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Peaaegu kümme aastat oli möödunud päe
vast, mil Dursleyd olid är ganud ja leid

nud majatrepilt oma sugulase, kuid Privet 
Drive pol nud peaaegu üldse muutunud. Tõu
sev päike valgustas neidsamu hoolitsetud 
eesaedasid ja pani särama vaskse number 
nelja Durs leyde välisuksel; see hiilis nende 
elutuppa, mis oli peaaegu täpselt sama
sugune, nagu see oli olnud tol õhtul, kui 
härra Dursley oli kuulnud neid hirmutavaid 
uudiseid öökullidest. Ainult fotod ka mina
simsil näitasid, kui palju aega oli tegelikult 
möödunud. Küm me aastat tagasi oli olnud 
palju pilte millestki, mis nägi välja nagu suur 
roosa rannapall, eri värvi tuttmüts peas – aga 
Dudley Dursley ei olnud enam imik ning 
nüüd oli fotodel näha suur blond poiss, kes 

sõitis oma esimese jalgrattaga, laadal karus
selliga, mängis isa ga arvutimängu, lasi end 
emal kallistada ja suudelda. Toas polnud ain
satki viidet sellele, et majas elas veel teinegi 
poiss.

Ometi oli Harry Potter ikka veel seal ja 
magas hetkel, kuid mit te kauaks. Tema tädi 
Petunia oli ärganud ning tema kile hääl oligi 
päeva esimene hääl.

„Üles! Tõuse üles! Kohe!”
Harry ärkas võpatades. Tädi koputas 

uuesti uksele.
„Üles!” kriiskas ta. Harry kuulis, kuidas 

tädi köögi poole läks, ning siis oli kuulda, 
kuidas ta panni pliidile pani. Harry keeras 
end selili ning püüdis meenutada unenägu, 
mida ta oli näinud. See oli olnud tore 
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unenägu. Selles oli lendav mootorratas. Tal 
oli imelik tunne, nagu oleks ta seda unenägu 
ennegi näinud.

Tädi oli uuesti ukse taga.
„Kas sa oled juba üleval?” nõudis tädi. 
„Peaaegu,” vastas Harry.
„No hakka liigutama, ma tahan, et sa liha 

valvaksid. Ja vaata, et sa seda kõrbema ei lase, 
ma tahan, et Duddy sünnipäeval oleks kõik 
täiuslik.”

Harry oigas.
„Mida sa ütlesid?” kähvas tädi läbi ukse. 
„Ei midagi, ei midagi…”
Dudley sünnipäev – kuidas ta selle unus

tada võis? Harry tõu sis aeglaselt voodist ja 
hakkas sokke otsima. Ta leidis ühe paari 
voodi alt, ning võtnud ühe soki pealt ämbliku 
ära, tõmbas ta need jalga. Harry oli ämbli
kega harjunud, sest trepialune konku oli neid 
täis ja just seal ta magaski.

Kui ta oli end riidesse pannud, läks ta läbi 
esiku kööki. Lauda polnud Dudley kõigi 
sünni päevakingituste all peaaegu nähagi. 
Näis, et Dudley oli saanud soovitud uue 
arvuti, rääkimata teisest telerist ja võidu
sõidujalgrattast. Miks täpselt Dudley võidu
sõidu jalgratast tahtis, jäi Harryle mõista
tuseks, sest Dudley oli väga paks ja vihkas 
sporti – kui see muidugi kellegi teise löömist 
ei tä hendanud. Dudley lemmikpoksikott oli 
Harry, kuid ta ei saanud Harryt sageli kätte. 
Harry ei näinud küll selle järgi välja, aga ta 
oli väga väle.

Võibolla oli sel mingi seos pimedas 

konkus elamisega, aga Harry oli alati olnud 
oma ea kohta väike ja kondine. Ta nägi välja 
veel väiksem ja kondisem, kui ta tegelikult 
oli, sest tal olid selgapa nemiseks ainult Dud
ley vanad rõivad, aga Dudley oli temast um bes 
neli korda suurem. Harryl oli kõhn nägu, 
kondised põlved, mustad juuksed ja särav
rohelised silmad. Ta kandis ümmargusi 
prille, mis olid ohtra teibiga kinnitatud, sest 
Dudley oli talle mitu korda vastu nina viruta
nud. Ainus, mis Harryle tema välimuses 
meeldis, oli väga peenike välgunoole kujuline 
arm laubal. Tal oli see olnud nii kaua, kui ta 
mäletas, ning esimene küsimus, mida ta enda 
mäletamist mööda üldse tädi Petuniale esi
tas, käiski selle kohta, kuidas ta selle armi 
oli saanud.

„Autoavariis, kui su vanemad surma said,” 
oli tädi vastanud. „Ja ära esita küsimusi.”

Ära esita küsimusi – see oli esimene reegel, 
kui tahtsid Dursleyde juures rahulikult elada.

Kui Harry lihatükke keeras, tuli kööki onu 
Vernon.

„Kammi oma juuksed ära!” haugatas ta 
hommikuse tervituse asemel.

Umbes korra nädalas heitis onu Vernon 
pilgu üle oma ajalehe ning karjus, et Harryl 
tuleb juukseid lõigata. Harryl oli ilmselt roh
kem juukseid lõigatud kui ülejäänud tema 
klassi poistel ühtekok ku, aga sellest polnud 
kasu, tema juuksed lihtsalt kasvasid nii
moo di – lopsakalt.

Selle aja peale, kui Dudley emaga kööki 
jõudis, praadis Harry mune. Dudley oli väga 
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onu Vernoni moodi. Tal oli suur roosa nägu, 
vähevõitu kaela, pisikesed vesised silmad ja 
paksud blondid juuk sed, mis katsid siledalt 
tema juhmi paksu pead. Tädi Petunia ütles 
sageli, et Dudley näeb välja nagu väike ing
like – Harry ütles sageli, et Dudley näeb välja 
nagu parukaga siga.

Harry pani taldrikud praetud muna ja 
lihaga lauale ning seda polnud kerge teha, 
sest laual polnud eriti ruumi. Dudley aga 
luges samal ajal oma kingitusi kokku. Tema 
nägu venis pikaks.

„Kolmkümmend kuus,” ütles ta emale ja 
isale pilku tõstes. „Kaks tükki vähem kui 
eelmisel aastal.”

„Kallis, sa ei lugenud tädi Marge’i kingi
tust, vaata, see on siin issi ja emme suure 
kingituse all.”

„Hüva, siis kolmkümmend seitse,” ütles 
Dudley näost puneta ma hakates. Harry, kes 
sai aru, et Dudley tuju läheb kohe pahaks, 
hakkas nii kiiresti kui suutis oma toitu kugis
tama, sest Dudley võis laua ümber lükata.

Ilmselt haistis ka tädi Petunia ohtu, sest 
ta lausus kärmesti: „Ja kui me täna välja 
läheme, ostame sulle veel kaks kingitust. 
Kui das see sulle meeldib, kullake? Veel kaks 

kingitust. Kas see so bib?”
Dudley mõtles hetke. 

Tundus, et see oli talle 
raske. Lõpuks lau  

sus ta aeglaselt: 

„Nii et mul on siis kolm
kümmend… kolm  
küm mend…”

„Kolmkümmend üheksa, 
pisike,” aitas tädi Petunia.

„Ah soo!” Dudley istus raskelt 
ning krahmas kõige lähema paki. 
„Olgu siis peale.”

Onu Vernon kihistas naerda.
„Väike krants tahab oma raha eest täis

värki saada, täpselt nagu isa. Tubli, Dudley!” 
Ta sasis Dudleyl juukseid.

Sel hetkel helises telefon ning tädi Petu
nia läks sellele vastama, Harry ja onu Ver
non vaatasid aga, kuidas Dudley kooris 
paberist lahti võidusõidujalgratta, filmi
kaamera, kaugjuhtimisega lennuki, kuus
teist uut arvutimängu ja videomagneto  
foni. Ta rebis parajasti paberit kullast käe
kella ümbert, kui tädi Petunia telefoni juu
rest ta gasi tuli, nägu ühekorraga vihane ja 
murelik.

„Halvad uudised, Vernon,” ütles ta. 
„Proua Figg murdis jalaluu. Ta ei saa teda 
enda juurde võtta.” Ta jõnksatas peaga Harry 
poole.

Dudley suu vajus õudusest lahti, kuid 
Harry süda hüppas rin nus. Igal aastal 
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Dudley sünnipäeval viisid vanemad tema ja 
ühe sõbra päevaks lõbustusparkidesse, ham
burgeribaaridesse või kin no. Igal aastal jäeti 
Harry proua Figgi, hullu vana daami juurde, 
kes elas kahe tänavavahe kaugusel. Harry ei 
tahtnud seal olla. Ter ve maja lehkas kapsast 
ning proua Figg sundis teda vaatama kõigi 
kasside pilte, kes tal olid kunagi olnud.

„Mis siis nüüd?” küsis tädi Petunia, vaa
dates maruvihaselt Harryle otsa, otsekui 
oleks tema selle korraldanud. Harry teadis, 
et tal peaks kahju olema, et proua Figg jala
luu murdis, aga see pol nud kerge, kui ta tule
tas endale meelde, et ta peab nüüd Miisu, 
Täpi, Intsu ja Nurri pilte alles aasta pärast 
uuesti vaatama.

„Me võime Marge’ile helistada,” pakkus 
onu Vernon.

„Ära räägi rumalusi, Vernon, ta ei salli 
seda poissi.” 

Dursleyd rääkisid Harryst sageli nii, nagu 
teda ei olekski toas olnud – või pigem, nagu 
ta oleks olnud mingi väga vastik elukas, nagu 
nälkjas, kes nende jutust aru ei saa.

„Kuidas oleks selle, kuidas tema nimi 
oligi, sinu sõbrannaga –  Yvonne’iga?”

„Puhkab Mallorcal,” nähvas tädi Petunia.
„Te võite mind lihtsalt siia jätta,” pistis 

Harry lootusrikkalt va hele (ta saaks vaadata 
telerist vahelduse mõttes seda, mida ta 
ta hab, ning võibolla prooviks ta isegi Dud
ley arvutit).

Tädi Petunial oli niisugune nägu, nagu 
oleks ta just sidruni alla neelanud.

„Ja siis tuleme tagasi ja leiame, et majast 
on ainult varemed jä rel,” torises ta vihaselt.

„Ma ei lase maja õhku,” ütles Harry, aga 
teda ei kuulatud.

„Ilmselt saaksime ta loomaaeda kaasa 
võtta,” ütles tädi Petunia aeglaselt, „… ja 
autosse jätta…”

„Auto on uus, sinna ta küll üksi istuma ei 
jää…”

Dudley hakkas valjusti nutma. Tegelikult 
ta päriselt ei nutnud, ta ei olnud enam mitu 
aastat nutnud, aga ta teadis, et kui ta näo 
krimpsu tõmbab ja lõugama hakkab, annab 
ema talle kõik, mida ta tahab.

„PisiDuddykene, ära nuta, emme ei lase 
tal sinu tähtsat päeva ära rikkuda!” hüüdis 
tädi Petunia ja haaras poja käte 
vahele.

„Ma… ei… taha… et… 
ta… tuleb!” lõugas Dudley 
haledate teeseldud nuuksete 
vahel. „Ta rrikub alati kõik ära!” 
Ta irvitas Harryle õelalt ema käte 
varjust.

Just siis 
helises ukse
kell. „Püha 
jumal, nad 
on juba siin!” 
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hädal das tädi Petunia – ja hetk hiljem tuli 
tuppa Dudley parim sõber Piers Polkiss oma 
emaga. Piers oli kõhetu rotinäoga poiss. 
Tema hoidis tavaliselt ohvritel käsi selja taga, 
kui Dudley neid peksis. Dudley jättis otse
kohe nutu teesklemise.

Pool tundi hiljem istus Harry, kes ei suut
nud oma õnne usku da, koos Piersi ja Dud
leyga Dursleyde auto tagaistmel ja oli esi mest 
korda elus teel loomaaeda. Tädi ja onu ei 
olnud suutnud mõelda, mida muud temaga 
teha, aga enne sõitma hakkamist oli onu 
Vernon Harry kõrvale tõmmanud.

„Ma hoiatan sind,” ütles ta oma suurt 
punetavat nägu Harry nina alla torgates, „ma 
hoiatan sind nüüd, poiss –, katsu sa ainult 
mingi lollusega hakkama saada, millega 
tahes – ja sa istud jõulude ni oma konkus!”

„Ma ei tee midagi,” ütles Harry, „ausalt…”
Aga onu Vernon ei uskunud teda. Keegi ei 
uskunud teda kuna gi.

Häda oli selles, et Harry juuresolekul 
juhtus tihti kummalisi asju, ning sellest 
polnud mingit kasu, kui ta ütles Dursley
dele, et tema neid esile ei kutsunud.

Kord, kui tädi Petunia oli sellest tüdi
nud, et Harry tuli juuksuri juurest 

tagasi, nagu ta ei olekski seal 
käinud, võttis 
ta köögikäärid 
ja pügas poisi 

juuksed nii 
lühikeseks, et 
ta oli peaaegu 

kiilas, ainult ette oli jäetud tukk „selle 
hirmsa armi varjamiseks”. Dudley naeris 
ennast peaaegu ogaraks, aga Harry veetis 
unetu öö, kujutledes, kuidas ta läheb järg
misel päeval kooli, kus tema üle lohvakate 
riie te ja teibiga kinnitatud prillide pärast 
juba nagunii naerdi. Järgmi sel hommikul 
oli ta aga üles tõusnud ja leidnud, et tema 
juuksed on täpselt sellised, nagu need olid 
olnud, enne kui tädi Petunia need ära pügas. 
Selle eest oli ta nädalaks konkusse jäetud, 
kuigi ta oli püüdnud rääkida, et ta ei oska 
seletada, kuidas juuksed nii kiiresti tagasi 
olid kasvanud.

Teisel korral oli tädi Petunia üritanud 
sundida teda kandma Dudley vastikut vana 
sviitrit (pruun oranžide tupsudega). Mida 
enam tädi seda tal üle pea püüdis tõmmata, 
seda väiksemaks näis sviiter jäävat, kuni 
lõpuks oleks see selga läinud käpiknukule, 
aga kindlasti mitte Harryle. Tädi Petunia 
jõudis otsusele, et ilmselt oli sviiter pesus 
kokku läinud, ning Harry ei saanud tema 
suureks kergenduseks karistada.

Teiselt poolt aga oli tal hirmsaid pahan
dusi, kui ta leiti kooli köögi katuselt. Dudley 
kamp oli teda taga ajanud nagu tavaliselt, kui 
Harry istus järsku nii iseenda kui ka teiste 
imestuseks korstna otsas. Dursleyd olid saa
nud Harry direktrissilt väga pahase kirja, 
kus oli öeldud, et Harry ronib koolimaja 
otsas. Aga tema oli püüdnud vaid (nagu ta ka 
oma konku lukus ukse tagant onu Vernonile 
karjus) köögiukse taga olevate suurte 
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prügikastide taha hüpata. Harry oletas, et 
ilmselt viis tuulehoog ta poole hüp pe pealt 
kaasa.

Aga täna ei saanud midagi viltu minna. 
Selle nimel, et veeta päev kusagil mujal kui 
koolis, oma konkus või proua Figgi kapsa
lõhnalises elutoas, võis isegi Dudley ja Piersi 
seltsis olla.

Autot juhtides kurtis onu Vernon kogu aeg 
tädi Petuniale. Talle meeldis kurta iga
suguste asjade üle: töökaaslased, Harry, 

linna nõukogu, Harry, pank ja Harry olid 
ainult mõned lemmikteemad. Sel hommikul 
ei meeldinud talle mootorrattad.

„… kihutavad nagu hullud, igasugused 
noored pätid,” ütles ta, kui üks mootorratas 
neile järele jõudis.

„Ma nägin unes mootorratast,” ütles 
Harry, sest see meenus talle äkitselt. „See 
lendas.”

Onu Vernon oleks peaaegu eessõitvale 
autole otsa sõitnud. Ta pöördus istmel ringi 
ja röögatas, nägu nagu hiiglaslik vuntsidega 
peet: „MOOTORRATTAD EI LENDA!”

Dudley ja Piers itsitasid.
„Ma tean, et ei lenda,” vastas Harry. „See 

oli ainult unenägu.”
Aga ta kahetses, et oli midagi öelnud. Kui 

Dursleydele üldse miski asi veel vähem 
meeldis kui küsimuste esitamine, siis see, 
kui ta rääkis millestki, mis käitus teisiti 
kui peaks, olgugi et tegu oli ainult unenäoga 
või isegi naljapildiga – nad paistsid arvavat, 
et see võib talle ohtlikke mõtteid pähe 
panna.

Oli väga päikeseline laupäev ning looma
aed oli täis perekondi. Dursleyd ostsid Dud
leyle ja Piersile sissekäigu juures suured 
šoko laadijäätised ning et nad ei jõudnud 
Harryt eemale kiirustada, enne kui naeratav 
naine jäätiseautos oli talt küsinud, mida ta 
ta hab, siis ostsid nad talle odava sidruni 
pulkkompveki. See ei ole ka paha, mõtles 
Harry seda lakkudes, kui nad vaatasid, kui
das gorilla pead kratsis ja oli kangesti 
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Dudley moodi, ainult selle vahega, et tal ei 
olnud heledaid juukseid.

Harryl oli üle pika aja üks tore hommik. 
Ta katsus kõndida Durs leydest pisut eemal, 
et Dudley ja Piers, keda loomad lõuna ajaks 
juba tüütama hakkasid, ei otsiks vaheldust 
oma lemmikhar rastusest, ja nimelt tema 
togimisest. Nad sõid loomaaia restoranis 
ning kui Dudley hakkas jonnima, sest tema 
puuvilja ja jäätise magustoit ei olnud piisa
valt suur, ostis onu Vernon pojale uue ning 
Harryl lubati eelmine lõpuni süüa.

Nagu Harry pärast mõtles, oli see kõik 
liiga ilus, et kaua kesta, ja ta oleks pidanud 
seda teadma.

Pärast lõunat läksid nad roomajate majja. 
Seal oli jahe ja hämar ning seintes olid rida
misi valgustatud aknad. Klaasi taga libisesid 
ja roomasid üle puutükkide ja kivide igasugu 
sisalikud ja maod. Dudley ja Piers tahtsid 
näha suuri mürgiseid kobrasid ning jäme
daid, inimesi surnuks pigistavaid püütoneid. 
Dudley leidis kiiresti kõige suurema mao 
terves majas. See oleks võinud mässida end 
kaks korda ümber onu Vernoni auto ja litsuda 
selle prügikastiks –  aga praegu ei paistnud 
maol selleks tuju olevat. Tegelikult magas 
madu sügavasti.

Dudley seisis, nina vastu klaasi surutud, 
ja vahtis läikivaid pruune keermeid.

„Aja ta liikuma,” virises ta isa poole pöör
dudes. Onu Vernon koputas vastu klaasi, 
kuid madu ei liigahtanudki.

„Uuesti!” käskis Dudley. Onu Vernon 

tagus sõrmenukkidega teravalt vastu klaasi, 
aga madu jätkas oma uinakut.

„Küll on igav,” kurtis Dudley. Ta läks jalgu 
lohistades eemale.

Harry läks akvaariumi ette ning silmitses 
madu pingsalt. Ta ei oleks imestanud, kui 
madu ise oleks igavusest surnud – ainsaks 
seltsiks lollid inimesed, kes terve päeva sõr
medega vastu klaasi trummeldavad ja teda 
segavad. See oli hullem kui magada trepi
aluses konkus, kus ainsaks külaliseks oli 
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tädi Petunia, kes hom mikul äratuseks vastu 
ust tagus – tema sai vähemasti ülejäänud 
majas ka käia.

Madu tegi äkitselt oma helmetaolised sil
mad lahti. Ta tõstis aeglaselt, väga aeglaselt 
pea, kuni ta silmad olid Harry silmadega 
kohakuti.

Madu pilgutas silma.
Harry vahtis talle vastu. Siis vaatas ta kii

resti ringi, et näha, kas keegi teda jälgib. Ei 
jälginud. Ta vaatas uuesti maole otsa ja pilgu
tas ka silma.

Madu jõnksatas peaga onu Vernoni ja 
Dudley poole ning tõstis siis silmad lae 
poole. Ta saatis Harryle pilgu, mis ütles 
täiesti sel gelt: „Nii on see kogu aeg.”

„Ma tean,” pomises Harry läbi klaasi, 
kuigi ta ei olnud kindel, kas madu teda kuu
leb. „Ilmselt on see tõesti tüütu.”

Madu noogutas energiliselt.
„Kust sa üldse pärit oled?” küsis Harry.
Madu osutas sabaga väikese sildi poole 

klaasakna kõrval. Har ry silmitses seda.
Kuningboa, Brasiilia.
„Kas seal oli mõnus?”
Kui madu pead raputas, pani kurdistav 

kisa Harry selja taga nad mõlemad hüppama. 
„DUDLEY! HÄRRA DURSLEY! TULGE JA 
VA ADAKE SEDA MADU! SEE ON USKU
MATU, MIDA TA TEEB!”

Dudley taarus nii kiiresti lähemale kui 
suutis.

„Kasi eest!” käsutas ta Harryle ribidesse 
virutades. Harry kuk kus ootamatust hoobist 

betoonpõrandale. Järgnev toimus nii kii
resti, et keegi ei näinud, kuidas see toimus – 
ühel hetkel kummar dusid Piers ja Dudley 
päris klaasi lähedale, järgmisel hetkel olid 
nad õudusest röögatades tagasi karanud.

Harry ajas end istuli ja ahhetas, sest 
kuningboa terraariumi esi klaas oli haihtu
nud. Suur madu keris ennast vilkalt lahti ja 
vinger das põrandale – kõikjal roomajate 
majas hakkasid inimesed karju ma ja jooksid 
väljapääsude poole.

Kui madu kiiresti Harryst mööda libises, 
oleks Harry võinud vanduda, et vaikne sisi
sev hääl ütles: „Brasiilia, nüüd ma tulen… 
Aitähhh, amigo!”

Roomajate maja valvur oli vapustatud.
„Aga klaas,” kordas ta üha, „kuhu see 

klaas kadus?”
Loomaaia direktor ise tegi tädi Petuniale 

tassi kanget ja magu sat teed ning palus kor
duvalt vabandust. Piers ja Dudley olid või
melised üksnes putrama. Nii palju kui Harry 
oli näinud, ei olnud madu teinud muud kui 
napsanud neid möödudes mänglevalt kan
nast, aga kui nad lõpuks kõik uuesti onu  
Vernoni autos olid, rääkis Dudley neile, kui
das madu oli tal peaaegu jala otsast ham 
musta nud, Piers aga vandus, et boa oli üri
tanud teda surnuks muljuda. Aga vähemalt 
Harryle oli kõige hullem see, et kui Piers 
rahunes piisavalt, siis ütles ta: „Harry rääkis 
temaga, eks ole, Harry?”

Onu Vernon ootas, kuni Piers oli kenasti 
koju läinud, ning võt tis siis Harry käsile. Ta 
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oli nii vihane, et ei suutnud õieti rääkidagi. 
Tal läks korda öelda „Kao – konku – seal – ei 
süüa,” aga siis vajus ta toolile ning tädi Petu
nia pidi talle jooksuga suure klaasitäie brän
dit tooma.

 
*

Hulk aega hiljem lebas Harry oma pimedas 
konkus ja kahetses, et tal ei olnud kella. Ta 
ei teadnud, mis kell on, ega saanud olla kin
del, et Dursleyd juba magavad. Enne seda ei 
võinud ta kööki süüa otsima hiilimisega ris
kida.

Ta oli elanud Dursleyde juures peaaegu 
kümme aastat, kümme õnnetut aastat, nii 
kaua kui ta mäletas päris sellest ajast peale, 
kui ta vanemad olid selles autoõnnetuses 
surma saanud. Ta ei mäleta nud, et ta oleks 
olnud vanemate surma ajal autos. Kui ta 
mõnikord konkus veedetud pikkade tundide 
ajal mälu pingutas, nägi ta kummalist näge
must: pimestavat rohelist valgusesähvatust, 
ja tun dis põletavat valu laubal. Ta arvas, et 
küllap see oligi autoõnnetus, kuigi ta ei suut
nud kujutleda, kust tuli kogu see roheline 
valgus. Oma vanemaid ei mäletanud ta 

sugugi. Tädi ja onu ei rääkinud neist kunagi 
ning muidugi oli tal keelatud küsimusi esi
tada. Majas ei olnud ka ühtki tema vanemate 
fotot.

Kui Harry oli noorem, unistas ta kogu aeg, 
et mõni tundmatu sugulane tuleb ja viib 

ta ära, aga seda ei juhtunud, 
Dursleyd olid tema ainsad 

sugulased. Ometi mõtles ta 
mõnikord (või ehk lootis), 
et võõrad inimesed täna
val näisid teda tundvat. 
Need olid ka väga kum
malised võõrad. Üks til
luke lilla kõvakübaraga 

mees oli tei nud talle kum
marduse, kui nad kord tädi 

Petunia ja Dudleyga 

poes käisid. Olles küsinud Harrylt vihaselt, 
kas ta tunneb seda meest, oli tädi Petunia 
nad midagi ostmata poest välja kiirustanud. 
Kord oli talle bussis lõbusalt lehvitanud üks 
üleni rohelisse riieta tud pöörase välimusega 
vana naine. Väga pika punakaslilla mant liga 
kiilaspäine mees oli tal eelmisel päeval 
tänaval lausa kätt suru nud ning siis sõna 
lausumata minema kõndinud. Kõige veidram 
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nende inimeste puhul oli viis, kuidas nad 
näisid haihtuvat kohe, kui Harry katsus neid 
lähemalt vaadata.

Koolis ei olnud Harryl ühtki sõpra. Kõik 
teadsid, et Dudley kamp ei salli seda ime
likku Harry Potterit tema lotakate vanade 
riietega ja katkiste prillidega ning keegi ei 
tahtnud Dudley kamba arvamusele vastu 
hakata.


