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Μετάφραση:
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Με τις ευχαριστίες μας στην Τζ. Κ. Ρόουλινγκ,
η οποία δημιούργησε αυτό το βιβλίο και παραχώρησε

γενναιόδωρα όλα τα δικαιώματά της
στη φιλανθρωπική οργάνωση Κόμικ Ριλίφ.
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γράψε επιτέλους καμιά ομάδα

της προκοπής στο βιβλίο μου,
Ουέσλι
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Π Ρ ΟΛ Ο γ ΟΣ

Αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή όταν ο Νιουτ Σκαμάντερ μού
ζήτησε να γράψω τον πρόλογο για ετούτη την ξεχωρι-

στή έκδοση του βιβλίου Φανταστικά Ζώα και Πού Βρίσκο-
νται. Το αριστούργημα του Νιουτ, ήδη από την πρώτη του
δημοσίευση, αποτελεί εγκεκριμένο εγχειρίδιο στη Σχολή
«χόγκουαρτς» για Μαγείες και Ξόρκια, και οπωσδήποτε
συνιστά την κυριότερη αιτία που οι μαθητές μας πάντοτε
επιτυγχάνουν άριστες επιδόσεις στις εξετάσεις για τη Φρο-
ντίδα των Μαγικών Πλασμάτων – κι όμως, δεν πρόκειται
για ένα βιβλίο προορισμένο να χρησιμεύει μονάχα μέσα
στην αίθουσα διδασκαλίας. Καμιά οικογένεια μάγων δε θα
θεωρούσε τη βιβλιοθήκη της πλήρη δίχως ένα αντίγραφο
των Φανταστικών Ζώων, με σελίδες ξεθωριασμένες και
τσαλακωμένες από τις τόσες γενιές που το έχουν ξεφυλλί-
σει για να μάθουν πώς να καθαρίζουν τον κήπο από τα χόρ-
κλαμπ, ή πώς να ερμηνεύουν τις θλιμμένες κραυγές των
Όγκιουρι, ή τον τρόπο να εκπαιδεύουν το μικρό τους Πάφ-
σκιν ώστε να μην πίνει νερό από την τουαλέτα.
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Ετούτη όμως η έκδοση έχει σκοπό υψηλότερο από τη
μόρφωση της κοινότητας των μάγων. για πρώτη φορά στην
ιστορία του εξαίρετου εκδοτικού οίκου Ομπσκούρους, ένας
από τους τίτλους του θα είναι διαθέσιμος και στους Μαγκλ.

Η προσπάθεια της Κόμικ Ριλίφ για την καταπολέμηση
μερικών από τις χειρότερες μορφές του ανθρώπινου πόνου
είναι πολύ γνωστή στον κόσμο των Μαγκλ, όπως επίσης
και στους συναδέλφους μου τους μάγους, στους οποίους
απευθύνομαι τώρα. Να είστε βέβαιοι, λοιπόν, ότι δεν ανα-
γνωρίζουμε μονάχα εμείς τη θεραπευτική δύναμη του γέ-
λιου. Οι Μαγκλ την ξέρουν επίσης πολύ καλά, και έχουν
αξιοποιήσει αυτό το δώρο με θαυμαστούς τρόπους, χρησι-
μοποιώντας το για να συγκεντρώνουν πόρους ώστε να σώ-
ζουν και να βελτιώνουν τη ζωή τους – πράγμα που αποτε-
λεί και δική μας φιλοδοξία στην άσκηση της μαγείας. Η Κό-
μικ Ριλίφ έχει εξοικονομήσει 800 εκατομμύρια λίρες από το
1985 (158.001.035 χρυσές γαλέρες, 8 Ασημένια δρεπάνια
και 2 χάλκινα Μαστίγια).

Τώρα, η κοινότητα των μάγων θα έχει την τιμή να συνει-
σφέρει στην προσπάθεια της Κόμικ Ριλίφ. Κρατάτε στα χέ-
ρια σας ένα αντίγραφο του βιβλίου που ανήκε στον ίδιο τον
χάρι Πότερ, συμπληρωμένο στα περιθώρια με τις εύθυμες
σημειώσεις εκείνου και των φίλων του. Αν και ο χάρι ήταν
κάπως διστακτικός στην προοπτική της ανατύπωσης του
βιβλίου με αυτήν τη μορφή, οι φίλοι μας στην Κόμικ Ριλίφ
πιστεύουν ότι οι μικρές χειρόγραφες προσθήκες θα ενισχύ-
σουν το διασκεδαστικό ύφος του βιβλίου. Ο κύριος Νιουτ
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Σκαμάντερ, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει συμφιλιωθεί με αυ-
τές τις ανελέητες γραφιστικές παρεμβάσεις στο αριστούρ-
γημά του, συμφωνεί επίσης.

Η παρούσα έκδοση των Φανταστικών Ζώων θα πωλεί-
ται στο Φλόρις και Μπλοτς, καθώς και στα βιβλιοπωλεία
των Μαγκλ. Όσοι Μάγοι επιθυμούν να κάνουν επιπλέον
δωρεές, μπορούν να απευθυνθούν στην Τράπεζα των Μά-
γων, γκρίνγκοτς (συμβουλευτείτε το ξωτικό γκρίπχουκ).

Πριν τελειώσω, ας προειδοποιήσω οποιονδήποτε έχει δια-
βάσει ως εδώ χωρίς να έχει αγοράσει το βιβλίο ότι το έχου-
με εφοδιάσει με Αντικλεπτική Κατάρα. Όμως, διαβεβαιώνω
και καθησυχάζω τους Μαγκλ αναγνώστες μας πως τα
αστεία πλάσματα που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες
είναι φανταστικά και δεν μπορούν να σας βλάψουν. Στους
μάγους λέω μονάχα το εξής: Draco dorm�ens nunquam t�t�l-
landus. γνωρίζετε καλά τι σημαίνει αυτό: Ποτέ μη γαργαλά-
τε δράκο που κοιμάται.

Άλµπους Ντάµπλντορ
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Ε Ι Σ Α γ Ω γ Η

Σ χ Ε Τ Ι Κ Α Μ Ε Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο

Το βιβλίο Φανταστικά Ζώα και Πού Βρίσκονται αποτελεί
καρπό μακροχρόνιων ερευνών και περιπλανήσεων. γυρ-

νώντας πίσω στον χρόνο, κοιτάζω εκείνο τον μικρό, εφτά-
χρονο μάγο, που περνούσε ώρες ολόκληρες στο δωμάτιό του
εξετάζοντας χόρκλαμπ, και τον ζηλεύω για τα θαυμαστά τα-
ξίδια που έμελλε να κάνει: στις πιο σκοτεινές ζούγκλες αλλά
και στις πιο άνυδρες ερήμους, σε πανύψηλες βουνοκορφές και
σε λασπερούς βάλτους, ο νεαρός εξερευνητής, γεμάτος χώ-
ματα και γρατζουνιές, μεγάλωνε παρατηρώντας τα ζώα που
περιγράφονται σ’ ετούτες τις σελίδες. Έχω επισκεφθεί κρυ-
ψώνες, λαγούμια και φωλιές σε πέντε ηπείρους, έχω κατα-
γράψει τις παράξενες συνήθειες των μαγικών ζώων σε τουλά-
χιστον εκατό χώρες, έχω δει με τα μάτια μου τη δύναμή τους,
έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. δυο τρεις φορές, επίσης,
χρειάστηκε να τα αποκρούσω με την τσίγκινη κανάτα μου.

Η πρώτη, παμπάλαια έκδοση των Φανταστικών Ζώων
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ήταν παραγγελία, το 1918, από τον εκδοτικό οίκο Ομπσκού-
ρους, συγκεκριμένα του εντιμότατου κυρίου Ογκούστους
γουόρμ, ο οποίος είχε την καλοσύνη να με ρωτήσει αν εν-
διαφερόμουν να συγγράψω ένα επίσημο και πλήρες ευρε-
τήριο μαγικών πλασμάτων. Τότε ήμουν μονάχα ένας απλός
υπάλληλος του Υπουργείου Μαγείας, και ενθουσιάστηκα
με την ιδέα ότι όχι μόνο θα συμπλήρωνα το πενιχρό μου ει-
σόδημα των δύο δρεπανιών την εβδομάδα, αλλά θα περ-
νούσα και τις διακοπές μου ταξιδεύοντας κι αναζητώντας
νέα είδη ζώων σε όλη τη γη. Τώρα πια, τα Φανταστικά Ζώα
έχουν φτάσει τις πενήντα δύο εκδόσεις.

Η εισαγωγή ετούτη έχει σκοπό να απαντήσει σε μερικές
από τις πιο συχνές ερωτήσεις που καταφθάνουν κάθε εβδο-
μάδα στο γραμματοκιβώτιό μου, ήδη από την πρώτη έκδο-
ση του 1927. Και ξεκινάω με την πιο σημαντική, και πιο θε-
μελιώδη, από αυτές τις ερωτήσεις: τι είναι μαγικό ζώο;

Τ Ι Ε Ι Ν Α Ι Μ Α γ Ι Κ Ο Ζ Ω Ο ;

Οορισμός της έννοιας «μαγικό ζώο» αποτελεί αντικεί-
μενο διαφωνίας εδώ και αιώνες. Αν και ίσως φανεί πα-

ράξενο σε κάποιους αρχάριους της Μαγικοζωολογίας, η κα-
λύτερη προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα
είναι να εξετάσουμε για λίγο τρία είδη μαγικών πλασμάτων.

Οι Λυκάνθρωποι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής

�����
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τους ως κανονικοί άνθρωποι (είτε μάγοι, είτε Μαγκλ). Μια
φορά τον μήνα, όμως, μεταμορφώνονται σε αιμοβόρα, τε-
τράποδα θηρία, με δολοφονικές προθέσεις και δίχως καμιά
ανθρώπινη συνείδηση.

Οι συνήθειες των Κενταύρων δεν είναι ανθρώπινες.
Ζουν στην άγρια φύση, δε θέλουν να φορούν ρούχα, προτι-
μούν να μην επικοινωνούν με τους μάγους ή τους Μαγκλ,
κι όμως η νοημοσύνη τους είναι ισάξια όλων.

Τα Τρολ διαθέτουν ανθρωπόμορφη εμφάνιση, περπατούν
στα δυο πόδια, μιλούν κάποιες λέξεις κι όμως είναι λιγότε-
ρο έξυπνα κι από τον πιο χαζό Μονόκερο. δεν έχουν καμιά
έμφυτη μαγική ικανότητα, παρά μονάχα μια τρομακτική κι
αφύσικη σωματική δύναμη.

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν: ποιο από τα παραπάνω πλά-
σματα θα αποκαλούσαμε «οντότητα», με την έννοια της νο-
μικής υπόστασης και του δικαιώματος για συμμετοχή και
άποψη στη διακυβέρνηση του μαγικού κόσμου, και ποιο θα
θεωρούσαμε «ζώο»;

Οι πρώιμες προσπάθειες για τον καθορισμό των μαγικών
πλασμάτων που θα έπρεπε να κατηγοριοποιηθούν ως «ζώα»
ήταν εξαιρετικά απλοϊκές.

Ο Μπέρντοκ Μαλντούν ο Κολλητσίδας, Αρχηγός του
Συμβουλίου των Μάγων1 τον 14ο αιώνα, όρισε με διάταγ-
μα ότι κάθε μέλος της κοινότητας των μάγων, το οποίο περ-

���

1. Το Συμβούλιο των Μάγων ήταν ο θεσμός που προηγήθηκε του
Υπουργείου Μαγείας.
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πατούσε στα δυο πόδια, θα απολάμβανε στο εξής τον χα-
ρακτηρισμό «οντότητα», ενώ όλα τα άλλα θα παρέμεναν
«ζώα». Μέσα σε ένα πνεύμα φιλίας και συνεργασίας, κάλε-
σε όλες τις «οντότητες» σε διάσκεψη κορυφής μαζί με τους
μάγους, ώστε να συζητήσουν τους νέους νόμους της κοι-
νότητας. διαπίστωσε με μεγάλη του λύπη ότι δεν είχε υπο-
λογίσει σωστά. Η αίθουσα της συνάντησης γέμισε ασφυ-
κτικά με καλικάντζαρους και ξωτικά, που κουβάλησαν μα-
ζί τους όποιο δίποδο μπόρεσαν να ξετρυπώσουν. Στην Ιστο-
ρία της Μαγείας, η Μπατίλντα Μπάγκσοτ διηγείται:

Επικράτησε πανδαιμόνιο: οι Ντίρικολ έκρωζαν,
τα Όγκιουρι έκλαιγαν γοερά, οι Φγούπερ τσίρι-
ζαν το ανελέητο, διαπεραστικό τραγούδι τους.
Καθώς οι μάγοι κι οι μάγισσες πάσχιζαν φιλότι-
μα να συμβουλευτούν τα χαρτιά που είχαν απλω-
μένα μπροστά τους, αμέτρητα Ξωτικά και Νε-
ραϊδούλες ζουζούνιζαν πάνω από τα κεφάλια
τους, χαχανίζοντας και φλυαρώντας. Ύστερα,
καμιά δεκαριά Τρολ άρχισαν να γκρεμίζουν για
διασκέδαση τους τοίχους με τα ρόπαλά τους, ενώ
μερικές γριές Στρίγκλες τριγύριζαν ύπουλα εδώ
κι εκεί ψάχνοντας παιδιά για να τα φάνε. Όταν
ο Αρχηγός του Συμβουλίου σηκώθηκε όρθιος για
να ανακοινώσει την έναρξη της διάσκεψης, γλί-
στρησε στην κοπριά ενός Πόρλοκ κι έφυγε από
την αίθουσα κακήν κακώς και βρίζοντας.
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Όπως βλέπουμε, το χαρακτηριστικό των δύο ποδιών δεν
αρκεί, ώστε να πούμε ότι ένα μαγικό πλάσμα μπορεί, ή θα
ήθελε, να δείξει ενδιαφέρον για τις υποθέσεις διακυβέρνη-
σης της κοινότητας των μάγων. Βαθιά πικραμένος, ο Μπέρ-
ντοκ Μαλντούν ορκίστηκε να μην ενθαρρύνει ποτέ ξανά τη
συμμετοχή άλλων μελών της κοινότητας εκτός των Μάγων
στο Συμβούλιο.

Η διάδοχος του Μαλντούν, η κυρία Ελφρίντα Κλαγκ η
Άπλυτη, δοκίμασε να προσδιορίσει ξανά τις «οντότητες»,
ελπίζοντας να δημιουργήσει στενότερους δεσμούς συνερ-
γασίας με τα υπόλοιπα μαγικά πλάσματα. Οι «οντότητες»,
δήλωσε, θα χαρακτηρίζονταν από τη χρήση της ανθρώπι-
νης γλώσσας. Συνεπώς, όλα τα πλάσματα που μπορούσαν
να γίνουν κατανοητά στα μέλη του Συμβουλίου προσκλή-
θηκαν να παρουσιαστούν στην επόμενη διάσκεψη. Αλλά
για ακόμη μια φορά υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Κάποια
Τρολ, που είχαν μάθει πέντε έξι απλές προτάσεις από τους
καλικάντζαρους, κατέφθασαν καμαρωτά κι άρχισαν να κα-
ταστρέφουν την αίθουσα όπως και πριν. Τα Τζάρβι γυρνο-
βολούσαν κάτω από τα τραπέζια, γρατζουνώντας και δα-
γκώνοντας τους αστραγάλους των καλεσμένων. Στο μετα-
ξύ, εμφανίστηκε μια πολυπληθής αντιπροσωπεία Φαντα-
σμάτων (που είχαν αποκλειστεί την εποχή του Μαλντούν,
με τη λογική ότι δεν περπατούσαν στα δυο πόδια αλλά γλι-
στρούσαν σαν αέρας). Σύντομα, όμως, τα Φαντάσματα
αποχώρησαν αγανακτισμένα. Αργότερα, εξέδωσαν ανακοί-
νωση με την οποία δήλωναν τη βαθύτατη δυσαρέσκειά
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τους επειδή «το Συμβούλιο έδινε όλη του την προσοχή στα
ζητήματα των ζωντανών, αλλά αδιαφορούσε παντελώς για
τους πεθαμένους».

Οι Κένταυροι, χαρακτηρισμένοι «ζώα» επί αρχηγίας Μαλ-
ντούν, αλλά πλέον «οντότητες» με τα δεδομένα της κυρίας
Κλαγκ, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για τον αποκλεισμό των γοργονανθρώπων, οι οποίοι
έξω από το νερό ήταν ακατανόητοι αφού μιλούσαν μόνο τη
γοργονική γλώσσα.

Πέρασαν πολλά χρόνια ώσπου να διατυπωθούν ορισμοί
αποδεκτοί από την πλειοψηφία της κοινότητας των μάγων.
Το 1811, ο γκρόγκαν Σταμπ ο Κοντοστούπης, νεοδιορισμέ-
νος Υπουργός Μαγείας, διακήρυξε ότι «οντότητα» θα ονο-
μαζόταν «οποιοδήποτε πλάσμα είχε νοημοσύνη τέτοια ώστε
να κατανοεί τους νόμους του Συμβουλίου και να συμμετέ-
χει υπεύθυνα στη διαμόρφωσή τους».2 Οι αντιπρόσωποι
των Τρολ διατάχθηκαν να εξεταστούν χωρίς τη συνοδεία
Καλικάντζαρων, και φυσικά κρίθηκαν ανίκανοι να επικοι-
νωνήσουν. Συνεπώς χαρακτηρίστηκαν «ζώα», παρά την αν-
θρώπινη περπατησιά τους. Οι γοργονάνθρωποι, μέσω της
βοήθειας μεταφραστών, ονομάστηκαν για πρώτη φορά
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2. Έγινε όμως εξαίρεση για τα Φαντάσματα, τα οποία διαμαρτυρή-
θηκαν ότι ήταν ένδειξη αναισθησίας να καταχωριστούν ως «οντότη-
τες» αφού, προφανώς, αποτελούσαν «πρώην όντα». Έτσι, ο Σταμπ δη-
μιούργησε τις τρεις διευθύνσεις του Τμήματος Ρύθμισης και Ελέγχου
Μαγικών Πλασμάτων, οι οποίες διατηρούνται μέχρι σήμερα: τη διεύ-
θυνση Κτηνών, τη διεύθυνση Όντων και τη διεύθυνση Πνευμάτων.
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«οντότητες». Οι Νεραϊδούλες, τα Ξωτικά και τα γνωμικά,
αν και ανθρωπόμορφα είδη, εντάχθηκαν τελεσίδικα στην
κατηγορία των «ζώων».

Βέβαια, το ζήτημα ουσιαστικά δεν έληξε ποτέ. Όλοι
γνωρίζουμε τις ακρότητες ορισμένων, οι οποίοι υποστηρί-
ζουν ότι «ζώα» θα έπρεπε να θεωρούνται ακόμη και οι
Μαγκλ. Ξέρουμε, αντίθετα, ότι οι Κένταυροι αρνούνται
την ετικέτα της «οντότητας» και απαιτούν να ονομάζονται
«ζώα»3. για τους Λυκανθρώπους, εδώ και χρόνια, οι χαρα-
κτηρισμοί «οντότητα» και «ζώο» εναλλάσσονται κάθε τό-
σο. Καθώς γράφω ετούτη την εισαγωγή, υπάρχει ένα γρα-
φείο Υποστήριξης Λυκανθρώπων στη διεύθυνση Όντων,
ενώ το Ληξιαρχείο Λυκανθρώπων και η Μονάδα Αιχμαλώ-
τισης Λυκανθρώπων ανήκουν στις αρμοδιότητες της διεύ-
θυνσης Κτηνών. Αρκετά πλάσματα υψηλής νοημοσύνης
κατατάσσονται στα «ζώα», επειδή αδυνατούν να ξεπερά-
σουν τα βάρβαρα ένστικτά τους. Οι Ακρομαντούλες και οι
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3. Οι Κένταυροι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την ένταξή τους
στην κατηγορία των «οντοτήτων», όπου συμπεριλαμβάνονταν πλά-
σματα όπως οι γριές ανθρωποφάγες Στρίγκλες και οι Βρικόλακες, και
δήλωσαν ότι θα φρόντιζαν τις υποθέσεις τους μόνοι τους, ανεξάρτη-
τα από τους μάγους. Έναν χρόνο αργότερα, την ίδια απόφαση πήραν
και οι γοργονάνθρωποι. Το Υπουργείο Μαγείας δέχτηκε την απαίτη-
σή τους με απροθυμία. Αν και υπάρχει ακόμη γραφείο Κενταύρων στη
διεύθυνση Κτηνών του Τμήματος Ρύθμισης και Ελέγχου Μαγικών
Πλασμάτων, κανένας Κένταυρος δεν το επισκέφθηκε ποτέ. Μάλιστα,
η φράση «είσαι για το γραφείο Κενταύρων» έχει γίνει πλέον ιδιωμα-
τισμός που σημαίνει «θα σε απολύσουν».
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Μάντικορ έχουν την ικανότητα της ανθρώπινης ομιλίας,
όμως θα κατασπαράξουν αμέσως όποιον άτυχο βρεθεί κο-
ντά τους. Η Σφίγγα επίσης μιλάει, αλλά μονάχα με γρίφους
και αινίγματα, και γίνεται βίαιη όταν δεν παίρνει σωστή
απάντηση.

Στις επόμενες σελίδες, σε κάθε περίπτωση που ακόμη
υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με την κατάταξη ενός πλάσμα-
τος, έχω κάνει την ανάλογη σημείωση στο λήμμα που το
αφορά.

Ας ασχοληθούμε τώρα με την επόμενη σημαντική ερώ-
τηση που όλοι οι μάγοι και οι μάγισσες θέτουν πιο συχνά,
σε κάθε συζήτηση Μαγικοζωολογίας: γιατί οι Μαγκλ δεν
αντιλαμβάνονται αυτά τα πλάσματα;

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Η Α Ν Α Φ Ο ΡΑ

Σ Τ Ι Σ γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ω Ν Μ Α γ Κ Λ

γ Ι Α ΤΑ ΦΑ Ν Τ Α Σ Τ Ι Κ Α Ζ Ω Α

Πολλοί μάγοι θα εκπλαγούν αν μάθουν ότι οι άνθρωποι
δεν ήταν πάντα εντελώς ανίδεοι για τα μαγικά ή τε-

ρατώδη πλάσματα που εμείς με τόσο κόπο προστατεύουμε
και κρύβουμε. Μια σύντομη ματιά στη ζωγραφική και τη
λογοτεχνία του Μεσαίωνα αποκαλύπτει ότι πολλά από τα
πλάσματα, που τώρα οι Μαγκλ θεωρούν ανύπαρκτα, τότε
ανήκαν στην πραγματικότητά τους: ο δράκος, ο γρύπας, ο
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ψεύτη
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Μονόκερος, ο Φοίνικας, ο Κένταυρος. Αυτά και αρκετά άλ-
λα συναντάμε σε έργα των Μαγκλ εκείνης της περιόδου, αν
και συνήθως με σχεδόν κωμικές ανακρίβειες.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική μελέτη των μεσαιωνικών
αναφορών και απεικονίσεων δείχνει ότι τα περισσότερα μα-
γικά ζώα είτε ξέφυγαν εντελώς από την αντίληψη των
Μαγκλ, είτε συγχέονταν λανθασμένα με άλλα, κανονικά
ζώα. Παραθέτω ένα απόσπασμα που διασώθηκε από το χει-
ρόγραφο κάποιου Αδελφού Βενέδικτου, Φραγκισκανού μο-
ναχού από το γούστερσαϊρ:

Σήμερον την πρωίαν, καθώς περιδιάβαζα εις τον
κήπον με τα βότανα, έξαφνα έσπρωξα τον θά-
μνον του βασιλικού και ανεκάλυψα εν κουνά-
βιον τεραστίου μεγέθους, το οποίον μάλιστα δεν
ετράπη εις φυγήν ούτε εκρύφθη ως συνήθως, αλ-
λά όρμησεν επάνω μου και με εγκρέμισεν κάτω
εις το έδαφος, κραυγάζοντας με ανθρώπου λα-
λιάν και λυσσώδην οργήν: «Πίσω και σ’ έφαγα,
καραφλέ!» Ακολούθως, εδάγκωσεν την μύτην
μου με τέτοιαν μοχθηρίαν, που αιμορραγούσα επί
ώρες πολλές. Ο Ηγούμενος δεν ημπορούσε να πι-
στεύσει ότι εσυνάντησα εν κουνάβιον που ομι-
λούσε, και με ηρώτησεν εάν είχα φάγει κρυφά δι-
πλήν μερίδαν από την σούπαν μανιταριών του
Αδελφού Βονιφάτιου. Επειδή όμως είδε την μύ-
την μου πόσο ήτο πρησμένη και αιματωμένη,
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Σχεδόν σε κάθε σπιτικό μάγων της χώρας μας υπάρχει 
και ένα αντίγραφο του βιβλίου ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ 

ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ. Τώρα, και οι Μαγκλ έχουν πλέον 
την ευκαιρία να ανακαλύψουν πού ζει το Πεντάποδο, 

τι τρώει το Πάφσκιν και γιατί δεν είναι σοφό 
να αφήνουμε γάλα στη βεράντα για το Ναρλ. 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν 
στη φιλανθρωπική οργάνωση Κόμικ Ριλίφ, πράγμα 

που σημαίνει ότι κάθε ευρώ, λίρα ή Χρυσή Γαλέρα που 
θα ξοδέψετε για να το αγοράσετε θα συμβάλει σε θεαματικά 
αποτελέσματα, ανώτερα ακόμη κι από τις δικές μας μαγικές 

δυνάμεις. Αν, πάντως, δε νομίζετε ότι αυτό είναι καλός 
λόγος για να αποχωριστείτε τα πολύτιμα χρήματά σας, 

τότε ελπίζω κι εγώ ότι οι περαστικοί μάγοι θα είναι 
πιο συμπονετικοί από εσάς στην περίπτωση 

που θα δουν έναν Μάντικορ να σας κυνηγάει. 
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