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Accio:    Hidkaldebesværgelse  
    - tryllestaven svinges i en trekant

Alohomora:    Besværgelse som åbner låste døre 
	 	 	 	 -	tryllestaven	svinges	i	en	firkant

Bombardio:    Sprænger store, solide genstande af vejen –
    - tryllestaven svinges med små bølgebevægelser

Confundo:		 	 	 Forvirrer	offeret	og	gør	det	fortumlet	
    - et lodret sving med tryllestaven  

Incendio: 	 	 	 Producerer	ild.	Flammer	flyver	ud	af	tryllestaven	
    - 3 store cirkelsving over hovedet med tryllestaven

Expecto Patronum:  Fremmaner en patronus 
    - et vandret sving med tryllestaven og herefter en cirkel

Expelliarmus:   Afvæbner modstanderen 
    - et vandret sving med tryllestaven

Levicorpus:    Modstanderen løftes op i vejret 
    - tryllestaven svinges i en cirkel over hovedet

Lumos:   Skaber et lys forenden af tryllestaven
    -	tryllestaven	svinges	i	en	lille	firkant

Petrificus Totalus:   Fryser modstanderen 
	 	 	 	 -	tryllestaven	svinges	i	to	hurtige	firkanter	efter	hinanden

Protego:    Skjoldbesværgelse, der blokerer fjendtlig besværgelse 
    - et cirkelsving med tryllestaven

Silencio: 	 	 	 En	besværgelse,	der	gør	offeret	midlertidigt	stum	
    - staven svinges foran munden

Wingardium Leviosa:  Får	objekter	til	at	flyve
     - et lille sving med håndledet, når tryllestaven svinges

uickguide til nyttige besværgelser

VIDSTE DU: Harry Potters tryllestav er 
lavet af kristtorn og føniksfjer, som begge er 

gamle kristne symboler for Jesus i mugglernes 
verden.

Mangler du en tryllestav? Køb den hos 
Ollivanders	i	Diagonalstræde,	leverandør	af	fine	

tryllestave siden 382 fvt. 
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DUELKLUB 

To troldmænd stiller sig foran hinanden, løfter 
tryllestaven til hilsen og bukker. En tredje trold-
mand er dommer. Dommeren tæller til tre. Straks 
herefter kaster duelanterne én af de tre besværgelser: 
Expelliarmus, Protego eller Confundo.

Tryllestaven skal svinges rigtigt. (Se Quickguiden til 
nyttige besværgelser). Dommeren afgør, hvem der 
vinder ud fra følgende:

Expelliarmus slår Confundo
Protego slår Expelliarmus
Confundo slår Protego

Udtales formularen forkert eller for langsomt, har 
man også tabt. Følges besværgelsen ikke med det rig-
tige sving, har man ligeledes tabt.  Kastes samme for-
mular blokerer de hinanden, og duellen er uafgjort.

Bedst ud af tre vinder duellen.

Harry Potter og Hemmelighedernes kammer 
side 191, linje 2 – 16

Glitterik og Snape vendte sig mod hinanden og bukke-
de; det vil sige, Glitterik bukkede formfuldendt, mens 
Snape nøjedes med at gøre et irriteret kast med hove-
det. Så hævede de tryllestavene som sværd foran sig.

”Som I kan se, holder vi nu stavene i den korrekte 
kampposition,” sagde Glitterik ud over den bomstil-
le	flok.	”Når	vi	har	 talt	 til	 tre,	kaster	vi	vores	 første	
besværgelser mod hinanden. Ingen af os gør brug af 
dødelige forbandelser, det er klart.”
”Det ville jeg ikke være så sikker på,” mumlede Har-
ry, idet han så Snape blotte tænderne.
”En – to – tre …”

De svingede begge stavene op og slog cirkler i luften. 
Snape råbte: ”Expelliarmus!” I et blændende rødt lys-
glimt	fik	Glitterik	et	vældigt	stød	og	blev	kastet	adskil-
lige meter bagud, så han klaskede mod væggen og gled 
ned på gulvet med benene ud til begge sider.
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ordeling

Harrys kollegiefordeling på Hogwarts 
Harry Potter og de vises sten; 
side 114 linje 14 - side 115 linje 17 + 
side 119 linje 24-28.

De	fulgte	professor	McGonagall	over	det	blanke,	flise-
belagte gulv. Harry kunne høre lyden af hundredvis af 
stemmer inde bag en dør til højre – resten af skolen 
måtte være forsamlet der – men professor McGona-
gall ledte førsteårseleverne til et mindre lokale læn-
gere nede på samme side. 

De myldrede ind og trykkede sig lidt forskræmte sam-
men, mens de spændt afventede, hvad der skulle ske.

”Velkommen til Hogwarts,” begyndte professor Mc-
Gonagall. ”Velkomstmiddagen vil snart blive serve-
ret, men før I indtager jeres pladser I Storsalen, vil I 
blive fordelt på de forskellige kollegier. 

Fordelingen af elever er en meget vigtig ceremo-
ni, fordi jeres kollegium vil blive jeres hjem her på 
Hogwarts, ligesom jeres kollegiekammerater vil bli-
ve en slags familie for jer. I vil gå i klasse med jeres 
kollegiekammerater, I vil sove sammen med dem i 
kollegiets sovesal og tilbringe jeres fritid sammen i 
kollegiets opholdsstue.

De	fire	 kollegier	 hedder	Gryffindor,	Hufflepuff,	Ra-
venclaw og Slytherin. Hvert kollegium har sin egen 
ærværdige historie, og hvert kollegium har frembragt 
enestående hekse og troldmænd. Så længe I er på 
Hogwarts, vil jeres bedrifter også komme kollegiet 
til gode i kraft af vores pointsystem, hvorimod hver 
eneste overtrædelse af vore regler vil resultere i af-
straffelse	af	hele	kollegiet	–	ved	 fratagelse	af	point.	
Ved afslutningen af hvert skoleår vil det kollegium, 
der	 har	 optjent	 flest	 point,	 blive	 belønnet	 med	 en	
kollegiepokal, en særdeles fornem pris. Jeg håber, at 
hver enkelt af jer vil gøre jeres kollegium ære, uanset 
hvor	I	bliver	placeret.	Fordelingsceremonien	vil	finde	
sted om et par minutter.

…. Professor McGonagall trådte et skridt frem; hun 
holdt en lang rulle pergament i hænderne: Listen 
over de nye elever.

”Når	jeres	navn	bliver	råbt	op	–	jeg	siger	efternavnet	
først – skal I træde frem, tage hatten på og sætte jer 
roligt på skamlen. Hatten vil meddele jer, hvor I skal bo.”

Behold du blot din høje hat
din sorte, blanke bowler,
for jeg er Hogwarts’ bedste skat
en rigtig smart fordelingshat
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ugglerstudier

Barden Beedles eventyr, 
historien om Troldmanden og hoppegryden
Forordet linje 1 - 6 + side 3 - 10.

Barden Beedles Eventyr er en samling fortæl-
linger skrevet for unge troldmænd og hekse. 

De har gennem århundreder været højt el-
sket godnatlæsning, hvorfor Hoppegryden og 
Livslykkens Kilde er lige så velkendte blandt 
Hogwarts’ elever, som Askepot og Snehvide 
er for Mugglerbørn (ikke-magiske børn).

Troldmanden og Hoppegryden
Der var engang en godhjertet gammel troldmand, 
som brugte sin magi uselvisk og klogt til glæde for 
sine naboer. I stedet for at afsløre sandheden om 
sine evner lod han, som om de forskellige fremtryl-
lede	eliksirer,	remedier	og	modgifte	sprang	fikse	og	
færdige ud af en lille kedel, som han kaldte for sin 
lykkegryde. Folk kom fra nær og fjern med deres 
problemer, og troldmanden lod med glæde sin gry-
de snurre over ilden, så onderne kunne afhjælpes.

Denne afholdte troldmand levede et langt liv. Da han 
døde, efterlod han alle sine ejendele til sin eneste 
søn. Sønnen var af en helt anderledes natur end sin 
milde far. I hans øjne var folk, som ikke kunne udfø-
re magi, ganske uduelige, og han havde ofte skældt 
ud over sin fars vane med at yde magisk hjælp til 
deres naboer.

Ved sin fars død fandt sønnen en lille pakke i gry-
den, og hans navn var skrevet på den. Han åbnede 
den og håbede, at det var guld, men fandt i stedet en 
blød,	tyk	tøffel,	der	var	alt	for	lille	til	at	have	på	og	
uden nogen makker. 

Inden	i	 tøflen	lå	der	en	 lap	pergament,	hvorpå	der	

var skrevet: ”Med det inderlige håb, kære søn, at du 
aldrig får brug for den.”

Sønnen forbandede sin fars gammelmandsfjollerier 
og	smed	tøflen	tilbage	i	kedlen,	som	han	besluttede	
fremover at bruge som skraldespand.

Den selv samme aften bankede en bondekone på 
døren.

”Min datterdatter er angrebet af fæle vorter, sir,” 
sagde hun til ham. ”Din far plejede at blande et sær-
ligt grødomslag i sin gamle gryde…”

”Herut!” råbte sønnen. ”Hvorfor skal jeg bekymre 
mig om den skarnsunges vorter?” Og så smækkede 
han døren lige i hovedet på den gamle kone.

I det samme lød der et højt rabalder fra køkkenet. 
Troldmanden tændte sin tryllestav og åbnede dø-
ren.	Til	sin	forbløffelse	så	han	sin	fars	gamle	gryde	
hoppe rundt midt på gulvet på en fod af messing, 
som ikke havde været der før. Det larmede skrække-
ligt på stengulvet. Troldmanden gik målløs derhen, 
men veg forskrækket tilbage, da han så, at hele gry-
dens	overflade	var	dækket	af	vorter.

”Afskyelige tingest!” råbte han og prøvede først at 
bortmane gryden, derefter at rense den ved hjælp 
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af magi og til sidst at få den kastet ud af huset. Men 
ingen af hans besværgelser virkede, og han kunne 
heller ikke forhindre gryden i at hoppe efter ham, da 
han løb ud af køkkenet. Gryden forfulgte ham hele 
vejen op i seng, rabalderknaldende på vejen op ad 
trappen.

Troldmanden	fik	 ingen	 søvn	den	nat,	 for	den	gam-
le vortede gryde blev ved med at hoppe ved siden af 
sengen, og næste morgen insisterede den på at hoppe 
efter ham, da han gik ned for at spise morgenmad. 
Klang, klang, klang, lød det uafbrudt fra grydens 
messingfod. Troldmanden var knap nok begyndt på 
sin havregrød, da der igen blev banket på døren.

Der stod en gammel mand på dørtrinet.
”Den er gal med mit gamle æsel, sir,” sagde han. 
”Pist væk er hun, eller måske stjålet. Uden hende 
kan jeg ikke bringe mine varer til marked, og så må 
min familie gå sulten i seng i aften.”

”Men jeg er sulten nu!” brølede troldmanden, hvor-
efter han smækkede døren i hovedet på den gamle 
mand.

Klang, klang, klang, lød det fra grydens hoppende 
messingfod, men dybt nede fra gryden hørtes der nu 
også et æsels skryden og menneskelig jammer af sult.
”Hold så op. Vær dog stille!” skreg troldmanden, 
men alle hans magiske evner kom til kort over for 
den vortede gryde, der hoppede i hælene på ham da-
gen lang, skrydende og jamrende, uanset hvad han 
gjorde.

Den aften bankede det for tredje gang på døren, og 
udenfor stod en ung kvinde og hulkede, som om 
hendes hjerte var ved at briste.

”Min baby er frygtelig syg,” sagde hun. ”Vil du ikke 
nok hjælpe os? Din far sagde, at vi skulle komme, 
hvis nøden …”

Men troldmanden smækkede bare døren i hovedet 
på hende.

Nu	fyldtes	den	plagsomme	gryde	til	randen	med	salt-
vand, så den pjaskede tårer ud over gulvet, mens den 
hoppede, skrydede, jamrede og skød nye vorter frem.

Selvom	der	ikke	kom	flere	landsbyboere	for	at	søge	
hjælp hos troldmanden resten af ugen, sørgede gry-
den for, at han udmærket kendte til deres lidelser. 

Der gik ikke mere end et par dage, før den, ud over 
at skryde og jamre, sjaske og hoppe og skyde vor-
ter frem, også hostede og kastede op, græd som en 
baby, peb som en hund og udspyede muggen ost og 
sur mælk samt en pestilens af altædende skovsnegle.

Troldmanden kunne hverken sove eller spise med 
gryden i huset, men den nægtede at forlade ham, og 
den kunne ikke tvinges til at være stille.

Til sidst kunne troldmanden ikke bære det længere.
”Bring mig alle jeres problemer, jeres ulykker og li-
delser!”	skrev	han,	idet	han	flygtede	ud	i	natten	med	
gryden hoppende efter sig hele vejen ned til lands-
byen. ”Kom ud! Lad mig lindre og kurere jer, lad 
mig fjerne jeres kvaler! Jeg har min fars lykkegryde, 
og jeg skal nok gøre jer raske!”

Og med den befængte gryde buldrende af sted bag 
sig løb han hen ad gaden, mens han kastede besvær-
gelser i alle retninger.

Inde i et af husene forsvandt den lille piges vor-
ter, mens hun sov; det fortabte æsel blev hidkaldt 
fra en fjern eng og sat varsomt ned i sin stald; den 
syge baby blev overhældt med lægeurter og vågnede 
sprællende rask med rosenrøde kinder. Troldman-
den gjorde sit bedste i hvert eneste hus, hvor der 
var sygdom og sorg, og gryden ved hans side holdt 
lidt efter lidt op med at jamre og hoste, indtil den til 
sidst var helt stille og skinnende ren.

”Er det godt nu, gryde?” spurgte den skælvende 
troldmand ved solopgang. Med et ræb spyttede gry-
den sutskoen op, som han havde kastet ned i den, og 
lod ham sætte den på sin messingfod. Sammen begav 
de sig tilbage til troldmandens hus, og nu var grydens 
hoppende skridt skånsomt dæmpede. 

Fra den dag hjalp troldmanden landsbyboerne, lige-
som hans far havde gjort det før ham, for det skulle 
nødig komme så vidt, at gryden smed sutskoen og 
gav sig til at hoppe igen.
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Indledning
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prø-
ve og spurgte ham: ”Mester, hvad skal jeg gøre for at 
arve evigt liv?” Han sagde til ham: ”Hvad står der i 
loven? Hvad læser du dér?” 

Manden svarede: ”Du skal elske Herren din Gud af 
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke 
og af hele dit sind, og din næste som dig selv.”

Jesus sagde: ”Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du 
leve.” Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurg-
te Jesus: ”Hvem er så min næste?” Jesus svarede og 
sagde: 

Den barmhjertige samaritaner 
”En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og 
faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og 
slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. 

Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så 
manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, 
der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men 
en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og 
han	fik	medynk	med	ham,	da	han	så	ham.	

Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og for-
bandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte 
ham til et herberg og sørgede for ham. 

Næste	dag	tog	han	to	denarer	frem,	gav	værten	dem	
og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, 
vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. 

Afslutning
Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der 
faldt i røvernes hænder?” Den lovkyndige svarede: 
”Han, som viste ham barmhjertighed.” Og Jesus sag-
de: ”Gå du hen og gør ligeså!”

Lovkyndig: en der kender loven rigtig 
godt.

Loven: Mosebøgerne i Det Gamle Testa-
mente. Disse var lov for jøderne på Jesus’ tid.

Mester: lærer

Jerusalem og Jeriko: byer i Israel

Levit:  er en mand, der arbejdede i templet

Samaritaner: en fremmed, på Jesus’ tid 
var jøderne i krig mod samaritanerne.

Olie og vin i et sår: metode til at rense sår 

Herberg: et hotel

Denar: en mønt, penge

Næste: èn der hjælper dig

Lignelsen om 
den barmhjertige samaritaner 
Det	Nye	Testamente;
Lukasevangeliet kapitel 10, vers 25-37
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orsvar mod mørkets kræfter

Voldemort frister Harry med mørkets kræfter 
Harry Potter og de vises sten;
side 288 linje 13 - side 289 linje 2

”Se, hvad der er blevet af mig!” sagde ansigtet. ”En 
sølle skygge af mig selv … jeg kan kun tage en synlig 
form, når jeg deler en andens krop, men der er hel-
digvis altid folk, som er villige til at lukke mig ind i 
deres hjerter og sjæle. Enhjørningeblod har styrket 
mig i disse forløbne uger … du så selv, hvordan tro-
faste Quirrel drak det for mig inde i skoven. Men når 
først jeg besidder Livets Eliksir, kan jeg skabe min 
egen krop. Så hvorfor giver du mig ikke bare Stenen, 
du gemmer i din lomme?”

Han vidste det altså. Harry kunne pludselig bevæge 
benene igen, og han tumlede baglæns.

”Vær	 ikke	 så	 tåbelig,”	 snerrede	 ansigtet.	 ”Red	 dig	
selv, og slut dig til mig. Hvis ikke, vil du møde samme 
skæbne som dine forældre … de døde, mens de bøn-
faldt mig om at vise barmhjertighed …”

”LØGNER!”	råbte	Harry	rasende.

”Hvor rørende,” hvislede det. ”Jeg har altid sat pris 
på mod. Ja, knægt, dine forældre var modige. Jeg 
slog først din far ihjel, og jeg må sige, at han kæmpe-
de tappert. Din mor, derimod, behøvede ikke at dø, 
men hun forsøgte at beskytte dig. Giv mig så Stenen, 
medmindre du vil have, at hun døde forgæves.” 

”ALDRIG!”

Dumbledore forklarer, hvorfor Harry aldrig 
var fristet af Voldemort og mørkets kræfter
Harry Potter og Halvblodsprinsen;
side 478 linje 17 - side 479 linje 4

”Det er så vigtigt, at du forstår det her!” sagde Dumb-
ledore; han rejste sig op og gav sig til at vandre frem 
og tilbage i kontoret med sine glitrende gevandter 
svingende bag sig. Harry havde aldrig set ham så 
ophidset før. ”Da han forsøgte at dræbe dig, havde 
Voldemort selv udskilt den særlige person, som nu 
sidder her foran mig, og han forsynede dig oven i kø-
bet med de nødvendige redskaber: Det er Voldemorts 
egen	fejl,	at	du	fik	indblik	i	hans	tanker	og	ambitio-
ner, ja endda at du forstår det slangelignende sprog, 
han bruger, når han udsteder sine ordrer. Men allige-
vel, Harry, til trods for din privilegerede indsigt i Vol-
demorts verden (hvilket for resten er noget, enhver 
Dødsgardist ville dræbe for at besidde) har du aldrig 
ladet dig forføre af Mørkets Kræfter. Aldrig nogen-
sinde har du følt det mindste ønske om at blive en af 
Voldemorts tilhængere!”

”Selvfølgelig har jeg ikke det!” udbrød Harry indigne-
ret. ”Han dræbte min mor og far!”

”Du er kort sagt beskyttet af din evne til at føle kær-
lighed!” konkluderede Dumbledore højlydt. ”Den 
eneste mulige beskyttelse mod Voldemorts forføren-
de magt! Til trods for alle de fristelser, du er blevet 
udsat for, og alle de lidelser, du har tålt, er dit hjerte 
forblevet rent og uspoleret..”

Hvorfra stammer citatet: Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra den onde
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Slangen frister Eva
Bibelen , Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have 
1. mosebog kapitel 3, vers 1-7

        Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, 
 og den spurgte kvinden: 
       ”Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?”

Kvinden svarede slangen: 
”Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i 
haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.”

Men slangen sagde til kvinden: 
”Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I 
bliver som Gud og kan kende godt og ondt.” 

Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt 
  at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var 
    hos hende, og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. 
									Derfor	syede	de	figenblade	sammen	og	bandt	dem	om	livet.

Fristelse: stor lyst til at gøre noget 
som er forkert, og som man måske 
senere fortryder
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besværgelse mere, end du kan magte. Mange højtud-
dannede troldmænd har problemer med den.”

”Hvordan ser en Patronus ud?” spurgte Harry nys-
gerrigt.

”Hver enkelt Patronus er enestående og passer til den 
troldmand, der fremmaner den.”

”Og hvordan fremmaner man den?”

”Med en påkaldelse, der kun fungerer, hvis du er dybt 
koncentreret og fuldkommen opslugt af et eneste lyk-
keligt minde.”

Harry ransagede sin hukommelse for et lykkeligt 
minde.

Lupus lærer Harry at lave en patronus
Harry Potter og Fangen fra Azbakan;
side 224 linje 2-25

”Altså … ” professor Lupus havde fundet sin egen 
tryllestav frem og gjorde tegn til, at Harry også skulle 
fatte sin. ”Den besværgelse, som jeg vil prøve at lære 
dig, er meget avanceret magi, Harry – noget, der ræk-
ker langt ud over et standard-troldmandsniveau. Be-
sværgelsen kaldes for Patronusbesværgelsen.”

”Hvordan virker den?” spurgte Harry nervøst.

”Tja, når den ellers fungerer, fremmaner den en Pa-
tronus,” sagde Lupus og fortsatte: ”Det er en slags 
anti-Dementor – en beskytter, der vil danne et skjold 
mellem dig og Dementoren.”

Harry så i tankerne sig selv dukke ned bag en skik-
kelse af Hagrids størrelse med en kølle i hånden. 
Professor Lupaus vedblev: ”En Patronus er en slags 
positiv kraft, et koncentrat af alle de ting, en Demen-
tor lever af – håb, lykke overlevelsestrang – men den 
kan ikke føle fortvivlelse, som menneskelige væsner 
kan, og derfor kan en Dementor heller ikke gøre den 
noget. Men jeg må advare dig, Harry. Måske er denne 
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Patronus-besværgelsen

Forberedelse
Vælg et lykkeligt minde og beskriv det:

Fremgangsmåde
1: Koncentrer dig om et lykkeligt minde
2: Fremsig formularen: Expecto Patronum
3: Lav et vandret sving med staven og herefter en cirkel

Forberedelse
Vælg det dyr din patronus skal tage form af:
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agiske dyrs pasning og pleje

Hagrids drage udklækkes
Harry Potter og de vises sten;
side 232 linje 16 – side 233 linje 5 

Da klokken ringede, smed de alle tre, hvad de hav-
de i hænderne, og skyndte sig over til Hagrids hytte i 
skovbrynet. Hagrid hilste dem velkommen, dirrende 
af spænding.

”Den	er	næsten	kommet	ud.”	Han	puffede	dem	over	
til bordet. Der var dybe revner i ægget, og de kunne 
tydeligt se, at noget bevægede sig derinde. Man kun-
ne også høre, hvordan ungen kæmpede og masede 
for at prikke hul ud til verden.

De trak hver sin stol hen til bordet og kiggede med 
tilbageholdt åndedræt.

Så lød der en beslutsom, skrabende lyd, æggeskallen 
blev brudt, og babydragen tumlede ud på bordet. Den 
var ikke ligefrem noget kønt syn; Harry syntes, at den 
mest af alt lignede en sammenkrøllet, sort paraply. 
Dens	flagermuseagtige	vinger	var	enorme	i	forhold	til	
den tynde, sorte krop. Den havde en lang snude med 
store næsebor, små bitte horn og udstående, orange 
øjne.

Den	nøs,	og	der	fløj	nogle	 få	gnister	ud	af	næsebo-
rene.

”Er den ikke smuk?” mumlede Hagrid rørt. Han rak-
te hånden ud for at stryge dragen over hovedet. Den 
snappede	efter	hans	fingre	og	viste	sine	spidse	hug-
tænder.

”Det kære lille pus, han kan kende sin mor!” sagde 
Hagrid. ”Hagrid,” sagde Hermione, ”Hvor hurtigt 
vokser	en	Norsk	Takhale	helt	nøjagtigt?”

Harry ser dragerne i skoven inden den første 
opgave til  turneringen i magisk trekamp 
Harry Potter og Flammernes pokal;
side 306 linje 25 - side 307 linje 18

Men så – da de havde rundet skovbrynet og ladt slot-
tet og søen ude af syne bag sig – hørte Harry noget. 
Mænd råbte op et sted længere fremme … dernæst 
fulgte et øredøvende brøl …

Hagrid førte madame Maxime forbi en klynge træ-
er og standsede. Harry skyndte sig at nå op på siden 
af dem – i brøkdelen af et sekund troede han, at der 
brændte bål, og at mændene løb rundt om dem – 
men så tabte han underkæben. Drager.

Fire enorme, fuldvoksne, grumt udseende drager 
rejste sig på bagbenene i en fold indhegnet af mas-
sive træstammer, brølende og fnysende med ilden 
blæsende op mod den mørke nattehimmel fra deres 
store gab fulde af hugtænder. Dragerne så ud til at 
række ti meter, når de strakte hals. En var gråblålig 
med lange, spidse horn; den snappede efter og sner-
rede ad troldmændene omkring sig. En var glatskæl-
let og grøn og vred sig og stampede af alle kræfter. 
Den tredje var rød med et gyldent, takket kraveparti 
omkring hovedet; den spyede paddehatteformede 
ildskyer op i luften. Endelig var der en gigantisk sort 
drage, der så langt mere øgleagtig ud end de andre. 
Mindst tredive troldmænd, syv eller otte til hver dra-
ge, forsøgte at holde dem under kontrol ved at trække 
i kæderne, der var fastgjort til nogle svære læderman-
chetter om dragernes hals og ben. Harry stirrede som 
hypnotiseret op på de tårnhøje dyr og så den sorte 
drages øjne, der havde lodrette, sprækkeagtige pupil-
ler som en kat. Den svulmede af enten frygt eller ra-
seri, det var svært at afgøre … mens den udstødte en 
grufuld lyd, nærmest et hylende, skingrende skrig …
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Fantastic beasts 
and	where	to	find	them

Choose a beast. 
Describe it and 

draw it.
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Basilisk
(also known as King of Serpents)
M.O.M.	classification:	XXXXX

The	 first	 recorded	 Basilisk	 was	 bred	 by	 Herpo	 the	
Foul, a Greek Dark wizard and Parselmouth, who 
discovered after much experimentation that a chick-
en egg hatched beneath a toad would produce a gi-
gantic serpent possessed of extraordinarily dange-
rous powers.

The Basilisk is a brilliant green serpent that may 
reach	up	to	fifty	feet	in	length.	The	male	has	a	scarlet	
plume upon its head. It has exceptionally venomous 
fangs but its most dangerous means of attack is the 
gaze of its large yellow eyes. Anyone looking directly 
into	these	will	suffer	instant	death.

If	the	food	source	is	sufficient	(the	Basilisk	will	eat	all	
mammals and birds and most reptiles), the serpent 
may attain a very great age. Herpo the Foul’s Basilisk 
is believed to have lived for close on nine hundred 
years.

The creation of Basilisk has been illegal since medie-
val times, although the practice is easily concealed by 
simply removing the chicken egg from beneath the 
toad	 when	 the	 Department	 for	 the	 Regulation	 and	

Fantastic beasts 
and	where	to	find	them

”Straight from the library at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, a book of magical 
creatures that no Harry Potter fan should be without!

A copy of FANTASTIC BEASTS & WHERE TO FIND THEM resides in almost every wizarding 
household in the country. Now Muggles too have the chance to discover where the Quinta-
ped lives, what the Puffskein eats, and why it is best not to leave milk out for a Knarl.”

Review by Albus Dumbledore

by	Newt	Scamander

Control of Magical Creatures comes to call. However, 
since Basilisks are uncontrollable except by Parsel-
mouths, they are as dangerous to most Dark wizards 
as to everybody else, and there have been no revor-
ded sightings of Basilisks in Britain for at least four 
hundred years.
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Demiguise
M.O.M.	classification:	XXXX

The Demiguise is found in the Far East, 
though	 only	 with	 great	 difficulty,	 for	 this	
beast is able to make itself invisible when 
threatened and can be seen only by wizards 
skilled in its capture.

The Demiguise is a peaceful herbivorous 
beast, something like a graceful ape in appe-
arance, wirh large, black, doleful eyes more 
often than not hidden by its hair. 

The	whole	body	is	covered	with	long,	fine,	sil-
ky, silvery hair. 

Demiguise pelts are highly valued as the hair 
may be spun into Invisibility Cloaks.

Unicorn
M.O.M.	classification:	XXXX

The unicorn is a beautiful beast found th-
roughout the forests of northern Europe. 

It is a pure white, horned horse when fully 
grown, though the foals are initially golden 
and turn silver before achieving maturity. 

The unicorn’s horn, blood and hair all have 
highly magical properties. 

It generally avoids human contact, is more 
likely to allow a witch to approach it than a 
wizard,	 and	 is	 so	fleet	of	 foot	 that	 it	 is	 very	
difficult	to	capture.

Phoenix
M.O.M.	classification:	XXXX

The	 phoenix	 is	 a	 magnificent,	 swan-sized,	
scarlet bird with a long golden tail, beak and 
talons. 

It nests on mountain peaks and is found in 
Egypt, India and China. 

The phoenix lives to an immense age as it 
can	regenerate,	bursting	into	flames	when	its	
body begins to fail and rising again from the 
ashes as a chick. 

The phoenix is a gentle creature that has ne-
ver been known to kill and eats only herbs. 
Like the Diricawl, it can disappear and reap-
pear at will. 

Phoenix song is magical: it is reputed to in-
crease the courage of the pure of heart and to 
strike fear into the hearts of the impure. 

Phoenix tears have powerful healing.

Hippogriff
M.O.M.	classification:	XXX

The	 Hippogriff	 is	 native	 to	 Europe,	 though	
now found worldwide. 

It has the head of a giant eagle and the body of 
e horse. It can be tamed, though this should 
be attempted only by experts. Eye contact 
should be maintained when approaching a 
Hippogriff.	Bowing	shows	good	intentions.	If	
the	Hippogriff	returns	the	greeting,	it	is	safe	
to draw closer.

The	Hippogriff	 burrows	 for	 insects	 but	 will	
also eat birds and small mammals. Breeding 
Hippogriffs	build	nests	upon	the	ground	into	
which they will lay a single large and fragile 
egg, which hatches within twenty-four hours. 

The	fledgling	Hippogriff	 should	 be	 ready	 to	
fly	within	a	week,	though	it	will	be	a	matter	
of months before it is able to accompany its 
parent on longer journeys.
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Engang for længe, længe siden havde en gammel og 
grusom drage belejret byen Silene. Det var en meget 
farlig drage. Den var større end et hus, og den kunne 
sætte ild til en hel skov ved bare at åbne munden og 
rulle lidt med tungen.

Dragen lå udenfor byens store port, og hver dag kræ-
vede den to lam for ikke at sætte ild til hele byen. I 
mange dage spiste den lammesteg morgen, middag 
og	aften,	men	en	dag	havde	byen	ikke	flere	lam.	Dra-
gen havde spist dem alle sammen, men den ville sta-
dig have kød.

”Jeg er sulten,” brølede den. ”Giv mig noget at spise 
eller jeg dræber jer alle sammen.” Og for en god or-
dens skyldsatte den ild til et stort træ, så alle i byen 
vidste, at den virkelig mente det.

Kongen spurgte dragen, om den kunne spise gule-
rødder?	 ”Nej,”	 brølede	 den.	 ”Hvad	 så	 med	 heste?”	
spurgte	 kongen.	 ”Nej,”	 brølede	dragen.	Kongen	 var	
ude af sig selv. ”Hvad så med en ung uskyldig jom-
fru?” stammede kongen. ”Ja,” råbte dragen. ”Det vil 
jeg gerne spise!

Alle byens borgere var fortvivlede, men man indgik 
den aftale, at alle efter lodtrækning måtte være villige 

til at ofre deres datter. Men til kongens og dronnin-
gens rædsel faldt lodtrækningen på deres egen eneste 
datter, prinsesse Kleodelinde. Og de blev selvfølgelig 
dybt ulykkelige.
Kongen forsøgte at undslå sig. ”Det gælder ikke,” hul-
kede han. ”Min datter, vores smukke prinsesse skulle 
da ikke være en del af lodtrækningen.” Men det ville 
byens	borgere	ikke	finde	sig	i.

”Prinsessen skal spises af dragen,” råbte folk. ”Kon-
gen er en fupmager,” råbte andre og til sidst havde 
kongen ikke noget valg. Prinsessen, Kleodelinde måtte 
sendes ud til dragen.

Til alt held kom den kristne ridder Georg netop forbi 
byen. Og da han hørte om prinsessens skæbne, steg 
han straks til hest, gjorde korsets tegn, og uden frygt 
galoperede han direkte imod dragen og gennembo-
rede den med sin lanse. Dragen opfattede slet ikke, 
hvad der skete, før den var stendød.

Men byens borgere så det hele. Og da ridder Georg 
fortalte, at det var hans Gud, der havde hjulpet ham, 
blev hele byen omvendt til kristendommen. 

Måske er historien ikke helt sand, men det er en god 
historie!

Legenden om 
Sankt Georg 
og dragen
En gammel legende fra mugglernes verden
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ærlighedens magi

Dumbledore fortæller Harry om kærlighe-
dens kraft 
Harry Potter og Phønixordenen; 
side 896 linje 10 - 26

”Men det gør jeg jo ikke!” sagde Harry halvkvalt. ”Jeg 
har ingen kræfter, som han ikke besidder. Jeg vil al-
drig kunne slås, som han gjorde i nat, jeg kan ikke 
besætte andre mennesker eller – eller dræbe dem …”

”Der	findes	et	rum	i	Mysteriedepartementet,”	afbrød	
Dumbledore,	”som	holdes	aflåst	til	alle	tider.	Det	in-
deholder en kraft, som på én gang er mere vidunder-
lige og mere frygtelig end døden; den er stærkere end 
den menneskelige intelligens og naturens kræfter. 
Denne kraft udgør måske også det mest mystiske af 
alle	de	forskningsområder,	som	findes	på	stedet.	

Du besidder en stor mængde af den kraft, som opbe-
vares i det rum, og Voldemort besidder intet af den. 

Det var den kraft, der drev dig i aftes, da du ville red-
de Sirius. Det var også den kraft, der reddede dig fra 
Voldemorts besættelse, fordi han ikke kunne udholde 
at være i en krop så fuld af den energi, han afskyr. Det 
skulle altså i sidste ende vise sig at være ligegyldigt, 
om du kunne lukke dit sind eller ej. Det var dit hjerte, 
der frelste dig.”

Dumbledrore forklarer Harry om hans mors 
kærlighedsoffer
Harry Potter og de vises Steen;
side 293 linje 17 - 24

”Men hvorfor kunne Quirrel ikke røre mig?”
”Din mor ofrede sit liv for dig. Hvis der er en ting, 
Voldemort ikke forstår, er det kærlighed. Det gik slet 
ikke op for ham, at din mors kærlighed til dig var så 
stærk, at den efterlod sit eget mærke. Ikke et ar, ikke 
et synligt mærke … at være elsket så højt, selv af en 
person, der ikke lever mere, giver os en evig beskyt-
telse mod det onde. Du har den under din hud.”
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Kærlighedens magi

Jeg elsker ...

Jeg er elsket af ...

Kærlighed beskytter mig imod ...
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Dumbledore afviser Voldemort som lærer i 
forsvar mod mørkets kræfter, fordi han ikke 
kender til kærlighed
Harry Potter og Halvblodsprinsen; 
side 416 linje 13 – 417 linje 3  

Et stykke tid betragtede Dumbledore Voldemort over 
kanten af sin vinpokal, før han sagde noget.

”Ja, jeg er ganske klar over, at du har set og gjort me-
get,	siden	du	forlod	os,”	sagde	han	stilfærdigt.	”Ryg-
terne om dine bedrifter er også nået frem til vores 
gamle	skole,	Romeo.	Men	det	skulle	bedrøve	mig,	om	
blot det halve var sandt.”

Voldemorts ansigt forblev udtryksløst, da han sagde: 
”Storhed avler misundelse, misundelse er kun små-
lighed, og smålighedens had frembringer løgne. Det 
ved du jo, Dumbledore.”

”Så du beskriver altså dine bedrifter som storhed, 
Romeo?”	spurgte	Dumbledore	høfligt.

”Selvfølgelig,” sagde Voldemort, og hans øjne ulme-
de rødt. ”Jeg har eksperimenteret; jeg har skubbet til 
magiens	grænser	og	flyttet	dem	længere,	end	nogen	
…”
”Visse former for magi,” rettede Dumbledore ham 
mildt. ”Visse former for magi, mens andre af magiens 
områder forbliver … tilgiv mig … fuldstændig ukendt 
land for dig.”

For første gang smilede Voldemort. Det var en hånlig 
grimasse, et ondt tegn, et udtryk, der var mere truen-
de end selv det værste raseri. 

”Det gamle argument,” sagde han lavmælt. ”Men in-
tet, jeg har set ude i verden, har støttet dine berømte 
udtalelser om, at kærlighed er stærkere end min form 
for magi, Dumbledore.”

”Måske har du ledt de forkerte steder,” sagde Dumb-
ledore.

Kærlighedens højsamg
Det	Nye	testamente;
1. Korinterbrev, kapitel 13 vers 1-13

Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, 
men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og 
en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave 
og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og 
har	al	tro,	så	jeg	kan	flytte	bjerge,	men	ikke	har	kær-
lighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg 
ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke 
har kærlighed, gavner det mig intet.

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den 
misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig 
ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke 
sit	eget,	hidser	sig	ikke	op,	bærer	ikke	nag.	Den	finder	
ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandhe-
den. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal 
forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, 
den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profe-
terer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal 
det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et 
barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. 
Men	da	jeg	blev	voksen,	aflagde	jeg	det	barnlige.	End-
nu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt 
til	ansigt.	Nu	erkender	jeg	stykkevis,	men	da	skal	jeg	
kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst 
af dem er kærligheden.

Kærlighedens højsamg er en tekst der 
står	i	Det	Nye	Testamente.	Den	er	skrevet	af	
Paulus. Han sendte breve til de første krist-
ne og gav dem råd og vejledninger. Brevet 
hvori kærlighedens højsang står, er skrevet 
til de kristne i den græske by Korinth. 

Lidt senere i samme brev står citatet: Som 
den sidste fjende tilintetgøres døden. 
Samme citat står på kirkegården i Godric da-
len, hvor Harry Potters forældre er begravet.
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Dumbledore holder sin afsluttende tale ved 
skoleårets afslutning. 
Harry Potter og de vises sten; 
side 299 linje 8 - 27

”Endnu et år er gået!” begyndte Dumbledore mun-
tert. ”Og jeg kommer til at belemre jer med en gam-
mel mands snak, før vi sætter tænderne i vores dej-
lige festmiddag. Hvilket år vi har haft! Forhåbentlig 
har I fået fyldt mere i hovederne, end I havde, da vi 
tog hul på skoleåret … og nu har I jo hele sommeren 
til at glemme alt, før næste år begynder!

Men et år slutter ikke, uden at turneringsregnskabet 
gøres op; så vidt jeg har forstået, er stillingen som føl-
ger:	På	fjerde-pladsen,	Gryffindor,	med	tre	hundrede	
og	 tolv	point;	på	 trediepladsen,	Hufflepuff,	med	 tre	
hundrede og tooghalvtreds point; andenpladsen går 
til	Ravenclaw	med	fire	hundrede	og	seksogtyve	point;	

est og afslutning

og	Slytherin	vinder	med	fire	hundrede	og	tooghalv-
fjerds point.”

Vild jubel brød ud fra Slytherin-bordet. Harry kunne 
se Draco Malfoy hamre sit bæger i bordpladen. Det 
var til at kaste op over. ”Ja, ja, godt klaret Slytherin,” 
sagde Dumbledore. ”Men noget har fundet sted, som 
også må tages med i betragtning.”

Der blev meget stille i salen. Slytherin-elevernes smil 
blegnede en smule.

”Hmm, lad mig se,” sagde Dumbledore. ”Jeg har end-
nu nogle points at dele ud her ved sidste udkald”


