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1. úkol

Albus Brumbál v posledním kroku ukryl Kámen mudrců do Zrcadla z Erisedu a získat jej 
mohl  jen  ten,  kdo  jej  chtěl  najít,  avšak  ne  využít.  Staňte  se  na  okamžik  Albusem 
Brumbálem a ukryjte Kámen mudrců znovu (tedy nahradit Zrcadlo z Erisedu), avšak jiným 
způsobem.

Na minimální délku 10 palců, avšak zároveň i maximální délku 14 palců, napište, jak bude 
Kámen mudrců ukryt a jak jej bude možno získat, to jest Váš úkol.

Dotkni se myšlenek, ponoř se hned,
součástí staneš se, vzpomínek svět
přijme Tě na moment, pohltí cele,

však pamatuj – jen Tvá hlava ví o Tvém těle.

Rolf Scamander si v hlavě přeříkal verše z knihy Magické artefakty, vyhrnul si rukávy hábitu, 
vytáhnul z pod něj hůlku a brzy se začal propadat hloub a hloub, dokud neucítil pod nohama 
měkkou půdu zarostlého weasleyovic dvorku.
„RONALDE WEASLEY!“ ozval se křik od Doupěte, které i nyní po letech vypadalo, že sotva 
drží.
„Jak vidím, některé věci se nezměnily,“ uchechtl se pobaveně Harry Potter a posunul si 
nahoru brýle, které se mu sesuly na špičku nosu.
„Ne, nezměnily,“ zašeptal Ron a dlaní se snažil uklidnit srdce, které se v důsledku úleku 
rozbušilo jako splašené.
George se naklonil k pravému uchu bratra a zašeptal: „A nikdy se ani nezmění. Stejně jako to,  
co přijde, když budeš ignorovat mamku.“



Ron zrudnul, protože si vzpomněl na neposečený trávník a s mumláním, že 'ani s jejich 
ghúlem se nezachází tak špatně', odběhl do domu.
„Ghúlové jsou ohromně užiteční,“ ozval se za Harrym povědomý, něžně zastřený hlas.
„Řekl někdo, kdo se upsal na půlroční dobrovolnickou práci v trollí kolonii...,“ rozesmál se 
Harry a objal Lunu. „Jsem rád, žes přijela.“
„Já taky,“ řekla Luna, načež se odmlčela a po chvíli vyhrkla: „Ale stejně jsou ghúlové hned po  
testrálech nejlepší.“
„A co jednorožci a fénixové?“ nadhodil George.
„Na ty jsem zapomněla. To ale proto, že jsem je viděla jen velmi, opravdu velmi, málo.“
„Já jsem je oba viděl hned ten rok, co jsem nastoupil do Bradavic.“
„Vážně, Harry? Takže je to pravda, že Kámen mudrců hlídal fénix?“
„Je to tak. Když nad tím teď přemýšlím, ušel se mnou Fawkes velmi dlouhou cestu.“
„Byl to přece Brumbál, kdo ti byl vždycky nablízku. Rolf a já si myslíme, že fénix je víc než jen  
magický tvor. Spíš že je hmotnou podobou lidské duše, která žije mimo naše tělo, rodí se a  
umírá několikrát za život. Nikdy nemůžete vědět, kdy se objeví, ani kdy zase zmizí,...“ Luně se 
oči zalily šťastnými  slzami, odběhla na místo, kde divoce kvetly slunečnice, rozpřáhla ruce a 
začala jimi máchat jako křídly, dívala se do slunce, které ji oslepovalo, až slzela víc a víc, 
smála se, točila se a radostně volala: „Povídej mi o tom, Harry, povídej! Jak to bylo, když měl  
Fawkes Kámen!“
George nechápavě zavrtěl hlavou a Harry se rozesmál. „Dobře, budu vyprávět.“
Pomalu došli před dům, kde už je čekala rodina s vychlazenými láhvemi máslového ležáku a 
Fortescueovy zmrzlinové limonády.
„Všichni jistě víte, že když jsme s Hermionou a Ronem museli projít padacími dveřmi, byly  
jsme malé děti a nevěděly, jaké nás čekají nástrahy, ale všichni tři jsme měli odhodlání a  
chtěli porazit Voldemorta. A tak jsem po mnoha úkolech stanul před profesorem Quirrellem a  
Voldemortem ve sklepení pod bradavickým hradem, kteří chtěli vědět, kde je Kámen mudrců  
uschován. Jenomže já,...“ odmlčel se Harry a s úsměvným pohledem si prohlédl vnoučata 
Molly a Artura, která málem nedutala, a Lunu, která vůbec nedutala, „já jsem to nevěděl.  
Kromě nás ale bylo v místnosti ještě staré Zrcadlo z Erisedu.“
„Mysleli si, že Kámen je nějak ukrytý v něm, že Harry?“ skočil mu do řeči Ron, který zatím 
opět zapomněl na zarostlou zahradu.
„Ano, a to mi dalo drahocenné minuty navíc!“
„Jak to, tati?“ vyzvídal malý Albus Severus.
„No, byl jsem malý a neměl jsem šanci ani proti Voldemortovi, dokonce ani proti Quirrellovi.  
Mohl jsem jen udělat, co bylo v mých silách, a zdržet je tak dlouho, dokud nedorazí pomoc.“
„A jak vždycky říkával profesor Brumbál,“ dodala tajemně Hermiona, „v Bradavicích se  
dostane pomoci každému, kdo o ni požádá a zaslouží si ji.“
„Fawkes ti přišel na pomoc, strýčku Harry? Tak jako když zachránil tebe a tetu Ginny  
z Tajemné komnaty?“ knikla tiše malá Rose.
„Přesně tak, Rosie, když došlo na nejhorší, vrhnul se na mě profesor Quirrell, ale můj dotek ho  
nesnesitelně bolel, křičel a bránil se a já nejspíš volal o pomoc, zatímco jsem vyčerpáním  
slábnul a slábnul. Najednou se odněkud snesl nádherný zlatý pták, Quirrell se po něm ohnal,  
ale fénixova ocasní péra se ho dotkla a sežehnula na prach. A zatímco vše kolem hořelo,  
roztáhnul Fawkes svá planoucí křídla a schoval mě pod ně, než nebezpečí pomine.“
„Nepopálil ses, tati?“ zeptal se James.
„Ne,“ usmál se Harry, „popravdě bylo v celém mém životě jen málo chvil, kdy jsem se cítil  
v tak absolutním bezpečí, jako pod Fawkesovými křídly.“



„A jak jsi získal Kámen, Harry?“ vyslovila poslední otázku, která musela padnout, Luna, jíž 
stále tekly slzy z očí.
„Když oheň ustal, rozepjal Fawkes svá křídla, poodstoupil, vzplanul a shořel na prach. Ten  
prach pak zrodil dvě cennosti. Kámen mudrců a šedé ptáče, malého fénixe... Pevně jsem  
Kámen stisknul v dlani, přitisknul k sobě malého Fawkese a propadal se hloub a hloub do  
bezvědomí, až mě Brumbál...“
 
-Rolf opět stanul na podlaze domku U Zpívajícího kamzíka, usednul za pracovní stůl a do 
svého poznámkového bloku vepsal: ‚Fénix bezpečně uschová, co nemá být nalezeno a  
zneužito.‘-
 
 
Obrázek pergamen zapůjčen z:   http://www.widescreen-wallpaper.eu  

http://www.widescreen-wallpaper.eu/


2. úkol
V druhé knize jsme se setkali s prvním z viteálů Toma Raddlea – byl jím jeho deník, 
magický artefakt, který na konci knihy Harry probodl zubem baziliška.

Svého času si však svůj deník psala i Sefrenie z Ylary, zakladatelka naší školy. Vašim úkolem 
tentokrát bude prokázat rukodělné techniky a zhotovit kopii deníku mocné Sefrenie. Aby 
to nebylo tak jednoduché, přikládáme krátkou charakteristiku této kouzelnice a Vy se 
pokuste trefit do stylu (podoby deníku, i významu textu v něm) tak, aby si ten, kdo deník 
uvidí, mohl říci: „Ano, to je Sefreniino.“ 
Kromě vnějšího vzhledu deníku však také zhotovíte dvě vnitřní stránky z deníku, na 
kterých bude popsána nějaká událost, myšlenka, či cokoliv jiného, co by mohla Sefrenie do 
deníku psát či kreslit. Na Vás necháváme ale rozhodnutí, zda to bude událost z reálné 
historie našeho hradu nebo událost čistě smyšlená.

Shrnutí podmínek úkolu
      - 4 obrázky (přední obálka deníku, zadní obálka deníku, dvě vnitřní stránky deníku 
s obsahem)
      - textový obsah přepsat do vypracování (z důvodu, že Sefreniin rukopis nepůjde přečíst 
a aby porota nemusela luštit text z obrázků)
      - výsledné fotografie deníku nebudete již upravovat v žádném grafickém programu ani 
pomocí jiných filtrů

Žádné jiné obrázky (kromě těch, které jsou v zadání) do vypracování nevkládejte. Stejně 
tak nebude ve vypracování žádný jiný text, než přepis textů (a případně krátké vysvětlení, 
viz níže), který je na vnitřních stránkách deníku. A myslete na to, že na jednu stránku se 
vejde maximálně 7 palců.

Pokud chcete, můžete maximálně na pět palců připsat stručné vysvětlení sloužící k tomu, 
aby porota lépe pochopila, s jakým účelem jste vyrobili deník právě tak, jak jste jej vyrobili.

Pro představu, jaká vlastně Sefrenie z Ylary byla osobou, přikládáme krátké info.

Sefrenie z Ylary byla velmi moudrá čarodějka, velmi pracovitá a s neutuchajícím elánem. 
Sefrenie byla člověk, který dotahoval věci do konce s takovou grácií, že ji můžeme srovnat 
s jiným velkým kouzelníkem, Albusem Brumbálem. Měli hodně společného a stejně jako 
Albus Brumbál nikdy nechtěl křeslo ministra kouzel, tak Sefrenie přenechala místo ředitele 
její školy jinému. Sefrenie z Ylary byla jedna z nejvíce nestranných kouzelníků, kteří kdy na 
škole byli. Přiložila ruku k dílu vždy, když to bylo potřeba - o tom svědčí i to, že nejprve 
vedla Mrzimor, a v době, kdy to bylo potřeba, převzala Zmijozel.

Sefrenie byla také velmi tajemná, tudíž toho o jejím soukromí není moc známo. Jejím 
domovem však byl ve všech ohledech hrad samotný, kterému postavila velmi pevné 
základy, a i kvůli jejímu nadšení a odvedené práci můžeme být dodnes studenty a 
profesory Bradavic. Přesto byla také velmi, velmi skromná.

„Dokud tu bude jediný člověk, kterému bude na Hogwarts záležet, pořád je budeme  
obnovovat.“

Vážení porotci, milí organizátoři a fanoušci Sedmiboje,



když jsem si v zadání druhého úkolu přečetla, že mým cílem budu deník Sefrenie z Ylary, 
ihned jsem měla představu, jak by takový deník měl vypadat. Charakteristika zakladatelky 
naší školy, která nám, soutěžícím, byla poskytnuta, mě v tom jenom utvrdila.

Jaký by tedy měl být deník Sefrenie? Dle mého by měl být prostý, ba možná i jednoduchý a 
praktický, zdobnost se určitě nehodí, na druhé straně by měl mít ale šmrnc, styl a eleganci. 
Měl by upomínat ke starým voňavým pergamenům, knihám v pečlivě opracované kůži, 
přitom by ale neměl působit strojeně, škrobeně a tuctově.

Vybrala jsem si tedy jako základní materiál ručně vyrobený papír dvou barev. První jemnější 
(barvy pergamenu), který má vlisované drobné traviny (protože považuji bylinky za něco, co 
k nám, čarodějům, prostě patří), druhý hnědý hrubší a mozolnatý, který tvoří obal.

Deník má vložené dvojstránky, které je možné dle potřeby přidávat a ubírat. Celek drží 
pohromadě pásek ze stejného materiálu, jako je přebal.

Zde se můžete podívat na přední obálku:

Aby bylo hned na první pohled jasné, komu deník patří, ozdobila jsem místo, kam se má 
vsunout zavírací pásek, iniciálou "S". Roh obálky jsem dozdobila pomocí metody decoupage 
obrázkem květiny.

Na tomto obrázku je také možné vidět záložku z voskované šňůrky a kožené ozdoby, která je 
vlepená do vnitřní vazby, takže se dá jako v knize zakládat mezi jednotlivé stránky.

Zadní strana deníku:



 INCLUDEPICTURE "http://www.hogwarts.cz/sedmiboj/2012/gallery/12013-
20120408205530.jpg" \* MERGEFORMATINET 

Nepovažovala jsem za nutné zadní stranu nějak více zdobit, protože přeplácanost nemám 
ráda, ale aby deník nepůsobil úplně stroze, dozdobila jsem jej druhou iniciálou 
zakladatelky: "Y".

 

http://www.hogwarts.cz/sedmiboj/2012/gallery/12013-20120408205530.jpg
http://www.hogwarts.cz/sedmiboj/2012/gallery/12013-20120408205530.jpg
http://www.hogwarts.cz/sedmiboj/2012/gallery/12013-20120408205530.jpg


Nakonec chybí jen obsah dvou stran Sefreniina deníku:



 

Přepis:

16. prosince

Prázdnota… Vždycky se mi protivila. Prázdná slova, prázdný výraz,... No a samozřejmě 
prázdné hlavy. Ale ty potkávám častěji, než bych chtěla. Už jsem si zvykla... Poslední dobou 
mě ale víc než prázdné hlavy straší prázdná škola. Tedy – téměř prázdná... Zatočíte vlevo - 
Protiva, zatočíte vpravo – Protiva, vejdete do třídy – Protiva. Když jsem tu jako studentka 
chodívala já, bývaly chodby noční můrou agoraphobiků.

 

19. prosince

Vzhledem k akutnímu nachlazení většiny hradního osazenstva, vymysleli zdravotníci k  večeři 
špenát z listí Vrby mlátivé. Nikdy víc!!! Z toho by i Merlinovi natáhlo. Nicméně musím být 
uznalá – nachlazení jsou již zdraví. Uvolnili místo na ošetřovně všem, kteří prozvraceli 
večerku.

 

22. prosince

Zemřela Vianne.  V Krásnohůlkách učila šedesát tři let. Bude mi chybět. Hledala jsem útěchu 
v Síni slávy, avšak spousta zmařených životů mi na náladě nepřidala. Tak jsem přidala 
studentům dva úkoly navíc.

 



„Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?“ (Euripidés)

 

Vianne bylo devadesát osm let.

 

23. prosince

 

Ve snu jsem viděla symbol. Co znamená?

(symbol viz obrázek první)

 

V knize Magie renesance mě oslovil citát:

„Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než  
následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.“(Leonardo 
da Vinci)

 

Dnes nás navštívil ministr Pastorek. Krom dobré zprávy o dvojnásobném počtu kouzelníčků, 
kteří se letos chystají prvně do školy, přinesl i informaci o schválení dotace MK. Tisíc 
galeonů!!!! Konečně dětem vyměníme v pokojích ty staré, rachejtlemi a ohníčky propálené, 
koberce! Skřítci dostanou nové botky a Hagridově srubu opravíme došky na střeše. Objednají 
se nové učebnice, zvýší platy a konečně dostavíme krásný spojovací most, který byl zničen 
při bitvě o Bradavice. Kouzelnický světe, div se – všichni se na tu horu práce těší. Já nejvíc.

 

24. prosince

Ve škole nás zbylo dvacet. Od rána krásně chumelí. Šli jsme se projít do Prasinek. Děti měly 
radost, že si mohou dát ležák s profesory.  Večer jsme ze starých novin, pergamenů a 
uschlých bylinek vyráběli a barvili ruční papír. Mám zase zásobu deníků na delší čas!

 

25. prosince



3. úkol
Ve  třetí  knize  se  objevilo  několik  památných  přístrojů  a  předmětů  -  můžeme  zmínit 
například obraceč času, lotroskop nebo všemi známý Pobertův plánek. Vaším úkolem bude 
vžít se do pozice kouzelnického vynálezce, který vymyslel nějaký nový přístroj.

Za úkol tedy máte vymyslet přístroj a popsat jeho funkci a podobu.

Pokud chcete, můžete přidat i kresbu onoho nového přístroje, to necháváme pouze na vás.  
Pokud ale přidáte obrázek, nahrajte jej přes galerii,  kterou máte k dispozici při vkládání 
vypracování.

Text ve vypracování nesmí přesáhnout 14 palců.¨

Studenti!

Přečtěte si kapitolu 7. z učebnice OPČM – část pojednávající o Castu Fargovi. Bez ohledu na 
to, zda se Vám jako osobnost příčí či zamlouvá, mi každý odevzdáte pergamen, na kterém 

uvedete, co se vám na něm nejvíc líbí.

2-3 palce.

Do zítra.

S. Snape

 

N.  Longbottom: Nejvíc  se  mi  na  Castu  Fargovi  líbí  jeho  osobní  vývoj.  Dokázal  něco  tak 
velkého  i  přesto,  co  si  přinesl  do  života  z  dětství.  Jeho  rodiče  byli  sběrači  zbytků  na 
Creaothceannu. Když skončilo utkání, vyšli na hřiště, sbírali a třídili to, co popadalo na zem – 
balvany,  rozbité kyblíky a hlavně potlučená těla a zvratky. Netřeba dodávat, že Casto prožil 
své dětství jako terč posměchu. 14. století tomuto povolání zrovna nepřálo a Casto začal brzy 
trpět tak silným pocitem méněcennosti, až z toho přestal mluvit a utíkal pryč pokaždé, když 
někdo promluvil  na něj.  Začal  vyhledávat  samotu ke čtení  a  studiu.  Snil  o dni,  kdy si  jej 
začnou ostatní vážit. V té době si jej nevážili, už se mu ani nesmáli,přehlíželi jej. Znám toto 
všechno, vím, jak mu bylo.

S. Snape +šklebí se+: Dojemné, opravdu... Ale budiž. PŘIJATO.

H. Grangerová: Casto Farga byl pořádkumilovný a pečlivý! Píše se o tom ve všech knihách, ve 
kterých je o něm zmínka. Když byl v 6. ročníku, zjistil, že je prapotomek Ignátie Wildsmith,  
dámy, která vymyslela letaxový prášek. Začal studovat kouzelnickou přepravu dopodrobna. 
Když pak jednou došlo k nehodě a bradavický krb zůstal bez spojení, byl to právě Ferga, který 
dokázal krb opravit. Povzbudilo jej to, dodalo energii. Stal se premiantem svého ročníku a  
poslední rok školy dokonce i primusem!

S.  Snape: Nic  jiného  jsem  od  Vás  ani  nečekal!  +škrábe  laxně  na  pergamen+  Strhávám 
Nebelvíru deset bodů za to, že mě nejste schopná překvapit!



D. Malfoy: Podle mého za zmínku stojí celých deset let po Castově odchodu z Bradavic!(Pak  
se mu něco přecvaklo v hlavě a už to nebyl starý dobrý Casto. Jeho dějiny nestálo za to dále  
psát, věřte mi!) Po odchodu z Bradavic se vydal na cesty. Narazil při nich na mnoho podivých 
věcí  i  lidí.  Na severu Skotska, na okraji  lesa, stál obrovský kámen. Byl  unavený a nechtěl  
vstoupit do neznámého lesa na noc, rozhodl se přenocovat u onoho kamene. Když se ráno 
vzbudil, byl víc vyčerpaný než vyspaný. Trvalo mu mnoho dní, než znova nabral sílu. V blízké 
vesnici se dozvěděl, že kamenu se už léta lidé vyhýbají, protože „krade sílu“. Došlo mu, že by 
kamene mohl využít. Vrátil se a kus uštípl. Cesta byl dlouhá a namáhavá, ale zvládnul ji, vrátil  
se do svého domku v přístavu Fishguard a uzavřel před světem. Když opět začal vycházet 
mezi  lidi,  byl  na  kost  vyhublý  a  potemnělý.  To  vše  vinou  malého   úlomku ze  skotského 
kamene. Zkoumal jej velmi dopodrobna, protože ho chtěl použít k výrobě něčeho, čím by si 
podrobil  svět,  který  by  k němu  vzhlížel.  Kámen  mu  ale  ubíral  sil.  Začal  cestovat  po 
mudlovských jarmarcích, kde pod rouškou věštění z koule ubíral mudlům sil a energie, a ty jej 
udržovaly  při  životě,  aby  měl  čas  vzácný  kámen  i  dál  zkoumat.  Byl  to  velký  badatel.  A  
čistokrevný kouzelník.

S. Snape: Překročil jste povolenou délku. Patnáct bodů pro Zmijozel za Vaše názory a přístup 
k úkolům.

L. Láskorádová: Ne Farga, ale všeživelná koule je skutečně zajímavá! Úlomek z magického 
solitéru  vložil  Ferga  do  koule  z křemene.  Do  VŠEŽIVELNÉ  KOULE!  Takových  není  moc! 
Zadržují přijatou energii, léčí i usmrcují. Výroba není lehká: křemen musí projít všemi živly. 
Musí být vložen do vody za úplňku tak, aby kousek vyčníval, tím na něj působí vzduch (a dle 
mého mají příležitost i vodnice říční, které se přisávají na kameny u řeky a pak skáčou na lidi  
a dělají jim noční můry!), následně musí být vložen do ohně, kde bude pálen tři dny. Takový 
to kámen si od teď bude jen „brát“. Můj otec o tom napsal článek do Jinotaje před deseti 
lety, sám se osobně podílel na pátrání.

S. Snape: Vy jste, slečno, vážně mimo. NEPŘIJÍMÁM.

H. Potter: Jeho příběh je  příklad toho,  že je každé zlo potrestáno.  Brzy po tom, co začal 
z mudlů čerpat jejich energii, se začaly množit povídačky, kouzelníci si spočítali jedna a jedna, 
došlo jim - po výsleších jednotlivých mudlů (těch, kteří přežili), že toto je práce kouzelníka. 
Trvalo jen velmi krátkou chvíli, než na Farga přišli. Byl chycen – našli jej v hrozném stavu, 
zničeného a zesláblého, protože se již bál chodit k mudlům, ale nevzdal  se svého plánu a 
hledal, jak využít kámen k „ohromení“ kouzelníků. Odvezli jej do tehdejšího kouzelnického 
vězení Darrul, kde pobýval šestnáct let. Z toho plyne, že slovo „spravedlivý“ má stále ještě 
nějakou váhu...

S. Snape: Zvlášť z úst „Pottera“. To bych i Longbottomovi věřil víc slovo „inteligence“.

R. Weasley: Z každého zla kouká i něco dobrého! I Farga se napravil! Totiž – ve vězení se 
spřátelil s dozorcem, který mu byl znám svou vstřícností k vězňům. Jednou byl ale dozorce 
napaden mozkomorem, který na něj působil tak dlouho, že se octnul na hraně mezi životem 
a smrtí. Nevěděli si s ním rady, Farga se do toho ale vložil a poradil jim, aby přinesli jeho kouli  
(toho  času  uloženou  ve  sklepě  vězení  mezi  ostatními  zabavenými  magickými  artefakty). 
Dozorce  zachránili.  Společně  s Castem Fargou  se  zasadili  o  to,  aby  byla  koule  využívaná 



k pomoci  slabým a nemocným. Casto byl  propuštěn,  vyrobil  mnoho lékouzelných koulí  a 
v očích kouzelnické veřejnosti přece jen došel uznání.

S. Snape: Přijato.

D. Thomas: Quartzorb byl vynalezen napraveným černokněžníkem Casto Fargou v roce 1385. 
Skládá se z úlomku magického solitéru v severním Skotsku a křemenné koule, která projde 
všemi živly. Vzhledem připomíná mléčné sklo. Farga touto koulí odebíral dlouhá léta mudlům 
energii.   Od roku 1530 je hojně používán v lékouzelnictví jako lék pro na smrt vyčerpané 
kouzelníky.  Od dobrovolníků čerpá,  nemocným dává.  Počet  Quartzorbů je  od  roku 1934 
kontrolován Ministerstvem kouzel.

S.  Snape: NEPŘIJATO.  Opsáno  z Encyklopedie  - Magické  předměty,  Gas  Ottovič  Valja,  
Moskva: Zdravstvuj, magičeskája Jivropa!, 1955, str. 546.



4. úkol
Vrcholná scéna čtvrté knihy se odehrává na hřbitově v Malém Visánku. Hřbitovní 
atmosféru tedy zachováme, avšak vydáme se na hřbitov v Prasinkách. A stejně jako jsou 
Prasinky čistě kouzelnickou vesnicí, tak i tento hřbitov je ryze kouzelnický - nenajdete zde k 
věčnému spánku uloženého žádného mudlu.

Hřbitov v Prasinkách má však jednu velkou zvláštnost - nachází se zde mnoho hrobů 
známých osobností z historie světa kouzel a z jejich náhrobků je hlasem dané osoby 
recitována jedna z jejich nejcennějších vzpomínek či významná životní událost.

 

Vašim úkolem tedy je

- v úvodu říct, komu patřilo 7 náhrobků a proč je právě těchto 7 náhrobků tak unikátních, 
tedy krátce, ovšem jasně odůvodnit výběr každé osobnosti, ale hlavně výběr události, 
která je z náhrobku citována. Můžete i napsat zda náhrobky něco, a případně co 
symbolizují.

- vymyslet 7 veršovaných „epitafů“, týkajících se nějaké významné události ze života dané 
osobnosti, či přímo její vzpomínky, kdy jeden bude na maximální délku 18 veršů. 
Samozřejmě jeden epitaf patří vždy k jednomu náhrobku.

Pamatujte, že náhrobky nemohou patřit osobnostem, u kterých víme, že jsou pochovány 
jinde, tedy ať už na hřbitově v Godrikově dole, či v bílé mramorové hrobce.

Naopak však náhrobky mohou patřit pouze existujícím osobnostem ve světě Harryho 
Pottera, samozřejmě jen těm, kteří již zemřeli.

 

Poznámka: Slovo epitaf berte pouze pro představu, cílem je zveršovat vzpomínku či 
událost ze života dané osoby.

Navštívila jsem hřbitov v Prasinkách a snad to byla magie toho místa, snad času, že jsem byla 
svědkem setkání těch, jejich život skončil na pozemcích Bradavic či pozemcích jim blízkých. 
Kromě zmíněných osmi osob (Tonksová, Lupin, Voldemort, Levandule Brownová, Fred 
Weasley, Bellatrix Lestrange, Ufňukaná Uršula a Severus Snape) zde bylo přitomno mnoho 
dalších, tyto osoby však cosi spojovalo, upoutali mou pozornost a já si pouze na základě 
osobních pocitů vybrala právě je.
Nemohu tušit, co přesně se tam odehrálo, poněvadž nejsem mrtvá, jistá jsem si však 
několika věcmi... Ti, které jsem viděla, nebyli duchové, nýbrž bytosti na hranici mezi dvěma 
světy. Byl jim zadán úkol - na svůj náhrobek napsat svou největší křivdu. Jen ti, co se 
zamysleli a zjistili, že není cestou žehrat na staré křivdy, ale smířit se a být vděčný za to, co 
bylo a je, vážit si drobností, které mohou být tím nejdůležitějším v životě, mohou jít dál.
Proč však ještě ti, co splnili svůj úkol, nešli, to nevím... Snad místo, které je ve smrti spojilo, 
pustí dál jen všechny najednou...
----
Pozn. autora: Sedmibojař se pro toto kolo skryl pod jméno „XY“, aby mohl vylíčit události  
pravdivě a nenarušil anonymitu. Toto alter ego bylo vytvořeno na základě podobnosti. „X“  



připomíná nohy sedmibojaře po dlouhém náročném běhu na patnáct metrů a „Y“ množství  
vlasů a jejich rozmístění na hlavě.

1. května, deset minut po půlnoci,
starodávný kamenný krb u vstupní brány v Prasinkách
 
Ač povahy rozpolcené, jen nerada půlí své tělo v letaxu,
nyní však dává se všanc zeleným plamenům,
aby hlavu svou zjevila na hřbitově v Prasinkách.
Hlava již plane v Prasinkách.
Je tma, vzduch je čerstvý, poněvadž vanou silné větry.
I na místě, kde se nachází druhá část těla, vanou větry,
ale vzduch tam čerstvý není...
XY přesunuje z bezpečnostních důvodů
přes letax i svou druhou část...
XY je známá tím, že umí lidi motivovat k činu,
ten den se nevyvedl, několik lidí
odkázala do patřičných míst...

Ostrý vítr vanoucí od moře si hledal cesty mezi náhrobky, stejně jako XY, která si modře zářící 
špičkou hůlky svítila na léty zašlé těžké kameny usazené v trávě. Hledala jména a hledala 
jejich příběhy.
Mary Gonder, narozená 15. ledna 1911, zemřela 30. prosince 1980. Nikdo neuměl 
odtrpaslíkovat zahradu jako ty... Vzpomíname. Zarmoucená rodina.
Vstupní „zahradu“ odděluje břízová alej od temnějších zákoutí. XY si přitáhne kapuci hloub 
do čela (když nikoho nevidí ona, nevidí nikdo ji!) a projde stromoví. Náhrobky jsou zšeřelejší, 
šeptají, zvou k návštěvě. Hodina duchů vrcholí, mrak, který dosud kryl měsíc, byl vyhnán za 
kopec, luna ozářila v plné síle palouk v poslední části hřbitova. V symbolickém kruhu tam bok 
po boku kdos vystavěl náhrobky, které všechny, až na jeden, označil datem: 2. května 1998.
U náhrobků sešlo se několik průsvitných bytostí. Některé posedávaly na zatravněném 
hrbolku u náhrobního kamene, další seděly přímo na něm, jedna temná se opírala o blízký 
topol a další honila mezi hroby velkého lišaje smrtihlava. XY se ukryla za poměrně silnou 
břízu a zaposlouchala se do rozhovoru mezi přízraky.
 
„Podívejte se, u mudlů to mají vyřešené mnohem lépe, tam za ně poslední slova píše 
rodina.“
„Pch!“ odfrkne si žena s tmavými vlasy a ostrým hlasem, „Tak nevím, kdo by je psal u mě. 
Krvezrádci, zrádci nebo mudlovští šmejdi? Já jsem ráda, že jsem si ho mohla napsat sama.“
„Přestaňte to už po těch letech řešit. Chtělo se to po nás, udělali jsme, vyřešeno,“ pohodí 
vlasy zrzavý mladík a otočí se k temné postavě u stromu. „Souboj, profesore?“
„To sotva.“
„Stejně nechápu,“ ozve se dívka ve školní uniformě, „proč jsem se musela přesunout sem. Se 
studenty jsem si užila aspoň legraci!“
„My s tebou taky,...“ zašeptá rusovlasý chlapec.
„... a taky,“ nedá se dívka odbýt v řeči, „ty návštěvy u Merlina. U Merlina, proč vybrali zrovna 
Merlina? Copak potřebuji, aby se mi hrabal někdo i po smrti v hlavě a vyzvídal?“
„Měla jsi použít nitrobranu.“



„Prosím Vás! Odolnost, Klid, Obrana, Latence, Emocionalita, Systematičnost, Trvání... 
Vypadá, že něco z toho ovládá? Kdokoliv z Vás?“
„...přiznat si na náhrobek největší životní křivdu stálo mnoho sil,“ ozve se do ticha muž 
objímající kolem ramen mladou ženu, „ale ten klid a smíření to vyvážil.“
„Mně to zase neuznali, šmejdi,“ vyštěkne opět tmavovlasá žena.
„A cos, napsala, Bellatrix?“  zvedne nepatrně koutek úst muž ve stínu.
 
Bellatrix Lestrange se nakloní ke svému náhrobnímu kameni z onyxu, obejme ho a zašeptá 
do větru:
„Temná jak skvrna, čistá původem,
haněna do smrti špinavým národem,
k boji jsem měla odolnost, sílu,
lásku i věrnost, vroucí víru,
zrazena krví svou – smrt mě teď líbá,
dál zůstávám věrná, čistá a samolibá.“
 
„Diví se někdo?“ rozesměje se mladá žena, „Napadlo tě někdy, že na tobě se nikdo křivdy 
nedopustil? Že ses třeba dopustila ty křivdy na někom jiném?“
Tmu prořízne vysoký smích odnikud a odevšad. Nikdo na něj nezareaguje, jen Bellatrix stočí 
oči kamsi nalevo...
 
„Ale na náhrobku to vypadá impozantně, Bellatrix,“ ukáže Fred na rudě psaný epitaf, který se 
v průběhu plynoucí básně na kámen zapisoval a nyní zase postupně blednul, „škoda jen, že 
s takovou tu budeme věčně,...“
 
„Mně to taky neuznali. Není to lehké, abyste věděli,“ dotčeně zachraptí dívka ve staré školní 
uniformě.
 
„Tak se předveď!“ povzbudí ji mladá žena.
 
Dívka si sedne do trávy kolem jednoduchého hrobu s prostým náhrobkem, po němž stéká 
pár slzí, možná počínající ranní rosa, zkříží nohy a s očima zabodnutýma do země spustí 
rázným hlasem:
 
„V očích slzy a v srdci žal,
smál se mi každý, kdo živou mě znal,
častokrát samotná v noci jsem štkala,
živá i mrtvá - svatební kala,
uvadlá, páchnoucí, barvu jsem ztratila,
nešťastná náhoda život mi zkrátila.
Výsměchu čelit jsem chtěla a nešlo to,
sbohem buď slunce, vítej, prázdnoto!
Teď navěky vězeň chladu a vody,
zavřené jsou mi každičké vchody,
už dokázat nemohu, že jsem víc,
že každá mince má nejen rub, má i líc,
můj život skončil v očích hada,



jak smát bych se chtěla, smála bych se teď ráda!
Běda mi za pláč, stydím se hluboce,
mě, nevinnou oběť, zabily emoce!“
 
„No vidíš, Uršulu, už je to o dost lepší“ zatleskají ji Tonksová a Lupin, zato Fred se zašklebí.
„Lepší to je, ale až přiznáš, že křivdu jsi působila ty tou svou hysterií, bude to nejlepší.“
„Frede, nech ji, nechodíme všichni stejně rychle,“ ohradí se Tonksová a opře se o velký 
nepravidelný pískovec, pod nímž spočívají těla její a jejího muže a který do noci z poloviny 
blýská barvami, odrážejícími se od kousků slídy.
„Připomeň svůj, Tonksová, je krásný!“
 
Tonksová se rozesměje, udělá pukrle a složí ruce za záda.
 
„Mohla bych skuhrat, že hlučná jsem dost,
že shazuji věci, však vzhledem jsem kost!
Co z toho že říkávám nevhodné věty,
pobavím, když z uší razí mi květy!
Můžu si stýskat, že synka nechovám,
že mu ostatní dělají svačinu,
však plus to své má – navždy mu uchovám
myšlenku na boj a lásku matčinu.
Neželím ničeho, jsem teď už smířena,
obrana lepší je než pěst dobře mířená.“
 
Lupin se postaví ke své ženě a obejme ji znovu kolem ramen.
 
„Žil jsem jak poustevník, odsouzen k samotě,
nestál jsem o štěstí, o velkou rodinu,
skvrny jsem viděl na vlastním životě,
chtěl jsem je vidět, než v hrobě spočinu.
Přišla však ona a nastal den,
tíha se zmenšila, krátil se stín,
po chvíli došlo mi, že pryč je zlý sen,
že můj život není pln cizích vin.
 
Přijal jsem úděl svůj, bojoval do rána,
pak přišla smrt – sousedka neznámá.
Však lepší svět po nás,
šťastný jsem pro syna,
že se mu klidněji každý den usíná,...“
 
„To bylo krásné...“ ozve se něžný hlas, který zatím nepromluvil. Všichni se otočí k malému 
náhrobku ve tvaru křišťálové koule, u kterého leží plyšový, deštěm mnohokrát zmáčený, 
plyšový králíček. „Já ten svůj pořád nemohu dokončit.“
 
„Tak nám přečti, co máš...“
 



„Málo jsem nadaná, však kdybych byla,
konec bych vidět nechtěla, snad leda to, jak jsem žila.
Jen jednou projít zrcadlem ve zlatém rámu,
naposled obejmout Parvati, tátu a mámu,
omluvné lístky rozeslat expresem,
naposled přivonět k růžím nad útesem.
I kdybych uměla vrátit čas,
nebyla bych rychlejší, vzal to teď ďas,
vzpomínám nerada na rudé kousnutí,
nikdo mě naštěstí, k tomu už nenutí...“
 
„To by mohlo udělat dojem,“ zvedne palec Fred.
 
„Weasley, vy jste už skoro stejně dobrý cynik jako já.“
 
„Nejsem cynik, Snape, ale ani život, ani smrt, si nezaslouží tvář bez úsměvu.“
 
„Dojemné.“
 
„Co tam vlastně máte vy?“
 
„To je osobní.“
 
„Stejně to jednou uvidíme.“
 
„ Pravá i levá, dobrý i zlý,
vítr vane mnoha směry.
Odešla, zůstal jsem,
přišel jsem, není tu.
Marnost snad?
Jen život.
Jen smrt.“
 
„Nerozumím tomu,“ přikrčí Fred nos a podrbe se ve vlasech, zatímco Snape rukávem hábitu 
‚čistí‘ slova z náhrobku.
 
„Já tomu vašemu taky ne! Co to je?“ rozhodí Snape rukama hned, jak se postaví. „No co to 
je? Blinkání, průjem, rachejtle divoká, po lásky lektvaru i Snape s vámi zatoká!“
„To je, Snape, úvodní slovo. Dál to má větší grády!“ Opře se Fred o figuru zahradního 
trpaslíka u svého jantarového náhrobku.
„Smích a veselí smysl nemají,
když je užíváš sám a potají,
lepší je:
Percyho ranní hudraní,
mamčino kárání,
Ronův udivený výraz ,
Ginnyin úsměv,



taťkův smích,
Charlieho historky,
Billovy vtipy a
George.
S rodinou všechno, bez ní nic,
rodina je jídlo, vzduch do plic.“
 
Fred se chvíli za sní. „Ještě jsem to ale nedokončil!! Chci, aby ten nápis hrál všemi barvami!“
 
XY s úsměvem setře jednu nenápadnou slzu a  vydá se ze svého úkrytu zpět směrem k bráně, 
po pár krocích se otočí, aby se podívala, zda vychází slunce. Na konci, téměř u hřbitovní zdi, 
leží placatý kus břidlice. Nad ním stojí temná, štíhlá postava. Stojí zády k ostatním, dívá se do 
tmy. Břidlice je prázdná, nepopsaná.



5. úkol
V páté knize Harry od svého kmotra obdržel fotografii původního Fénixova řádu a 
právě v tomto duchu bude i pátý úkol.
V jeho rámci vytvořte, ať již v grafickém editoru či ručně nakreslete, fotografie řádu 
naší Bradavické školy a samozřejmě na ní budou jen dospělí kouzelníci a čarodějky, 
rozuměj fialoví všech odstínů, jejichž výběr odůvodníte. Avšak k důvodům jednotlivých 
výběrů napište i to, zda a čím byly dané osoby řádu prospěšné, kromě běžného 
magického umu.
A protože jste v Sedmiboji, ve kterém nic není tak snadné, vytvoříte jednu fotografii 
z doby počátku naší školy a druhou ze současnosti. Konkrétní roky jsou na Vás, avšak 
mezi jednotlivými fotografiemi by měl být rozdíl minimálně 7 školních let a tudíž výběr 
členů musí časově zapadat, tedy kdo již není na hradě, nemůže být na současné 
fotografii. Též je na Vás i počet členů řádu, avšak pamatujte, že méně je někdy více, ale 
tři nejsou skupina schopna velkého boje.
Vypracování tedy bude obsahovat
- Dvě fotografie řádu naší Bradavické školy – jednu z dob počátku školy a jednu ze 
současnosti i s uvedenými roky, kdy byly fotografie pořízeny, rozuměj z jakého období 
školy pocházejí
- Stručné, ale jasné odůvodnění výběru a přínosu jednotlivých členů řádu u každé 
fotografie, neboť obsazení, ale i samotní lidé se mohou měnit
Nejdůležitější částí úkolu jsou fotografie, tedy si dejte záležet, ovšem nemalá část 
hodnocení se bude týkat i vybraných osob, tedy při výběru zapřemýšlejte a neházejte jen 
svrčkem.
Poznámka: Můžete používat coby předlohu nejen portréty, ale i samotné postavičky 
jednotlivých osob, avšak pamatujte, že práce Sedmibojaře má být kvalitní a na úrovni, 
tudíž vyžaduje více, než takzvané printy postav nasázené na pozadí.

Začátek května, Knihovna Ministerstva kouzel
Bylo  pondělí  ráno  a  za  okny  bylo  zataženo.  Netradiční.  Ministerští  mistři  ‚počasníci‘  se 
většinou postarali o to, aby v knihovně byl dostatek přirozeného světla a čtenáři se nemuseli 
potýkat s bolestí v očích, ale dnes, snad nemile naladěni začátkem dalšího pracovního týdne, 
nechali za okny poletovat bouřkové mraky.
Knihovnice, Laura Seagull, to ráno přišla do práce dřív, jako každý měsíc touto dobou. Sovy 
ze všech možných koutů kolem sedmé hodiny začaly nevrle ťukat na okno, přinášely těžké 
balíky s novými knihami z celého světa a nastavovaly nožky s váčkem, do něhož bylo vloženo 
pár  symbolických srpců.  Laura  své  povolání  zbožňovala,  měla ráda nejen lidi,  ale  hlavně 
knihy, a tak je každý měsíc s láskou balila do obalů z kůže, opatřovala je ochrannými kouzly a 
katalogizovala. Když po třech hodinách vložila katalogizační lístky mezi starší, vystavila nové 
knihy  na  regále  s novinkami,  ještě  předtím  ale  odložila  knihy‚Samantha,  statečná  
bystrozorka‘ a ‚Láska  na  koštěti‘ pro  paní  Ping  Liovou  z Oddělení  údržby, 'Pojednání  o  
severských černokněžnických skupinách' pro ministra Pastorka a pro sebe ‚Stíny nad jezerem  
Lochness‘.
Ve dvanáct hodin otevřela Laura knihovnu. Do dveří se nahrnula paní Liová s otázkou v očích, 
lačná  po dalším titulu  z oddělení  ‚Usmála  se,  zarděla  se,...‘,  babička,  která  bydlí  blok  za 
Ministerstvem a která zde tráví povídáním s Laurou každou volnou chvíli (to znamená každou 



chvíli),  a  pracovník  oddělení  bystrozorů  –  zvěromágů,  který  si  přišel  pro  další  číslo 
časopisu Bystrý zor. Knihovnice jej obsloužila, odměnou jí byl nesmělý úsměv, paní Pingové 
vhodila  do  velké  kabelky  přichystané  knížky  a  zrovna  se  chystala  zeptat  se  babičky 
Cornwillové  na  víkend,  když  se  s tichým  skřípěním  otevřely  těžké  dubové  dveře  a  vešel 
cizinec v kápi. Beze slova, bez zavření dveří, se pomalu vydal k regálu s nápisem Kouzelnické 
instituce.  Téměř  nenašlapoval,  jeho  kroky  nebyly  slyšet,  skoro  jako  by  plul  kousek  nad 
podlahou.  Laura  zbystřila,  babička  se  přikrčila  za  stolečkem  u  okna,  vědoma  si  zákazu,  
nervózní  obavou,  vybalila  si  žemli  a  salám,  jehož  pronikavý  tučný  puch  v mžiku  zahalil 
všechny knihy do masitého županu.
Laura se vrátila za svůj pult, vytáhla obálky z hrubého pergamenu a začala je nesoustředěně 
rovnat,  přestože je měla vždy stoprocentně srovnané. Po očku sledovala potemnělý kout 
regálů, kam zmizel neznámý. Uplynulo deset minut, nervozita stoupala, Lauřiny tváře hořely 
a po cizinci ani vidu, ani slechu.
Ticho narušil  zvuk  podrážek.  Blížily  se  ke dveřím, stále hlasitější  a  hlasitější,  až  se  v  nich 
nakonec objevila veselá snědá tvář ministra Pastorka.
„Hezké poledne, Lauro, jak se máte?“ usmál se ministr, zatímco Lauře vypadla jedna z obálek 
z ruky a na zem se rozsypaly lístky všech titulů, které měl dotyčnž čtenář půjčené.
„Do-dobře, pane ministře,“ zakoktala, sklonila hlavu, pak ji ale znova zvedla a podívala se 
nápadně směrem, kam zmizel cizinec. Pastorek pochopil, vytáhl zpoza pásku svou hůlku a 
energicky prošel mezi regály. Po chvíli se ozval jeho zastřený hlas:
„Nikdo tu není, Lauro!“
„Ale byl tam! I paní Cornwillová ho viděla, viďte, paní Cornwillová!?“ otočila se k babičce, 
která měla pusu plnou salámu, zatímco žemle zůstala nedotčená, ale ta, neschopná mluvit,  
jen  horlivě  přikyvovala.  Pastorek  prohledával  knihovnu  a  Laura  zapisovala  podivného 
návštěvníka do záznamů, pro případ, že by se něco ztratilo. Když se ministr vrátil k pultu, 
zrovna dopisovala poslední větu.
„Měli bychom se podívat, jestli něco nechybí, popřípadě co četl.“
„To jde?“
„No jistě!“ zatvářila se knihovnice vážně. „Opatrnost musí být. Máme tady vzácné opisy a  
několik inkunábulí.“
 
Laura se postavila před dvojici  regálů, které svým přítmím před několika minutami dobře 
skryly  neznámého  cizince.  Pozvedla  obě  ruce,  a  tou,  ve  které  neměla  hůlku,  ladně 
okopírovala pomyslnou křivku mezi policemi, šeptem vyzvala starobylou řečí knihy, aby se 
probraly z nečinnosti, a ty do jedné začaly zářit zlatým světlem. Některé vydávaly jen slabou 
záři, jiné byly mnohem pronikavější a jedna jediná, tlustá a nově vypadající, kniha v rohu třetí 
police svítila téměř oranžově.
„Září podle toho, jak je to dlouho, kdy byly naposled čteny, čím slabší záře, tím déle na ně  
nesáhla ruka čtenáře,“ vysvětlila Laura a vytáhla z police knihu s názvemNeviditelný plášť 
kouzelníků,  podržela  nad  svazkem  ruku  a  ten  se  otevřel  na  dvojlistu,  který  uvozoval 
nadpis: „Nejmenší článek, velký význam.“
Laura a ministr Pastorek se oba naklonili nad knihou a začetli se.
Obsah dvojlistu svazku:
Málokdo si uvědomuje, jak složitá je síť, která zajišťuje ochranu kouzelnické společnosti.  
Největší zásluhy patří bezesporu týmům bystrozorů jednotlivých států, které jsou rámcem 
všech ochranných složek, ale stejně důležitou roli hrají i týmy mnohem menší, například ty, 
které se starají o bezpečnost lékouzelnických institucí, vězení a škol.



Jako dobrý příklad může posloužit řád, který se stará o ochranu britské Školy čar a kouzel  
v Bradavicích. Po mnoha nebezpečích, kterými si škola musela projít, se nejprve z iniciativy 
studentů  etabloval  tým  nazvaný  Brumbálova  armáda.  Po  pádu  černokněžníka  Lorda 
Voldemorta  činnost  tohoto  řádu  nepokračovala.  Škola  byla  i  přes  rozsáhlá  poškození 
opravena, znovu otevřena a pokračovala ve vzdělávání mladých kouzelníků a čarodějek. 
Období klidu však netrvalo dlouho, školu zasáhly živelné katastrofy, zloději i epidemie, a 
proto se ředitel školy (t. č. Nimrandir Elenére) rozhodl založit řád složený z profesorů a 
profesorek,  kteří  dostali  na  starost  nejen  obranu  studentů,  ostatních  profesorů  a 
zaměstnanců  ve  chvílích  ohrožení,  ale  i  mnoha  vzácných  artefaktů,  lektvarů,  svazků  a 
ocenění, kterých je ve škole skutečně mnoho.
Tento  řád  –  škola  jej  nazvala  Bradavický  val  –  byl  poprvé  sestaven  v létě  2008.  Jeho 
‚vedoucím‘ se stal sám ředitel Nimrandir Elenére, čaroděj zkušený a znalý, který do svého 
týmu  vybral  profesory  tak,  aby  vytvořili  doslova  „val“  vybavený  po  všech  stránkách. 
Dalšími členy se tedy stali:
Angela  Grey-Slytherin,  která  jako  velká  odbornice  na  dinosaury  chovala  odjakživa 
bradavické testrály (a nejen) a proslula tím, že při celobritském výpadku letaxu zachránila 
studentce život tím, že ji na testrálovi dopravila k Mungovi. Další profesorkou v týmu se 
stala  Anseiola  Jasmis  Rawanclav,  znalkyně  lidské  mysli  a  psychických  pochodů,  která 
proslula  tím,  že  na  základě  svých znalostí  odhalila  studenta  pod vlivem mnoholičného 
lektvaru  a  zabránila  tak  fyzickému  strádání  studenta  zneužitého.  Praktickou  obranu 
v pravém slova smyslu zajistil profesor Midar Kilahim, dlouhodobý vyučující Obrany proti 
černé magii. Všichni si pamatují, že to byl právě on, kdo zabránil tragédii při výuce Péče o 
kouzelné  tvory,  kdy  skupinu  studentů  napadl  vlkodlak.   Čtveřici  doplnil  do  čísla  pět 
profesor Ladard Papulka, toho času nový profesor v Bradavicích, odborník na počty všeho 
druhu.  Z  jeho  zásluh  jmenujme  napřiklad  zjištění  polohy  ztracené  studentky,  kterou 
vypátral spolu s profesorkou Malrinovou díky syrové magie, kterou - zraněná - vyzařovala.
Tito  první  členové  řádu se velmi  osvědčili  nejen  jako  ochránci  hradu  (zadržení  zloděje 
vzácných kamenů), ale i jako zachránci (záchranná akce olbřímí olihně vyvržené na břeh 
jezera). Od té doby se na začátku každého školního roku vytváří nový tým.
 



(fotografie členů Bradavického valu v květnu 2008)
 
V současné době má Bradavický val  pět  členů.  Z původní  sestavy v něm po celou dobu 
zůstává  profesor  Midar  Kilahim.  Svými  znalostmi  a  schopnostmi  je  doplnily  čtyři 
profesorky:  bystrozorka a odbornice  na syrovou magii  Belatris  N.  Malrinová,  která své 
schopnosti prokázala hned na začátku své profesorské dráhy nalezením již výše zmíněné 
ztracené studentky. Členkou je rovněž expert na lektvary - Mintaka Orionis, jež si své místo 
vysloužila  záchranou  přiotráveného  profesora.  Dále  zvěromág  a  znalec  zákoutí 
Ministerstva Janel  Weil,  která proslula  rychlým zásahem při  záchraně členky zahraniční 
delegace, která uvízla ve své zvěromagické proměně. A Larrie Larrstonová, přední britská 
nitročarka  -  obdivovaná  pro  fenomenální  postup  při  návratu  studenta  pod  kletbou 
Imperius do původního stavu.
Toto složení řádu Bradavický val prozatím prožívá klidné období (nepočítáme-li  mírnění 
drobných šarvátek při probíhajícím Sedmiboji), doufejme, že to tak zůstane i nadále!
 



(fotografie členů Bradavického valu v dubnu 2012)
 
 
I  přes prospěšnost, kterou tento řád vykazuje, zůstává spousta škol bez obranné složky 
v profesorském sboru. Ministerstvo již nyní připravuje vyhlášku, která by povinnost takový 
to řád vytvořit, uzákonila.

 
Laura  naprázdno  polka: „Pane  ministře,  myslím,  že  byste  měl  urychleně  kontaktovat  
Bradavice.“
„Souhlasím  s Vámi,  Lauro,“ přitakal  vážně  Pastorek,  strčil  do  pláště  odloženou  knihu 
z dnešního rána a inkriminovaný svazek, který si od zařazení mezi ostatní knihy před necelým 
měsícem nepůjčil ani jeden čtenář, a spěšně vyšel z knihovny.
Babička Cornwillová vsunula do úst poslední kolečko salámu.
 
°°°°
 
Druhého  dne  začala  Laura,  unavená  po  probdělé  noci,  svůj  pracovní  den  tím,  že  začala 
sepisovat sovu ministrovi s dotazem, zda je v Bradavicích, v její rodné škole, vše v pořádku. 
Než však sovu odeslala, přišel ministerský oběžník:
„Milí kolegové,
včera  v dopoledních  hodinách  proběhla  na  Ministerstvu  zkouška  bezpečnosti,  která  
dopadla  nadmíru  dobře  (pokud  nepočítám  Oddělení  úklidu,  na  kterém  nejmenovaná  
uklízečka ubila „volavku“ koštětem tak, že musel být převezen ke Sv. Mungovi!).



Děkuji Vám za vzornou práci!

Kingsley Pastorek
ministr kouzel"



6. úkol

Někteří pamatují, jiní zaslechli, že Bradavický hrad zažil mnoho strastí, jako přemístění, 
Z.L.O. či záplavu a následnou Úplavici.

I přes to vše náš hrad stále stojí, a tak není divu, že se traduje, že je chráněn čímsi, co 
připomíná viteály.  Ti, co nevědí, viteál v sobě uchová kus duše člověka, který je díky tomu 
nesmrtelný, avšak za velmi vysokou cenu, která se k instituci, jakou je náš hrad, nehodí, a 
proto byl vytvořen nový způsob užití této magie.

Vaším úkolem tedy je
- najít souhrnný název pro tyto předměty
- napsat, co je pro jejich vznik třeba, samozřejmě nic, co je spjato s černou magií
- vypátrat, tedy vymyslet 7 předmětů, které náš hrad chrání, podmínkou však je, že musí 
mít nějakou spojitost s naším hradem
- a nakonec svůj výběr odůvodnit, tedy proč právě Vámi vybrané předměty mají hrad 
chránit

Minimální délka vypracování je 14 palců.

Postava v černém tuhém hábitu stanula v čele. Kolem vanul chladný skřípavý vítr, páchnul po 
zatuchlině. Nabitá soudní síň se halila do svých plášťů a chvěla se stoupající nervozitou. Muž 
v černém – sám ministr kouzel – zvedl ruce v uvítacím gestu, ale nechal je zase klesnout.
„Vyslechněte verdikt Starostolce.“
Členové Starostolce povstali a vytvořili tak pomyslnou linii k pevným zdem síně.
„Tímto usnesením s konečnou platností rozhodli členové Starostolce o tom, že Tom Marvolo  
Riddle  je  vinen  ve  všech  bodech  obžaloby.  Proti  tomuto  rozsudku  není  možnost  
odvolání,“poslední  slovo  vyřknul  Kingsley  Pastorek  s tichou  rozhodností,  mávnul  hůlkou, 
pergamen se stočil a zapečetil.
 
V soudní síni nebylo slyšet jediný úlevný výdech. V soudní síni bylo ticho a v tom tichu se lidé 
začali rozcházet do svých domovů.
 
*
 
“Vážená paní ředitelko,
snad ve Vás zpráva, že jest dokonáno, zanechá stejný mír a klid jako ve mne.
Těším se na brzké shledání.
 
S hlubokou úctou Váš
Harry Potter
 
P. S. – Radoval by se. Věřím, že by byl šťastný.“
 
*
 
 



Nasála čerstvý vzduch, který se proháněl mezi stromy. Procházela kolem náhrobků. Zdobily 
horizont jako šňůra perel. Zastavila se téměř u každého z nich. Chladné kamenné připomínky 
těch, kterým srdce dotloukla na bradavických pozemcích. Každého z nich znala.
O několik metrů dál, na konci, téměř u hřbitovní zdi, pokládali dva zaměstnanci hřbitova na 
čerstvý hrob placatý kus břidlice. Téměř jakoby viděla temnou štíhlou postavu nad ním. Nad 
prázdným, nepopsaným náhrobním kamenem.
 
*
 
„Nejmilejší Harry,
dnes odpoledne jsem navštívila naše blízké. Shodou okolností jsem byla svědkem tichého, leč  
vůbec ne pietního, aktu pohřbení Toma Riddla. Jen Merlin ví, že jsem tuto poslední tečku  
potřebovala, abych se mohla zase plně, svobodně a beze strachu nadechnout.
Nyní mi zbývá k vykonání jen jedna věc. Musím dát dětem a jejich rodičům takovou školu,  
v níž  bude spánek  zase  bezpečný.  Musím znovuobnovit  bezpečnost  těchto  zdí,  musím se  
postarat o to, aby byla škola stejně připravená jako ta předchozí,  kdyby naše společnost  
znovu vydala velké zlo, kterému budeme muset čelit.
Je to vlastně jen jedno jediné ‚musím‘, ale možná bude tím nejdůležitějším v mém životě. A  
nejtěžším.
 
Srdečně zdravím Vás i všechny Weasleyovi!
Minerva McGonagallová“
 
*
 
Zpráva z     Denního věštce, sloupec Aktuality Společenské rubriky  
Zítra,  v sobotu  6.  května  2000,  dva  roky  a  čtyři  dny  od  událostí  v  Bradavicích,  největší 
kouzelnické škole britského ostrova, se uskuteční pietní akt vzpomínky padlých.
 
*
 
Květnová sobota toho roku byla chladná, ale slunečná. Na pozemcích bradavického hradu se 
sešlo mnoho lidí. Známých, neznámých, šťastných i nešťastných, smířených i těch, kteří stále 
hledají  klid.  Přijeli  i  ti,  které  by  tady  leckdo nečekal,  naštěstí  přítomnost  Hagrida  a jeho 
griliášových  hrudek  zajistila  brzké  odcestování  mnoha  nezvaných  ještě  před  začátkem 
samotné akce.
Bylo to přesně čtrnáct dní,  kdy byla dostavěna poslední část zničeného hradu, a protože to 
současně byly i dva roky od velké bitvy o Bradavice, rozhodla se ředitelka školy, Minerva 
McGonagallová,  uspořádat  první  velkou vzpomínkovou akci,  při  níž  by si  zároveň všichni 
připomněli, že to byly právě Bradavice, které poskytly první a poslední útočiště před velkým 
zlem, a že jsou to pořád tytéž Bradavice, které v případě nouze poskytnou tuto službu zas.
 
Davem se prochází dívka, které si nikdo nevšímá, téměř, jakoby tam snad vůbec nebyla. A 
byla tam?
 
Na nádvoří se vecpalo mnoho lidí. Studenti postávali na místech, kam se snad za normálních 
okolností nebylo možno dostat. Kamenné dláždění před schody plnilo množství bot a botek 



význačných hostí, profesoři se krčili na nejvyšších schodech před vstupní branou a ti, co se 
nevešli, čekali za nádvořím s tichým přáním – aby alespoň slyšeli.
Na schodech se objevily dvě postavy. Muž tmavé pleti v nádherném dlouhém černofialovém 
hábitu, který při sestupování ze schodů nabídl rámě postarší štíhlé dámě. Poděkovala mu 
letmých, upřímným úklonem hlavy.
 
„Jsem  rád,  že  jsme  se  zde  dnes  sešli  v tak  velkém  počtu,“ začal  Kingsley  Pastorek  bez 
jakýchkoliv zbytečností a okolků. „Dnešní den je pro nás důležitý. Jako fénix, který ji kdysi  
strážil, povstala tato škola z popela, krásná a silná, aby ochránila příští generace.“
„A protože si nesmírně vážíme pomoci,“ převzala slovo profesorka McGonagallová, „které se 
nám dostalo,  rozhodli  jsme se,  že  na bradavickém pozemku dnes vysadíme mladou vrbu  
mlátivou,  aby  navěky  symbolizovala  statečnost,  s níž  se  bil  kouzelnický  lid,  aby  navždy  
připomínala ty, kteří tu s námi dnes nejsou.“
„Přesuňme  se  nyní  na  zadní  nádvoří,  kde  už  je  připraven  pan  Brumbál,  aby  vrbu  za  
přítomnosti nás všech zasadil.“
 
Společnost se začala pomalu přesouvat k zadnímu traktu hradu.
 
*
 
Cesta Příčnou ulicí byla i dnes potěšení. Výklady už ničím nepřipomínaly dobu válečnou, zase 
svítily všemi barvami, z hloučků se ozýval smích a dláždění ulice odráželo klapání barevných 
podpatků.  Díky bohu byly ty tam dny, kdy každý hlasitější  zvuk byl narušením mrazivého 
děsu, který se jako chomáčky ranní mlhy vznášel mezi obchody.
Potěšena změnou, která byla každým rokem patrnější,  utratila  jsem posledních pár srpců 
vymezených na tento měsíc za zmrzlinu měnící  barvy a pomalými krůčky postupovala ke 
svému cíli – malému zapadlému starožitnictví v podloubí, což byl poslední světlý bod Příčné 
ulice. Za ním vedly jen jedny schůdky dolů přímo na Obrtlou.
Dolízala jsem zmrzlinu, sestoupila k těžkým dubovým dveřím a pořádně se do nich opřela. Se 
zaskřípěním se otevřely, zacinkala dřevěná zvonkohra a mne obestřela vůně dřeva, leštidla a 
prachu.  Kousek od dveří  seděl  u  velkého stolu  ještě  větší  muž.  Smirkoval  dřevěný tác  a  
prozpěvoval si starý nápěv. Nerušila jsem jej. Když skončil, přistoupila jsem k němu.
 
„Dobrý den. Ředitelka McGonagallová?“
„Dobrý. Vzadu nad schodištěm.“
 
Procházela jsem domem několik minut jako katakombami, které vedou k jedinému cíli. A ten 
cíl  jsem  našla.  Dřevěné  schodiště  z jednoho  kusu  dřeva  svítilo  a  vonělo,  přímo  zvalo 
k sednutí. Stoupala jsem po něm až k nejvyššímu místu, kde – k mému překvapení – místo 
dveří či dalších schodů byl jen malý stolek a polštář.  O zábradlí ležel opřený obraz a na něm 
podřimovala žena přísného, avšak laskavého výrazu.
 
„Paní ředitelko?“ zašeptala jsem.
„Chodívá si tady sednout a kreslí návrhy. Nebo luští čaroku v Denním věštci. Ještě že mě dal  
sem. Z toho věčného prachu jsem neustále kýchala.“
„No bodejť,“ posadila jsem se na polštář a očima hltala rozhled na obrovskou místnost pode 
mnou.



„Co  tady  děláte?  Vlastně...  proč  se  ptám,“ pozvedla  ironicky  koutek  úst, „Co  nového 
v Bradavicích?“
„V  podstatě  nic.  Všechno  při  starém,...“ zastírala  jsem  a  hledala  cestičku  ke  správné 
otázce, „Sedmiboj vrcholí...“
„Aha, tak takhle je to!“ zvedla pobaveně obočí, očividně spokojená sama se sebou, že mě 
nachytala takhle v začátku.
„Ano,  přesně.  Takhle to  je.  Víte,  potřebovala  bych vědět,  jakou ochranu jste  použila pro  
zabezpečení Bradavic. Nějaké vzácné artefakty?!“
McGonagallová se pousmála a zavrtěla hlavou. „Víte, moje milá, věci jsou vesměs bezcenná  
věc. To, co má opravdovou cenu, jsou lidé, jejich city, přátelství a to, co ze sebe vydávají. Věci  
jsou  jen  prostředky.  V tom  lepším  případě.  Při  zabezpečení  Bradavic  jsme  vycházeli  jen  
z dobra, které v sobě lidé nesou.“
„Ale to dobro, jak vy říkáte, jste museli skrze něco předat dál?“
„Bramulety.“
„Cože?!“
„No, bramulety. Bradavické amulety. V učebnicích se jim říká ‚věčné schrány‘, ale my jsme je  
s láskou označovali bramulety. Pokud byste o tom chtěla vědět víc, zajděte si do oddělení  
myslánky  v bradavické  knihovně  a  vyproste  si  vzpomínku  25a.  Hodně  štěstí.  Vám  
všem,“pokývla a odešla si sednout do horního rohu obrazu, čímž ukončila náš rozhovor.
 
*
 
...Aberforth  pokládá  na  dno  jámy  malý  stromek,  který  kolem  sebe  mrská  drobnými  
větvičkami a vplétá se mu do vlasů a vousů, než jej zasype hlínou, vloží mezi kořeny zlaté  
pírko...
 
...Harry  stojí  na  opuštěném  hlavním  nádvoří  a  do  fontány  vlévá  stříbřitý  obsah  malé  
lahvičky...
 
...  potemnělá  ulička  bradavické  knihovny  přijala  nový  svazek  –  Bajky  Barda  Beedleyho  
z rukou Hermiony....
 
...u vstupní brány na pozemky hradu stojí dvě ženy, matky, Andromeda a Molly. Nechávají  
kanout drobné krvavé krůpěje ze svých dlaní a živí jimi půdu Bradavic...
 
...Hagrid  s Drápem  přináší  hradní  bráně  dva  dlouhé  vlasy  –  lidský,  kentauří  -  a  žíni  
jednorožce, aby navždy vytvořily neproniknutelnou síť...
 
...uprostřed Velké síně Minerva McGonagallová vsadila do dláždění úlomek starého hradu...
...o několik desítek metrů nad ní Sibylla Trelawneyová vsadila křišťálovou kouli do hodin na  
astronomické věži...
 
 
*
Vážení porotci, profesoři a studenti,
pátrání  po tom, jak byl  zabezpečen bradavický hrad,  nebylo vůbec jednoduché. Hned od 
začátku mi toto hledání totiž kalil fakt, že ochrana, která má být účinná, musí zůstat skryta.  



Ale musí skutečně zůstat skryta? Minerva McGonagallová mi nasadila do hlavy brouka, když 
mi řekla,  že lidé příliš lpí na věcech. Odnesla jsem si tedy z tohoto pátrání jedno: nejsou  
důležité  věci,  ale  to,  co  skrze  ně  dáváme  dál  příštím  generacím.  A  má-li  to  skutečnou 
hodnotu, nezáleží na tom, zda jsou či nejsou ony věci skryté.
Když se bývalá ředitelka Bradavic rozhodla, že ochrání hrad proti zlu, které může kdykoliv 
přijít, věděla, že musí vymyslet něco, co bude skutečně účinné, ale co se ani zdaleka nebude 
podobat Voldemortovi a jeho viteálům. Poprosila tedy své blízké, ty, kteří mnoho ve válce 
s Tomem Riddlem trpěli, kteří o mnoho přišli, a přesto dokázali dál bojovat za dobrou věc, 
aby věnovali něco, co je pro ně nějakým způsobem cenné a skrze co gy ochránili budoucí 
generace.  Aby  mohli  jednotlivé  bramulety  vytvořit,  potřebovali  pět  podstatných  věcí: 
zkušenost, prožitek, upřímnost, víru a dobrý úmysl.
Tito lidé se sešli při pietním aktu v Bradavicích, a zatímco ostatní sledovali slavnostní zasazení 
stromu, několik lidí nechávalo vzkaz budoucím generacím.
Harry Potter, jedna z ústředních postav války, přinesl vzpomínku, kterou mu daroval před 
svou  smrtí  Severus  Snape.  Měla  symbolizovat  statečnost,  odvahu  a  věrnost.  Kašna  na 
nádvoří byla počátek, koncem byl každý kout Bradavic.
Druhý bramulet bylo pírko Fawkese, které zasadil Aberforth Brumbál k vrbě mlátivé. Mělo 
budoucím generacím dodat sílu a naučit je vždy znovu vstát.
Moudrost  a  schopnost  hledat  odpověď přináší  Hermiona Grangerová v  podobě cenného 
daru, který získala od Albuse Brumbála.
Lásku,  mateřskou lásku, jednu z největších možných ochran, jakou lze dětem poskytnout, 
zajistily kapky krve z dlaní Molly Weasleyové a Andromedy Tonksové.
Na  to,  jak  důležitá  je  spolupráce  mezi  různými  národy,  upozornili  Hagrid  a  Dráp,  kteří 
Bradavicím  věnovali  tři  rozličné  vlasy,  jimiž  vytvrdili  vstupní  bránu,  aby  byla  pevnější  a 
neproniknutelnější než kterýkoliv skřetí štít.
Minerva  McGonagallová  úlomkem  kamene  ze  ‚starých‘  Bradavic  zajistí,  aby  nikdo 
nezapomněl, abychom se učili z minulosti a ta nám byla připomínkou.
Protikladem je křišťálová koule Sibylly Trelawneyové v hodinách astronomické věže, která 
naučí, že je důležité dát budoucnosti svůj čas.
 
Jistě by bylo pěkné mít na hradě kus kamene střílící šípy na ty, kteří mají zlé úmysly, mít 
zásoby  pravdomluvných  a  odhalovacích  lektvarů,  ale  to  jsou  všechno  věci,  které  pomíjí. 
Minerva McGonagallová  dala každé další  generaci,  která přijde,  důležitou věc  -  ochranu, 
kterou si Bradavice nesou v sobě skrze ty, jenž v nich žijí.
Nedala nám zbraň,  dala  nám skrze bramulety věčný vzorec či  návod,  jak přežít,  jak se 
ubránit.
BÝT STATEČNÝ, NAJÍT SÍLU ZNOVU VSTÁT,  BÝT MOUDRÝ A HLEDAT SPRÁVNOU CESTU, 
MILOVAT, SPOLUPRACOVAT, TOLEROVAT, NEZAPOMENOUT, ŽÍT PRO DNEŠEK.



7. úkol
Příběh tří bratří zná každé malé kouzelnické dítě a stejně tak všechny tři předměty, které si 
bratři vyžádali od Smrti - bezovou hůlku, kámen vzkříšení a neviditelný plášť.

Vaším úkolem bude Příběh tří bratří upravit na Příběh čtyř bratří, tzn. že příběhovou 
formou napíšete o čtvrtém bratrovi a o čtvrté relikvii smrti. Osud čtvrtého bratra je čistě na 
Vás, podmínkou však je, že musí dojít k jeho setkání se Smrtí a k získání čtvrté relikvie a na 
konci příběhu musí být jasné ponaučení.

Jako třešnička na dortu bude upravení velmi známého symbolu tří relikvií tak, že do něj 
zakomponujete i čtvrtou, vámi vymyšlenou, relikvii. Nevymýšlejte žádné unikátnosti, 
musíte si vystačit s tímto jednoduchým „čárovým“ designem.

Minimální rozsah příběhu je opět 14 palců. V příběhu se nevěnujte zbylým třem bratrům - 
po setkání se smrtí šel každý vlastní cestou, proto to má být plnohodnotný příběh pouze 
čtvrtého bratra.

Prolog

(...) Pak (smrt) ustoupila stranou a propustila čtyři bratry na další pouť. I vykročili, vzrušeně si  
povídali o zažitém dobrodružství a kochali se dary, jež od Smrti dostali.
Uplynul jistý čas a bratři se rozdělili. Každý z nich se vydal vlastní cestou. (...) 1: /JKR/
 
 
Na světě je mnoho příběhů a mezi nimi jsou i také, které zna snad celý svět. Jedním z těch 
příběhů je i „Příběh čtyř bratří“.
 

+zamíchá myslánkou a vpustí nás do vzpomínek+
*

http://www.hogwarts.cz/sedmiboj/2012/gallery/12013-20120617215804.png


Nad nádherně zeleným krajem ještě žhnulo slunce. Bylo už dost nízko, loučilo se a 
podvečerní větřík začínal ochlazovat rozpálenou zem i tváře. V korunách mohutných stromů 
zpívalo množství ptáků.
V tratolišti krve ležel na tvrdé půdě ve stínu vysokého baobabu mladík s roztrhaným bokem. 
Jeho bezvládnou ruku držela ve svých semknutých, jakoby modlících se, dlaních mladičká 
dívka. Plakala a kroutila nevěřícně hlavou. Mladík pomalu otočil hlavu k ní a zašeptal, že je 
rád za její přítomnost. Z úst mu přitom vytekl pramínek rudé krve.
„Doběhnu pro pomoc, ano? Jen pěkně lež a já budu za minutku zpátky.“ Skoro už vstala, ale 
on ji ještě zachytil.
„Počkej, nikam nechoď,“ řekl tichým hlasem, „víš sama, že je to moc daleko, než bys tam 
doběhla, tak...“
„Řekni, jak ti můžu pomoct?“
„Co třeba zamáchat tím vaším klacíkem a přičarovat mi tu vykousnutou část těla?“
„Myslím, že takhle to nefunguje...“ usmála se přes slzy.
„Myslel jsem si to,“ uchechtnul se. „Co takhle, kdybys mi dopověděla ten váš příběh? Co se  
stalo s tím čtvrtým bratrem?“
„Dobře, máš ho mít.“
Opřela se o kmen stromu a jednou rukou ho čechrala ve vlasech.
 

--------------------

Když Smrt rozdělila dary třem bratrům, pokynula i  čtvrtému z nich, aby řekl co by si od ní 
přál. Ten se nerozmýšlel a překotně vyhrknul:
‚Dej mi něco, čím vyléčím každou nemoc či neduh!‘
Smrt se zasmála a už téměř přikývla, ale on se znovu nadechl a skočil jí drze do řeči.
‚Ne, ne, dej mi něco, čím uvidím, co se stalo v minulosti, ale i to, co se stane v budoucnosti.  
Anebo víš co? Dej mi obojí!‘
Smrt se lstivě pousmála a čtvrtému nerozhodnému a chamtivému bratru předala stříbrnou 
kouli, uvnitř které se rozpínala mléčná mlha.
Když se cesty bratří rozdělily, vydal se čtvrtý bratr zpět do rodné vesnice; tam totiž se mu 
povětšinou smáli, a tak nyní čekal velkou slávu a uznání, které, jak si myslel, mu právem 
náležely.
Na poli před vesnicí potkal starého souseda farmáře. I když ho farmář několikrát holí hnal ze 
svých záhonů jahod, rozhodl se, že si u něj vylepší reputaci. Sáhnul do brašny pro kouli a 
ihned se mu před očima začaly odehrávat příběhy. Sdělil farmáři, že uskuteční obchod 
s dobytkem, který mu přinese mnoho bohatství.
Doma pak našel svou starou matku, kterou už léta sužoval úporný kašel, na smrt nemocnou 
v posteli. Vypadala, že z ní už nevstane, ba dokonce, že jsou to její poslední hodiny. Ihned 
k ní přiskočil a vložil kouli do jejích dlaní. Matka po chvíli začala růžovět a za několik minut 
měla tváře jako jablka v jejich sadu. Vstala a šla zadělat na buchty.
Radostný, že matku zachránil od smrti, utíkal navštívit starého dobrého přítele. Popili trochu 
domácího ostružinového vína, a když se zábava rozproudila, vychloubal se majitel daru Smrti 
svými schopnosti a na důkaz, že nelže, vytáhl z brašny kouli. Uviděl ve své hlavě přítelovu 
milou, kterak se tulí v náruči cizího blonďatého dlouhovlasého muže v uniformě. Sdělil to 
svému příteli a ten hned ráno spěchal ke své lásce, aby zrušil zasnoubení. Nedal jí ani 
možnost obhájit se, natolik byl ovlivněný přesvědčivými a závistí motivovanými slovy 
svatouška.



Mezitím se vsi rozkřiklo, co ten Peverellovic kluk dělá. V chalupě se dveře netrhly. O týden 
později však dorazila zlá zpráva.
Farmář, povzbuzen slovy čtvrtého bratra, utratil všechny peníze za dobře vypadající stádo 
dobytka, ten byl ale na smrt nemocný, nakazil ostatní dobytek a farmář přišel úplně o vše. 
Vztáhl na sebe hůlku.  Dva dny na to našli mrtvou milou přítele čtvrtého bratra. Utrápila se. 
Rodiče jí vystrojili pěkný pohřeb. Z vojny se dokonce vrátil i její bratr; žalem zničený proseděl 
na hrobě své sestry, hlavu skloněnou a ukrytou v dlouhých světlých vlasech, několik hodin.
Toho večera matka čtyř bratří uklouzla a spadla z vysokých strmých schodů. Zlomila si vaz a 
byla na místě mrtvá. Když viděl její pád, pospíchal čtvrtý bratr ke svému příteli pro pomoc. 
Místo pomoci se však dočkal jen zeleného paprsku, který proti němu vyslal jeho přítel, 
bezmocný nad zbytečnou smrtí své lásky, a padl mrtev k zemi. Tak si Smrt přišla pro čtvrtého 
z bratří.  Věděla, že kdo chce moc, nemá na konci nic. Ale také to, že „vidět“ minulost či 
budoucnost bez pochopení, stejně jako měnit to, co je dáno, vede ke zhoubě.
 

-------------------

„Máte chytré bajky, vy kouzelníci!“ pousmál se mladík na svou sestru a stáhl obličej 
v bolestné grimase.
„Je to oblíbený příběh. Poučný. Vždycky se mi líbila nejvíc vědoucí léčivá koule. Je totiž  
nebezpečná a přitom tak lákavá. Kéž bych ji tak vlastnila. Třeba bych dopředu viděla toho  
kance, který ti vytrhnul z těla kus masa!“
„Vůbec se nepoučila,“ pronesl bratr a zavřel na chvíli oči. Po chvíli pokračoval: „Tenhle příběh 
ti měl napovědět, že smrti neutečeš. I kdybys věděla, co se stane, stejně by si mě ten kanec  
našel. A když ne on, něco jiného. Třeba ne dnes nebo zítra, třeba až za týden.“
„Mohla jsem tě vyléčit!“
„Léčí neduhy a nemoci, ne rozpáraná těla a zlomené vazy. Nauč se nechat odejít ty, kteří  
odejít mají nebo chtějí, a přivítej ty, kteří přivítáni být chtějí a přichází v dobrém.“
Zavrtěla nevěřícně hlavou nad tím, že se jí bratr i v této chvíli snaží poučovat. Pokusila se ho 
umlčet tím, že mu kapesníkem s vyšívaným monogramem otírala krvavá ústa.
„Život pak bude snazší. Ale co jsi měla udělat jinak, to poznáš stejně až na úplném konci.  I on  
to určitě poznal. Já to taky už vím.“
Oba utichli ve svých myšlenkách a vzpomínkách, držíce se za ruce. Za několik chvil se ozvalo 
přerývavé dýchání. Sestra se sklonila nad svým bratrem, ale ten už podával ruku Smrti, která 
nad ním dlouhou dobu stála, aby ho odvedla tam, kde nic nebolí.
Dívka se rozplakala, ale poučena příběhem i bratrovými slovy, plakala jen na rozloučenou.
 
 
____________________________________________________________________
1, JKR: ROWLING, J. K.: Bajky Barda Beedleho. 1. vyd. Praha : Albatros, 2008. Str. 102. ISBN 
978-80-00-02284-0.
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