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NEWT SCAMANDER 

 

Kapitel 1 

Toget var ved at forlade perronen. Newt og hans bror Theseus løb hurtigt igennem væggen imellem 

platform 9 og 10. Hans forældre sagde hastigt farvel, og gav ham et lille skub. 

Newts bror var i gang med sit tredje år og var en Gryffindor. 

I brevet stod der, hvilken kupé det var. Nummer 126 stod der med mørk rød skrift. Der sad allerede 

en dreng i kupeen. Han havde brunt krøllet hår og store grønne øjne. Han sad og læste i en bog med 

en sjov tegning på forsiden. “Hej jeg hedder Didrik Maklorens”. Han rakte sin hånd ud efter min, 

men jeg stod bare og kiggede genert på ham. “Og dit navn må så være Newt Scamander?” sagde han 

smilende og spurgte, om jeg ville sidde ned. Jeg sagde dæmpet ja, men turde ikke at sige mere. 

Døren åbnede op og foran os stod en pige med mørkt flettet hår. Hun var ikke særlig høj. 

Hun satte sig ned og sagde ikke rigtigt noget. Så lænede Didrik sig frem og gav hende hånden. “Hej 

mit navn er Didrik Marklorens og denne mand ved siden af mig, hedder Newt Scamander”. Der blev 

stille i kupeen. “Jaa… så er det vel min tur til at præsentere mig selv” sagde hun forsigtigt. “Jeg 

hedder Leta Lestrange”. Hun gned sig i hænderne, som var hun nervøs. “Goddag Leta. Vi har cirka 3 

timer til at lære hinanden at kende” svarede Didrik meget entusiastisk. 

Didrik snakkede om sin tryllestav. Den bestod af glaserede enhjørninge hår, mørkt edderkoppetræ og 

et strejf af flammende blomsterblade støv. 

Leta og jeg lyttede, men blev hurtigt distraheret af de flotte bjerge, som susede forbi vinduet i kupeén. 

Didrik var så optaget af sin egen tryllestav, at han ikke så de grønne, betagende bjerge. 

“Er den ikke pæn?” spurgte han desperat for, at vi lagde mærke til ham. 

“Jo, jo selvfølgelig”. Leta rullede med øjnene med et smørret grin. 

Der var stille et stykke tid. Det var nærmest som om, at tiden var gået i stå. 

Det bankede på døren til kupeén. “Det er trolli salgsvognen, luk venligst op, tak”. 

Didrik rejste sig op fra sit sæde overfor mig og åbnede op for trolli damen. 
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Damen stod bag sin salgsvogn fyldt med masser af slik. Udover en grålig sweater med store ærmer 

havde hun en lilla vest på. Bukserne var grå og lange. Hun havde uldne sokker i sandalerne. Det så 

sjovt ud. Hendes hår var lysegråt. Hun havde små øjne, næsten ingen læber og rynket hud. 

“Kunne I ønske jer at købe noget fra den magiske trolli salgsvogn,” sagde damen 

bag salgsvognen. Det lød som en dårlig farveløs reklame, noget som stammede fra mugglernes by. 

“En chokoladefrø til mig og… vil I have noget?” Didrik kiggede over på os. 

Mig og Leta svarede med et taknemmeligt: “Nej ellers tak” 

“Okay det bliver 2 sølvsegl” sagde den finurlige dame med sokker i sandalerne. 

Didrik kiggede i sin taske efter sin pung. Pungen var ligesom tasken, lavet af ægte alligatorskind og 

formet som et rektangel. Newt tænkte på, hvor mange guldgalleoner den mon havde kostet. “Her”. 

Han rakte hånden ud med sine 2 sølvsegl i håndfladen. Damen havde et kæmpe smil på læberne, så 

snart han rakte hånden ud. “Tusind tak unge mand”. Sagde hun begejstret. 

FUTTT! FUTTT! Det lød som om, at vi var tæt på. 

“Vi må næsten være her” Sagde Leta med et smil på læben. Toget begyndte at køre langsomt. Didrik 

rejste sig op fra sit sæde. Mig og Leta snakkede om forskellige troldmænd og hekse. 

Pludselig lød en høj skinger lyd fra Didrik som han åbnede døren. “AAAARRRRGG!” Det lød som 

et tøset skrig. Leta og jeg flækkede af grin. “HVAD ER DET!” skreg Didrik. 

Det var en lille hvid mus med gråligt hår. Den havde kæmpe sorte runde øjne med en stor rød næse. 

Den så skræmt ud efter Didriks høje skrig. Didrik prøvede at sparke den væk. ”Gå væk din ulækre 

rotte!” Men musen løb igennem hans ben og ind i kupeén. Den løb over i hjørnet, hvor Letas kuffert 

lå. Jeg lænede mig over med en rolig hånd. Jeg formede mine hænder som en skål, og skovlede den 

op. Den sad helt stille og rystede voldsomt. Leta begyndte at nusse den på ryggen. 

“AD! Er det ikke en rotte”. Sagde Didrik med sin kuffert i den ene hånd og var lige ved at gå. 

“Nej, det er en mus, en rotte er meget større”. Svarede Leta med en hård og flabet tone. 

FUTTT! FUTTT! 

Alle dørene åbnede af sig selv, så snart toget standsede. Jeg tog min kuffert og tog musen op i ærmet 

så snedigt som muligt. Toget standsede ved Hogwarts perronen. Det var mørkt og stjernerne funklede 

og skinnede. 

Alle eleverne ventede på perronen. De hilste alle på os med en jublen. 

En gammel nisse med en stor og spids troldmandshat ventede med en stor lanterne i den ene hånd og 

en dolk på siden af hoften. 
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Han var virkelig lav og havde et stort hvidt skæg. Han virkede lidt arrig i det. Det undrede mig, 

hvordan man kunne være så arrig i det, når man arbejder på Hogwarts. Jeg havde stadig musen i 

ærmet. Jeg gik over til den nærmeste busk og sagde farvel til musen. 

Jeg løb op til Leta, så vi kunne følges sammen. Vi gik på en mørk sti med kæmpe dystre, grålige træer 

omkring os. Vi gik i grupper. 

Didrik vandrede sammen med nogle snobbede unger, der snakkede om deres tryllestave og hvor rige 

og succesfulde deres forældre var. 

“Glæder du dig så?” spurgt jeg Leta. “Øhm jeg ved det faktisk ikke Newt... altså der er bare så mange 

ting”. Hun lød meget forvirret. Jeg var også ret nervøs. 

Kapitel 2 

“Så er vi her, hop ind i en båd. Der kun plads til 5 i hver båd”. Nissen virkede vred i tonen. 

Bådene sejlede af sig selv. Jeg sad i en båd med Leta og nogle andre elever. Da vi var fremme, gik vi 

op til den enorme port. Den gamle nisse tog et skridt frem foran os “Alla sendrum!” råbte han med 

en hæs stemme. Porten åbnede langsomt og tungt. 

Porten var lavet af mørkt egetræ med indgraveringer, der gik langt ind. Indgraveringerne lignede 

bølger. Den enorme port havde masser af rusten metal på. Metallet var nærmest orange. 

Inde bag porten gemte der sig en formidabel spisesal. Der stod fire lange borde til hvert Hogwarts 

hus. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff og Ravenclaw. Vi stod alle og beundrede det magiske rum. 

Nissen snakkede med en ung dame i en grøn kjole med sort mønster. 

Hun havde lysebrunt hår, som var sat op i en stram knold. Hendes øjne var lyseblå og hun havde en 

lang hals. 

“Jeg tager over for nu, Massel”. Sagde den høje unge dame til nissen. 

“Børn… jeg er Minerva McGonagall. Her på skolen er jeg professor i transfiguration. Jeg er også 

leder af Gryffindor huset”. Sagde hun meget stolt. 

Vi fulgte efter McGonagall i en række. Vi gik to og to. Jeg fulgtes med Leta. 

Bordene var fyldt op med mad. Der var and, kotelet, bøf, cæsarsalat og meget mere. Foran 

forstanderens talerstol stod en gammel træstol med udskæringer. Bagved stod et langt bord, hvor alle 

lærerne sad og spiste. Jeg kendte ikke særlig mange af lærerne, men jeg kendte Horace Slughorn. Han 

var lederen af Slytherins hus og professor i eliksir. Slughorn var buttet. Han havde en brun frakke på 

med firkantede røde tern. Hans bukser matchede hans frakke. 
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Mig og Leta spottede Albus Dumbledore som sad med sin fønix Fawkes. “Det siges, at fønixen 

Fawkes har levet med Albus familien lige siden tidernes morgen”. Hviskede Leta til mig. Han var 

professor i forsvar mod mørke kræfter. 

Forstanderen trådte op på sin talerstol. Forstanderen havde hvidt hår ned til hans brede skuldre. Han 

havde en stor mørkeblå pelsjakke med guldslør over skuldrene. Han havde også en brun russisk 

pelshat på hovedet, selv om vi var indendørs. På den gamle stol foran lå en brun, stor troldmandshat. 

Den var rynket og lappet med forskellige nuancer af brun stof. 

Forstanderen holdt sin tale for os nye elever. Han klappede i hænderne og stearinlys begyndte at 

svæve op i loftet. 

Professor McGonagall gik over til stolen, hvor den brune, rynkede hat lå. 

Hun tog den rynkede hat op i hånden. I hatten sad et stykke papir med alle de nye elevers navne. 

“Hanna Leonardi. Sæt dig venligst på stolen og sid helt stille”. Sagde professor McGonagall, som om 

hun var træt af det. 

Hanna gik som den første over og satte sig på stolen. Så snart hun satte sig ned, fik hun hatten på 

hovedet.”Hmm… GRYFFINDOR!” Sagde hatten. 

Alle Gryffindors elever klappede af hende, mens hun gik over til sin nye plads ved Gryffindor bordet. 

Nu var det Didriks tur. Han satte sig på stolen og fik hatten på. 

“Hmm… Interessant. Jeg kan se noget Slytherin i dig, men samtidig kunne du også passe ind hos 

Ravenclaw. Men… Du kunne også passe ind hos Gryffindor”. Sagde Fordelingshatten. Didrik så 

forskrækket ud. “Nu ved jeg hvor du hører til… GRYFFINDOR!” Didriks ansigtsudtryk ændrede sig 

fra skræmt til lettet. Èn efter èn blev eleverne fordelt. Det virkede som der gik en evighed. 

Der var nu 6 elever tilbage udover Leta og jeg. 

“Newt Scamander”. Lød det fra McGonagall som stod med Fordelingshatten i hånden. 

Jeg satte mig på stolen. Alle eleverne i spisesalen kiggede på mig. 

“Hmm… HUFFLEPUFF!” Alle eleverne ved Hufflepuff bordet klappede af mig mens 

jeg gik hen til min plads. 

Jeg vinkede til Leta med et smil på læben og skuede efter Theseus på vej hen til min plads ved 

Hufflepuff bordet. 

“Leta Lestrange”. Leta lavede et hurtigt og skjult vink til mig. 

Hun satte sig på stolen rystende. Med det samme Fordelingshatten rørte Letas hoved råbte den 

”SLYTHERIN!” 

Alle ved Slytherin bordet klappede. Professor Slughorn rejste sig op og klappede højt. 
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Jeg var forvirret. Leta virkede ikke som en Slytherin. Hun var loyal og hjælpsom, nemlig det modsatte 

af en Slytherin. 

Der var en voldsom larm efter alle eleverne var blevet sorteret, men jeg lagde ikke mærke til det. Jeg 

kiggede bare undrende på Leta. 

“STILLE!” Råbte McGonagall vredt, som om vi ingen respekt havde. “Rektor Ormando Dipit vil 

gerne sige et par ting eller to”. 

“Tak McGonagall” Sagde rektor Ormando venligt. “Det er et nyt år for Hogwarts og endnu engang 

har vi fået helt nye elever. Så lad os slutte dagen af med at spise et kæmpe stort og lækkert måltid. 

Vær så god at spise”. Sagde rektor Ormando med røde kinder og et kæmpe smil. 

Igennem døren til spisesalen svævede der masser af forskellige desserter. 

Næsten alle gik til den, men jeg havde ikke rigtigt lyst til at spise. Jeg var stadig forvirret over Leta 

var blevet placeret ved Slytherin. 

 

Kapitel 3 

Os nye elever blev vist rundt på skolen af vores rundviser, som var enten sjette års elever eller syvende 

års elever fra det samme hus. 

“Og her har vi de magiske trapper. Der er præcist 142 trapper. Trapperne var skabt af Rowena 

Ravenclaw tilbage i Hogwarts tidlige år”. Sagde Dinseé Schack. Han var vores rundviser og blandt 

en af de bedste syvende års elever fra Hufflepuff. 

Han havde en lang, sort kåbe med gule striber på ærmerne og ved halsen. På kåbens højre side var 

Hufflepuff mærket syet på. Han havde brunt, krøllet hår, som lå ned over hans venstre øje. Hans 

ansigt var aflangt med smilehuller. 

Han var høj med tynde ben. Han fulgte os hen til køkkenet. Vi var alle forvirrede over, hvorfor han 

ville følge os ned til køkkenet som lå under skolen. I køkkenet var der alfer alle steder. Der var en alf 

ved mine ben, som bar en kurv med brød i. 

“Vil I have noget brød?” Sagde den lille alf med kurven i hænderne. 

Jeg svarede “Ellers tak”. og den lille alf gik tilbage til ovnen. 

Dinseè gik med den lille alf med kurven. Ovnen stod for enden af køkkenet. Ved siden af ovnen til 

højre lå der en stak store tønder. Tønderne var stablet ovenpå hinanden. 

“Kig nu godt efter. ” sagde Dinseè. Han trykkede under en anden tønde i midten, og bagefter trykkede 

han på midten af den nederste. 
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Pludselig rykkede tønderne til siden og en passage var åben. “Det her er Hufflepuff fællesrummet!”. 

sagde Dinseé med storslået ære. 

Jeg gik derind som en af de første. Indenfor var der allerede elever. Væggene var helt gule, med 

malede planter på. Der var levende planter overalt i brune krukker, både almindelige som aloe vera, 

palmer, krumhals og magiske. 

Jeg blev ikke længe i fællesrummet. 

Så snart jeg havde lagt min kuffert på værelset, smed jeg mig på sengen. Ved siden af sengen stod et 

natbord. Jeg lagde min tryllestav på natbordet. 

“Hvorfor var hun fordelt til Slytherin. Hvorfor?”. Jeg prøvede at sove, men tankerne blev ved med at 

flyde rundt i hovedet på mig. Jeg prøvede at finde grunde til, at hun var endt i Slytherin? 

Hele natten lå jeg bare og spekulerede. Jeg må ud og trække noget luft tænkte jeg. Jeg rullede ud af 

min seng forsigtigt og langsomt. Så jeg ikke lavede noget larm. 

Alle i værelset rundt om mig sov. 

Jeg prøvede at åbne døren blidt. Inde i stuen i fællesrummet, var der helt mørkt. Jeg kunne ikke se 

noget. Så jeg snublede over en bog. Jeg landede på mine arme og nåede hurtigt at rejse mig op. 

For at komme ud skulle man gøre det samme som når man skulle ind. Tønderne foran Hufflepuff 

fællesrummets indgang rullede til side. 

Der var ingen alfer i køkkenet. Så jeg gik lige igennem. Spiraltrappen for enden af køkkenet førte op 

til den store gang, hvor de fleste klasselokaler lå. 

Gangen var lang og bælgmørk. 

“Lumos”. Sagde jeg så stille som jeg kunne. Den lille lyskugle på toppen af min tryllestav begyndte 

at lyse. “Endelig kan jeg se noget”. Hviskede jeg for mig selv. Jeg listede varsomt over til den store 

dør der førte ud til den lange bro. 

Døren var låst, så jeg kunne tydeligvis ikke komme igennem. 

Jeg prøvede at tænke på besvarelsen som kunne åbne døre. “Der var den”. Kom jeg til at sige højt. 

Jeg pegede min tryllestav mod låsen “Alohomora”. Døren åbnede sig op til den lange bro. 

Jeg var endelig over broen, og da så jeg en grålig skikkelse stå længere væk i mørket. Den havde 

korte ører og en lang snude. Den stod på sine ben, med armene hængende ned langs siden. Det var en 

varulv. Den begyndte at bide i et træ. Jeg gik ned på hug og kravlede over til en anden sten så jeg 

bedre kunne se den. Den var endnu mere skræmmende tættere på. Den gnavede på en af grenene. Nu 

gik det op for mig hvorfor den havde angrebet grenen. Det var en flok bowtruckless der hang på træet. 

Jeg kendte til dem, fordi min mor havde arbejdet med dem da jeg var mindre. Det var nogle små 
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limegrønne væsener, som lignende levende rødder. De levede i træerne og var en delikatesse for 

varulve. 

Stakkels bowtruckless tænkte jeg. Jeg havde lyst til at hjælpe men var alt for bange. I samme øjeblik 

fik varulven øje på mig. Mit hjerte galoperende af sted. Den smed grenen med bowtruckless’ne fra 

sig og løb imod mig. 

Jeg stod stiv af skræk og kunne ikke bevæge mig. Jeg lukkede øjnene og håbede at nogen ville komme 

og redde mig. Men det var ikke tilfældet. 

Den skubbede mig ned så jeg landede på den mudrede jord. Den lænede sig over mig og snusede mig 

helt op i ansigtet. 

Den slikkede sig om munden og skulle til at bide. Pludselig drejede den hovedet til siden. Ørerne 

rejste helt op i vejret og hårene på hele kroppen strittede helt sindssygt. 

“EXPELLIARMUS!” Lød det fra broen. Besvarelsen ramte varulven lige i brystet. 

Det var min bror Theseus og Leta. Leta hjalp mig op, mens Theseus stod foran os med sin tryllestav 

og truede varulven. 

“Forsvind med dig”. Råbte Theseus med en hård tone. 

Varulven gik et skridt tættere på min bror og åbnede sin mund. 

“VEKTIRIUM!” Råbte min bror. 

Besvarelsen skød ulven ind i den forbudte skov. Vi kunne se den halte væk. 

“Er du okay lillebror”. Sagde Theseus. “Ja det tror jeg”. Svarede jeg. Jeg var stadig lidt rystet og mit 

hjerte slog stadig hurtigere end normalt. 

“Hvordan fandt i mig”. Spurgte jeg. “Leta fortalte mig, at du havde virket underlig og da vi så, at 

døren til broen var åben, vidste vi, at der var noget galt. Fortalte Theseus. 

“Men jeg går tilbage nu. Kommer i?” Spurgte han på vej over til broen. 

“Vi kommer lidt senere”. Svarede Leta mens hun smilede. 

“Okay så”. Sagde Theseus og begyndte at gå tilbage med hænderne i lommen. 

Theseuss hår blæste til siden, mens han forsvandt over broen. 

Jeg lagde mig på græsset og spurgte om Leta ville kigge på stjernerne sammen med mig. Hun svarede 

“ja da” med et smil og lagde sig ned. 

Vi lå lige ved siden af grenen med bowtruckless. De var så taknemmelige, at de kravlede glade rundt 

på os. Leta og jeg grinede af det. De sagde små skrigende lyde. 

“Selvom at vi er i forskellige huse kan vi stadig være venner, ikke sandt?”. Leta kiggede spørgende 

på mig. 
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“Jo selvfølgelig”. Svarede jeg. Hun satte sig op. “Lad os give hånd på det”. Hun rakte hånden ud og 

smilede til mig. 

Jeg tog hendes hånd og sagde “Venner for livet”. 

 


