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Kur dingo skoniai?

Mirties Valgytojai
Bazilikoje?!

Paslaptinga dingstis konditerijoje

Ką veikia Liucijus Smirdžius Jeruzalėje?

Lurida
Londonas

Lurida
Jeruzalė

Perskaitęs šį straipsnį ne vienas žmogus pagalvos-negi šis
pasaulis galutinai išsikraustė iš proto? Ir ne be reikalo.
Naujiena galbūt pakeis daugelio nuomonę apie... Mirties
Valgytojus! Pasiruoškite sensacijai!
Vos prieš kelias dienas iš komandiruotės grįžo viena mūsų
redakcijos žurnalistė. Buvo ji Izraelyje. Tiksliau, Jeruzalėj ir
Palestinoj. Lankė katalikams, žydams šventas vietas, tyrinėjo
Tęsinys 2 puslapyje

Pasaulį apskriejo kraupi žinia-visų taip mėgiamose „Berti
Bot visokio skonio pupelėse“ nebeliko gardžiųjų vėmalų,
ausų sieros, kepenų ir panašių skonių. Žmonės sunerimę.

ŠIAME NUMERYJE

„Nusipirkau pakelį „Berti Bot pupelių“. Kaip visada labai
atsargiai mėgavausi, vis laukdama, kol perkąsiu kokią
„originalaus“ skonio. Ir ką Jūs manot? Visame pakelyje
nebuvo nė vieno keisto skonio saldainio! Pasibaisėjau!
Nusiunčiau laišką su skundu gamintojams. Ir žinot ką?
Gavau atsakymą, kad niekas nepasikeitė ir viskas tebėra taip,
kaip buvo! Galit įsivaizduot? Juk aš nekvaila! Ir mano
skonio receptoriai tikrai nėra sutrikę...“ karščiavosi garbaus
amžiaus ponia.
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Mūsų redakcijos žurnalistė atliko tyrimą. Ji pasiaukojančiai
suvalgė 3 pakelius „Berti Bot visokio skonio pupelių“. Ir
pasirodė, kad tai tiesa-visi saldainiai buvo įprastų-braškių,
apelsinų, obuolių, karamelės ir t.t.-skonių.
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Mums pavyko pakalbinti gamintojų atstovą. „Dingo keisti
skoniai? Norit pasakyt, kad visi įprasti? Negali būti! Tai
tikrai nėra tiesa. Išsigalvojate,“ tepasakė jis daugiau
nepavyko išpešti nė žodžio.
Vienas žmogus prasitarė, kad jam atrodo, jog tai Patys
Žinote Ko darbas. Jo nuomone, vaikystėje Tas, Kurio
Nevalia Minėti yra „nukentėjęs“ nuo išmatų skonio saldainio
ir nuo to laiko nekenčia „Berti Bot visokio skonio pupelių“.
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Išvesta nauja augalų rūšis

Siautėjantis ugnikalnis

Dar vienas pasiekimas Herbologijoje

Kaip švenčia pergalę italai

Lurida

Elisa

Saris

Italija

Puiki žinia tikriems gamtos mylėtojams. Šį savaitgalį garsus
herbalogijos profesorius Ferdinandas fon Kutenas patvirtino,
kad jo darbas pagaliau davė vaisių-buvo išvesta nauja
Hippeastrum rūšies gėlė.
Hippeastrum Floridis yra nepaprasta gėlė. Ji atrodo lyg
Žiobarams įprastos rožės ir lelijos hibridas, tačiau pasižymi
magiškomis galiomis. Viena jų – žvynelinės gydymas. Šių
gėlių nuoviras puikiai išgydo ligą ir sustabdo galimą jos
grįžimą. Dar viena puiki naujojo augalo gydomoji savybė –
visų žaizdų gydymas. Užtenka pridėti gėlės žiedlapį prie
žaizdos ir ji užgis.
Be puikiu gydomųjų galių gėlė turi ir sodininkui pravarčių
savybių. Pavyzdžiui, prireikus palaistyti gėlė ims įkyriai ir
gan garsiai cypti. Be to, jos žiedo spalvos ryškumas
priklauso nuo žemės derlingumo.

Vakar 12:00 Italijos Žiobarų tarpe prasidėjo panika.
Vezuvijus, vienas iš garsiausių veikiančių Europos
ugnikalnių ėmė rodyti gyvybės ženklus. Dešimt minučių iš
vulkano į orą sklido garai, Žiobaro akiai matomi kaip pilka
visuma, o tuomet orą ir žemę sudrebino galingas smūgis.
Tedo Pirelio, gyvenančio beveik Vezuvijaus papėdėje,
liudijimu mažiausiai kilometro spinduliu išdužo visi langai,
aplink lakstė pamišę naminiai gyvūnai. Tuomet, pasak pono
Pirelio, dangų staiga aptraukė juodi debesys ir viskas
nurimo.

Ir galiausiai staigmena! Gėlė...kalba! tai nustebino ir patį
herbalogijos profesorių, kuris tokios savybės net nesitikėjo.
Jo manymu, kažkurių (jis pats nėra tikras, kurių) kerų
susikryžminimas sukėlė šalutinį poveikį ir gėlė prašneko.
Taigi, įsigiję šią nuostabią gėlę, ne tik praturtinsite savo
namus nuostabaus grožio augalu, bet ir įsigysite neprastą
pašnekovą. Sėkmės auginant nepaprastąją gėlę ir bendraujant
su ja!
Pastaba: gėlių charakteriai skiriasi.

Tęsinys 3 puslapyje

Mirties Valgytojai Bazilikoje?!
Atkelta iš 1 puslapio

jų magiškas galias.
Komandiruotės pabaigoje buvo numatyta kelionė į baziliką, stovinčią vietoje, kur Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas.
Žurnalistė ėmė kruopščiai tyrinėti magijos paliktus pėdsakus, bet staiga jos dėmesį patraukė keli vyrai, laukiantys eilėj prie
tariamo Kristaus kapo. Tiesa, elgesiu jie niekuo neišsiskyrė, tačiau jų apranga buvo visiškai kitokia nei aplink esančių žmoniųŽiobarų. Mums, burtininkas, ji, žinoma, normali. Tačiau neįprasta, kad magijos pasaulio žmonės lankytųsi tokioje vietoje.
Nusistebėjo žurnalistė ir dirbo toliau, bet burtininkų grupelės neišleido iš akių. Reikia pastebėti, neveltui. Ne, nieko siaubingo
vyrai neiškrėtė, tik žurnalistę ištiko šokas, kai prieš įeidama į kapavietę, jie nusiėmė gaubtuvus. Ir kas būtų galėjęs pagalvoti?
Šventoje vietoje lankėsi ne kas kita kaip Liucijus Smirdžius, Fenryras Pilkanugaris, Antoninas Dolochovas ir Rabastanas
Leistendžas.
Galbūt jie atgailauja už nuodėmes? O gal tai tik pikti jų kėslai? Žinoma tik tai, kad po minutės jie išėjo iš kapo ir iškeliavo savais
keliais. Kas dabar laukia pasaulio? Baisiųjų Mirties Valgytojų atgaila ar naujas puolimas?
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Sodo nykštukų invazija

Atkelta iš 2 puslapio

Kitą versiją pateikia incidentą stebėję burtininkai. Tai, kas
Žiobarams atrodė kaip dūmai, iš tiesų buvo į dangų kylantys
magiški feniksai, o sutartinė jų giesmė priminė griaustinį.
Darinys, Žiobarų interpretuotas kaip „juodi debesys“, tebuvo
didžiulė feniksų sankaupa, išsidėsčiusi žodžiais:
„TEBELIJUS NUGALĖTAS, ŠVĘSKITE IR
DŽIŪGAUKITE, ITALIJOS ŽMONĖS“. Tiems, kas
nesidomi tarptautine burtų politika , pranešame, kad iki pat
vakar dienos į Italijos Magijos Ministro postą kandidatavo
Tebelijus Varnalėša, liūdnai pagarsėjęs palankumu Mirties
Valgytojams. Tačiau juose nugalėjo Nikita Cherubinas,
žinomas Žiobarų teisių gynėjas. Pirminiais duomenimis, jo
šalininkai taip džiūgavo, kad nusprendė išreikšti pritarimą
gana įdomiu būdu. Belieka tikėtis, kad toks įvykis daugiau
nebepasikartos. Šiuo metu magiškoji Italijos policija
užsiiminėja atminties keitimo procedūromis, sudužusių langų
klijavimu ir naminių gyvūnų tramdymu.

Arba kuo nepatenkinti nykštukai
Elisa
Londonas

Magiškųjų gyvūnų kontrolės departamentas, įsikūręs
ketvirtajame Magijos Ministerijos lygyje, vakar 10:30 patyrė
keistą antpuolį. Keli šimtai streikuojančių sodo nykštukų
šįkart protestuoja prieš Magijos ministro siekį aptverti visų
burtininkų sodus priešnykštukine tvora, kerų pagalbą
turėsiančia sulaikyti visus kenkėjus. Nykštukai, slapčia
sulindę pro ventiliacines angas, užplūdo departamento
patalpas ir sukėlė begalę nuostolių: kietomis galvomis paliko
sienas skylėtas lyg rėtis, sugraužė stalus ir kėdes bei
darbuotojų batus. „Landžiosios plunksnos“ laimei, tarp
Netinkamai Besielgiančių Goblinų Dematerializuotojų
atsirado vienas darbuotojas, suprantantis nykštukų kalbą, ir
sugebėjo gauti pirmąjį ir vienintelį interviu.
Markas Poliomelis: Gal galėtumėte paaiškinti savo keistų
veiksmų priežastis?
Sodo Nykštukas: Mesf nepfatenkinti disfkriminacija.
M.P.: Kokia gi diskriminacija? Ir prašyčiau paleisti iš burnos
mano batą, negaliu suprasti, ką jūs kalbate.
S.M.: Mūssų dissskriminacija. Sussifariau rakšštį į liežufį. Ar
jūs batuss gaminat iš pjufenų?
M.P. Prašau paleisti batą!!!

Naujoji Rabelija
Atrasta dar viena reta gėlė
Monila
Velsas

Visai nesenai „Landžiosios plunksnos“ redakcija gavo
pranešimą apie labia keistą reiškinį, o gal labiau tiktų sakyti
augalą. Turbūt pati rečiausią augalų rūšis, kurių pasaulyje
buvo rasta vos penkiolika egzempliorių, atrasta čia pat,
Anglijoje. Netoli Viliamo (Velso grafystė) p. Frederija
Hobšau savo sode rado keistai atrodantį augalą: nors jo
raudoni lapai bei žalias žiedas ir atrodė pakankamai
grėsmingai, tačiau mieloji ponia pasodino jį į vazonėlį ir
laikė savo namuose, kol sužinojo, kad tai - Rabeliją. „Šią
gėlę radau visai mažytę, auginau beveik metus, kai atvykusi
sena draugė išgerti pliūškių arbatos pasakė, kokia tai gėlė herbologija Hogvartse nebuvo stiprioji mano pusė,“ - teigė p.
Hobšau. Hogvartso herbologios mokytojos Yavannos
Kermentari teigimu, tai labai neįprasta.. „Rabelija - be galo
retas augalas, išauginti ją labai sunku, o burtams ji atspari,
tačiau kad šis unikalus augalas būtų rastas Anglijoje, ir
prigijęs vazonėlyje, yra tiesiog stebuklas,“ - sakė gerbiama
profesorė. Ši didžiulė, beveik metro dydžio gėlė naudojama
eliksyrams gaminti ir yra puikus priešnuodis. Turėti tokį
augalą - kiekvieno herbologo bei vaistininko ar eliksyro
gamintojo svajonė. Magijos ministerijos teigimu, šis augalas
į Angliją pateko kontrabandos būdu. Kas ir kodėl pernešė
Rabeliją iš Brazilijos pietvakarių, kur ji natūraliai auga, vis
dar tiriama.

Šūksmas, keli necenzūriniai žodžiai ir nykštukas skrieja į
kitą patalpos pusę. Sodo nykštukai pasišalino po kelių
minučių, kažkokiam supratingam darbuotojui šūktelėjus
žodžius „Briuselio kopūstai!“, kuriuos nykštukai supranta
kaip tarptautinį taikos pageidavimą. Šiuo metu Magijos
ministras svarsto, ar nevertėtų pakeisti nuomonės, o keletas
Oksfordo bei Kembridžo mokslininkų koreguoja straipsnius
apie sodo nykštukų intelekto koficientą.

Mados Gringotse
Atrasta dar viena reta gėlė
Yavanna
Londonas

Gringotse šeštadienį vyko naujos mados kolekcijos
pristatymas. Susirinkę svečiai galėjo žavėtis Sajuri Kioto,
Amelios Jeaux, Kate Jonathann, Gretchen Scwarz, Nastios
Ketilovos ir kitų dizainerių iš viso pasaulio kolekcijomis.
Vyravo auksinė ir raudona spalvos, rūbai gausiai žėrėjo
blizgančiomis sagomis, jautėsi lengva barokinio stiliaus
įtaka.
Tęsinys 5 puslapyje

3

Landžioji Plunksna Nr. 7

Naujoji Oksfordo „Lapių“ žvaigždė
O. Medis papildė Oksfordo kvidičo komandos gretas
Arwen
Oksfordas

Nacionalinėje Didžiosios Britanijos kvidičo lygoje iškilo naujas lyderis – Oksfordo „Lapės“. Ši komanda nepralaimėjo
paskutinių penkių rungtynių ir turnyrinėje lentelėje įsitvirtino pirmoje pozicijoje ir, atrodo, nesiruošia nusileisti kitoms
komandoms.
Oksfordo komanda sustiprėjo jau praeito sezono pabaigoje, kai jos sudėtį papildė buvęs Hogvartso burtų ir kerėjimo mokyklos
absolventas, treniravęs ir garsųjį Harį Poterį, Oliveris Medis. Šis jaunasis kvidičo gynėjas „Lapių“ trenerį Tedą Kvinslį
sudomino dar tada, kai O. Medis žaidė savo paskutines rungtynes Hogvartse (tais metais T. Kvinslio dukra pradėjo lankyti
Hogvartsą ir pakvietė įžymųjį trenerį į rungtynes, red. past.). Nuo tada T. Kvinslis pradėjo stebėti buvusį Grifų Gūžtos mokinį ir
galiausiai pasiūlė jam kontraktą. O. Medis po pirmųjų rungtynių „Lapių“ sudėtyje sakė: „Tai vienos geriausių mano rungtynių
karjeroje. Jos prilygsta net toms rungtynėms, kai Haris Poteris pirmą kartą į aikštę skrido vilkėdamas Grifų Gūžtos uniformą.
Aš labai džiaugiuosi, jog atstovauju vienai geriausių D. Britanijos kvidičo komandų ir tikiuosi, jog mums ir toliau pavyks
laimėti.“ Ką gi, kol kas O. Medžio viltys pildosi: „Lapės“ pralaimėjo tik kartą – sausio 14 d. Prieš Sario „Milžinus“. Trenerio
teigimu, jiems sutrukdė blogas oras.
Mums pavyko pakalbinti ir Harį Poterį, kuris papasakojo apie savo karjeros pradžią: „Kai išgirdau, jog profesorė Makgonagal
ieško Medžio, pamaniau, jog man nepasisekė. Tačiau klydau – paaiškėjo, jog Medis – vyresnis Grifų Gūžtos mokinys, o ne
lazda,“- nusijuokė Haris Poteris. - „Neilgai trukus, O. Medis pradėjo mane treniruoti. Pirmiausia supažindino su kvidičo
Tęsinys 6 puslapyje

Pupelė keliauja į „Tris šluotas“
Ką pasakys garsi maisto kritikė?
Ema
Kiauliasodis

Šiandien garsi maisto kritikė Pupelė Įvairytė lankėsi pas nieko neįtariančią Madam Rosmertą užeigoje „Trys šluotos“.
Nors ši užeiga visai nesusijusi su kvidiču, Pupelė stebėjosi jos puikiu ir apetitą gerinančiu interjeru. Pupelė atsisėdo prie gražaus,
medinio staliuko ir nedelsdama užsisakė Pasukų punšo butelį. Laukti teko neilgai. Po penkių minučių atskubėjo padavėja ir ant
stalo pastatė butelį bei padėjo servetėlę nusišluostyti lūpoms. Pupelė liko sužavėta, nes paprastai tokio tipo užeigose gero ir
greito aptarnavimo negalima tikėtis. Maisto kritikė gurkštelėjo pasukų punšo ir nepritariamai susiraukė. Kodėl? Todėl, kad
punšas nebuvo labai skanus, ir priminė pasukas. Pupelė pasipiktinusi gražino butelį padavėjai ir paprašė atnešti raudonųjų
serbentų romo. Romas buvo skanus, Pupelė patenkinta nufotografavo vaizdą pro langą ir išėjo iš užeigos. „Ką gi, ką gi, užeiga
nebuvo tokia ir bloga, tačiau būtų buvę malonu paragauti skanaus pasukų punšo“, - mąstė žurnalistė eidama namo.
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Kvidičas – žaidimas,
atimantis protą

Visa tiesa apie „Auksinę
trijulę“

Po kvidičo rungtynių sukilo sirgaliai

Ritos Nepasėdos atradimas

Monila

Yavanna

Bristolis

Londonas

Neseniai per Bristolyje vykusias Kvidičo rungtynes
Vokietijos „Burhunderio viesulas“ prieš Anglijos
„Veisneris“, kurios vyko norit atrinkti stipriausias komandas
į Europos žemyno Kvidičo pirmenybes, Anglijos sirgaliai
pradėjo riaušes, kai jų divinama komanda buvo sutriuškinta
skaudžiu rezultalu 160 - 450. Vos prasidėjus šioms
rungtynėms buvo aišku, kad „Veisnerio vėjas“ bus nupūstas
nuo šluotų galingo Burhunder viesulo, kai jų kapitonė
Rovelija Buknerts atsisatatydino prieš pat rungtynes.
Komandai teko keisti sudėtį. Gaudytoja buvo pakeista
naujoku, kuris, pripažinkine dar nebuvo pasiruošęs didžiąjai
aikštei. Kaip pakomentavo vienas iš žiūrovų, jis skrido taip,
tarsi būtų dičikrmis - lėtai ir neskubėdamas. Kaip jau
minėjome po rungtynių anglai sukilo, puolė ginti savo
komandą vokiečius vadindami apgavaikais, prasidėjo
apsižodžiavimai, kaip „varlių blužnis“, „Kiauras katilas“, bei
daugybę kitų įžeidžiančių epitetų. Galiausiai, kai buvo
paleisti pirmieji kerai, atvyko magijos policija, kuriai teko
išvaikyti riaušinikus proto atėmimo kerais. Per tas kelias
akimirkas, kai visi buvo apduję ir nesuvokiantys nei kas yra,
nei kodėl yra, Magijos Ministerijos pasiųsti tvarkos
palaikytojai truputį patvarkė atimtį riaušininkams... Kaip
žinia, visi, vos praėjus kerų poveikiui, išsiskirstė kas sau.
Deja, neapsieita be nukentėjimų. Į Šv. Skuterio ligoninę
pateko minėtasis gaudytojas Klaidas Lėtapėdis, kuris
nukentėjo nuo savo komandos draugo paleisto muštuko po
rungtynių. Taip pat nukentėjo viena senyva ponia, kuri
pirmoji stojo ginti savo komandos, tačiau po atminties
panaikinio kerų bei proto atėmimo kerų neatsigavo. Hileriai
tvirtina, kad ji nežinia ar atsigaus, nes tokio amžiaus poniai
gauti tokias stiprias dozes abiejų kerų vienu kartu - beveik
nepakeliamas dalykas. Tikimės, kad mūsų „Veinsnerio“
komanda dar pateks į atrankinį turą. Taip pat sveikiname
„Burhunderio viesulą“ su tokia žavinga pergale.

Buvusi „Magijos Žinių“ reporterė Rita Nepasėda, kurį laiką
likusi be darbo, dabar vėl ėmėsi veikti. Ji teigia netoli Niu
Porto radusi knygą su užraktu.
- Esu visiškai tikra, kad tai ne bet kokia knyga, tai...
dienoraštis! – po dramatiškos pauzės atskleidė panelė
Nepasėda mūsų laikraščiui. Pakalbinta dar truputėlį ji ilgai
nesispyriojo ir pasakė mananti, kad tai yra Hermionos
Įkyrėlės dienoraštis.
- Manau, ji pametė jį, kai slapstėsi kartu su Roniu ir Hariu,
prieš sunaikinant Patys Žinote Ką...
Savaime suprantama, dienoraštį panelė Nepasėda perskaitė.
- Jūs nepatikėsite, ko ten prirašyta! Mūsų visuomenė tiek
daug sužinotų apie Berniuką, Kuris Liko Gyvas, ir apie jų
planus ir veiksmus... Ketinu išleisti knygą apie tai, tiksliau,
knyga jau beveik paruoša, tai bus pasaulinis bestseleris, aš
jus užtikrinu! – švytėdama pasakojo mums Nepasėda.
Kitą dieną, jau ruošdami straipsnį spausdinimui, sulaukėme
skambučio iš Nepasėdos. Ji paprašė straipsnio nespausdinti.
Mes nustebome – nejau ji praleistų progą išgarsinti dar net
neišleistą knygą? Apstulbome dar labiau, kai Rita Nepasėda
pasakė, kad apsigalvojo, ir knygos nebus, o dienoraštį jau
grąžino Hermionai Įkyrėlei.
Kas nutiko? Ir kas nugalėjo šįkart – galbūt Hermionos
Įkyrėlės gudriai paspęsti spąstai, ar Ritos Nepasėdos sąžinė?

Skraidančių sausainių
antplūdis
Dedalo Diglio siurprizai
Yavanna
Londonas

Mados Gringotse

Jei antradienį ant jūsų galvų nukris apvalūs biskvitiniai
sausainiai – neišsigąskite. Tiesiog Dedalas Diglis sumanė,
kad šitaip ir daug skaniau, ir Žiobarai nieko neįtars. „Juk
sausainiai daug mažesni už žvaigždes“, - teisinosi jis. Na,
kad ir ką galvotų Dedalas, Žiobarai sausainių lietų pastebėjo,
tačiau viskas buvo paaiškinta vėjo sūkuriu, įsisukusiu į
sausainių gamyklos patalpas.
O kol nesibaigė liūčių sezonas, nepamirškite skėčio, ir –
skanaus!

Atkelta iš 3 puslapio
- Vakaras buvo puikus, - sakė ponia Vizli. – Tie rūbai
keistoki, o mergiotės tikrai liesos, oi, kad taip jos patektų pas
mane, tai aš jas pavalgydinčiau kaip reikalas! Na, bet šiaip ar
taip, mums labai patiko, labai derėjo prie Gringotso
atmosferos.
Kitas mados vakaras nusimato dar negreitai, bet prieš jį
būtinai pranešime, kad spėtumėte užsisakyti bilietus.
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Žiobarų išradimai

Naujoji Oksfordo „Lapių“
žvaigždė

Ko griebiasi Žiobarai, norėdami palengvinti sau dalią

Atkelta iš 4 puslapio

Arwen
Londonas

taisyklėmis ir kamuoliais. Man širdis suspurdo, kai pamačiau
Aukso šmaukštą – mažytį kamuolėlį, nuo kurio priklauso
rungtynių baigtis. O. Medis buvo nuostabus treneris.
Džiaugiuosi, jog jį pakvietė Oksfordo „Lapės“, nes tai tikrai
labai gera komanda,“ – nusišypsojo berniukas, kuris liko
gyvas.

Kaip žinome, burtininkai visada buvo pranašesni už
Žiobarus. Ne tik tuo, jog moka sutaisyti meilės, sėkmės ir
juoko eliksyrą, sugeba žaizdas gydyti be visokių chemikalų,
kuriuos Žiobarai vadina vaistais, bet ir todėl kad
burtininkėms triūsti virtuvėje vienas juokas, ko nepasakysi
apie Žiobares. Nežinia kaip, tačiau informacija apie tai, kaip
burtininkės pasilengvina darbą virtuvėje, pasiekė ir
nemagiškąjį pasaulį.
Žiobarų pasaulyje pasklidus kalboms apie neprailgstantį
burtininkių darbą virtuvėje, Žiobarai irgi nusprendė
pasilengvinti triūsą ir vieną pramonės šaką paskyrė
pagalbinių įrengimų (mašinų) gamybai. Neilgai trukus,
Žiobarų virtuvėse atsirado mikseriai (prietaisai tešlai,
kiaušiniams ir kitiems produktams maišyti ir plakti), vaflinės
(krosnelės, skirtos blynams ir vafliams kepti), elektriniai
virduliai (skirti vandeniui šildyti), mikrobangų krosnelės
(jose šildomas maistas) ir kitokie prietaisai. Daugumą jų
valdo elektra ir, panaudojusios prietaisą, Žiobarės dar turi jį
išplauti, kas sukelia dar daugiau nepatogumų. Tačiau tam
Žiobarai sukūrė indaploves – dėžes, valdomas elektra, į
kurias sukrovę indus, po kurio laiko randa juos išplautus.
Kad ir kaip būtų palengvintas darbas, kenčia sąnaudos, nes
daugeliui prietaisų reikia elektros ir vandens.
Pakalbinome Skersiniame Skersgatvyje sutiktą burtininkę
Seliją Smit, kuri taip atsiliepė apie Žiobarų išradimus:
-Nežinau, kaip jos nepasimeta tarp tų prietaisų. Visokie
mygtukai, sverteliai ir kitokie valdymo įrengimai... Man kuo
paprasčiau, tuo geriau. Turiu porą dubenėlių bei šaukštų ir
užtenka! Viską padaro magija. Sakėte, kad turi indaploves?
Cha! Sudedu indus į kriauklę ir po kurio laiko jie švarūs!
Nieko nėra lengviau. Me, nepavydžiu Žiobarėms. O ko
pavydėti? Kai vienu burtų lazdelės mostelėjimu galiu
priversti įrankius kepti, virti, maišyti ar kapoti. Ne, nieko
nėra geriau už magiją.
Na, kad ir kaip patenkinti būtų Žiobarai savo išradimais,
jiems dar toli iki burtininkų. Kol gyva magija, tol Žiobarės
virtuvėje nepralenks raganų.
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„Lapių“ treneris taip pat džiaugėsi, jog jo naujasis gynėjas
yra susietas su Hariu Poteriu: „Galbūt to berniuko šlovė ir
padeda mums laimėti. Matyt, Oliveris gimė po laiminga
žvaigžde, kad jam teko pažinti Harį Poterį. O tai ir lemia tokį
gerą mūsų žaidimą.“
Tikimės, jog ir toliau „Lapėms“ pavyks laimėti, ir T.
Kvinsliui neteks keisti nuomonės apie Grifų Gūžtos
absolventą.

Anekdoteliena
By Lurida Revendž
Čarlis ateina pas Fler tėvą:
- Aš pažadėjau, kad atnešiu slibino galvą. Štai ji.
Fler tėvas, visai nesutrikęs:
- Aš pažadėjau tau dukros ranką. Štai ji.
▫▫▫
- Mama, man jau 14 metų, galima aš imsiu nešioti
liemenėlę?
- Gal geriau nereikia, Roni?
▫▫▫
-Poteri, kodėl atlikai ne visus namų darbus? -klausia
Makgonagal.
-Tai, kad gelbėjau pasaulį...
▫▫▫
Treloni klientei:
- Matau nelaimę! Jūsų vyrui gresia nalaimė. Greitai jūs
tapsite našle!
- Žinau! Geriau pasakykite, ar mane išteisins?
▫▫▫
Skrenda du hipogrifai. Vienas ypač.
▫▫▫
-Kodėl Žiobarai naktį bulves sodina?
-Kad kolorado vabalas nematytų.

