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Drogi Czarodzieju! 
W swoich rękach trzymasz jedyny, niepowtarzalny i podręczny przewodnik, który oprowadzi cię po 
magicznych miejscach Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś gotowy na wyruszenie w przygodę, stuknij 
różdżką w stronę, a książka ukaże ci wszystkie swoje sekrety. Pamiętaj, od tego momentu nie będzie 
już odwrotu! 
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1.1 BODMIN MOOR - HISTORIA LEGENDARNEGO ZNICZA 
Bodmin Moor to miejsce znane przez wielu czarodziejów, zwłaszcza tych, którzy interesują się 
Quidditchem. Szczerze mówiąc, to wchodząc tam nie da się wyczuć magii, teren nie jest pokryty 
barierami, a samo wrzosowisko nie różni się wyglądem od innych. Miejsce to wyróżnia historyczny 
mecz Quidditcha, mający miejsce w 1884 roku. Dlaczego historyczny? Ten fakt może może zdziwić 
nawet największych fanów tej wspaniałej gry, ponieważ czas trwania tego meczu to aż sześć 
miesięcy. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że przyczynił się do tego złoty znicz. I pewnie nie 
byłoby  to aż tak zaskakujące, gdyby nie to, że magiczni mieszkańcy tamtejszych terenów, nadal 
utrzymują, iż przedmiot znajduje się w pobliskich torfowiskach. 
 
Historia o legendarnym zniczu kusiła czarodziejów z całego świata do eksplorowania tamtejszych 
terenów w celu zdobycia trofeum. To zachęciło do działania Departament Magicznych Gier i 
Sportów, który w 2003 roku zaprosił do Wielkiej Brytanii zawodników Japońskiej narodowej drużyny 
Quidditcha, już wtedy uchodzącej za jedną z najlepszych na świecie. Zawody miały polegać na jak 
najszybszym odnalezieniu magicznego przedmiotu, a następnie dostarczeniu go do Ministerstwa 
Magii. Po paru dniach brytyjczycy, jak i zagraniczni goście mieli zamiar złożenia broni, lecz wtedy 
ich oczom ukazał się poszukiwany przedmiot, unoszący się swobodnie i otoczony przez cztery, 
średniej wielkości głazy. Zebrani dosłownie rzucili się na niego, próbując używać przy tym licznych 
zaklęć. Ta historia jednak nie ma szczęśliwego zakończenia, a oprócz wielu tysięcy z nagrody, 
uczestnicy zyskali jedynie zestaw obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz niezbyt miłe 
wspomnienia. 
 
Przechodząc przez wrzosowisko, cały czas zastanawiałam się nad tym, czy spotkam ten legendarny 
przedmiot. I choć faktycznie coś przemknęło mi przed oczami, to nie nad tym rozmyślałam, lecz nad 
tym, jak bardzo to miejsce musi być strzeżone. W końcu niejeden raz doszło tutaj do naruszenia 
Międzynarodowego Kodeksu Tajności. 
 
Podsumowując, Bodmin Moor to zdecydowanie nie jest miejsce dla poszukujących dreszczyku 
emocji i tych, którzy lubią długie, wyczerpujące przygody. Bodmin Moor to miejsce dla całych rodzin 
czarodziejskich, pragnących spędzić wspólnie czas, a do tego wszystkiego dochodzi miłe zajęcie, 
jakim jest poszukiwanie zaginionego znicza. Kto wie, może to właśnie ty go złapiesz? 
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1.2 Rezydencja Hufflepuff 
Historycy często skupieni byli na samych założycielach Hogwartu, przykładając małą uwagę do tego, 
kim wcześniej byli, jakie rody przedstawiali oraz gdzie właściwie mieszkali. Spośród całej czwórki, 
jedynie ten zamek udało się znaleźć i zbadać w miarę możliwy sposób, co umożliwiło znaczne 
poszerzenie wiedzy o Heldze Hufflepuff. Zaskakującym faktem jest to, że o posiadłości nie mieli 
pojęcia nawet potomkowie tej czarownicy, Smithowie. Do odkrycia, a właściwie opublikowania 
informacji o rezydencji doszło w 1976 roku. 
 
Jednak ile w tym wszystkim magii? Otóż w tej sprawie też jest mały haczyk, ponieważ nikt nie zna 
dokładnej lokalizacji tego budynku. Jedyną pewną informacją jest to, że znajduje się on w Anglii, 
gdzie dojść mogą tylko nieliczni. Dlaczego? Udowodniono, że droga odkrywa się jedynie osobom o 
dobrych intencjach, co uniemożliwiało odnalezienie jej przez kolekcjonerów, pragnących zdobyć 
skarby mieszczące się w środku rezydencji. 
 
Czarodzieje, którym udało się dojść do tego bajecznego budynku, opisują go jako piękny i elegancki, 
lecz zniszczony, w czym nie ma nic dziwnego, z racji na to, że nikt o niego nie dbał przez setki lat. 
Rezydencja Hufflepuff wypełniona jest również portretami, a na oknach wiszą wzorzyste zasłony. 
Najciekawszym znaleziskiem jest księga rodowa, której nikt z odwiedzających nie odważył się 
otworzyć. Nie została ona również zbadana, przez co do dzisiaj jest owiana tajemnicą. 
 
Podobno już wielu udało się do Anglii z nadzieją na to, że odwiedziny w tym miejscu w jakiś sposób 
im pomogą. Były to głównie osoby zdesperowane, marzące o tym, aby w końcu zaznać szczęścia. 
Wizyty okazały się skuteczne, czego dowodem są osoby, które miały przyjemność przebywania w 
tamtym miejscu. 
 
W dzieciństwie lubiłam czytać opowiadanie o Fontannie Szczęśliwego Losu, dlatego teraz nie będzie 
mi  trudno zastosować odpowiednie porównanie. Rezydencja Hufflepuff jest czymś w rodzaju tej 
fontanny, która tak naprawdę nie jest zaczarowana, ale czarodzieje pocieszają się tym faktem, co z 
jednej strony jest dobre, a z drugiej dziwne. W końcu jedynie osoby o dobrym sercu mogą tam trafić. 
To musi coś znaczyć. 
 

 
 
 

2 

 



Nadzwyczajnie Magiczne Miejsca Wielkiej Brytanii 
Historia Magii 

 
 
1.3 Shervage Wood, czyli las, w którym zginął smok 
Historia smoka z Shervage Wood to jedna z tych, którą znają nie tylko czarodzieje, ale również 
mugole, dla których jest to jedynie legenda, mająca na celu przywołanie do siebie jak najwięcej 
odwiedzających. Dla nas jest to coś dobrego, ponieważ mamy twardą pewność na to, że nasz świat 
tym nie ucierpiał. Nie możemy być jednak bierni na tę sytuację, ze świadomością jak wielu 
bezbronnych ludzi i stworzeń zginęło. 
 
Był to dzień jak wszystkie inne. Wieśniacy przechadzali się ze spokojem przez wioskę, a oprócz 
hałasu wołających między sobą handlarzy, można było usłyszeć również śmiech dzieci, bawiących się 
wtedy w pobliżu targowiska. Cała historia skupia się na pewnym mugolu oraz jego partnerce. To 
właśnie jest dla mnie największe zdziwienie i nie, nie chodzi tutaj o uprzedzenia co do niemagów, 
lecz o to, że osoba, która nie wie nic o naszym świecie, ktoś niedoświadczony i bez przyrządu, jakim 
jest różdżka, był w stanie pokonać ogromną bestie. A jak wiadomo, niekiedy nawet czarodzieje mają 
z tym problem. Jill, bo tak właśnie nazywał się ten drwal, był razem ze swoją miłością w lesie, aż w 
pewnym momencie usłyszeli dźwięk, a właściwie ryk, który w osłupienie mógł wprawić nawet 
demona. Smok, choć ogromny i szybki, doskonale się maskował, co było dla nich sporym 
utrudnieniem. Nie czekali jednak długo, bo w pewnym momencie stworzenie ruszyło w ich stronę i 
zaczęło ich okrążać, przygotowując się do ataku. Jill nie myślał wtedy o sobie, lecz o ukochanej, 
dlatego przygotował swoją siekierę i kiedy smok był wystarczająco blisko, uderzył. W tej chwili 
dosłownie wszystko zamilkło. Żona Jill’a otworzyła oczy i odetchnęła z ulgą, widząc turlającą się po 
ziemi głowę smoka. Razem wrócili do wioski, gdzie Jill przywitany został niczym bohater. 
 
Jedni kojarzą historię o smoku z Shervage Wood z bohaterską postawą Jilla, a inni jako opowieść o 
poświęceniu się dla dobra ukochanej osoby. Dla mugoli już zawsze będzie to zwykła legenda. My 
zapamiętamy to jako przestrogę, bowiem każde, nawet małe niedopatrzenie może doprowadzić do 
tragedii.  
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1.4 Stonehenge 
Stonehenge to bez wątpienia miejsce, które zna każdy czarodziej. Zaraz po zbliżeniu się do tej 
konstrukcji, można wyczuć moc magiczną, buchającą od legendarnych kamieni, przeniesionych wiele 
lat temu przez Merlina. Wzniósł je jako nadworny astrolog ówczesnego króla, w celu wykonania 
swoich obliczeń. Nie od zawsze było to takie pewne, ponieważ dopiero w 1991 roku, po 
przeprowadzeniu badań, historycy uznali to za najbardziej prawdopodobne.  
 
Potwierdzeniem okazała się być walka, stoczona właśnie w tym miejscu przez Merlina oraz Morgane 
le Fay, przyrodnią siostrę króla Artura. Morgana była potężną czarownicą, specjalizującą się w 
uzdrowicielstwie. Merlinowi nie podobało się to, że wykorzystuje ona również czarną magię, dlatego 
starał się przekonać ją do tego, aby to porzuciła.  
 
To właśnie Stonehenge uznaje się za miejsce bitwy, którą jak się przypuszcza, rozpoczęła Morgana, 
zdenerwowana tym, że Merlin dyktuje jej zasady, które dla niej nie miały żadnego sensu. Jej moc 
porównywalna była z mocami Gellerta Grindelwalda, lecz jak wszyscy wiedzą, Merlin również był 
wielkim czarodziejem i bez większego problemu pokonał swoją przeciwniczkę. Dobrocią wykazał się 
też w momencie oszczędzenia życia czarownicy. Po prostu pozwolił jej odejść, a sam pogrążony 
złymi wspomnieniami, opuścił teren Stonehenge i nigdy już nie wrócił.  
 
Klęska skłoniła czarownice do zaprzestania praktykowania czarnej magii. Od tamtej  pory skupiła się 
na samym leczeniu oraz nauce animagii, co uniemożliwiło jej zamienianie się w ptaka. 
 
Widoczne na konstrukcji zniszczenia, to właśnie te, które powstały podczas ich walki. Nie są one 
wielkie, lecz zauważalne. Ciekawe jest również zainteresowanie mugoli tym miejscem, którzy 
wysnuli wiele odważnych teorii, takich jak  to, że rzekomymi twórcami kręgu byli przybysze z 
kosmosu. 
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2.1 Black Lake 
Black Lake znają wszyscy, którzy mieli przyjemność uczyć się w słynnej Szkole Magii i 
Czarodziejstwa w Hogwarcie. Dla czarodziejów jest to najsłynniejsze brytyjskie jezioro i dom wielu 
stworzeń magicznych, w tym trytonów, które miałam przyjemność poznać. I choć z zewnątrz 
przypomina jedynie zwykłe jezioro, otoczone pięknymi pagórkami, to w rzeczywistości kryje się tam 
ogromna osada, pełna zabudowań, posągów oraz ogrodów stworzonych z różnego rodzaju 
wodorostów. 
 
Wśród wielu trytonów, hipokampusów i druzgotków, spotkać można również przerażająco dużą 
kałamarnicę. I choć wyglądem straszy, to tak naprawdę jest bardzo łagodna i jak się okazuje, 
pomocna dla uczniów oraz kadry szkoły. 
 
W jeziorze nie zawsze było spokojnie i aby się o tym dowiedzieć, wystarczy przejrzeć malunki na 
skałach znajdujących się głęboko pod wodą. Trytony podobnie jak starożytni czarodzieje, 
przekazywały sobie informacje za pomocą obrazów. Na malunkach bezproblemowo można dopatrzeć 
się takich, w których te walczyły ze słynną kałamarnicą, z czego łatwo wywnioskować, że przez 
dłuższy czas prowadziły z nią wojnę. Tak jak napisałam wcześniej, miałam przyjemność wielokrotnie 
rozmawiać z trytonami, dzięki czemu dowiedziałam się, że spór zakończył się w 1958 roku. 
Stworzenia nauczyły się ze sobą żyć, a w jeziorze nastał czas pokoju. 
 
Nie był to jednak koniec problemów, ponieważ w 2069 roku, czyli w momencie pisania tej książki, 
całkiem niedawno, doszło do rozprzestrzenienia się epidemii i jak się okazało, wszystko zaczęło się w 
jeziorze. Powód był zaskakujący i dowiedziałam się jako jedna z pierwszych, ponieważ pomagałam 
wtedy jako tłumaczka, podczas rozmowy z trytonami. Okazało się, że trytonia grypa, bo właśnie taką 
nazwę przyjęto, zaczęła się od samego Świętego Mikołaja, który swoimi saniami wpadł prosto do 
jeziora. Na szczęście czarodzieje zaczęli działać szybko. Nora Coletti-Bell, pielęgniarka pracująca w 
Hogwarcie, wynalazła lekarstwo, dzięki czemu udało wyleczyć się wszystkich czarodziejów, którzy 
chorowali. Trytony oczywiście nie zostały z problemem same, ponieważ dyrektor szkoły, Leticia 
Bulstrode, oczyściła jezioro tym samym lekarstwem, przywracając wszystko do poprzedniego stanu. 
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2.2 Duncansby Head 
Duncansby Head to przylądek Wielkiej Brytanii, będący kolejnym miejscem przepełnionym magią aż 
do dnia dzisiejszego. To właśnie w tym miejscu, w 1980 roku, Minister Magii, Harold Minchum 
zorganizował wielką imprezę z okazji Nocy Duchów, która miała pomóc społeczności magicznej 
zapomnieć o tym, co działo się aktualnie w Wielkiej Brytanii. 
 
Z początku wszystko szło zgodnie z planem, a na festynie zjawiło się wiele znanych osobistości, w 
tym Celestyna Warbeck, która była główną atrakcją tego wieczoru. Miłą atmosferę przerwała kłótnia 
chóru piosenkarki, składającego się z szyszymor, które w pewnym momencie zaczęły wrzeszczeć, 
zwracając na siebie uwagę wszystkich dookoła. Ta sytuacja zapoczątkowała całkowity chaos. Skrzaty 
roznoszące przekąski schowały się przestraszone pod stołami, zaczarowane fontanny zaczęły oblewać 
gości, a na domiar złego, sztuczne ognie przedwcześnie wystrzeliły, powodując pożar na scenie, która 
jakiś czas potem zapadła się.  
 
Ta noc kojarzona jest głównie z deportacją oburzonych gości, liczących na spędzenie chociaż trochę 
miłego w czasu, w czasach, gdy Lord Voldemort siał grozę wśród społeczności magicznej. 
 
Mówi się, że ta noc była największą klęską Celestyny Warbeck, bowiem to właśnie kłótnia jej chóru 
była powodem zniszczenia wieczoru. Ta sytuacja zakończyła karierę piosenkarki, a ta zajęła się 
hodowlą psidwaków. Do dzisiaj nikt nie zapomniał tego, jaką dobrą była piosenkarką. Mimo upływu 
wielu lat, w niektórych domach nadal słucha się jej płyt. 
 
Ta noc nie tylko dla Celestyny Warbeck była końcem kariery, ponieważ dzień po sytuacji na 
magicznym koncercie, Wizengamot zasugerował Haroldowi Minchumowi odejście na przedwczesną 
emeryturę. Czarodziej z trudem odszedł z pracy, jednak sam później przyznał w wywiadzie dla 
proroka, że nie był w stanie powstrzymać rosnącego w siłę Lorda Voldemorta. 
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2.3 Loch Ness 
Dom Potwora z Loch Ness jest znany nie tylko dla nas, ale również dla społeczności niemagicznej, 
która już od wielu lat próbuje dowieść jego istnienia. Na całe szczęście czarodzieje nie muszą za 
bardzo przykładać się do zamaskowania przebywającego tam stworzenia, ponieważ kelpie doskonale 
radzi sobie sam. Międzynarodowy rozgłos wśród mugoli na temat znajdującego się w jeziorze 
stworzenia, zaczął się 2 maja 1933 roku, za sprawą relacji właścicieli hotelu w Drumnadrochit - 
państwa Mackay, opublikowanej przez Alexandra Campbella w lokalnej gazecie „Inverness Courier”, 
zawierającej opis stworzenia podobnego do wieloryba spotkanego dnia 14 kwietnia tegoż roku. 
 
Za każdym razem gdy osoby badające jezioro natknęły się na jakiś trop, stworzenie przybierało postać 
małego zwierzęcia wodnego, dzięki czemu do dzisiaj w tamtejszych stronach pozostaje jedynie 
legendą. 
 
Również czarodziejom sprawia problem zbadanie stworzenia, dlatego i my niewiele wiemy o tym, w 
jaki sposób żyje i dlaczego ukrywa się przed ludźmi. Miałam już okazję zaobserwować Potwora z 
Loch Ness, przejeżdżając obok tego jeziora pociągiem, który pędził w stronę Hogwartu. Stworzenie 
uniosło swoją głowę na wysokość okien, budząc podziw tych młodszych, jak i starszych uczniów. 
Było to coś pięknego i niespotykanego, a z bliska w żadnym stopniu nie przypominało przerażającego 
potwora z głębin. 
 
Okolice jeziora zyskały atrakcję turystyczną, będącą źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców 
nadbrzeżnych miejscowości. Zdarzali się również czarodzieje, którzy robiąc zdjęcia kelpie, próbowali 
wyłudzić jak największe pieniądze od mugoli, co było jawnym złamaniem Kodeksu Tajności. Na 
szczęście w odpowiednią porę zareagowało Ministerstwo Magii, które w szybkim czasie ukarało 
sprawców całego zamieszania. 
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2.4 Zakazany Las 
Zakazany Las nie bez żadnego powodu jest zakazany i myślę, że każdy doskonale zdaje sobie z tego 
sprawę. Nawet ci, którzy tam wchodzą, robią to z pełną świadomością, że mogą już nie wyjść. W 
końcu czego można spodziewać się po miejscu, pełnym magicznych i zarazem niebezpiecznych 
stworzeń, mogących bez problemu zabić dorosłego czarodzieja. 
 
Według badań, które przeprowadziłam, w lesie znajduje się wiele gatunków, głównie są to centaury, 
akromantule, hipogryfy, testrale i jednorożce, lecz po dłuższym przyjrzeniu się temu miejscu, bez 
żadnego problemu można dojść do tego, iż mieszkańcami są również trolle oraz, czego byłam 
świadkiem, gryfy i sfinks. Nie zapominajmy jednak o tym, że puszcza ta jest rozległa i kryje w sobie 
wiele sekretów, dlatego prawdopodobnie nikt nie zbada jej w stu procentach. 
 
I choć wydaje się, że nazwa i wygląd odstraszą każdego śmiałka, który odważy się tam wejść, to tak 
naprawdę mają działanie przyciągające. To właśnie dlatego tak często dochodzi tam do sytuacji, przez 
które niejeden rodzic rozmyślał nad zabraniem swojego dziecka ze szkoły. Istotnym faktem jest to, iż 
dyrekcja nie ma wielkiego wpływu na to, co dzieje się w lesie, a uczniowie wchodzą tam z własnej, 
nieprzemyślanej głupoty. W końcu jak inaczej można nazwać narażanie swojego życia, dla krótkiej 
chwili zachwytu mrocznym lasem? 
 
Najciekawszymi istotami żyjącymi w lesie są centaury i pewnie każdy już dobrze wie, że jak 
dochodzi do sporu między nimi, a czarodziejami, to sprawcami zawsze, ale to zawsze byli ci, którzy 
byli w posiadaniu różdżek. Nasza historia zna już wiele przypadków nieposzanowania tego miejsca, 
czego dowodem są liczne pożary i kłótnie tych stworzeń z dyrekcją szkoły. 
 
Czarodzieje w końcu muszą to zrozumieć - Zakazany Las nie jest parkiem rozrywki, lecz rezerwatem, 
wypełnionym przez magiczne rośliny oraz stworzenia, łagodne i te mniej bezpieczne. Może warto 
przed próbą wejścia tam, zastanowić się trzy razy, czy naprawdę jest po co ryzykować swoim życiem. 
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3.1 Plas Teg - dom, w którym straszy 
Plas Teg to stara rezydencja zbudowana w stylu jakobińskim. Przez wiele lat była zamieszkiwana 
przez ród czystej krwi o nazwisku Trevor. Dom został wzniesiony w 1610 roku, czyli w czasach ich 
świetności i nabierania wpływów w świecie magii. Ich szczęście nie trwało długo, ponieważ mówi 
się, że Sir John Trevor naraził się Cadmusowi Malfoyowi, przez co między członkami obu rodów 
toczone były długie spory, mające na celu wzajemne wykurzenie się z terenów Wielkiej Brytanii. 
 
W pewnym momencie cała rodzina Trevorów została obarczona niebezpieczną klątwą. Umierali w 
szybkim czasie, aż w końcu przy życiu został tylko senior rodu, który czując się winny całej sytuacji, 
popełnił samobójstwo. 
 
Trevorowie mimo wszystko nie opuścili swoich ziem, ponieważ aż do dnia dzisiejszego nawiedzają 
tamtejsze tereny jako duchy. Co ciekawsze, tą samą rezydencją dowodzą obecnie mugole, 
organizujący tam liczne wycieczki. Turyści do dzisiaj myślą, że poruszające się żyrandole i zasłony to 
jedna z atrakcji, mająca na celu ich wystraszyć. 
 
Plas Teg jest również miejscem dla innych duchów, dlatego w nocy przelatując na miotle, można 
zauważyć palące się w domu świecie, a oprócz tego usłyszeć klasyczną muzykę, która rozbrzmiewa 
po całej rezydencji. 
 
Rezydencja Trevorów w żadnym stopniu nie naraża Kodeksu Tajności, a same duchy często 
zapraszają do biesiadowania również czarodziejów, którzy samotnie spędzają piątkowe wieczory. 
Miejsce magiczne, piękne i co najważniejsze, przepełnione miłą atmosferą. Warto też zapamiętać, iż 
jest to jedno z nielicznych historycznych miejsc, które mimo długiego czasu swojego istnienia, nadal 
stoi w jednej części.  
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PODZIĘKOWANIA 
 

Tym razem pragnę podziękować głównie państwu Trevor oraz mojemu trytoniemu przyjacielowi, 
Forkosowi. To właśnie oni przyczynili się do powstania tej książki, dzieląc się ze mną swoją własną 

historią. Pamiętajcie, Historia Magii jest bardzo ważną dziedziną, bowiem to dzięki niej wiemy, 
jakich błędów nie popełniać po raz drugi. 

 
Callidora Ellen Bowes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


