
BUBUĻU KAMBARIS 
 
 
Sveiciens, lasītāji! 
Mēs ar milzīgu gandarījumu varam paziņot, ka beidzot klajā tiek laista 
Cūkkārpas avīzīte „Bubuļu Kambaris”. Sen jau to gribējām izdarīt, taču 
dažādu iemeslu dēļ, tas tomēr netika paveikts. Varat būt gandarīti, jo jūs lasāt 
pašu pirmo numuru. 
 
Nākotnē mēs plānojam krietni pilnveidot šo avīzi. Ja vien jums ir kādi 
ieteikumi vai kāda informācija, kas mums vai avīzei varētu palīdzēt, tad, 
lūdzu, sazinieties ar kādu avīzes darbinieku un nododiet ziņu viņam. 
 
Šajā avīzes numuriņā varēsiet iepazīties ar visu svarīgāko, kas Cūkkārpā 
noticis līdz šai dienai. Uzzināsiet jaunākās baumas burvju pasaulē un 
vientiešu pasaulē, kā arī jaunākos rezultātus no kalambola līgas, Burvestību 
ministrijas skaļākās lietas un vēl... 
 
Veiksmi lasīšanā! 
 
BK redaktore - Nensy 
 
Bubuļu kambara darbinieki: 
Keita Ragnija, Bluks Bants, Filla Marcini, Sidnija Novili De La Flēra, Keita 
Lī, Ērika Stjuarte, Hermi Patila, mc`lemony de`ganza, Gabriela Izabella 
Hinta, Dorians Wiljams Digerss, Lūsija Bleika. 
Redaktores: 
Nensija Aragone un Kerija Halka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skolas sākums... 

Šogad jau trešo gadu darbojas maģijas skola Cūkkārpa. Skolā ir četri torņi - 
Grifidors, Kraukļanags, Slīdenis un Elšpūtis. 
 Ceļš uz skolu bija visai interesants. Tas sākās platformā 9 ¾, no kuras ar 
vilcienu tālāk devās gan profesori, gan skolēni. Izkāpjot no vilciena, bērni sakāpa 
laivās un devās uz savu jauno skolu - Cūkkārpu. Kādu laiciņu visiem nācās stāvēt 
pie pils durvīm. Beidzot tikuši iekšā, otrgadnieki apsēdās katrs pie sava torņa galda, 
bet pirmziemnieki, nedaudz satraukušies, gaidīja šķirošanu, kuras rezultātā šogad ir 
47 skolēni Elšpūtī pie prof. Adrianas, 46 skolnieki Grifidorā pie prof. Karlas, 48 
skolnieki Kraukļanagā pie prof. Dantes un visbeidzot 46 skolnieki Slīdenī pie prof. 
Lestata. Kad šķirošana bija beigusies, arī pirmziemnieki apsēdās pie sava torņa 
galda un tad sekoja prof. Mežraganas uzruna, kurā viņa oficiāli atkāpās no 
direktores amata un līdz ar to iecēla Skataci par šīs skolas direktoru. Tas visiem bija 
pamatīgs pārsteigums, tomēr Skatacis godam pilda savus pienākumus. 
 Kā jau visās skolās torņi pelna sev punktus un uzvarētāja tornis gada beigās 
saņems kausu. Tādēļ novēlu visiem labas sekmes mācībās un līdz ar to daudz punktu 
savam tornim... 

 
 
 
 
 

 
Torņu punkti un mācības 

 
 
 
 Kā redzat, ir sācies jaunais mācību 
gads, un skolā mācības rit pilnā sparā. Vismaz 
priekšmetos, kuros es esmu pietiecies, tā ir. 
Piemēram, aizsardzībā pret tumšajām zintīm pašlaik rit jau trešā stunda un 
punktus pārsvarā vāc pirmziemnieki, kuriem tiek uzkrautas dažādas esejas un citi 
mājasdarbi. Toties profesora Alanda aritmantikas stundās ļoti veiksmīgi strādā 
Elšpūšu skolnieki, kuri tikai šajā stundā vien ir sapelnījuši 82 torņa punktus. 
 Vēl man rodas jautājums, kas notiek ar torņu punktu skaitīšanu, jo šie 
punkti, liekas, nemaz nav pieskaitīti. To esmu novērojis arī citos torņos un to 
punktu skaitīšanā. Vai kāds beidzot savedīs kārtībā šos torņu punktus, vai nē? Tā 
kā stundas rit pilnā sparā, ziņošu par notiekošo arī turpmāk un sekosim punktu 
skaitīšanai līdzi. 
 



Profesoru Top5 
 
Katrs ziņotājs no sava torņa veica aptauju par 5 labākajiem 
profesoriem. Apkopojot visu torņu rezultātu, klajā nāca, ka 
labākā ir profesore Ante, kura nu jau mūs pametusi. 

I. prof. Adriana De Ante 
II. prof. Demjens Lestats 
III. prof. Dante Stadtder 
IV. prof. Karla Brouna Outlandera 
V. prof. Alands Routlers 

 
 

Intervijas 
 
 
Kā jau jūs visi zināt, ar šo gadu jaunais Cūkkārpas direktors ir profesors 
Skatacis. Tad nu es nolēmu profesoru intervēt un uzzināt ko vairāk par viņu 
un viņa dzīvi. Bija paredzēta intervija arī ar bijušo skolas direktori, 
Mežraganu, bet profesore pašlaik ir izbraukusi un interviju saņemt man 
neizdevās. Bet tas lai paliek uz nākamo avīzes numuru. Šoreiz īsa intervija ar 
profesoru Skataci. 
 
Jūs esat šīs skolas direktors pirmo gadu. Kā jūs jūtaties savā amatā, un vai tas 
jums nav par grūtu? Vai jūs nesākat nožēlot, ka pieņēmāt šo amatu? 
Cūkkārpa man patīk jau no bērna vecuma, kad pats mācījos šajā skolā. Tad 
mans sapnis bija strādāt tieši Cūkkārpā. Tā nu sanācis, ka tieši to es tagad 
daru. Nebūt nenožēloju, ka pieņēmu piedāvājumu kļūt par direktoru. Par 
grūtumu vēl nevaru spriest. Vēl neesam piedzīvojuši grūtuma brīžus. 

 
Vai Cūkkārpa ir pirmā skola, kurā strādājat? 
 
Jā, šī skola ir pirmā, taču šis nav pirmais darbs, kur es strādāju. Pēc Cūkkārpas 
pabeigšanas es strādāju vēl dažādos amatos, līdz mani uzaicināja strādāt šeit. 
Taču direktora amatā esmu pirmo reizi. 

 
Kā jums šķiet, kāpēc tieši jūs iecēla direktora amatā pēc profesores Mežraganas 
atkāpšanās? 



 
Tā kā mēs ar profesori Mežraganu bijām pazīstami, varējām uzticēties.  
Kad viņai bija jāaizbrauc, skolu viņa atstāja manā uzraudzībā. Tiesa, palīgā 
man nāca arī profesore Cirsy. Tā notika diezgan bieži, tāpēc man jau radās 
pieredze. Kad Mežragana paziņoja par savu atkāpšanos, biju visdrīzākais 
amata kandidāts. 

 
Vai jūs ar profesori Mežraganu esat labi draugi un varbūt bijāt pazīstami jau 
pirms nokļūšanas Cūkkārpā. 
 
Cūkkārpu es beidzu ātrāk nekā Mežragana. Vēlāk, darba gados, mēs 
satikāmies. Mežragana tolaik bija beigusi Maģisko būtņu kopšanas akadēmiju 
un devās praksē uz Ziemeļiem. Tā nu sanāca, ka es biju viens no prakses 
vadītājiem. Jāatzīst, ka viņa par maģiskajām būtnēm zina ļoti daudz.  
Pēc tam viņa kļuva par Cūkkārpas direktori. Mēs daudz sazinājāmies viens ar 
otru. Man arī bija vēlme strādāt šajā skolā, tāpēc mūsu ceļi atkal krustojās. 
Draugi esam labi. 

 
Ko Jūs kā direktors vēlētos skolā mainīt vai panākt? Ko mēs no jums varam 
gaidīt? 
 
Nu, Mežragana ir daudz paveikusi, būdama direktores amatā. Visus pamatus 
skolai viņa ir likusi, tāpēc man atliek tikai pielabot un noturēt. Man ir daži 
plāni mācību sistēmas uzlabošanā, un vēl dažas lietas darāmas ar pašu pili. 
Nevar taču visu uzreiz atklāt. 
 
Profesors Skatacis visbiežāk uzturas savā kabinetā. Žēl, bet nevienam no 
skolēniem nav ne jausmas, kur tas atrodas, tāpēc neizdodas direktoru atraut 
no nemitīgas strādāšanas skolēnu un skolas labā. 
 

Intervija ar profesoru Lestatu. 
 
Cik ilgu laiku jūs jau strādājat Cūkkārpā? 
Cūkkārpā sāku strādāt tikai ar šo mācību gadu. Nolēmu noenkuroties tuvējā pilsētā, 
un tādēļ vajadzēja darbu. Ņemot vērā, ka esmu burvestību speciālists (ilgu laiku 
mācījos pie dažādiem vareniem burvjiem), saņēmu darba piedāvājumu strādāt šeit. 
 
Vai jūs varētu, lūdzu, pastāstīt, kas bija jūsu skolotāji un kur esat mācījies pats?  
Pats neesmu mācījies kādā burvju skolā. Esmu mācījies pie dažādiem burvjiem. Jau 
16 gadu vecumā atstāju vecāku mājas, klejoju apkārt un arī šajos klejojumos sastapu 
savus skolotājus. 



 
Cik zināms, jūs uzreiz, kā nonācāt Cūkkārpā, kļuvāt 
par Slīdeņa torņa vecāko? Vai tas ir tā, un vai tas 
nozīmē to, ka Slīdenis ir jūsu mīļākais tornis?  
Slīdenis un Kraukļanags ir mani mīļākie torņi.  
 
Profesor, daudziem mūsu lasītājiem interesē, kāda ir 
jūsu punktu un atzīmju likšanas sistēma. 
Heh, elementāri - ja darbs man liekas pareizs, 
pieņemams, tad tiek saņemts augstāks vērtējumus. 
Vērtēju oriģinalitāti, precizitāti, izdomu, pareizrakstību un loģiku. 
 
Sakiet lūdzu, vai jums mēdz būt brīvais laiks un ar ko jūs tad nodarbojaties?  
Brīvajā laikā es lasu, klausos mūziku. Spēlēju ģitāru. Izklaidējos.  
 
Vai drīkstu pajautāt, kāda ir jūsu mīļākā grāmata? Un jūs sakāt, ka spēlējat 
ģitāras. Vai tas ir profesionālā veidā, vai arī tikai tāpat savam priekam?  
Mana mīļākā grāmata ir “Amerikāņu Psihs”. Vēl – “Mein Kampf”. Ja labi atceros, 
tad arī “Salaspils Nāves nometne” nav peļama. 
Ģitāru spēlēju profesionāli. 
 
 
Tomēr atgriezīsimies pie tēmas par skolu. Tā kā drīz mums būs Ziemassvētki un 
Jaunais gads, gribētos uzzināt jūsu domas par šiem svētkiem un kā jūs viņus 
atzīmējat. 
Neesmu ticīgs, tādēļ Ziemassvētkus nesvinu. Iedzeru un paballējos ar draugiem, 
sadodam viens otram dāvanas... Tas arī viss... 
 
Tātad parasti Ziemassvētki. Un tomēr tagad jūs esat profesors Cūkkārpā. Kā jūs 
domājat pavadīt šos svētkus šogad ? Vai paliksiet skolā, jebšu arī brauksiet kur 
prom? 
Domāju, ka nopirkšu dāvanas sev mīļākajiem skolēniem, atdošu tās un braukšu 
prom.  
 
Žēl, esmu pārliecināta, ka skolēniem patiktos sagaidīt Ziemassvētkus kopā ar 
profesoriem un jo vairāk jo labāk. Tomēr neatļaušos vairāk nomocīt jūs ar 
jautājumiem. Tikai varbūt pāris vārdus vai kādu novēlējumu mūsu lasītājiem? 
Iesaku skolēniem būt pašiem, netēlot u.tml. 
 
 
Profesors Lestats daudziem liekas interesants kā personība. Viņš ir Slīdeņa torņa 
vecākais un pareģošanas profesors. Agrāk viņš pasniedza burvestības un mācīja 
tādas lietas, kas uz burvestībām galīgi neattiecās. Droši vien, ka direktors par to 
uzzināja, tāpēc Lestats māca pareģošanu. 



 
 
 
 

Cūkkārpā rīko konkursu... 
 

Konkursa “Miss & Mr Cūkkārpa” norise. 

 
 
 Pirmajā trimestrī Cūkkārpā notika nebijis konkurss – „Miss & Mr 
Cūkkārpa”. Konkursam pieteicās 40 skolas audzēkņu no visiem torņiem. Gan 
pirmziemnieki, gan otrziemnieki, taču laurus plūca tikai 11 no viņiem. 
 Dalībniekiem tika doti 3 uzdevumi. Katram bija jādodas zāles priekšā un 
jāizpilda uzdevums žūrijai un skatītājiem. 
 Pirmais uzdevums – « Mana stiprā puse». Šajā daļā bija jāsniedz 
priekšnesums no tā mācību priekšmeta, kurš padodas vislabāk. 
 Otrais uzdevums – « Kultūra un izklaide». Šeit bija jāpastāsta par savas 
dzimtenes kultūru, tradīcijām un izklaides iespējām. 
 Trešais uzdevums – « Manas īpašās spējas». Šeit katram dalībniekam tika 
dota iespēja pakustināt pelēkās šūniņas un dot vaļu radošajai pusei. Direktors 
uzbūra miglas plīvuru, kurā katram dalībniekam bija jāieiet un tad jāpastāsta par 
savām spējām. Plīvurā darbojās visas viņu iedomātās spējas, taču ārpus tā – 
nedarbojās. 
 Pēc katra uzdevuma stingrā žūrija izvērtēja katru darbu. 
Sūdzību par vērtējumu nebija. Droši vien notika godīgi. Konkursā 
uzvarēja un par Miss un Mr Cūkkārpu kļuva Kerija Halka no 
Grifidora torņa un Laurens Sneiks no Kraukļanaga torņa. 
Daudzi bija 
 neapmierināti ar uzvarētājiem, jo pats cilvēks netika 
vērtēts, tāpēc tieši šie skolnieki esot uzvarējuši. 
 Nu jau konkurss galā, un uzvarētāji saņems 
apskaužamas un vērtīgas balvas. 
 
 
 
 
 
 



Cūkkārpā klejo baumas... 
 

Noslēpumainība profesoru starpā. 
 

Pēdējā laikā dīvaini izturas arī skolas profesori. Bieži vien viņi tiek manīti slepeni 
sačukstoties par kaut ko. Kāda pirmziemniece noklausījusies daļu no profesoru 
sarunas. Viņa izklāstīja sarunu diezgan saraustīti, taču pārprast nebija iespējams.  
-...nezinu, kā gan viņš varēja tikt ārā.. 
-Viens ir skaidrs – skolēniem neko nedrīkst teikt. Paši nokārtosim. Var sākties 
panika, jo viņi uztrauksies! 
-Laikam tev taisnība.... 
Šis bija fragments no sarunas. Meitene savu vārdu atklāt negribēja, taču pārējie 
skolēni arī pamana dīvainas lietas. Piemēram, profesore Stadtder uz stundu 
ieradusies dīvainā paskatā – drēbes bija saplēstas un seju klāja skrambas. Pašlaik 
gan viņa izskatās spirgta, tāpēc par profesores veselību nevajadzētu uztraukties. 
Taču tas nav tas dīvainākais. Nesen mežziņa būdā ieradās profesore Mežragana un 
profesors Skatacis, kuri visus tur esošos skolēnus aizsūtīja uz pili, paši paliekot ar 
Karlu vienatnē. Pēc kāda laiciņa tika manīts, ka būdiņu atstāj mežzinis Karls un 
direktors. Ar pāris minūšu starpību būdu pameta arī prof. Mežragana. Visi kā viens 
bija devušies vērot Konkursa “Miss & Mr Cūkkārpa” norisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Karla un Alands...Vai veidojas jaunas 
profesoru mīlas dēkas? 

 
 

...Kādā diezgan saulainā dieniņā pie aizliegtā meža norisinājās itin mīlīgas 
un saldas sarunas starp prof. Alandu un prof. Karlu. Profesori bija runājuši par 
Karlas nelaiķa brāļa nāvi un arī par gaidāmo Alanda dzimšanas dienu... Kā apkārt 
esošie cilvēki stāstīja izskatījās, ka abi viens otram simpatizēja. Pēc neilga brīža abi 
devās uz pili... Ko viņi tur darīs, neviens nezina... Bet nu ko, atliek mums prof. 
Alandam un prof. Karlai novēlēt ilgu & skaistu draudzību! 
 
 

anonim girl 
Tobrīd pie meža esošās meitenes komentāri (viņas vārds netiks izpausts) 
 
„-es ar *** sēdējām meža malā un šo to pārrunājām, tad no pils iznāca profesore un devās uz meža 
pusi, likās, ka viņa nāca tāpat pastaigāties, bet tad no aizliegta meža puses iznāca prof. Alands. 
Viņš devās pie profesores Karlas. Abi sāka par kaut ko tērzēt, cik varēja noprast - par kādu vīrieti 
- Larsu, kas laikam esot nomiris un vairs nekad neatgriezīsies! Viņš mierināja prof. Karlu, un tad 
pēc neilga laika abi mainīja tēmu: runāja par dzimšanas dienu, kas notikšot piektdien kādā no 
skolas telpām, prof. Alands uzaicināja prof. Karlu ierasties šajās svinībās!!! Tā kā viņš ielūdza 
profesori, varētu domāt, ka tās bija viņa dzimšanas dienas svinības. Tad viņi attālinājās no mums 
- laikam devās uz pils pusi.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spoku pazušanas iemesls. 

 
Klīst runas, ka spoku paliek arvien mazāk (lai gan nav īsti noskaidrots, cik 

šo radījumu Cūkkārpā ir!). Pamazām tie zūd.... Tas pats notiek ar poltergeistiem! 
Runā, ka pie tā vainojams kāds vecāks skolēns vai profesors... iespējams, kāds 
izlaidis kādu spoku pazudinošu indi... 

 
 

Torņu punkti! 
 

Vai esat pamanījuši, ka vienam tornim ir daudz vairāk punktu nekā visiem 
pārējiem? Skolēni runā, ka tas pavisam noteikti nav godīgi – kāds skolnieks ir 
apgājis punktu likšanas sistēmu un rīkojas pēc saviem ieskatiem? Vai tā ir 
patiesība? Vai tikai kādu skolnieku skaudības izraisīts izdomājums? 

 
 

Grifidora vecākās noslēpumi 
 

Novērots, ka Grifidora vecākā manīta atrodamies netālu no Slīdeņa 
koptelpas ieejas. Ziņu avots stāsta, ka tas atgadās bieži. Neviens gan nav redzējis, 
ka Karla ieiet slīdeņu koptelpā. Iespējams, Karlai ir kādas attiecības ar profesoru 
Lestatu, taču iespējams, ka iemesls ir pavisam cits... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Kas notiek torņos... 

Ziņojums no Slīdeņa. 
 
 Ir sākušās Ziemassvētku brīvdienas, kas, 
nevienam nemanot, sāk iet uz beigām. Pirmais trimestris 
ir pagājis, un atskatoties uz to, no vienas puses nekas 
dižs nav noticis, bet no otras - viss ir pavisam citādi. 
 Trimestra sākumā uz skolu atbraucām mazi un 
nedaudz nobijušies, bet tagad skolas katrā stūrī ir 
manāma čalošana. Izstaigājot skolu, mēs nonākam līdz 
slīdeņu koptelpai. Katru darba dienu, ienākot koptelpā, 
varēja sadzirdēt vien spalvas sprakšķēšanu pret 
pergamentu, lapas pāršķiršanu un nelielu brakšķēšanu 
kamīnā - visi sparīgi centās izpildīt milzīgo mājasdarbu 
kaudzi. Pati es nedzirdēju, ka kāds žēlotos, bet gan jau, 

ka kāds bija, kuru neapmierināja šie daudzie mājasdarbi. 
 Tomēr Slīdenī ir viens apbrīnojams cilvēks, kas tiek galā ar visiem 
mājasdarbiem, nopelna daudz punktu mūsu tornim un vēl daudz ko citu bez 
žēlošanās. Šis apbrīnojamais cilvēks ir Psiho. 
 Šī vienmuļā slīdeņu dzīve, manuprāt, visiem bija līdz kaklam. Tāpēc man 
iešāvās prātā ideja izraut slīdeņus no mājasdarbu kaudzēm un uzrīkot grandiozu 
ballīti. Nu, grandioza tā nesanāca, bet mēs visi, nu, gandrīz visi, kopīgi atzīmējām 
adventes svētkus. Mums pašiem bija savs adventes vainags ar visām četrām 
svecītēm. Aizdegt šīs svecītes bija Yeeny pienākums. 
 Tā nu mēs sapulcējāmies, papļāpājām, padziedājām (slīdeņiem neraksturīgi). 
Gāja jautri, vienīgi citiem omu nedaudz sabojāja neliels ķīviņš (pārstāvjus 
neminēsim). Bet pasākums, manuprāt, bija izdevies. 
 Sēžot koptelpā un dzerot siltu tēju, es palūkojos pa logu un redzēju, ka 
pagalmā slīdeņi aktīvi izbauda ziemas sniegtos priekus. Vēlējos viņiem pievienoties, 
bet nolēmu veseļoties no nesen saķertā klepus - tāpēc palaidu šo izdevību garām, bet 
gan jau paspēšu izbaudīt, jo ziema vēl būs un sniegs, cerams, arī. 
 Vēlreiz atskatoties uz pagājušo trimestri, es sapratu, ka slīdeņu dzīvē ir 
daudz kas mainījies kopš gada sākuma. Un gan jau nākamajā manā ziņojumā 
atspoguļosies jaunie slīdeņu darbi un nedarbi... 

 
Kraukļanagu aktivitātes 

 

 Lieliska iespēja izpētīt un iepazīt kraukļanagus. 
It kā no malas liekas, ka koptelpā kraukļanagi 
neatlaidīgi mācās, atkārto, bet, nē, to tomēr viņi nedara. 
Dažu kraukļanagu sirdīs un galvās var manīt iezogamies 



pavasari visā tā krāšņumā, ja saprotat, ko es ar to domāju. 
 Citiem atkal nenormāli nāk miegs, vai arī tie sēž un nepārtraukti skatās vai, 
pareizāk, hipnotizē kamīnu, svečturus vai ko tādu. 
 No malas liekas, ka kraukļanagi ir pasīvi amerikāņi, kas to vien dara kā sēž 
pie vientiešu ierīces TV. TV vietā viņiem ir iepriekš pieminētie priekšmeti (svečturi, 
kamīns, logi utt.). Daži pārdzīvo sirdssāpes, cits citam izkrata sirdi, kopā smejas un 
sāk likties, ka beidzot kraukļanagi palikuši jautrāki, ja neskaita mūžīgos 
uzbraucienus, ko viņi saņem no apkārtējiem par savu mācīšanos - tādēļ ieklausieties 
un apdomājiet, pirms ko sakāt, savādāk var sanākt fufelis. 
 
 
Pārējie torņi – Grifidors un Elšpūtis – diemžēl atteicās atklāt, kas notiek viņu 
torņos. Tas varētu vedināt uz domām, ka viņi kaut ko perina... 
 

Ziņo Burvestību ministrija... 
 

Izplatījušās runas, ka visu mīļotais burvestību ministrs krāpj savu sievu. 
Daudzi smīnot noskatās uz jauno sekretāri Lilliju Pūderīti, kas bieži vien pazūd 
ministra kabinetā pat uz vairākām stundām. Tagad, lai kur arī viņš ietu, viņu 
pavada smīniņi un klusas, ņirdzīgas piezīmes. Turklāt rezidences spoks ziņo, ka 
burvestību ministram esot nervu sabrukums, viņš nespējot tikt galā ar ministra 
pienākumiem, un, kad izplatījās baumas par krāpšanu, nabags esot palicis vēl 
nervozāks. Vai tikai drīzumā mūs nesagaida jauns burvestību ministrs? Par to 
atliek vienīgi minēt.... 

 
 

Vai tiešām Burvestību ministrijā 
iestājusies krīze? 

Klīst baumas, ka Burvestību Ministrijā iestājusies neliela krīze. 
Darbinieki ir sadumpojušies par mazajām algām un garajām darba 
dienām. Apmēram divas trešdaļas no BM aptaujātajiem darbiniekiem jūt 
lielu slodzi un uzskata, ka darbinieku algas vajadzētu palielināt vismaz 
par 100 galeoniem. Burvestību ministrs gan nekomentē radušos situāciju. 
Viņš ir teicis vienīgi to, ka nokārtos visu, cik ātri vien varēs. Pēc šiem 
vārdiem BM darbinieki ir aprimušies taču, kad solījums netika izpildīts 3 
nedēļu laikā, darbinieki sāka dumpoties. Vairāk nekā puse no BM 
darbiniekiem atsakās iet uz darbu! Kas notiks ar burvju sabiedrību? 

 



 
 
 

 
 

Burvestību ministrijas aurori. 
Burvestību ministrijā strādājošie aurori nolēmuši iepazīstināt cilvēkus ar 

savu darbu. Vairāki aurori publiski pavēstījuši, ka vēlas rīkot atvērto durvju dienas. 
Aicināti visi, sākot no 15 gadu vecuma. Aurori ieviesuši vecuma cenzu, jo šoreiz tie 
stāstīs par nopietnām un „bērna ausīm nepiemērotām” lietām. Diemžēl burvestību 
ministrs ieviesis arī nelielu samaksu par šo apmeklējumu – tiesa gan, minimālu – 10 
knutas.  
Taču pagaidām tas viss vēl ir tikai idejas robežās, jo auroriem savā starpā jāvienojas 
par programmu, ko rādīt skatītājiem. Izlemts jau ir tas, ka šajā programmā ietilps 
iepazīšanās ar auroru darba pienākumiem, šī gada jau nospraustajiem mērķiem, kā 
arī auroru darba apstākļiem. Taču lēš, ka šajā programmā tiks iekļauts arī kas daudz 
interesantāks. Kas? To pagaidām var tikai minēt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vientiešu pasaulē 

Vientiešu briesmas! 
Burvestību ministrija pašlaik ir satraukusies par vientiešu pārplūdumu BM 

teritorijā, jo pamestajā veikalā, pie kura ir BM telefona būdiņa, gatavojas veikt 
remontu un rekonstruēt to. Burvestību ministrs pašlaik to plaši nekomentē. Viņš 
tikai saka, ka centīsies to novērst ar visiem iespējamajiem līdzekļiem, kuri netraumēs 
vientiešus. 

 

Pūķis vientiešu stadionā 
 

Ķīnas Ugunsbumba esot ielauzies kādas vientiešu grupas koncertā, kas 
noticis zem klajas debess. Grupa "Black Eyed Peas" esot tiešām pārbijušies, un 
galvenais, ka Burvestību ministrijas darbinieki nekādi nevarot viņus atrast, lai 
izdzēstu atmiņu. Cilvēki, kas bijuši koncertā, esot tiešām pārbijušies. Šobrīd Ķīnas 
Ugunsbumba atkal ir brīvībā, taču ministrijas darbinieki to meklē. 
 

Atrasta tumšo zinšu grāmata Londonā, 
vientiešu antikvariātā 

 

Kā ziņo SGB (Steidzamu gadījumu brigāde), Londonā tika atrasta ārkārtīgi 
reta tumšo zinšu grāmata. Tā tika atrasta parastā antikvariātā, noputējusi, starp 
Šekspīra dzejas krājumiem. SGB stāsta, ka šī grāmata vispār burvju pasaulē ir 
reģistrēta tikai trijos eksemplāros, šis nu ir ceturtais. Izbrīnu šis gadījums ir radījis 
arī Treksijai Magkājiņai, kas BM pilda aizliegto grāmatu reģistrētājas pienākumus. 
"Iepriekšējās trīs šīs grāmatas glabājas BM, tagad tai piepulcējusies arī ceturtā. 
Tiešām, es biju gandrīz šokā, kad man to paziņoja." Burvestību ministrs pateicas 
jaunajai burvei Līzijai Matiņai, kas atradusi šo grāmatu un nekavējoties nogādājusi 
Burvestību ministrijā. 

 
 

Vientieši uzzina par burvju pasauli. 
 
Kāda ragana esot lasījusi vientiešu universitātē lekcijas par burvestību 

pasauli, maģiju, maģiskiem dzīvniekiem utt. Tas gan neesot vēl pierādīts, taču ja tā 
izrādīsies patiesība, raganu gaida Azkabana, kā arī steidzamo gadījumu brigāde 
apņēmusies izdzēst vientiešu atmiņu visdrīzākajā laikā. 

 
 

 



..:Vientieši Kalambola mačā:.. 
 

Burvestību ministrija nesen uzzināja, ka viena vientiešu grupiņa ielauzās 
grandiozajā kalambola mačā. Viņi ir sekojuši burvjiem un teikuši, ka paši ir burvji. 
Tā viņi ar ejslēgu palīdzību nokļuva kalambola laukumā. Neviens nezina, kā viņi 
tik viegli varēja piemānīt burvjus un kā uz viņiem varēja iedarboties ejslēga, bet 
skaidrs ir viens - ministrijai būs daudz darba, lai izdzēstu atmiņas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalambola ziņas... 
 
 
 
 
 

Nesen beidzās kalambola turnīrs Amerikā, kurā startēja arī mūsu valsts 
pārstāvji: komanda "Viltīgās pūces" ar kapteini Kristiānu Siliņu. Mums bija sargs 
Kristiāns Siliņš, dzinēji Kārlis Zariņš, Jānis Sīpols un Ervīns Akīmiovs, kā arī 
meklētājs Mikus Baumanis, Kails Kūpers un triecējs Toms Līcis. 
 Pavisam komanda piedalījās septiņās spēles un ierindojās desmitajā vietā. 
Pirmā spēle bija pret "Trakajiem lidoņiem" ar Gunti Pētersoni komandas kapteiņa 
lomā. Rezultāts bija 330:400 "Viltīgo pūču" labā. 
 Nākamā spēle bija visgarākā. Tā ilga 3 diennaktis. Arī laiks šīs spēles laikā 
bija visdraņķīgākais. Tomēr abu komandu meklētāji. Šoreiz "Viltīgās pūces" spēlēja 
pret "Ašajiem" ar rezultātu 150:100 "Viltīgo pūču" labā.  



 Trešo spēli spēlēja "Viltīgās pūces" pret "Lodēm" ar kapteini Jāzepu Kalniņu. 
Spēle noritēja normāli. Rezultāts bija 50:30 atkal mūsu komandas labā. Rezultāts 
palika spēkā, līdz pretinieku komandas meklētājs aiz savas neveiksmes nokrita no 
slotas, kura atradās 10 m virs zemes. Viņš lauza mugurkaulu, un spēli nācās beigt. 
 Ceturtā bija normāla spēle, kur sacentās "Viltīgās pūces"  pret "Ašajām 
slotām", kuriem kapteinis bija Visvaldis Kotāns. Spēle noritēja bez jebkādām 
traumām. Rezultāts bija 40:170 atkal "Viltīgo pūču" labā. 

 Piektā spēle arī nebija diezko interesanta. 
Mūsu komanda spēlēja ar "Kamenēm" Teobalta 
Neimaņa vadībā. Rezultāts bija 160:150. Mūsējie 
uzvarēja par spīti tam, ka zibsni noķēra pretējā 
komanda. 
 Nākamajā spēlē mūsu mīļā komandiņa spēlēja 
pret "Bitēm" Tomasa Muiženika vadībā. Spēle 
beidzās neizšķirti 150:150. 
 Pēdējo spēli mūsu komanda, saprotams, 
zaudēja. "Viltīgās pūces" spēlēja pret "Uzmanieties!", 

šīs komandas kapteinis bija Fricis Vilkatis. Rezultāts bija 100:190 "Uzmanieties!" 
labā, kuri arī noķēra zibsni. 
 
 

Miris Īrijas kalambola komandas meklētājs 
 
Īrijas jaunajai, tikko uzlecošajai zvaigznei karjera, cik veiksmīgi iesākusies, 

tik ātri un skumji ir beigusies. Īrijas junioru komanda, kas neilgā laika posmā jau 
iekarojuši kalambola fanu sirdis, patiesi sēro un vairākas stundas pēc izšķirošā 
kritiena neiznāca no ģērbtuvēm. Tomass Oterss 16 spēlēs bija noķēris zibsni, tikai 2 
zibšņus palaidis garām. Komandas pārstāvis vēsta: "Mūsu izšķirošajā spēlē pret 
Brazīliju Tomass tiešām lieliski spēlēja. Viss notika pāris sekundēs. Tomass ar 
Brazīlijas meklētāju jau traucās pretim zibsnim, kad kāds no malas nobloķēja 
Tomasa Ugunsbultu ar tiešām stipru tumšo lāstu. Noziedznieku joprojām meklē, un 
komanda "Izsalkušie Vilki" panākuši, ka arī auroru nodaļa tiek iesaistīta meklēšanā. 
Pašlaik "Izsalkušie Vilki" meklē jaunu meklētāju, bet ir maz cerības, ka atradīs 
tikpat lielisku spēlētāju kā Tomass Oterss līdz kalambola sezonas finālposmam." 
Tiešām izsakām visdziļāko līdzjūtību Tomasa Otersa tuviniekiem, kā arī komandai 
"Izsalkušie Vilki". 

 
 
 
 
 
 
 
 



Citur burvju pasaulē... 
 

Kādā skolā ir izvirzīta prasība, lai skolēniem nebūtu jāmācās! Izrādās, ka 
bērni uz skolu iet tikai tāpēc, lai iepazītos ar draugiem un kopā patusētu. Skolēni 
solot, ka, ja būs jāmācās, tad viņi aizies un visiem vientiešiem izstāstīs par 
burvestību esamību. Savukārt profesori skaidro, ka tas viņiem pašiem var radīt 
briesmas. Tā nu dažās skolās ir tikai kādi divdesmit cilvēki, kuri gribot mācīties. 
Toties tie paši divdesmit cilvēki ir izvēlējušies tikai divus priekšmetus: Lidošanu un 
Aizsardzību pret tumšajām zintīm. Reti kuri izvēlas arī Herboloģiju. Jau dažus 
profesorus direktors ir atlaidis. Pats direktors krīt izmisumā. 

 
 

Mājas elfu sacelšanās 
 
Indijā kāda mājas elfu apvienība ir nopietni uzsākusi streiku pret saviem 

saimniekiem un Burvestību ministriju. Streiku aizsācis kāds izlutināts elfs Lollijs, 
kas protestējis pret to, ka viņam liek apkopt sabiedriskās tualetes. "Mēs neesam 
kalpi, un cilvēki mums vairs nepavēlēs!" Ar šādu saukli vairākas dienas elfi streiko 
pie BM ēkas durvīm, un ir pamatotas bažas, ka viņus pamanīs vientieši. Cerēsim, ka 
mūsu mīļās skoliņas elfi būs saprātīgāki un neuzsāks streiku arī pret skolēniem un 
profesoriem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

..:Elfu portāls:... 
 
Izplatās baumas, ka ir Elfu portāls. Baumo, ka Elfu portāls atrodas 

Londonas mežā – pilsētiņā, pie grāmatnīcas "Lina". Pati veikala pārdevēja saka: 
„Esmu redzējusi, ka dienā 5 mājas elfi aiziet gar manu mazo grāmatnīcu un atver 
portālu uz savu zemi.” Daži burvji saka, ka redzējuši, kā izskatās portāls no 
iekšpuses. 
Vai tā patiesam ir patiesība? 

 



..:Bils Smirs:.. 
 

Nesen uz Azkabanu tika aizvests noziedznieks -  Bils Smirs. Viņš tika 
apsūdzēts par vientiešu bērnu ievilināšanu burvju pasaulē un par Sailijas Minas 
Korpedas slepkavību. Visiem vientiešu bērniem atmiņa tika izdzēsta. Pašlaik notiek 
otrā apspriede par sodu, bet visticamāk, ka tas būs nāves sods. 

 

..:Kliforijas suga:.. 
 

Izrādās, ka Cūkkārpas apkārtnē aug ļoti reta augu suga - kliforija! Uz 
Cūkkārpu ciemos bija atbraucis slavens herbologs, un gribēja izpētīt Cūkkārpas 
apkārtni, un tad viņš atrada šo puķi, tā auga zem burvjegles. Viņš bez vilcināšanās 
noteica vecumu, sugu un dzīvības spēku. Herbologs pusi no auga paņēma sev līdzi, 
bet otra palika skolas pagalmā. 

 

..:Kentauru saruna:.. 
 

Vakar kāda meitene ziņoja, ka ir dzirdējusi kentauru sarunu-“...mēs 
atriebsimies!!!... Nekad, viņi vairs nenāks....” Visu meitene nebija dzirdējusi. Viņa 
no bailēm aizskrēja prom uz torni. Lūdzu, uzmanieties! Varbūt tā saruna nebija 
nemaz par audzēkņiem, bet neliela aizsardzība nekaitētu. 

 



Durmštrangā plosās ļaunums. 
 
Baismīgas ziņas esam saņēmuši no citas skolas. Durmštrangā jau labu 
laiciņu skolēnus un profesorus terorizē divas ļaunas būtnes: Blendors un 
Telonijs. Kamēr abi ļaundari pamazām izposta un sagrauj skolu, ievaino 
skolēnus, profesoriem atliek noplātīt rokas, lai gan pašiem profesoriem 
arī uzbrūk abi briesmoņi, un neviens tur neko nevar padarīt, jo Blendors ir 
ārkārtīgi spēcīga būtne, un uz viņu neiedarbojas parastas 
aizsargburvestības, savukārt Telonijs, izrādās, ir agrāk strādājis kopā ar 
kādu profesori, kas pašlaik māca šajā skolā.  

Šeit redzams Blendors: 

 
 
 
 
 
Pats Blendors vēsta, ka 
Durmštrangai esot uzlikts lāsts. Pastāvot tāds pravietojums, kas glabājas 
melnā tumšo rūnu aprakstītā amuletā. Un tas vēsta, ka pār skolu nāks lāsts 
Blendora izskatā, lai iznīcinātu visus, kas stājas tam pretī; 

Šeit redzams Telonijs:  
 

Telonija spējas un tas, ko viņš vēlas, ir miglā 
tīts. Mums izdevās uzzināt tikai to, ka Telonijs ir 
nolēmis nogalināt šo profesoru, ar kuru agrāk ir 
strādājis kopā, bet viņam traucē tas, ka viņš viņā 
ir iemīlējies. Kas gan būs spēcīgāks – darba 
nolikums, kas viņam jāizpilda vai tomēr 
mīlestība, kuru viņš izjūt ik dienas? 

 
 
Daudz  noslēpumu tinas ap Durmštrangas skolu. Kas gan spēs tās visas 
atrisināt? 
Tādas ir jaunākās ziņas no Durmštrangas. Pašas pēdējās ziņas arī vēsta, 
ka abi ļaundari apklusuši un savus ļaunos darbus pārtraukuši. Vai tas 
vēsta par jaunu uzbrukumu plānojumu? Vai nākošie uzbrukumi nāks un 
radīs skolai vēl lielākus postījumus. Par to mēs vēl uzzināsim laika gaitā, 
jo atliek vien tikai gaidīt. 


