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 Trochę was ostatnio zaniedbałam, spieszę więc nadrobić zaległości. 

Znana wam autorka, która stworzyła postać Harry’ego Pottera, 

Joanne Kathllen Rowling, napisała kilka jeszcze książek. Ich zadaniem jest 

rozszerzenia tematyki serii. 

Pierwsza z nich to „Quidditch przez wieki”. 

Fikcyjna książka została napisana 

przez Kennilworthy'ego Whispa, znanego 

w świecie Harry’ego Pottera znawcy 

quidditcha. 

Znajduje się w niej opis i historia 

quidditcha, najstarszej gry czarodziejów. 

Jej autor ma według informacji zawartych 

w książce przebywać w swoim domu 

w Nottinghamshire albo towarzyszyć 

drużynie Wędrowców z Wigtown, której 

jest zagorzałym fanem. Jego hobby to: 

tryktrak, wegetarianizm i kolekcjonowanie 

markowych mioteł. 

Prawdziwa książka została napisana przez J. K. Rowling pod 

pseudonimem Kennilworthy Whisp, nawiązującym do fikcyjnego autora 

wspomnianego wyżej. Na 64 stronach znalazła się drobiazgowa historia 

quidditcha, w tym kiedy powstawała, jak się kształtowały jej zasady, kiedy 

pojawił się złoty znicz i jakie antymugolskie środki bezpieczeństwa stosuje 

się w trakcie meczu. Oprócz tego książka zawiera zestaw najsilniejszych 

drużyn quidditcha w Europie i na świecie, opis najnowszych mioteł oraz 

leksykon najsłynniejszych uderzeń i formacji technicznych, a także zestaw 

najczęściej stosowanych przez zawodników fauli. 

Na pierwszej stronie prawdziwej książki, która wyglądem ma 

naśladować pierwszą stronicę księgi z biblioteki Hogwartu znajduje się 



pouczenie od tamtejszej bibliotekarki, Madam Pince, które brzmi 

następująco: 

Ostrzeżenie: Jeśli tę książkę podrzesz, porwiesz, postrzępisz, 

pogniesz, pozaginasz, pomażesz, pobrudzisz, poplamisz, poślinisz czy 

popaćkasz, jeśli ją ciśniesz lub upuścisz albo w jakikolwiek inny sposób 

zbezcześcisz, uszkodzisz czy potraktujesz bez należytego szacunku, 

możesz się spodziewać najbardziej surowych kar, jakimi dysponuję. 

Irma Pince, bibliotekarka Hogwartu 

 

Następna, którą wam polecam to „Fantastyczne zwierzęta i jak 

je znaleźć”. 

Fikcyjna książka została napisana 

przez Newtona Skamandera, słynnego 

magizoologa, a jej pierwsze wydanie 

nastąpiło w roku 1927. 

Fantastyczne zwierzęta są oficjalnie 

zatwierdzonym podręcznikiem w Szkole 

Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie 

do nauki opieki nad magicznymi 

stworzeniami.  

Prawdziwa książka została 

napisana przez J. K. Rowling pod 

pseudonimem Newt Skamander. 

W książce można znaleźć m. in. 

przedmowę Albusa Dumbledore’a, opis 

podziału na istoty, zwierzęta i duchy oraz opis siedemdziesięciu pięciu 

gatunków magicznych zwierząt. Ma to być pięćdziesiąte drugie wydanie 

Fantastycznych zwierząt, które po raz pierwszy trafi do mugoli, aby 

wspomóc fundację Comic Relief. W przedmowie, Dumbledore informuje 

mugolskich nabywców, „że wszystkie opisane tu zabawne stworzenia są 

wymyślone i nie mogą was skrzywdzić”. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyczne_zwierz%C4%99ta_i_jak_je_znale%C5%BA%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyczne_zwierz%C4%99ta_i_jak_je_znale%C5%BA%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magia


Ostatnia z proponowanej trójki to „Baśnie barda Beedle’a”.  

W siódmym rozdziale Harry’ego 

Pottera i Insygniów Śmierci Hermiona 

Granger otrzymuje książkę zawierającą 

zbiór baśni dla dzieci czarodziejów, którą 

zapisał jej w testamencie Albus 

Dumbledore. 

Książka zawiera m. in. Opowieść 

o trzech braciach. W treści baśni zawarta 

jest legenda wyjaśniająca pochodzenie 

tytułowych Insygniów Śmierci. W książce 

wspomniano również o trzech innych 

baśniach, zatytułowanych Fontanna 

Godziwego Losu, Czarodziej i skaczący 

garnek oraz Czara Mara i jej rechoczący kikut. W książce znajdował się 

znak narysowany prawdopodobnie przez Albusa Dumbledore’a, będący 

symbolem Insygniów Śmierci. 

 

Przedstawiłam wam recenzje za Wikipedią. Wygląda to tak 

trochę jak książka w książce. Fikcyjna książka opisana przez 

rzeczywista bohaterkę w rzeczywistej książce. 

Trochę to dziwne i ciekawe jednocześnie. Trochę fantastyki 

przyda się wszystkim w ten trudny czas pandemii. 

Czasem marzenia pomagają w radzeniu sobie z trudami 

rzeczywistości. Nie w tym rzecz, by przeczyć istnieniu 

rzeczywistości, lecz by ja ujarzmić i stawić jej czoła. 

 

Do poczytania poleca 

Ewa Nowikow  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Bnie_barda_Beedle%E2%80%99a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albus_Dumbledore
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albus_Dumbledore

