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Harry Potter, sierota i podrzutek, od niemowlŻcia wychowywany by¶ przez ciotkŻ i wuja,
ktÂrzy å podobnie jak ich rozpieszczony syn
Dudley å traktowali go jak piŁte ko¶o u wozu.
Pochodzenie ch¶opca owiane jest tajemnicŁ; jedyna
pamiŁtka z przesz¶oÖci to zagadkowa blizna na
jego czole. SkŁd jednak biorŁ siŻ niesamowite zjawiska, ktÂre towarzyszŁ nieÖwiadomemu niczego
Potterowi? Wszystko wyjaÖni siŻ w jedenaste urodziny ch¶opca, a bŻdzie to dopiero poczŁtek Wielkiej Tajemnicyá
Harry nigdy by siŻ nie spodziewa¶, ðe moðna
lata¦ na miotle, zna¦ bardzo poðyteczne zaklŻcia
i nosi¦ pelerynŻ niewidkŻ. Nigdy teð nie przysz¶oby
mu do g¶owy, ðe to w¶aÖnie on stoczy walkŻ z potŻðnym Lordem Voldermortá
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arry'emu uda¶o siŻ nie krzyknŁ¦, ale niewiele brakowa¶o. Ma¶y stwÂr siedzŁcy na jego ¶Âðku mia¶ wielkie
uszy nietoperza i wy¶upiaste zielone oczy wielkoÖci pi¶ek
tenisowych. Harry natychmiast pozna¶ te oczy: to one wpatrywa¶y siŻ w niego z ðywop¶otu.
Z do¶u dobieg¶ g¶os Dudleya:
å PaÇstwo pozwolŁ, ðe wezmŻ ich p¶aszcze.
StwÂr zeÖliznŁ¶ siŻ z ¶Âðka i sk¶oni¶ tak nisko, ðe koniec
jego d¶ugiego, cienkiego nosa dotknŁ¶ dywanu. Harry zauwaðy¶, ðe stwÂr ma na sobie coÖ, co przypomina¶o starŁ
poszewkŻ na poduszkŻ, z dziurami na rŻce i nogi.
å Eee... czeÖ¦ å powiedzia¶ niepewnie Harry.
å Harry Potter! å zapiszcza¶ stwÂr tak przenikliwym g¶osem, ið Harry by¶ pewny, ðe s¶yszŁ go na dole. å
Ach, sir, Zgredek od tak dawna pragnŁ¶ pana zobaczy¦...
CÂð za zaszczyt...
å Dî-dziŻkujŻ å wyjŁka¶ Harry, przemykajŁc siŻ
pod ÖcianŁ i siadajŁc przy biurku, tuð obok Hedwigi, ktÂra
jak zwykle spa¶a w swojej klatce. Chcia¶ zapyta¦: àCzym
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jesteÖ?Ę, ale pomyÖla¶, ðe zabrzmia¶oby to zbyt obcesowo,
wiŻc zapyta¶:
å Kim jesteÖ?
å Jestem Zgredek, ¶askawy panie å odpowiedzia¶
stwÂr. å Po prostu Zgredek. Domowy skrzat.
å Och... naprawdŻ? Eee... nie chcŻ by¦ nieuprzejmy,
ale... to niezbyt szczŻÖliwa pora na odwiedziny domowego
skrzata w mojej sypialni.
Z salonu dobieg¶ g¶oÖny, sztuczny Ömiech ciotki Petunii.
Skrzat zwiesi¶ g¶owŻ.
å OczywiÖcie bardzo siŻ cieszŻ å powiedzia¶ szybko
Harry å ale... ee... czy jest jakiÖ szczegÂlny powÂd tych
odwiedzin?
å Och, tak, ¶askawy panie å odpowiedzia¶ duszek.
å Zgredek przyszed¶, ðeby panu powiedzie¦, sir... to doÖ¦
trudne... Zgredek nie wie, od czego zaczŁ¦...
å UsiŁdî. å Harry wskaza¶ ¶Âðko.
Ku jego przeraðeniu, skrzat wybuchnŁ¶ p¶aczem, a robi¶
to bardzo ha¶aÖliwie.
å U-usiŁdî! å zaszlocha¶. å Jeszcze nigdy, nigdy...
Harry'emu wyda¶o siŻ, ðe g¶osy na dole jakby przycich¶y.
å Bardzo przepraszam å wyszepta¶. å Nie chcia¶em ciŻ urazi¦, naprawdŻ.
å Urazi¦?! å zaskrzecza¶ przenikliwie skrzat. å
Jeszcze nigdy ðaden czarodziej nie zaprosi¶ Zgredka, ðeby
usiad¶... jak rÂwny z rÂwnym...
Harry, starajŁc siŻ jednoczeÖnie powiedzie¦ àCiiiicho!Ę
i mie¦ uprzejmŁ minŻ, zdo¶a¶ nak¶oni¦ Zgredka, by usiad¶
z powrotem na ¶Âðku, co teð skrzat uczyni¶, nŻkany g¶oÖnŁ
czkawkŁ, przypominajŁc teraz wielkŁ i bardzo brzydkŁ lalkŻ. W koÇcu uda¶o mu siŻ opanowa¦ czkawkŻ i teraz wpatrywa¶ siŻ w Harry'ego z niemym zachwytem.
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å Chyba nieczŻsto spotykasz czarodziejÂw å powiedzia¶ Harry, prÂbujŁc doda¦ mu otuchy.
Zgredek potrzŁsnŁ¶ g¶owŁ. A potem, bez ostrzeðenia,
zeskoczy¶ z ¶Âðka i zaczŁ¶ wali¦ g¶owŁ w szybŻ, wrzeszczŁc:
å Z¶y Zgredek! Niedobry Zgredek!
å PrzestaÇ... co ty wyprawiasz! å syknŁ¶ Harry,
podbiegajŁc do niego i zaciŁgajŁc go z powrotem na ¶Âðko.
Hedwiga obudzi¶a siŻ z wyjŁtkowo donoÖnym skrzekiem
i zaczŻ¶a t¶uc skrzyd¶ami w prŻty klatki.
å Zgredek musi siŻ sam ukara¦ å oznajmi¶ duszek
majŁcy juð lekkiego zeza. å Zgredek o ma¶y w¶os nie
wyrazi¶by siŻ île o swojej rodzinie...
å O swojej rodzinie?
å O rodzinie czarodziejÂw, ktÂrej Zgredek s¶uðy, sir...
Zgredek jest domowym skrzatem... zobowiŁzanym s¶uðy¦
na wieki jednemu domowi i jednej rodzinie...
å Oni wiedzŁ, ðe tutaj jesteÖ? å zapyta¶ z zaciekawieniem Harry.
å Och, nie, sir, nie... Zgredek bŻdzie musia¶ ukara¦ siŻ
surowo za to, ðe tu przyszed¶, ðeby siŻ zobaczy¦ z wielmoðnym panem, sir. Za karŻ Zgredek przytrzaÖnie sobie uszy
drzwiczkami piekarnika. Gdyby siŻ dowiedzieli... och, sir...
å Ale przecieð siŻ po¶apiŁ, jak sobie przytrzaÖniesz uszy
drzwiczkami piekarnika...
å Nie sŁdzŻ, sir. Zgredek wciŁð musi siŻ za coÖ kara¦.
PozwalajŁ mi na to. Czasami nawet mi przypominajŁ...
å Ale dlaczego po prostu nie odejdziesz? Nie uciekniesz?
å Och, nie, domowy skrzat nie moðe sam odejÖ¦. Trzeba go odprawi¦. A ta rodzina nigdy Zgredka nie odprawi...
Zgredek bŻdzie s¶uðy¶ tej rodzinie að do Ömierci, sir...
Harry spojrza¶ na niego ze zdumieniem.
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å A ja myÖla¶em, ðe juð nie wytrzymam nastŻpnych
czterech tygodni w tym domu å powiedzia¶. å Przy
twojej rodzinie Dursleyowie wydajŁ siŻ prawie przyzwoitymi ludîmi. I nikt nie moðe ci jakoÖ pomÂc? Moðe ja bym
mÂg¶?
Prawie natychmiast poða¶owa¶ tych s¶Âw. Z ust Zgredka
pop¶ynŻ¶a kaskada jŻkliwych wyrazÂw wdziŻcznoÖci.
å B¶agam å szepnŁ¶ gorŁczkowo Harry. å TrochŻ
ciszej, proszŻ. JeÖli Dursleyowie coÖ us¶yszŁ, jeÖli siŻ dowiedzŁ, ðe tu jesteÖ...
å Harry Potter pyta, czy mÂg¶by pomÂc Zgredkowi...
Zgredek s¶ysza¶ o twojej wielkoÖci, sir, ale nie zna¶ bezmiaru
twojej wspania¶omyÖlnoÖci...
Harry poczu¶, ðe p¶onŁ mu policzki.
å Kto ci naopowiada¶ jakichÖ bzdur o mojej wielkoÖci?
Nie jestem nawet najlepszym uczniem. To Hermiona jest
na pierwszym miejscu, ona...
I urwa¶, bo sama myÖl o Hermionie sprawi¶a mu bÂl.
å Harry Potter jest wielki, dobry i skromny å rzek¶
z podziwem Zgredek, a jego wy¶upiaste oczy zap¶onŻ¶y blaskiem. å Harry Potter nawet nie wspomina o swoim zwyciŻstwie nad Tym, KtÂrego Imienia Nie Wolno Wymawia¦.
å MÂwisz o Voldemorcie?
Zgredek wetknŁ¶ sobie piŻÖci do uszu i jŻknŁ¶:
å Ach, sir, nie wypowiadaj tego imienia! Nie wypowiadaj go!
å Przepraszam å powiedzia¶ szybko Harry. å Znam
wielu, ktÂrzy tego nie lubiŁ... mÂj przyjaciel Ron...
Znowu urwa¶. Wspomnienie Rona rÂwnieð sprawi¶o mu
bÂl.
Skrzat nachyli¶ siŻ do niego, a oczy mu p¶onŻ¶y jak dwa
reflektory.
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å Zgredek s¶ysza¶, jak mÂwiono å zachrypia¶ å
ðe Harry Potter spotka¶ Czarnego Pana po raz drugi, zaledwie parŻ tygodni temu... I ðe Harry Potter znowu wyszed¶
z tego ca¶o.
Harry kiwnŁ¶ g¶owŁ, a w oczach Zgredka nagle zab¶ys¶y
¶zy.
å Ach, wielmoðny panie! å zaszlocha¶, ocierajŁc twarz
rogiem poszewki od poduszki, ktÂrŁ mia¶ na sobie. å
Harry Potter jest mŻðny i odwaðny! UniknŁ¶ juð tylu zagroðeÇ! Ale Zgredek przyszed¶, ðeby ostrzec Harry'ego Pottera,
tak, nawet jeÖli bŻdzie musia¶ za to przytrzasnŁ¦ sobie uszy
drzwiczkami od pieca... Harry Potter nie powinien wraca¦ do
Hogwartu.
Zapanowa¶a cisza, przerywana tylko szczŻkaniem widelcÂw i noðy w jadalni i odleg¶ym dudnieniem g¶osu wuja
Vernona.
å C-cooo? å wyjŁka¶ Harry. å Ale ja tam muszŻ
wrÂci¦... semestr zaczyna siŻ pierwszego wrzeÖnia. Tylko to
powstrzymuje mnie przed ucieczkŁ z tego domu. Nie wiesz,
jak tu jest. Ja nie naleðŻ do tego domu. Ja naleðŻ do twojego
Öwiata... w Hogwarcie.
å Nie, nie, nie å zaskrzecza¶ Zgredek, krŻcŁc tak
gwa¶townie g¶owŁ, ðe uszy mu za¶opota¶y. å Harry Potter musi pozosta¦ tam, gdzie jest bezpieczny. Harry Potter
jest za wielki, za dobry, abyÖmy go stracili. JeÖli Harry
Potter wrÂci do Hogwartu, znajdzie siŻ w Ömiertelnym
niebezpieczeÇstwie.
å Dlaczego? å zapyta¶ Harry, zupe¶nie zbity z tropu.
å Tam jest spisek. Spisek, ktÂry ma na celu coÖ strasznego. JeÖli siŻ powiedzie, w tym roku w Szkole Magii
i Czarodziejstwa stanie siŻ coÖ strasznego å wyszepta¶
Zgredek, dygocŁc na ca¶ym ciele. å Zgredek wie o tym
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od paru miesiŻcy, sir. Harry Potter nie moðe naraða¦ siŻ na
pewnŁ zgubŻ. Harry Potter jest zbyt waðnŁ osobŁ!
å O czym ty mÂwisz? å zapyta¶ Harry. å Jakie
straszne rzeczy? Kto spiskuje?
Zgredek wyda¶ z siebie dziwny odg¶os, jakby siŻ czymÖ
d¶awi¶, po czym zaczŁ¶ wali¦ g¶owŁ w ÖcianŻ.
å No dobra! å krzyknŁ¶ Harry, ¶apiŁc skrzata za ramiŻ, by go powstrzyma¦. å Nie wolno ci powiedzie¦, rozumiem. Ale dlaczego mnie ostrzegasz? å Nagle wpad¶a
mu do g¶owy niezbyt mi¶a myÖl. å Zaraz, zaraz... czy to
ma coÖ wspÂlnego z Vol... z Sam-Wiesz-Kim? Moðesz po
prostu potrzŁsnŁ¦ albo kiwnŁ¦ g¶owŁ å doda¶ pospiesznie, widzŁc, ðe g¶owa Zgredka znowu zbliða siŻ niebezpiecznie do Öciany.
Zgredek powoli pokrŻci¶ g¶owŁ.
å Nie... to nie Ten, KtÂrego Imienia Nie Wolno Wymawia¦.
Ale wciŁð wytrzeszcza¶ oczy, jakby chcia¶ da¦ Harry'emu
coÖ do zrozumienia. Harry nie mia¶ jednak zielonego pojŻcia, o kim mowa.
å On chyba nie ma brata, co?
Zgredek potrzŁsnŁ¶ g¶owŁ i jeszcze bardziej wytrzeszczy¶
oczy.
å No to nie wiem, kto jeszcze mÂg¶by dokona¦ jakichÖ
strasznych rzeczy w Hogwarcie å powiedzia¶ Harry. å
Przecieð tam jest Dumbledore... chyba wiesz, kto to jest
Dumbledore, co?
Skrzat skinŁ¶ g¶owŁ.
å Zgredek dobrze wie, sir. Albus Dumbledore jest
najwiŻkszym dyrektorem, jakiego mia¶ Hogwart. Zgredek
s¶ysza¶, ðe moc Dumbledore'a rÂwna jest mocy Tego KtÂrego Imienia Nie Wolno Wymawia¦, nawet u szczytu jego
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potŻgi. Ale... sir å zniðy¶ g¶os do natarczywego szeptu
å sŁ moce, ktÂrych nawet Dumbledore nie... moce, ktÂrych ðaden przyzwoity czarodziej nie...
I zanim Harry zdŁðy¶ go powstrzyma¦, zeskoczy¶ z ¶Âðka,
chwyci¶ z biurka lampŻ i zaczŁ¶ siŻ niŁ ok¶ada¦ po g¶owie,
wydajŁc z siebie og¶uszajŁce wrzaski.
Na dole nagle zaleg¶a cisza. Dwie sekundy pÂîniej Harry
us¶ysza¶ dochodzŁce z przedpokoju kroki wuja Vernona
i jego g¶os:
å Ach, ten nieznoÖny Dudley znowu nie wy¶Łczy¶ telewizora!
å Szybko! Schowaj siŻ! å syknŁ¶ Harry, wpychajŁc
Zgredka do szafy, zamykajŁc za nim drzwi i rzucajŁc siŻ
na ¶Âðko w ostatniej chwili, kiedy poruszy¶a siŻ klamka
w drzwiach pokoju.
å Co ty... do diab¶a... wyprawiasz? å zapyta¶ wuj
Vernon przez zaciÖniŻte zŻby, zbliðajŁc nabieg¶Ł krwiŁ twarz
do twarzy Harry'ego. å W¶aÖnie zniszczy¶eÖ mi puentŻ
najlepszego dowcipu o japoÇskim graczu w golfa... Jeszcze
jeden dîwiŻk, a poða¶ujesz, ðe siŻ urodzi¶eÖ, przeklŻty bachorze!
I wyszed¶ z pokoju, starajŁc siŻ nie robi¦ ha¶asu.
Harry, trzŻsŁc siŻ ca¶y, wypuÖci¶ Zgredka z szafy.
å Widzisz, jak tu jest? Juð rozumiesz, dlaczego muszŻ
wrÂci¦ do Hogwartu? To jedyne miejsce, w ktÂrym mam...
no, myÖlŻ, ðe mam przyjaciÂ¶.
å PrzyjaciÂ¶, ktÂrzy nawet nie napiszŁ do Harry'ego
Pottera? å zapyta¶ chytrze skrzat.
å MyÖlŻ, ðe sŁ po prostu... zajŻci å odrzek¶ Harry ze
z¶oÖciŁ. å A ty skŁd wiesz, ðe moi przyjaciele do mnie nie
piszŁ?
Zgredek przestŁpi¶ dwa razy z nogi na nogŻ.
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å Niech siŻ Harry Potter nie z¶oÖci na Zgredka... Zgredek zrobi¶ to dla jego dobra...
å Zatrzymywa¶eÖ moje listy?
å Zgredek ma je tutaj å odpowiedzia¶ duszek.
OdsunŁwszy siŻ od Harry'ego na bezpiecznŁ odleg¶oÖ¦,
wyjŁ¶ gruby plik kopert z poszewki na poduszkŻ, w ktÂrŁ
by¶ odziany. Harry pozna¶ z daleka kaligrafiŻ Hermiony,
niedba¶e pismo Rona, a nawet jakieÖ gryzmo¶y, ktÂre mog¶y
by¦ pismem gajowego Hogwartu, Hagrida.
Zgredek zerknŁ¶ z niepokojem na Harry'ego.
å Niech siŻ Harry Potter nie gniewa... Zgredek mia¶
nadziejŻ... no, jeÖli Harry Potter pomyÖli, ðe jego przyjaciele
o nim zapomnieli... moðe nie zechce wrÂci¦ do szko¶y...
Harry nie s¶ucha¶. WyciŁgnŁ¶ szybko rŻkŻ, chcŁc mu
wyrwa¦ listy, ale Zgredek jeszcze szybciej odskoczy¶.
å Harry Potter je dostanie, jeÖli da Zgredkowi s¶owo,
ðe nie wrÂci do Hogwartu. Ach, jaÖnie wielmoðny czarodzieju, tam czeka ciŻ straszliwe niebezpieczeÇstwo! Powiedz, ðe
tam nie wrÂcisz!
å Nie å powiedzia¶ Harry ze z¶oÖciŁ. å Oddaj mi
listy od moich przyjaciÂ¶!
å A wiŻc Harry Potter nie pozostawia Zgredkowi wyboru å rzek¶ ponuro duszek.
I zanim Harry zdŁðy¶ siŻ ruszy¦ z miejsca, podbieg¶ do
drzwi, otworzy¶ je i zbieg¶ po schodach.
Harry'emu zasch¶o w ustach, ðo¶Łdek podskoczy¶ mu do
gard¶a, ale rzuci¶ siŻ za nim w pogoÇ, starajŁc siŻ nie robi¦
ha¶asu. Przeskoczy¶ przez ostatnie szeÖ¦ stopni, wylŁdowa¶
jak kot na dywanie i rozejrza¶ siŻ, szukajŁc Zgredka. Z jadalni dobieg¶ go g¶os wuja Vernona: à...niech pan opowie
Petunii tŻ zabawnŁ historiŻ o amerykaÇskich hydraulikach,
panie Mason, bardzo chcia¶a jŁ us¶ysze¦...Ę
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Harry przebieg¶ przez przedpokÂj, wpad¶ do kuchni i poczu¶, ðe po prostu nie ma juð ðo¶Łdka.
Wspania¶a legumina ciotki Petunii unosi¶a siŻ pod sufitem. Na szczycie kredensu siedzia¶ Zgredek.
å Nie å zachrypia¶ Harry. å B¶agam ciŻ... oni mnie
zabijŁ...
å Harry Potter musi przyrzec, ðe nie wrÂci do szko¶y...
å Zgredku... b¶agam...
å To proszŻ to przyrzec.
å Nie mogŻ!
Zgredek spojrza¶ na niego z ðalem.
å WiŻc Zgredek musi to zrobi¦. Dla dobra Harry'ego.
BudyÇ spad¶ na pod¶ogŻ z okropnym ¶oskotem. Krem
obryzga¶ Öciany i szyby w oknach. Po chwili rozleg¶ siŻ
donoÖny trzask, jakby ktoÖ strzeli¶ z bata, i Zgredek zniknŁ¶.
W pokoju jadalnym rozleg¶y siŻ krzyki i po chwili do
kuchni wpad¶ wuj Vernon. Harry sta¶ poÖrodku, nie mogŁc
ruszy¦ siŻ z miejsca, ca¶y umazany budyniem ciotki Petunii.
Z poczŁtku wydawa¶o siŻ, ðe wuj Vernon zbagatelizuje
to wydarzenie (àTo tylko nasz siostrzeniec... okropnie nerwowy... obcy ludzie wyprowadzajŁ go z rÂwnowagi, wiŻc
trzymamy go na gÂrzeĘ). Zagoni¶ zszokowanych MasonÂw
z powrotem do pokoju jadalnego, przyrzek¶ Harry'emu, ðe
obedrze go ze skÂry, i wrŻczy¶ mu mopa. Ciotka Petunia
wygrzeba¶a z lodÂwki jakieÖ lody, a Harry, wciŁð dygocŁc,
zaczŁ¶ doprowadza¦ kuchniŻ do porzŁdku.
Wuj Vernon mia¶by jeszcze szansŻ zawarcia transakcji
ðycia å gdyby nie sowa.
Ciotka Petunia w¶aÖnie czŻstowa¶a wszystkich miŻtowymi pralinkami, kiedy przez okno jadalni wpad¶a wielka sowa
uszata, upuÖci¶a list prosto na g¶owŻ pani Mason i wylecia¶a.
Pani Mason wrzasnŻ¶a jak upiÂr i wybieg¶a z domu, wykrzy* 11 *

kujŁc coÖ o wariatach. Pan Mason zosta¶ jeszcze przez chwilŻ, ðeby powiedzie¦ Dursleyom, ðe jego ðona panicznie boi
siŻ wszelkich ptakÂw, i zapyta¦, czy uwaðajŁ to za dowcipne.
Harry sta¶ w kuchni, ÖciskajŁc w rŻku kij mopa, kiedy
wuj Vernon zbliðy¶ siŻ do niego z diabelskim b¶yskiem
w ma¶ych oczkach.
å Przeczytaj to! å syknŁ¶ mÖciwie, wyciŁgajŁc do
niego list, ktÂry dostarczy¶a sowa. å No, dalej, czytaj!
Harry wziŁ¶ list. Nie by¶y to ðyczenia urodzinowe.
Szanowny Panie Potter,
z naszego poufnego îrÂd¶a otrzymaliÖmy w¶aÖnie wiadomoÖ¦, ðe tego wieczoru, o godzinie dziewiŁtej dwadzieÖcia, w miejscu paÇskiego przebywania uðyto ZaklŻcia Swobodnego Zwisu.
Jak Pan wie, niepe¶noletnim czarodziejom nie wolno uðywa¦ czarÂw poza szko¶Ł. Dalsze takie poczynania mogŁ
doprowadzi¦ do usuniŻcia Pana z rzeczonej szko¶y (Ustawa
o Uzasadnionych Restrykcjach wobec Niepe¶noletnich CzarodziejÂw, 1875, paragraf C).
Pragniemy rÂwnieð Panu przypomnie¦, ðe wszelka dzia¶alnoÖ¦ magiczna, ktÂra mog¶aby by¦ zauwaðona przez
obywateli pozamagicznych (Mugoli) stanowi powaðne wykroczenie, zgodnie z 13 rozdzia¶em Zasad TajnoÖci MiŻdzynarodowej Konfederacji CzarodziejÂw.
ïyczŻ udanych wakacji!
Z wyrazami szacunku,

Mafalda Hopkirk
WYDZIAµ NIEWµAÕCIWEGO UïYWANIA CZARńW

Ministerstwo Magii
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Harry podniÂs¶ g¶owŻ znad listu i g¶oÖno prze¶knŁ¶ ÖlinŻ.
å Nie powiedzia¶eÖ nam, ðe nie wolno ci uðywa¦ czarÂw poza szko¶Ł å rzek¶ wuj Vernon, a w jego oczach
taÇczy¶y iskierki szaleÇstwa. å Pewno zapomnia¶eÖ... wylecia¶o ci to z pamiŻci...
Rzuci¶ siŻ na Harry'ego z obnaðonymi zŻbami, jak wielki
buldog.
å No wiŻc ja teð mam dla ciebie wiadomoÖ¦, ch¶opcze... Zamykam ciŻ... Juð nigdy nie wrÂcisz do tej szko¶y...
nigdy... A jeÖli sprÂbujesz uwolni¦ siŻ za pomocŁ magii...
sami ciŻ wyrzucŁ!
I chichocŁc jak wariat, zaciŁgnŁ¶ Harry'ego na gÂrŻ.
Wuj Vernon nie rzuca¶ pogrÂðek na wiatr. NastŻpnego
ranka sprowadzi¶ Ölusarza, ktÂry wprawi¶ kraty w okno
sypialni Harry'ego. Sam zrobi¶ w drzwiach ma¶Ł klapkŻ,
jakŁ zwykle robi siŻ dla kota, aby moðna by¶o przez niŁ
podawa¦ ma¶e iloÖci jedzenia. OdtŁd wypuszczano Harry'ego tylko dwa razy dziennie, rano i wieczorem, ðeby
skorzysta¶ z ¶azienki.
Trzy dni pÂîniej nic nie wskazywa¶o, by Dursleyom zmiŻk¶y
serca i Harry zrozumia¶, ðe znalaz¶ siŻ w sytuacji bez wyjÖcia.
Leða¶ na ¶Âðku, patrzŁc przez kraty na zachodzŁce s¶oÇce
i zastanawia¶ siŻ smŻtnie, jaka go czeka przysz¶oÖ¦.
Co mu przyjdzie z uwolnienia siŻ z sypialni za pomocŁ
czarÂw, skoro wyrzucŁ go za to z Hogwartu? Z drugiej
strony, dalsze ðycie w domu przy Privet Drive sta¶o siŻ nie
do zniesienia. OdkŁd Dursleyowie upewnili siŻ, ðe nie obudzŁ siŻ zamienieni w nietoperze, utraci¶ swojŁ jedynŁ broÇ.
Zgredek moðe i ustrzeg¶ go przed strasznymi wydarzeniami
w Hogwarcie, ale wszystko wskazywa¶o na to, ðe tutaj czeka
go po prostu Ömier¦ z g¶odu.
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Klapka w drzwiach zagrzechota¶a i pojawi¶a siŻ rŻka
ciotki Petunii z miskŁ zupy z puszki. Harry'emu ðo¶Łdek
skrŻca¶ siŻ z g¶odu, wiŻc zeskoczy¶ z ¶Âðka i porwa¶ miskŻ.
Zupa by¶a zimna, ale wypi¶ po¶owŻ jednym ¶ykiem. Potem
podszed¶ do klatki Hedwigi i zgarnŁ¶ rozmok¶e jarzyny do
jej pustej miseczki. Nastroszy¶a piÂra i spojrza¶a na niego
z g¶ŻbokŁ odrazŁ.
å Nie ma co odwraca¦ dzioba, to wszystko, co mamy
å powiedzia¶ ponuro Harry.
Postawi¶ pustŁ miskŻ przy drzwiach i opad¶ z powrotem
na ¶Âðko, czujŁc, ðe jest jeszcze bardziej g¶odny nið przed
wypiciem zupy.
Za¶oðywszy, ðe za cztery tygodnie bŻdzie jeszcze ðywy,
co siŻ stanie, jeÖli nie stawi siŻ w Hogwarcie? Czy wyÖlŁ
kogoÖ, ðeby sprawdzi¦, dlaczego nie przyjecha¶? Zdo¶ajŁ
przekona¦ DursleyÂw, ðeby go wypuÖcili?
W pokoju robi¶o siŻ coraz ciemniej. Wyczerpany, czujŁc,
jak mu okropnie burczy w brzuchu, przeðuwajŁc wciŁð
i wciŁð te same pytania, na ktÂre nie by¶o odpowiedzi,
w koÇcu zasnŁ¶.
Õni¶o mu siŻ, ðe siedzi w klatce w zoo. Na klatce by¶a
tabliczka: NIEPEµNOLETNI CZARODZIEJ. Ludzie wytrzeszczali
na niego oczy przez kraty, kiedy tak leða¶ na kupce s¶omy,
wyg¶odnia¶y i s¶aby. W t¶umie zobaczy¶ twarz Zgredka
i zawo¶a¶ do niego, b¶agajŁc o pomoc, ale Zgredek odpowiedzia¶: àHarry Potter jest tutaj bezpieczny, sir!Ę i zniknŁ¶.
A potem pojawili siŻ Dursleyowie i Dudley zabŻbni¶ kijem
po kratach, naÖmiewajŁc siŻ z niego.
å PrzestaÇ å wymamrota¶ Harry, bo bŻbnienie hucza¶o mu w obola¶ej g¶owie. å Zostaw mnie w spokoju...
przestaÇ... prÂbujŻ siŻ zdrzemnŁ¦...
Otworzy¶ oczy. Przez kraty w oknie Öwieci¶ ksiŻðyc.
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I ktoÖ naprawdŻ wytrzeszcza¶ na niego oczy zza krat: ktoÖ
piegowaty, rudow¶osy, z d¶ugim nosem...
Zza okna patrzy¶ na niego Ron Weasley.

