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„Všichni sem!“ zavelel ostrý hlas. „Zařazování začne za okamžik.“
To se tam vrátila profesorka McGonagallová a duchové jeden
po druhém prošli zdí.
„Seřaďte se,“ vyzvala profesorka žáky prvního ročníku, „a
pojďte za mnou.“
Harry měl podivný pocit, jako by měl zničehonic nohy z olova;
postavil se za jakéhosi chlapce s pískově žlutými vlasy a Ron si
stoupo za něj. Vyšli z komnaty, vrátili se do vstupní haly a
dvojitými dveřmi vešli do Velké síně. Harry si nikdy neuměl ani
představit tak podivnou a nádhernou místnost. Velkou síň
ozařovaly tisíce svícím jež se vznášely ve vzduchu nad čtyřmi
dlouhými stoly, u kterých seděli všichni ostatní studenti. Stoly byly
plné blyštivých zlatých talířů a číší. V čele byl další dlouhý stůl, za
kterým seděli učitelé. Tam teď profesorka McGonagallová odvedla
žáky prvního ročníku, takže zůstali stát tváří v tvář ostatním
studentům, a učitele měli za sebou.

Stovky tváří, které na ně zíraly, v mrkavé záři svící vypadaly
jako bledé lucerny. Duchové, roztroušení mezi studenty, vyzařovali
nejasné stříbrné světlo. Harry vzhlédl vzhůru, především proto,
aby unikl všem těm očím, které se na ně upíraly, a uviděl sametově
černý strop posetý hvězdami. Slyšel Hermionu, jak mumlá:
„Je začarovaný, aby vypadal jako skutečné nebe. Četla jsem o
tom v Dějinách bradavické školy.“
Bylo k neuvěření, že tam nějaký strop vůbec je a nad Velkou síní
že se prostě klene obloha. Potom se Harry zase spěšně podíval
dolů, když profesorka McGonagallová před žáky prvního ročníku
mlčky postavila čtyřnohou stoličku. Na její desku položila špičatý
kouzelnický klobouk, celý odřený a zaplátovaný a tak špinavý, že
by ho teta Petunie rozhodně v domě nestrpěla. Možná jim teď uloží,
aby z něj zkusili vytáhnout králíka, pomyslel si Harry rozrušeně,
nebo to tak aspoň vypadalo – a když si všiml, že všichni se teď na
klobouk upřeně dívají, zahleděl se na něj také. Na několik vteřin
zavládlo ve Velké síni naprosté ticho.

Pak sebou klobouk několikrát
škubl. Vedle krempy se otevřela
trhlina podobná ústům a klobouk
začal zpívat:

Možná tě čeká Nebelvír,
kde mají chrabré srdce;
odvaha, klid a rytířskost
jdou u nich ruku v ruce.

Zdá se vám, že jsem ošklivý –
myslete si, co chcete,
chytřejší klobouk než jsem já,
na světě nenajdete.

Nebo tě čeká Mrzimor:
máš jejich mravní sílu,
jsou čestní a vždy ochotní
přiložit ruku k dílu;

Nechte si svoje buřinky
i své klobouky z plsti –
jsem moudrý klobouk z Bradavic,
jenž vám nic neodpustí.

či moudrý starý Havraspár,
pokud máš bystrou hlavu,
tam důvtipní a chápaví
vždy najdou čest a slávu.

Každému vidím do duše,
vím, z jakého je těsta –
nasaď si mě a řeknu ti,
kam povede tvá cesta.

Nebo to bude Zmijozel,
kde nastane tvá chvíle –
ti ničeho se neštítí,
by svého došli cíle.

1, Harryho nejlepší
kamarád je:
A, Malfoy
B, Snape
C, Ron

4, Vedoucí Harryho koleje
je profesorka:
A, McGonagallová
B, McGuliverová
C, McGandalfová

2, Harryho nejlepší
kamarádka je:
A, Hermiona
B, Petunie
C, Rosálie

5, Kolik kolejí má Harryho
škola:
A, 3
B, 4
C, 5

3, Harryho kouzelnická
škola se jmenuje:
A, Neštovice
B, Bradavice
C, Brumbálice

6, Kdo rozhoduje o
zařazení žáků:
A, kouzelná hůlka
B, kouzelný hábit
C, kouzelný klobouk

NEBELVÍR

Bystrá hlava, důvtip,
chápavá mysl

MRZIMOR

Chrabré srdce, odvaha,
klid a rytířskost

HAVRASPÁR

Lstivost, cílevědomost,
bez zábran a svědomí

ZMIJOZEL

Mravní síla, čest,
ochota pomáhat
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