
R O Z D Z I A Ł    S I Ó D M Y

Kapeluszak

hoć od wizyty na ulicy Pokątnej minął ledwie tydzień, Har-
ry  zmuszony  był  przez  ten  czas  dwukrotnie  odwiedzić

Dursley’ów na Privet Drive 4. Otrzymał bowiem informację z
Wydziału  Niewłaściwego  Używania  Czarów,  że  w domu jego
wujostwa  doszło  do  naruszenia  Zasad  Tajności  Międzynaro-
dowej Konfederacji Czarodziejów. Jak się szybko okazało, była
to  sprawka  Betty,  która  najpierw  przypadkowo  przy  użyciu
różdżki podpaliła włosy swojej babci, a później niechcący wysa-
dziła piekarnik w nowiutkiej kuchni Petunii. Oczywiście Vernon
Dursley  winą za  to  wszystko obarczył  Harry’ego,  który  kupił
przecież jego ukochanej wnusi  „ten przeklęty badyl”.  Harry z
uporem maniaka tłumaczył Betty, że nie może używać czarów
poza Hogwartem. Nalegał, żeby do dnia rozpoczęcia roku szkol-
nego najlepiej w ogóle nie dotykała swojej różdżki.

C

— Tutaj masz wszystkie niezbędne podręczniki — oznajmił
dziewczynce, kiedy przy okazji drugiej wizyty wręczył jej książki
zakupione na Pokątnej. — Najlepiej od razu spakuj je do swoje-
go kufra i nie dotykaj ich, dopóki nie znajdziesz się w szkole.

Jak można się było spodziewać, jeszcze przed rozpoczęciem
roku szkolnego w Proroku Codziennym ukazał się artykuł, któ-
rego Harry  bardzo się  obawiał.  Na pierwszej  stronie wydania
wieczornego gazety znalazło się zdjęcie jego i Lisy. Tuż pod nim
była obszerna relacja z awantury w księgarni Esy i Floresy, która
zakończyła się rzekomo kilkudniowym pobytem Rity Skeeter w
Szpitalu Św. Munga.

Zgodnie z zawartymi w kąśliwym tekście informacjami,  nie-
zrównoważona psychicznie Lisa Turpin bez powodu zaatakowa-
ła nieświadomą zagrożenia reporterkę, która akurat podpisywała
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egzemplarze swojej nowej książki. Harry z kolei był agresywny
wobec fotografa,  któremu zniszczył  aparat  i  groził  pozbawie-
niem życia. Autor tekstu nie omieszkał także zwrócić uwagi na
fakt, że Harry Potter nadal utrzymuje kontakt ze swoją kochanką
i „co gorsza, odważył się nawet pokazać z nią publicznie”.

Harry nie przejął się oszczerstwami zawartymi w tekście. Oba-
wiał się jednak, jak może zareagować na nie Ginny. W jej obec-
nym stanie napady złości i stres nie były wskazane. Na szczęście
Ginny pochłonięta była przygotowywaniem wyprawki szkolnej
dzieciom.  W końcu  lada  dzień  miał  się  rozpocząć  nowy  rok
szkolny.  W zasadzie  od  tygodnia  nie  opuszczała  Hogsmeade.
Przy wsparciu Jamesa, Harry zadbał dodatkowo o to, żeby żaden
zabłąkany egzemplarz Proroka Codziennego nie wpadł przypad-
kiem w jej ręce.

Poranek pierwszego września był dość chłodny. Niebo zasnuło
się szarymi chmurami, z których co chwilę siąpiły lodowane kro-
ple deszczu. Wiał silny wiatr, który przyprawiał o gęsią skórkę
każdego, kto musiał wyściubić nos poza próg własnego domu.
Niestety Harry należał do tych nieszczęśników.

Choć Ekspres Hogwartu miał dotrzeć do wioski dopiero w
godzinach popołudniowych, Ginny obudziła go bardzo wcześ-
nie. Uznała, że musi zjeść porządne śniadanie, zanim uda się do
dyrektora, żeby ustalić ostatnie szczegóły uczty powitalnej.

— Pamiętaj, żeby poprosić Erwina o zaprowadzenie dzieci do
zamku — przypomniała mu, kiedy zajadał się jajecznicą.

—  Mamo,  przecież  możemy  pójść  sami!  —  zaoponował
James, który akurat wygrzebał się z sypialni i w piżamie zszedł
do kuchni, ziewając i przeciągając się leniwie.

— W żadnym wypadku! — oburzyła się Ginny, nakładając sy-
nowi porcję jajecznicy. — Ktoś musi dopilnować, żebyście nie
spóźnili się na rozpoczęcie roku szkolnego!
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James westchnął ciężko. Zdał sobie jednak sprawę, że dalsza
dyskusja nie ma sensu. Bez słowa usiadł za stołem.

Podczas  gdy  Ekspres  Hogwartu  punkt  jedenasta  odjechał  z
peronu dziewięć i trzy czwarte, Harry zabrał dzieciaki do Mio-
dowego Królestwa. Lily była bardzo niepocieszona, że w tym
roku także nie idzie do Hogwartu. Liczył więc, że słodycze sku-
tecznie poprawią jej nastrój.

— Musisz jakoś wytrzymać jeszcze ten rok — powiedział, kie-
dy błądził oczami po półkach pełnych dyniowych pasztecików,
karaluchów w syropie, czy pieprznych diabełków.

— Nie martw się, rok szybko minie — pocieszał ją Albus, pa-
kując w papierową torbę lukrecjowe różdżki.

Lily  westchnęła  ciężko,  bez  entuzjazmu  rozglądając  się  po
sklepie.

— A poza tym szkoła jest tak blisko, że będziesz nas mogła
często odwiedzać — dodał wesoło Henry.

—  O  ile  poradzi  sobie  z  zaklęciami  chroniącym  Hogwart
przed intruzami! — zakpił James, sięgając po wybuchające cu-
kierki,  kiedy Harry zajęty był pakowaniem czekoladowych ko-
ciołków.

Po wspólnym obiedzie, do Potterów przyszedł Erwin Hornet.
Zgodnie  z  ustaleniami  miał  zabrać  chłopców  do  Hogwartu,
podczas gdy Harry będzie czekał na pierwszorocznych uczniów
na stacji w wiosce.

— Aleś się odpicował! — zawołał na widok Harry’ego, któ-
rego Ginny niemal na siłę wcisnęła w szatę wyjściową. — Wy-
glądasz jakbyś miał się zaraz ochajtać.

— Drugi raz bym tego błędu nie popełnił  — wymamrotał
niemal szeptem Harry.

Choć także uważał, że wyjściowa szata jest zbędna, Ginny nie
dała się do tego przekonać.

— Jako zastępca dyrektora musisz być elegancko ubrany! —
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warknęła, kiedy po raz kolejny próbował wyjaśnić jej, że tak ele-
gancki strój nie jest odpowiedni na ucztę powitalną.

Kiedy  Erwin zabrał  Albusa,  Henry’ego i  Jamesa  do szkoły,
Harry zarzucił na siebie płaszcz, ucałował żonę i córkę, po czym
wyszedł na główną ulicę wioski.

W ciągu kwadransa dotarł na stację i stanął na ponurym, skry-
tym w ciemnościach peronie. Niebo nadal skrywało się za chmu-
rami, z których co chwilę padał deszcz. Wiał mroźny wiatr, któ-
ry wyginał gałęzie pobliskich drzew i szeleścił ich liśćmi.

— Nareszcie! — zawołał, kiedy chwilę później dostrzegł ma-
jaczący w oddali parowóz.

Maszyna rosła w oczach, a im była bliżej, tym donośniej sycza-
ła i buchała. W końcu rozległ się ogłuszający dźwięk klaksonu i
lokomotywa zaczęła hamować. Gdy wagony zatrzymały się przy
peronie, niemal równocześnie dziesiątki drzwi w wagonach ot-
worzyły się. Na peron zaczęły wylewać się gromady uczniów w
czarnych szatach. Ponad ich głowami unosiły się kłęby dymu z
parowozu.

— Pierwszoroczni proszę do mnie! — zawołał Harry, ale jego
głos z trudem usłyszeli stojący najbliżej uczniowie.

— Chyba musi pan mówić trochę głośniej — zaproponował
rozsądnie jakiś niski pulchny chłopiec, który stał tuż obok.

— Sonorus! — mruknął Harry, kierując różdżkę na swoje gar-
dło. — PIERWSZOROCZNI DO MNIE!

— Tak jest dużo lepiej! — wykrzyknął z podziwem chłopiec,
kiedy magicznie wzmocniony głos Harry’ego wypełnił peron, a
kilka innych osób zatkało uszy dłońmi.

Podczas gdy wokół Harry’ego zaczęli  gromadnie tłoczyć się
najmłodsi uczniowie, z jednego z wagonów wysiadła Lisa. To-
warzyszył jej Neville. Oboje kiwnęli do niego przyjaźnie głowa-
mi, po czym ruszyli wraz ze starszymi uczniami w kierunku ka-
ret.
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— Cześć, wujku! — zawołał Hugo, wyłaniając się z tłumu.
Harry powitał chłopca i zaczął z paniką rozglądać się po twa-

rzach dzieci. Kiedy po chwili dostrzegł Betty stojącą obok jakiejś
dziewczynki ze spiczastym nosem, odetchnął z ulgą.

— Chyba są już wszyscy — stwierdził, kiedy peron opusto-
szał. — Proszę iść za mną! Tylko pilnujcie się nawzajem, żeby
nikt się nie zgubił.

Ślizgając  się  i  potykając,  Harry  wyprowadził  uczniów  na
wąską,  stromą ścieżkę,  wijącą się w ciemnościach. Rozświetlał
drogę różdżką, maszerując w milczeniu. Zaczął zacinać rzęsisty
deszcz.

— Jeszcze chwila i zobaczycie Hogwart! — zawołał przez ra-
mię. — Zaraz za tym zakrętem!

Gdy tylko minęli wspomniany zakręt, rozległy się pełne zach-
wytu okrzyki.

Wąska ścieżka,  którą  dotychczas maszerowali,  wyprowadziła
ich na skraj czarnego jeziora. Harry spostrzegł majaczący w od-
dali Hogwart. Przepiękny zamek osadzony na wysokiej górze, z
rozjarzonymi oknami na tle szarego nieba, licznymi basztami i
wieżyczkami zrobił na nim olbrzymie wrażenie. Zupełnie jakby
oglądał go po raz pierwszy.

— Niesamowite! — zawołał jakiś chłopiec, a inni uczniowie
mu zawtórowali.

Wszyscy byli pod olbrzymim wrażeniem.
— Po cztery osoby do łódki! — zawołał Harry, wskazując na

flotyllę łódeczek zacumowanych przy brzegu, które stopniowo
zaczęły zapełniać się podekscytowanymi uczniami.

— Możemy z tobą, wujku?! — spytał wesoło Hugo, wskaku-
jąc wraz Betty do łódki, którą zajął Harry. — W pozostałych jest
już komplet!

Po chwili flotylla łódeczek mknęła przez taflę jeziora, która co
chwilę  wzburzana  była  podmuchami  wiatru.  Większość  osób
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milczała, z podziwem wpatrując się w wielki zamek, który rósł w
oczach z każdą chwilą.

— W tym zamku będziemy się uczyć czarowania? — upewniła
się Betty, powodując parsknięcia śmiechem u osób w pobliskich
łódeczkach.

— Jak widzisz, magia nie jest tak okropna jak ci mówili dziad-
kowie — stwierdził wesoło Harry spoglądając na Betty, która nie
odrywała oczu od zamku.

Im dłużej łódki mknęły przez czarną taflę jeziora, tym wyżej
piętrzył się zamek.

— Wszystko w porządku, Hugo? — spytał Harry, spoglądając
na syna Rona i Hermiony, który wyglądał jakby nagle rozbolał
go żołądek. — Źle się czujesz?

Chłopiec zawahał się przez chwilę, zanim odpowiedział.
— Tata znowu pokłócił się z mamą — wyznał, spuszczając

wzrok. — Nie mógł pogodzić się z tym, że mama chce uczyć w
Hogwarcie.

Harry wybałuszył oczy ze zdziwienia.
— Co takiego?! — jęknął, szczerze zaskoczony.
— Nie wiedziałeś nic o tym, wujku? — zdumiał się Hugo. —

Mama dostała propozycję pracy w szkole. Zgodziła się, chociaż
tata nie chciał o tym słyszeć.

Harry’emu opadła szczęka.
— Nie miałem o tym pojęcia — wymamrotał zaskoczony.
Nie było jednak czasu na dalszą rozmowę, bo pierwsze łóde-

czki dotarły do skalnej ściany.
— Głowy w dół! — zawołał Harry, kiedy zaczęły znikać pod

kurtyną bluszczu, która zasłaniała szeroki otwór w skale.
Po chwili dotarli do podziemnej przystani. Uczniowie zaczęli

opuszczać łódki, wychodząc na skaliste, pokryte otoczakami na-
brzeże.

Harry poprowadził ich w górę wydrążonym w skale tunelem.
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Przez cały czas rozświetlał różdżką drogę. Po chwili wędrówki
wyszli na gładką, wilgotną trawę. Wspięli się po kilku kamien-
nych schodach i  dotarli  pod dębowe wrota zamczyska.  Harry
schował różdżkę i otworzył je szeroko, wpuszczając przemoczo-
nych  i  zziębniętych  uczniów  do  przestronnej  sali  wejściowej.
Dziewczęta i chłopcy z zaciekawieniem zaczęli się rozglądać na
wszystkie strony. Z Wielkiej Sali dochodził ożywiony gwar. Har-
ry domyślił się, że pozostali uczniowie już tam dotarli.

Zaprowadził  pierwszorocznych do pustej  komnaty po prze-
ciwnej  stronie  sali  wejściowej  i  pokrótce  wyjaśnił  im  zasady
panujące  w zamku.  Opowiedział  o  czterech  domach,  których
nazwy pochodzą od nazwisk założycieli szkoły. Wyjaśnił, że bę-
dą one zastępować uczniom ich rodziny. Wytłumaczył na czym
polegać będzie rywalizacja domów, oraz jakie zwyczaje panują w
zamku. Kiedy wszystko już stało się jasne, uczniowie w napięciu
oczekiwali co będzie dalej.

— Ceremonia Przydziału rozpocznie się za chwilę — oznaj-
mił Harry. — Macie jeszcze moment, żeby nieco zadbać o swój
wygląd. W końcu będziecie przydzielani do domów na oczach
całej szkoły.

Kilka dziewczynek jęknęło i zaczęło nerwowo poprawiać so-
bie włosy. Betty pobladła na twarzy, a jakiś niski chłopiec o pie-
gowatej twarzy wybuchnął płaczem.

— Wracam za moment — zapewnił  ich Harry  i  ruszył  do
Wielkiej Sali, aby upewnić się, że Tiara Przydziału już tam jest.

Ledwie znalazł się w połowie sali wejściowej, kiedy ktoś zawo-
łał go po imieniu. Odwrócił głowę w kierunku, z którego dosły-
szał wołanie i zamarł. Po marmurowych schodach pospiesznie
zbiegała  Hermiona.  Wciąż  miała  na  sobie  płaszcz  wyjściowy.
Włosy upięte w warkocz opadały jej na ramię. Wyglądała na bar-
dzo wzburzoną.

— Możesz mi wyjaśnić, dlaczego sprowadziłeś do Hogwartu
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Lisę Turpin? — spytała roztrzęsionym głosem, podchodząc do
przyjaciela.

Harry pobladł na twarzy.
— Dyrektor mnie o to prosił — wymamrotał półprzytomnie,

gorączkowo zastanawiając się, skąd Hermiona o tym wie i czy
zamierza powiedzieć o tym Ginny. — Ja nie...

— I wykonałeś jego polecenie bez mrugnięcia okiem, chociaż
wiedziałeś, że twoja najlepsza przyjaciółka ubiega się o posadę
nauczyciela transmutacji?! — spytała z wyrzutem Hermiona. —
A może Lisa jest dla ciebie ważniej-sza ode mnie, co?!

Harry poczerwieniał na twarzy.
— Nie gadaj głupot. Wiesz, że jesteś dla mnie jak siostra —

powiedział  sucho.  — Nie miałem pojęcia,  że chcesz uczyć w
Hogwarcie.

Hermiona prychnęła z pogardą.
— Jasne! — zawołała, tryskając śliną. — Mam uwierzyć, że

mój kochany mężulek nie pożalił ci się, jaką to ma okropną żo-
nę?! Nie wypłakał ci się w mankiet, że zamierzam go zostawić
zupełnie samego w domu i wyjechać do Hogwartu na wiele mie-
sięcy?!

Harry pokręcił przecząco głową. Hermiona nie wyglądała jed-
nak na zbyt przekonaną.

— Może w tym, co pisała Rita, jest jakieś ziarenko prawdy —
wycedziła ze złością. — Skoro dla Lisy jesteś w stanie zdradzić
najbliższą przyjaciółkę, to może rzeczywiście coś was łączy?

Tego było już za wiele.
— DOŚĆ! — wrzasnął wyprowadzony z równowagi Harry.

— Nie mam teraz czasu na głupoty! Zaraz się zacznie Ceremo-
nia Przydziału!

Hermiona rozdziawiła usta, chcąc coś powiedzieć. Jednak na
widok piorunującego spojrzenia przyjaciela, natychmiast zamil-
kła. Po jej policzku spłynęła łza.

✫    1 1 8  ✫



— Wszystko jest już gotowe — stwierdziła, pociągając nosem.
— Neville przyniósł tiarę z gabinetu dyrektora.

I bez pożegnania oddaliła się w kierunku Wielkiej Sali.
Harry  odczekał  chwilę,  nim powrócił  do pierwszorocznych.

Chciał się nieco uspokoić. Nie mógł uwierzyć w to, jak Hermio-
na go potraktowała. Jak mogła wygadywać takie bzdury?

— Proszę za mną! — polecił stanowczym głosem, prowadząc
chwilę później uczniów prosto do Wielkiej Sali. Szli za nim gę-
siego, wyraźnie przerażeni.

Kiedy  przekroczyli  podwójne  drzwi,  Harry  spostrzegł  setki
uczniów zebranych przy czterech długich stołach. Przyglądali się
mu z zainteresowaniem. Co niektórzy szeptali coś między sobą,
od czasu do czasu wskazując na uczniów maszerujących za Har-
rym. Magiczne sklepienie Wielkiej Sali odwzorowywało zachmu-
rzone niebo, które było rozświetlone tysiącami świec lewitują-
cych  w  powietrzu.  Maszerując  pomiędzy  stołami,  Harry  co
chwilę  słyszał  zduszone  okrzyki  zachwytu  pierwszorocznych.
Kiedy dotarli  do stołu nauczycielskiego, Harry nie zdołał  do-
kładniej przyjrzeć się twarzom nowych nauczycieli. Jego uwagę
od razu przykuła Tiara Przydziału spoczywająca na stołku po-
środku sali.

Gdy tylko nowi uczniowie ustawili się twarzami do pozosta-
łych, zapanowała głucha cisza. Wszyscy zaczęli wpatrywać się w
skupieniu w stary  kapelusz,  który  nagle  drgnął,  wprawiając  w
osłupienie  pierwszorocznych.  Szew  w  pobliżu  krawędzi  tiary
rozpruł się szeroko, niczym otwarte usta, które zaczęły śpiewać:

Czworo przyjaciół pewnego razu
Wpadło na pomysł doskonały,
Aby zbudować zamek niczym z obrazu,
Tak wielki, piękny i okazały.
Hogwartem zamek ów został nazwany
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I magicznych sztuk świątynią mianowany.
Młodzi adepci tutaj właśnie,
Pod czujnym okiem czterech założycieli,
Swój kunszt magiczny rozwijać mieli.
Lecz ludzkie żądze i słabości plan ten pokrzyżowały strasznie.
Mądra Ravenclaw niecnych uczynków się dopuściła
I szlachetnego Gryffindora na złą drogą sprowadziła.
Przebiegły Slytherin oburzył się przeciw temu okrutnie
I postanowił, w swojej wielkiej furii, że głowę komuś utnie.
Dobrotliwa Hufflepuff  wielce później cierpiała
I o pomstę do niebios wciąż nawoływała.
Doszło tak więc do tragicznego pojedynku,
O którym wiem niewiele,
Pewne jest jednak, synku,
Że naprzeciwko siebie stanęli dawni przyjaciele.
Śmierć wówczas jednego z nich zabrała
A drugiemu przypadła, gorzka w swym smaku, chwała.
Ten, który odszedł niebawem powróci
I ponownie będzie wśród żyjących ludzi.
Upomni się o Hogwart i cały wielki świat,
Zgubę może mu przynieść jedynie trojga przyjaciół pakt.
A teraz do was wszystkich gadam,
Choć ze mnie stary łach,
Okrutną wojnę zapowiadam
I obecnego porządku świata rychły krach.

Kiedy  tiara  skończyła  swoją  pieśń,  ukłoniła  się  każdemu z
czterech domów i ponownie znieruchomiała. W sali zapanowała
grobowa  cisza.  Wszyscy  byli  wyraźnie  zaskoczeni.  W  końcu
pieśń tiary była jednoznacznym ostrzeżeniem przed wojną, która
ma niebawem wybuchnąć.

Harry poczuł, jakby serce miało mu zaraz wyskoczyć z piersi.
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Emocje sięgnęły zenitu. Czyżby tiara zwiastowała to, czego Har-
ry i jego przyjaciele obawiają się od kilku miesięcy? Czy to możli-
we, by już niebawem Salazar Slytherin miał pojawić się w Hog-
warcie i upomnieć o władzę nad szkołą?

Popatrzył pospiesznie na Hermionę. Choć ich spojrzenia spot-
kały się tylko na chwilę, dostrzegł, że przyjaciółka myśli dokład-
nie o tym samym. Tiara zwykle śpiewała pieśni o cechach zało-
życieli i przydzielaniu uczniów do poszczególnych domów. Os-
trzega tylko w wyjątkowych okolicznościach. Ostatni raz miało
to miejsce, kiedy powrócił Voldemort. Jeśli więc i tym razem za-
powiada wojnę, zagrożenie jest bardziej realne niż komukolwiek
się dotąd wydawało.

Harry nie mógł także oprzeć się dziwnemu wrażeniu, że stary
kapelusz słowa swojej pieśni kierował właśnie do niego. Tak bar-
dzo go to zaskoczyło, że głęboko się zamyślił. Nie zauważył, gdy
Lisa podeszła do niego. Uśmiechając się nieznacznie, podała mu
zwój z listą uczniów pierwszego roku.

— Wyglądasz bardzo elegancko — wyszeptała, puszczając do
niego oko.

Harry uśmiechnął się sztucznie, a kiedy czarownica wróciła do
stołu nauczycielskiego, rozwinął zwój i wyszedł na środek.

— Teraz zacznę odczytywać imiona i nazwiska uczniów. Wy-
czytana osoba ma usiąść na stołku, a ja założę jej tiarę. LAOISE
BALFOUR!

Z szeregu wystąpiła pulchna dziewczynka o rudych włosach i
nieśmiało usiadła na stołek. Harry opuścił jej tiarę na głowę i za-
nim  kapelusz  opadł  do  końca,  przydzielił  ją  do  Ravenclawu.
Dziewczynka pobiegła do drugiego stołu na lewo, przy którym
rozległy się wiwaty, a kilku uczniów wstało, żeby ją serdecznie
powitać.

— Maggie Bradden!
— HUFFLEPUFF!  — wrzasnęła  tiara,  gdy  tylko  dotknęła
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czubka głowy dziewczynki.
Tym razem wiwaty rozległy się przy pierwszym stole po pra-

wej, gdzie radośnie pomaszerowała Maggie.
Kiedy chwilę później Morgan Connell trafił do Slytherinu, a

Melwyn Devin do Gryffindoru, Harry wyczytał nazwisko Betty.
— Elizabeth Dursley! — powtórzył, kiedy dziewczynka znie-

ruchomiała na dźwięk swojego nazwiska i nie podeszła do stoł-
ka. — Zapraszam. To nic groźnego.

Betty nieśmiało podeszła do wujka i usiadła na stołku. Harry
opuścił tiarę na jej głowę, ale zanim kapelusz dotknął jej wło-
sów, stało się coś, czego nikt się zupełnie nie spodziewał.

— Och!... — jęknęła Betty, zeskakując ze stołka jak poparzo-
na. — Coś mi spadło na łeb! — wyznała, otrzepując energicznie
włosy.

Na kamienną posadzkę upadło coś maleńkiego, odbijając się
od niej dwukrotnie. Głowy wszystkich skierowały się w to miej-
sce na podłodze, gdzie tajemnicza rzecz spoczęła.  Wyraźnie za-
intrygowany dyrektor Dorian Conelly powstał zza stołu nauczy-
cielskiego.  Duchy  przelatujące  nad  głowami  uczniów  zaczęły
między sobą zawzięcie szeptać, wskazując na tiarę. Wyglądały na
głęboko poruszone tym, co się właśnie wydarzyło.

Harry kucnął, żeby lepiej przyjrzeć się tajemniczemu artefak-
towi. Spostrzegł, że na kamiennej posadzce spoczywa złoty syg-
net z wielkim rubinem, połyskującym w blasku świec. Czując na
sobie spojrzenia wszystkich osób zebranych w Wielkiej Sali, wy-
ciągnął z kieszeni chusteczkę, chwycił przez nią sygnet i schował
go  do  głębokiej  kieszeni  swojego  płaszcza.  Wolał  zachować
przesadną ostrożność, bo nie wiadomo do kogo niegdyś należał
artefakt. Mogły przecież ciążyć na nim jakieś klątwy. Wciąż pa-
miętał, co stało się z dłonią Dumbledore’a, kiedy dotknął  gołą
ręką pierścienia Gauntów.

— Elizabeth Dursley! — powtórzył, wstając i powracając do
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przerwanej ceremonii.
Uczniowie  zgromadzeni  przy  stołach  zaczęli  jednak  między

sobą szeptać. Wielką Salę wypełnił gwar podnieconych rozmów.
Betty  stała  nieruchomo w miejscu,  zupełnie  jakby  była  spet-
ryfikowana.

Erwin Hornet wstał od stołu, wyciągnął różdżkę i skierował ją
w kierunku sklepienia. Potężna błyskawica rozcięła zachmurzo-
ne niebo, a grzmot wypełnił salę. Wszyscy zamilkli.

— Proszę o ciszę — oznajmił spokojnie Erwin. — Trwa Ce-
remonia Przydziału.

Harry obdarzył go pełnym wdzięczności spojrzeniem.
— Siadaj, Betty! — ponaglił dziewczynkę, kiedy Hornet usiadł

ponownie za stołem.
— Nie ma mowy! — zaoponowała, tupiąc przy tym nóżką. —

Znowu coś mi na łeb spadnie!
Jej  słowa wywołały  salwy śmiechu wśród Ślizgonów,  którzy

natychmiast zaczęli drwić z Betty.
— Tym razem nic już nie spadnie — zapewnił ją Harry, choć

sam nie do końca był co do tego przekonany. — Usiądź, proszę.
Betty  rozejrzała  się  nieśmiało  po  sali  i  widząc  ponaglające,

zniecierpliwione spojrzenia, ponownie usiadła na stołku. Harry
raz jeszcze opuścił jej tiarę na głowę, która opadła do końca, się-
gając ramion dziewczynki.

W Wielkiej  Sali  zapanowała  grobowa  cisza,  która  dla  Har-
ry’ego zdawała się być wiecznością. Wszyscy z zaciekawieniem
spoglądali na Betty, w napięciu oczekując, czy przypadkiem zno-
wu coś dziwnego nie wypadnie z kapelusza. Nic takiego się jed-
nak nie wydarzyło. Co gorsza, zupełnie nic się nie wydarzyło.
Betty  siedziała  zniecierpliwiona  na  stołku,  machając  tłustymi
nóżkami, a tiara wciąż milczała.

— Kapeluszak! — zawołał niespodziewanie jakiś Krukon, wy-
wołując kolejną falę rozmów.
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Harry popatrzył na niego ze zdziwieniem. Spostrzegł, że rów-
nież inni zaczęli między sobą wypowiadać to dziwne słowo. Po-
nownie zrobiło się spore zamieszanie.

— Ona nie może się zdecydować, gdzie mnie przydzielić —
wymamrotała Betty spod kapelusza, a Harry ledwie ją dosłyszał
pośród gwaru rozmów.

Erwin raz jeszcze powstał.  Tym razem nie musiał  wyciągać
różdżki. Gdy tylko wyszedł zza stołu, uczniowie ponownie za-
milkli.

— Co za głupi kapelusz! — wyszeptała Betty. — Nie wie, czy
mam być w Hufflepuffie czy w Ravenclawie.

Harry pobladł na twarzy. Czuł się odpowiedzialny za przebieg
ceremonii, który już i tak był wystarczająco nietypowy. Brakowa-
ło jeszcze tylko problemów z przydzieleniem córki Dudleya.

— Możesz sama dokonać wyboru, a tiara to uszanuje — wy-
szeptał, pochylając się nad dziewczynką. — Wolisz Hufflepuff,
dom prawych, sprawiedliwych i dobrych... czy może Ravenclaw,
w którym mieszkają najmądrzejsi z nas?

Betty niemal natychmiast dokonała wyboru. Kiedy wyszeptała
nazwę domu, kapelusz natychmiast zareagował.

— HUFFLEPUFF!
Harry odetchnął z ulgą. Pospiesznie zdjął tiarę z głowy Betty,

która  nieśmiało  pomaszerowała  do stołu  Puchonów i  usiadła
obok Maggie Bradden.

Kiedy  pół  godziny  później  Hugo  Weasley  trafił  do  Gryf-
findoru (wywołując tym samym łzy szczęścia u Hermiony), Ce-
remonia Przydziału wreszcie dobiegła końca. Harry chwycił tia-
rę oraz stołek i zaniósł je do gabinetu dyrektora. Po drodze pró-
bował  poukładać  sobie  w  głowie  myśli  związane  z  dziwnym
przebiegiem ceremonii. Starał się też przypomnieć sobie słowa
pieśni.  Nie miał  jednak zbyt wiele  czasu,  ponieważ chciał  jak
najszybciej wrócić do Wielkiej Sali. Kiedy ponownie minął pod-

✫    1 2 4  ✫



wójne drzwi, Dorian Conelly kończył akurat przedstawiać no-
wych nauczycieli.

— ... z kolei profesor Sheridan Czarnecki będzie nauczał od
tego roku starożytnych runów! — oznajmił, wskazując na chu-
dego i łysego czarodzieja z kozią bródką, który wstał i ukłonił
się zebranym.

Harry pospiesznie przeszedł pomiędzy stołami domów, okrą-
żył stół prezydialny i usiadł obok Neville’a. Kątem oka zerkał
jednak co chwilę na Hermionę.

— Miło mi poinformować — kontynuował tymczasem dyrek-
tor — że nasze zacne grono pedagogiczne swoją skromną osobą
zaszczycił również profesor Nagrod Pokorny.

Harry dopiero teraz spostrzegł, że przy stole siedzi goblin.
Kiedy Dorian Conelly wskazał na niego, ten wstał i ukłonił się

uczniom.
— Zatrudnił  goblina?  — syknął  Harry  do  Neville’a,  który

przytaknął kiwnięciem głowy.
Dyrektor tymczasem poinformował, że goblin będzie wspól-

nie z profesorem Binnsem nauczać historii magii.
— Bankiet czas zacząć! — zakończył swoje przemówienie, a

w tym momencie na stołach pojawiły się wyszukane potrawy. Na
dobre rozpoczęła się uczta.

Wygłodniali uczniowie zaczęli zajadać się smakołykami przy-
gotowanymi  przez  skrzaty.  Salę  wypełnił  gwar  wesołych
rozmów. Głośno było również przy stole nauczycielskim. Ho-
racy Slughorn opowiadał Erwinowi i Rolandzie Hooch o swojej
przygodzie ze znikającym kociołkiem. Sybilla Trelawney zażarcie
dyskutowała z Aurorą Sinistrą, popijając przy tym sherry. Her-
miona ze znudzeniem się temu przysłuchiwała. Wciąż wyglądała
na obrażoną i nawet przez chwilę nie spojrzała w stronę Har-
ry’ego. Lisa z kolei pogrążona była w rozmowie z Sheridanem
Czarneckim oraz  dyrektorem.  Co  chwilę  rzucała  jednak  Har-
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ry’emu ukradkowe spojrzenia.
— Co to za koleś? — spytał Neville’a Harry, wskazując na ele-

ganckiego czarodzieja z wąsikiem, który popijał w milczeniu sok
z dyni  i  z  odrazą spoglądał  w kierunku goblina  Nagroda.  —
Czego będzie uczył?

— To Julien Charpenter — odrzekł Neville, odstawiając pu-
char.  — Przyjechał do nas z Beauxbatons.  Wiesz...  w ramach
międzynarodowej  wymiany...  Zastąpi  Hagrida  na  stanowisku
nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami.

Harry  przez  chwilę  obserwował  w  milczeniu  Francuza.  Na
pierwszy rzut oka nie sprawiał zbyt miłego wrażenia. Gdy zabrał
głos, okazało się, że nie zyskiwał również przy bliższym pozna-
niu.

— Co za pomysła, żebi goblina siedziła z nami przy stoła —
jęknął zniesmaczony Julien, zwracając się do dyrektora. — To
nie dopomyśleni w Beauxbatons!

Dorian Conelly uśmiechnął się promiennie, odsłaniając śnież-
nobiałe zęby. Lisa i Sheridan obdarzyli Francuza niezbyt przyjaz-
nym spojrzeniem.

— Mój drogi Julienie — zaczął uprzejmym tonem dyrektor —
nie ma nic ujmującego w fakcie, że będzie z nami pracował tak
zacny goblin, jak profesor Nagrod. Traktowałbym ten fakt raczej
jako zaszczyt, bo w żadnej z jedenastu szkół magii nie odnoto-
wano takiego zdarzenia.

— Domyślam się, że Minister Grasshopper nie był tym pomy-
słem zachwycony — wtrącił Harry. — Jego stosunek do gob-
linów jest raczej dość krytyczny.

Dorian Conelly położył Harry’emu dłoń na ramieniu.
— Na szczęście Minister nie ma za wiele do powiedzenia w

sprawach Hogwartu — oznajmił wesoło, spoglądając Harry’emu
głęboko  w  oczy.  — Zgodziłem się  przyjąć  posadę  dyrektora
szkoły tylko pod warunkiem, że będę mógł nią autonomicznie
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zarządzać.
—  Trudno  uwierzyć,  że  Ministerstwo  na  to  przystało  —

stwierdziła cierpko Hermiona.
— Widocznie bardzo im zależało, żeby ktoś taki jak ja pokie-

rował szkołą — odrzekł Dorian, odwracając się w stronę Her-
miony i  puszczając do niej  oko. — A mając tak zacne grono
współpracowników, będę to robił z nieskrywaną przyjemnością.

Harry  poczuł  się  niezręcznie  Wypowiadając  ostatnie  słowa,
dyrektor ponownie popatrzył mu głęboko w oczy i obdarzył go
nieznacznym uśmiechem.

— Co właściwie  wypadło  z  kapelusza?  — spytała  Rolanda
Hooch, starając się opanować śmiech po wysłuchaniu zabawnej
opowieści Slughorna.

— No właśnie. Pewnie wszyscy chętnie się o tym przekonamy
—  odrzekł  pogodnie  dyrektor.  —  Zechcesz,  Harry,  pokazać
nam to cudeńko?

Harry sięgnął po chusteczkę i wymacał przez nią znalezisko
spoczywające w jego kieszeni. Starając się nie dotknąć sygnetu
gołą  skórą,  wyjął  go  i  położył  na  stole  przed  dyrektorem.
Większość nauczycieli z zaciekawieniem nachyliła się w kierunku
artefaktu. Jedynie Sybilla i Aurora Sinistra nadal pogrążone były
w zażartej dyskusji.

— To jakiś pierścień — stwierdziła z zaciekawieniem Lisa.
— I to nie byle jaki, droga pani — odrzekł Nagrod, przygląda-

jąc się z bliska sygnetowi. — To pierścień wykuty przez gobliny.
Bez wątpienia. Piękna i solidna robota.

W głosie goblina dało się wyczuć szczerą dumę i zachwyt.
— Z pewnością należał do Godryka Gryffindora — dodała z

przekonaniem Hermiona,  ignorując  przyjazne  spojrzenie  Har-
ry’ego. — Zdobi go rubin, podobnie jak rękojeść miecza Gryf-
findora.

— Trafne spostrzeżenie! — pochwalił ją Erwin.
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— To by się zgadzało — oznajmił z rozmysłem Neville. —
Miecz Gryffindora także został wykuty przez gobliny.

— I to nie przez byle jakie, szanowny kolego — wtrącił Nag-
rod, a głowy wszystkich zwróciły się w jego stronę. — Jeśli ten
pierścień  faktycznie  należał  do  Gryffindora,  to  podobnie  jak
miecz musiał wyjść spod ręki Ragnuka Pierwszego. — Nauczy-
ciele z lekkim zakłopotaniem wymienili między sobą spojrzenia.
Widocznie nikt nie miał pojęcia, o kim Nagrod mówi. Goblin
westchnął ciężko i z poirytowaniem wyjaśnił: — To był ówczes-
ny król goblinów i najznakomitszy gobliński rzemieślnik.

Wszyscy przy stole zaczęli mamrotać między sobą coś w stylu
„A, no tak”. Harry zaczął w skupieniu przyglądać się sygnetowi.

— Czemu wypadł z tiary właśnie teraz? — spytał po chwili z
zadumą.

— To bardzo dobre pytanie — odrzekł dyrektor. — W pieśni
tiary była mowa o jakimś pakcie trojga przyjaciół. Zakładam, że
chodzi tutaj o Gryffindora, Hufflepuff  i Ravenclaw.

— Pierścień z pewnością nie wypadł z kapelusza bez powodu
— oznajmiła z przekonaniem Hermiona. — Przed laty Harry
wyjął z tiary miecz Gryffindora, gdy musiał zmierzyć się z bazy-
liszkiem. Ten pierścień faktycznie musi mieć jakiś związek z pak-
tem, o którym tiara śpiewała...

— I z ryzykiem powrotu Salazara Slytherina — dodał Harry,
mając na uwadze słowa Tiary Przydziału.

Słysząc to, nauczyciele wymienili między sobą zaniepokojone
spojrzenia.

Kiedy uczta dobiegła końca, prefekci poszczególnych domów
zaczęli odprowadzać uczniów do pokojów wspólnych. Zrobiło
się  spore  zamieszanie.  Harry  pospiesznie  przecisnął  się  przez
tłum i podszedł do Jamesa, który wyglądał jakby nagle rozbolał
go żołądek.

— Zaczekaj na mnie w sali wejściowej — polecił synowi. —
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Muszę pomówić jeszcze z dyrektorem. To zajmie tylko chwilę.
Potem razem wrócimy do Hogsmeade.

James  nic  nie  odpowiedział.  Z zazdrością  patrzył  jak  sznur
Gryfonów  wspina  się  po  schodach  na  wyższe  piętra  zamku.
Harry tymczasem pędem udał się do gabinetu dyrektora.

— Oto plany zajęć poszczególnych nauczycieli — powiedział
Dorian, kiedy Harry usiadł przed jego biurkiem. — Rozdaj je ju-
tro w czasie śniadania...

— Oczywiście, dyrektorze — odrzekł pospiesznie Harry, zer-
kając na pierścień, który spoczywał teraz na biurku. — Chciał-
bym wiedzieć, co zamierza pan zrobić z tym artefaktem?

Dorian uśmiechnął się nieznacznie.
— Póki co, zamierzam go przechować w moim gabinecie —

odrzekł. — A przynajmniej do czasu, aż nie dowiemy się, czym
tak naprawdę jest i do czego służy.

— Wydaje mi się, że pierścień należy ukryć — stwierdził po
chwili zawahania Harry. — Lepiej nie ryzykować, że wpadnie w
niepowołane ręce.

— Mój gabinet będzie chyba odpowiednim do tego miejscem,
prawda? — spytał wesoło Dorian.

Harry pokręcił przecząco głową.
— Obawiam się, że nie do końca — oznajmił sucho. — W

ubiegłym roku jeden z nauczycieli włamał się do tego gabinetu i
wykradł sporo cennych rzeczy.

Dorian Conelly  obdarzył  Harry’ego zaciekawionym spojrze-
niem.

— Nauczyciel? — powtórzył zaintrygowany. — To musi być
ciekawa historia... Może zechcesz opowiedzieć mi ją dokładniej
któregoś dnia przy herbacie?

— Ee... oczywiście — odrzekł zaskoczony Harry. — Ale wra-
cając do tego pierścienia...

— Myślę, że najlepiej będzie jak sam go gdzieś ukryjesz —
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odrzekł dyrektor. — Ufam ci i wierzę, że znajdziesz odpowied-
nie do tego miejsce. Nalegam jednak, abyś nikomu nie zdradzał
lokalizacji  pierścienia.  Przynajmniej  dopóki  nie  będziemy wie-
dzieć, z czym mamy do czynienia.

Harry przytaknął kiwnięciem głowy.
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