesz, z którego wynikało, że jesteś jedynym reprezentantem Hogwartu.
— Ale jakoś nie zadbał, by to sprostować, prawda? — rzekł Amos Diggory na
tyle głośno, by usłyszał to Harry, który ruszył właśnie z pania˛ Weasley i Billem
w stron˛e drzwi. — No, ale teraz mu pokażesz, Ced. Już raz dałeś mu w kość,
prawda?
— Rita Skeeter zrobi wszystko, żeby tylko wywołać jakiś skandal, Amosie! —
powiedziała pani Weasley ze złościa.˛ — A ty, pracujac
˛ w ministerstwie, powinieneś chyba o tym wiedzieć!
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Pan Diggory sprawiał wrażenie, jakby chciał powiedzieć coś nieprzyjemnego, ale jego żona położyła mu r˛ek˛e na ramieniu, wi˛ec tylko wzruszył ramionami
i odwrócił si˛e.
Harry odbył z Billem i pania˛ Weasley bardzo miły spacer po zalanych słońcem błoniach, pokazujac
˛ im powóz z Beauxbatons i statek z Durmstrangu. Pania˛
Weasley bardzo zaintrygowała wierzba bijaca,
˛ posadzona już po jej odejściu ze
szkoły, i opowiadała im dość długo o poprzednim gajowym, który miał na imi˛e
Ogg.
— Jak si˛e miewa Percy? — zapytał Harry, kiedy szli wokół cieplarni.
— Nie najlepiej — odrzekł Bill.
— Jest bardzo przygn˛ebiony — powiedziała pani Weasley, zniżajac
˛ głos i rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e wokoło. — Ministerstwo pragnie wyciszyć spraw˛e zagini˛ecia pana
Croucha, ale Percy’ego wciaż
˛ ciagaj
˛ a˛ na przesłuchania w sprawie instrukcji, które przysyła mu pan Crouch. Uważaja,˛ że mogły nie być napisane jego r˛eka.˛ Percy
nie ma łatwego życia. Nie zgodzili si˛e, żeby zastapił
˛ dzisiaj wieczorem pana Croucha jako piaty
˛ s˛edzia. Zastapi
˛ go Korneliusz Knot.
Wrócili do zamku na obiad.
— Mama. . . Bill! — zawołał Ron, kompletnie zaskoczony, kiedy pojawił si˛e
przy stole Gryffindoru. — Co wy tu robicie!
— Przyjechaliśmy, żeby kibicować Harry’emu podczas trzeciego zadania! —
odpowiedziała dziarsko pani Weasley. — I musz˛e przyznać, że to cudowna odmiana, nie musieć gotować. Jak tam twój egzamin?
— W porzadku.
˛
Nie mogłem sobie przypomnieć wszystkich imion tych goblińskich rebeliantów, wi˛ec kilka wymyśliłem — odrzekł Ron, nakładajac
˛ sobie
kornwalijskiego pasztetu, ale pani Weasley spojrzała na niego surowo. — Oni
wszyscy maja˛ takie podobne imiona. . . na przykład Bodrod Brodaty albo Urg
Utytłany, wi˛ec nie było trudno.
Wkrótce nadeszli Fred, George i Ginny, i Harry poczuł si˛e tak dobrze, jakby
znowu był w Norze. Zupełnie zapomniał o wieczornym zadaniu i dopiero gdy
w połowie obiadu pojawiła si˛e Hermiona, przypomniało mu si˛e, że zafundowała
sobie burz˛e mózgu w zwiazku
˛
z nowym wyczynem Rity Skeeter.
— I co?
Hermiona potrzasn˛
˛ eła głowa˛ ostrzegawczo i zerkn˛eła na pania˛ Weasley.
— Dzień dobry, Hermiono — powiedziała pani Weasley o wiele bardziej sucho niż zwykle.
— Dzień dobry — odpowiedziała Hermiona, ale jej uśmiech zbladł na widok
chłodnej miny pani Weasley.
Harry spojrzał najpierw na ma,˛ potem na pania˛ Weasley, po czym powiedział:
— Pani Weasley, pani chyba nie uwierzyła w te bzdury, które powypisywała Rita Skeeter w „Czarownicy”, prawda? Bo Hermiona naprawd˛e nie jest moja˛
dziewczyna.˛
394

— Och! Nie. . . oczywiście, że nie uwierzyłam!
Ale od tego momentu zacz˛eła si˛e odnosić do Hermiony o wiele cieplej.
Po obiedzie Harry, Bill i pani Weasley poszli na długi spacer po zamku i wrócili do Wielkiej Sali na wieczorna˛ uczt˛e. Przy stole nauczycielskim pojawili si˛e
Ludo Bagman i Korneliusz Knot. Bagman był wyraźnie w dobrym humorze, natomiast Korneliusz Knot, który usiadł koło madame Maxime, miał zas˛epiona˛ twarz
i prawie si˛e nie odzywał. Madame Maxime skupiła uwag˛e na swoim talerzu. Harry’emu wydawało si˛e, że ma zaczerwienione oczy. Hagrid co jakiś czas zerkał na
nia˛ z końca stołu.
Podano wi˛ecej dań niż zwykle, ale Harry, który zaczał
˛ już si˛e poważnie denerwować, nie miał apetytu. Kiedy bł˛ekit zaczarowanego sklepienia zaczał
˛ si˛e
zamieniać w gł˛eboki fiolet, powstał Dumbledore i w sali zapadła cisza.
— Panie i panowie, za pi˛eć minut poprosz˛e was, abyście udali si˛e na stadion
quidditcha, gdzie nasi reprezentanci stana˛ przed trzecim i ostatnim zadaniem Turnieju Trójmagicznego. A już teraz prosz˛e reprezentantów, by poszli na stadion za
panem Bagmanem.
Harry wstał. Gryfoni pożegnali go burza˛ oklasków, Weasleyowie i Hermiona
życzyli mu powodzenia, po czym razem z Cedrikiem, Fleur i Krumem ruszył do
wyjścia.
— Dobrze si˛e czujesz, Harry? — zagadnał
˛ go Bagman, gdy schodzili po kamiennych stopniach na błonia. — Pewny siebie?
— Czuj˛e si˛e świetnie — odpowiedział Harry.
Było to poniekad
˛ prawda:
˛ nerwy miał napi˛ete, ale kiedy szli przez błonia,
powtarzał sobie w myślach wszystkie zakl˛ecia, które wyćwiczył, a świadomość,
że pami˛eta je tak dobrze, dodawała mu otuchy.
Weszli na boisko, które teraz trudno było poznać. Wokół jego kraw˛edzi biegł
wysoki na dwadzieścia stóp żywopłot. W samym środku, naprzeciw nich, była
przerwa: ciemne i raczej ponure wejście do rozległego labiryntu.
Pi˛eć minut później trybuny zacz˛eły si˛e zapełniać. Słychać było gwar podnieconych głosów i dudnienie stóp setek uczniów zajmujacych
˛
miejsca. Niebo było
teraz ciemnoniebieskie, pojawiły si˛e pierwsze gwiazdy. Hagrid, profesor Moody,
profesor McGonagall i profesor Flitwick wkroczyli na boisko i zbliżyli si˛e do
Bagmana i reprezentantów. Na kapeluszach mieli wielkie, czerwone, świecace
˛
gwiazdy — prócz Hagrida, który miał swoja˛ z tyłu kamizeli z krecich futerek.
— B˛edziemy krażyć
˛
wokół labiryntu — oznajmiła zawodnikom profesor
McGonagall. — Jeśli wpadniecie w tarapaty i b˛edziecie chcieli si˛e ewakuować,
wystrzelcie w gór˛e czerwone iskry, a ktoś z nas wyciagnie
˛
was z labiryntu. Zrozumieliście?
Reprezentanci pokiwali głowami.
— A wi˛ec na stanowiska! — zawołał dziarsko Bagman do czworga ratowników.
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— Powodzenia, Harry — szepnał
˛ Hagrid i cała czwórka rozeszła si˛e w różne strony, by zajać
˛ stanowiska wokół labiryntu. Teraz Bagman skierował koniec
różdżki na swoje gardło, mruknał:
˛ „Sonorus” i jego magicznie zwielokrotniony
głos potoczył si˛e echem po trybunach.
— Panie i panowie, za chwil˛e rozpocznie si˛e trzecie i ostatnie zadanie Turnieju Trójmagicznego! Pozwólcie mi przypomnieć, jak wyglada
˛ aktualna punktacja.
Pan Cedrik Diggory i pan Harry Potter, obaj ze Szkoły Hogwart, prowadza˛ łeb
w łeb, majac
˛ równo po osiemdziesiat
˛ pi˛eć punktów! — Okrzyki i oklaski wypłoszyły z Zakazanego Lasu ptaki, które wzleciały w ciemniejace
˛ już niebo. —
Drugie miejsce, z osiemdziesi˛ecioma punktami, zajmuje pan Wiktor Krum, reprezentant Instytutu Durmstrang! — Znowu oklaski. — I wreszcie na trzecim
miejscu jest panna Fleur Delacour z Akademii Beauxbatons!
Harry wypatrzył pania˛ Weasley, Billa, Rona i Hermion˛e oklaskujacych
˛
uprzejmie Fleur gdzieś w połowie wysokości trybun. Pomachał do nich, a oni pomachali
do niego.
— A wi˛ec, na mój gwizdek. . . Harry i Cedrik! — zagrzmiał głos Bagmana. —
Trzy. . . dwa. . . jeden. . .
Rozległ si˛e krótki gwizdek i Harry i Cedrik wbiegli do labiryntu.
Wysoki żywopłot rzucał czarne cienie na ścieżk˛e. Trudno powiedzieć, czy dlatego, że żywopłot był tak wysoki i g˛esty, czy też dlatego, że był zaczarowany, ale
gdy tylko weszli do labiryntu, wszystko ucichło. Harry poczuł si˛e prawie tak, jakby znowu znalazł si˛e pod woda.˛ Wyciagn
˛ ał
˛ różdżk˛e i mruknał:
˛ „Lumos”, a za nim
to samo zrobił Cedrik.
Po przejściu około pi˛ećdziesi˛eciu jardów dotarli do rozwidlenia. Popatrzyli na
siebie.
— No to do zobaczenia — rzekł Harry i ruszył w lewo, podczas gdy Cedrik
zniknał
˛ w prawym korytarzu.
Gwizdek Bagmana rozległ si˛e po raz drugi. To Krum wszedł do labiryntu. Harry przyspieszył. Wybrana przez niego ścieżka była zupełnie pusta. Skr˛ecił w prawo, trzymajac
˛ różdżk˛e wysoko ponad głowa.˛ Niczego jednak nie dostrzegł.
W oddali zabrzmiał trzeci gwizdek. Teraz już wszyscy zawodnicy znajdowali
si˛e w labiryncie.
Harry co jakiś czas zerkał za siebie. Wydawało mu si˛e, że ktoś go śledzi. Niebo pociemniało do granatu, a w labiryncie robiło si˛e coraz mroczniej. Dotarł do
drugiego rozwidlenia.
— Wskaż mi — szepnał
˛ do różdżki, trzymajac
˛ ja˛ płasko na dłoni.
Różdżka dokonała pełnego obrotu i wskazała na prawo, na g˛esty żywopłot.
A wi˛ec tam jest północ, a wiedział, że aby dostać si˛e do samego środka labiryntu,
musi si˛e kierować na północny zachód. Wybrał wi˛ec lewe rozgał˛ezienie, z zamiarem skr˛ecenia w prawo, gdy tylko b˛edzie to możliwe.
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Ta ścieżka również była pusta, a kiedy wreszcie skr˛ecił w prawo, znowu nie
napotkał żadnej przeszkody. Nie bardzo wiedział dlaczego, ale ten całkowity brak
przeszkód troch˛e go niepokoił. Czyż nie powinien już czegoś napotkać? Zacz˛eło
go n˛ekać podejrzenie, że labirynt wciaga
˛ go w fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
A potem tuż za soba˛ usłyszał jakiś ruch. Wyciagn
˛ ał
˛ przed siebie różdżk˛e, gotów
zaatakować, ale jej promień padł na Cedrika, który wybiegł ze ścieżki na prawo
od niego. Wygladał
˛ na gł˛eboko wstrzaśni˛
˛ etego i palił mu si˛e r˛ekaw.
— Tylnowybuchowe sklatki
˛ Hagrida! — syknał.
˛ — Sa˛ ogromne. . . ledwo im
uciekłem!
Potrzasn
˛ ał
˛ głowa˛ i zniknał
˛ w innej alejce. Harry, pragnac
˛ za wszelka˛ cen˛e
oddalić si˛e od sklatek,
˛
ruszył żwawo naprzód. Minał
˛ zakr˛et, a tam. . .
Wprost na niego sunał
˛ dementor. Wysoki na dwanaście stóp, z zakapturzona˛
twarza,˛ z wyciagni˛
˛ etymi przed siebie gnijacymi,
˛
łuskowatymi r˛ekami zbliżał si˛e
ku niemu jak ślepiec. Harry usłyszał jego świszczacy
˛ oddech, poczuł, że ogarnia
go lepki chłód, lecz już wiedział, co zrobić. . .
Skupił si˛e na najszcz˛eśliwszej myśli, jaka mu przyszła do głowy: na wydostaniu si˛e z labiryntu i świ˛etowaniu zwyci˛estwa z Ronem i Hermiona.˛ A potem
podniósł różdżk˛e i zawołał:
— Experto patronum!
Srebrny jeleń wystrzelił z końca różdżki i pogalopował ku dementorowi, który
cofnał
˛ si˛e gwałtownie i potknał
˛ o skraj szaty. . . Harry jeszcze nigdy nie widział
dementora, który si˛e potknał.
˛
— Poczekaj! — krzyknał,
˛ zbliżajac
˛ si˛e do niego śladem swojego srebrnego
patronusa. — Jesteś boginem! Riddikulus!
Coś głośno trzasn˛eło i bogin eksplodował, zamieniajac
˛ si˛e w strz˛ep dymu.
Srebrny jeleń zniknał
˛ z pola widzenia. Harry bardzo by chciał go zatrzymać, żeby
mieć towarzysza, ale ruszył naprzód, starajac
˛ si˛e iść tak szybko i cicho, jak było
to możliwe, bacznie nasłuchujac
˛ i przyświecajac
˛ sobie różdżka.˛
W lewo, w prawo, znowu w lewo. . . Już dwukrotnie znalazł si˛e w ślepym
zaułku. Ponownie rzucił zakl˛ecie czterech stron świata i stwierdził, że zmierza za
bardzo na wschód. Zawrócił, skr˛ecił w prawo i zobaczył przed soba˛ jakaś
˛ dziwna˛
złota˛ mgiełk˛e.
Zbliżył si˛e do niej ostrożnie, kierujac
˛ na nia˛ promień światła z różdżki. To
wygladało
˛
na jakiś rodzaj czaru. A może by spróbować usunać
˛ to z drogi?
— Reducto! — powiedział.
Zakl˛ecie przeszyło mgiełk˛e, ale wisiała nadal. No tak, powinien to przewidzieć, przecież zakl˛ecie redukujace
˛ działa tylko na ciała stałe. A może po prostu
spróbować w nia˛ wejść? Zaryzykować, czy zawrócić?
Wciaż
˛ si˛e wahał gdy nagle cisz˛e rozdarł czyjś krzyk.
— Fleur? — ryknał
˛ Harry.
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Cisza. Rozejrzał si˛e. Co jej si˛e stało? Krzyk dobiegł chyba gdzieś z przodu.
Wział
˛ gł˛eboki wdech i wkroczył w zaczarowana˛ mgiełk˛e.
Świat przekr˛ecił si˛e do góry nogami. Harry zwisał z ziemi, włosy mu opadły,
okulary dyndały, a pod nim ciemniała bezdenna, upstrzona gwiazdami otchłań
nieba. Przycisnał
˛ okulary w obawie, że za chwil˛e spadna˛ w niebo, i znieruchomiał
przerażony, nie wiedzac,
˛ co zrobić. Wisiał, jakby był przyklejony do trawy, która
teraz stała si˛e sklepieniem labiryntu. Zamarł ze strachu, przekonany, że gdyby
tylko spróbował ruszyć noga,˛ odpadłby od ziemi i runał
˛ w ciemna˛ otchłań nieba.
Myśl, powiedział sobie, a krew nabiegła mu do głowy. Myśl. . .
Ale nie znał zakl˛ecia na nagłe odwrócenie si˛e świata do góry nogami. Czy
ośmieli si˛e oderwać stop˛e od ziemi? Miał tylko dwa wyjścia — spróbować ruszyć
si˛e z miejsca, albo wystrzelić czerwone iskry i wycofać si˛e z trzeciego zadania.
Zamknał
˛ oczy, żeby nie widzieć bezdennej otchłani pod soba,˛ i z najwyższym
trudem oderwał prawa˛ stop˛e od trawiastego sklepienia.
Nagle świat odwrócił si˛e ponownie. Harry upadł na kolana na cudownie stały
grunt. Jeszcze przez chwil˛e czuł porażajac
˛ a˛ słabość we wszystkich członkach,
a potem wział
˛ gł˛eboki, uspokajajacy
˛ oddech, wstał i ruszył naprzód, ogladaj
˛ ac
˛ si˛e
przez rami˛e. Złota mgiełka zamigotała ku niemu niewinnie w blasku ksi˛eżyca.
Zatrzymał si˛e na skrzyżowaniu dwóch ścieżek i rozejrzał za jakimś śladem po
Fleur. Był pewny, że to ona krzykn˛eła. Co takiego mogła napotkać? Czy nic si˛e jej
nie stało? Nie zobaczył czerwonych iskier — czy to oznacza, że jakoś sobie poradziła, czy może wpadła w takie tarapaty, że nie mogła już posłużyć si˛e różdżka?
˛
W końcu wybrał prawa˛ ścieżk˛e, czujac
˛ narastajacy
˛ niepokój, ale jednocześnie nie
mógł si˛e powstrzymać od myśli: jednego rywala mniej. . .
Puchar musi już być gdzieś blisko, wyglada
˛ na to, że Fleur odpadła. Doszedł
aż tak daleko. . . Może naprawd˛e uda mu si˛e zwyci˛eżyć? Po raz pierwszy od chwili, gdy zupełnie niespodziewanie został czwartym reprezentantem, ujrzał w wyobraźni samego siebie trzymajacego
˛
wysoko nad głowa˛ Puchar Turnieju Trójmagicznego — na oczach całej szkoły. . .
Przez nast˛epne dziesi˛eć minut nic si˛e nie wydarzyło, prócz tego, że kilka razy zabrnał
˛ w ślepy zaułek. Dwukrotnie wszedł w t˛e sama˛ zła˛ ścieżk˛e. W końcu
znalazł nowa˛ alejk˛e i zaczał
˛ biec, wymachujac
˛ różdżka,˛ a jego cień podskakiwał
i wydłużał si˛e na ścianie żywopłotu. A potem minał
˛ zakr˛et i znalazł si˛e oko w oko
ze sklatk
˛ a.˛ Cedrik miał racj˛e — była ogromna. Miała z dziesi˛eć stóp i przypominała gigantycznego skorpiona. Długie żadło
˛ chwiało si˛e ponad grzbietem, gruby
pancerz połyskiwał w świetle różdżki.
— Dr˛etwota!
Zakl˛ecie ugodziło w pancerz sklatki
˛ i odbiło si˛e od niego, Harry uchylił si˛e
w ostatniej chwili, ale poczuł swad
˛ spalonych włosów: zakl˛ecie musn˛eło mu czubek głowy. Z końca sklatki
˛ wystrzelił pióropusz ognia. Potwór skoczył ku niemu.
— Impedimento! — ryknał
˛ Harry.
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I tym razem zakl˛ecie ugodziło w pancerz sklatki
˛ i odbiło si˛e od niego. Harry
cofnał
˛ si˛e gwałtownie i upadł.
— IMPEDIMENTO!
Sklatk
˛ a˛ znieruchomiała o kilka cali od niego — udało mu si˛e trafić jaw nie
osłoni˛ete pancerzem mi˛esiste podbrzusze. Dyszac
˛ ci˛eżko, odczołgał si˛e od niej,
zerwał na nogi i pobiegł w przeciwna˛ stron˛e. Zakl˛ecie spowalniajace
˛ działało tylko przez pewien czas i sklatka
˛ mogła w każdej chwili odzyskać zdolność ruchu.
Skr˛ecił w lewo i stanał
˛ w ślepym zaułku, zawrócił, skr˛ecił w prawo i znowu
natrafił na żywopłot. Zatrzymał si˛e, serce biło mu jak młotem, użył ponownie
zakl˛ecia czterech stron świata, wrócił do rozwidlenia i wybrał ścieżk˛e na północny
zachód.
Biegł ta˛ nowa˛ ścieżka˛ przez kilka minut, gdy obok siebie usłyszał czyjeś kroki.
Ktoś najwyraźniej biegł alejka˛ równoległa˛ do jego ścieżki. Zatrzymał si˛e i zamarł
bez ruchu.
— Co ty robisz? — usłyszał krzyk Cedrika. — Co ty, do diabła, robisz?
A potem głos Kruma:
— Crucio!
Powietrze wypełniły wrzaski Cedrika. Harry, przerażony, zaczał
˛ goraczkowo
˛
szukać jakiegoś przejścia do ścieżki Cedrika. Nie znalazł go jednak, wi˛ec ponownie spróbował zakl˛ecia redukcyjnego. Nie podziałało zbyt skutecznie, ale wypaliło w żywopłocie niewielka˛ dziur˛e, która˛ powi˛ekszył, łamiac
˛ noga˛ grube gał˛ezie,
aż udało mu si˛e przebić na druga˛ stron˛e. Przecisnał
˛ si˛e przez otwór, rozdzierajac
˛
sobie szat˛e, i spojrzał w prawo. Zobaczył Cedrika, wijacego
˛
si˛e i dygocacego
˛
na
ziemi. Nad nim stał Krum.
Harry podźwignał
˛ si˛e na nogi i wycelował różdżk˛e w Kruma. Ten spojrzał
w jego stron˛e, odwrócił si˛e i zaczał
˛ uciekać.
— Dr˛etwota! — ryknał
˛ Harry.
Zakl˛ecie ugodziło Kruma w plecy. Zatrzymał si˛e w pół kroku i upadł na twarz.
Harry podbiegł do Cedrika, który przestał si˛e wić i leżał, dyszac
˛ ci˛eżko i zakrywajac
˛ sobie twarz r˛ekami.
— Nic ci nie jest? — zapytał szorstko Harry, chwytajac
˛ go za rami˛e.
— Nie — wy dyszał Cedrik. — Nie mog˛e w to uwierzyć. . . Podkradł si˛e do
mnie z tyłu. . . Kiedy si˛e odwróciłem, już celował we mnie różdżka.˛ . .
Wstał. Wciaż
˛ cały si˛e trzasł.
˛ Obaj spojrzeli na leżacego
˛
nieruchomo Kruma.
— Mnie też trudno w to uwierzyć. . . — powiedział Harry. — Myślałem, że
jest w porzadku.
˛
..
— Ja też — mruknał
˛ Cedrik.
— Słyszałeś wcześniej krzyk Fleur?
— Tak. . . Ale chyba nie myślisz, że Krum ja˛ też dopadł?
— Nie wiem — odpowiedział powoli Harry.
— Zostawimy go tutaj?
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— Nie. Uważam, że powinniśmy wystrzelić czerwone iskry, żeby ktoś go zabrał, bo inaczej może go pożreć jakaś sklatka.
˛
— Zasłużył na to — mruknał
˛ Cedrik, ale podniósł różdżk˛e i wystrzelił w powietrze snop czerwonych iskier, które zawisły wysoko nad Krumem, znaczac
˛
miejsce, w którym leżał.
Przez chwil˛e stali obaj w ciemności, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e wokoło. Potem Cedrik
powiedział:
— Chyba powinniśmy iść dalej. . .
— Co?. . . Och. . . tak. . . słusznie. . .
Był to dziwny moment. On i Cedrik na krótko sprzymierzyli si˛e przeciw Krumowi, a teraz uświadomili sobie ponownie, że sa˛ przeciwnikami. Ruszyli w milczeniu ciemna˛ ścieżka,˛ a potem Harry skr˛ecił w lewo, a Cedrik w prawo. Wkrótce
odgłos kroków Cedrika ucichł w oddali.
Harry szedł, używajac
˛ od czasu do czasu zakl˛ecia czterech stron świata, aby
si˛e upewnić, czy zmierza we właściwym kierunku. Bardzo paliło go pragnienie
zdobycia pucharu, ale aż trudno mu było uwierzyć w to, co zrobił Krum. Użycie
jednego z Zakl˛eć Niewybaczalnych wobec innej istoty ludzkiej oznaczało sp˛edzenie reszty życia w Azkabanie, tak im powiedział Moody. Czy to możliwe, by
Krum aż tak bardzo pragnał
˛ zwyci˛estwa?
Przyspieszył.
Coraz cz˛eściej natrafiał na ślepe zaułki, ale g˛estniejaca
˛ ciemność upewniała
go, że zbliża si˛e coraz bardziej do samego środka labiryntu. A potem, u wylotu
długiej, prostej ścieżki zobaczył jakiś ruch, a promień bijacy
˛ z końca jego różdżki
padł na niezwykłe stworzenie, które dotad
˛ widział tylko na obrazkach w Potwornej ksi˛edze potworów.
Był to sfinks. Miał tułów lwa, wielkie łapy z pazurami i długi żółtawy ogon
zakończony brazowym
˛
p˛edzlem, lecz głow˛e kobiety. Kobieca głowa zwróciła
na Harry’ego swoje wydłużone, migdałowe oczy. Uniósł różdżk˛e i zawahał si˛e.
Sfinks nie pr˛eżył si˛e do skoku, tylko krażył
˛ od jednej ściany alejki do drugiej,
zagradzajac
˛ mu drog˛e.
A po chwili przemówił gł˛ebokim, ochrypłym głosem:
— Jesteś bardzo blisko celu. Najkrótsza droga wiedzie obok mnie.
— Wi˛ec. . . wi˛ec może mnie przepuścisz? — powiedział Harry, przeczuwajac,
˛
jaka b˛edzie odpowiedź.
— Nie — odrzekł sfinks, nadal kraż
˛ ac
˛ po ścieżce. — Nie przepuszcz˛e ci˛e, jeśli nie odgadniesz mojej zagadki. Jeśli zgadniesz za pierwszym razem, przepuszcz˛e ci˛e. Jeśli si˛e pomylisz, rzuc˛e si˛e na ciebie. Jeśli b˛edziesz milczał, pozwol˛e ci
odejść, ale tylko tam, skad
˛ przyszedłeś.
Żoładek
˛
Harry’ego zrobił si˛e bardzo ci˛eżki. To Hermiona była dobra w takich
łamigłówkach, nie on. Szybko ocenił swoje szans˛e. Jeśli zagadka b˛edzie zbyt trud-
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na, b˛edzie milczał, odejdzie bez szwanku i spróbuje znaleźć inna˛ drog˛e do środka
labiryntu.
— Dobra — powiedział. — Mógłbym usłyszeć t˛e zagadk˛e?
Sfinks przysiadł na tylnych łapach pośrodku alejki i wyrecytował:
Najpierw pomyśl o kimś, kto żegna si˛e czule,
Potem si˛e zastanów, czego ci brakuje,
Gdy mówisz o chłopcu, że kogoś całuje.
Wreszcie dodaj do tego sam końca poczatek,
˛
Albo koniec poczatku.
˛
Już złapałeś watek.
˛
Bo gdy to połaczysz
˛
— już spokojna głowa,
Wyjdzie ci stworzenie, chociaż nie osoba,
Którego byś nigdy nie chciał pocałować.
Harry wytrzeszczył oczy i szcz˛eka mu opadła.
— Czy mógłbym. . . ee. . . wysłuchać tego jeszcze raz. . . może troch˛e wolniej?
Sfinks mrugnał
˛ do niego, uśmiechnał
˛ si˛e i powtórzył wierszyk.
— A wi˛ec rozwiazaniem
˛
zagadki jest nazwa stworzenia, którego bym nie
chciał pocałować? — zapytał Harry.
Sfinks tylko si˛e uśmiechnał
˛ tajemniczo. Harry uznał to za odpowiedź twierdzac
˛ a˛ i zaczał
˛ si˛e goraczkowo
˛
zastanawiać. Było mnóstwo stworzeń, których nie
chciałby pocałować. Natychmiast przyszła mu na myśl sklatka
˛ tylnowybuchowa,
ale coś mu mówiło, że nie jest to właściwa odpowiedź. Trzeba jednak skorzystać
ze wskazówek.
— Mam pomyśleć o kimś. . . — mruknał,
˛ patrzac
˛ na sfinksa — kto żegna si˛e
czule. . . to b˛edzie. . . przyjaciel. Nie, nie, to nie jest moja odpowiedz! Jak si˛e ktoś
czule żegna. . . to mówi „Pa!” Jeszcze do tego wróc˛e. . . Możesz mi powtórzyć
nast˛epna˛ wskazówk˛e?
Sfinks powtórzył nast˛epne linijki wierszyka.
— Jak mówi˛e o chłopcu, który kogoś całuje. . . — powtórzył Harry, czujac,
˛ że
wpada w popłoch. — D-dlacze-go akurat chłopiec? Ee. . . nie mam p-poj˛ecia. . .
to chyba z-zakochany. . . Nie, p-przepraszam, t-troch˛e si˛e ja.˛ . . jakam.
˛
. . Mam!
Chłopiec JA˛ całuje! Poczatek
˛ końca. . . Czy mógłbym jeszcze raz usłyszeć te linijki o końcu i poczatku?
˛
Sfinks powtórzył dwie środkowe linijki.
— Koniec poczatku.
˛
. . — powtórzył Harry — poczatek
˛ końca. . . to już chyba
naprawd˛e koniec. . .
Sfinks uśmiechnał
˛ si˛e do niego.
— PA. . . i JA.˛ . . — teraz Harry sam zaczał
˛ chodzić od jednej do drugiej ściany
alejki — pa. . . stworzenie, które całuje chłopiec. . . nie, on JA˛ całuje, a ja bym go
nie pocałował. . . PAJAK!
˛
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Sfinks uśmiechnał
˛ si˛e jeszcze szerzej, powstał, przeciagn
˛ ał
˛ si˛e i usunał
˛ na bok,
robiac
˛ mu przejście.
— Dzi˛eki! — powiedział Harry i ruszył szybko naprzód, zdumiony własna˛
bystrościa.˛
Teraz musi już być blisko, na pewno. . . Różdżka powiedziała mu, że idzie
w dobrym kierunku. . . jeśli tylko nie napotka czegoś okropnego, ma szans˛e. . .
Doszedł do nowego rozwidlenia ścieżek.
— Wskaż mi! — szepnał
˛ ponownie do różdżki, a ta wykonała obrót i wskazała
na prawa˛ ścieżk˛e.
Zagł˛ebił si˛e w nia˛ i po chwili ujrzał światło.
Ze sto jardów przed nim połyskiwał na cokole Puchar Turnieju Trójmagicznego. Harry puścił si˛e biegiem, gdy nagle zobaczył przed soba˛ jakaś
˛ ciemna˛ postać.
To Cedrik zmierzał prosto ku pucharowi. P˛edził, ile sił w nogach i Harry zrozumiał, że nigdy go nie dogoni; Cedrik jest wyższy i ma dłuższe nogi. . .
Nagle zobaczył coś wielkiego nad żywopłotem z lewej strony, coś, co poruszało si˛e szybko wzdłuż ścieżki przecinajacej
˛ prostopadle t˛e, która˛ biegli, coś, co
posuwało si˛e tak szybko, że za chwil˛e Cedrik na to wpadnie. . . a Cedrik utkwił
oczy w pucharze i na pewno tego nie widzi. . .
— Cedrik! — ryknał
˛ Harry. — Na lewo!
Cedrik spojrzał w bok i przyspieszył rozpaczliwie, w ostatniej chwili unikajac
˛
zderzenia z tym czymś, ale potknał
˛ si˛e i upadł. Różdżka wypadła mu z r˛eki, a tuż
przy nim pojawił si˛e olbrzymi pajak.
˛
— Dr˛etwota! — ryknał
˛ Harry.
Zakl˛ecie trafiło w olbrzymi, włochaty, czarny tułów pajaka,
˛ ale równie dobrze
mógł go trafić kamieniem: pajak
˛ podskoczył, obrócił si˛e i ruszył na Harry’ego.
— Dr˛etwota! Impedimento! Dr˛etwota!
Nic to nie dało — pajak
˛ był tak wielki, albo posiadał tak silna˛ magiczna˛ moc,
że zakl˛ecia tylko go rozwścieczyły. Harry zdażył
˛ zobaczyć osiem błyszczacych,
˛
czarnych ślepi, ostre jak brzytwy szczypce. . . i. . .
Pajak
˛ chwycił go przednimi nogami i uniósł w gór˛e. Harry zawisł w powietrzu,
wierzgajac
˛ rozpaczliwie, żeby si˛e uwolnić; jedna˛ noga˛ trafił mi˛edzy potworne
szczypce i nagle poczuł porażajacy
˛ ból — usłyszał Cedrika wrzeszczacego
˛
„Dr˛etwota!”, ale i jego zakl˛ecie nie robiło na potworze żadnego wrażenia — pajak
˛
ponownie rozwarł szczypce — Harry zdołał unieść różdżk˛e, krzyczac:
˛ „Expelliarmus!”
Podziałało. Zakl˛ecie rozbrajajace
˛ spowodowało, że pajak
˛ go puścił, i Harry
spadł z wysokości dwunastu stóp na swoja˛ już poraniona˛ nog˛e, która ugi˛eła si˛e
pod nim. Bez zastanowienia wycelował różdżk˛e w podbrzusze pajaka,
˛ tak jak to
zrobił, walczac
˛ ze sklatk
˛ a,˛ i wrzasnał:
˛ „Dr˛etwota!” w tej samej chwili, gdy zrobił
to Cedrik.
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Dwa połaczone
˛
zakl˛ecia dokonały tego, czego nie mogło dokonać jedno —
pajak
˛ wywrócił si˛e brzuchem do góry, miażdżac
˛ cielskiem pobliski żywopłot i zasypujac
˛ ścieżk˛e platanin
˛
a˛ włochatych odnóży.
— Harry! — usłyszał krzyk Cedrika. — Nic ci nie jest? Nie przygniótł ci˛e?
— Nie — wydyszał Harry.
Spojrzał na nog˛e. Mocno krwawiła. Na porwanej w strz˛epy szacie dostrzegł
ślady g˛estej, kleistej wydzieliny ze szczypców pajaka.
˛ Spróbował wstać, ale noga
odmówiła mu posłuszeństwa. Oparł si˛e o żywopłot, chwytajac
˛ oddech i rozglada˛
jac
˛ si˛e wokoło.
Cedrik stał, oddalony zaledwie o stop˛e od pucharu, który połyskiwał za jego
plecami.
— No to go bierz — wydyszał Harry. — No, dalej, bierz go. Jest twój.
Ale Cedrik nie poruszył si˛e. Stał, patrzac
˛ na Harry’ego. Po chwili odwrócił si˛e
i spojrzał na puchar. Harry ujrzał przemożne pragnienie na jego twarzy, ozłoconej
blaskiem pucharu. Znowu si˛e odwrócił i spojrzał na Harry’ego, który złapał si˛e
żywopłotu, aby nie upaść.
Cedrik wział
˛ gł˛eboki oddech.
— Ty go weź. To ty powinieneś wygrać. Już po raz drugi uratowałeś mi życie.
— Przecież to nie tak ma być — powiedział Harry. Czuł si˛e podle: noga bardzo go bolała, zreszta˛ cały był obolały po rozpaczliwych próbach uwolnienia si˛e
od pajaka,
˛ a w końcu Cedrik okazał si˛e lepszy, tak jak okazał si˛e lepszy, kiedy
pierwszy zaprosił Cho na bal. — Punkty dostaje ten, kto pierwszy dotrze do pucharu. I ty jesteś pierwszy. Z ta˛ noga˛ na pewno bym nie zwyci˛eżył w żadnym
wyścigu.
Cedrik zrobił kilka kroków w stron˛e oszołomionego pajaka,
˛ oddalajac
˛ si˛e od
pucharu. Potrzasn
˛ ał
˛ głowa.˛
— Nie — powiedział.
— Nie badź
˛ taki szlachetny — warknał
˛ ze złościa˛ Harry. — Po prostu go weź,
a b˛edziemy mogli si˛e stad
˛ wydostać.
Cedrik obserwował w milczeniu, jak Harry usiłuje stanać
˛ pewniej na nogach,
trzymajac
˛ si˛e kurczowo żywopłotu.
— Powiedziałeś mi o smokach. Przepadłbym już w pierwszym zadaniu, gdybyś mi nie powiedział, co nas czeka.
— Ja też sam na to nie wpadłem — warknał
˛ Harry, ocierajac
˛ krew z nogi
rabkiem
˛
szaty. — Ty mi pomogłeś z tym jajem, jesteśmy kwita.
— Mnie też najpierw ktoś w tym pomógł.
— Ale i tak jesteśmy kwita — rzekł Harry, próbujac
˛ stanać
˛ na zranionej nodze,
ale aż syknał
˛ z bólu: musiał ja˛ sobie zwichnać
˛ w kostce, kiedy pajak
˛ go puścił.
— W drugim zadaniu powinieneś dostać wi˛ecej punktów — upierał si˛e Cedrik. — Zostałeś, żeby uwolnić wszystkich zakładników. Ja tego nie zrobiłem,
a powinienem.
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— Bo tylko ja byłem taki t˛epy, że potraktowałem poważnie t˛e ich przekl˛eta˛
piosenk˛e! — powiedział z gorycza˛ Harry. — Bierz ten puchar!
— Nie — powtórzył Cedrik.
Przelazł przez platanin˛
˛
e nóg pajaka
˛ i stanał
˛ przy Harrym, który wlepił w niego
oczy. Cedrik nie żartował. Rezygnował ze sławy i chwały, jakiej Hufflepuff nie
zaznał od stuleci.
— No, śmiało — powiedział Cedrik.
Ta decyzja musiała go naprawd˛e dużo kosztować, ale min˛e miał zaci˛eta,˛ ramiona skrzyżował na piersi — już ja˛ podjał.
˛
Harry zerknał
˛ na puchar. Przez chwil˛e błysn˛eła mu w wyobraźni świetlista
wizja: oto wynurza si˛e z labiryntu, trzymajac
˛ złocisty puchar. Podnosi go wysoko,
słyszy ryk tłumu, widzi twarz Cho płonac
˛ a˛ podziwem i uwielbieniem. . . Zobaczył
to wszystko wyraźniej niż kiedykolwiek przedtem. . . A potem wizja zblakła. . .
patrzył w ponura,˛ uparta˛ twarz Cedrika.
— Razem — powiedział.
— Co?
— Chwycimy go jednocześnie. Tak czy owak to zwyci˛estwo Hogwartu. Dostaniemy tyle samo punktów.
Cedrik wytrzeszczył na niego oczy. Opuścił ramiona.
— Jesteś. . . jesteś pewny. . . że tego chcesz?
— Tak — odrzekł Harry. — Tak. . . Pomogliśmy sobie nawzajem, prawda?
Obaj tu dotarliśmy. Wi˛ec po prostu weźmy go razem.
Przez chwil˛e Cedrik sprawiał wrażenie, jakby nie dowierzał własnym uszom.
Potem wyszczerzył z˛eby.
— Dobra — powiedział. — No to chodź.
Chwycił Harry’ego pod rami˛e i pomógł mu dojść do cokołu, na którym stał
puchar. Stan˛eli przed nim i obaj wyciagn˛
˛ eli r˛ece — każdy ku jednemu z rozjarzonych uchwytów pucharu.
— Na trzy, dobra? — powiedział Harry. — Jeden. . . dwa. . . trzy. . .
Równocześnie złapali za uchwyty.
Harry poczuł gwałtowne szarpni˛ecie gdzieś w okolicach p˛epka. Poczuł, że
jego stopy odrywaja˛ si˛e od ziemi. Nie mógł rozewrzeć dłoni ściskajacej
˛ uchwyt
pucharu — Puchar pociagn
˛ ał
˛ go za soba˛ z zapierajac
˛ a˛ dech szybkościa.˛ Wiatr
świstał mu w uszach, przed oczami migała mieszanina barw. Cedrik mknał
˛ u jego
boku.

ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY DRUGI

Ciało, krew i kość
Harry poczuł, że uderza stopami w ziemi˛e. Zraniona noga ugi˛eła si˛e pod nim
i upadł do przodu, puszczajac
˛ Puchar Trójmagiczny. Uniósł głow˛e.
— Gdzie jesteśmy? — zapytał.
Cedrik pokr˛ecił głowa.˛ Podniósł si˛e, pomógł wstać Harry’emu i obaj rozejrzeli
si˛e wokół siebie.
Nie ulegało watpliwości,
˛
że byli daleko — o wiele, może o setki mil — od
Hogwartu — bo góry otaczajace
˛ zamek znikn˛eły. Stali na ciemnym, zarośni˛etym cmentarzu; na prawo, za wielkim cisem, widać było czarne zarysy małego
kościoła. Na lewo wyrastało wzgórze, na którego zboczu majaczył jakiś pi˛ekny,
stary dom.
Cedrik spojrzał na Puchar Trójmagiczny, a potem na Harry’ego.
— Czy ktoś ci mówił, że ten puchar jest świstoklikiem? — zapytał.
— Nie — odrzekł Harry, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po cmentarzu. Był cichy i budził
groz˛e. — Myślisz, że to jakaś cz˛eść trzeciego zadania?
— Nie mam poj˛ecia — odpowiedział Cedrik nieco wystraszonym głosem. —
Lepiej wyjmijmy różdżki, co?
— Słusznie — zgodził si˛e Harry, rad, że to Cedrik zaproponował, nie on.
Wyciagn˛
˛ eli różdżki. Harry nadal rozgladał
˛ si˛e dookoła. Znowu ogarn˛eło go
dziwne uczucie, że sa˛ śledzeni.
— Ktoś idzie — powiedział nagle.
Wbili wzrok w ciemność, mrużac
˛ oczy. Jakaś postać zmierzała ku nim pomi˛edzy grobami. Harry nie mógł dojrzeć twarzy, ale po kroku i po układzie rak
˛ poznał,
że idacy
˛ coś niesie. Niski, w płaszczu z kapturem osłaniajacym
˛
twarz, zbliżał si˛e
coraz bardziej i wydało mu si˛e, że to coś, co nieznajomy niesie w ramionach, to
niemowl˛e. . . A może tylko tobołek z ubraniem?
Harry zniżył troch˛e różdżk˛e i zerknał
˛ na Cedrika. Cedrik też na niego spojrzał,
po czym obaj skierowali wzrok na nieznajomego.
Nieznajomy zatrzymał si˛e obok marmurowej tablicy nagrobnej, zaledwie
sześć stóp od nich. Przez krótka˛ chwil˛e patrzyli na siebie.
A potem, bez żadnego ostrzeżenia, blizna na czole Harry’ego eksplodowała
bólem. Był to ból tak straszny, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie poczuł. Różdżka
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wyślizn˛eła mu si˛e z rak,
˛ kiedy podniósł je do twarzy, kolana ugi˛eły si˛e pod nim,
osunał
˛ si˛e na ziemi˛e i przestał cokolwiek widzieć. Czuł, że za chwil˛e p˛eknie mu
czaszka.
Z daleka, gdzieś sponad jego głowy, napłynał
˛ piskliwy, zimny głos:
— Zabij niepotrzebnego.
Coś świsn˛eło i drugi głos zaskrzeczał w noc:
— Avada kedavra!
Harry miał zaciśni˛ete powieki, ale błysn˛eło przez nie zielone światło. Usłyszał, jak coś ci˛eżkiego pada na ziemi˛e tuż obok niego. Ból w czole osiagn
˛ ał
˛ takie
nat˛eżenie, że poczuł gwałtowne mdłości, a potem nagle ustapił.
˛ Bojac
˛ si˛e tego, co
zobaczy, otworzył piekace
˛ powieki.
Tuż obok niego leżał z rozpostartymi ramionami Cedrik. Był martwy.
Przez sekund˛e, która zdawała si˛e wiecznościa,˛ patrzył w twarz Cedrika, w jego otwarte szare oczy, martwe, bez wyrazu, jak okna opuszczonego domu, na jego
półotwarte usta, zastygłe w lekkim zdziwieniu. A potem, zanim umysł Harry’ego
zaakceptował to, co zobaczył, zanim ogarn˛eła go fala t˛epego niedowierzania, poczuł, że ktoś chwyta go za r˛ece i stawia na nogi.
Niski człowieczek w kapturze odłożył tobołek, zapalił różdżk˛e i powlókł go
ku marmurowej płycie nagrobnej. Zanim Harry został siła˛ odwrócony i pchni˛ety
na zimny kamień, zdażył
˛ odczytać w migotliwym świetle różdżki wyryte na nim
nazwisko:
TOM RIDDLE
Zakapturzony człowieczek wyczarował wi˛ezy, które oplotły Harry’ego od szyi
po kostki u nóg, przytwierdzajac
˛ do płyty. Harry słyszał jego płytki, szybki oddech, dochodzacy
˛ spod kaptura. Spróbował mu si˛e oprzeć, a wówczas ów m˛eżczyzna uderzył go — uderzył go dłonia,˛ w której brakowało jednego palca. I wtedy
Harry zrozumiał, kto ukrywa si˛e pod kapturem. Glizdogon.
— To ty! — wydyszał.
Ale Glizdogon nic nie odpowiedział, zaj˛ety sprawdzaniem wi˛ezów. Palce, którymi macał w˛ezły, drżały mu okropnie. Upewniwszy si˛e, że Harry jest tak ciasno
przywiazany
˛
do płyty, że nie może si˛e poruszyć choćby o cal, wyciagn
˛ ał
˛ spod
płaszcza kawałek czarnej tkaniny i wepchnał
˛ mu ja˛ brutalnie do ust, a potem, bez
słowa, odwrócił si˛e i odszedł. Harry nie mógł z siebie wydać głosu, nie widział,
dokad
˛ poszedł Glizdogon, bo nie mógł poruszyć głowa:
˛ mógł tylko patrzyć prosto
przed siebie.
Około dwudziestu stóp przed nim spoczywało w trawie ciało Cedrika. Nieco
za nim, połyskujac
˛ w blasku gwiazd, leżał Puchar Trójmagiczny, tuż przy nim
różdżka Harry’ego. Zawiniatko,
˛
które Harry uprzednio uznał za niemowl˛e, leżało
niedaleko, u stóp grobu i poruszało si˛e niespokojnie. Gdy spojrzał na nie, blizna
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na czole zapiekła go straszliwie. . . Poczuł, że nie chce zobaczyć tego, co miotało
si˛e we wn˛etrzu tobołka. . . nie chce, by zawiniatko
˛ si˛e rozwin˛eło. . .
Usłyszał jakiś szelest u swoich stóp. Spojrzał w dół i zobaczył olbrzymiego
w˛eża, który wił si˛e w trawie, wokół płyty nagrobnej, do której był przywiazany.
˛
Teraz dobiegł go ponownie szybki, świszczacy
˛ oddech Glizdogona; brzmiało to
tak, jakby ciagn
˛ ał
˛ coś ci˛eżkiego po ziemi. A potem pojawił si˛e w polu widzenia
i Harry zobaczył, że Glizdogon popycha do stóp grobu kamienny kocioł. Kocioł
był pełny. . . chyba wody, bo słychać było chlupot. . . i olbrzymi. . . Tak wielkiego
kotła Harry jeszcze nigdy nie widział. . . Wielki, p˛ekaty kocioł, mogacy
˛ pomieścić
dorosłego człowieka w pozycji siedzacej.
˛
To coś, co ukrywało si˛e w tobołku, poruszało si˛e coraz gwałtowniej, jakby
chciało si˛e uwolnić. Glizdogon wyjał
˛ różdżk˛e i wycelował nia˛ w dno kotła. Buchn˛eły płomienie. Waż
˛ odpełzł w ciemność.
Płyn wypełniajacy
˛ kocioł bardzo szybko zawrzał. Powierzchnia bulgotała
i strzelały z niej iskry, jakby zawartość była płynnym ogniem. Para g˛estniała, zamazujac
˛ sylwetk˛e Glizdogona, dogladaj
˛ acego
˛
ognia. Tobołek zadygotał gwałtownie. Harry ponownie usłyszał piskliwy, zimny głos.
— Pospiesz si˛e!
Teraz cała powierzchnia wody rozjarzyła si˛e iskrami, jakby wsypano w nia˛
garść diamentów.
— Gotowe, panie.
— Teraz — powiedział zimny głos.
Glizdogon rozwinał
˛ leżacy
˛ na ziemi tobołek, a z gardła Harry’ego dobył si˛e
wrzask, natychmiast stłumiony przez kłab
˛ tkaniny tkwiacej
˛ mu w ustach.
Wygladało
˛
to tak, jakby Glizdogon podniósł jakiś kamień, ukazujac
˛ pod nim
coś wstr˛etnego, oślizgłego i ślepego — ale to było o wiele, wiele gorsze. To coś
miało kształt jakby skulonego dziecka, tyle że Harry nigdy nie widział czegoś
tak do dziecka niepodobnego. Było bezwłose, jakby pokryte łuskami, ciemne,
czerwonawoczarne. Miało cienkie, wiotkie raczki
˛
i nóżki, i płaska˛ twarz — żadne
ludzkie dziecko na świecie nie mogło mieć takiej twarzy — twarz przypominajac
˛ a˛
łeb w˛eża, z płonacymi
˛
czerwonymi oczkami.
Stworzenie wydawało si˛e prawie bezbronne: uniosło chude raczki,
˛
zarzuciło
je Glizdogonowi na szyj˛e, a ten je podniósł. Kiedy to zrobił, opadł mu kaptur
i Harry zobaczył wyraz obrzydzenia na jego wychudłej, bladej twarzy. Zaniósł
to stworzenie do kotła i Harry przez chwil˛e widział ohydna,˛ płaska˛ twarzyczk˛e,
oświetlona˛ iskrami tańczacymi
˛
na powierzchni eliksiru. A potem Glizdogon opuścił to stworzenie do kotła: rozległ si˛e syk, znikło pod powierzchnia,˛ a po chwili
Harry usłyszał ciche tapni˛
˛ ecie, gdy wiotkie ciałko uderzyło w dno kotła.
Niech si˛e utopi, pomyślał Harry, czujac,
˛ że za chwil˛e głowa mu p˛eknie. . . błagam. . . niech si˛e utopi. . .
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Teraz przemówił Glizdogon. Miał roztrz˛esiony głos, znać było, że odchodzi od
zmysłów ze strachu. Podniósł różdżk˛e, zamknał
˛ oczy i wyrecytował w ciemność:
— Kości ojca, dana nieświadomie, odnów swego syna!
Powierzchnia grobu u stóp Harry’ego p˛ekła. Przerażony patrzył, jak ze szczeliny wzbija si˛e w powietrze smuga pyłu i wpada łagodnie do kotła. Diamentowa
powierzchnia płynu zawrzała i zasyczała, wystrzeliły iskry, a eliksir zrobił si˛e jadowicie niebieski.
Glizdogon zaczał
˛ skamleć. Wyciagn
˛ ał
˛ długi, cienki, srebrzysty nóż. Głos mu
si˛e załamywał w przeraźliwym szlochu.
— Ciało. . . sługi. . . dane z ochota.˛ . . ożyw. . . swego pana.
Wyciagn
˛ ał
˛ przed siebie prawa˛ r˛ek˛e — r˛ek˛e z brakujacym
˛
palcem. Zacisnał
˛
mocno palce lewej r˛eki na r˛ekojeści noża i uniósł ja.˛
Harry zrozumiał, co Glizdogon ma zamiar zrobić na sekund˛e przed tym, gdy
to si˛e stało — zacisnał
˛ mocno powieki, ale nie mógł nie usłyszeć krzyku, który
rozdarł noc, krzyku, który przeszył mu ciało, jakby i on otrzymał cios nożem.
Usłyszał, jak coś upada na ziemi˛e, w uszach brzmiał mu chrapliwy oddech Glizdogona, a potem dobiegł go ohydny plusk, jakby coś wpadło do kotła. Nie mógł
si˛e zmusić do otwarcia oczu. . . ale eliksir zapłonał
˛ czerwienia,˛ która przenikn˛eła
przez jego zaciśni˛ete powieki. . .
Glizdogon dyszał i j˛eczał w agonii. Harry zdał sobie spraw˛e z tego, że sługa
Voldemorta stoi tuż przed nim dopiero wtedy, gdy poczuł jego udr˛eczony oddech
na twarzy.
— K-krwi wroga. . . odebrana siła.˛ . . wskrześ swego przeciwnika.
Harry nie mógł temu przeszkodzić, był zbyt ciasno przywiazany.
˛
. . Zezujac
˛
w dół, rozpaczliwie, ale daremnie napierajac
˛ na sznury, ujrzał lśniacy
˛ nóż drżacy
˛
w dłoni Glizdogona. Poczuł, jak jego koniec wbija si˛e w zgi˛ecie jego ramienia
i jak po r˛ece spływa mu krew. Glizdogon, nadal dyszac
˛ z bólu, wydobył z kieszeni
szklana˛ fiolk˛e i przyłożył ja˛ do rany, tak, by krew skapywała do niej.
Kiedy napełnił fiolk˛e, odwrócił si˛e i powlókł chwiejnym krokiem w stron˛e
kotła. Wlał do środka krew Harry’ego. Tym razem eliksir natychmiast zbielał.
Glizdogon osunał
˛ si˛e na kolana obok kotła, a potem zachwiał si˛e i upadł na ziemi˛e,
tulac
˛ do piersi krwawiacy
˛ kikut prawej r˛eki, dyszac
˛ i łkajac.
˛
W kotle zawrzało, diamentowe iskry wystrzeliły we wszystkie strony, tak oślepiajaco
˛ jasne, że wszystko inne zamieniło si˛e przy nich w atłasowa˛ ciemność. Ale
nic wi˛ecej si˛e nie stało.
Niech si˛e utopi, pomyślał Harry, niech cos si˛e nie uda. . .
Nagle eliksir przestał pryskać iskrami. Zamiast nich buchnał
˛ kłab
˛ g˛estej pary,
oddzielajac
˛ Harry’ego od Glizdogona i Cedrika. Widział tylko m˛etny wapor wiszacy
˛ w powietrzu. . . Nie udało si˛e, pomyślał. . . Utopiło si˛e. . . Błagam. . . żeby
to już było martwe. . .
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Ale właśnie wtedy, poprzez m˛etna˛ mgł˛e, ujrzał ciemny zarys postaci, wysokiej
i bardzo chudej, wynurzajacej
˛ si˛e powoli z kotła.
— Odziej mnie — rozległ si˛e piskliwy, zimny głos spoza kł˛ebów pary.
Glizdogon, j˛eczac
˛ i szlochajac,
˛ wciaż
˛ tulac
˛ do piersi swoje okaleczone rami˛e,
druga˛ r˛eka˛ zebrał z ziemi czarna˛ szat˛e, podniósł si˛e i narzucił ja˛ na głow˛e swojego
pana.
Chuda postać wystapiła
˛
z kotła, wpatrujac
˛ si˛e w Harry’ego. . . a Harry wpatrywał si˛e w t˛e twarz, która od trzech lat nawiedzała go w sennych koszmarach.
Bielsza od nagiej czaszki, z wielkimi, szkarłatnymi oczami i nosem płaskim jak
u w˛eża, ze szparkami zamiast nozdrzy. . .
Lord Voldemort odrodził si˛e na nowo.

ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY TRZECI

Śmierciożercy
Voldemort odwrócił wzrok od Harry’ego i zaczał
˛ badać własne, odzyskane
ciało. Jego dłonie przywodziły na myśl wielkie, blade pajaki;
˛ długie, białe palce
bładziły
˛
po piersi, ramionach, twarzy; czerwone oczy, o waskich
˛
jak u kota źrenicach, rozjarzyły si˛e jeszcze bardziej w ciemności. Uniósł r˛ece, kilka razy zgiał
˛
i wyprostował palce, a na jego twarzy pojawiło si˛e zadowolenie. Nie zwracał najmniejszej uwagi ani na leżacego
˛
na ziemi Glizdogona, który dygotał i krwawił, ani
na wielkiego w˛eża, który ponownie wypełzł w mroku i wił si˛e wokół Harry’ego,
syczac
˛ gniewnie. Voldemort si˛egnał
˛ nienaturalnie długimi palcami do kieszeni,
wydobył z niej różdżk˛e, pogładził ja˛ pieszczotliwie, a potem wycelował w Glizdogona. Ten nagle uniósł si˛e w powietrze, uderzył całym ciałem w płyt˛e nagrobna˛
i osunał
˛ si˛e po niej na ziemi˛e, gdzie padł, zgi˛ety wpół, j˛eczac
˛ i szlochajac.
˛ Voldemort zwrócił swe szkarłatne oczy na Harry’ego i wybuchnał
˛ zimnym, bezlitosnym
śmiechem.
Szata, która˛ Glizdogon owinał
˛ kikut r˛eki, przesiakła
˛ krwia.˛
— Panie mój. . . — wycharczał i zakrztusił si˛e łzami — panie. . . obiecałeś. . .
przecież mi obiecałeś. . .
— Wyciagnij
˛
r˛ek˛e — wycedził Voldemort.
— Och, panie. . . dzi˛eki ci, panie. . .
I wyciagn
˛ ał
˛ krwawiacy
˛ kikut, ale Voldemort zaśmiał si˛e ponownie.
— Druga˛ r˛ek˛e, Glizdogonie.
— Panie, błagam ci˛e. . . błagam. . .
Voldemort pochylił si˛e, złapał jego lewa˛ r˛ek˛e i odsunał
˛ mu r˛ekaw powyżej łokcia. Harry zobaczył na jego skórze jakiś czerwony znak, podobny do tatuażu —
ludzka˛ czaszk˛e z rozwartymi szcz˛ekami, z których wyłaniał si˛e waż
˛ — ten sam
znak, który pojawił si˛e na niebie podczas mistrzostw świata w quidditchu: Mroczny Znak. Voldemort przyjrzał mu si˛e uważnie, nie zwracajac
˛ uwagi na urywane
szlochy Glizdogona.
— Wróciło — powiedział cicho. — Wszyscy to zauważa.˛ . . i zaraz zobaczymy. . . zaraz si˛e dowiemy. . .
Ucisnał
˛ mocno znak długim, białym palcem.
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Czoło Harry’ego przeszył ostry ból, a Glizdogon wrzasnał
˛ przeraźliwie. Voldemort odsunał
˛ palce od przedramienia Glizdogona, a Harry zobaczył, że krwawy
znak zrobił si˛e czarny jak w˛egiel.
Na bladej, płaskiej twarzy Voldemorta pojawił si˛e wyraz mściwego triumfu.
Wyprostował si˛e, odrzucił głow˛e do tyłu i rozejrzał si˛e po cmentarzu.
— Ilu zachowało w sobie dość odwagi, by powrócić, kiedy to poczuja?
˛ —
wyszeptał, patrzac
˛ teraz w gwiazdy. — A ilu okaże si˛e takimi głupcami, by nie
przybyć na moje wezwanie?
Zaczał
˛ si˛e przechadzać tam i z powrotem przed Harrym i Glizdogonem, przez
cały czas omiatajac
˛ wzrokiem cmentarz. Po jakimś czasie znowu spojrzał na Harry’ego, a okrutny uśmiech wykrzywił jego twarz w˛eża.
— Harry Potterze, stoisz na doczesnych szczatkach
˛
mojego zmarłego ojca.
Był mugolem i głupcem. . . jak twoja ukochana matka. A jednak oboje na coś
si˛e przydali, prawda? Twoja matka umarła, broniac
˛ ciebie, swoje dziecko. . . a ja
zabiłem swojego ojca i sam widzisz, jak użyteczny okazał si˛e po śmierci. . .
Znowu si˛e zaśmiał. Krażył
˛ tam i z powrotem, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po ciemnym
cmentarzu, a waż
˛ wił si˛e nadal wokół grobu.
— Widzisz ten dom na zboczu, Potter? Mieszkał w nim mój ojciec. Moja
matka pochodziła z tej wioski. Zakochała si˛e w nim, ale ja˛ porzucił, kiedy si˛e
dowiedział, kim ona jest. . . Nie lubił magii, ten mój ojczulek, nie. . . Odszedł od
niej i wrócił do swych mugolskich rodziców, zanim przyszedłem na świat, tak,
Potter, a ona zmarła przy porodzie. . . Trafiłem do mugolskiego sierocińca. . . ale
przysiagłem
˛
sobie, że go odnajd˛e i zemszcz˛e si˛e na tym głupcu, który dał mi tylko
swoje imi˛e i nazwisko. . . Tom Riddle. . .
Wciaż
˛ krażył,
˛
przygladaj
˛ ac
˛ si˛e grobom.
— Do czego to doszło. . . opowiadam ci rodzinna˛ histori˛e. . . Chyba robi˛e si˛e
nieco sentymentalny. . . Ale. . . patrz, Harry! Powraca moja prawdziwa rodzina!
Nagle powietrze wypełniło si˛e świstem i łopotem płaszczy. Mi˛edzy grobami,
za wielkim cisem, w każdym cienistym miejscu aportowali si˛e czarodzieje. Wszyscy byli zakapturzeni i zamaskowani. Zbliżali si˛e ze wszystkich stron. . . powoli,
ostrożnie, jakby nie dowierzali własnym oczom. Voldemort stał w milczeniu, czekajac,
˛ aż podejda.˛ A potem jeden ze śmierciożerców padł na kolana, podczołgał
si˛e do Lorda Voldemorta i ucałował skraj jego czarnej szaty.
— Panie mój. . . panie. . . — wymamrotał.
Pozostali śmierciożercy uczynili to samo. Wszyscy zbliżali si˛e na kolanach
do Voldemorta, całowali skraj jego szaty, cofali si˛e i powstawali, tworzac
˛ wielki,
milczacy
˛ krag
˛ wokół grobu Toma Riddle’a, wokół Harry’ego, Voldemorta i rozdygotanego strz˛epu człowieka, jakim był Glizdogon. W kr˛egu pozostawili luki,
jakby si˛e spodziewali przybycia wi˛ekszej liczby osób. Natomiast Voldemort zdawał si˛e nie czekać już na nikogo. Spojrzał po zakapturzonych twarzach, a choć nie
było wiatru, wzdłuż kr˛egu przebiegł cichy szelest i szmer, jakby wszyscy zadrżeli.
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— Witajcie, śmierciożercy — powiedział cicho Voldemort. — Trzynaście
lat. . . już trzynaście lat min˛eło, odkad
˛ widzieliśmy si˛e po raz ostatni. A jednak
odpowiedzieliście na moje wezwanie, jakby to było wczoraj. . . A wi˛ec nadal jednoczy nas Mroczny Znak. Lecz. . . czy naprawd˛e jednoczy?
Odchylił w tył swa˛ ohydna˛ głow˛e i zaczał
˛ w˛eszyć, wydymajac
˛ płaskie nozdrza.
— Czuj˛e win˛e. W powietrzu jest odór winy.
Krag
˛ lekko zafalował, zakapturzone postacie zadrżały ponownie, jakby pragn˛eły si˛e cofnać,
˛ lecz nie śmiały tego uczynić.
— Widz˛e, że wszyscy jesteście zdrowi, pełni sił, fizycznych i czarodziejskich.
Cóż za szybka odpowiedź na moje wezwanie! Zapytuj˛e wi˛ec sam siebie: dlaczego
taka doborowa paczka czarodziejów nie przyszła z pomoca˛ swemu panu, któremu
przysi˛egła wierność?
Wszyscy milczeli. Nikt nie drgnał,
˛ prócz Glizdogona, który wciaż
˛ kulił si˛e na
ziemi, opłakujac
˛ swoja˛ krwawiac
˛ a˛ r˛ek˛e.
— I odpowiadam sobie. . . — wyszeptał Voldemort. — Na pewno uwierzyli,
że moja moc została złamana na zawsze, że już nie wróc˛e. Wślizn˛eli si˛e mi˛edzy
moich wrogów, przysi˛egajac,
˛ że sa˛ niewinni, że nie wiedzieli, że zostali zaczarowani. . . Wi˛ec pytam si˛e dalej, jak oni mogli uwierzyć, że już nigdy si˛e nie odrodz˛e? Oni, którzy dobrze wiedzieli, jakie podjałem
˛
kroki, dawno, dawno temu,
by uchronić si˛e od nieodwracalnej śmierci? Oni, którzy na własne oczy widzieli
bezmiar mojej mocy w czasach, gdy byłem najpot˛eżniejszym spośród wszystkich
żyjacych
˛
czarodziejów? I odpowiadam sobie: może uwierzyli w to, że istnieje
jeszcze wi˛eksza moc, taka, która może unicestwić nawet samego Lorda Voldemorta? Może przysi˛egli wierność innemu, na przykład temu idolowi i obrońcy
prostaków, szlam i mugoli, Albusowi Dumbledore’owi?
Na dźwi˛ek tego nazwiska zakapturzone postacie zadrżały ponownie; niektóre mamrotały coś i potrzasały
˛
przeczaco
˛ głowami. Voldemort nie zwrócił na to
uwagi.
— To dla mnie wielki zawód. Musz˛e przyznać, że jestem rozczarowany.
Jeden ze śmierciożerców nagle wystapił
˛ z kr˛egu. Drżac
˛ od stóp do głów, runał
˛
do stóp Voldemorta.
— Panie! Panie, przebacz mi! Przebacz nam wszystkim!
Voldemort zaczał
˛ si˛e śmiać. Uniósł różdżk˛e.
— Crucio! — krzyknał.
˛
Śmierciożerca zadygotał, zaczał
˛ si˛e wić i wrzeszczeć. Harry pomyślał, że teraz już na pewno usłysza˛ to w okolicznych domach. . . Niech przyjdzie policja. . .
ktokolwiek. . . cokolwiek. . .
Voldemort ponownie uniósł różdżk˛e. Udr˛eczony tortura˛ Śmierciożerca znieruchomiał na ziemi, dyszac
˛ ci˛eżko.
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— Weź si˛e w garść, Avery — powiedział łagodnie Voldemort. — Wstań. Prosisz o przebaczenie? Ja nie przebaczam. Ja nie zapominam. Trzynaście długich
lat. . . Musisz mi za nie odpłacić swoimi trzynastoma latami, wtedy może ci przebacz˛e. Glizdogon już spłacił cz˛eść swego długu, prawda, Glizdogonie?
Spojrzał z góry na żałosna,˛ szlochajac
˛ a˛ wciaż
˛ postać.
— Nie wróciłeś do mnie z wierności, ale ze strachu przed twoimi dawnymi
przyjaciółmi. Zasłużyłeś na ból, Glizdogonie. Wiesz o tym, prawda?
— Tak, panie — j˛eknał
˛ Glizdogon. — Błagam ci˛e, panie. . . prosz˛e. . .
— Ale jednak pomogłeś mi odzyskać ciało — rzekł Voldemort, przypatrujac
˛
mu si˛e chłodno. — Jesteś niewiernym zdrajca,˛ ale mi pomogłeś. . . A Lord Voldemort wynagradza tych, którzy mu pomagaja.˛
Jeszcze raz uniósł różdżk˛e i zatoczył nia˛ koło w powietrzu. Różdżka pozostawiła po sobie świetlisty ślad, który zawisł w powietrzu jak plama roztopionego
srebra. Z poczatku
˛ bezkształtna, plama zacz˛eła si˛e kurczyć i zwijać, aż uformowała si˛e w replik˛e ludzkiej dłoni, rozjarzonej jak ksi˛eżyc. Dłoń poszybowała w dół
i przylgn˛eła do krwawiacego
˛
kikuta r˛eki Glizdogona.
Glizdogon przestał szlochać. Oddychajac
˛ chrapliwie i nierówno, podniósł głow˛e i spojrzał z niedowierzaniem na srebrna˛ dłoń, teraz przytwierdzona˛ już na stałe do nadgarstka jak lśniaca
˛ r˛ekawica. Zgiał
˛ palce, a potem, cały drżac,
˛ podniósł
z ziemi gałazk˛
˛ e i zmiażdżył ja˛ w palcach na proszek.
— Panie mój. . . — wyszeptał. — Panie. . . jest cudowna. . . Dzi˛eki ci, panie. . .
dzi˛eki ci. . .
Podczołgał si˛e na kolanach i ucałował skraj szaty Voldemorta.
— Oby twoja wierność już nigdy si˛e nie zachwiała, Glizdogonie.
— Nigdy, panie. . . już nigdy. . .
Glizdogon powstał i zajał
˛ miejsce w kr˛egu, wpatrujac
˛ si˛e w swoja˛ nowa˛ r˛ek˛e.
Twarz lśniła mu od łez. Voldemort zbliżył si˛e do m˛eżczyzny stojacego
˛
na prawo
od niego.
— Lucjuszu, mój niewierny przyjacielu — wyszeptał, zatrzymujac
˛ si˛e przed
nim. — Powiedziano mi, że nie wyrzekłeś si˛e dawnej drogi życia, choć światu
ukazujesz inne oblicze. Jeśli si˛e nie myl˛e, to wciaż
˛ jesteś gotów przodować w torturowaniu mugoli, prawda? A jednak, Lucjuszu, nigdy nie próbowałeś mnie odnaleźć. Twoje wyczyny podczas mistrzostw świata w quidditchu były całkiem zabawne, ale czy naprawd˛e nie mogłeś poświ˛ecić tej energii na odnalezienie i wsparcie swojego pana?
— Panie mój, trwałem w ustawicznej gotowości — napłynał
˛ spod kaptura głos
Lucjusza Malfoya. — Gdybyś tylko dał jakiś znak, gdyby dotarła do mnie choćby
pogłoska o miejscu twego pobytu, natychmiast znalazłbym si˛e u twego boku, nic
nie mogłoby mnie powstrzymać.
— A jednak uciekłeś na widok Mrocznego Znaku, który wystrzelił w niebo
mój wierny śmierciożerca zeszłego lata — wycedził Voldemort, a Malfoy urwał
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w połowie zdania. — Tak, wiem o wszystkim, Lucjuszu. Rozczarowałeś mnie. . .
W przyszłości oczekuj˛e od ciebie prawdziwej wierności.
— Oczywiście, panie mój, oczywiście. . . Jesteś wspaniałomyślny i miłosierny, dzi˛eki ci, panie. . .
Voldemort ruszył dalej i zatrzymał si˛e, patrzac
˛ w luk˛e — dość duża,˛ by pomieściła przynajmniej dwie osoby — pomi˛edzy Malfoyem i nast˛epnym śmierciożerca.
— Tu powinni stać Lestrange’owie. Niestety, sa˛ uwi˛ezieni w Azkabanie. Byli
mi wierni aż do końca. Woleli dać si˛e zamknać
˛ w Azkabanie, niż wyprzeć si˛e
mnie. Kiedy otworzymy bramy Azkabanu, zostana˛ wynagrodzeni ponad swoje
najśmielsze marzenia. Dementorzy też si˛e do nas przyłacz
˛ a.˛ . . to nasi naturalni
sprzymierzeńcy. . . Wezwiemy z wygnania olbrzymy. . . Sprawi˛e, że powróca˛ do
mnie wszyscy oddani mi słudzy. . . Przyb˛eda˛ zast˛epy potworów wzbudzajacych
˛
powszechna˛ trwog˛e. . .
Ruszył dalej. Niektórych śmierciożerców mijał w milczeniu, przed innymi
przystawał i wypowiadał kilka słów.
— Macnair. . . Glizdogon mówił mi, że pracujesz teraz dla Ministerstwa Magii, gdzie uśmiercasz niebezpieczne stworzenia. Lord Voldemort wkrótce dostarczy ci o wiele lepszych ofiar. . .
— Dzi˛eki ci, panie, dzi˛eki — wymamrotał Macnair.
— A tutaj — Voldemort stanał
˛ przed najwyższymi zakapturzonymi postaciami — mamy Crabbe’a. . . Tym razem lepiej si˛e spiszesz, prawda, Crabbe? A ty,
Goyle?
Skłonili si˛e niezdarnie, mamrocac:
˛
— Tak, panie. . .
— Postaramy si˛e, panie. . .
— To samo dotyczy ciebie, Nott — rzekł cicho Voldemort, przechodzac
˛ obok
nisko pochylonej postaci ukrytej w cieniu pana Goyle’a.
— Panie, padam przed toba˛ na twarz, jestem twoim najwierniejszym. . .
— To wystarczy.
Doszedł do najwi˛ekszej luki w kr˛egu i zatrzymał si˛e, spogladaj
˛ ac
˛ w nia˛ pozbawionymi wyrazu, czerwonymi oczami, jakby widział stojacych
˛
w niej ludzi.
— A tu brakuje sześciu śmierciożerców. . . Trzech zgin˛eło w mojej służbie, jeden okazał si˛e zbyt wielkim tchórzem, by powrócić. . . zapłaci za to. Jeden opuścił
mnie na zawsze. . . czeka go śmierć. . . i jeden, który jest moim najwierniejszym
sługa˛ i już wykonuje moje rozkazy. . .
Krag
˛ zafalował, śmierciożercy spojrzeli po sobie ukradkiem przez dziury
w maskach.
— Ten najwierniejszy sługa jest w Hogwarcie i to dzi˛eki jego niestrudzonym wysiłkom gościmy tu naszego młodego przyjaciela. . . Tak — dodał, a nikły uśmiech wykrzywił jego pozbawione warg usta, kiedy śmierciożercy spojrzeli
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na Harry’ego — Harry Potter przybył łaskawie na t˛e mała˛ uroczystość z okazji
mojego powrotu. Można by go nawet nazwać moim gościem honorowym.
Zapadło milczenie. Potem wystapił
˛ śmierciożerca stojacy
˛ na prawo od Glizdogona i spod maski rozległ si˛e głos Lucjusza Malfoya.
— Panie, bardzo chcemy si˛e dowiedzieć. . . Błagamy, byś nam powiedział, jak
dokonałeś tego cudu. . . Jak ci si˛e udało do nas powrócić. . .
— Ach, to dopiero historia, Lucjuszu! A zaczyna si˛e. . . i kończy. . . na tym
moim młodym przyjacielu.
Podszedł leniwym krokiem do Harry’ego, a wszystkie oczy zwrócone teraz
były na nich dwóch. Waż
˛ nadal wił si˛e w trawie wokół grobu.
— Wiecie oczywiście, że tego chłopca nazywaja˛ moja˛ kl˛eska?
˛ — Voldemort
utkwił czerwone oczy w Harrym, którego czoło przeszył tak ostry ból, że ledwo
si˛e powstrzymał od wrzasku. — Wszyscy wiecie, że tej nocy, kiedy utraciłem
swa˛ moc i ciało, próbowałem go zabić. Jego matka oddała życie, osłaniajac
˛ go
własnym ciałem, i nieświadomie zapewniła mu ochron˛e, której, przyznaj˛e, nie
przewidziałem. . . W każdym razie nie mogłem go tknać.
˛
Podniósł r˛ek˛e i prawie przyłożył długi biały palec do policzka Harry’ego.
— Jego matka pozostawiła na nim ślad swojej ofiary. To bardzo stara magia,
powinienem o niej pami˛etać, a głupio to przeoczyłem. . . Ale nic straconego. Teraz
już mog˛e go dotknać.
˛
Harry poczuł na policzku zimny koniuszek palca i wydało mu si˛e, że za chwil˛e
głowa p˛eknie mu z bólu.
Voldemort zaśmiał si˛e cicho i odsunał
˛ palec, po czym zwrócił si˛e znowu do
śmierciożerców.
— Przyznaj˛e, źle sobie to obliczyłem. Moje zakl˛ecie odbiło si˛e od tarczy
ochronnej ofiary tej głupiej kobiety i ugodziło we mnie. Aaach. . . straszliwy to
był ból, moi przyjaciele, i nic nie mogło mnie przed nim uchronić. Zostałem wyrwany ze swego ciała, stałem si˛e czymś mniej niż duch, czymś mniej niż najmarniejsze widmo, ale jednak żyłem. Czym byłem, nawet ja sam nie wiem. . . ja, który
zaszedłem dalej niż ktokolwiek inny na drodze do nieśmiertelności. Znacie mój
cel: zwyci˛eżyć śmierć. A oto sam zostałem poddany najci˛eższej próbie i okazało si˛e, że powiódł si˛e przynajmniej jeden z moich eksperymentów: nie umarłem,
choć to zakl˛ecie powinno mnie zabić. Byłem jednak słabszy od najn˛edzniejszego
stworzenia i nie byłem w stanie sobie pomóc. . . Nie posiadałem ciała, a każde
zakl˛ecie, które mogło mi pomóc, wymagało użycia różdżki. . . Pami˛etam, że tylko zmuszałem si˛e nieustannie, dzień po dniu, noc po nocy, sekunda po sekundzie,
bez wytchnienia, bez snu, do istnienia. . . Osiadłem w dalekim miejscu, w puszczy, i czekałem. . . czekałem. . . przecież na pewno odnajdzie mnie któryś z moich
wiernych śmierciożerców. . . Przyjdzie i dokona tego, czego ja nie mogłem dokonać, by przywrócić mi ciało. . . Ale czekałem na próżno. . .
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Drżenie ponownie przebiegło po kr˛egu słuchajacych
˛
go śmierciożerców. Voldemort odczekał, aż spirala ciszy zatoczy koło i ciagn
˛ ał
˛ dalej:
— Pozostała mi tylko jedna magiczna zdolność. Mogłem posiaść
˛ ciała innych. Nie śmiałem jednak udać si˛e tam, gdzie byli ludzie, bo wiedziałem, że aurorzy wciaż
˛ mnie szukaja˛ po całym świecie. Czasami nawiedzałem ciała zwierzat,
˛
oczywiście najch˛etniej w˛eżów, ale niewiele mi to dawało, bo ich ciała nie były
przystosowane do uprawiania magii, a moja obecność w nich skracała im życie. . .
żadne długo nie pożyło. . . Aż później, cztery lata temu, pojawiła si˛e niespodziewanie szansa powrotu. Pewien czarodziej, młody, głupi i naiwny, zaw˛edrował do
puszczy, która stała si˛e moim domem. Och, to była szansa, o której marzyłem, bo
był nauczycielem w szkole Dumbledore’a. Łatwo poddał si˛e mojej woli. Sprowadził mnie z powrotem do kraju i po jakimś czasie opanowałem jego ciało, by mieć
nadzór nad nim, gdy wykonywał moje rozkazy. Lecz, niestety, mój plan zawiódł.
Nie udało mi si˛e wykraść Kamienia Filozoficznego. Nie zdołałem sobie zapewnić
nieśmiertelności. Na drodze stanał
˛ mi, już po raz drugi, Harry Potter. . .
Zapadła głucha cisza, nikt si˛e nie poruszał, nie drgn˛eła nawet jedna gałazka
˛
na cisowym drzewie. Śmierciożercy zamarli, utkwiwszy wyzierajace
˛ spod masek
oczy w Voldemorcie i w Harrym.
— Ów sługa umarł, gdy opuściłem jego ciało, a ja pozostałem sam, jeszcze
słabszy niż przedtem. Powróciłem do swej dalekiej kryjówki i. . . nie b˛ed˛e przed
wami udawał, zaczałem
˛
si˛e bać, że już nigdy nie odzyskam swej mocy. Tak, to była chyba najczarniejsza godzina mojego życia. . . Straciłem wszelka˛ nadziej˛e, że
pojawi si˛e jakiś czarodziej, którym mógłbym zawładnać,
˛ a porzuciłem też wszelka˛ nadziej˛e, że któryś z moich śmierciożerców domyśli si˛e, co si˛e ze mna˛ stało
i zacznie mnie szukać. . .
Kilka zamaskowanych postaci w kr˛egu poruszyło si˛e niespokojnie, ale Voldemort nie zwrócił na to uwagi.
— I oto w końcu, niecały rok temu, kiedy już porzuciłem wszelka˛ nadziej˛e, to
si˛e stało. . . Powrócił do mnie sługa, ten oto Glizdogon, który udał własna˛ śmierć,
by uniknać
˛ sprawiedliwości. Odnaleziony i wyciagni˛
˛ ety z kryjówki przez tych,
których kiedyś uważał za przyjaciół, postanowił powrócić do swego pana. A jak
mnie odnalazł? Od dawna krażyły
˛
pogłoski o tym, gdzie si˛e ukrywam. Pomogły
mu, oczywiście, szczury, które napotkał po drodze. Glizdogon ma dziwne powia˛
zania ze szczurami, prawda, Glizdogonie? Jego mali, brudni przyjaciele powiedzieli mu, że jest takie miejsce w gł˛ebinach albańskiej puszczy, którego unikaja,˛
bo takie małe stworzonka jak one gina˛ tam, gdy jakieś mroczne widmo bierze
w posiadanie ich drobne ciałka. . .
Spojrzał na Glizdogona i uśmiechnał
˛ si˛e blado.
— Lecz nie było łatwo wrócić do swojego pana, prawda, Glizdogonie? Bo
oto pewnego wieczoru, głodny, już na skraju owej puszczy, gdzie miał nadziej˛e
mnie odnaleźć, ten głupiec zatrzymał si˛e w jakiejś gospodzie, żeby coś zjeść. . .
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i kogo tam spotkał? Bert˛e Jorkins, czarownic˛e z Ministerstwa Magii! Widzicie
sami, jak okrutnie obchodził si˛e ze mna˛ los. . . Mógł to być koniec Glizdogona,
koniec mojej ostatniej nadziei na odzyskanie ciała i mocy. I ten oto tutaj Glizdogon przejawił rozsadek
˛
i spryt, jakiego nigdy si˛e po nim nie spodziewałem: zdołał
przekonać Bert˛e Jorkins, by towarzyszyła mu w nocnej przechadzce. Owładnał
˛
nia˛ i przywiódł do mnie. A Berta Jorkins, która mogła wszystko zniszczyć, okazała si˛e niespodziewanym darem, o którym nie marzyłem w najśmielszych snach.
Po. . . lekkiej perswazji. . . stała si˛e wiarygodna˛ kopalnia˛ informacji. Powiedziała
mi, że w tym roku odb˛edzie si˛e w Hogwarcie Turniej Trójmagiczny. Powiedziała
mi, że wie o wciaż
˛ wiernym mi śmierciożercy, który natychmiast mi pomoże, gdy
tylko dam mu znać. Powiedziała mi wiele rzeczy, ale środki, których musiałem
użyć, by przełamać rzucone na nia˛ zakl˛ecie zapomnienia, były bardzo silne, i kiedy wydobyłem z niej wszystkie użyteczne informacje, jej umysł i ciało okazały
si˛e tak uszkodzone, że nie sposób już było ich naprawić. Nie mogłem zawładnać
˛
jej ciałem. Pozbyłem si˛e jej.
Na jego twarzy rozlał si˛e ohydny uśmiech, ale oczy pozostały martwe i bezlitosne.
— Ciało Glizdogona również nie nadawało si˛e do mojego celu, bo wszyscy
uważali go za umarłego, wi˛ec wzbudziłby zbyt wielkie zainteresowanie, gdyby go
zobaczono. Był jednak sługa,˛ jakiego mi było potrzeba, a choć marnym jest czarodziejem, wykonywał moje polecenia. Udało mi si˛e w ten sposób powrócić do
szczatkowego,
˛
słabego ciała, w którym mogłem zamieszkać, oczekujac
˛ na istotne
ingrediencje niezb˛edne do mojego prawdziwego odrodzenia si˛e. Par˛e moich własnych zakl˛eć, pewna pomoc ze strony mojej ukochanej Nagini — jego czerwone
oczy spocz˛eły na wijacym
˛
si˛e nieustannie w˛eżu — eliksir z krwi jednorożca i jad
dostarczany przez Nagini. . . i wkrótce odzyskałem prawie ludzka˛ form˛e, w której
mogłem już podróżować. Nie było już nadziei na wykradzenie Kamienia Filozoficznego, bo wiedziałem, że Dumbledore zadbał o to, by go zniszczono. Pragnałem
˛
jednak odzyskać pełni˛e śmiertelnego życia, zanim zabior˛e si˛e ponownie
za poszukiwanie nieśmiertelności. Postanowiłem na razie powściagn
˛ ać
˛ ambicje
i odzyskać swoje dawne ciało i dawna˛ moc. Wiedziałem, że aby to osiagn
˛ ać
˛ —
to bardzo stare czary, ten eliksir, który tej nocy mnie ożywił — b˛ed˛e potrzebował trzech bardzo silnych składników. Jeden z nich miałem pod r˛eka,˛ prawda,
Glizdogonie? Ciało mojego sługi. . . Drugi, kość mojego ojca, wymagał, rzecz jasna, przybycia na ten cmentarz, na którym został pochowany. Ale krew wroga. . .
Glizdogon postarałby si˛e o jakiegoś czarodzieja, prawda, Glizdogonie? Jednego
z tych, którzy mnie nienawidza,˛ a jest ich przecież tylu. Wiedziałem jednak, kogo
musz˛e do tego użyć, jeśli mam odrodzić si˛e na nowo, i to obdarzony moca˛ wi˛eksza˛
od tej, jaka˛ miałem, gdy poniosłem kl˛esk˛e. Chciałem mieć krew Harry’ego Pottera. Pragnałem
˛
krwi tego, który wydarł mi władz˛e i pot˛eg˛e trzynaście lat temu,
bo ta przedziwna moc ochronna, w która˛ wyposażyła go jego matka, popłyn˛ełaby
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wówczas i w moich żyłach. . . Jak jednak dopaść Harry’ego Pottera? On sam nie
wiedział, jak dobrze był chroniony przez różne wymyślne sztuczki Dumbledore’a,
i to od dawna, od czasu, gdy to jemu przypadło w udziale zadecydować o przyszłości chłopca. Użył starożytnej magii, by zapewnić chłopcu ochron˛e tak długo,
jak b˛edzie przebywał w domu swych krewnych. Nawet ja nie byłem w stanie tam
go dosi˛egnać.
˛ A później, gdy odbyły si˛e mistrzostwa świata w quidditchu, pomyślałem sobie, że z dala od krewnych i Dumbledore’a ochrona nie b˛edzie już tak
skuteczna, ale nie byłem jeszcze na tyle silny, by podjać
˛ prób˛e porwania chłopca spośród całej hordy czarodziejów z ministerstwa. A potem chłopiec wrócił do
Hogwartu, gdzie od rana do nocy znajduje si˛e pod opieka˛ tego krzywonosego miłośnika mugoli. Jak go stamtad
˛ porwać? Oczywiście posługujac
˛ si˛e informacjami
dostarczonymi mi przez Bert˛e Jorkins. Wykorzystałem mojego jedynego wiernego śmierciożerc˛e, przebywajacego
˛
w Hogwarcie, aby nazwisko chłopca trafiło do
Czary Ognia. Skorzystałem z pomocy mojego śmierciożercy, by upewnić si˛e, że
chłopiec zwyci˛eży w Turnieju Trójmagicznym: że pierwszy dotknie pucharu. Pucharu, który mój śmierciożerca zamienił w świstoklik. I w ten sposób Harry Potter
znalazł si˛e tutaj, poza zasi˛egiem pomocy i ochrony Dumbledore’a. Trafił prosto
w me st˛esknione ramiona! I oto jest tutaj. . . chłopiec, którego wszyscy uważali za
moja˛ kl˛esk˛e. . .
Zrobił par˛e powolnych kroków naprzód i odwrócił si˛e twarza˛ do Harry’ego.
Podniósł różdżk˛e.
— Crucio!
Harry poczuł taki ból, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczył. Kości płon˛eły mu ogniem, głowa p˛ekała wzdłuż blizny na czole, oczy potoczyły si˛e
do wn˛etrza czaszki. . . Pragnał
˛ tylko jednego: żeby to si˛e skończyło. . . żeby zemdleć. . . umrzeć. . .
I nagle si˛e skończyło. Zwisł bezwładnie w sznurach, którymi był przywiazany
˛
do nagrobka ojca Voldemorta. Patrzył w te płonace,
˛ czerwone oczy poprzez mgł˛e.
Ciemność nocy rozbrzmiała śmiechem śmierciożerców.
— Teraz chyba widzicie, jak głupio było przypuszczać, że ten chłopiec może być kiedykolwiek silniejszy ode mnie — rzekł Voldemort. — I nie chc˛e, by
ktokolwiek popełnił taka˛ pomyłk˛e w przyszłości. Harry Potter umknał
˛ mi dzi˛eki
szcz˛eśliwemu dla niego przypadkowi. Ale zamierzam okazać wam swoja˛ prawdziwa˛ moc, zabijajac
˛ go tu i teraz, przed wami wszystkimi. Tu już nie ma Dumbledore’a, by mu pomógł, nie ma jego matki, by oddała za niego życie. Ale dam mu
szans˛e. Pozwol˛e mu walczyć, żebyście nie mieli watpliwości,
˛
który z nas jest silniejszy. Jeszcze chwil˛e, Nagini — szepnał,
˛ a waż
˛ odpełzł przez traw˛e ku kr˛egowi
śmierciożerców.
— A teraz rozwiaż
˛ go, Glizdogonie, i oddaj mu różdżk˛e!

R O Z D Z I A Ł T R Z Y D Z I E S T Y C Z WA R T Y

Priori incantatem
Harry dźwignał
˛ omdlałe ciało, by znaleźć oparcie w stopach, gdy sznury zostana˛ rozwiazane.
˛
Glizdogon podniósł swa˛ nowa˛ srebrna˛ r˛ek˛e, wyciagn
˛ ał
˛ mu z ust
knebel, a potem jednym szybkim ruchem przeciał
˛ wi˛ezy.
Przez ułamek sekundy Harry rozważał możliwość ucieczki, ale zraniona noga
zadrżała pod nim, gdy stanał
˛ na zarośni˛etym grobie, a śmierciożercy już zwierali szeregi, podchodzac
˛ bliżej i tworzac
˛ ciasny krag
˛ wokół niego i Voldemorta,
likwidujac
˛ luki po tych, którzy nie przybyli na wezwanie. Glizdogon podszedł
do miejsca, gdzie leżało ciało Cedrika, i wnet wrócił z różdżka˛ Harry’ego, która˛
wcisnał
˛ mu szorstko w r˛ek˛e, nie patrzac
˛ w twarz. Potem zajał
˛ miejsce w kr˛egu
śmierciożerców.
— Chyba ci˛e nauczono, jak si˛e pojedynkuje, Potter? — zapytał cicho Voldemort, a jego czerwone oczy zalśniły w ciemności.
Harry przypomniał sobie, jakby to było w przeszłym życiu, Klub Pojedynków w Hogwarcie, do którego ucz˛eszczał krótko dwa lata temu. Czego si˛e tam
nauczył? Tylko zakl˛ecia rozbrajajacego,
˛
Expelliarmus, a cóż mogłoby mu ono teraz dać? Nawet gdyby zdołał wytracić
˛ Voldemortowi różdżk˛e z r˛eki, to przecież ze
wszystkich stron otaczali go śmierciożercy. Co najmniej trzydziestu na jednego. . .
Nigdy nie uczył si˛e żadnego czaru, którym mógłby si˛e posłużyć w takiej sytuacji.
Zrozumiał, że staje wobec tego, przed czym Moody zawsze ich ostrzegał. . . wobec niemożliwego do zablokowania zakl˛ecia Avada kedavra, a Voldemort miał
racj˛e: tym razem nie było przy nim matki, która oddałaby za niego życie. . . Tym
razem był zupełnie sam, pozbawiony jakiejkolwiek ochrony. . .
— Ukłońmy si˛e sobie, Harry — powiedział Voldemort, pochylajac
˛ si˛e lekko, ale nie spuszczajac
˛ z niego oczu. — No, dalej, trzeba zachować te wszystkie
finezje. Dumbledore byłby z ciebie rad, gdybyś si˛e popisał dobrymi manierami.
Pokłoń si˛e śmierci, Harry. . .
Śmierciożercy wybuchn˛eli śmiechem. Nikły uśmiech wykrzywił też pozbawione warg usta Voldemorta. Harry nie skłonił si˛e przed nim. Nie zamierzał mu
pozwolić bawić si˛e swoim kosztem, zanim zginie. . . Nie zamierzał dać mu tej
satysfakcji. . .
— Powiedziałem: ukłoń si˛e — wycedził Voldemort, podnoszac
˛ różdżk˛e.
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Harry poczuł, że kr˛egosłup wygina mu si˛e, jakby go ucisn˛eła bezlitośnie jakaś
wielka, niewidzialna r˛eka. Śmierciożercy zaśmiali si˛e jeszcze głośniej.
— Bardzo dobrze — powiedział cicho Voldemort i ponownie uniósł różdżk˛e,
a ucisk na karku zelżał. — A teraz stań przede mna˛ jak m˛eżczyzna, wyprostowany
i dumny. . . Tak jak umierał twój ojciec. . . Zaczynamy pojedynek.
Jeszcze raz uniósł różdżk˛e i zanim Harry zdażył
˛
zrobić cokolwiek, by si˛e
obronić, zanim zdażył
˛ wykonać jakikolwiek ruch, ponownie ugodziło go zakl˛ecie Cruciatus. Ból był tak silny, tak wszechogarniajacy,
˛ że stracił świadomość. . .
Rozpalone do białości noże przeszywały każdy cal jego skóry, głowa p˛ekała mu
z bólu, krzyczał, krzyczał, krzyczał tak, jak jeszcze nigdy nie krzyczał w całym
swoim życiu. . .
Nagle wszystko ustało. Harry przetoczył si˛e na bok i podźwignał
˛ na nogi.
Trzasł
˛ si˛e cały jak Glizdogon, kiedy odciał
˛ sobie r˛ek˛e, zatoczył si˛e na obserwuja˛
cych ich śmierciożerców, a oni odepchn˛eli go z powrotem w stron˛e Voldemorta.
— Mała przerwa — rzekł Voldemort, wydymajac
˛ płaskie nozdrza. — Mała
przerwa. . . Boli, co? Nie chcesz, żebym to zrobił jeszcze raz, co, Harry?
Harry nie odpowiedział. Wiedział, że za chwil˛e umrze tak jak Cedrik, mówiły
mu to te bezlitosne czerwone oczy. . . Umrze i nic nie może na to poradzić. . . Ale
nie b˛edzie igraszka˛ Voldemorta. Nie b˛edzie mu posłuszny. Nie b˛edzie i go błagać
o litość. . .
— Zapytałem ci˛e, czy chcesz, żebym to zrobił jeszcze raz — powiedział cicho
Voldemort. — Odpowiadaj! Imperia!
I Harry poczuł, po raz trzeci w życiu, jak z jego umysłu znikaja˛ wszelkie myśli.
To było cudowne uczucie. . . Przestał myśleć. . . jakby si˛e unosił w powietrzu,
jakby śnił. . . Odpowiedz mu: nie. . . powiedz: nie. . . odpowiedz: nie. . .
Nie powiem, odezwał si˛e gdzieś w tyle jego głowy silniejszy głos, nie odpowiem mu. . .
Powiedz: nie. . .
Nie zrobi˛e tego, nie powiem. . .
Powiedz: nie. . .
— NIE POWIEM!
Te ostatnie słowa wydarły si˛e już z ust Harry’ego. Potoczyły si˛e echem po
cmentarzu, a on sam ocknał
˛ si˛e z sennego odr˛etwienia, jakby go oblano kubłem
zimnej wody. . . Powrócił straszliwy ból, który pozostawiło zakl˛ecie Cruciatus,
powróciła świadomość tego, gdzie jest i co go czeka. . .
— Nie powiesz? — zapytał cicho Voldemort, a śmierciożercy przestali si˛e
śmiać. — Nie powiesz „nie”? Harry, posłuszeństwo to cnota, której ci˛e naucz˛e,
zanim umrzesz. . . To co, może jeszcze troszk˛e poboli?
Uniósł różdżk˛e, ale tym razem Harry był na to przygotowany. Jego ciało
przypomniało sobie o refleksie nabytym podczas treningów quidditcha: rzucił si˛e
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w bok na ziemi˛e, przetoczył poza marmurowy nagrobek ojca Voldemorta i usłyszał, jak płyta p˛eka z trzaskiem, ugodzona zakl˛eciem.
— Nie bawimy si˛e w chowanego, Harry — rozległ si˛e cichy, zimny głos,
a śmierciożercy znowu wybuchn˛eli śmiechem. — Przede mna˛ nie możesz si˛e
ukryć. Już si˛e zm˛eczyłeś pojedynkiem? Wolisz, żebym go zakończył? No, wychodź, Harry. . . Wyłaź stamtad
˛ i walcz. . . To b˛edzie szybkie, może nawet bezbolesne. . . Nie wiem. . . Nigdy nie umierałem. . .
Harry skulił si˛e za płyta˛ nagrobna.˛ Oto nadszedł koniec. Nie ma żadnej nadziei. . . nie może liczyć na żadna˛ pomoc. I kiedy słyszał, jak Voldemort podchodzi coraz bliżej, wiedział tylko jedno, a świadomość tego była ponad strach i rozum: nie umrze, kulac
˛ si˛e tu, jak dziecko bawiace
˛ si˛e w chowanego, nie umrze,
kl˛eczac
˛ u stóp Voldemorta. . . Umrze wyprostowany, jak jego ojciec, umrze, próbujac
˛ si˛e bronić, nawet jeśli żadna obrona nie jest możliwa. . .
Zanim Voldemort zdażył
˛ wychylić swa˛ płaska˛ głow˛e w˛eża poza płyt˛e nagrobna,˛ Harry wstał, ścisnał
˛ mocno różdżk˛e, wyciagn
˛ ał
˛ ja˛ przed siebie i wyszedł zza
płyty, stajac
˛ twarza˛ w twarz z Voldemortem.
Lecz Voldemort był przygotowany. Kiedy Harry krzyknał:
˛ „Expelltarmus!”,
Voldemort krzyknał:
˛ „Avada kedavra!”
Z różdżki Voldemorta trysnał
˛ strumień zielonego światła i w tej samej chwili z różdżki Harry’ego wystrzelił czerwony promień. Zderzyły si˛e w powietrzu
pomi˛edzy nimi i nagle Harry poczuł, że jego różdżka wibruje, jakby przebiegał
przez nia˛ prad
˛ elektryczny; palce zacisn˛eły mu si˛e na niej tak, że nie mógłby jej
puścić nawet, gdyby chciał. . . Waski
˛ promień światła — już ani nie czerwony, ani
nie zielony, tylko ciemnozłoty — połaczył
˛
obie różdżki i Harry, śledzac
˛ jego bieg,
zobaczył ze zdumieniem, że długie, białe palce Voldemorta również zacisn˛eły si˛e
na różdżce, która dygotała i wibrowała.
A potem — nagle, niespodziewanie — poczuł, jak jego stopy odrywaja˛ si˛e od
ziemi. Obaj wznosili si˛e w powietrze, a ich różdżki wciaż
˛ były połaczone
˛
strumieniem migocacego
˛
złotego światła. Poszybowali z dala od grobu ojca Voldemorta
i wyladowali
˛
gładko poza grobami. . . Śmierciożercy krzyczeli, pytali Voldemorta,
co maja˛ robić, zbliżali si˛e, tworzac
˛ wokół nich nowy krag.
˛ . . Waż
˛ wił si˛e mi˛edzy
ich stopami. . . Niektórzy wyciagali
˛
różdżki. . .
Złota nić łacz
˛ aca
˛ Harry’ego i Voldemorta rozszczepiła si˛e. Choć ich różdżki
nadal były nia˛ połaczone,
˛
wytrysn˛eło z niej z tysiac
˛ nowych promieni, wznoszac
˛
si˛e nad nimi świetlistymi łukami, krzyżujac
˛ si˛e wokół nich, aż w końcu znaleźli
si˛e w złotej sieci o kształcie kopuły, w klatce ze złotych promieni, poza która˛
krażyli
˛
jak szakale Śmierciożercy, a ich krzyki były teraz dziwnie stłumione. . .
— Nie róbcie nic! — wrzasnał
˛ do nich Voldemort, a Harry zobaczył, że jego czerwone oczy rozszerzyły si˛e ze zdumienia, zobaczył, że Czarny Pan usiłuje
przerwać nić światła, wciaż
˛ łacz
˛ ac
˛ a˛ jego różdżk˛e z różdżka˛ Harry’ego. Harry jesz-
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cze mocniej zacisnał
˛ palce na różdżce, złapał ja˛ obiema dłońmi. . . Złota nić nie
p˛ekła. . . wciaż
˛ ich łaczyła.
˛
..
— Nie róbcie nic, póki wam nie rozkaż˛e! — krzyknał
˛ Voldemort.
A potem rozbrzmiał jakiś nieziemski, cudowny dźwi˛ek. . . Napływał z każdej
nici utkanej ze światła paj˛eczyny, która wibrowała wokół Harry’ego i Voldemorta. Był to dźwi˛ek, który Harry natychmiast rozpoznał, choć słyszał go tylko raz
w życiu. . . Śpiew feniksa. . .
Była to dla Harry’ego pieśń nadziei, najcudowniejsza i najmilsza muzyka, jaka˛
kiedykolwiek słyszał. Poczuł si˛e tak, jakby rozbrzmiewała w nim samym, a nie
wokół niego, jakby go łaczyła
˛
z Dumbledore’em, jakby przyjaciel szeptał mu do
ucha:
Nie przerywaj połaczenia.
˛
Wiem, odpowiedział Harry muzyce, wiem, że nie mog˛e do tego dopuścić. Ale
gdy tylko o tym pomyślał, poczuł, że to b˛edzie jeszcze trudniejsze. Jego różdżka zacz˛eła wibrować coraz mocniej, promień łacz
˛ acy
˛ go z Voldemortem zmienił
si˛e: teraz ślizgały si˛e po nim wielkie paciorki światła. . . Poczuł, że jego różdżka
drga gwałtownie. . . Paciorki światła zacz˛eły spływać od Voldemorta ku niemu. . .
Różdżka zadygotała wściekle. . .
Kiedy pierwszy paciorek światła zbliżył si˛e do końca różdżki Harry’ego,
drewno pod jego palcami rozgrzało si˛e, jakby za chwil˛e miały z niego wystrzelić
płomienie. Im bliżej była kulka światła, tym silniej wibrowała różdżka. Ogarnał
˛
go paniczny strach, że różdżka nie wytrzyma, że roztrzaska si˛e pod jego palcami. . .
Skupił każda˛ czasteczk˛
˛
e woli, jaka mu jeszcze pozostała, na zatrzymaniu i cofni˛eciu świetlistego paciorka w kierunku Voldemorta. W uszach rozbrzmiewała mu
pieśń feniksa, wytrzeszczył oczy, utkwione w paciorku. . . i powoli, bardzo powoli, wszystkie sunace
˛ ku niemu paciorki zadrżały, zatrzymały si˛e, a potem, tak samo powoli, zacz˛eły sunać
˛ w przeciwna˛ stron˛e. . . Teraz zadygotała różdżka w r˛eku
Voldemorta, a na jego twarzy pojawił si˛e wyraz zdumienia, prawie strachu. . .
Jeden ze świetlistych paciorków drgał już o kilka cali od końca różdżki Voldemorta. Harry nie miał poj˛ecia, dlaczego to robi, nie wiedział, co może przez to
osiagn
˛ ać,
˛ ale skupił si˛e tak, jak jeszcze nigdy w życiu nie skupił si˛e na niczym,
aby zmusić paciorek do przesuni˛ecia si˛e jeszcze dalej, do pokonania tych kilku cali. . . i powoli. . . bardzo powoli. . . paciorek przesunał
˛ si˛e po złotej nici. . . zadrżał
przez chwil˛e. . . aż w końcu połaczył
˛
si˛e z różdżka.˛ . .
Różdżka Voldemorta wrzasn˛eła z bólu. . . Jego czerwone oczy rozszerzyły si˛e
w paroksyzmie strachu. . . Z końca różdżki wystrzelił kłab
˛ g˛estego dymu w kształcie ludzkiej dłoni i natychmiast zniknał.
˛ . . Widmo dłoni, która˛ Voldemort wyczarował dla Glizdogona. . . Jeszcze kilka wrzasków, a potem z końca różdżki zacz˛eło
si˛e wydymać coś o wiele wi˛ekszego, coś szarawego, co wygladało
˛
jak kłab
˛ bar-

422

dzo g˛estego, prawie namacalnego dymu. . . głowa. . . teraz pierś i ramiona. . . tors
Cedrika Diggory’ego.
Harry doznał takiego szoku, że mało brakowało, a puściłby swoja˛ różdżk˛e, ale
instynktownie ścisnał
˛ ja˛ jeszcze mocniej, żeby nie przerwać złotej nici, choć teraz
g˛este, szare widmo Cedrika (ale czy to było widmo?) w całości wyłoniło si˛e z końca różdżki Voldemorta, jakby przecisn˛eło si˛e przez bardzo waski
˛ tunel. . . I oto ów
cień Cedrika wyprostował si˛e i spojrzał na złota˛ nić, a potem. . . przemówił.
— Trzymaj mocno, Harry.
Jego głos dochodził jakby z daleka i przetoczył si˛e echem jak odległy grzmot.
Harry spojrzał na Voldemorta. Czarny Pan w panice wytrzeszczył swoje wielkie,
czerwone oczy. Teraz było jasne, że wcale si˛e tego nie spodziewał. Gdzieś w dole rozbrzmiewały przytłumione krzyki przerażonych śmierciożerców, kraż
˛ acych
˛
wokół złotej kopuły. . .
Różdżka ponownie wydała wrzaski i oto coś nowego zacz˛eło si˛e wydobywać
z jej końca. . . Mglisty zarys głowy, a za nim ramiona i tułów. . . Widmo starca,
którego Harry zobaczył kiedyś we śnie, przeciskało si˛e na świat tak samo, jak
uprzednio widmo Cedrika, aż w końcu opadło tuż obok widma Cedrika, i wspierajac
˛ si˛e na lasce, spojrzało z łagodnym zdziwieniem na Harry’ego i Voldemorta,
na złota˛ nić, na połaczone
˛
nia˛ różdżki. . .
— A wi˛ec to był jednak prawdziwy czarodziej — powiedział starzec, patrzac
˛
na Voldemorta. — Ukatrupił mnie, nie ma co. . . A ty go, chłopcze, pokonasz. . .
Lecz już wyłaniała si˛e nast˛epna szara głowa, tym razem głowa kobiety. Harry, któremu r˛ece dygotały z wysiłku, gdy starał si˛e utrzymać wibrujac
˛ a˛ różdżk˛e,
zobaczył, jak i to widmo opada na ziemi˛e i powstaje.
Cień Berty Jorkins omiatał zdumionym spojrzeniem pole bitwy.
— Nie puszczaj! — krzykn˛eła, a jej głos potoczył si˛e dalekim echem jak głos
Cedrika. — Nie daj mu si˛e, Harry, nie puszczaj!
Wszystkie trzy widma zacz˛eły krażyć
˛
tuż przy wewn˛etrznych ścianach złotej
sieci, a śmierciożercy miotali si˛e w przerażeniu na zewnatrz.
˛
Śmiertelne ofiary
Voldemorta szeptem dodawały Harry’emu otuchy i syczały coś do Voldemorta,
coś, czego Harry nie mógł dosłyszeć.
Teraz z końca różdżki Voldemorta wyłoniła si˛e jeszcze jedna głowa. . . i Harry’emu wystarczyło jedno spojrzenie, by zrozumiał, kto to b˛edzie. . . wiedział
o tym, jakby spodziewał si˛e tego od chwili, gdy pojawił si˛e Cedrik. . . wiedział,
bo mglista postać, która si˛e wyłaniała, była widmem kogoś, kto tej nocy gościł
w jego myślach cz˛eściej niż ktokolwiek inny. . .
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Mgliste widmo młodej kobiety1 o długich włosach opadło na ziemi˛e, wyprostowało si˛e i spojrzało na Harry’ego. . . a Harry, któremu teraz ramiona dygotały
rozpaczliwie, spojrzał prosto w widmowa˛ twarz swojej matki.
— Twój ojciec zaraz tu b˛edzie — powiedziała cicho. — Chce ci˛e zobaczyć.
Uda ci si˛e, Harry. . . trzymaj. . . nie puszczaj. . .
I wtedy pojawił si˛e. . . Najpierw głowa, potem całe ciało. . . Wysoki m˛eżczyzna o potarganych włosach. Mglista, utkana z cienia postać Jamesa Pottera wykwitła z końca różdżki Voldemorta, opadła na ziemi˛e i wyprostowała si˛e. Ojciec
podszedł do Harry’ego, spojrzał na niego i przemówił takim samym odległym,
toczacym
˛
si˛e jak echo głosem, ale cicho, tak by nie usłyszał jego słów Voldemort,
teraz wyraźnie przerażony, gdy otoczyły go widma jego ofiar. . .
— Kiedy przerwie si˛e połaczenie,
˛
pozostaniemy jeszcze tylko przez kilka
chwil, ale damy ci czas na dotarcie do świstoklika. Powrócisz nim do Hogwartu. . . Rozumiesz, Harry?
— Tak — wydyszał Harry, ściskajac
˛ z najwyższym wysiłkiem różdżk˛e, która
zacz˛eła wyślizgiwać mu si˛e z rak.
˛
— Harry — wyszeptało widmo Cedrika — zabierz ze soba˛ moje ciało, dobrze?
Zabierz moje ciało, oddaj je moim rodzicom. . .
— Zrobi˛e to — odpowiedział Harry, krzywiac
˛ si˛e z wysiłku.
— Zrób to teraz — rozległ si˛e szept jego ojca. — Badź
˛ gotów do biegu. . .
zrób to teraz. . .
— TERAZ! — ryknał
˛ Harry.
Już wiedział, że i tak nie utrzyma różdżki ani chwili dłużej. . . zebrał resztk˛e
sił i szarpnał
˛ różdżka˛ do góry. . . złota nić p˛ekła, utkana z promieni klatka znikła,
pieśń feniksa umilkła — ale cieniste postacie ofiar Voldemorta nie rozpłyn˛eły si˛e
w powietrzu — otaczały Voldemorta, osłaniajac
˛ Harry’ego przed jego spojrzeniem. . .
Harry pobiegł tak, jak jeszcze nigdy w życiu. Roztracił
˛ dwóch oszołomionych
śmierciożerców, pop˛edził zygzakiem mi˛edzy grobami, czujac,
˛ jak ścigaja˛ go złowrogie zakl˛ecia, słyszac,
˛ jak trafiaja˛ w kamienne płyty nagrobne; kluczac,
˛ by ich
uniknać
˛ i by nie wpaść na groby, p˛edził ku ciału Cedrika, nie czujac
˛ już bólu
w nodze, koncentrujac
˛ si˛e bez reszty na tym, co musi zrobić. . .
— Oszołomcie go! — usłyszał krzyk Voldemorta.
Był już dziesi˛eć stóp od Cedrika. Dał nurka za marmurowego anioła, by uniknać
˛ mknacych
˛
ku niemu promieni czerwonego światła, i zobaczył, jak koniec
anielskiego skrzydła rozpryskał si˛e, gdy ugodziło weń zakl˛ecie. Ścisnał
˛ mocniej
różdżk˛e i wypadł spoza anioła. . .
1

Zmiany na tej stronie dotyczace
˛ kolejności pojawiania si˛e zjaw zostały wprowadzone przez
Autork˛e już po ukazaniu si˛e wyd. angielskiego, (przyp. tłum.)
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— Impedimento! — krzyknał,
˛ ponad ramieniem celujac
˛ różdżka˛ w biegnacych
˛
za nim śmierciożerców.
Usłyszał zduszony wrzask i pomyślał, że udało mu si˛e zatrzymać przynajmniej
jednego, ale nie było czasu, by si˛e obejrzeć. Przeskoczył nad pucharem i padł
w biegu na ziemi˛e. Kilka strumieni światła świsn˛eło mu tuż nad głowa.˛ Wyciagn
˛ ał
˛
r˛ek˛e, by pochwycić dłoń Cedrika. . .
— Z drogi! Ja go zabij˛e! Jest mój! — ryknał
˛ Voldemort.
R˛eka Harry’ego zacisn˛eła si˛e na przegubie r˛eki Cedrika. Od Voldemorta dzieliła go jedna płyta nagrobna, ale ciało Cedrika było za ci˛eżkie, nie mógł go podźwignać,
˛ a puchar był za daleko.
W ciemności zagorzały czerwone oczy. Zobaczył, jak usta Voldemorta krzywia˛ si˛e w uśmiechu, zobaczył, jak unosi różdżk˛e.
— Accio! — zawył Harry, celujac
˛ różdżka˛ w Puchar Trójmagiczny.
Puchar uniósł si˛e w powietrze i poszybował ku niemu. Harry złapał uchwyt.
Usłyszał pełen wściekłości wrzask Voldemorta i w tym samym momencie poczuł szarpni˛ecie w okolicach p˛epka. Świstoklik zadziałał — pociagn
˛ ał
˛ go za soba˛
w wirze wiatru i barw, Cedrik szybował razem z nim. . . Wracali.

R O Z D Z I A Ł T R Z Y D Z I E S T Y P I A˛ T Y

Veritaserum
Harry poczuł, że pada w traw˛e, jej silny zapach wypełnił mu nozdrza. Podczas
podróży świstoklikiem zamknał
˛ oczy i teraz nie śmiał ich otworzyć. Nie ruszał
si˛e. Brakowało mu tchu, w głowie mu si˛e kr˛eciło, jakby wyladował
˛
na rozkołysanym pokładzie okr˛etu. Ściskał kurczowo zarówno gładki, chłodny uchwyt Pucharu Trójmagicznego, jak i r˛ek˛e Cedrika — jakby miał si˛e ześliznać
˛ w ciemność,
gromadzac
˛ a˛ si˛e na krańcach jego mózgu, gdyby tylko puścił uchwyt lub r˛ek˛e. Był
tak wstrzaśni˛
˛ ety i wyczerpany, że ani myślał ruszyć si˛e z ziemi. Wdychał woń
trawy i czekał, aż coś si˛e stanie. Blizna na czole wciaż
˛ piekła go boleśnie. . .
Nagle dobiegły go ogłuszajace,
˛ oszałamiajace
˛ dźwi˛eki i głosy, tupot nóg, krzyki. Wtulił twarz w traw˛e, aby ich nie słyszeć. . . To jakiś nocny koszmar, który
zaraz minie. . .
Nagle poczuł, że chwytaja˛ go czyjeś r˛ece i przewracaja˛ na plecy.
— Harry! Harry!
Otworzył oczy.
Zobaczył czarne, rozgwieżdżone niebo i pochylajacego
˛
si˛e nad nim Albusa
Dumbledore’a. Ze wszystkich stron napierały twarze tłumu, czuł, jak ziemia dygoce od ich stóp.
Znajdował si˛e na skraju labiryntu. Tuż nad nim wyrastały trybuny, widać było
sylwetki poruszajacych
˛
si˛e na nich ludzi, jeszcze wyżej lśniły gwiazdy.
Puścił uchwyt pucharu, ale zimna˛ r˛ek˛e Cedrika ściskał jeszcze mocniej. Podniósł druga˛ r˛ek˛e i chwycił Dumbledore’a za nadgarstek — twarz dyrektora to
traciła, to odzyskiwała ostrość.
— On wrócił — wyszeptał Harry. — Wrócił. Voldemort.
— Co si˛e dzieje? Co si˛e stało?
Zobaczył nad soba˛ twarz Korneliusza Knota; była biała, przerażona.
— Mój Boże. . . Diggory! — wyszeptała twarz. — Dumbledore. . . on nie żyje!
Te słowa zostały podchwycone przez ciemne postacie wokół nich i powtórzone tym, którzy cisn˛eli si˛e nieco dalej, a ci zacz˛eli je wykrzykiwać. . . krzyki
potoczyły si˛e w ciemność nocy. . .
— On nie żyje! On nie żyje! Cedrik Diggory nie żyje!
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— Harry, puść go — usłyszał głos Korneliusza Knota i poczuł, że ktoś próbuje
rozewrzeć jego palce, zaciśni˛ete na dłoni Cedrika, ale jej nie puścił.
A potem przybliżyła si˛e twarz Dumbledore’a, wciaż
˛ zamazana i zamglona.
— Harry, już nie możesz mu pomóc. Już po wszystkim. Puść go.
— Chciał, żebym go sprowadził z powrotem — wymamrotał Harry; wydało
mu si˛e bardzo ważne, aby to wyjaśnić. — Chciał, żebym go oddał rodzicom. . .
— Dobrze, Harry, ale już po wszystkim, teraz go puść.
Dumbledore pochylił si˛e jeszcze niżej i z zadziwiajac
˛ a˛ siła,˛ jak na tak starego
i chudego człowieka, podniósł Harry’ego z ziemi i postawił na nogi. Harry zachwiał si˛e. W głowie mu huczało. Czuł, że zraniona noga za chwil˛e ugnie si˛e pod
jego ci˛eżarem. Tłum wokół niego zadygotał, każdy chciał przepchnać
˛ si˛e bliżej. . .
— Co si˛e stało? Co mu jest? Diggory jest martwy!
— Trzeba go zanieść do skrzydła szpitalnego! — rozległ si˛e donośny głos
Korneliusza Knota. — Jest chory, ranny. . . Dumbledore, tam sa˛ jego rodzice. . .
na trybunach. . . Ja wezm˛e Harry’ego. . .
— Nie, wolałbym. . .
— Dumbledore, Amos Diggory już biegnie. Nie sadzisz,
˛
że powinieneś mu
coś powiedzieć, zanim sam zobaczy?
— Harry, zostań tutaj. . .
Dziewcz˛eta piszczały, zanosiły si˛e histerycznym szlochem. . . Cała scena migała dziwnie w oczach Harry’ego. . .
— Wszystko b˛edzie dobrze, synu, zaraz si˛e toba˛ zaopiekuj˛e. . . Idziemy. . . do
skrzydła szpitalnego. . .
— Dumbledore powiedział, że mam tu zostać — wymamrotał ochryple Harry.
Blizna pulsowała t˛epym bólem, bał si˛e, że za chwil˛e zwymiotuje, ciemniało
mu przed oczami.
— Musisz si˛e położyć. . . Chodź ze mna.˛ . . idziemy. . .
Ktoś o wiele od niego wi˛ekszy i silniejszy ciagn
˛ ał
˛ go, prawie niósł, torujac
˛
sobie drog˛e przez przerażony tłum. Harry słyszał wokół siebie zduszone okrzyki,
szlochy, piski, a potem już tylko ci˛eżki oddech podtrzymujacego
˛
go człowieka,
gdy szli przez łak˛
˛ e, obok statku z Durmstrangu.
— Harry, co si˛e stało? — zapytał w końcu m˛eżczyzna, ciagn
˛ ac
˛ go po kamiennych stopniach.
Stuk, stuk, stuk. To Szalonooki Moody.
— Puchar był świstoklikiem — powiedział Harry w sali wejściowej. — Przeniósł mnie z Cedrikiem na cmentarz, a tam był Voldemort. . . Lord Voldemort. . .
Stuk, stuk, stuk. Po marmurowych schodach.
— Czarny Pan? Co si˛e później stało?
— Zabili Cedrika. . . zabili Cedrika. . . — A potem?
Stuk, stuk, stuk. Korytarzem.
— Sporzadził
˛
eliksir. . . Odzyskał ciało. . .
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— Czarny Pan odzyskał ciało? Wrócił?
— I pojawili si˛e śmierciożercy. . . I pojedynkowaliśmy si˛e. . .
— Walczyłeś z Czarnym Panem?
— Uciekłem. . . moja różdżka. . . zrobiła coś dziwnego. . . zobaczyłem mam˛e. . . i tat˛e. . . wyszli z jego różdżki. . .
— Tutaj, Harry, do środka. A teraz usiadź,
˛ zaraz poczujesz si˛e lepiej. . . Wypij
to. . .
Harry usłyszał szcz˛ek klucza w zamku i zaraz potem poczuł, że Moody wciska
mu w r˛ece kubek.
— Wypij to, zaraz poczujesz si˛e lepiej. . . No, pij, Harry, musz˛e dokładnie
wiedzieć, co si˛e stało. . .
Moody przytknał
˛ mu kubek do ust i przechylił. Harry przełknał,
˛ zakrztusił si˛e,
ostry płyn zapiekł go w gardle. Gabinet Moody’ego nagle si˛e wyostrzył, podobnie
jak sam Moody. . . Był tak samo blady jak Knot, oczy miał utkwione w twarzy
Harry’ego.
— Harry, wi˛ec Voldemort odżył, tak? Jesteś tego pewny? Jak to zrobił?
— Wział
˛ coś z grobu swojego ojca, coś od Glizdogona i coś ode mnie. . .
Rozjaśniło mu si˛e w głowie, blizna już tak nie bolała, widział wyraźnie twarz
Moody’ego, choć w gabinecie było ciemno. Z oddali, z boiska quidditcha, dochodziły krzyki i nawoływania.
— Co wział
˛ od ciebie? — zapytał Moody.
— Krew — odpowiedział Harry, podnoszac
˛ r˛ek˛e.
Pokazał rozdarty r˛ekaw, w miejscu, które przebił nóż Glizdogona. Moody wypuścił powietrze z płuc z cichym, długim świstem.
— A śmierciożercy? Wrócili?
— Tak. . . było ich wielu. . .
— Jak ich potraktował? — zapytał cicho Moody. — Przebaczył im?
Ale Harry nagłe sobie coś przypomniał. Powinien to powiedzieć Dumbledore’owi, powinien mu natychmiast powiedzieć. . .
— Tutaj jest śmierciożerca! To on wrzucił moje nazwisko do Czary Ognia. . .
Zadbał, bym przeszedł przez wszystkie zadania aż do końca. . .
Chciał wstać, ale Moody go przytrzymał.
— Ja wiem, kto jest tym śmierciożerca˛ — powiedział cicho.
— Karkarow? — zapytał szybko Harry. — Gdzie on jest? Schwytał go pan?
Jest uwi˛eziony?
— Karkarow? — powtórzył Moody i zaśmiał si˛e dziwnie. — Karkarow uciekł,
kiedy poczuł palacy
˛ Mroczny Znak na swoim ramieniu. Zdradził zbyt wielu wiernych popleczników Czarnego Pana, nie chciał si˛e z nimi spotkać. . . Ale nie sadz˛
˛ e,
by uciekł daleko. Czarny Pan potrafi wytropić swoich wrogów.
— Karkarow uciekł? Ale przecież. . . To nie on wrzucił moje nazwisko do
Czary Ognia?
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— Nie. To nie on. Ja to zrobiłem.
Harry to usłyszał, ale nie uwierzył.
— Nie, to nie pan — wybełkotał. — To nie pan. . . Pan nie mógł tego zrobić. . .
— Zapewniam ci˛e, że to ja — rzekł Moody, a jego magiczne oko zawirowało
i spocz˛eło na drzwiach.
Harry zrozumiał, że Moody upewnia si˛e, czy nikt nie stoi za drzwiami. W tej
samej chwili auror wyciagn
˛ ał
˛ różdżk˛e i wycelował w niego.
— A wi˛ec przebaczył im, tak? Przebaczył śmierciożercom, tym, którzy unikn˛eli Azkabanu?
— Co?. . . — wy dyszał Harry.
Wpatrywał si˛e w różdżk˛e, która˛ Moody wciaż
˛ w niego celował. To chyba jakiś
głupi żart. . . to niemożliwe. . .
— Zapytałem ci˛e — powiedział cicho Moody — czy przebaczył tym szumowinom, które nie zrobiły nic, aby go odnaleźć. Tym tchórzom, którzy go zdradzili, bo bali si˛e Azkabanu. Tym niewiernym, plugawym ścierwom, które grasowały
w maskach po finale mistrzostw świata w quidditchu, a czmychn˛eły na widok
Mrocznego Znaku, który wystrzeliłem w niebo.
— Pan wystrzelił?. . . O czym pan mówi?. . .
— Przecież ci mówiłem, Harry. Jednej rzeczy nienawidz˛e najbardziej: śmierciożercy na wolności. Odwrócili si˛e od mojego pana, kiedy potrzebował ich najbardziej. Spodziewałem si˛e, że ich ukarze. Spodziewałem si˛e, że podda ich wymyślnym torturom. Powiedz mi, że ich poranił, Harry. . . — Nagle jego twarz
rozjaśnił uśmiech szaleńca. — Powiedz mi, że im wypomniał. . . że rzucił im to
w twarz. . . że tylko ja pozostałem mu wierny, że byłem gotów postawić wszystko
na jedna˛ szal˛e, ryzykować życie, byle tylko dostarczyć mu to, czego najbardziej
potrzebował. . . Ciebie, Harry.
— Nie. . . pan tego nie zrobił. . . to niemożliwe. . . to nie pan. . .
— A kto wrzucił twoje nazwisko do Czary Ognia jako kandydata innej szkoły?
Ja. Kto wystraszył wszystkich, którzy mogli ci zrobić krzywd˛e albo przeszkodzić
ci w zdobyciu Pucharu Trójmagicznego? Ja. Kto skłonił Hagrida, by pokazał ci
smoki? Ja. Kto pomógł ci odnaleźć jedyny sposób na pokonanie smoka? Ja.
Magiczne oko Moody’ego oderwało si˛e od drzwi i ponownie utkwiło w Harrym. Koślawe wargi wykrzywiły si˛e jeszcze bardziej niż zwykle.
— To wcale nie było łatwe, Harry, prowadzić ci˛e za raczk˛
˛ e przez wszystkie zadania i nie wzbudzić niczyich podejrzeń. Musiałem użyć całej swojej przebiegłości, żeby nikt nie wyśledził, że maczałem palce w twoim sukcesie. Dumbledore’a
na pewno by zaniepokoiło, gdybyś zbyt łatwo przez wszystko przeszedł. Wiedziałem, że jak już si˛e dostaniesz do tego labiryntu, i to jako jeden z pierwszych, b˛ed˛e
miał sposobność pozbycia si˛e reszty zawodników i zapewnienia ci wolnej drogi
do pucharu. Musiałem jednak pokonać również twoja˛ głupot˛e. W czasie drugiego
zadania najbardziej si˛e bałem, że mój plan może si˛e nie powieść. Obserwowałem
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ci˛e, Potter. Wiedziałem, że nie rozwiazałeś
˛
łamigłówki złotego jaja, wi˛ec musiałem ci podpowiedzieć. . .
— To nie pan — wychrypiał Harry. — To Cedrik dał mi wskazówk˛e. . .
— A kto podpowiedział Cedrikowi, żeby otworzył jajo pod woda?
˛ Ja. Założyłem, że przekaże ci t˛e informacj˛e. Przyzwoitymi ludźmi łatwo jest manipulować, Potter. Byłem pewny, że Cedrik odwdzi˛eczy ci si˛e za to, że powiedziałeś
mu o smokach. I nie zawiodłem si˛e. Ale nawet wtedy, Potter, nawet wtedy mało
brakowało, a spaprałbyś wszystko. Obserwowałem ci˛e przez cały czas. . . przez te
wszystkie godziny, które przesiadywałeś w bibliotece. Nie przyszło ci do głowy,
że ksiażka,
˛
której tak szukałeś, od dawna leżała w twoim dormitorium? Wcześniej
ja˛ tam umieściłem, dałem ja˛ Longbottomowi, nie pami˛etasz? Śródziemnomorskie
magiczne rośliny wodne i ich właściwości. Jakbyś do niej zajrzał, dowiedziałbyś
si˛e wszystkiego o skrzelozielu. Myślałem, że b˛edziesz si˛e wszystkich pytał, prosił
o pomoc. Longbottom natychmiast by ci o tym powiedział. Ale nie. . . nie zapytałeś go. . . nie zapytałeś nikogo. . . Twoja głupia pycha, twoje żałosne poczucie
niezależności mogły popsuć cały mój plan. Wi˛ec musiałem coś zrobić. Podsunać
˛ ci t˛e informacj˛e w inny sposób. Powiedziałeś mi na balu, że pewien domowy
skrzat dał ci prezent bożonarodzeniowy. Powiedziałeś mi, jak si˛e nazywa. Wezwałem go wi˛ec do pokoju nauczycielskiego, żeby zabrał troch˛e szat do prania. A jak
przyszedł, wdałem si˛e w głośna˛ rozmow˛e z profesor McGonagall na temat zakładników, zapytałem ja,˛ czy sadzi,
˛
że Potter użyje skrzeloziela. A twój skrzacik
natychmiast pobiegł do gabinetu Snape’a i wyciagn
˛ ał
˛ z szafki skrzeloziele. . .
Koniec różdżki Moody’ego wciaż
˛ był skierowany prosto w serce Harry’ego.
Ponad jego ramieniem, w wiszacym
˛
na ścianie wykrywaczu wrogów kł˛ebiły si˛e
mgliste kształty.
— Siedziałeś w tym jeziorze tak długo, że już zaczałem
˛
si˛e bać. Pomyślałem,
że si˛e utopiłeś, a w każdym razie, że na pewno przegrałeś. Na szcz˛eście Dumbledore uznał twoja˛ głupot˛e za szlachetność i dał ci za to dużo punktów. Odetchna˛
łem. Natomiast w labiryncie poszło ci jak z płatka, prawda? Myślałeś, że jesteś
taki madry
˛ i dzielny? Nie, to ja krażyłem
˛
wokół labiryntu, z łatwościa˛ przenikajac
˛
moim okiem przez żywopłot i usuwajac
˛ przeszkody z twojej drogi. Oszołomiłem
Fleur Delacour. Rzuciłem na Kruma zakl˛ecie Imperius, żeby zaatakował Cedrika,
zostawiajac
˛ ci wolna˛ drog˛e do pucharu.
Harry gapił si˛e na niego z otwartymi ustami. Nadal nie mógł si˛e z tym pogodzić. . . Przyjaciel Dumbledore’a, słynny auror, który wytropił i schwytał tylu
śmierciożerców. . . Przecież to nie ma sensu. . . to niemożliwe. . .
Mgliste kształty w wykrywaczu wrogów robiły si˛e coraz bardziej wyraźne.
Teraz Harry dostrzegł już ponad ramieniem Moody’ego zarysy trzech postaci. . .
Przybliżały si˛e, a Moody ich nie widział. Magiczne oko nadal było utkwione
w Harrym.
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— A wi˛ec Czarnemu Panu nie udało si˛e ciebie zabić, Potter — wyszeptał
Moody. — A tak bardzo tego pragnał.
˛ Możesz sobie wyobrazić, jak sowicie mnie
wynagrodzi, kiedy si˛e dowie, że to dla niego zrobiłem. Dam mu ciebie. . . Dam mu
to, czego mu najbardziej potrzeba, by si˛e odnowić, a potem ci˛e zabij˛e. Wyniesie
mnie ponad wszystkich śmierciożerców, stan˛e si˛e jego najdroższym, najbliższym
wspólnikiem. . . droższym mu i bliższym od syna. . .
Wybałuszył normalne oko, magiczne nadal było utkwione w Harrym. Drzwi
były zamkni˛ete na klucz, a Harry wiedział, że nigdy mu si˛e nie uda wyciagn
˛ ać
˛
swojej różdżki na czas. . .
— Ja i Czarny Pan — rzekł Moody, który teraz wygladał
˛
już zupełnie jak
obłakany,
˛
napierajac
˛ na Harry’ego i przygważdżajac
˛ go dzikim wzrokiem — mamy ze soba˛ dużo wspólnego. Obaj, na przykład, mieliśmy za ojców miernoty. . .
Tak, żałosne miernoty. Obaj zaznaliśmy upokorzenia, noszac
˛ imiona i nazwiska
takich ojców. I obaj zaznaliśmy rozkoszy, prawdziwej rozkoszy, zabijajac
˛ swoich
ojców, by zapewnić odrodzenie si˛e Mrocznego Ładu!
— Jesteś obłakany
˛
— wymamrotał Harry, nie mogac
˛ si˛e powstrzymać — jesteś kompletnie obłakany!
˛
— Obłakany,
˛
mówisz? — powtórzył Moody podniesionym głosem. — Zobaczymy! Zobaczymy, kto popadnie w obł˛ed teraz, kiedy już odrodził si˛e Czarny
Pan, a ja stan˛e u jego boku! On powrócił, Potter, nie pokonałeś go. . . a teraz. . . ja
pokonam ciebie!
Podniósł różdżk˛e, otworzył usta, Harry si˛egnał
˛ za pazuch˛e. . .
— Dr˛etwota!
Rozbłysło oślepiajace
˛ czerwone światło i drzwi gabinetu otworzyły si˛e z przeraźliwym hukiem.
Moody’ego odrzuciło do tyłu i padł z łoskotem na podłog˛e. Harry, wciaż
˛
wpatrujac
˛ si˛e w miejsce, w którym jeszcze przed chwila˛ była jego twarz, zobaczył w wykrywaczu wrogów Albusa Dumbledore’a, profesora Snape’a i profesor
McGonagall wpatrujacych
˛
si˛e w niego. Odwrócił si˛e i ujrzał ich troje w drzwiach.
Dumbledore stał na przedzie, z wyciagni˛
˛ eta˛ różdżka.˛
W tej krótkiej chwili Harry po raz pierwszy do końca zrozumiał, dlaczego mówiono, że Dumbledore jest jedynym czarodziejem, którego l˛eka si˛e Voldemort.
Gdy tak stał i patrzył na nieruchome ciało Szalonookiego Moody’ego, twarz miał
straszna,˛ przerażajac
˛ a,˛ groźna.˛ Nie było na niej ani śladu zwykłego dobrotliwego
uśmiechu, w oczach nie płon˛eły wesołe błyski. Była to twarz człowieka ogarni˛etego zimna˛ furia,˛ a z całej jego postaci promieniowała taka zniewalajaca
˛ moc, jakby
wydzielał z siebie fal˛e parzacego
˛
żaru.
Wkroczył do gabinetu, wsunał
˛ stop˛e pod nieruchome ciało Moody’ego i jednym kopni˛eciem przewrócił je na plecy. Snape wszedł za nim i spojrzał w ekran
wykrywacza wrogów, gdzie widać było wciaż
˛ jego własna˛ twarz, wpatrujac
˛ a˛ si˛e
w pokój.
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Profesor McGonagall natychmiast podeszła do Harry’ego.
— Chodź stad,
˛ Potter — wyszeptała. Jej waskie
˛
usta drgały, jakby miała si˛e
zaraz rozpłakać. — Pójdziemy do skrzydła szpitalnego. . .
— Nie — powiedział ostro Dumbledore.
— Albusie, on powinien natychmiast. . . Spójrz na niego. . . już dość przeszedł
tej nocy. . .
— Zostanie tu, Minerwo, bo musi wszystko zrozumieć — uciał
˛ Dumbledore. — Zrozumienie to pierwszy krok do pogodzenia si˛e z tym wszystkim, a bez
tego nie odzyska sił. Musi si˛e dowiedzieć, kto i dlaczego poddał go tej ci˛eżkiej
próbie, która˛ właśnie przeszedł.
— Moody — wydyszał Harry, który wciaż
˛ nie wierzył. — To przecież niemożliwe.
— To nie jest Alastor Moody — powiedział cicho Dumbledore. — W ogóle
nie poznałeś prawdziwego Alastora Moody’ego. Prawdziwy Moody nie zabrałby
ci˛e ode mnie, po tym, co si˛e wydarzyło. Kiedy to zrobił, już wiedziałem i ruszyłem
za wami.
Pochylił si˛e nad bezwładnym ciałem Moody’ego i si˛egnał
˛ za szat˛e. Wycia˛
gnał
˛ jego piersiówk˛e i p˛ek kluczy. Potem odwrócił si˛e do profesor McGonagall
i Snape’a.
— Severusie, przynieś mi najsilniejszy eliksir prawdy, jakim dysponujesz,
a potem idź do kuchni i przyprowadź tu skrzatk˛e Mrużk˛e. Minerwo, z łaski swojej, pójdź do chatki Hagrida, znajdziesz tam wielkiego czarnego psa siedzacego
˛
na grzadce
˛
z dyniami. Zaprowadź psa do mojego gabinetu, powiedz mu, że zaraz
przyjd˛e, a sama wróć tutaj.
Jeśli nawet Snape lub McGonagall uznali te instrukcje za dość dziwne, to nie
dali tego po sobie poznać. Oboje natychmiast opuścili gabinet. Dumbledore podszedł do kufra z siedmioma zamkami, wetknał
˛ pierwszy z kluczy w zamek i otworzył go. Kufer był pełen ksiag
˛ z zakl˛eciami. Zatrzasnał
˛ wieko, wsadził drugi klucz
do drugiego zamka i ponownie otworzył kufer. Ksi˛egi z zakl˛eciami znikły: tym
razem kufer zawierał kolekcj˛e potrzaskanych fałszoskopów, troch˛e pergaminów
i piór, a także coś, co wygladało
˛
na srebrna˛ peleryn˛e-niewidk˛e. Harry patrzył ze
zdumieniem, jak Dumbledore wsuwa trzeci klucz, potem czwarty, piaty
˛ i szósty
do kolejnych zamków, za każdym razem ujawniajac
˛ zupełnie inna˛ zawartość kufra. W końcu wsadził siódmy klucz w siódmy zamek, otworzył wieko i Harry aż
krzyknał
˛ ze zdumienia.
Patrzył w mroczna˛ czeluść, podziemne pomieszczenie, na którego dnie, jakieś
dziesi˛eć stóp niżej, leżał prawdziwy Moody, wychudzony i wyn˛edzniały, pogra˛
żony w gł˛ebokim śnie. Jego drewniana noga znikła, oczodół, w którym zwykle
połyskiwało magiczne oko, ział pustka,˛ na czaszce brakowało dużych k˛epek siwych włosów. Harry spogladał,
˛
kompletnie oszołomiony, to na śpiac
˛ a˛ postać na
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dnie lochu, to na nieruchome ciało Moody’ego, spoczywajace
˛ na podłodze gabinetu.
Dumbledore wlazł do kufra, opadł mi˛ekko na dno lochu, tuż obok śpiacego
˛
Moody’ego, i pochylił si˛e nad nim.
— Oszołomiony. . . pod działaniem zakl˛ecia Imperius. . . bardzo osłabiony.
Oczywiście nie mogli go zabić, był im jeszcze potrzebny. Harry, rzuć mi płaszcz
tego oszusta, Alastor jest bardzo wyzi˛ebiony. B˛edzie si˛e nim musiała zaopiekować
pani Pomfrey, ale chyba nie ma poważnego zagrożenia.
Harry posłusznie rzucił mu płaszcz, a Dumbledore owinał
˛ nim Moody’ego
i wylazł z kufra. Teraz wział
˛ z biurka płaska˛ butelk˛e, odkr˛ecił zakr˛etk˛e i przechylił
butelk˛e do góry nogami. Na podłog˛e wylał si˛e g˛esty, kleisty płyn.
— Eliksir wielosokowy — powiedział Dumbledore.
— Sam widzisz, jakie to było proste, a jakie sprytne. Moody pił wyłacznie
˛
ze
swojej piersiówki, wszyscy o tym wiedzieli. Oszust musiał, oczywiście, trzymać
prawdziwego Moody’ego gdzieś w pobliżu, żeby sporzadzać
˛
nowe porcje eliksiru. Spójrz na jego włosy, obcinał mu je przez cały rok, widzisz te nierówności?
Wydaje mi si˛e jednak, że dziś, w ferworze mógł zapomnieć o zażywaniu go tak
cz˛esto, jak powinien, czyli co godzin˛e. . . Zaraz zobaczymy. . .
Odsunał
˛ krzesło od biurka i usiadł w nim, utkwiwszy oczy w nieruchomym
ciele Moody’ego. Harry też wlepił w nie wzrok. Minuty mijały w ciszy. . .
A potem twarz leżacego
˛
na podłodze m˛eżczyzny zacz˛eła si˛e zmieniać. Znikały
blizny, skóra wygładzała si˛e, okaleczony nos wypełnił si˛e i zmniejszył. Długie,
siwe włosy zamieniły si˛e w czupryn˛e o barwie słomy. Nagle, z donośnym stukiem,
odpadła drewniana noga, a na jej miejscu wyrosła normalna, po chwili z oczodołu
wyskoczyło magiczne oko i potoczyło si˛e po podłodze, gdzie nadal miotało si˛e
we wszystkie strony.
M˛eżczyzna leżacy
˛ na podłodze miał blada,˛ lekko piegowata˛ skór˛e i jasnowłosa˛ czupryn˛e. Harry poznał go. Widział go już w myślodsiewni Dumbledore’a,
widział, jak dementorzy wyprowadzaja˛ go z sadu,
˛ słyszał, jak próbuje przekonać
pana Croucha, że jest niewinny. Ale teraz miał zmarszczki wokół oczu i wygladał
˛
o wiele starzej. . .
Z korytarza dobiegły pospieszne kroki. Wrócił Snape z Mrużka˛ depczac
˛ a˛ mu
po pi˛etach. Tuż za nimi szła profesor McGonagall.
— Crouch! — krzyknał
˛ Snape, zatrzymujac
˛ si˛e jak wryty w drzwiach. —
Barty Crouch!
— Wielkie nieba. . . — j˛ekn˛eła profesor McGonagall.
Mrużka, brudna i bardzo zaniedbana, wyjrzała zza nóg Snape’a. Rozdziawiła
usta i zaskrzeczała donośnie:
— Panicz Barty! Paniczu Barty, co ty tu robić?
I rzuciła si˛e na pierś młodego m˛eżczyzny.
— Ty go zabić! Ty go zabić! Ty zabić syna mojego pana!
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— On jest tylko oszołomiony, Mrużko — powiedział Dumbledore. — Prosz˛e
ci˛e, odsuń si˛e. Severusie, masz eliksir?
Snape wr˛eczył mu mały flakonik z przezroczystym płynem. Było to veritaserum, którym zagroził Harry’emu podczas jednej z lekcji. Dumbledore wstał, pochylił si˛e nad m˛eżczyzna˛ na podłodze, podciagn
˛ ał
˛ go do ściany i usadowił w pozycji siedzacej,
˛
tuż pod ekranem wykrywacza wrogów, z którego wciaż
˛ spogladały
˛
na nich odbicia Dumbledore’a, Snape’a i McGonagall. Mrużka nadal kl˛eczała na
podłodze, dygocac
˛ i zakrywajac
˛ twarz r˛ekami. Dumbledore rozwarł m˛eżczyźnie
szcz˛eki i wlał mu do ust trzy krople eliksiru. Potem wycelował różdżka˛ w jego
pierś i mruknał:
˛
— Enervate.
Syn Croucha otworzył oczy. Twarz miał sflaczała,˛ wzrok bł˛edny. Dumbledore
uklakł
˛ przy nim, tak że ich twarze znalazły si˛e na tym samym poziomie.
— Słyszysz mnie? — zapytał cicho Dumbledore.
Oczy m˛eżczyzny drgn˛eły.
— Tak — szepnał.
˛
— Chc˛e, żebyś nam powiedział, jak si˛e tu dostałeś. Jak uciekłeś z Azkabanu?
Crouch odetchnał
˛ gł˛eboko, spazmatycznie, a potem zaczał
˛ mówić martwym,
pozbawionym emocji głosem.
— Uratowała mnie matka. Wiedziała, że jest umierajaca.
˛ Namówiła ojca, żeby
mnie stamtad
˛ wyciagn
˛ ał.
˛ Takie było jej ostatnie życzenie. Kochał ja˛ tak, jak nigdy
nie kochał mnie. Zgodził si˛e. Przybyli do Azkabanu, żeby mnie odwiedzić. Dali
mi eliksir wielosokowy z włosem mojej matki. Ona wypiła eliksir zawierajacy
˛
mój włos. Zamieniliśmy si˛e.
Mrużka potrzasn˛
˛ eła głowa,˛ dygocac
˛ na całym ciele.
— Niech panicz nic wi˛ecej nie mówi, ani słowa, wp˛edzi panicz swego ojca
w kłopoty!
Ale Crouch wział
˛ jeszcze jeden gł˛eboki oddech i ciagn
˛ ał
˛ tym samym bezbarwnym tonem:
— Dementorzy sa˛ ślepi. Wyczuli, że do Azkabanu weszła jedna zdrowa osoba
i jedna umierajaca.
˛ Wyczuli, że Azkaban opuszcza jedna zdrowa osoba i jedna
umierajaca.
˛ Mój ojciec wyprowadził mnie przebranego za moja˛ matk˛e, żeby nie
rozpoznał mnie któryś z wi˛eźniów. Matka wkrótce potem umarła w Azkabanie.
Do samej śmierci piła eliksir wielosokowy. Pochowano ja˛ jako mnie. Wszyscy
w to uwierzyli.
Oczy mu zadrgały, zamrugał szybko.
— A co zrobił z toba˛ twój ojciec, kiedy wróciliście do domu? — zapytał cicho
Dumbledore.
— Zainscenizował śmierć mojej matki. Cichy, prywatny pogrzeb. Grób jest
pusty. Pod opieka˛ domowej skrzatki odzyskałem zdrowie. Potem trzeba było mnie
ukryć. Trzeba było nade mna˛ zapanować. Mój ojciec użył wielu zakl˛eć, aby mnie
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sobie podporzadkować.
˛
Kiedy odzyskałem siły, pragnałem
˛
tylko odszukać mojego
pana i wrócić do niego na służb˛e.
— W jaki sposób ojciec podporzadkował
˛
ci˛e sobie?
— Zakl˛eciem Imperius. Byłem pod całkowita˛ kontrola˛ ojca. Zmuszał mnie
do noszenia peleryny-niewidki dzień i noc. Skrzatka nie odst˛epowała mnie na
krok. Była moja˛ strażniczka˛ i opiekunka.˛ Współczuła mi. Zdołała nakłonić mego
ojca, żeby od czasu do czasu zapewniał mi jakieś rozrywki w nagrod˛e za dobre
sprawowanie.
— Paniczu Barty. . . paniczu Barty. . . — zaszlochała Mrużka przez palce. —
Panicz nie powinien im mówić, my mieć duże kłopoty. . .
— Czy ktoś kiedykolwiek odkrył, że wciaż
˛ żyjesz? — zapytał cicho Dumbledore. — Czy prócz twojego ojca i domowej skrzatki ktoś o tym wiedział?
— Tak — odpowiedział Crouch, a oczy znowu mu drgn˛eły. — Czarownica
z biura mojego ojca. Berta Jorkins. Przyszła do nas z jakimiś papierami, żeby ojciec je podpisał. Jego nie było w domu. Mrużka wpuściła ja˛ do środka i wróciła
do kuchni, do mnie. Ale Berta Jorkins usłyszała, jak Mrużka ze mna˛ rozmawia.
Zacz˛eła si˛e przysłuchiwać. Usłyszała dość, by zgadnać,
˛ kto si˛e ukrywa pod peleryna-niewidk
˛
a.˛ Kiedy wrócił mój ojciec, oskarżyła go wprost. Rzucił na nia˛ bardzo silne zakl˛ecie zapomnienia. Za silne. Mówił, że doznała trwałego uszkodzenia
mózgu.
— Po co ona przylazła. . . po co wtykała nos w nie swoje sprawy. . . — załkała
Mrużka. — Dlaczego nie zostawiła nas w spokoju?
— Opowiedz mi o finale mistrzostw świata w quidditchu — rozkazał Dumbledore.
— To Mrużka namówiła do tego mojego ojca — odpowiedział Crouch, wciaż
˛
tym samym monotonnym głosem. — Namawiała go przez kilka miesi˛ecy. Od lat
nie wychodziłem z domu. Uwielbiałem mecze quidditcha. Niech pójdzie na ten
mecz, mówiła. B˛edzie w pelerynie-niewidce. Obejrzy sobie mecz. Choć raz odetchnie świeżym powietrzem. Mówiła, że moja matka na pewno by tego pragn˛eła.
Powiedziała mojemu ojcu, że matka oddała życie, by dać mi wolność. Nie po to
umarła, bym do końca życia pozostał wi˛eźniem. I w końcu si˛e zgodził. Wszystko
zostało starannie zaplanowane. Ojciec wprowadził mnie i Mrużk˛e do loży, kiedy
jeszcze w niej nikogo nie było. Mrużka miała mówić, że zajmuje mu miejsce. Ja
miałem tam siedzieć, niewidzialny, a po meczu mieliśmy poczekać, aż wszyscy
wyjda.˛ Wygladałoby,
˛
że Mrużka wychodzi sama. Nikt by si˛e nie dowiedział. Ale
Mrużka nie wiedziała, że odzyskuj˛e zdolności czarodziejskie. Zaczałem
˛
już walczyć z zakl˛eciem Imperius, którym ojciec sp˛etał moja˛ wol˛e. Były takie chwile,
w których prawie czułem si˛e soba.˛ Były krótkie okresy, kiedy wydawało mi si˛e,
że wymykam si˛e spod jego kontroli. I coś takiego zdarzyło si˛e właśnie tam, w loży honorowej. Jakbym si˛e budził z gł˛ebokiego snu. Nagle stwierdziłem, że jestem
w miejscu publicznym, na meczu quidditcha, i zobaczyłem różdżk˛e, wystajac
˛ a˛
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z kieszeni chłopca siedzacego
˛
przede mna.˛ Od czasu wtracenia
˛
do Azkabanu nie
pozwalano mi dotykać różdżki. Ukradłem ja.˛ Mrużka tego nie zauważyła. Ona ma
l˛ek wysokości. Zakrywała twarz r˛ekami.
— Paniczu Barty, ty niedobry chłopaku! — szepn˛eła Mrużka, a łzy pociekły
jej mi˛edzy palcami.
— Wróciliśmy do namiotu. A potem usłyszeliśmy śmierciożerców. Tych, którzy wymigali si˛e od Azkabanu. Tych, którzy nigdy nic nie wycierpieli dla mojego
pana. Odwrócili si˛e do niego plecami. Nie utracili wolności, tak jak ja. Byli wolni,
mogli go poszukiwać, ale tego nie zrobili. Zrobili sobie zabaw˛e z jakichś mugoli. Ich głosy przebudziły mnie. Po raz pierwszy od tylu lat miałem jasny umysł.
Byłem wściekły. Miałem różdżk˛e. Chciałem ich zaatakować. Chciałem ich ukarać za niewierność wobec mojego pana. Ojciec wyszedł z namiotu, żeby uwolnić
tych mugoli. Mrużka bardzo si˛e przestraszyła, jak mnie zobaczyła w takim stanie. Użyła własnych czarów, żeby mnie do siebie przywiazać.
˛
Wyciagn˛
˛ eła mnie
z namiotu, zaciagn˛
˛ eła do lasu, byle z dala od śmierciożerców. Próbowałem ja˛ zatrzymać. Chciałem wrócić na kemping. Chciałem pokazać tym śmierciożercom,
co to znaczy być wiernym Czarnemu Panu. Chciałem ich ukarać za brak wierności. Użyłem skradzionej różdżki i wystrzeliłem w niebo Mroczny Znak. Pojawili
si˛e czarodzieje z ministerstwa. Miotali zakl˛eciami oszołamiajacymi
˛
na wszystkie strony. Jedno trafiło mi˛edzy drzewa, gdzie stałem z Mrużka.˛ P˛ekła łacz
˛ aca
˛
nas wi˛eź. Oboje zostaliśmy oszołomieni. Kiedy znaleziono Mrużk˛e, ojciec od razu zrozumiał, że musz˛e być gdzieś w pobliżu. Przeszukał krzaki, tam, gdzie ja˛
znaleziono, i wymacał mnie, leżacego
˛
na ziemi. Poczekał, aż ci z ministerstwa
opuszcza˛ las. Rzucił na mnie znowu zakl˛ecie Imperius i sprowadził do domu. Pozbył si˛e Mrużki. Zawiodła go. Pozwoliła, bym ukradł różdżk˛e. Mało brakowało,
a pozwoliłaby mi uciec.
Mrużka˛ j˛ekn˛eła rozpaczliwie.
— Odtad
˛ byliśmy w domu tylko my, ja i ojciec. A potem. . . potem. . . —
potoczył głowa˛ i na jego twarzy pojawił si˛e uśmiech szaleńca. — Przyszedł po
mnie mój pan. Przybył do naszego domu w nocy, w ramionach swojego sługi,
Glizdogona. Dowiedział si˛e, że wciaż
˛ żyj˛e. W Albanii porwał Bert˛e Jorkins. Torturował ja.˛ Dowiedział si˛e od niej wielu rzeczy. Powiedziała mu o Turnieju Trójmagicznym. Powiedziała mu, że stary auror, Moody, b˛edzie uczył w Hogwarcie.
Torturował ja˛ tak długo, aż przełamał zakl˛ecie niepami˛eci, które rzucił na nia˛ mój
ojciec. Powiedziała mu, że uciekłem z Azkabanu. Powiedziała mu, że ojciec wi˛ezi
mnie w domu, żeby mi uniemożliwić poszukiwanie mojego pana. I w ten sposób
mój pan dowiedział si˛e, że ma wciaż
˛ wiernego sług˛e. . . może najwierniejszego ze
wszystkich. Opierajac
˛ si˛e na informacjach uzyskanych od Berty, opracował plan.
Byłem mu potrzebny. Przybył noca˛ do naszego domu. Ojciec otworzył mu drzwi.
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Na jego twarzy rozlał si˛e uśmiech, jakby to było najcudowniejsze wspomnienie jego życia. Mrużka utkwiła w nim swoje wielkie, brazowe
˛
oczy, wyzierajace
˛
spomi˛edzy palców. Wygladała
˛
na zbyt przerażona,˛ by coś powiedzieć.
— To stało si˛e bardzo szybko. Mój pan rzucił na ojca zakl˛ecie Imperius. Teraz
ojciec był wi˛eźniem, poddanym pod czyjaś
˛ kontrol˛e. Mój pan zmusił go do chodzenia do pracy, jak zwykle, do zachowywania si˛e tak, jakby nic si˛e nie stało. A ja
odzyskałem wolność. Przebudziłem si˛e. Po raz pierwszy od wielu lat poczułem si˛e
znowu soba.˛
— A co kazał ci zrobić Lord Voldemort? — zapytał Dumbledore.
— Zapytał mnie, czy jestem gotów zaryzykować dla niego wszystko. Byłem
gotów. Było moim marzeniem, moja˛ najwi˛eksza˛ ambicja,˛ by mu służyć, by sprawdzić si˛e na jego służbie. Powiedział mi, że chce mieć w Hogwarcie swojego wiernego sług˛e. Sług˛e, który przeprowadzi bezpiecznie Harry’ego Pottera przez Turniej Trójmagiczny, tak żeby nikt si˛e niczego nie domyślił. Sług˛e, który b˛edzie
si˛e nim opiekował. Który zapewni mu zdobycie pucharu. Który zamieni puchar
w świstoklik, tak by pierwsza osoba, która go dotknie, została przeniesiona do
mojego pana. Ale najpierw. . .
— Musieliście upolować Alastora Moody’ego — dokończył za niego Dumbledore. Głos miał spokojny, ale jego niebieskie oczy płon˛eły gniewem.
— Zaj˛eliśmy si˛e tym, ja i Glizdogon. Przygotowaliśmy eliksir wielosokowy.
Udaliśmy si˛e do jego domu. Moody si˛e bronił. Zrobiło si˛e zamieszanie. W ostatniej chwili zdołaliśmy podporzadkować
˛
go naszej woli. Wepchn˛eliśmy go do jego
własnego magicznego kufra. Obci˛eliśmy mu troch˛e włosów i wrzuciliśmy do eliksiru. Wypiłem i stałem si˛e jego sobowtórem. Z jego drewniana˛ noga˛ i magicznym
okiem. Byłem gotów stanać
˛ przed Arturem Weasleyem, kiedy przybył, by zajać
˛
si˛e wyciszaniem sprawy wśród mugoli. Puściłem w ruch pojemniki na śmieci. Powiedziałem Arturowi Weasleyowi, że usłyszałem na dziedzińcu włamywaczy, że
to oni cisn˛eli tymi pojemnikami. Potem wziałem
˛
ubrania Moody’ego, jego wykrywacze czarnej magii, wszystko, załadowałem do kufra razem z Moodym i udałem
si˛e do Hogwartu. Utrzymywałem go przy życiu, wciaż
˛ pod działaniem zakl˛ecia
Imperius. Był mi potrzebny, chciałem go wypytywać o wszystko, co może mi być
potrzebne. Dowiedzieć si˛e wszystkiego o jego przeszłości, poznać jego zwyczaje.
Żeby wyprowadzić w pole nawet Dumbledore’a. Musiałem też mieć jego włosy,
żeby sporzadzać
˛
eliksir wielosokowy. Inne składniki łatwo było uzyskać. Wykradłem z lochów skórk˛e boomslanga. Kiedy nauczyciel eliksirów nakrył mnie
w swoim gabinecie, powiedziałem mu, że mam polecenie, by go przeszukać.
— A co si˛e stało z Glizdogonem po tym, jak zaatakowaliście Moody’ego?
— Zajał
˛ si˛e znowu opieka˛ nad moim panem, w naszym domu, i pilnowaniem
mojego ojca.
— Ale twój ojciec uciekł.
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— Tak. Po jakimś czasie zaczał
˛ si˛e opierać działaniu zakl˛ecia Imperius, tak
jak ja uprzednio. Były okresy, w których wiedział, co si˛e dzieje. Mój pan uznał,
że nie można już dłużej pozwalać mu na wychodzenie z domu. Zmusił go, by
pozostał i wysyłał do ministerstwa listy. Kazał mu napisać, że jest chory. Ale
Glizdogon zaniedbał swoje obowiazki.
˛
Nie pilnował go dobrze. Ojciec uciekł.
Mój pan domyślił si˛e, że ojciec chce dotrzeć do Hogwartu. Że chce powiedzieć
o wszystkim Dumbledore’owi. Że zamierza wyznać mu wszystko, nawet przyznać
si˛e, że pomógł mi uciec z Azkabanu. Przysłał mi wiadomość o ucieczce ojca.
Kazał mi zatrzymać go za wszelka˛ cen˛e. Wi˛ec czekałem. Użyłem mapy, która˛
zabrałem Harry’emu Potterowi. Mapy, która o mało co nie zniszczyła wszystkich
moich planów.
— Mapy? — zapytał szybko Dumbledore. — Jakiej mapy?
— Mapy Hogwartu. Potter zobaczył mnie na niej. Zobaczył, jak pewnej nocy
kradn˛e z gabinetu Snape’a składniki eliksiru wielosokowego. Wział
˛ mnie za mojego ojca, bo mamy takie same imiona. Tej samej nocy zabrałem mu map˛e. Powiedziałem mu, że mój ojciec nienawidzi czarnoksi˛eżników. Uwierzył, że mój ojciec
śledzi Snape’a. Czekałem przez tydzień na ojca. W końcu, pewnego wieczoru,
zobaczyłem na mapie, że wchodzi na teren Hogwartu. Naciagn
˛ ałem
˛
peleryn˛e-niewidk˛e i zszedłem, żeby si˛e z nim spotkać. Czaił si˛e na skraju Zakazanego Lasu.
Potem pojawili si˛e Potter z Krumem. Czekałem. Nie mogłem wyrzadzić
˛
krzywdy
Potterowi, był potrzebny mojemu panu. Potter pobiegł po Dumbledore’a. Oszołomiłem Kruma. Zabiłem ojca.
— Nieee! — j˛ekn˛eła Mrużka. — Paniczu Barty, paniczu Barty, co panicz mówi?
— Zabiłeś swojego ojca — powiedział cicho Dumbledore. — A co zrobiłeś
z ciałem?
— Zaniosłem do Zakazanego Lasu. Okryłem peleryna-niewidk
˛
a.˛ Miałem przy
sobie map˛e. Widziałem, jak Potter wbiega do zamku. Spotkał Snape’a. Później
przyłaczył
˛
si˛e do nich Dumbledore. Patrzyłem, jak Dumbledore wychodzi z zamku z Potterem. Wyszedłem z lasu, okrażyłem
˛
ich i niby przypadkiem si˛e na nich
natknałem.
˛
Powiedziałem Dumbledore’owi, że Snape powiedział mi, dokad
˛ pójść.
Dumbledore polecił mi odszukać ojca. Wróciłem po jego ciało. Spojrzałem na
map˛e. Kiedy wszyscy poszli, przetransmutowałem ciało mego ojca w kość. Zakopałem ja,˛ majac
˛ na sobie peleryn˛e-niewidk˛e, w świeżo skopanej ziemi przed
chatka˛ Hagrida.
Zaległo milczenie, tylko Mrużka nie przestawała szlochać.
— A dziś wieczorem. . . — rozległ si˛e w końcu głos Dumbledore’a.
— Powiedziałem, że sam zanios˛e Puchar Trójmagiczny do labiryntu przed
kolacja˛ — wyszeptał Barty Crouch. — Zamieniłem go w świstoklik. Wszystko
przebiegło zgodnie z planem mojego pana. Odzyskał swa˛ moc, a ja zostan˛e przez
niego wynagrodzony i wyniesiony ponad wszelkie marzenia czarodziejów.
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Jego twarz ponownie rozjaśnił uśmiech szaleńca i głowa mu opadła na rami˛e.
Mrużka załkała głośno u jego boku.

ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY SZÓSTY

Drogi si˛e rozchodza˛
Dumbledore wstał. Spojrzał ze wstr˛etem na Barty’ego Croucha, a potem jeszcze raz podniósł różdżk˛e. Wystrzeliły z niej sznury, które oplotły Croucha, kr˛epujac
˛ go ciasno.
— Minerwo, zaprowadz˛e teraz Harry’ego na gór˛e — rzekł, zwracajac
˛ si˛e do
profesor McGonagall. — Czy mog˛e ci˛e prosić, byś przez ten czas stan˛eła tu na
warcie?
— Oczywiście.
Profesor McGonagall miała taka˛ min˛e, jakby przed chwila˛ obserwowała kogoś
wymiotujacego.
˛
Kiedy jednak wyciagn˛
˛ eła różdżk˛e i wycelowała ja˛ w Barty’ego
Croucha, r˛eka jej nie drżała.
— Severusie, powiedz pani Pomfrey, żeby tutaj zeszła. Musimy przenieść
Alastora Moody’ego do skrzydła szpitalnego. Potem idź na błonia, znajdź Korneliusza Knota i przyprowadź go tutaj. Na pewno b˛edzie chciał przesłuchać Croucha osobiście. Powiedz mu, że gdyby mnie potrzebował, to za pół godziny b˛ed˛e
w skrzydle szpitalnym.
Snape skinał
˛ w milczeniu głowa˛ i wyszedł z pokoju.
— Harry — powiedział łagodnie Dumbledore.
Harry wstał i zachwiał si˛e; ból w nodze, o którym zapomniał, słuchajac
˛ Croucha, teraz wrócił z cała˛ moca.˛ Zdał sobie też spraw˛e z tego, że cały si˛e trz˛esie.
Dumbledore złapał go pod rami˛e i wyprowadził na ciemny korytarz.
— Chc˛e, żebyś najpierw poszedł ze mna˛ do mojego gabinetu, Harry — powiedział cicho. — Syriusz czeka tam na ciebie.
Harry kiwnał
˛ głowa.˛ Wciaż
˛ był oszołomiony i wszystko, co si˛e wokół niego
działo, wydawało mu si˛e całkowicie nierealne, ale nie przejmował si˛e tym; nawet
go to cieszyło. Nie chciał myśleć o tym, co wydarzyło si˛e od chwili, gdy po raz
pierwszy dotknał
˛ Pucharu Trójmagicznego. Nie chciał być zmuszony do analizowania wspomnień, żywych i ostrych jak fotografie, które wciaż
˛ migały mu przed
oczami. Szalonooki Moody w kufrze. Glizdogon, kulacy
˛ si˛e na ziemi, tulacy
˛ do
piersi kikut swojej r˛eki. Voldemort, podnoszacy
˛ si˛e z kotła. Cedrik. . . martwy. . .
Cedrik, proszacy,
˛ by oddać jego ciało rodzicom. . .
— Panie profesorze — wymamrotał — gdzie sa˛ państwo Diggory?
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— Z profesor Sprout — odpowiedział Dumbledore. Jego glos, tak spokojny i opanowany w trakcie przesłuchiwania Barty’ego Croucha, teraz lekko zadrżał. — Jest opiekunka˛ domu Cedrika i znała go najlepiej.
Doszli do kamiennej chimery. Dumbledore podał hasło i posag
˛ odsunał
˛ si˛e
w bok, odsłaniajac
˛ wejście. Weszli po spiralnych schodach i stan˛eli przed d˛ebowymi drzwiami. Dumbledore otworzył je.
Stał tam Syriusz. Twarz miał blada˛ i wychudła,˛ jak wówczas, gdy uciekł z Azkabanu. Natychmiast do nich podszedł.
— Harry, nic ci nie jest? Wiedziałem. . . Wiedziałem, że coś takiego. . . Co si˛e
stało?
R˛ece mu drżały, gdy doprowadził Harry’ego do fotela przed biurkiem i pomógł mu w nim usiaść.
˛
— Co si˛e stało? — powtórzył, bardziej natarczywym tonem.
Dumbledore zaczał
˛ mu opowiadać o tym, co wyznał Barty Crouch. Harry prawie tego nie słyszał. Był śmiertelnie zm˛eczony, bolały go wszystkie kości, pragnał
˛ tylko jednego: żeby już nikt nic od niego nie chciał, żeby mógł siedzieć tu
tak długo, aż zaśnie, bo wówczas nie b˛edzie już musiał ani myśleć, ani czuć czegokolwiek.
Usłyszał szelest skrzydeł. Feniks Fawkes sfrunał
˛ ze swojej żerdzi, przeleciał
przez pokój i wyladował
˛
na jego kolanie.
— Och, Fawkes — westchnał
˛ cicho Harry.
Pogładził feniksa po bajecznie kolorowym grzbiecie, szkarłatnym i złotym.
Fawkes mrugnał
˛ do niego. Jego ciepły ci˛eżar przynosił dziwna˛ ulg˛e i spokój.
Dumbledore zamilkł. Usiadł za biurkiem, naprzeciw Harry’ego. Patrzył na
niego, ale Harry unikał jego spojrzenia, bo wiedział, że teraz zaczna˛ si˛e pytania
i Dumbledore zmusi go do przeżycia tego wszystkiego na nowo.
— Harry, musz˛e si˛e dowiedzieć, co wydarzyło si˛e od chwili, gdy dotknałeś
˛
świstoklika w labiryncie.
— Nie możemy z tym poczekać do rana? — zapytał szorstko Syriusz. Położył
dłoń na ramieniu Harry’ego. — Niech si˛e prześpi. Niech odpocznie.
Harry poczuł fal˛e wdzi˛eczności wobec Syriusza, ale Dumbledore nie zwrócił
uwagi na jego słowa. Wychylił si˛e ku Harry’emu, a ten, bardzo niech˛etnie, podniósł głow˛e i spojrzał w niebieskie oczy.
— Gdybym sadził,
˛
że mog˛e ci pomóc — powiedział łagodnie Dumbledore —
pograżaj
˛ ac
˛ ci˛e w zaczarowanym śnie i pozwalajac
˛ ci zapomnieć na chwil˛e o tym
wszystkim, zrobiłbym to na pewno. Ale wiem, że to ci nie pomoże. Zagłuszanie
bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojona˛ siła.˛ Okazałeś wielkie m˛estwo, okazałeś wi˛ecej m˛estwa, niż mogłem si˛e po tobie spodziewać. Prosz˛e ci˛e,
byś jeszcze raz je okazał. Prosz˛e ci˛e, byś mi opowiedział, co si˛e wydarzyło.
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Feniks wydał z siebie jeden cichy, rozedrgany dźwi˛ek, a Harry poczuł si˛e tak,
jakby mu do żoładka
˛
wpadła kropla goracego
˛
płynu, rozgrzewajac
˛ go i dodajac
˛
mu siły.
Wział
˛ gł˛eboki oddech i zaczał
˛ opowiadać. A kiedy mówił, obrazy wszystkiego, co przeżył tej nocy, zacz˛eły przesuwać si˛e przed jego oczami: zobaczył
pryskajac
˛ a˛ iskrami powierzchni˛e eliksiru, który wskrzesił Voldemorta, zobaczył
śmierciożerców, aportujacych
˛
si˛e mi˛edzy grobami, zobaczył ciało Cedrika, leżace
˛
na ziemi obok pucharu.
Kilkakrotnie Syriusz wydał z siebie taki odgłos, jakby chciał coś powiedzieć,
ale za każdym razem Dumbledore uciszał go r˛eka,˛ a Harry był z tego zadowolony,
bo łatwiej mu było nie przerywać, jak już raz zaczał
˛ mówić. Odczuwał nawet
pewna˛ ulg˛e: jakby wyrzucał z siebie coś trujacego.
˛
Nie było to łatwe, a nawet
dużo go to kosztowało, ale wiedział, że kiedy już skończy, poczuje si˛e o wiele
lepiej.
Kiedy jednak opowiedział o tym, jak Glizdogon przebił mu rami˛e nożem, Syriuszowi wyrwał si˛e z gardła okrzyk, a Dumbledore zerwał si˛e z fotela tak szybko,
że Harry aż si˛e wzdrygnał.
˛ Profesor okrażył
˛ biurko i kazał mu wyciagn
˛ ać
˛ r˛ek˛e.
Harry pokazał rozerwany r˛ekaw, a pod nim ran˛e.
— Powiedział, że jak użyje mojej krwi, wzmocni go to o wiele bardziej, niż
gdyby użył krwi kogoś innego. Powiedział, że on też skorzysta z tej. . . z tej tarczy
ochronnej, w która˛ wyposażyła mnie moja matka. . . I rzeczywiście, mógł mnie
dotknać.
˛ . . i nic mu si˛e nie stało. . . Dotknał
˛ mojego policzka.
Przez chwil˛e wydawało mu si˛e, że dostrzega błysk triumfu w oczach Dumbledore’a, ale natychmiast uznał, że musiało to być przywidzenie, bo gdy profesor
wrócił za biurko, wygladał
˛ na człowieka bardzo starego i bardzo zm˛eczonego.
— Ach, wi˛ec to tak — powiedział, siadajac
˛ w swoim fotelu. — Voldemort
pokonał t˛e szczególna˛ barier˛e. Mów dalej, Harry.
I Harry opowiadał dalej. O tym, jak Voldemort wynurzył si˛e z kotła; powtórzył też to, co zapami˛etał z jego mowy do śmierciożerców. Potem opowiedział,
jak Voldemort go rozwiazał,
˛
jak oddał mu różdżk˛e i kazał przygotować si˛e do
pojedynku.
Kiedy jednak doszedł do tego momentu, w którym ich różdżki połaczył
˛
złoty
promień, stwierdził, że trudno mu mówić dalej. Znowu ujrzał to wszystko, co wyszło z różdżki Voldemorta. Zobaczył Cedrika, tego starca, Bert˛e Jorkins. . . swoja˛
matk˛e. . . ojca. . .
Poczuł ulg˛e, gdy Syriusz przerwał milczenie.
— Różdżki si˛e połaczyły?
˛
— powiedział, spogladaj
˛ ac
˛ to na Harry’ego, to na
Dumbledore’a. — Dlaczego?
Dumbledore miał kamienna˛ twarz.
— Priori incantatem — mruknał
˛ cicho.

442

Jego oczy spotkały si˛e z oczami Harry’ego. Przez chwil˛e było tak, jakby połaczył
˛
ich promień wzajemnego zrozumienia.
— Efekt cofni˛ecia zakl˛eć? — zapytał ostro Syriusz.
— Właśnie. Obie różdżki miały ten sam rdzeń. W każdej było pióro z ogona tego samego feniksa. Tego feniksa — dodał, wskazujac
˛ na szkarłatno-złotego
ptaka, siedzacego
˛
spokojnie na kolanie Harry’ego.
— Pióro z mojej różdżki pochodzi od Fawkesa? — zdumiał si˛e Harry.
— Tak. Jak tylko opuściłeś sklep pana Ollivandera cztery lata temu, napisał
mi, że kupiłeś t˛e druga˛ różdżk˛e.
— Wi˛ec co si˛e staje, kiedy różdżka spotyka swoja˛ siostr˛e? — zapytał Syriusz.
— Obie różdżki przestaja˛ wówczas działać tak, jak powinny. Nie działaja˛ przeciw sobie. Jeśli jednak ich właściciele zmusza˛ je do walki. . . dochodzi do bardzo
dziwnego efektu. Jedna z różdżek zmusza druga˛ do odtworzenia zakl˛eć, które
wykonała. . . w odwrotnej kolejności, rzecz jasna. Najpierw ostatnie. . . potem te,
które je poprzedzały. . .
Spojrzał pytajaco
˛ na Harry’ego, a ten pokiwał głowa.˛
— A to oznacza — powiedział powoli Dumbledore, utkwiwszy wzrok w twarzy Harry’ego — że musiała si˛e pojawić jakaś forma Cedrika.
Harry znowu skinał
˛ głowa.˛
— Diggory ożył? — zapytał żywo Syriusz.
— Żadne zakl˛ecie nie jest w stanie ożywić umarłego — odrzekł ponuro Dumbledore. — To raczej coś w rodzaju powracajacego
˛
echa. Z różdżki wyłonił si˛e
cień żywego Cedrika. . . nie myl˛e si˛e, Harry?
— Przemówił do mnie — powiedział Harry, który nagle znowu zaczał
˛
drżeć. — Duch Cedrika. . . widmo. . . nie wiem. . . ale przemówił.
— Echo — rzekł Dumbledore — które zachowało wyglad
˛ i charakter Cedrika. Podejrzewam, że pojawiły si˛e również inne takie formy. . . dawniejsze ofiary
różdżki Voldemorta. . .
— Jakiś starzec — powiedział Harry, czujac
˛ wciaż
˛ ucisk w gardle. — Berta
Jorkins. I. . .
— Twoi rodzice? — zapytał cicho Dumbledore.
— Tak.
Syriusz ściskał go teraz tak mocno za rami˛e, że poczuł ból.
— Ostatnie morderstwa, których dokonano za pomoca˛ tej różdżki. — Dumbledore pokiwał głowa.˛ — W odwróconej kolejności. Pojawiłoby si˛e wi˛ecej, gdybyś nie przerwał połaczenia.
˛
Co robiły te echa?
Harry opisał, jak wyłaniajace
˛ si˛e z końca różdżki postacie krażyły
˛
wzdłuż złotej sieci, jak Voldemort zdawał si˛e ich l˛ekać, jak cień ojca Harry’ego powiedział
mu, co robić, jak Cedrik wypowiedział swoje ostatnie życzenie.
W tym momencie głos odmówił mu posłuszeństwa. Obejrzał si˛e na Syriusza
i zobaczył, że ten ukrył twarz w dłoniach.
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Nagle uświadomił sobie, że Fawkes nie siedzi już na jego kolanie. Sfrunał
˛
na podłog˛e i oparł swa˛ pi˛ekna˛ główk˛e o jego zraniona˛ nog˛e. Grube, perliste łzy
skapywały z jego oczu na ran˛e po ukaszeniu
˛
pajaka.
˛ Ból ustał. Rana znikn˛eła.
Noga była zdrowa.
— Powtórz˛e raz jeszcze — rzekł Dumbledore, gdy feniks wzbił si˛e w powietrze i usiadł na żerdzi przy drzwiach. — Okazałeś m˛estwo, jakiego si˛e po tobie
nie spodziewałem, Harry. Okazałeś m˛estwo równe temu, jakie okazali ci, którzy
ponieśli śmierć, walczac
˛ z Voldemortem, gdy był w pełni swojej mocy. Podźwignałeś
˛ ci˛eżar, którego by nie podźwignał
˛ niejeden dorosły czarodziej. I dałeś nam
to wszystko, czego mieliśmy prawo oczekiwać. Pójdziesz teraz ze mna˛ do skrzydła szpitalnego. Nie chc˛e, żebyś tej nocy wrócił do swojego dormitorium. Eliksir
usypiajacy
˛ i troch˛e spokoju. . . Syriuszu, zostaniesz przy nim?
Syriusz skinał
˛ głowa˛ i wstał. Znowu zamienił si˛e w wielkiego czarnego psa
i wyszedł za Harrym i Dumbledore’em z gabinetu, towarzyszac
˛ im na schodach,
a potem w drodze do skrzydła szpitalnego.
Kiedy Dumbledore otworzył drzwi, Harry ujrzał pania˛ Weasley, Billa, Rona
i Hermion˛e, otaczajacych
˛
przerażona˛ pania˛ Pomfrey. Wszystko wskazywało na
to, że wypytywali ja,˛ gdzie jest Harry i co mu si˛e stało.
Wszyscy obrócili si˛e gwałtownie, gdy Harry, Dumbledore i czarny pies weszli
do środka. Pani Weasley krzykn˛eła zduszonym głosem:
— Harry! Och, Harry. . .
Pobiegła ku niemu, ale Dumbledore szybko stanał
˛ pomi˛edzy nimi.
— Molly — powiedział, podnoszac
˛ r˛ek˛e — wysłuchaj mnie przez chwil˛e.
Harry przeszedł tej nocy straszliwa˛ prób˛e. Dopiero co wszystko mi opowiedział.
Teraz potrzebuje tylko snu i spokoju. Jeśli zechce, byście przy nim zostali —
dodał, patrzac
˛ na Rona, Hermion˛e i Billa — możecie zostać. Ale nie wypytujcie
go o nic, dopóki nie b˛edzie gotów udzielić wam odpowiedzi, a nie sadz˛
˛ e, by był
gotów tej nocy.
Pani Weasley kiwn˛eła głowa.˛ Była bardzo blada.
Odwróciła si˛e do Rona, Hermiony i Billa i spojrzała na nich tak, jakby hałasowali.
— Słyszeliście? — sykn˛eła. — Potrzebuje spokoju!
— Panie dyrektorze — powiedziała pani Pomfrey, spogladaj
˛ ac
˛ na czarnego
psa — czy mog˛e zapytać, co. . .
— Ten pies pozostanie przy Harrym — przerwał jej Dumbledore. — Zapewniam pania,˛ że jest bardzo dobrze wytresowany. Poczekam, Harry, aż znajdziesz
si˛e w łóżku.
Harry poczuł niewymowna˛ wdzi˛eczność do Dumbledore’a za to, że poprosił
wszystkich, by nie zadawali mu pytań. Ich towarzystwo sprawiało mu przyjemność, ale po prostu nie mógł znieść myśli o wyjaśnianiu im wszystkiego, o wyrzucaniu z siebie tego wszystkiego jeszcze raz.
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— Wróc˛e do ciebie, jak tylko porozmawiam z Knotem, Harry — powiedział
Dumbledore. — Wolałbym, żebyś jutro jeszcze tu pozostał, chc˛e najpierw przemówić do całej szkoły.
I wyszedł. Kiedy pani Pomfrey poprowadziła Harry’ego do najbliższego łóżka, dostrzegł nieruchome ciało prawdziwego Moody’ego, spoczywajace
˛ na łóżku
w samym końcu pokoju. Drewniana noga i magiczne oko spoczywały na szafce
nocnej.
— Nic mu nie jest? — zapytał.
— Wyzdrowieje — odpowiedziała pani Pomfrey, podajac
˛ Harry’emu piżam˛e
i zaciagaj
˛ ac
˛ zasłony wokół łóżka.
Zdjał
˛ szat˛e, wciagn
˛ ał
˛ piżam˛e i położył si˛e. Ron, Hermiona, Bill, pani Weasley
i czarny pies usiedli na krzesłach po obu stronach łóżka. Ron i Hermiona przypatrywali mu si˛e uważnie, troch˛e tak, jakby si˛e go bali.
— Nic mi nie jest — powiedział im. — Jestem tylko zm˛eczony.
Oczy pani Weasley wypełniły si˛e łzami, gdy zupełnie niepotrzebnie wygładzała mu pościel.
Wróciła pani Pomfrey, niosac
˛ czark˛e i mała˛ butelk˛e z jakimś fioletowym płynem.
— Musisz to wszystko wypić, Harry. To eliksir usypiajacy.
˛ Nie b˛edziesz miał
po nim żadnych snów.
Harry wział
˛ od niej czark˛e i wypił kilka łyków. Natychmiast poczuł senność.
Wszystko wokoło zamgliło si˛e, lampy w sali szpitalnej zamrugały do niego przyjaźnie przez zasłony wokół łóżka, ciało zapadło si˛e gł˛ebiej w miłe ciepło puchowego materaca. Zanim zdołał wypić wszystko, zanim zdażył
˛ wypowiedzieć choćby jeszcze jedno słowo, pograżył
˛ si˛e w gł˛ebokim śnie.
*

*

*

Obudził si˛e tak rozkosznie rozgrzany i tak jeszcze senny, że nie otwierał oczu,
czekajac,
˛ aż zaśnie ponownie. W pokoju było dość ciemno; był pewny, że wciaż
˛
jest noc i czuł si˛e tak, jakby nie spał zbyt długo.
A potem usłyszał wokół siebie szepty.
— Obudza˛ go, jeśli si˛e nie przymkna!
˛
— Dlaczego tak wrzeszcza?
˛ Przecież już chyba nic wi˛ecej nie mogło si˛e stać,
prawda?
Harry otworzył oczy. Ktoś musiał mu zdjać
˛ okulary, bo widział wszystko jak
przez mgł˛e. Zobaczył rozmazane sylwetki pani Weasley i Billa. Pani Weasley stała
tuż przy jego łóżku.
— To głos Knota — wyszeptała. — A to chyba Minerwy McGonagall, tak?
O co si˛e tak kłóca?
˛
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Teraz i Harry usłyszał te głosy: dwoje ludzi wrzeszczało na siebie, zbliżajac
˛
si˛e do skrzydła szpitalnego.
— To godne pożałowania, Minerwo, ale jednak. . .
— Nie powinieneś go wprowadzać do zamku! — rykn˛eła profesor McGonagall. — Jak Dumbledore dowie si˛e o tym. . .
Drzwi otworzyły si˛e z hukiem. Nikt nie zauważył, że Harry usiadł na łóżku
i założył okulary, bo kiedy Bill rozsunał
˛ zasłony, wszyscy wpatrywali si˛e w drzwi.
Do sali wpadł Knot, a za nim McGonagall i Snape.
— Gdzie jest Dumbledore? — zapytał ostro Knot.
— Nie ma go tutaj — odpowiedziała gniewnie pani Weasley. — To jest sala
szpitalna, panie ministrze, i chyba powinien pan. . .
Drzwi ponownie si˛e otworzyły i tym razem wpadł Dumbledore.
— Co si˛e stało? — zapytał ostrym tonem, patrzac
˛ to na Knota, to na profesor
McGonagall. — Dlaczego ich niepokoicie? Minerwo, jestem bardzo zaskoczony. . . prosiłem ci˛e, żebyś pilnowała Barty’ego Croucha. . .
— Nie ma już potrzeby go pilnować, Dumbledore! — krzykn˛eła. — Pan minister już o to zadbał!
Harry jeszcze nigdy nie widział profesor McGonagall w takim stanie. Widać
było, że całkowicie utraciła nad soba˛ panowanie, na jej policzkach wykwitły purpurowe plamy, dłonie miała zaciśni˛ete w pi˛eści i dygotała ze złości.
— Kiedy powiedzieliśmy panu Knotowi, że schwytaliśmy śmierciożerc˛e odpowiedzialnego za ostatnie wydarzenia — powiedział Snape cichym głosem —
uznał, że jego osobiste bezpieczeństwo zostało zagrożone. Uparł si˛e, by wezwać
dementora, by towarzyszył mu, gdy wejdzie do zamku. Zabrał go ze soba˛ do gabinetu, gdzie Barty Crouch. . .
— Mówiłam mu, że nigdy si˛e na to nie zgodzisz, Albusie! — zagrzmiała profesor McGonagall. — Powiedziałam mu, że nigdy byś nie pozwolił wejść do zamku żadnemu dementorowi, ale. . .
— Droga pani! — ryknał
˛ Knot, który też był rozwścieczony, jak jeszcze nigdy
przedtem. — Jako minister magii sam mog˛e decydować o tym, czy mam mieć
ochron˛e podczas przesłuchania potencjalnie niebezpiecznego. . .
Ale jego głos zagłuszył krzyk profesor McGonagall.
— Gdy tylko ten. . . to coś. . . wkroczyło do gabinetu — wrzasn˛eła, dygocac
˛
cała ze złości — rzuciło si˛e na Croucha i. . .
Harry poczuł lodowaty ucisk w żoładku,
˛
gdy profesor McGonagall szukała
słów, by opisać to, co si˛e stało. Dla niego nie musiała kończyć zdania. Wiedział, co
zrobił dementor. Obdarzył Barty’ego Croucha swoim śmiertelnym pocałunkiem.
Wyssał z niego dusz˛e. Teraz Crouch był tylko roślina.˛
— Z tego wszystkiego, co o nim wiemy, żadna to strata! — wybuchnał
˛
Knot. — Jest odpowiedzialny za kilka mordów!
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— Ale nie może już złożyć zeznań, Korneliuszu — powiedział Dumbledore.
Wpatrywał si˛e w Knota, jakby zobaczył go po raz pierwszy w życiu. — Nie może
zeznać, dlaczego zabił tych ludzi.
— Dlaczego ich zabił? To chyba żadna tajemnica! — ryknał
˛ Knot. — To był
groźny szaleniec! Z tego, co powiedzieli mi Minerwa i Severus, wynika, że wydawało mu si˛e, że robi to na polecenie Sam-Wiesz-Kogo!
— Lord Voldemort rzeczywiście wydawał mu polecenia, Korneliuszu — powiedział Dumbledore. — Śmierć tych ludzi była tylko ubocznym skutkiem planu
odzyskania pełni mocy przez Voldemorta. Plan si˛e powiódł. Voldemort odzyskał
swoje dawne ciało.
Knot wygladał,
˛
jakby go oblano wiadrem zimnej wody. Mrugajac
˛ oczami,
spojrzał na Dumbledore’a tak, jakby nie uwierzył w to, co usłyszał.
— Sam-Wiesz-Kto powrócił? — wymamrotał, wciaż
˛ wytrzeszczajac
˛ oczy na
Dumbledore’a. — To absurdalne. Daj spokój, Dumbledore. . .
— Minerwa i Severus na pewno ci powiedzieli, że wysłuchaliśmy zeznań Barty’ego Croucha, jakie złożył, znajdujac
˛ si˛e pod działaniem veritaserum. Opowiedział nam, jak zdołał uciec z Azkabanu i jak Voldemort, dowiedziawszy si˛e od
Berty Jorkins o jego kryjówce, przybył do domu jego ojca i uwolnił go, a potem wykorzystał do porwania Harry’ego. Powtarzam, plan si˛e powiódł. Crouch
pomógł Voldemortowi odzyskać moc.
— Posłuchaj, Dumbledore — powiedział Knot, a Harry ze zdumieniem dostrzegł lekki uśmiech na jego twarzy — przecież chyba sam w to nie wierzysz.
Sam-Wiesz-Kto powrócił? Daj spokój. . . daj spokój. . . Oczywiście Crouch mógł
być przekonany, że działa na polecenie Sam-Wiesz-Kogo, ale wierzyć takiemu
szaleńcowi. . . Dumbledore. . .
— Kiedy Harry dotknał
˛ Pucharu Trójmagicznego, został przeniesiony prosto
do Voldemorta. Był świadkiem jego odrodzenia si˛e do nowego życia. Wyjaśni˛e ci
to, jeśli pójdziesz ze mna˛ do mojego gabinetu. — Zerknał
˛ na Harry’ego i zobaczył,
że si˛e obudził, ale potrzasn
˛ ał
˛ głowa˛ i dodał: — Obawiam si˛e, że nie mog˛e ci teraz
pozwolić na przesłuchiwanie Harry’ego.
Knot nadal dziwnie si˛e uśmiechał. Spojrzał na Harry’ego, potem na Dumbledore’a i rzekł:
— Wi˛ec jesteś gotów uwierzyć Harry’emu?
Zapadła cisza, która˛ przerwało głuche warczenie Syriusza. Zjeżył sierść i obnażył kły, wpatrujac
˛ si˛e w Knota.
— Oczywiście, że mu wierz˛e — rzekł Dumbledore; teraz oczy mu zapłon˛eły. — Wysłuchałem wyznania Croucha i wysłuchałem opowieści Harry’ego o tym,
co si˛e wydarzyło, gdy dotknał
˛ Pucharu Trójmagicznego. Obie wersje do siebie pasuja˛ i wyjaśniaja,˛ co si˛e stało od czasu znikni˛ecia Berty Jorkins zeszłego lata.
Z twarzy Knota nie znikał dziwny uśmiech. Jeszcze raz spojrzał na Harry’ego,
zanim przemówił:
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— Wi˛ec jesteś gotów uwierzyć, że Lord Voldemort wrócił, opierajac
˛ si˛e na
słowach obłakanego
˛
mordercy i chłopca, który. . . no. . .
Ponownie zerknał
˛ na Harry’ego, a ten nagle zrozumiał.
— Pan czytał artykuł Rity Skeeter, panie Knot — powiedział cicho.
Ron, Hermiona, pani Weasley i Bill aż podskoczyli. Żadne z nich nie zdawało
sobie sprawy z tego, że Harry nie śpi.
Knot poczerwieniał lekko, ale min˛e miał wyzywajac
˛ a.˛
— A jeśli nawet, to co z tego? — zapytał, patrzac
˛ na Dumbledore’a. — A jeśli odkryłem, że starasz si˛e ukryć pewne fakty dotyczace
˛ tego chłopca? Mow˛e
w˛eżów, na przykład? Te wszystkie dziwne ataki. . .
— Odnosz˛e wrażenie, że mówisz o jego bliźnie, która czasami daje o sobie
znać? — zapytał chłodno Dumbledore.
— A wi˛ec przyznajesz, że jednak odczuwa bóle, tak? — powiedział szybko
Knot. — Bóle głowy? Nocne koszmary? Być może. . . halucynacje?
— Posłuchaj mnie, Korneliuszu — rzekł Dumbledore, robiac
˛ krok w jego kierunku, a Harry jeszcze raz odczuł promieniujac
˛ a˛ z niego dziwna˛ moc czy władz˛e,
jak wówczas, gdy oszołomił młodego Croucha. — Harry jest tak samo zdrowy na
umyśle, jak ty czy ja. Ta blizna na czole nie zaćmiła mu mózgu. Sadz˛
˛ e, że zaczyna go boleć, kiedy Lord Voldemort jest w pobliżu albo ma szczególnie mordercze
zamiary.
Knot cofnał
˛ si˛e o pół kroku, ale nadal patrzył na Dumbledore’a wyzywajaco.
˛
— Wybacz mi, Dumbledore, ale nie słyszałem o bliźnie po złowrogim zakl˛eciu, która działa jak alarm ostrzegajacy
˛ przed. . .
— Ja widziałem Voldemorta, widziałem, jak si˛e odrodził! — krzyknał
˛ Harry.
Chciał zerwać si˛e z łóżka, ale pani Weasley powstrzymała go siła.˛ — Widziałem
śmierciożerców! Mog˛e panu podać ich nazwiska! Lucjusz Malfoy. . .
Snape poruszył si˛e niespokojnie, ale gdy Harry na niego spojrzał, utkwił z powrotem wzrok w Knocie.
— Malfoy został oczyszczony z zarzutów! — powiedział Knot urażonym tonem. — To bardzo stara rodzina. . . Wspaniałomyślne darowizny. . .
— Macnair!
— Też został uniewinniony! Pracuje w Ministerstwie Magii!
— Avery. . . Nott. . . Crabbe. . . Goyle. . .
— Powtarzasz nazwiska tych, których trzynaście lat temu oskarżono o to, że
sa˛ śmierciożercami! Mogłeś je znaleźć w starych aktach sadowych!
˛
Na miłość
boska,˛ Dumbledore! W zeszłym roku ten chłopiec też plótł jakieś bzdury wyssane
z palca. Teraz mierzy wyżej, oskarża bezpodstawnie ludzi, a ty w to wszystko
wierzysz. . . Ten chłopiec potrafi rozmawiać z w˛eżami, Dumbledore, a ty nadal
uważasz, że można mu wierzyć?
— Ty głupcze! — rykn˛eła profesor McGonagall. — Cedrik Diggory! Pan Crouch! To nie sa˛ przypadkowe ofiary szaleńca!
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— Nie widz˛e cienia dowodu na to, że jest inaczej! — krzyknał
˛ wojowniczo
Knot, purpurowy na twarzy. — Zdaje mi si˛e, że wy wszyscy chcecie koniecznie
wywołać panik˛e, która zdestabilizuje wszystko, co wypracowaliśmy przez ostatnie trzynaście lat!
Harry nie mógł uwierzyć w to, co słyszał. Zawsze uważał Knota za porzadne˛
go człowieka, troch˛e zarozumiałego, troch˛e blagiera, ale z natury dobrodusznego.
A teraz stał przed nim niski, rozeźlony czarodziej, uparcie odmawiajacy
˛ pogodzenia si˛e z perspektywa˛ zniszczenia jego wygodnego i uporzadkowanego
˛
świata —
uwierzenia, że Voldemort powrócił.
— Voldemort powrócił — powtórzył Dumbledore. — Jeśli po prostu pogodzisz si˛e z tym faktem i podejmiesz właściwe kroki, możemy jeszcze opanować
sytuacj˛e i zapobiec kl˛esce. Pierwszym i koniecznym krokiem jest pozbawienie
dementorów kontroli nad Azkabanem. . .
— Co za bzdury! — żachnał
˛ si˛e Knot. — Usunać
˛ dementorów! Wylano by
mnie ze stanowiska, gdybym coś takiego zaproponował! Połowa z nas śpi w nocy
spokojnie tylko dlatego, że dementorzy strzega˛ Azkabanu!
— A druga połowa wcale nie śpi spokojnie, wiedzac,
˛ że ty, Korneliuszu, powierzyłeś opiek˛e nad najbardziej niebezpiecznymi zwolennikami Lorda Voldemorta istotom, które przyłacz
˛ a˛ si˛e do niego, gdy tylko je wezwie! Nie łudź si˛e,
nie pozostana˛ ci wierni! Voldemort może im zaoferować o wiele wi˛ecej niż ty!
A jak b˛edzie miał za soba˛ dementorów i swoich dawnych zwolenników, trudno
nam b˛edzie go powstrzymać! Odzyska pot˛eg˛e, jaka˛ miał trzynaście lat temu!
Knot otwierał i zamykał usta, jakby żadne słowo nie mogło wyrazić jego oburzenia.
— Drugim krokiem, który musisz podjać,
˛ i to natychmiast — ciagn
˛ ał
˛ Dumbledore — jest wysłanie posłów do olbrzymów.
— Posłów do olbrzymów? — wrzasnał
˛ Knot piskliwym głosem. — Cóż to
znowu za wariactwo?
— Trzeba wyciagn
˛ ać
˛ do nich przyjazna˛ r˛ek˛e, zanim b˛edzie za późno, bo inaczej Voldemort zdoła ich przekonać, jak to już raz uczynił, że tylko on jeden spośród wszystkich czarodziejów przyzna im wszelkie prawa i wolności!
— Ty chyba nie mówisz poważnie! — wydyszał Knot, kr˛ecac
˛ głowa˛ i odsuwajac
˛ si˛e jeszcze bardziej od Dumbledore. — Jeśli społeczność czarodziejów dowie
si˛e, że chc˛e si˛e porozumieć z olbrzymami. . . Dumbledore, przecież wszyscy ich
nienawidza.˛ . . To byłby koniec mojej kariery. . .
— Jesteś ślepy — powiedział dobitnie Dumbledore; aura mocy wokół niego
znowu stała si˛e wyczuwalna, a oczy mu zapłon˛eły. — Jesteś ślepy, Korneliuszu,
zaślepiła ci˛e miłość do urz˛edu, jaki piastujesz! Przywiazujesz
˛
zbyt wielka˛ wag˛e,
zawsze tak było, do tak zwanej czystości krwi! Nie potrafisz zrozumieć, że nie jest
ważne, kim kto si˛e urodził, ale czym si˛e stał! Twój dementor właśnie wykończył
ostatniego potomka najstarszego rodu czystej krwi. Wystarczy tylko pomyśleć,
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co ten człowiek zrobił ze swoim życiem! Powiadam ci, Korneliuszu, podejmij
kroki, o których ci wspomniałem, a zapami˛etaja˛ ciebie, bez wzgl˛edu na to, czy
b˛edziesz nadal piastował ten urzad,
˛ czy nie, jako najdzielniejszego i najwi˛ekszego
ministra magii, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. A jak ich nie podejmiesz, historia
zapami˛eta ci˛e jako człowieka, który stanał
˛ bezczynnie z boku i dał Voldemortowi
druga˛ szans˛e na zniszczenie tego świata, który z takim wysiłkiem próbowaliśmy
odbudować!
— To obł˛ed — wyszeptał Knot, wciaż
˛ si˛e cofajac.
˛ — Ty chyba zwariowałeś. . .
Zapadła cisza. Pani Pomfrey zamarła przy łóżku Harry’ego, zatykajac
˛ sobie
r˛ekami usta. Pani Weasley wciaż
˛ pochylała si˛e nad Harrym, trzymajac
˛ go za rami˛e, by powstrzymać go od wstania z łóżka. Bill, Ron i Hermiona wytrzeszczali
oczy na Knota.
— Jeśli za wszelka˛ cen˛e chcesz pozostać ślepy, Korneliuszu — rzekł Dumbledore — to dotarliśmy do miejsca, w którym nasze drogi musza˛ si˛e rozejść. Rób,
co uważasz za słuszne. Ja też zrobi˛e to, co, uważam za słuszne.
W jego głosie nie było ani cienia groźby; zabrzmiało to jak zwykłe stwierdzenie faktu, ale Knot najeżył si˛e, jakby Dumbledore zbliżał si˛e do niego z wycia˛
gni˛eta˛ różdżka.˛
— A teraz ty mnie posłuchaj, Dumbledore — powiedział, wymachujac
˛ ostrzegawczo palcem. — Zawsze dawałem ci wolna˛ r˛ek˛e. Miałem dla ciebie wiele szacunku. Mogłem si˛e nie zgadzać z wieloma twoimi decyzjami, ale milczałem. Niewiele jest osób, które by pozwoliły zatrudniać ci wilkołaki, trzymać w Hogwarcie
Hagrida lub decydować o tym, czego uczyć w tej szkole, bez uzgodnienia tego
z ministerstwem. Jeśli jednak zamierzasz działać przeciwko mnie. . .
— Jedyna˛ osoba,˛ przeciw której zamierzam działać — przerwał mu Dumbledore — jest Lord Voldemort. Jeśli i ty jesteś przeciw niemu, to pozostaniemy po
tej samej stronie.
Knot milczał, jakby nie potrafił znaleźć na to odpowiedzi. Przez chwil˛e kiwał
si˛e na stopach, obracajac
˛ w r˛ekach melonik. W końcu powiedział z błagalna˛ nuta˛
w głosie:
— On nie mógł wrócić, Dumbledore, on po prostu nie mógł. . .
Nagle Snape drgnał
˛ i podszedł do niego szybkim krokiem, podwijajac
˛ lewy
r˛ekaw. Pokazał obnażone przedrami˛e Knotowi, który cofnał
˛ si˛e gwałtownie.
— Patrz — powiedział szorstko Snape. — Patrz. Mroczny Znak. Nie jest już
tak wyraźny, jak jeszcze godzin˛e temu, kiedy był całkiem czarny, ale wciaż
˛ go
widać. Czarny Pan wypalił taki znak każdemu śmierciożercy. Żeby si˛e nawzajem
rozpoznawać i żeby on mógł nas do siebie wezwać. Kiedy dotknał
˛ tego znaku na
ramieniu jakiegoś śmierciożercy, mieliśmy natychmiast deportować si˛e i aportować u jego boku. W ciagu
˛ tego roku mój znak stawał si˛e coraz bardziej wyraźny.
Karkarowa również. Jak myślisz, dlaczego Karkarow uciekł tej nocy? Obaj poczuliśmy, że pali nas ten znak. Obaj zrozumieliśmy, że on powrócił. Karkarow
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boi si˛e zemsty Czarnego Pana. Zdradził zbyt wielu śmierciożerców, by spodziewać si˛e miłego powitania. Knot cofnał
˛ si˛e i od niego. Potrzasał
˛ głowa.˛ Sprawiał
wrażenie, jakby nie uwierzył w ani jedno słowo Snape’a. Przez chwil˛e wpatrywał
si˛e z wyraźna˛ odraza˛ w ciemne znami˛e na jego przedramieniu, a potem spojrzał
na Dumbledore’a i wyszeptał:
— Nie wiem, o co ci chodzi, Dumbledore, tobie i twoim podwładnym, ale
usłyszałem już dość. Nie mam nic wi˛ecej do dodania. Jutro skontaktuj˛e si˛e z toba˛
w sprawie dalszego kierowania ta˛ szkoła.˛ Musz˛e wracać do ministerstwa.
Był już prawie przy drzwiach, kiedy nagle si˛e zatrzymał. Odwrócił si˛e i podszedł do łóżka Harry’ego.
— Twoja nagroda — powiedział krótko, wyjmujac
˛ z kieszeni wielka˛ sakiewk˛e
i rzucajac
˛ ja˛ na stolik przy łóżku. — Tysiac
˛ galeonów. Powinna si˛e odbyć uroczysta prezentacja zwyci˛ezcy, ale w tych okolicznościach. . .
Wcisnał
˛ na głow˛e melonik i wyszedł z sali szpitalnej, zatrzaskujac
˛ za soba˛
drzwi. Gdy tylko zniknał,
˛ Dumbledore odwrócił si˛e i spojrzał na grupk˛e otaczaja˛
ca˛ łóżko Harry’ego.
— Mamy sporo do zrobienia. Molly, chyba mog˛e liczyć na ciebie i Artura,
co?
— Oczywiście. — Pani Weasley była blada jak trup, ale jej głos zabrzmiał
bardzo zdecydowanie. — Artur dobrze Knota zna. W ministerstwie trzyma go
tylko sympatia do mugoli. Knot uważa, że Arturowi brakuje dumy, która˛ powinien
odznaczać si˛e każdy czarodziej.
— Wi˛ec musz˛e mu wysłać wiadomość. Trzeba powiadomić wszystkich, którzy moga˛ nam uwierzyć, a Artur łatwo dotrze do tych pracowników ministerstwa,
którzy nie sa˛ tak krótkowzroczni jak Knot.
— Ja powiadomi˛e tat˛e — powiedział Bill, wstajac.
˛ — Natychmiast.
— Świetnie. Opowiedz mu, co tutaj si˛e wydarzyło. Przekaż, że wkrótce skontaktuj˛e si˛e z nim osobiście. Ale niech zachowa dyskrecj˛e. Jak Knot dowie si˛e, że
mieszam si˛e w sprawy ministerstwa. . .
— Niech pan b˛edzie o to spokojny.
Bill klepnał
˛ Harry’ego w rami˛e, pocałował matk˛e w policzek, włożył płaszcz
i szybko wyszedł.
— Minerwo — powiedział Dumbledore — chc˛e si˛e jak najszybciej zobaczyć
z Hagridem. Niech przyjdzie do mojego gabinetu. I. . . z madame Maxime, jeśli
wyrazi na to zgod˛e. . . .
Profesor McGonagall kiwn˛eła głowa˛ i opuściła ich bez słowa.
— Poppy — zwrócił si˛e do pani Pomfrey — czy byłabyś tak uprzejma i zeszła
do gabinetu profesora Moody’ego? Myśl˛e, że zastaniesz tam domowa˛ skrzatk˛e,
Mrużk˛e, pograżon
˛ a˛ w rozpaczy. Zrób z nia,˛ co uważasz za słuszne, i zaprowadź
ja˛ z powrotem do kuchni. Zgredek na pewno si˛e nia˛ zaopiekuje.
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— O-oczywiście — wyjakała
˛
pani Pomfrey, najwyraźniej wstrzaśni˛
˛ eta
wszystkim, co usłyszała, i też wyszła.
Dumbledore upewnił si˛e, że drzwi sa˛ zamkni˛ete, ale przemówił dopiero wtedy,
gdy kroki pani Pomfrey ucichły.
— A teraz nadszedł czas, by dwie obecne tu osoby poznały swoja˛ prawdziwa˛
tożsamość. Syriuszu, może odzyskałbyś swa˛ normalna˛ postać?
Wielki czarny pies spojrzał na niego krótko, po czym w jednej chwili zamienił
si˛e w m˛eżczyzn˛e. Pani Weasley wrzasn˛eła i odskoczyła od łóżka.
— Syriusz Black!
— Mamo, uspokój si˛e! — krzyknał
˛ Ron. — On nie jest groźny!
Snape nie krzyknał
˛ ani nie odskoczył do tyłu, ale na jego twarzy odmalowała
si˛e mieszanina wściekłości i przerażenia.
— Co on tu robi? — warknał,
˛ wpatrujac
˛ si˛e w Syriusza, którego twarz wyrażała podobna˛ niech˛eć.
— Jest tutaj na moje zaproszenie — odpowiedział Dumbledore, patrzac
˛ to na
jednego, to na drugiego. — Jak i ty, Severusie. Ufam wam obu. Nadszedł czas,
byście zapomnieli o dawnych urazach i zaufali sobie.
Harry pomyślał, że Dumbledore domaga si˛e cudu. Syriusz i Snape patrzyli na
siebie z nieukrywana˛ nienawiścia.˛
— Póki co, zadowol˛e si˛e brakiem otwartej wrogości — dodał Dumbledore
z nuta˛ zniecierpliwienia. — Podajcie sobie r˛ece. Jesteście teraz po tej samej stronie. Czasu jest mało, a nas jest tylko garstka, wi˛ec jeśli si˛e nie zjednoczymy,
możemy si˛e pożegnać z wszelka˛ nadzieja.˛
Powoli — wciaż
˛ łypiac
˛ na siebie spode łba — Syriusz i Snape zbliżyli si˛e do
siebie, podali sobie r˛ece i natychmiast od siebie odeszli.
— Na razie musi nam to wystarczyć — rzekł Dumbledore, stajac
˛ ponownie
mi˛edzy nimi. — Teraz mam dla każdego z was zadanie. Reakcja Knota, choć
można si˛e było jej spodziewać, zmieniła wszystko. Syriuszu, musisz natychmiast
ruszać w drog˛e. Musisz powiadomić Remusa Lupina, Arabell˛e Figg, Mundungusa Fletchera, naszych starych druhów. Przyczaj si˛e przez jakiś czas u Lupina.
Skontaktuj˛e si˛e tam z toba.˛
— Ale. . . — zaczał
˛ Harry.
Bardzo chciał, żeby Syriusz został. Nie chciał rozstawać si˛e z nim tak szybko.
— Wkrótce si˛e zobaczymy, Harry — powiedział Syriusz. — Obiecuj˛e. Ale
musz˛e zrobić wszystko, co w mojej mocy, przecież to rozumiesz, prawda?
— Tak. . . Tak, oczywiście.
Syriusz uścisnał
˛ mu krótko r˛ek˛e, skinał
˛ głowa˛ Dumbledore’owi, przemienił si˛e
z powrotem w czarnego psa i pobiegł do drzwi. Nacisnał
˛ łapa˛ klamk˛e i zniknał.
˛
— Severusie — rzekł Dumbledore — chyba wiesz, o co ci˛e musz˛e poprosić.
Jeśli jesteś gotów. . .
— Jestem.
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Był nieco bledszy niż zwykle, a jego zimne, czarne oczy błyszczały dziwnie.
— No, to powodzenia — pożegnał go Dumbledore, patrzac
˛ na niego znaczaco,
˛
a Snape bez słowa wyszedł za Syriuszem.
Min˛eło kilka minut, zanim Dumbledore znowu przemówił.
— Musz˛e zejść na dół i porozmawiać z państwem Diggory. Harry, wypij reszt˛e
eliksiru. Zobaczymy si˛e wszyscy później.
Kiedy wyszedł, Harry opadł na poduszki. Hermiona, Ron i pani Weasley przygladali
˛
mu si˛e uważnie. Przez długi czas nikt nic nie mówił.
— Musisz wypić reszt˛e tego eliksiru, Harry — powiedziała w końcu pani
Weasley. Si˛egn˛eła po butelk˛e i czark˛e, stojace
˛ na szafce nocnej, i jej r˛eka traciła
˛
sakiewk˛e ze złotem. — Wyśpisz si˛e porzadnie.
˛
Spróbuj teraz pomyśleć o czymś
przyjemnym. . . na przykład o tym, co sobie kupisz za te pieniadze!
˛
— Nie chc˛e tego złota — powiedział Harry martwym głosem. — Niech pani
je weźmie. Każdy może je wziać.
˛ Nie należy mi si˛e. Powinien je dostać Cedrik.
To, z czym walczył od chwili wydostania si˛e z labiryntu, teraz wróciło z cała˛
moca.˛ Poczuł pieczenie w kacikach
˛
oczu. Zamrugał i wbił wzrok w sufit.
— To nie była twoja wina, Harry — szepn˛eła pani Weasley.
— Powiedziałem mu, żebyśmy razem dotkn˛eli pucharu. Teraz piekło go również w gardle. Bardzo chciał, by Ron si˛e odwrócił.
Pani Weasley odstawiła eliksir na szafk˛e, pochyliła si˛e i obj˛eła go. Nie pami˛etał, by ktokolwiek go tulił tak. . . jak matka. Poczuł, że wali si˛e na niego straszliwy
ci˛eżar tego wszystkiego, co przeżył tej nocy. Twarz matki, głos ojca, widok martwego Cedrika leżacego
˛
w trawie, wszystko to zacz˛eło wirować mu w głowie,
aż w końcu nie mógł już dłużej tego znieść i skrzywił si˛e rozpaczliwie, walczac
˛
z żałosnym j˛ekiem, który wydzierał mu si˛e z gardła.
Rozległo si˛e donośne trzaśniecie i pani Weasley puściła Harry’ego, a on sam
usiadł. Hermiona stała przy oknie. Trzymała coś w zaciśni˛etej dłoni.
— Przepraszam — wyszeptała.
— Twój eliksir, Harry — powiedziała szybko pani Weasley, ocierajac
˛ oczy
wierzchem dłoni.
Harry wypił eliksir za jednym zamachem. Skutek był natychmiastowy. Ogarn˛eła go przemożna senność i opadł na poduszki, nie myślac
˛ już o niczym.

ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY SIÓDMY

Poczatek
˛
Kiedy zaledwie miesiac
˛ później Harry si˛egał myśla˛ wstecz, niewiele odnajdywał wspomnień z dni, które nastapiły
˛
po owej nocy. Być może przeżył zbyt wiele,
by cokolwiek jeszcze wywarło na nim trwalsze wrażenie. Te jednak wspomnienia,
które zachował, były bardzo bolesne. Najgorsze było chyba spotkanie z rodzicami
Cedrika, które miało miejsce nast˛epnego ranka.
Nie obwiniali go za to, co si˛e stało, przeciwnie, dzi˛ekowali mu za sprowadzenie ciała Cedrika. Pan Diggory szlochał przez cały czas. Boleść pani Diggory była
zbyt porażajaca,
˛ by mogła płakać.
— A wi˛ec nie cierpiał tak bardzo — powiedziała, kiedy Harry opowiedział
im, jak zginał
˛ Cedrik. — No i, ostatecznie, Amosie. . . umarł, kiedy zwyci˛eżył
w turnieju. Musiał być szcz˛eśliwy.
Kiedy wstali, spojrzała jeszcze raz na Harry’ego i powiedziała:
— Teraz musisz pomyśleć o sobie.
Harry chwycił sakiewk˛e ze złotem, leżac
˛ a˛ na nocnej szafce.
— Prosz˛e to wziać
˛ — mruknał.
˛ — Powinno należeć do Cedrika, był pierwszy. . .
Ale pani Diggory szybko odsun˛eła si˛e od niego.
— Och, nie, jest twoje, mój kochany, nie moglibyśmy. . . zatrzymaj je.
*

*

*

Harry powrócił do Gryffindoru nast˛epnego wieczoru. Hermiona i Ron powiedzieli mu, że tego ranka Dumbledore miał podczas śniadania krótkie przemówienie do całej szkoły. Prosił tylko, by zostawili Harry’ego w spokoju, by nikt go nie
wypytywał i nie zmuszał do opowiadania o tym, co wydarzyło si˛e w labiryncie.
Harry zauważył, że wi˛ekszość uczniów omija go na korytarzach, unikajac
˛ jego
spojrzenia. Niektórzy szeptali, zakrywajac
˛ usta r˛ekami, kiedy przechodził. Podejrzewał, że wielu z nich uwierzyło w rewelacje Rity Skeeter i po prostu bało si˛e
go. Być może mieli własne teorie na temat śmierci Cedrika. Stwierdził jednak, że
niewiele go to obchodzi. Najbardziej lubił przebywać w towarzystwie Rona i Hermiony. Rozmawiali o innych sprawach albo grali w szachy. Wydawało mu si˛e, że
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wszyscy troje rozumieja˛ si˛e bez słów; każde z nich wyczekiwało na jakiś znak,
jakaś
˛ wiadomość o tym, co dzieje si˛e poza Hogwartem. Nie było sensu spekulować, co może si˛e wydarzyć, póki nie mieli żadnych konkretnych wiadomości.
Tylko raz poruszyli ten temat, kiedy Ron powiedział Harry’emu o rozmowie, która˛
jego matka odbyła z Dumbledore’em przed powrotem do domu.
— Poszła go zapytać, czy w lecie mógłbyś przyjechać do nas prosto stad.
˛ Ale
on chce, żebyś wrócił do Dursleyów, przynajmniej na razie.
— Dlaczego?
— Powiedziała, że Dumbledore nie podał jej powodów — odrzekł Ron, kr˛ecac
˛
głowa.˛ — Chyba musimy mieć do niego zaufanie, co?
Jedyna˛ osoba˛ poza Ronem i Hermiona,˛ z która˛ Harry miał ochot˛e rozmawiać,
był Hagrid. Ponieważ teraz nie było już nauczyciela obrony przed czarna˛ magia,˛ te
lekcje mieli wolne. W pewne czwartkowe popołudnie poszli wi˛ec odwiedzić Hagrida w jego chatce. Był pi˛ekny, słoneczny dzień. Kiedy podeszli, Kieł wyskoczył
przez otwarte drzwi, witajac
˛ ich radosnym szczekaniem i machajac
˛ ogonem.
— Kto tam? — rozległ si˛e głos Hagrida, który wnet stanał
˛ w drzwiach. —
Harry!
Wyszedł im na spotkanie, przyciagn
˛ ał
˛ Harry’ego do siebie, przytulił, potargał
mu pieszczotliwie włosy i powiedział:
— Dobrze ci˛e znowu widzieć, chłopie. Dobrze ci˛e widzieć.
Kiedy weszli do chatki, zobaczyli na stole dwa kubki wielkości cebrzyków.
— Piliśmy sobie herbatk˛e z Olimpia˛ — wyjaśnił Hagrid. — Dopiro co wyszła.
— Kto? — zapytał Ron.
— Madame Maxime, a niby kto?
— To co, pogodziliście si˛e?
— Nie wim, o czym mówisz — mruknał
˛ Hagrid, wyjmujac
˛ wi˛ecej kubków
z kredensu.
Zrobił herbat˛e, podał im talerz zakalcowatych ciasteczek, odchylił si˛e do tyłu
w krześle i przyjrzał si˛e uważnie Harry’emu swoimi czarnymi jak żuki oczami.
— Wszystko gra, Harry? — burknał.
˛
— Jasne.
— Oj, chyba nie bardzo. Oj, nie. Ale wyjdziesz z tego.
Harry nic nie odpowiedział.
— Ja wiedziałem, że on wróci — powiedział Hagrid, a oni spojrzeli na niego,
zaskoczeni. — Wiedziałem to od lat, Harry. Wiedziałem, że gdzieś si˛e kryje, wyczekujac
˛ na swoja˛ chwil˛e. No i si˛e doczekał, a my musimy sobie z tym poradzić.
B˛edziemy walczyć. Może uda si˛e go powstrzymać, zanim odzyska dawna˛ moc.
Taki jest przynajmniej plan Dumbledore’a. To jest gość, ten Dumbledore, nie?
Póki jest z nami, nie ma co p˛ekać.
Uniósł swoje krzaczaste brwi, widzac,
˛ że nie bardzo ich przekonał.
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— Nie ma co siedzieć i si˛e zamartwiać. Co ma być, to b˛edzie, a jak b˛edzie, to
jakoś sobie damy z tym rad˛e. Dumbledore powiedział mi, czego dokonałeś, Harry.
Westchnał,
˛ wypiał
˛ pierś i utkwił wzrok w Harrym.
— Cholibka, twój tata nie mógłby sobie lepij poradzić z tym wszystkim. Chyba lepij już nie mogłem ci˛e pochwalić, co, Harry?
Harry uśmiechnał
˛ si˛e do niego. Był to jego pierwszy uśmiech od wielu dni.
— Czego chciał od ciebie Dumbledore? — zapytał. — Tamtej nocy wysłał
McGonagall, żeby sprowadziła do niego ciebie i madame Maxime.
— Dostałem pewna˛ robótk˛e na lato. Ale to tajemnica. Nie wolno mi o tym
gadać, nawet z wami. Olimpia. . . dla was. . . madame Maxime. . . pewnie mi pomoże. Chyba ja˛ namówiłem.
— To ma coś wspólnego z Voldemortem?
Hagrid wzdrygnał
˛ si˛e na dźwi˛ek tego imienia.
— Może i tak — mruknał
˛ wymijajaco.
˛ — No dobra, kto chce ze mna˛ pójść
i popatrzyć sobie na ostatnia˛ sklatk˛
˛ e? Żartowałem, żartowałem! — dodał pospiesznie, widzac
˛ ich miny.
*

*

*

Z ci˛eżkim sercem Harry pakował swój kufer w wieczór przed powrotem na
Privet Drive. Ze strachem myślał o pożegnalnej uczcie, zwykle tak radosnej, na
której miano ogłosić zwyci˛ezc˛e w rywalizacji domów. Od czasu, gdy opuścił
skrzydło szpitalne, unikał Wielkiej Sali, gdy było w niej pełno ludzi, wolał jeść,
kiedy była prawie pusta.
Kiedy on, Ron i Hermiona weszli do sali, od razu zobaczyli, że nie ma zwykłych odświ˛etnych dekoracji. Zwykle Wielka˛ Sal˛e dekorowano barwami tego domu, który zwyci˛eżył. Tym razem ściana za stołem nauczycielskim pokryta była
czarnym kirem. Harry natychmiast zrozumiał, że to dla uczczenia pami˛eci Cedrika.
Przy stole nauczycielskim zobaczył prawdziwego Szalonookiego Moody’ego.
Jego drewniana noga i magiczne oko były na swoich miejscach. Zachowywał si˛e
jednak bardzo nerwowo: podskakiwał za każdym razem, gdy ktoś do niego przemówił. Harry dobrze to rozumiał. Moody zawsze obawiał si˛e niespodziewanego
ataku ze strony sił Ciemności, a ten l˛ek musiał si˛e bardzo pogł˛ebić podczas dziesi˛eciomiesi˛ecznego uwi˛ezienia we własnym kufrze. Krzesło profesora Karkarowa
było puste i kiedy Harry usiadł przy stole Gryfonów, zaczał
˛ si˛e zastanawiać, co
si˛e z nim teraz dzieje. Może Voldemort już go dopadł?
Madame Maxime natomiast siedziała obok Hagrida, rozmawiajac
˛ z nim cicho. Dalej, za profesor McGonagall, siedział Snape. Kiedy Harry na niego popatrzył, na chwil˛e ich spojrzenia si˛e spotkały, ale trudno było odczytać wyraz oczu
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Snape’a. Min˛e miał jeszcze bardziej kwaśna˛ i nieprzyjemna˛ niż zwykle. Harry
przygladał
˛ mu si˛e dłużej, kiedy Snape odwrócił już wzrok.
Co takiego zrobił Snape na polecenie Dumbledore’a tamtej nocy, kiedy powrócił Voldemort? I dlaczego. . . dlaczego Dumbledore był tak przekonany o tym, że
Snape jest po ich stronie? Kiedyś był ich szpiegiem; tak przynajmniej powiedział
sam Dumbledore w myślodsiewni. Szpiegował zwolenników Voldemorta, „ryzykujac
˛ życie”. Może i teraz podjał
˛ si˛e tego samego? Może nawiazał
˛ kontakt ze
śmierciożercami? Udał, że tak naprawd˛e nigdy nie zwiazał
˛ si˛e z Dumbledore’em,
że, podobnie jak sam Voldemort, wyczekiwał tylko na odpowiednia˛ chwil˛e?
Te rozmyślania przerwał mu profesor Dumbledore, który wstał, by przemówić. W Wielkiej Sali było dziś mniej gwarno niż zwykle podczas uczty pożegnalnej, a teraz zapanowała kompletna cisza.
— Dobiegł końca — rzekł Dumbledore, rozgladaj
˛ ac
˛ si˛e po sali — jeszcze
jeden rok.
Zamilkł, a jego spojrzenie padło na stół Hufflepuffu. Tam było najspokojniej,
zanim wstał, i tam twarze były najsmutniejsze i najbardziej blade.
— Wiele bym chciał wam powiedzieć tego wieczoru, ale musz˛e najpierw
wspomnieć o stracie wspaniałej osoby, która powinna tu siedzieć — wskazał
na stół Puchonów — i razem z nami świ˛etować zakończenie roku. Chciałbym
wszystkich poprosić, by wstali i wznieśli puchary za Cedrika Diggory’ego.
Wszyscy powstali, wznieśli puchary, a przez sal˛e przetoczył si˛e pomruk:
— Cedrik Diggory. . .
Harry dostrzegł w tłumie Cho. Łzy spływały jej po policzkach. Kiedy wszyscy
usiedli, wbił oczy w stół.
— Cedrik był człowiekiem, który miał w sobie wiele cech wyróżniajacych
˛
dom Hufflepufu — ciagn
˛ ał
˛ Dumbledore. — Był dobrym i wiernym przyjacielem,
był pracowitym uczniem i zawsze cenił sobie czysta˛ gr˛e. Jego śmierć dotkn˛eła
was wszystkich, bez wzgl˛edu na to, czy byliście jego bliskimi przyjaciółmi, czy
nie. Myśl˛e wi˛ec, że macie prawo wiedzieć dokładnie, jak do tego doszło.
Harry podniósł głow˛e i spojrzał na Dumbledore’a szeroko otwartymi oczami.
— Cedrik Diggory został zamordowany przez Lorda Voldemorta.
Przerażone szepty przebiegły po Wielkiej Sali. Uczniowie patrzyli na Dumbledore’a z niedowierzaniem i strachem. Lecz on stał spokojnie, obserwujac
˛ ich
w milczeniu.
— Ministerstwo Magii — powiedział w końcu — nie życzyło sobie, bym wam
to oznajmił. Być może niektórzy z waszych rodziców b˛eda˛ przerażeni, kiedy si˛e
dowiedza,˛ że to zrobiłem, bo albo sami nie uwierza˛ w powrót Lorda Voldemorta,
albo pomyśla,˛ że nie powinienem wam tego mówić, bo jesteście za młodzi. Ja
jednak wierz˛e, że prawda jest lepsza od kłamstwa. Każda próba udawania, że Cedrik zginał
˛ na skutek nieszcz˛eśliwego wypadku, albo na skutek własnego bł˛edu,
byłaby obraza˛ jego pami˛eci.
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Teraz wszystkie twarze — oszołomione i przerażone — były zwrócone ku
dyrektorowi. Wszystkie. . . albo prawie wszystkie. Harry dostrzegł, że przy stole
Slytherinu Draco Malfoy szepce coś do Crabbe’a i Goyle’a. Poczuł w żoładku
˛
gorac
˛ a˛ fal˛e gniewu. Zmusił si˛e, by znowu spojrzeć na Dumbledore’a.
— Jest jeszcze ktoś, o kim musz˛e wspomnieć w zwiazku
˛
ze śmiercia˛ Cedrika — ciagn
˛ ał
˛ Dumbledore. — Mówi˛e, rzecz jasna, o Harrym Potterze.
Twarze przy stołach zafalowały, kilka zwróciło si˛e na chwil˛e w stron˛e Harry’ego.
— Harry’emu Potterowi udało si˛e uciec Lordowi Voldemortowi. Narażajac
˛
własne życie, sprowadził ciało Cedrika do Hogwartu. Okazał, pod każdym wzgl˛edem, takie m˛estwo, jakie niewielu czarodziejów okazało, stajac
˛ twarza˛ w twarz
z Lordem Voldemortem. Pragn˛e go za to uczcić.
Zwrócił si˛e z powaga˛ w stron˛e Harry’ego i ponownie wzniósł puchar. Prawie
wszyscy wstali i zrobili to samo. Przez sal˛e przetoczyło si˛e jego imi˛e i nazwisko,
wypito jego zdrowie. Wśród stojacych
˛
Harry dostrzegł jednak wyraźna˛ luk˛e: Malfoy, Crabbe, Goyle i wielu innych Ślizgonów pozostało na swoich miejscach, nie
tknawszy
˛
pucharów. Dumbledore, który nie miał magicznego oka, nie zauważył
tego.
Kiedy wszyscy usiedli, Dumbledore ciagn
˛ ał
˛ dalej:
— Celem Turnieju Trójmagicznego było pogł˛ebienie i poszerzenie wzajemnego porozumienia mi˛edzy czarodziejami. W świetle tego, co si˛e wydarzyło, takie
porozumienie i wi˛ezi sa˛ jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek.
Dumbledore spojrzał na madame Maxime i Hagrida, na Fleur Delacour i reszt˛e
delegacji Beauxbatons, na Wiktora Kruma i innych przedstawicieli Durmstrangu,
siedzacych
˛
przy stole Slytherinu. Harry spostrzegł, że Krum ma bardzo dziwna,˛
prawie przerażona˛ min˛e, jakby si˛e bał, że Dumbledore powie zaraz coś nieprzyjemnego.
— Każdy gość na tej sali — powiedział Dumbledore, a jego oczy zatrzymały
si˛e dłużej na uczniach z Durmstrangu — b˛edzie tutaj zawsze mile widziany, jeśli zechce nas odwiedzić w przyszłości. Powtarzam wam wszystkim jeszcze raz:
skoro Lord Voldemort powrócił, b˛edziemy na tyle silni, na ile b˛edziemy zjednoczeni, i na tyle słabi, na ile b˛edziemy podzieleni. Lord Voldemort posiada wielki
talent siania niezgody i wrogości. Możemy mu przeciwstawić tylko równie silne
wi˛ezi przyjaźni i zaufania. Niczym sa˛ różnice w zwyczajach i j˛ezyku, jeśli mamy
takie same cele i otwieramy przed soba˛ serca. Jestem przekonany, a jeszcze nigdy
tak bardzo nie pragnałem
˛
si˛e mylić, że czekaja˛ nas bardzo ci˛eżkie i trudne czasy. Niektórzy z was już ucierpieli z rak
˛ Lorda Voldemorta. Wiele waszych rodzin
doznało bolesnych strat. Tydzień temu straciliśmy jednego z waszych kolegów.
Zapami˛etajcie Cedrika. Pami˛etajcie o nim, gdy nadejdzie czas, w którym b˛edziecie musieli wybierać mi˛edzy tym, co słuszne, a tym, co łatwe. Zapami˛etajcie, co
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stało si˛e z tym dobrym, uprzejmym i dzielnym chłopcem, gdy stanał
˛ na drodze
Lorda Voldemorta. Pami˛etajcie o Cedriku Diggorym.
*

*

*

Kufer był już zapakowany, Hedwiga siedziała w klatce na wieku kufra. W zatłoczonej sali wejściowej Harry, Ron i Hermiona czekali z reszta˛ uczniów czwartej klasy na powozy, które miały ich zawieźć na stacj˛e w Hogsmeade. Był kolejny
słoneczny letni dzień. Harry pomyślał, że na Privet Drive b˛edzie bardzo goraco,
˛
wszystko b˛edzie si˛e zieleniło, klomby b˛eda˛ pokryte różnokolorowymi kwiatami.
Nie wzbudziło to w nim jednak radości.
— ’Arry!
Rozejrzał si˛e. Fleur Delacour wbiegała po kamiennych schodkach wiodacych
˛
do zamku. Za nia,˛ daleko, na błoniach, zobaczył Hagrida pomagajacego
˛
madame
Maxime zaprzac
˛ dwa olbrzymie konie do powozu.
— Ja mam nadziej˛e, my znowu si˛e spotkami — powiedziała Fleur, podchodzac
˛ do niego z wyciagni˛
˛ eta˛ r˛eka.˛ — Ja by chciala tu mieci prac˛e, poprawici swoi
angielski.
— Mówisz już bardzo dobrze — wykrztusił Ron.
Fleur uśmiechn˛eła si˛e do niego, Hermiona spojrzała spode łba.
— Do zobaczenia, ’Arry — powiedziała Fleur, odwracajac
˛ si˛e, by odejść. —
Milo bylo ci˛e poznać!
Harry’emu drgn˛eło troch˛e serce, kiedy patrzył, jak Fleur biegnie przez trawnik
do madame Maxime, a jej srebrzyste włosy lśnia˛ w słońcu.
— Ciekaw jestem, jak teraz wróca˛ ci z Durmstrangu — powiedział Ron. —
Myślisz, że bez Karkarowa dadza˛ rad˛e sterować tym statkiem?
— Karkarow wcale nie sterował — rozległ si˛e gburowaty głos. — On siedział
w swojej kabinie, a my odwalali cała˛ robot˛e. — To Krum przyszedł, żeby si˛e
pożegnać z Hermiona.˛ — Mogu ja ci˛e prosić na słowo? — zapytał ja.˛
— Och. . . tak. . . oczywiście — odpowiedziała Hermiona, lekko zmieszana,
i poszła za nim przez tłum, znikajac
˛ im z oczu.
— Lepiej si˛e pospiesz! — zawołał za nia˛ Ron. — Powozy podjada˛ lada chwila!
Ale sam przestał wypatrywać powozów i nast˛epne kilka minut sp˛edził, wycia˛
gajac
˛ szyj˛e ponad tłum, żeby zobaczyć, dokad
˛ poszli Krum z Hermiona. Wrócili
dość szybko. Ron spojrzał uważnie na Hermion˛e, ale z jej twarzy nic nie dało si˛e
odczytać.
— Ja lubił Diggory’ego — powiedział nagle Krum do Harry’ego. — On zawsze był dla mnie uprzejmy. Zawsze. Chociaż jestem z Durmstrangu. . . od Karkarowa — dodał z nachmurzona˛ mina.˛
— Macie już nowego dyrektora? — zapytał Harry.
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Krum wzruszył ramionami. Wyciagn
˛ ał
˛ r˛ek˛e, tak jak Fleur, i uścisnał
˛ dłoń Harry’emu, a potem Ronowi.
Ron wygladał,
˛
jakby si˛e w nim coś kotłowało. Krum już si˛e odwrócił, by
odejść, gdy Ron wypalił:
— Czy mógłbym dostać twój autograf?
Hermiona szybko spojrzała w bok, uśmiechajac
˛ si˛e do powozów, które właśnie
toczyły si˛e ku nim po podjeździe. Krum, z nieco zaskoczona,˛ ale i zadowolona˛
mina,˛ podpisał si˛e na kawałku pergaminu podsuni˛etym mu przez Rona.
*

*

*

W czasie powrotnej podróży do Londynu pogoda była zupełnie inna od tej,
która˛ mieli, gdy we wrześniu jechali do Hogwartu. Na niebie nie było ani jednej
chmurki. Harry’emu, Ronowi i Hermionie udało si˛e znaleźć przedział tylko dla
siebie. I tym razem trzeba było owinać
˛ Świstośwink˛e w szat˛e wyjściowa˛ Rona,
żeby zatkać jej dziób, bo pohukiwała nieustannie. Hedwiga drzemała z łebkiem
ukrytym pod skrzydłem, a Krzywołap zwinał
˛ si˛e w kł˛ebek na wolnym siedzeniu
jak wielka, futrzana, ruda poduszka. Pociag
˛ mknał
˛ na południe, a oni wreszcie
rozmawiali ze soba˛ tak, jak nie rozmawiali przez cały tydzień. Harry czuł, że
przemówienie Dumbledore’a coś w nim odblokowało. Rozmowa o tym, co si˛e
wydarzyło, nie sprawiała mu już takiego bólu. Przestali rozprawiać o tym, jakie
kroki może podjać
˛ Dumbledore, by powstrzymać Voldemorta, dopiero wtedy, gdy
pojawił si˛e wózek z drugim śniadaniem.
Kiedy Hermiona wróciła z korytarza i schowała reszt˛e pieni˛edzy do torby,
wyj˛eła z niej egzemplarz „Proroka Codziennego”. Harry zerknał
˛ na gazet˛e, zastanawiajac
˛ si˛e, czy naprawd˛e ma ochot˛e wiedzieć, co tam wypisali, ale Hermiona,
widzac
˛ to, powiedziała spokojnie:
— Nic nie ma. Możesz sam zobaczyć, ale nic o tym nie pisza.˛ Sprawdzałam
codziennie. W dzień po trzecim zadaniu była tylko mała wzmianka, że zwyci˛eżyłeś w turnieju. Nawet nie wspomnieli o Cedriku. Nic. Założ˛e si˛e, że to Knot ich
zmusił, żeby o tym wszystkim nie pisali.
— Rity nigdy do tego nie zmusi — zauważył Harry. — Taki temat. . .
— Och, od czasu trzeciego zadania Rita nie napisała ani linijki — powiedziała
Hermiona dziwnie sztucznym tonem. — Mówiac
˛ ściślej — dodała, a tym razem
głos jej nieco zadrżał — Rita Skeeter nie napisze niczego przez jakiś czas. Chyba
że chce, bym zdradziła jej tajemnic˛e.
— O czym ty mówisz? — zapytał Ron.
— Odkryłam, w jaki sposób podsłuchiwała nasze prywatne rozmowy, kiedy
dostała zakaz wst˛epu na teren szkoły — wyrzuciła z siebie jednym tchem.
— Jak to robiła? — zapytał natychmiast Harry.
— Jak to odkryłaś? — zapytał Ron, wybałuszajac
˛ na nia˛ oczy.
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Harry miał wrażenie, że Hermiona od dawna pałała ochota˛ podzielenia si˛e
z nimi ta˛ informacja,˛ ale powstrzymywała si˛e z powodu tego wszystkiego, co si˛e
ostatnio wydarzyło.
— No, prawd˛e mówiac,
˛ ty mi to, Harry, podsunałeś.
˛
— Ja? W jaki sposób?
— Pluskwy — oznajmiła uradowana Hermiona.
— Przecież mówiłaś, że to w Hogwarcie nie działa. . .
— Och, nie chodzi o elektroniczne pluskwy. Nie, bo widzicie. . . Rita Skeeter — głos jej dygotał ze szcz˛eścia — jest niezarejestrowanym animagiem. Może si˛e zamieniać. . . — wyciagn˛
˛ eła z torby zamkni˛ety szczelnie słoiczek — . . . w
żuczka.
— Żartujesz — powiedział Ron. — Ale chyba nie. . . ona nie jest. . .
— Tak, jest — oznajmiła Hermiona, wymachujac
˛ beztrosko słoiczkiem.
W środku było kilka gałazek
˛
i liści i wielki, tłusty żuk.
— No nie. . . nie żartuj. . . — wyszeptał Ron, biorac
˛ od niej słoik i przyglada˛
jac
˛ mu si˛e z bliska.
— Wcale nie żartuj˛e — odpowiedziała Hermiona z triumfalnym uśmiechem. — Złapałam ja˛ na parapecie okiennym w sali szpitalnej. Przypatrzcie si˛e
dobrze, a zobaczycie, że te prażki
˛ wokół jej czułków sa˛ dokładnie takie same, jak
te jej okropne okulary.
Harry przyjrzał si˛e żukowi i stwierdził, że tak jest w istocie. I teraz coś sobie
przypomniał.
— Na tym posagu
˛ w grocie siedział żuk, kiedy przypadkowo podsłuchaliśmy,
jak Hagrid opowiada madame Maxime o swojej mamie!
— No właśnie. A Wiktor wyciagn
˛ ał
˛ mi z włosów żuka po naszej rozmowie
nad jeziorem. I jeśli si˛e nie myl˛e, Rita siedziała na parapecie okna podczas wróżbiarstwa, kiedy rozbolała ci˛e blizna. Przez cały rok latała po zamku i podsłuchiwała, co si˛e dało.
— Kiedy zobaczyliśmy Malfoya pod tym drzewem. . . — powiedział powoli
Ron.
— Mówił do niej, trzymał ja˛ w r˛eku — skończyła jego zdanie Hermiona. —
Oczywiście o tym wiedział. Właśnie w ten sposób załatwiała te swoje miluśkie
wywiadziki ze Ślizgonami. A oni przymkn˛eli oko na to, że Rita łamie prawo, bo
dostarczali jej różnych świństw o nas i o Hagridzie.
Hermiona wzi˛eła słoik z rak
˛ Rona i uśmiechn˛eła si˛e do żuka, który obijał si˛e
o ścianki, bzykajac
˛ wściekle.
— Powiedziałam jej, że ja˛ wypuszcz˛e, kiedy wrócimy do Londynu. Rzuciłam
na słoik zakl˛ecie nietłukace,
˛ wi˛ec nie może si˛e przemienić. I powiedziałam jej,
żeby nie brała pióra do r˛eki przez cały rok. Zobaczymy, czy to ja˛ oduczy wypisywania świństw o ludziach.
I z pogodnym uśmiechem schowała słoik do torby.
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Drzwi przedziału rozsun˛eły si˛e gwałtownie.
— Bardzo sprytne, Granger — powiedział Draco Malfoy.
Za jego plecami stali Crabbe i Goyle. Wszyscy trzej byli jeszcze bardziej z siebie zadowoleni i jeszcze bardziej bezczelni niż zwykle.
— A wi˛ec to tak — wycedził Malfoy, wsuwajac
˛ si˛e nieco do przedziału i patrzac
˛ po nich z głupawym uśmieszkiem błakaj
˛ acym
˛
si˛e wokół waskich
˛
warg. —
Złapałaś t˛e wzruszajac
˛ a˛ reporterk˛e, a Potter znowu jest pupilkiem Dumbledore’a.
Ale numer.
Uśmiechnał
˛ si˛e jeszcze szerzej. Crabbe i Goyle zachichotali.
— Staramy si˛e o tym zapomnieć, co? — zapytał cicho. — Udawać, że nic si˛e
nie stało?
— Wynoś si˛e — warknał
˛ Harry.
Nie zbliżył si˛e do Malfoya od czasu, gdy zauważył, jak szepce do Crabbe’a
i Goyle’a podczas przemówienia Dumbledore’a. W uszach mu coś dzwoniło. Ścisnał
˛ mocno różdżk˛e pod szata.˛
— Wybrałeś przegrywajac
˛ a˛ stron˛e, Potter! Ostrzegałem ci˛e! Powiedziałem ci,
że powinieneś lepiej dobierać sobie towarzystwo, pami˛etasz? Wtedy, jak si˛e spotkaliśmy w pociagu,
˛
pierwszego dnia. Powiedziałem ci, żebyś si˛e nie zadawał
z takimi szumowinami! — Wskazał głowa˛ na Rona i Hermion˛e. — Teraz już jest
za późno, Potter! Oni pójda˛ na pierwszy ogień, kiedy wróci Czarny Pan! Szlamy
i kochasie mugoli pierwsi! No, może nie b˛eda˛ już pierwsi, to Diggory był pier. . .
Hukn˛eło tak, jakby w przedziale eksplodowało pudło ogni sztucznych. Oślepiony blaskiem śmigajacych
˛
ze wszystkich stron zakl˛eć, ogłuszony seria˛ huków,
Harry zamrugał i spojrzał na podłog˛e.
Malfoy, Crabbe i Goyle leżeli bez ruchu przy drzwiach. On sam, Ron i Hermiona stali w przedziale — każde z nich użyło innego zakl˛ecia. Ale nie tylko oni
to zrobili.
— Pomyśleliśmy sobie, że warto sprawdzić, czego oni od was chca˛ — powiedział rzeczowym tonem Fred, nadeptujac
˛ na Goyle’a i wchodzac
˛ do przedziału.
W r˛eku trzymał różdżk˛e, podobnie jak George, który też zadbał o to, by nadepnać
˛
na Malfoya, wchodzac
˛ za Fredem.
— Ciekawy efekt — powiedział George, patrzac
˛ na Crabbe’a. — Kto użył
furnunkulusa?
— Ja — mruknał
˛ Harry.
— Dziwne. Ja użyłem galaretowatych nóżek. Wyglada
˛ na to, że tych dwóch
zakl˛eć nie powinno si˛e mieszać. Chyba mu wyrosły czułki na twarzy. No, ale nie
można ich tu zostawić, psuja˛ wystrój wn˛etrza.
Ron, Harry i George wykopali, wytoczyli i wypchali trzech nieprzytomnych
Ślizgonów — jeden wygladał
˛ gorzej od drugiego po mieszance zakl˛eć, jakie ich
trafiły — na korytarz, po czym wrócili i zamkn˛eli za soba˛ drzwi.
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— Czy ktoś ma ochot˛e na eksplodujacego
˛
durnia? — zapytał Fred, wyciagaj
˛ ac
˛
tali˛e kart.
Byli w trakcie piatej
˛ partii, gdy Harry postanowił ich zapytać.
— No to jak, powiecie nam wreszcie? Kogo szantażowaliście?
— Och — westchnał
˛ ponuro George. — O to chodzi.
— Nieważne — powiedział Fred, kr˛ecac
˛ niecierpliwie głowa.˛ — Nie ma
o czym mówić. W każdym razie już nie teraz.
— Odpuściliśmy — dodał George, wzruszajac
˛ ramionami.
Ale Harry, Ron i Hermiona nie dawali za wygrana˛ i w końcu Fred si˛e poddał.
— No dobra, dobra, jeśli naprawd˛e chcecie wiedzieć. . . to był Ludo Bagman.
— Bagman? — powtórzył ostro Harry. — Chcesz powiedzieć, że był zamieszany. . .
— Nie — zaprzeczył ponuro George. — Nic z tych rzeczy. On jest głupi jak
but. Na to by nie wpadł.
— No wi˛ec o co chodziło? — zapytał Ron.
Fred zawahał si˛e, a potem powiedział:
— Pami˛etacie, że założyliśmy si˛e z nim podczas finału mistrzostw świata
w quidditchu? Że Irlandia zwyci˛eży, ale Krum złapie znicza?
— Taak — odpowiedzieli powoli Harry i Ron.
— No wi˛ec ten kretyn zapłacił nam złotem leprokonusów, które podłapał od
irlandzkich maskotek.
— No i co? — No i to, że złoto znikło, nie? Nast˛epnego ranka rozpłyn˛eło si˛e
w powietrzu!
— Ale on to zrobił niechcacy,
˛ prawda? — zapytała Hermiona.
George zaśmiał si˛e gorzko.
— Tak, my też tak myśleliśmy. Uznaliśmy, że jak do niego napiszemy, no
wiecie, że si˛e pomylił, to nam zwróci fors˛e. A on nic. W ogóle nie odpowiedział na
nasz list. Próbowaliśmy dorwać go w Hogwarcie, ale zawsze nas czymś zbywał.
— No i w końcu si˛e wkurzył — rzekł Fred. — Oświadczył, że jesteśmy za
młodzi, żeby brać udział w zakładach i że nic nam nie da.
— Wi˛ec poprosiliśmy go, żeby chociaż oddał nam nasza˛ fors˛e — powiedział
George z groźna˛ mina.˛
— Chyba nie odmówił? — szepn˛eła Hermiona.
— A jakże, zrobił to — powiedział Fred.
— Ale przecież to były wasze wszystkie oszcz˛edności! — oburzył si˛e Ron.
— Nie musisz mi o tym przypominać — rzekł George.
— Oczywiście w końcu si˛e pokapowaliśmy, co jest grane. Ojciec Lee Jordana
też miał pewne trudności z wyciagni˛
˛ eciem szmalu od Bagmana. I okazało si˛e, że
ten typek ma duże kłopoty z goblinami. Pożyczył od nich kup˛e forsy. Dorwały go
w lesie po meczu i zabrały mu wszystko, co miał, ale to i tak nie wystarczyło na
pokrycie długu. Śledziły go aż do Hogwartu, żeby mieć na niego oko. A on stracił
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wszystko w zakładach. Nie miał już ani galeona. I wiecie, jak ten kretyn próbował
spłacić im dług?
— Jak? — zapytał Harry.
— Założył si˛e o ciebie, kolego — powiedział Fred.
— Postawił mnóstwo szmalu na to, że wygrasz w turnieju. Założył si˛e z goblinami.
— A wi˛ec to dlatego wciaż
˛ chciał mi pomagać! — zawołał Harry. — Ale
zwyci˛eżyłem, prawda? Wi˛ec może wam oddać fors˛e!
— Nie — mruknał
˛ George, kr˛ecac
˛ głowa.˛ — Gobliny zagrały z nim tak samo,
jak on z nimi. Zobaczyły, że zremisowałeś z Diggorym, a Bagman założył si˛e, że
sam wygrasz. Wi˛ec Bagman musiał dać nog˛e. Prysnał
˛ zaraz po trzecim zadaniu.
George westchnał
˛ gł˛eboko i zaczał
˛ ponownie rozdawać karty.
Reszta podróży była dość przyjemna. Harry marzył w duchu, by trwała przez
całe lato i żeby nigdy nie dojechali na dworzec King’s Cross. Nauczył si˛e już jednak w tym roku, że czas nigdy nie spowalnia biegu, kiedy czeka nas coś nieprzyjemnego, i wkrótce ekspres Hogwart-Londyn wjeżdżał już powoli na peron dziewi˛eć i trzy czwarte. Wkrótce wybuchło zwykłe zamieszanie i gwar, gdy uczniowie
zacz˛eli wysypywać si˛e na peron. Ron i Hermiona przepchali si˛e obok leżacych
˛
wciaż
˛ na korytarzu Malfoya, Crabbe’a i Goyle’a, taszczac
˛ swoje kufry.
Harry został jednak w przedziale.
— Fred. . . George. . . poczekajcie chwil˛e.
Bliźniacy zawrócili. Harry otworzył swój kufer i wyciagn
˛ ał
˛ sakiewk˛e z nagroda.˛
— Weźcie to — rzekł, wpychajac
˛ sakiewk˛e w r˛ece George’a.
— Co? — zapytał Fred, kompletnie oszołomiony.
— Weźcie to — powtórzył stanowczo Harry. — Ja tego nie chc˛e.
— Odbiło ci? — George próbował odepchnać
˛ sakiewk˛e.
— Nie — odrzekł Harry. — Weźcie to i zainwestujcie. To na wasz sklep z dowcipnymi gadżetami magicznymi.
— Jemu jednak odbiło — powiedział Fred prawie przerażonym tonem.
— Posłuchajcie. Jeśli tego nie weźmiecie, wrzuc˛e to do kanału ściekowego.
Nie chc˛e tego złota i wcale nie jest mi potrzebne. Wystarczy mi troch˛e dowcipów.
Nam wszystkim przyda si˛e troch˛e śmiechu. Coś mi si˛e wydaje, że wkrótce bardzo
nam to b˛edzie potrzebne.
— Harry — wybakał
˛ George, ważac
˛ sakiewk˛e w dłoniach — tutaj musi być
z tysiac
˛ galeonów.
— No jasne — odpowiedział Harry, szczerzac
˛ z˛eby. — Sam pomyśl, ile to
kanarkowych kremówek.
Bliźniacy wybałuszyli na niego oczy.
— Tylko nie mówcie waszej mamie, skad
˛ macie to złoto. . . chociaż teraz chyba już nie b˛edzie jej tak zależało, żebyście dostali prac˛e w ministerstwie. . .
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— Harry. . . — zaczał
˛ Fred, ale Harry wyciagn
˛ ał
˛ różdżk˛e.
— Słuchaj — powiedział twardo — albo to weźmiesz, albo miotn˛e w ciebie
zakl˛ecie. A wiesz, że znam kilka całkiem niezłych. Tylko zróbcie mi jedna˛ przysług˛e, dobra? Kupcie Ronowi nowa˛ szat˛e wyjściowa˛ i powiedzcie, że to od was.
I opuścił przedział, zanim zdażyli
˛
coś jeszcze powiedzieć. Przeszedł nad Malfoyem, Crabbe’m i Goyle’m, którzy wciaż
˛ leżeli na korytarzu, z najróżniejszymi
śladami po jadowitych zakl˛eciach.
Wuj Vernon czekał na niego przy barierce. Przy nim stała pani Weasley. Przytuliła mocno Harry’ego i szepn˛eła mu do ucha:
— Myśl˛e, że Dumbledore pozwoli ci przyjechać do nas pod koniec lata. Pisz
do nas, Harry.
— No to do zobaczenia, Harry — powiedział Ron, klepiac
˛ go po plecach.
— Cześć, Harry! — zawołała Hermiona i zrobiła coś, czego jeszcze nigdy nie
zrobiła: pocałowała go w policzek.
— Dzi˛eki, Harry — mruknał
˛ George, a Fred pokiwał gorliwie głowa.˛
Harry mrugnał
˛ do nich, odwrócił si˛e do wuja Vernona i wyszedł za nim
z dworca. Na razie nie ma sensu si˛e martwić, powiedział sobie w duchu, kiedy
wsiadł do samochodu Dursleyów.
Jak powiedział Hagrid: co ma być, to b˛edzie. . . a jak już b˛edzie, to trzeba si˛e
z tym zmierzyć.
Tak, Hagrid miał racj˛e. . .

Kilka słów od tłumacza,
czyli krótki poradnik dla dociekliwych

Ksiażka
˛
o Harrym Porterze została przełożona z j˛ezyka angielskiego i jej akcja rozgrywa si˛e w Anglii. Dlatego wyst˛epuja˛ w niej pewne słowa, a zwłaszcza
nazwy własne, które niewiele znacza˛ dla tych, którzy wola˛ si˛e uczyć na pami˛eć
różnych zakl˛eć niż przykładać si˛e do angielskiego. Dla tych osób — a także dla
tych, które interesuja˛ si˛e znaczeniem i pochodzeniem słów w różnych j˛ezykach —
zamieszczam poniżej krótki słowniczek nazw i terminów, które coś po angielsku
znacza,˛ które nie wiadomo co znacza˛ i skad
˛ si˛e wzi˛eły, albo które z takich czy innych powodów zostały przetłumaczone tak a nie inaczej. Zach˛ecani do własnych
dalszych badań j˛ezykowych, zwłaszcza jeśli ktoś b˛edzie miał możliwość spotkać
jakiegoś czarodzieja lub choćby zwykłego mugola z Anglii.
Nie zamieszczam tu jednak wyjaśnień, które podałem w poprzednich trzech
tomach opowieści o Harrym Potterze. Po pierwsze dlatego, że słownik bardzo
by si˛e rozrósł, a po drugie dlatego, że czytelnicy tego tomu na pewno dobrze
znaja˛ tomy poprzednie. Jeśli nie — powinni od nich zaczać,
˛ bo trudno im b˛edzie
zrozumieć wiele watków,
˛
odniesień i aluzji.
Warto odnotować, że w tym tomie wyst˛epuja˛ słowiańskie nazwy własne: bułgarskie i jedna polska (!). Angielska˛ fonetyczna˛ pisowni˛e nazwisk słowiańskich
dostosowałem do polskiej (a wi˛ec Karkarow, a nie Karkaroff, Wroński, a nie
Wronski).
I jeszcze jedna uwaga dla egzegetów ksiażek
˛ o Harrym Potterze, niestrudzenie
tropiacych
˛
wszystkie odst˛epstwa od oryginału: j˛ezykowa zagadka sfinksa musiała
być, rzecz jasna, nieco zmieniona, aby pozostała zagadka˛ i w naszym j˛ezyku.
AUROR — czarodziej specjalizujacy
˛ si˛e w tropieniu śmierciożerców, znawca
wielu niezwykle silnych zakl˛eć i przeciwzakl˛eć. Pochodzenie tej nazwy nie jest
jasne. Brzmi z łacińska, wi˛ec może od auris, czyli ucha, symbolu czujności? Bo
znajac
˛ charakter tych postrach budzacych
˛
tropicieli czarnej magii, chyba nie od
Aurory, czyli Eos, różanopalcej bogini świtu, ani nie od aurum, złoto. Zach˛ecam
do własnych badań.
CZYRAKOBULWA — ang. bubotuber (czytaj: bjuboutjuber), od bubo —
choroba polegajaca
˛ na obrz˛eku przepukliny — i tuber — bulwa: czarodziejska
roślina lecznicza, przypominajaca
˛ bezskorupowego ślimaka wyrastajacego
˛
z ziemi i pokrytego żółtymi bablami
˛
pełnymi cuchnacej
˛ ropy. Znakomite na tradzik!
˛
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FATALNE JEDZE
˛
— ang. the Weird Sisters (czytaj: łieed systers), nazwa znanej w świecie czarodziejów kapeli. Warto wiedzieć, że Szekspir nazwał tak trzy
czarownice przepowiadajace
˛ Makbetowi przyszłość.
GIGANTOJEZYCZNE
˛
TOFFI — ang. ton-tongue toffi (czytaj: ton-tang), od
ton — tona, i tongue — j˛ezyk, wynalezione przez Freda i George’a Weasleyów
cukierki, po których j˛ezyk urasta do gigantycznych rozmiarów.
LEPROKONUSY — ang. leprechauns (czytaj: leprekoons), krasnoludki irlandzkie. Śmiało można je zaliczyć do tego czerwonego ludu, żyjacego
˛
na całym
świecie, jako że leprechauns to ludowa odmiana firdhearg, czyli „czerwonych ludzików”. Płatały figle śmiertelnym, a cz˛esto stały na straży skarbów, choć z reguły dawały si˛e przechytrzyć poszukiwaczom przygód. Współczesny irlandzki
leprechaun został zdewaluowany na użytek przemysłu turystycznego. Jest to wi˛ec
prawie dokładna definicja polskiego krasnoludka, również zdewaluowanego, jako że jego gipsowe figurki stawia si˛e w ogródkach. Słowo kprechauns pochodzi
ze staroirlandzkiego luchorpan — lu = mały + corp = ciało, a wi˛ec po prostu
„karzełki”). Dodałem końcówk˛e -us, bo „konus” to u nas „mały”, „niski”.
MRUŻKA — ang. Winky (czytaj: Łynki, od wink — mrugać), skrzatka domowa pana Croucha. O tym, że istnieja˛ skrzatki, a nie tylko skrzaty, można si˛e
przekonać, przegladaj
˛ ac
˛ Skrzaty, wspaniałe dzieło encyklopedyczne Wila Huygena o tych ciekawych istotach, wydane u nas w 1990 roku.
MYŚLODSIEWNIA — ang. pensieve (czytaj: pensyw, pensive to po angielsku „zamyślony”, ale warto wiedzieć, że po łacinie penso to „rozważać”, „rozmyślać”, a po angielsku sieve to „sito” Wszystko razem wskazuje na magiczny
charakter kamiennej misy, do której można „odsiewać” n˛ekajace
˛ nas myśli
NIUCHACZE — ang. nifflers (czytaj nyflers), od sniff wachać,
˛
podobne do
kretow puchate stworzonka, nurkujace
˛ w ziemi˛e jak w wod˛e i wydobywajace
˛
z niej wszelkie skarby
OMNIKULARY - ang. Omnioculars — magiczna lornetka, pozwalajaca
˛ na
zobaczenie wszystkiego w dowolnym przybliżeniu, w zwolnionym tempie, po raz
drugi, z komentarzami itd. (omnis to po łacinie „wszelki”)
SKLATKI
˛
TYLNOWYBUCHOWE - ang. blast-ended skrewts (czytaj: blast-endyd skruuts), w oryginale mamy tu do czynienia ze skojarzeniami dźwi˛ekowo-znaczeniowymi blast-ended to dosłownie „tylnowybuchowe”, ale skrewt kojarzy
si˛e z dość brzydkim słowem slangowym, używanym w przekleństwach Biorac
˛
pod uwag˛e charakter tych stworzonek, wcale si˛e nie dziwi˛e
SKRZELOZIELE — ang. gillyweed (czytaj gilyłiid), od gill — skrzele, i weed — ziele, czarodziejskie ziele, po którego zjedzeniu można swobodnie żyć pod
woda,˛ bo ma si˛e skrzek, jak ryba
SMOKI — w tym tomie wyst˛epuja˛ cztery gatunki smoków Hungarian Horntail, rogogon w˛egierski (horn — róg, tail — ogon), Common Welsh Green, zielony pospolity smok walijski (common — zwykły, pospolity), Swedish Short-Snout,
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szwedzki krótkopyski (short — krótki, snout — pysk) i Chinese Fireball, chiński ogniomiot (fireball — kula ognia) Z pierwszego tomu znamy już norweskiego
smoka kolczastego (Norwegian Ridgeback), a wysoko cenione przez profesora
Dumbledore’a dziełko Newta Scamandera Fantastyczne zwierz˛eta i jak je znaleźć
wymienia, aż dziesi˛eć gatunków tych ulubionych przez Hagrida stworzeń
STOWARZYSZENIE WESZ — Stowarzyszenie Walki o Emancypacj˛e Skrzatów Zniewolonych, ang. SPEW, czyli Society for the Promotion of Elfish Welfare
„Stowarzyszenie na rzecz Dobra Skrzatów” Nie dało si˛e tego przełożyć dosłownie, bo angielski skrót SPEW znaczy to samo, co „zwymiotować”, i trzeba było
wymyślić cos, co w skrócie ma również niezbyt miłe znaczenie
SYRENA - ang. mermaid (czytaj: mermeid), „rusałka”, „syrena”, „tryton” rodzaju żeńskiego Zob. TRYTON
ŚMIERCIOŻERCY - ang. The Death Eaters (czytaj: Def Iiters), dosłownie
„zjadacze śmierci”, polski termin zbudowany został na podstawie słowa „ludożercy”, co nieźle oddaje charakter tych krwiożerczych zwolenników i sług Voldemorta
ŚWISTOKLIK - ang. portkey (czytaj: portkii), angielski termin zbudowany
jest ze zbitki port („port”, „otwór”, ale po łacinie porto to również „jechać”,
„przenosić”) i key („klucz”, „klawisz”) Po konkursie ogłoszonym na Czarostronie
Tytusa Hołdysa, Rada Translatorska przy polskim Ministerstwie Magii uznała, że
najlepszym polskim odpowiednikiem tego terminu b˛edzie „świstoklik”. Termin
ten dobrze oddaje natur˛e owego błyskawicznego przenoszenia si˛e do z góry ustalonego miejsca po dotkni˛eciu do zaczarowanego uprzednio przedmiotu. W Polsce
tylko na Podhalu nadal używa si˛e miejscowego terminu „portki”
ŚWISTOŚWINKA - ang. Pigwidgeon (czytaj: pigłtdzen), czyli pig (świnka) +
widgeon (świstun, gatunek dzikiej kaczki), imi˛e sóweczki Rona, któremu słusznie
si˛e nie podobało (skrzyżowanie świni z dzika˛ kaczka),
˛ wi˛ec skrócił je do Pig
(Świnka)
TRYTON - ang. merman pochodzi od staroangielskiego mer („morze”) i man
(„człowiek”) Polskim odpowiednikiem byłby „wodnik”, ale ten termin odnosi
si˛e u nas raczej do duchów wód śródladowych,
˛
natomiast tryton to mitologiczny stwór żyjacy
˛ w morzu, wygladem
˛
odpowiadajacy
˛ istotom spotkanym przez
Harry’ego w trakcie drugiego zadania Turnieju Trójmagicznego
TURNIEJ TRÓJMAGICZNY - ang. The Triwizard Tournament (czytaj: Triłizer Tuenement), przedrostek tri oznacza „potrójny”, ale odnosi si˛e to i do reprezentantów trzech szkół magii, i do trzech zadań
WILE - ang. Veela, ale rzecz dotyczy bułgarskich, a wi˛ec słowiańskich istot
czarodziejskich, zwanych „wilami” lub „wiłami” Jest to odmiana „nocnic”, które
znane sa˛ ze zwabiania młodych m˛eżczyzn na pustkowia i dr˛eczenia w nieprzystojny sposób.

