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1. úkol
Celá staletí žijeme na půdě Hogwarts po boku jiných ras a živočichů. Mezi ně patří i jezerní lidé žijící v lenivých
vodách Hanibalova jezera s olbřímí olihní a další vodní havětí. V rámci oslav desetiletého výročí našeho hradu
chceme strávit čas i s našimi sousedy a vedení školy vybralo právě vás, abyste se chopili organizace.
Vaším prvním úkolem bude zčeřit klidné vody jezera i života na hradě a uspořádat slavnost pro jezerní lid, která se
bude odehrávat právě v Hanibalově jezeře. Cílem slavnosti bude obeznámit obě rasy s kulturou té druhé a oslavit
magickou říši jako takovou. Událost se odehraje v dubnu a neměla by trvat méně než jednu a déle než tři hodiny. Je
nutné dále dodržet tyto náležitosti:
- jezerní lidé se vyjádřili, že by v rámci programu chtěli půl hodiny dlouhý prostor pro představení vlastní kultury
- je nutné zajistit, aby všichni kouzelníci dokázali dýchat pod vodou po celou dobu slavnosti (a aby mohlo docházet k
bezproblémové interakci s jezerním lidem)
Všechny předměty potřebné k realizaci programu zajišťujete vy jako organizátoři a je silně doporučeno, abyste
maximálně využili prostředí i zdroje, které nabízí samo jezero. Cokoliv budete potřebovat přinést z hradu, musí být
zajištěno tak, aby bylo provozuschopné i ve vodním prostředí. Po celou dobu příprav nezapomínejte, že v jezeře je
řada rušivých i přínosných vlivů, divoká fauna i flóra a je vhodné s nimi počítat.
Výstupem vaší organizace bude psaný detailní plán programu, průběhu slavnosti a jejích náležitostí, který nesmí být
delší než 21 palců. Na dalších maximálně 7 palců popište vzhled místa, kde se bude slavnost konat. Své vypracování
navíc můžete (ale nemusíte) doplnit o max. jeden libovolný obrázek, pokud tak uznáte za vhodné.
Na zdech našeho hradu se objevil podivný plakát, hlásající příchod ještě zajímavější slavnosti...

K plakátu je připevněna i brožurka, která láká všechny účastníky na bohatý program, plný těch nejrůznějších zážitků, o
kterých by si každý mohl jen nechat zdát.
Program slavnosti:
Jen začti se do brožurky této,
slavnost začne dřív než léto.
Dobře dbej pokynů všech,
odehraje se v dubnových dnech.
Slavnost se uskuteční v sobotu 19. dubna, ve večerních hodinách. Každý účastník nechť se hlásí dopředu - čím dříve se
nám nahlásíte, tím lépe můžeme zvládnout veškerou organizaci a budete spokojenější i vy.
Na slavnost může dorazit kdokoliv, hlaste se u svých kolejních ředitelů. K břehu jezera můžete dojít samostatně, pouze
studenti prvního ročníku půjdou v doprovodu svých kolejních ředitelů.
Před jezerem každý účastník obdrží speciální bublinovou přilbu - tato přilba vám umožní bez problémů dýchat, mluvit a
vidět pod vodou . Přilba má tvar a vzhled bubliny, ale nemusíte se obávat - je odolná proti protržení a proti následnému
vniknutí vody.
K přilbě každý dostane i vodní boty, se kterými se vám bude lépe chodit po jezerním dně. Navíc vás lépe udrží při
vodním dně - nemusíte tedy mít strach, že budete neustále vyplouvat nahoru.
Jelikož je místo slavnosti dále od břehu, musíte být u břehu půl hodiny dopředu. Na místo vás zaveze olbřímí oliheň,
která se rozhodla, že nám bude při slavnosti nápomocná. Pokud byste měli jakýkoliv problém, neváhejte se při slavnosti
obrátit na kohokoliv z našeho hradu, či na někoho z jezerních lidí.
Po slavnosti budete z místa opět odváženi olbřímí olihní, na břehu na vás budou čekat teplé deky.
Brožurka však zde končí a ty uslyšíš hlas, vycházející z plakátu.
Nyní už ty víš - pojď blíž!
Jen dotkni se nás a slyš.
Program ti ukážeme touto cestou,
začne již před hodinou šestou.
Tajemný hlas láká tě blíže a blíže k plakátu. Jen zlehka dotkneš se ho rukou a najednou cítíš, jak se vlny zavlní a kolem

se rozprostře podivná zelenavá mlha, připomínajíc vody jezera. Párkrát zamžouráš a najednou stojíš vedle ostatních,
kteří si to už štrádují k té známé vodní hladině.
I přesto, že slavnost začíná až za půl hodiny, všichni už doráží na místo setkání včas. U břehu stojí dva profesoři a
rozdávají všem speciální přilby, které mají každému dopřát pořádný doušek vzduchu pod vodní hladinou. K tomu dávají
i boty, které se po obutí smrsknou či roztáhnou na požadovanou velikost.
Houf nedočkavých studentů už nasedá na chapadla olbřímí olihně, spolu s nimi cestuje i jako doprovod první z
kolejních ředitelů. Studenti mizí v dáli a netrvá to dlouho a oliheň je zpátky. Snad je cestou nespolykala.
Za chvíli i ty nasedáš na její macatá chapadla a spolu s ostatními se řítíš do hlubin tamního jezera. O několik metrů dále,
kdy už břeh není vidět, se oliheň zastaví a ty dostaneš pokyn, abys skočil do vody. Zcela automaticky se nadechneš, i
když máš již přilbu na hlavě, a vrhneš se dolů. Ledová voda se ti zakousne do všech míst na tvém těle, a když se
rozhlédneš kolem, vidíš, že spousta tvých spolužáků je na tom obdobně. Oliheň se mezitím vrátila pro další várku
studentů.
Ty máš dostatek času si prohlédnout úchvatné místo, které zde bylo připraveno. Spokojeně se usmíváš a zjišťuješ, že už
se někteří odvážili k tomu, aby si začali povídat s jezerními lidmi.
Jakmile všichni dorazili, slova se ujme jeden z jezerních mužů.
"Vítám vás na první oficiální slavnosti, na které jsou přítomni jak jezerní lidi, tak studenti, profesoři, zaměstnanci a
duchové z vaší školy. Věřím, že se budeme všichni skvěle bavit.
Ještě než začneme slavit, mám tu několik bodů.
Neopouštějte prosím vyhrazené místo, pokud byste moc toužili se projít i po okolí, neváhejte a zeptejte se někoho z
jezerních lidí, milerád vám poskytne ochranu a doprovod.
Na stole můžete vidět kelímky, které jsou uzavřeny. Brčko i kelímek jsou z neškodného materiálu, který však dobře
izoluje vodu. V kelímku je tradiční pochoutka jezerních lidí. Na stole vedle jsou další kelímky, ve kterých je však váš
oblíbený dýňový džus. Vaše přilby, které jste dostaly na břehu jezera, by měly být uzpůsobeny tak, že je v nich dole
malé načervenalé kolečko - tímto kolečkem můžete bezpečně prosunout brčko a vychutnat si tak nápoj.
A jelikož nemám rád dlouhé proslovy, tak se bavte, veselte, a za půl hodiny se vám opět ozvu a přejdeme k dalšímu
bodu programu."
Jezerní muž se odmlčí, všichni tleskají a někteří se přesouvají ke stolkům s občerstvením, jiní se dají do řeči s jezerními
lidmi.
Najednou vládne všude ticho, že i kdyby rybka pípla, jde to slyšet. Na podiu přichází k jezerním lidem zástupce ředitele,
pan Ronald a předává do rukou jezerních lidí úhledně zabalenou knihu, jako dar z Hogwarts. Kniha vypráví veškerou
historii našeho hradu.
Hned vzápětí dostává balíček i pan Ronald - tentokrát je to dar od jezerních lidí pro Hog. Pan Ronald dostává balíček pro
profesory. Netrvá dlouho a na podiu přichází i kolejní ředitelé - každý dostává balíček pro jeho kolej. V balíčcích jsou
ukryté drobnůstky - pro každého člena koleje je tu přichystána hrudka zkamenělého jezerního písku, přivázaná na
stužce v kolejní barvě.
Po předávce darů je chvíle na odpočinek - aby se jezerní lidé nachystali na jejich program. V tu chvíli pohasnou i okolo
stojící lampy - jsou přikryté tmavou dekou, aby jejich světlo nenarušovalo program jezerních lidí.
Na podiu v úklonu leží několik jezerních lidí a jedna z jezerních žen stojí a přednáší temným hlasem:
"I v ten jeden den, kdy nastaly časy kruté,
kdy naše vody byly tuze chudé.
V ten den se zde objevila naše paní,
z jezerních lidí se ji dodnes každý klaní.
V tu chvíli poznali jsme spásu naši,
jak se tu nad námi klidně vznáší.
Bez ní bychom to ani nebyli my!
Byli bychom zahaleni rouškou tmy.
I vzdejme jí hold naším zpěvem,
provedeme vás naším světem.
Ponořte se s námi do historie temné,
kde však kvetou časy světlé."
V tu chvíli se jezerní žena odmlčí a kolem proplave hejno ryb, které zavíří prostor na podiu. Když se vír uklidní, jezerní
lidé předvádějí taneční kreace, kterými nás zavádějí do dávné historie vzniku jejich kultury.

Po jejich bohatém představení všichni bujaře tleskají. Slavnost už probíhá hodinu a půl, o deset minut později na
podium přichází vybraná skupinka studentů z Hogwarts, aby předvedli jejich vystoupení a na oplátku tak ukázali
jezerním lidem něco o našem životě nad vodou.
Představení se odehrává za pomocí hůlek, ale vše s opatrností, aby se někomu něco nestalo.
Zdá se, že i jezerním lidem se líbilo hogwartské představení a slavnost se po dvou hodinách chýlí ke svému konci.
Všichni se pomalu loučí a přichází oliheň, která bere skupinky studentů zpátky ke břehu.
Jezerní lidé děkují za skvělou slavnost a doprovázejí odcházející účastníky až ke břehu.
Chytáš se s poslední skupinkou studentů chapadel olbřímí olihně a vydáváš se také ke hradu. I vás doprovází několik
jezerních lidí a ještě jednou zdvořile děkují za slavnost, která zde proběhla.
Najednou se vše rozplývá a ty stojí opět před plakátem, ze kterého se na tebe usmívá jezerní žena. Úsměv jí oplatíš a už
se nemůžeš dočkat, až opravdu nastane duben a slavnost si ještě více vychutnáš.
Vzhled místa:
V temných hlubinách jezerních vod se nám podařilo připravit plácek, který bude vhodný jak pro lidi z našeho hradu, tak
i pro jezerní lid a jeho příslušníky.
Plácek je ohraničen, aby se nestalo, že v půli slavnosti k nám zavítají nezvaní hosté. Také se nedoporučuje toto
ohraničené místo opouštět bez doprovodu jezerních lidí.
Po okrajích se jako pára při zemi plazí řasy, mezi kterými plavou drobné barevné rybičky. Tyto rybičky dodávají místu
kouzelný šmrnc a pozvedávají vodní modrozeleň na něco ne tak monotónního. V pravou chvíli vypouštějí ze svých úst
bublinky, kterými se snaží okouzlit a upoutat ještě větší pozornost. Asi aby hosté zvedli oči od pamlsků, které se líně
převalují na občerstvovacím stole.
Na mírně vyvýšeném podiu stojí stolek, na kterém čeká několik úhledně zabalených balíčků - dárek od jezerních lidí pro
návštěvníky z hradu.
Celý plácek je očištěn od kosterních pozůstatků kdysi zde plujících ryb, je odsud odstraněno vše, co by mohlo poranit
účastníka slavnosti.
Tu a tam je do jezerního bahna zapíchnuta ty se skleněnou koulí na svém vrchu. Ve svém vnitřku skrývá lektvar, který
září do všech stran. Jedná se o svítivý lektvar, který má zlepšit viditelnost pro účastníky z našeho hradu. Vše už bylo
prokonzultováno s jezerními lidmi, zda jim přítomnost svítivých koulí nevadí a odpovědí nám bylo, že je vše v pořádku.
Naproti podiu se do jezerní hlíny zanořilo několik židlí, které jsou připraveny pro ty, kteří by si chtěli sednout.
Dno jezera je hustě pokryto lepkavým blátivým písečkem, naštěstí však nemá dostatek sil, aby udělalo z účastníků
oslavy zajatce.
V těchto místech je voda jezera velmi čistá a díky speciálním lampám, dovezeným z hradu, i hezky osvětlená. Přímo
láká k tomu, aby si zde každý slavnost pěkně užil.
2. úkol
Stojíš v sedmém patře před zdivem, které skrývá Komnatu nejvyšší potřeby. Zde usídlil se Chtíč, hřích tužby, žádosti
a malicherného pozlátka. Čeká tě oukol přetěžký. V Komnatě nachází se tisíce předmětů, artefaktů a tajností. Jen
sedm z nich však dodá hradu do budoucích let nejvyšší přínos.
Otevři Komnatu nejvyšší potřeby, svatyni úkrytu a haraburdí, a vyber ve změti předmětů sedm takový, které budou
pro Hogwarts nejužitečnější a nejpřínosnější. Dbej však na několik zásad:
- Sedmici předmětů musíš prezentovat v pořadí podle jejich důležitosti od nejpřínosnější k méně prospěšným.
- Každá věc bude popsána na max. 3 palce textu. Popis musí obsahovat, čím je předmět specifický, jaký je jeho
přínos pro hrad a proč byl vybrán právě on.
- Ke každému předmětu připojíš jeho ilustraci, vypracování tedy bude čítat přesně sedm obrázků – ne více, ne méně.
Je jen na tobě, jaké atributy předmětů budeš hodnotit jako přínosné pro hogwartskou školu. Vybírej však pečlivě.
Není všechno zlato, co se třpytí. Chtíč je mocným vládcem, který se pokusí svést tě na scestí, oslnit pozlátkem,
přinutit k povrchním volbám. Chceš-li jej porazit, buď obezřetný ve svém rozhodování.
Abys prokázal pravost svého úsudku, doplň vypracování o 3 další předměty, nad nimiž jsi uvažoval a které jsi
nakonec nezvolil. Každý předmět může být popsán na max. 2 palce a musí být zdůvodněno, proč nakonec nebyl mezi
hlavní sedmici vybrán.

Žádný další text nesmí být obsažen. Mnoho štěstí.
1) Kočka
V noci tě zrakem svým prohlédne,
za tebou se i ohlédne.
Na nekalosti upozorní rolničkou svou,
možná se tak stane i spásou tvou.
Kamenná soška kočky, která však jak živá prohlédne vše svým upřeným zrakem. Na krku má uvázanou rolničku, kterou
ohlásí blížící se nebezpečí. Je vytesána ze stejných kamenů, které byly použity na budování našeho hradu, tudíž cítí vše,
co cítí naši zdi.
I když u nás není tornádo ani zemětřesení na běžném pořádku, myslím, že pro Hogwarts by ochranný strážce byl
prospěšný. Navíc takový ochránce, který by nás nevaroval pouze před přírodní katastrofou, před zlým, blížícím se
kouzelníkem, ale dokázal by nás varovat i před vyostření hogwartských vztahů.
Avšak strážce není jen zlý, prý ho stačí podrbat za hlavou, případně mu vydrbat špínu z jeho kamenného těla - pavouci
si totiž zde rádi uplétají své pavučiny, případně zalézají do dírky v rolničce.
Předmět byl vybrán právě pro jeho ochranitelskou moc.

2) Píšťala
Jen pozor si dej, poslouchej,
vln šum, písek rozfoukej.
I kdyby hurikán se na hrad řítil,
i noty ty hrej, bys do lidí se vcítil.
Zdánlivě obyčejná píšťala s jednoduchým zdobením, která je zahalena oblakem mlhy z ní vycházející, v sobě skrývá
magické kouzlo, které dokáže pomoci při každém náznaku jakékoliv paniky. Píšťala má jemné zdobení - nic složitého, nic
přeplácaného. Je vyrobena z proutku stromu z lesa lesních víl.
Tóny vycházející z této píšťaly jsou nesmírně uklidňující a tak utiší i toho nejvíce rozběsněného ducha. Dokazuje tím jen
to, že hudba má neskutečnou léčivou sílu.
Díky tomu, že dokáže zklidnit každého, byl tento předmět zařazen mezi sedmici, která by mohla mít pro hrad přínos. Je
totiž nesmírně důležité, aby se nikdo nehroutil pod návalem děsivé situace, a právě díky tónům z této píšťaly bude
každý moci vždy uvažovat tak, jak by uvažoval za klidné situace. Už žádné zbytečné vrásky z nervozity.
Předmět byl vybrán díky jeho síle "pouze" skrze hudbu.

3) Zrcadlo
Prohlédni, vidíš svou duši?
Viď, radost ti zde sluší!
Tak neboj ten úsměv použít,
šťatné chvíle si tím prodloužit.
Zrcadlo, na jehož část byla použita voda z jezírka horských víl, umožní každému, kdo do něj pohlédne, rozradostnit jeho
chvíle. Každý, kdo se v něm zhlédne se uvidí mnohem šťastnější, než je. Možná jen tvořeno iluzí, ale zabraňuje tomu,
aby se v nás hromadily negativní emoce. Tyto emoce se totiž rázem vypudí dobrou náladou, která se uhnízdí uvnitř naší
duše.
Zrcadlo by mohlo být přínosem pro hrad díky jeho moci zklidnit rozbouřené emoce. Mohlo by stát před Velkou síní, aby
do něj pohlédl každý předtím, než vkročí dovnitř. Aby se do síně, kde se má hodovat, kde se má každý s každým
spokojeně bavit, nevlezl i negativní chmur, který by mohl způsobit i ošklivé hádky.
Předmět byl vybrán, aby se zamezilo sporům, které by mohly být veden ve Velké síni.

4) Hodiny
Tikají tiše v záchraně tvé,
tikají tiše v duši ctné.
Před půlnocíslova ta pozorná,
blíží se ti známka záporná.
Hodiny, které by pomohli každému, kdo je příliš ve spěchu, každému, kdo je schopen v mžiku zapomenout na blížící se
půlnoc. Hodiny rády upozorňují na končící termín, ať je zrovna člověk kdekoliv, pronikavý zvuk nelze nezaslechnout.
Naštěstí jsou jejich tóny uzpůsobeny tak, že je slyší jen ten, komu chybí něco odevzdat, případně opravit. Nikdo jiný
tedy není zvukem hodin znepokojován.
Možná je to jejich dobrodinost, díky které jsou zařazeny mezi sedmici předmětů, které můžou mít přínost pro náš hrad.

Jejich největším přínosem by mohlo být právě upozornění na blížící se půlnoc a tak zamezení tvorby vrásek ze situace,
kdy jsme zapomněli odevzdat úkol, případně kdy profesor zapomněl včas ohodnotit úkol.
Možná by i mohly přinést více klidu, mohlo by se zamezit předpůlnočnímu šílenství.
Předmět byl vybrán právě pro zapomětlivce, kteří by mohli upozornění blížící se půlnoci ocenit.

5) Kouzelnická hra
Hrej si v chmurné chvíle,
hrej si, byť nejsi bez cíle.
I černou i bílou v sobě spojí,
úsměv, a přátelé tvoji.
Tato kouzelnická hra pochází z daleké Asie, kde tamní čarodějové v jakékoliv chmurné chvíli neváhají vytáhnout figurku
s kostkou. Je velmi jednoduchá na ovládání, protože pomocí hůlky pohneme jen figurkou, ta si sama zamává kostkou,
kterou nosí přivázanou na svém krčku.
V této hře vidí Asijští čarodějové neskutečnou sílu udobřit lidi v jakékoliv rozmíšce. Jak slunce zklidní rozbouřené
oceány, tak tato hra, nazývaná Tomo, dokáže vlít kapku přátelství mezi dvě rozhádané osoby.
Právě díky této prazvláštní moci si myslím, že by byla hra vhodná pro náš hrad, jejím přínosem by bylo zklidňování
sporů. Kolikrát se tu někdo pohádá, tak místo ostrých slov by mohli společně zasednout za stolek, položit na něj figurku
a zahrát si onu hru. Možná by se pak na sebe i usmáli a dohodli se, že si další den opět společně zahrají.
Předmět byl vybrán, aby zkusil zklidnit rozhádané duše i nějakou jinou cestou.

6) Klíč
Na zámek od dveří není vhodný,
zde by byl jen tuze škodný.
Až budeš chtít někam nahlédnout,
zkus se mezi ostatními rozhlédnout.
Klíč stejně starý jako náš hrad, vyroben z podivného kovu, který má však moc ukázat každému směr, kterým se má
vydat. Klíč se zjeví každému, kdo bude chtít přijmout pomoc. I když nepatří do žadných hmotných dveří, dokáže otevřít
zamrzlé dveře mrazáku, dokáže vysvobodit ty, kteří tam málem umrzli, a kteří už nevěděli, kudy se majít vydat.
Předmět byl zařazen do sedmice, protože jeho přínosem by mohlo být zamezení zbytečnému mazání studentů, kteří
zapomenou, kudy že vede jejich cesta. Jakým směrem se mají vydat. Klíč by jim pomohl i v jejich rozhodování, pomohl
by jim napovědět, jakou cestu mají zvolit na tom rozcestí.
Kklíč byl vybrán, aby pomohl nerozhodným duším, kteří už nevědí, kde mají hledat svou cestu.

7) Kniha
Začti ty se v tyto řádky,
vrať se v čase trochu zpátky.
Zde ta historie dávná plyne,
zde i radost s hněvem splyne.
Pradávná kniha, lehce ozdobená hnědou koží, svázaná dvěmi pevnými řemínky. Každý list uvnitř knihy na nás dýchá
svou tajuplnou historií, historií hradu, jeho kouzel, jeho slávy.
Tato kniha se otevře vždy, když je potřeba. Vždy, když se někdo cítí v zoufalství, pokaždé, když už si někdo myslí, že neví
kudy kam, kniha k němu doputuje a odhalí mu svá tajemství. Odhalí mu svou historii, poví mu, že i když se teď může
cítit na dně, byly doby, kdy se i hradní kostky obávaly o svou zeď.
Přínosem by mohla být, protože spousta lidí občas ani netuší, co vše se na hradě dělo, občas mají mylné informace.
Právě tato kniha by každému ukázala, jak to vše je, a to nenásilným způsobem. Možná by i takové zbloudilé duši
ukázala správnou cestu v jeho chování.
Předmět byl vybrán, aby ukázal všem, kteří o to stojí, jaká byla opravdová historie hradu - aby jim to mohl ukázat i s
nádechem starého času.

1. Čelenka moudrosti
Jemná čelenka, která je někdy nesprávně zaměňována se Ztraceným diadémem. Tato čelenka umožní nositeli moudře
uvažovat, umožní mu spravedlivě rozsoudit jakýkoliv spor. Čelenka však může být každým využita pouze třikrát a pouze
na situace, které nositeli nepřinesou žádný prospěch. Údajně byla vytvořena zakladateli Bradavic.
Čelenka však nebyla vybrána mezi sedmici předmětů, protože by nemusela přinést prospěch celému hradu, ale pouze
vymezené skupince. I když nemůže být zneužita jednotlivcem, může být zneužita právě určitou skupinou, navíc by
mohla některé lákat právě pro tuto "hodnotu".
2. Páska prozření
Páska, utkaná z noční oblohy, která je jemnější než hedvábí. Pokud si ji nositel nasadí, dokáže prohlédnout i černotou
noci. Dokáže usoudit, zda člověk lhal, či mluví pravdu. Vidí auru, která mu prozradí, zda jsou pronesená slova opravdu
tak čestná, jak se tváří ten, který je vyřkl.
Předmět nakonec zařazen nebyl - a to z důvodu, jako výše. Předmět by mohl být zneužíván, navíc by mohl být velkým
lákadlem některých právě pro jeho moc poznat čestnost lidí. Navíc jen nositel vidí přes pásku - tudíž jen nositel zná
pravdu toho, zda dotyčný lhal, či nikoliv. Opět by mohlo být zneužito.
3. Zrcadlo budoucnosti
Zrcadlo, ve kterém každý, kdo do něj pohlédne uvidí svou budoucnost. Někteří sice nevěří, že by mohlo fungovat,
někteří se domnívají, že funguje na podobném principu, jako věštící koule. Zrcadlo však ukáže vše tak, jak proběhne ukáže nám, jakou cestou se vydáme, jestli budeme pracovat, jakou budeme mít rodinu.
Zrcadlo se však mezi sedmici předmětů nedostalo. Ukazovat budoucnost dle mě není vhodné. Opět by to mohlo býti
zneužito, navíc by někdo mohl být velmi zdrcený z jeho budoucnosti. Proto se toto zrcadlo nedostalo do sedmice a
místo něj tam poputoval klíč, který má jen pomoci v rozhodování.
3. úkol
Ochrana před zákeřným Obžerstvím je pravou zkouškou charakteru. My kouzelníci ji však máme o poznání snazší;
proti tomuto hříchu se lze bránit prastarým rituálem Jagušky Vyzáblické. Recept rituálu byl ovšem před dávnými léty
ztracen, a tak žádáme vás, elitu kouzelnictva, abyste jej opět uvedli do čarodějnické říše.
Co víme, jsou následující fakta, která budiž vašimi instrukcemi:
- rituál byl na originální listině představen v úvodu ne delším než 4 palce, který mimo jiné obsahoval soupis
pomůcek nezbytných pro výkon rituálu
- rituál byl rozdělen do tří částí: ochrana proti žužu, ochana proti čokoládě, ochrana proti cukrkandlu
- každá část rituálu byla veršovaná a nepřesáhla 33 veršů, celkem měl tedy veršovaný rituál max. 99 veršů
- je možné, že kromě úvodního slova byly v rituálu další psané poznámky a komentáře, víme však, že nebyly delší
než 4 palce (není však povinné, abyste je ve své verzi zahrnuli)
- nic dalšího v rituálu obsaženo nebylo, celkový prozaický text tedy nepřesáhl 8 palců, veršovaná část nebyla delší
než 99 veršů
Cílem vaší práce bude představit návod, po jehož splnění by dotyční byli plně odolní proti třem výše uvedeným

nástrahám Obžerství. Až rituál zrekonstruujete, otestujte jej a k finálnímu popisu připište na max. 3 palce případné
vedlejší účinky, které zaříkávání může způsobit. Ani v této části nesmí být nic navíc.
Hodně štěstí, následovníci Jagušky Vyzáblické.
Úvod
V následujících řádkách můžeš očekávati mocná kouzla, mocnější než jsi kdy doposud viděl. Celkem pronést tři ochrany
musíš, které se v jeden rituál ke konci spojí. Pak čeká tě odměna sladká, v podobě ukončení boje proti jednomu z
hříchů zákeřných. Neváhej proto a pusť se do boje, skonči tu válku proti obžerství.
Však ale pamatuj, že než uvidíš výsledek svého snažení, musíš provést několko věcí. Každý rituál musí začít v jinou denní
dobu a to v dobu takovou, v jakou se jídlo podává. První ochranu začni při snídani, druhou si schovej na oběd a s
poslední ochranou vyčkej až do večerních hodin.
Rituál bude probíhat celý den, jeho účinek by měl býti trvalý.
Věz, že bez hole své dílo nevykonáš, stejně tak nesmíš vynechat ani následující seznam věcí, potřebných k vykonání
tohoto velkého díla.
Vemž si magickou hůl, k tomu si přiber oděv prostý, který starodávnou dobou tě pohostí. Nezapomeň, že budeš
potřebovati kotlík stříbřité barvy, jenž ale musí býti dosti očouzený. Jedině tak v něm tekutina mocná vypustí své páry,
které každého ochrání proti zákeřným nástrahám obžerství.
Na jednotlivé části rituálu pak budeš potřebovat po jedné speciální surovině - na první část, na ochranu proti žužu
kousek žužu, na ochranu proti čokoládě jeden kakaový bob a na ochranu proti cukrkandlu hrst cukrkandlu. Nezapomeň
ani na dostatek dešťové vody, kterou budeš přilévat v každé části rituálu, aby se lektvar nevyvařil, v takovém případě by
nevydával žádný dým s magickou mocí.
1. Ochrana proti žužu
V tu chvíli svitu ranního,
vystup z mračna všedního.
V oděvu prostém, jeho slova zní,
snídaně blížíc se, kdo tě pohostí?
V kotlík vlej litr dešťové vody,
byť jinak naděl bys velké škody.
Pomocí magické hole žužu vmíchej,
a ne déle než pět minut sečkej.
Slova mocná ty pak vyřkni,
s rituálem tak řádně začni.
"Slyš má slova, slyš je tak,
byť účinky poznáš až pak.
V kotlíku, v němž žužu plove,
síla slov se do něj vklove.
Míchy mích, máchy mách,
v tu chvíli vzbuď v nich strach."
Pozn.: Pokud lektvar bude stříkati, neboj se, a pokračuj v mocném míchání a pronášení dalších slov rituálu, jenž
pomůže ti v odolnosti proti žužu.
Ruce ty natáhni pěkně vzhůru,
zbav se žužu, zbav se chmuru.
Věz, první část chýlí se svému konci,
celé je to o pomoci.
Ještě prones ze pár slov,
nečekej na měsíce nov.
Proveď holí prudký pohyb,
o moci rituálu není pochyb.
"Žužu sladké potop se níž,
ke dnu jdi blíž a blíž.
Zanech za sebou stopu odpuzení,
možná dočká se ti i odpuštění."

Už stačí jen lehce vpravo máchnout,
holí k sobě páry z kotlíku vtáhnout.
Nyní už jen tiše seď,
dopředu pozorně hleď.
Pozn.: Tímto končí první část rituálu, však do další části musíš sedět u kotlíku a magickou hůl neustále držet při sobě - v
opačném případě by ses musel s problémy potýkati a není jisté, že by se rituál povedl. Nezapomínej, že i drobná
odchylka činí rituál neúčinným.
2. Ochrana proti čokoládě
Pozn.: Před započetím této části rituálu udržuj stále mysl klidnou a nenech se porazit sílou čokolády!
Seď tiše, naslouchej bublání,
toť před obžerstvím tě uchrání.
Ve chvíli pravého poledne,
ať svou hůl v rituálu pozvedne.
V ten moment kakaový bob,
do kotlíku s žužu vhoď.
I když voda zlovolně syčí,
namiř na ni magickou tyčí.
"Ukaž svoji sílu mocnou,
buď mi tady nápomocnou.
Zviř ten dým, co z kotle se line,
ať do okolí se plně rozvine.
Vtírej se všem do nosu,
vstup v dobrém v přínosu.
Zítra bude velký rej,
na mou radu tuze dej.
Nápoje, jídlo a sladkosti,
to vše velké neřesti.
Proti čokoládě teď bojovat,
další části teď rychle spojovat."
Mávej vzhůru pěkně holí,
i když už tě ruce bolí.
Pak už čekej jen minutku,
cítíš - už to bude za chvilku!
Do kotlíku dešťové vody přilej,
nervozitu na sobě vědět nedej.
Ať žužu i kakaový bob se vaří,
ať výpary nad kotlem září.
Pozn.: Zde končí druhá část, již jsi jen krůček od toho, abys mohl započítat další část a dokonat tak celý rituál. Pokud
máš udržet mysl klidnou, je to teď důležitější než předtím. Opět jen klidně seď, od kotlíku nehni se na krok a drž se
magické hole. Jen tak čekej na večer, na období večeře, kdy se budeš moci vrhnout na poslední část.
3. Ochrana proti cukrkandlu
Již slunce zapadá za obzor,
v tu chvíli dej si pozor.
Blíží se chvíle třetí části,
ochrana v magické vlasti.
"Už blíží se chvíle slavnostní,
ta, která každého rozradostní.
Vítr už šeptá tuze slabě,
do jezírka, volá žábě.
Sladkosti! Říkám stop!
Té obraně - tak se vzchop!
Bojuj proti té síle sladké,

nebylo to vůbec hladké."
Teď už jen hrst cukrkandlu vem,
vhoď do kotle, klekni na zem.
Holí ukaž ke slunečním červánkům,
vzhůru k beze sladkým začátkům.
"Koncus, ty zlovolný sladkus,
koncus, v rychlý zákuskus."
Ještě kotel na poslední kapku čeká,
dešťová voda, ať už kotlík nečeká.
Dým, ať se pořádně valí,
ať každého zavalí.
Až dým dostane černotný nádech,
poslední slova, předtím však výdech!
"Obžerství, odejdi pryč,
já na tě našel tady klíč.
Už nemáš síly dostatek,
už z tebe zůstal ostatek!"
Nechť každý nadechne se par,
nechť zapůsobí síla kouzel a čar.
Nyní bys chráněn býti již měl,
nad hříchem bys již bděl.
Pozn.: Tímto se již naplnil rituál celý, neváhej, a pozvi každého, aby se nadýchal tmavě dýmu, který po slově ostatek
dostal tmavě fialový nádech.
Podle všeho by se dým nad kotlíkem měl držet nejméně celý den, ovšem hrozí zde menší výdrž v případě větrných
podmínek.
Závěr
Po provedení rituálu jsem se obávala, že hustý dým, který se dýchá, aby vytvořil onu obranu, by mohl působit
nepříjemné problémy lidem s dýchacími potížemi, naštěstí tomu tak nebylo.
Tento rituál bojuje proti třem velkým nástrahám, které spoustu lidí dohání až k obžerství. Jeho úkolem je po vdechnutí
dýmu zahnat chuť po třech výše zmíněných sladkostech. I přes jeho účinky se neobejde bez několika vedlejších účinků,
které může způsobit.
Velkým negativním účinek jest to, že po vdechnutí dýmu má člověk na jazyku nepříjemnou chuť, podobnou spálenině.
Tento nepříjemný pocit se držel několik hodin. Nepomohlo ani zapití vodou a jinými tekutinami. Dalším negativem
může být chvilková malátnost, ale po opuštění zadýměného prostoru se tato malátnost rychle vytrácí.
Posledním negativním účinkem může býti to, že zaříkávající může být velmi unaven, ale to je způsobeno těžkostí
rituálu.
4. úkol
Proto, abyste mohli bojovat proti závisti, musíte znát její nejtemnější myšlenky a nekalé praktiky. I v kouzelnickém
světě se ve velkém rozmohla reklama, která láká kouzelníky do obchodů, kde si kupují věci, které jim jiní poté závidí.
Vaším úkolem tedy bude vytvořit takovou reklamu - konkrétně to bude plakát obchodu Keprník a Frivolitka, v jejichž
skladech jste opravovali roztrhané oblečení. Vytvořte tedy plakát, který by i sama závist záviděla - a to bude zároveň
ta nejsilnější zbraň, kterou ji pokoříte.
Podmínky jsou následující:
- plakát musí být vyroben ručně, technika výroby je čistě na vás
- všechny části plakátu musí být vyrobeny, takže není možné si vytisknout i jen malý kousek obrázku a v plakátu ho
použít
- plakát musí obsahovat obrázek nějakého akčního zboží a také jeho cenu. Obrázek zboží může být znázorněn
kresbou či jiným způsobem výroby, ale znovu upozorňuji, že nesmí být vytištěný a vložený do plakátu
- z plakátu se poline instrumentální hudba (tzn. bez zpěváků, pouze nástroje) - do vypracování vložte odkaz na
YouTube, kde si to budou moci porotci nejlépe přehrát. Hudba nemusí být autorská (ani to nikdo neočekává),
hodnotí se její vhodnost pro plakát a ne zdroj, odkud pochází.
- plakát bude vykřikovat hesla - jejich forma a povaha je čistě na vás.

Formální náležitosti:
- vypracování bude obsahovat nejméně 2 fotografie - jedna fotografie bude ukazovat plakát pověšený na reklamním
místě (na zdi, apod.), druhá bude zobrazovat detailní záběr na zboží na plakátu. Je čistě na vás, zda se přiložíte další
fotografie
- fotografie do vypracování vložte jako obrázky přes galerii (tedy ne jako odkaz mimo Hogwarts)
- ve vypracování můžete přidat popis toho, jak jste předmět vyráběli - nesmí ale přesáhnout 10 palců
- texty pro všechny hesla dohromady nesmí překročit 2 palce
Akční zboží: Šaty Sakurový vánek
Instrumentální hudba vycházející z plakátu: https://www.youtube.com/watch?v=r20kdVipm_g
Popis výroby předmětu:

Nechápu, proč mě zrovna musela uchvátit hromada papírů s podivným označením A2. Papír z této hromady vypadal, že
bude neustále rovný, ale jakmile jsem ho vzala do ruky tak měl tendenci se stáčet do ruličky. Asi se bál toho, co na něm
budu vytvářet.
Po dni, které papír strávil pod hromadou knížek (to aby pro příště zapamatoval, že ho pod ty knížky strčím klidně
znovu!) jsem se vrhla do malování. Na papír jsem musela dát postavu, která si šaty obleče, aby to bylo trochu živější.
Hned, jak jsem si vzala barvy, začala jsem litovat. Červená i žlutá byly v pořádku, ale bílá barva se tvářila jakoby měla
zažívací problémy. Tekla až moc. Možná jsem měla v hodinách barvokouzlení dávat lepší pozor.
Nějak se mi podařilo namalovat postavu a chvíli jsem počkala, než zaschne. Mezitím jsem si připravila zelenou barvu,
takovou, která dobře půjde k šatům, které jsem chystala. U toho jsem zuřila a vyřkla nejedno slovíčko, které se ani
nehodí sem napsat. Pořád mi nešla připravit barva, na které by šaty nekřičely, případně na plakátu úplně nezanikly. Po
zoufalém míchání (ještě, že mám natrénováno z míchání lektvarů), hojném přidání žluté barvy se mi podařilo
dosáhnout odstínu, který by mi i jarní tráva záviděla.
Chopila jsem se štětce, s označením 12 MILAN (r) a barvila a barvila. Plakát dostával krásnou zelenou barvu, která z
něho radostně sršela. Konečně byla ta velká plocha nakreslená. Teď už jen aby to zaschlo a já mohla postavě dodělat
vlasy, které ji zjevně chyběly. Chudák plešatá.
Na pozadí jsem také dokreslila několik růžových květů.
Šla jem si z látky ušít šaty. Bílá látka byla tvořena ze speciální odrůdy bílých sakur, které se nachází jen v jižním ostrůvku
v Japonsku. Růžová látka byla z klasických sakur.
Šití bylo hrozné, ještě horší bylo přišívání korálků. Už ani nevím u jakého korálku, ani nevím jak se to stalo - prostě rup a
jehla byla vejpůl. Dočista zlomená. Byla jsem v šoku. To se mi ještě nestalo! Teď vidím, že to posilování mi k něčemu je.
Základ šatů tvořila bílá sukně, přes kterou je růžový přehoz. Korzet je růžový, dozdoben bílou stuhou, na kterou jsem

pracně našívala další korálky. Tentokrát červené. Korálky už v životě nechci vidět. Ani mé ruce nechtějí vidět korálky,
případně jehly, které se navíc tak lehce zlomí. Beztak mi to ta jehla udělala naschvál!
Co jsem udělala šaty, dokreslila jsem postavě i vlasy. Dále jsem si z párátek, která jsem obarvila, připravila ozdoby do
vlasů. Jedno jsem omotala stříbrným vílím vlasem, na který jsem zavěsila další korálky. Korálky mě budou strašit do
konce života.
K šatům jsem z růžové látky nastříhala i několik drobných kvítků, některé jsem musela vyhodit. Nechápu, proč vypadaly
jako by je přejel parní válec. Nejhorší bylo jejich lepení na plakát. Víc se mi jich přilepilo na ruce a ani jeden nechtěl
zůstat na papíře. Zbabělci!
Poslední ozdobou byla tmavěmodrá stuha, na kterou jsem bíle napsala název obchodu Keprník a Frivolitka. Stuhu jsem
přilepila (tentokrát to nebylo tak obtížné jak s květy) a na ni nalepila ještě bílé peří. Pak už jen zavěsit, očarovat do toho
hudbu a ať závist třeba pukne!

5. úkol
Rušná londýnská ulice skrývá přetemné místo. Prodereš se skrze spěchající mudly k proskleným dveřím moderního
kancelářského komplexu. Opatrně se rozhlédneš, sáhneš do měšce s kouzelným prachem, který jsi získal v praktické
části, a vhodíš hrst prášku na veliké dveře. Budova se zachvěje, obloha potemní a oči ti zatemní ostrý záblesk. Když
se probereš, ulice je liduprázdná, působí pustě a pochmurně. Jakmile se z těžkých mraků spustí první kapky deště,
vezmeš za mosaznou kliku brány a vejdeš do ponurého Woolova sirotčince.
Místo už je léta opuštěné. Okna opatřená mřížemi jsou orámovaná mohutnými otrhanými závěsy a nos ti zaplní
pach hniloby a špíny. Na podlaze z černobílých dlaždic se válí podezřelá tekutina, ale než ji stihneš prozkoumat, z
hloubi domu se ozve skřípavé zavrzání, až se ti zježí chlupy na rukou. Vydáš se raději po točitých kamenných
schodech do druhého patra a všimneš si, že do dřeva na vyřezávaném zábradlí kdosi neobratně vydřel iniciály K. S.
Druhé patro tvoří dlouhá chodba plná omlácených dveří. Na jejím konci se však skví jeden neposkvrněný, vábivě
vyhlížející vchod, z něhož se line stříbřité světlo. Váhavě se vydáš pošmourným koridorem a obezřetně se ohlížíš.
Když se dostaneš na úroveň prvních dveří, ozve se tlumené cvaknutí a dveře se samy otevřou dokořán. Uvnitř spatříš
asi desítku rozházených hopíků, ale pokračuješ. S hrůzou zjistíš, že se postupně otevírají všechny dveře, kolem nichž
procházíš.
Ve čtvrtých dveřích vlevo zahlédneš rozbitou okenní tabulku, skrze níž na tebe velikýma, žalostnýma očima hledí
osamělý rozcuchaný pták. Jakmile se vaše pohledy setkají, pták vydá polekaný hrdelní skřek a ztratí se z dohledu. Ve
dveřích hned naproti leží zase vzhůru nohama převržená železná postel. O kus dál visí na dveřní klice šedá
sirotčinecká halena s mastným flekem ve tvaru spirály. Zvědavě nahlédneš také do dvanáctých dveří vpravo a spatříš
na zdi pobledlou fotografii dvou malých světlovlasých chlapců, kteří se drží za ruce před kovovou bránou sirotčince.
Jeden se vesele směje do objektivu, druhý vypadá nepřítomně a hledí kamsi za fotografa. V předposledním pokoji
na konci chodby odhalí pootevřené dveře rozbitou vázičku, která spadla z nočního stolku s ulomenou nožkou. Z
pokoje naproti slyšíš zlověstné kapání vody do rezavého umyvadla. Pod umyvadlem leží pohozená knížka, jejíž název
už nelze přečíst.

S protaženým obličejem se zastavíš před vchodem do světelné místnosti na konci chodby. Připravíš si hůlku a vkročíš
dovnitř. Se zájmem zjistíš, že záři vydávala veliká mosazná Myslánka. Vedle ní je položený pergamen.
"Vítej ve Woolově sirotčinci, statečný Sedmibojaři. Jistě sis stihl prohlédnout zdejší prostory a shledat, že skýtají
řadu nezodpovězených otázek. Tvým úkolem bude ponořit se do této Myslánky a navštívit vzpomínku, která ti na
otázky dá odpověď. O čí vzpomínku se bude jednat a z jaké doby, je jen na tobě. Po návratu z Myslánky ji však musíš
sepsat formou povídky/příběhu o délce max. 30 palců. Vzpomínka musí obsahovat vysvětlení, jak došlo k
následujícím jevům v sirotčinci:
- tekutina na černobílých dlaždicích ve vstupní hale
- iniciály K. S. v zábradlí u kamenného schodiště
- rozházené hopíky v prvním pokoji
- rozbitá okenní tabulka i pták ve čtvrtém pokoji vlevo
- převržená železná postel ve čtvrtém pokoji vpravo
- šedá sirotčinecká halena s flekem visící na dveřní klice
- fotografie dvou malých chlapců z dvanáctého pokoje vpravo
- rozbitá vázička a noční stolek v jednom z pokojů na konci chodby
- knížka z jednoho z pokojů na konci chodby
K povídce můžeš (ale nemusíš) připsat krátký úvod, v němž zmíníš, čí vzpomínku jsi navštívil, z jakého období a
případné další informace, jež uznáš za vhodné. Tento úvod však nesmí přesáhnout 2 palce textu.
Kromě povídky a případného úvodu tvé vypracování nesmí obsahovat žádné přidané prvky navíc.
Hodně štěstí.
Navštívila jsem vzpomínku váženého detektiva, o jehož původu se toho ale moc neví. Tento detektiv byl nejlepším ze
svého oboru, proto také tajil své pravé jméno (z toho důvodu jej oslovovali pouze "pane detektive") a nechtěl se
podělit ani o jednu osobní soukromou informaci.
Vzpomínka je stará 60 let, tedy z roku 1954. Právě v ní je zobrazeno, co se tehdy stalo a proč byl po těchto událostech
sirotčinec zavřen.
...
Díval se na tekutinu na zemi. Když si k ní dřepnul, nemohl se jí dotknout. Bylo to divné, jako by ji chránila nějaká
bariéra.
"Toho je nemožné se dotknout," ozval se za ním ženský hlas.
"Slečna Moonsaw?" zeptal se a ona přikývla. Vstal a vydal se za ní do její kanceláře.
"Kávu?" zeptala se slečna Moonsaw detektiva.
"Oh, ano, velmi rád," odpověděl a usmál se, "a spoustu kostek cukru."
Slečna Moonsaw pozvedla obočí.
"Pak dokážu lépe myslet," vysvětlil. Mezitím, co mu byla připravována káva, se rozhlížel kolem. Celkem normální
kancelář, kde nebylo nic, co by mohlo být podezřelé, nic, co by mohlo vyřešit jakoukoliv záhadu. Až na to okno.
"Ten pták je tu od doby, co Kitto zmizel. Nemůžeme se ho zbavit, ať uděláme cokoliv, vždy se sem vrátí a čumí to na
nás. Na ptáka hodně podivné, že? Ten jeho pohled," slečna Moonsaw dál připravovala nerušeně kávu, jako by ten pták
byl jen obraz pověšený na okně.
"Jestřáb," detektiv pohlédl ještě blíž na podivného ptáka. Děsily ho jeho oči, ve kterých bylo tolik smutku a lidskosti.
"Tady," slečna Moonsaw před detektiva položila kávu.
"Děkuji," odpověděl detektiv, "takže Kitto je ten ztracený chlapec?"
"Ano. San na něj byl příliš vázaný. Měli jsme strach, co s ním to zmizení jeho přítele udělá, ale on je až překvapivě v
pohodě. Místo toho se začal vázat na toho ptáka, stal se z něj jeho domácí mazlíček."
"A Sana teď najdu kde?"
"Pod stromem," odpověděla suše.
"Pod stromem?" detektiv se zatvářil mírně vyděšeně.
"Chodil tam dřív s Kittem. Teď tam chodí s tím ptákem. Nevím, co je horší, i ostatní děti si z něj utahují."
"Utahují? Jak?"
"No, však víte. Byl příliš vázaný na Kitta, tak si z nich dělali manželskou dvojici. Ale myslím, že jim to nevadilo."
"A vy myslíte, že spolu něco..."
"Něco měli? Asi vám teď nic říkat nebudu, jejich příběh je až příliš složitý. Kitto zde přišel až po Sanovi. San se o něj
začal hned starat. Byl nadšený, že tu má takového kamaráda. Možná jsem je měla víc kontrolovat, jo, to moje babička,
která to tu vedla předtím, by hned poznala, že ten kluk má něco za lubem. Ta dokázala lumpárnu vyčuchat ještě dříve,
než se rošťákovi objevila v mysli."

"Ta vaše babička zní děsivě," usmál se detektiv.
"Taky, že byla. Než dostala infarkt. Je to už deset let. Zřejmě za to mohl ten chlapec, který pak utekl. Nic tu po sobě
nezanechal, žádnou fotku. Vím jeho jméno, babička se často zmiňovala o tom zlobivém Kaitu Sorovi."
"Kaito Sora?" zeptal se detektiv a jeho oči se zúžily zděšením.
"Ano. Snažila jsem se ho vyhledat, ale nikdo o něm nic neví. Možná vy byste mohl něco vědět?"
"Já? To ne, to jméno slyším poprvé, nic mi ani nepřipomíná," odpověděl rychle, "pokud byste mě omluvila, rád bych se
zašel podívat za Sanem."
Vyšel z budovy a rozhlédl se kolem. V dáli stál na mírném kopečku zcela opuštěně starý strom. Detektiv s k němu
přišoural svým pomalým krokem. Položil ruku na rozpraskaný kmen. Jako by z něj cítil tu dávnou historii, ty dávné
vzpomínky. Sana zde však neviděl a tak se rozhodl vrátit a projít si sirotčinec.
Vevnitř došel až ke schodišti, po kterém pomalu vystoupal až nahoru. Přejížděl rukou přes zábradlí, než se přesunul k
místu, kde si všimnul vyrytých znaků.
"Ká-Es," ozval se za ním jemný hlas. Detektiv se rychle otočil a všiml si chlapce.
"San?" zeptal se.
"Jo. San, k vašim službám, pane," lehce se uklonil a zazubil se.
"Ty něco víš o těch iniciálech?"
"Možná. Ty iniciály už tu byly předtím, než jsem sem přišel. I tak si někteří chlapci mysleli, že jsme to tam vyryli s
Kittem."
"To chápu, vaše jména, že? A ty mi povíš, kdo to tam vyryl?"
"Zatím ne. Nevím, zda vám můžu důvěřovat," odpověděl a nafouknul tváře.
"Jsem detektiv."
"Ale nikomu neříkáte své jméno."
"Mám k tomu své důvody."
"Třeba něco z vašeho dětství?" zeptal se San a detektiv na něj pohlédl.
"Chceš něco říct?" detektiv se snažil zůstat v hlase klidný, ale zněla v něm nejistota.
"Ne, ale většinou to tak bývá. Něco hrozivého se stane v dětství a pak se to dotyčný snaží ututlat."
"Vlastní zkušenost?" opáčil mu detektiv stejným tónem, jakým se ho ptal San.
"Nejste detektiv, abyste něco takového zjistil sám?"
"Právě se to snažím zjistit," usmál se a San se k němu opět otočil. Vůbec mu nevadilo, že jde pozadu, šlapal s jistotou a
vedl jej do svého pokoje. Mezitím si detektiv všiml jak v jednom pokoji leželo několik hopíků a o pár pokojů dále byla
převrhnutá postel. Viděl v tom něco podezřelého, chtěl tomu přijít na kloub. Ani si neuvědomil, že už San stojí u svého
pokoje. Dveře otevřel s lehkým vrznutím, které doprovázelo i všechny ostatní.
Hned ho upoutala fotka visící na stěně. Poznal na ni mladší verzi Sana a ten druhý chlapec musel být určitě Kitto.
"Kitto už v té době koukal jinam. Koukal stále na oblohu a do dáli, kde hledal svobodu. Tu fotku pořídil náhodně jdoucí
fotograf, jsem za ni šťastný. Tehdy slečna Moonsaw vyváděla, že nás fotil před bránou, víte, tady se za brány nikdy
nesmí chodit. Je to zakázané."
"To skoro vypadá, jako by Kitto byl z jiného světa?"
"Nedivil bych se. Přesto jsem ho měl rád."
"Už jsem slyšel, že si z vás dělali srandu, že jste jak manželé."
"Jo, to bylo krásný," San se potutelně usmál, "Kitto se o to nezajímal, dál vždy jen seděl u stromu a četl tu jeho knihu."
"Ta kniha na něj měla vliv?" detektiv pozvedl obočí a podíval se ještě významněji na Sana.
"Byl do té knihy úplný blázen. Občas... Občas jsem si přál být na místě té knihy, pokud mi rozumíte," San sklopil hlavu a
díval se pozorně na své ruce, jako by tu v místnosti už nic jiného nebylo.
"Neboj se, já ti moc dobře rozumím," detektiv se na něj usmál a položil mu ruku na rameno. San se zhluboka
nadechnul, a pak pokračoval.
"Ta kniha pro něj byla téměř magická. Nikdy nezapomenu, jak mi pověděl, že je to právě ten klíč, který mu umožní
vzlétnout k obloze. On oblohu opravdu miloval," San se lehce usmál.
"Myslíš, že ta kniha mohla mít magickou moc?" zeptal se detektiv a pohlédl na Sana.
"Nedivil bych se. Nevím co bylo tajemnější - jestli ta kniha, nebo on sám, když ji četl. Ale tu chvíli jsem miloval, mohl
jsem ležet u něj, mít o něj opřenou hlavu a on mě mezitím hladil po vlasech a vždy tak něžně říkal, že mě má rád."
"To je-"
"Říkal, že navždy zůstane se mnou. Já doufal, že tím myslí tu jeho podobu."
"Jeho podobu?"
"No, že tu zůstane. Teď je přeci pryč," snažil se rychle mlžit San, ale detektiv se na něj díval s jistým podezřením.
"Miloval jsi Kitta?"
"Jste detektiv."
"To ano," pousmál se, "kde je ta kniha?"

"V umývárce. Ostatní už se tam bojí chodit, prý je to místo prokleté," San se podíval na detektiva, který s úsměvem
vstal. Sanovi bylo hned jasné, kam jeho kroky zamíří.
Detektiv pomalu přišel až k pohozené knize. Od pohledu vypadala jak jedna z těch starších knih, které v sobě ukrývají
tajemné kouzlo. Na přední desce byl již notně vybledlý nápis "Dotkni se nebes". Otevřel ji, hned na první stránce si
přečetl krátký text
"Otevři oči a začti se,
vnímej slova, dotkni se.
Slzy tvé, z lásky tvořené,
k nebesům tě dovedou."
Detektiv začal listovat knihou, bál se pořádně ty řádky číst. Konečně došel až ke konci knihy, kde byla vepsána další
básnička.
"Rozluč se s přítelem,
rozluč se s tímto světem."
Pod básničkou si pak všiml ještě dalších slov, tentokrát dopsaných někým jiným, než autorem knihy.
"Vždy jsem tě miloval. Pokud toto čteš, nezáleží na tom, kde právě jsi. Nezáleží ani na tom, v jaké podobě se nacházíš
ty, nebo já. Vždy tě budu ochraňovat.
S láskou, Kitto."
Detektiv se podíval k okraji knihy, kde si všiml zohlého rožku stránky. Když ho rozložil, bylo zde napsáno
"Pro Sana"
V tu chvíli pochopil hrozivý význam té knihy, najednou pochopil ten až příliš lidský výraz toho ptáka. Pohodil knihu zpět
na zem a vyběhl z pokoje ven. Otevřel první dveře, které mu přišly pod ruku a vběhnul dovnitř.
"Proč?!" zakřičel a třísknul s vázou o zem, která těžce dopadla.
Vztekle kopnul do nočního stolku, jehož nožka odlétla s rachotem až do rohu, tam se chvíli točila a pak zůstala ležet jak
padlý bojovník.
"Detektive?" do místnosti strčil hlavu San a pohlédl na něj se soucitným výrazem.
"Ty!! Tys to celé věděl, že? Tys už od začátku věděl, co se s Kittem stalo. Ty to víš, že je to ten pitomej pták, že?! Proč si
mi to neřekl? Proč sis hrál, že nic nevíš?!"
"Já.. Já nechtěl jsem vám ublížit. Třeba jsem si říkal, že to nevyřešíte -"
"Jsem detektiv. Vyřeším všechno," odfrknul a stále nasupěně hleděl.
"I tohle jste vyřešil," usmál se na něj San.
"A ty věci v prázdných místnostech? Ta převržená postel? Hopíci?"
"To vše jsem udělal já. Doufal jsem, že se třeba nebudete zajímat o tu knihu. I když s hopíky jsme si s Kittem rádi hráli.
Nebo spíš já, on vždy byl takový tichý a četl si. S tou postelí mi musel pomoct kámoš, tu bych sám neotočil. A ta
tekutina mi upřímně dala zabrat, a s tím mi pomohl Kitto. Jednou přiletěl a v zobáku držel lahvičku s podivnou
tekutinou, která když se vylila, tak tam zůstala a nebylo možné se ji dotknout."
"Jak jsem mohl být tak slepý?"
"Je mi to moc líto," San došel až k detektivovi, kleknul si před něj, položil mu ruce na kolena a podíval se mu pozorně
do očí, "všechno napravím!" Vstal a rozběhl se ke dveřím. Naposledy se smutkem v očích otočil a zmizel za rohem.
"Sano, počkej!" detektiv vyběhl za ním a jen sledoval, jak San zaběhl do pokoje. Detektiv doběhl za ním.
"Sano? Co děláš?" detektiv k němu přiběhl a snažil se ho uchopit do ruk. Do té chvíle si neuvědomil, jak je San
neskutečně vychrtlý.
"Pusťte, mě," vřeštěl a a chvíli spolu bojovali. V jedné chvíli si detektiv už s úsměvem myslel, že vyhrál, ale vzápětí
uslyšel ten rančivý zvuk a sledoval, jak s prázdným výrazem v očích se San ztrácí kamsi dolů.
"SANO!" vykřiknul a přiskočil k oknu, rukou však chňapnul jen prázdný vzduch. S hrůzou sledoval to bezvládné tělo, s
ještě větší hrůzou se rozběhnul po schodech, které bral po dvou, po třech. Žuchnutí i křik přilákal na plácek pod oknem
i ostatní děti, v čele se slečnou Moonsaw.
"Sano," detektiv přiskočil k bezvládnému tělu, které jen ztěžka dýchalo, z úst mu však vybublával pramínek krve.
"Sano, co... Co se to stalo?" detektiv s ním třásl tak, že San vykašlal jen další chuchvalec krve. Vzal jej opatrně do rukou,
sledoval, jak se mu na hrudi zvětšuje tmavý červený flek, ve kterém se objevilo několik bublinek, a který byl důsledkem
toho, že jej probodla dřevěná část rozbitého plotu.
"Sano, mluv!" detektiv už zněl skoro zoufale.
"K...," San však místo slova vykašlal další krev.
"Co? Něco chceš říct? Sano, mluv, prosím, řekni něco!"

"Kaito," řekl tiše, že to slyšel jen detektiv, který se znovu vyděsil.
"Kaito.. Sora," San se na něj podíval, viděl to jeho zděšení v očích.
"Jak to víš?" zeptal se.
"Kdysi jsem objevil fotku, na které bylo napsáno," San se na chvíli odmlčel, potřeboval nabrat další síly, "aby se Kaito
Sora usmíval tak, jak na té fotce."
"Kdes tu fotku našel?"
"Na té fotce jste byl vy."
"Kde tu fotku máš?"
"Tam, kde ji nikdo už nenajde. Ani vy, Kaito," San se usmál, v jeho očích bylo krom prázdna vidět i jakési potěšení.
"Sano, je to důležité, kde je?"
"Ty iniciály na zábradlí je vaše práce, že?"
"Fotka!"
"Počítám, že jste to vytesal ostrým kamenem, třeba tím, kterej je schovanej za tou dlaždicí v umývárně," San už jen
ztěžka mluvil, bylo vidět, že každé další slovo je pro něj namáhavější.
"Ta fotka je tam?"
"Musel jsem ten kámen ve tvaru spirály, kterým se odsunula kachle, něčím otočit. Byl hrozně špinavý a mastný, vzal
jsem na to svou halenu, kterou pak u sebe v pokoji schoval kamarád, aby mi slečna Moonsaw nenadávala."
"To už stačí, nemusíš dále mluvit, neboj se, doktoři tu za chvíli budou, pomůžou ti!"
"Proč lžete?"
"Sano, já tě nenechám umřít!"
"Detektive...," San se na chvíli odmlčel, "nebo... Kaito... Miloval jste někdy někoho?"
"Já?" Kaito se podíval k nebi, jako by tam hledal svou odpověď, "Ano."
"Já také," povzdechnul si, "bolí to. Hrozně bolí, že Kitta už neuvidím."
"Kitto jistě poletí za tebou. Poletí tam, kam půjdeš ty!"
"Ne. Ta kletba... Váže ho tu," San posmutněl.
San zavřel oči, už na něho bylo vše namáhavé, předměty stejně ztrácely svou ostrost, jen ten jestřáb sedící smutně u
okna byl stále zřetelně vidět. Viděl i ten zřetelný smutek v očích toho detektiva. Bodlo ho u srdce.
"Promiň, Sano, tohle jsem nechtěl. Jak dokáže jeden špatný krok zničit i to, co ještě nemohlo začít," detektiv držel Sana
v náručí a pocity viny v něm vyvolávaly vzpomínky na někoho jiného, tak podobného ale přitom tak odlišného. Odrhnul
mu pramínek vlasů, který se mezitím líně přeplazil přes oči. Poté se k němu sehnul a políbil ho na čelo.
"Prosím," ozval se slabý hlásek.
Kaito se se zvlhlýma očima zadíval na Sana.
"Prosím, postarej se o Kitta."
6. úkol
V rámci otestování vaší odolnosti proti hříchu Hrabivosti budete postaveni před náročný úkol. V následujících dnech
máte neomezeně k dispozici prostory Gringottovy banky. Skřeti již dlouhá léta nedělali kompletní revizi tunelů a
technické nákresy a mapy labyrintu mezi skalisky dávno upadly v zapomnění neznámo kam. Jakožto elita mladého
kouzelnictva jste byli Ministerstvem kouzel povoláni, abyste tyto nákresy vytvořili.
Vyžaduje se po vás následující:
- kompletní, všeobsahující, velká mapa celého podzemí Gringottovy banky, která musí zahrnovat:
* označení vstupu k vozíkům z bankovní dvorany
* rozdělení podzemních prostor do tří úrovní - obyčejné trezory, trezory se střední úrovní ochrany a nejhlouběji ležící
trezory s největšími poklady kouzelnictva
* jasné naznačení, kde se vyskytuje vodopád zvaný Zlodějova zhouba
* vymezení alespoň tří dalších speciálních ochranných zaklínadel a jejich grafické znázornění v mapě
Mapa musí být kreslená/malovaná - ať už ve 2D nebo 3D provedení, nicméně musí jít o výtvarně zhotovené dílo,
volba konkrétní techniky nebo média je na vás.
K mapě přiložíte text s maximální délkou 4 palce, kde musí být vysvětleny tři vámi vymyšlená speciální ochranná
zaklínadla a mohou být přidány jakékoli další komentáře, které uznáte za vhodné. Pokud se vám obrázek mapy
nevejde do hogwartské galerie, vložte do vypracování odkaz na externí umístění mapy. Pokud budete pro prezentaci
mapy potřebovat více detailních záběrů, je však povolené maximum 3 fotografií (včetně té jedné hlavní).
Dále se po vás požaduje:
- kresba nejlépe zabezpečeného trezoru, který se v Gringottově bance ukrývá. Na 2 palce maximální délky kresbu a
prostředky ochrany trezoru jasně popíšete a přiložíte do vypracování. Obrázek vložte do galerie k vypracování.

- kresba vozíku, jímž skřeti přepravují návštěvníky v podzemních prostorách. Na 2 palce maximální délky vozík a jeho
specifika popíšete. Obrázek vložte do galerie do vypracování.
Vypracování tedy sestává ze tří kreseb, jednoho textu na max. 4 palce (komentář k mapě), dvou textů o max. délce 2
palce (jeden o trezoru, druhý o vozíku). Žádné další prvky navíc se ve vypracování nesmí vyskytovat.
Hodně štěstí, neztraťte se v podzemních slujích a hlavně - neztraťte v nich sebe. Čarovné pozlátko a poklady jsou
náramným lákadlem.
Mapa
Vysvětlivky:
I. - první patro
II. - druhé patro
III. - třetí patro
MS. II - Most spojení do druhého patra
MS. III - Most spojení do třetího patra
ZZ - vodopád Zlodějova zhouba
VZ - Vítr zatracení
PŠ - Plameny šílenství
ÚCH - Úponky chycení
Cesta vedoucí z druhého patra pod prvním patrem je ze stran označena červenou barvou.
Vodopád Zlodějova zhouba se nachází ve třetím patře, před rozcestím k trezorům.
Na mapu je pohled seshora.
Ochranná zaklínadla:
Plameny šílenství
Plameny, které každého zloděje (a zlodějíčky v převlečení) pohltí, ovšem nepopálí. Způsobí mu však zmatek v jeho
hlavě - totálně zešílí. Nejčastěji se pak stane, že si bude myslet, že hned vedle vozíku je trezor, z vozíku dychtivě
vystoupí a už ho čeká jen volný pád několik desítek metrů.
Nachází se ve druhém patře, hned za Mostem spojení.
Úponky chycení
Úponky se nachází těsně pod kolejemi - jsou očarovány tak, aby vycítily jakékoliv nekalosti ohledně vykrádání trezorů.
Pokud někdo páchne zlodějinou, neprodleně dotyčného (i s vozíkem) uchytí a zadrží na místě. Je pak na skřetech, jak s
chyceným naloží. Díky tomu, že úponky přímo nezabíjí, se tato ochrana nachází v prvním patře.
Vítr zatracení
Tento vítr, který spíše připomíná větrnou mlžnou bouři, se nachází ve třetí úrovni. Pokud do něj vjede majitel s čistými
úmysly, nemusí se obávat, ovšem běda všem zlodějům. Vítr zesílí tak, že zlodějíček ztratí orientační smysl a netuší, kde
se nachází. Ve většině případů se tak zřítí dolů do propasti, kde ho čeká smrt nabodnutím na některý z útesů - pokud se
mu vyhne, zlomený vaz to jistí.
Vozík
Vozík byl opracován z kamene, nejhlouběji položeného v podzemních prostorách. Vzadu jej zdobí dvě lampy, které jsou
po zastavení lehce vyjmutelné. Vpředu pozoruje cestu hlava starého podzemního draka, jehož oči ozařují chodby před
ním.
Oči a lampy jsou očarovány speciálním zaklínadlem - v případě zjištění ukradnutí vozíku, světla pohasnou.
Uvnitř je pak jednoduchá lavička, asi kvůli lepšímu pocitu bezpečí ze zběsilé jízdy.
Na bocích je okrášlen dračími křídly, které mají brzdící i záchrannou funkci.
Při brždění se křídla roztáhnout a zastaví vozík, tím také umožní otevřít dveře, které jsou po stranách vozíku.
Trezor
Lehce zdobené železné dveře, mají klíčovou dírku skrytou - objeví se až po doteku skřetí ruky. Na horní straně dveří se
nachází dračí křídla, která se po vložení klíčku roztáhnou, a umožní vstup do trezoru. Pokud hlava, vykukující těsně nad
křídly, zjistí, že zde nestojí majitel, okamžitě dotyčného spálí plamenným žárem. Drak je vytesán z kamene, je ale

obarven a očarován, aby budil dojem živého.
Dole se líně plouží obláčky mlhy, která zloděje pohltí. Ten pak bloudí tak dlouho, dokud nezemře. Mlha také dokáže
trezor zcela skrýt.
Vedle trezoru se nachází louč, kterou v případě ohrožení, může skřet či majitel vzít do ruky a tím dá najevo, že je někým
donucen otevřít trezor - všude se rozohní žár z pochodně, který spálí lupiče, ale skřetům ani majiteli neublíží.

7. úkol
Ultimátní zkouškou pro každého kouzelníka je to, aby se necítil jako něco víc – jak vzhledem k ostatním
kouzelníkům, tak k mudlům i k jiným rasám. To je důvod, proč se pokusíme vžít do mysli domácího skřítka – ne však
ledajakého domácího skřítka, ale do mysli skřítka, který dlouhé roky sloužil bohaté kouzelnické rodině Blacků – do
Krátury. Rodina Blacků je vrcholným úkazem kouzelnické pýchy, a konfrontace s nimi proto výsostně prověří vaše
vlastní hříšné tendence.
Krátura si psal deník - vaším úkolem bude jej najít a prezentovat z něj 7 úryvků o událostech z tohoto seznamu:
- úryvek o trollí noze jako stojanu na deštníky
- úryvek o vzniku obrazu paní Blackové
- úryvek o hlavách domácích skřítků na chodbě
- úryvek o některém z kouzel, které chrání dům na Grimmauldově náměstí č. 12
- úryvek o rodinném gobelínu
- úryvek o dni, kdy přišel Moody zabezpečit dům proti Snapeovi
- jakýkoliv další úryvek z deníku
Každý úryvek může mít nejvíce 5 palců, další texty ve vypracování mohou obsahovat dalších max. 5 palců. U každého
úryvku by mělo být datum, kdy byl do deníku přidán. Berte v potaz, že Krátura sloužil rodině Blacků cca v letech
1979 - 1996 (kdy zemřel Sirius Black).
Ve vypracování nejsou žádná další omezení - jde o poslední úkol, ukažte tedy, co vše jste schopni udělat pro vítězství
v úkolu. Příliš se ale nevychloubejte - nezapomínejte, že pýcha předchází pádu.
V malé, značně zaprášené komůrce se válí několik věcí. Zpoza menší skříně čouhá kousek papíru. Jakmile dojdu až ke
skříni a zatáhnu za papír, zjistím, že je to vlastně deník. Na jeho přední straně je také napsáno Krátura. S obavami
otevřu první stránku a postupně listuji. Zjišťuji, že Krátura psal vcelku čitelně - a své zápisky obohacoval o drobné
kresby. Dokonce ani nedělal moc pravopisných chyb - i když občas se něco objevilo, ale to se asi u domácích skřítků
není čemu divit...
Z deníku jsem se také dozvěděla, že Krátura už u Blackových pobýval dříve, že dokonce zažil i útěk Siriuse z rodného
domu - o tom také jeden úryvek vypovídá.
Úryvky z deníku
3. července 1976, sobota
Má milovaná paní! Má milovaná paní dnes zuřila. Nedivím se, její synáček utekl s tím Potterem. Jeden horší spratek než
druhý. Ale tohle Sirius vážně přehnal. Má paní se vytočila tak, že vlítla do pokoje s gobelínem a vypálila jeho jméno. Ten
její výraz, když to pálila. ♥♥♥
Jeho jméno se tu teď nesmí ani zmiňovat, jinak se má paní hrozně vytočí. Však takový krvezrádce si ani nezaslouží, aby
mohl být vyslovován vznešeným rodem Blacků!
13. září 1981, neděle
Přišel sem ňákej malíř, jen aby namaloval portrét mé paní. Naštěstí to nebyl stejný špinavec jako ten před týdnem,
kterého má paní tehdy hnala. Pak ho našli, jak se rozkládá někde v parku. A svou hnusnou mrtvolou ještě zasmradil
park. Myslím, že ho stejně zamordoval někdo jiný, má paní je až moc laskavá, aby si špinila ruce takovým člověkem.
Tento malíř však zachytil dokonalost mé paní. Obraz vypadal, jak kdyby tam byla živá. Samozřejmě, že s nějakým
prašivcem by toto nebylo možné. Má paní ale nechtěla abych byl v místnosti. Přesto jsem špehoval dírou ve zdi.
V ten den jsem se snažil co jsem mohl, aby mohla být má paní spokojená s mou prací a abych něco nepřipálil.
4. srpen 1987, úterý
Dnešek byl neskutečně příjemný. Trochu jsem pouklízel, pak připravil obvyklý čaj pro mou paní - nechal jsem ji ho před
obrazem. I po její smrti ji neustále připravuji čaj. Dělá mi to potěšení.
Jinak tu byla obvyklá nuda, která tu po smrti mé paní zavládla a drží se tu jak lejno na podrážce.
4. duben 1990, středa
Další příšerný den. Všichni by mohli někam zalézt a přestat mě otravovat. V obýváku něco smrdělo. Byla to trollí noha,
která dříve sloužila jako dekorace. Rozhodl jsem se ji přesunout na chodbu, kde její puch nebyl tak silný.

Možná by se mohla začít na něco používat. Zkusil jsem do ni strčit deštník, docela tam pasoval. Zajímalo by mě, jestli i
má paní někdy věřila, že noha bude takhle dobře sloužit i po smrti toho trolla, kterýmu dřív patřila.
11. prosinec 1992, pátek
Je mi na chcípnutí. Musel sem odrhnout skřítčí hlavy. Ne, že by mi to někdo poručil, ale už přes vrstvu prachu nebylo
vidět, že ty hlavy původně patřily skřítkům.
Ty hlavy jsem si během čištění zamiloval. Zajímavý, jak jsou jejich tváře hebký. Nechápu, že jsem je neočistil už
mnohem dřív.
Taky bych rád věděl, jestli na té zdi budu taky jednou viset. Snad nebudu mít takový zapšklý výraz, jak zde některé hlavy
mají.
25. červen 1995, neděle
Tu je zas šrumec jak kdyby se tu galeony rozdávali. Dokonce zde byl i Brumbál. Udělali z tohohle místa základnu pro ten
jejich řád. Schovali barák. Tak, že ho nikdo jiný nenajde. Provedli zde Fideliovo zaklínadlo
Teď abych tu trpěl všemožný lidi, spousta z nich jsou dokonce i krvezrádci. Chudák má paní, kdyby tu byla. Aspoň její
obraz neustále křičí na ty krvezrádce a kouzelnickou špínu.
4. červenec 1997, pátek
Někdo tu šmejdil. Pošuk Moody. Na chodbě vyváděl ňáká kouzla a mlel u toho cosi o Snapeovi. Asi se tu na něj snaží
nachystat nějakou tu pastičku. To by byl šrumec, kdyby tu někdo přišel. Ha.
Snad sem nepřijde i někdo z těch příšerných krvezrádců, aby pošpinili dům mé paní. Už tak tady předtím furt smradili.
Závěrem bych chtěla ještě dodat, že zde přikládám dva obrázky - záběr na jeden z Kráturových zápisů a jeho kresbu.

