
och hemligheternas kammare



De hade kommit upp på översta trappsteget och
professor McGonagall knackade på dörren. Den
öppnades ljudlöst och de steg in. Professor McGonagall
sade åt Harry att vänta och lämnade honom där ensam.
Harry såg sig omkring. En sak var säker: av alla de
lärarkontor som Harry hade besökt hittills i år var
Dumbledores det allra intressantaste. Om han inte hade
varit så vettskrämd inför tanken på att bli utkastad från
Hogwarts, hade han varit mycket glad över chansen att
få se sig omkring i rummet.

Kapitel 12: Polyjuice–elixiret 

Lyssna

https://youtu.be/cyXSEXBLOA4


Det var ett stort och vackert, cirkelformat rum, fyllt
med lustiga spröda ljud. Ett massa besynnerliga
silverinstrument, som surrade och sände ut små
rökmoln, var placerade runt omkring på några bord
med spindeltunna ben. Väggarna var täckta med
porträtt av tidigare rektorer, som alla sov fridfullt i
sina ramar. Där fanns också ett enormt skrivbord med
lejonfötter, och bakom det, på en hylla, vilade en
luggsliten, lappad trollkarlshatt – sorteringshatten. 



Harry tvekade. Han kastade en vaksam blick upp mot
de sovande häxorna och trollkarlarna på väggarna. Det
kunde väl inte skada någon om han tog ner hatten och
provade den igen? Bara för att se ... bara för att
försäkra sig om att den hade placerat honom i rätt
elevhem. Han gick tyst runt skrivbordet, lyfte hatten
från hyllan och sänkte den långsamt över huvudet. Den
var alldeles för stor och gled ner över ögonen på
honom, precis som den hade gjort sist han satte på sig
den. Harry stirrade på hattens svarta insida och
väntade. Sedan hördes en tunn röst i hans öra: 



”Har du nåt som bekymrar dig, Harry Potter?” 
”Öh, ja”, mumlade Harry. ”Öh, förlåt att jag besvärar
dig… jag ville bara fråga ...” 
”Du funderar över om jag placerade dig i rätt
elevhem”, sade hatten raskt. 
”Ja ... du var speciellt svår att placera. Men jag står
fast vid vad jag sa den gången ...” Harrys hjärta tog ett
skutt. ”... du skulle ha klarat dig strålande i Slytherin.”
Det vände sig i magen på Harry. Han grep tag i spetsen
upptill och drog av sig hatten.



Den hängde och slokade i hans hand, smutsig och urblekt. Harry sköt
tillbaka den upp på hyllan med en känsla av illamående. ”Du har fel”,
sade han högt till den stilla och tysta hatten. Den rörde sig inte.
Harry drog sig baklänges medan han fortfarande betraktade den.
Sedan hörde han ett besynnerligt, halvkvävt ljud bakom sig som fick
honom att häftigt svänga runt. Han var inte ensam här inne när allt
kom omkring. Uppflugen på en gyllene pinne alldeles innanför dörren
satt en skröplig fågel som mest liknade en halvplockad kalkon. Harry
stirrade på den och fågeln tittade lidande tillbaka och gav ifrån sig
samma ljud igen, som om den höll på att kvävas. Harry tyckte att
den såg väldigt sjuk ut. Ögonen var matta, och medan Harry såg på
den föll det ännu fler fjädrar ur stjärten. Harry stod just och tänkte
att nu fattades det bara att Dumbledores älsklingsfågel skulle dö
medan han var ensam i kontoret med den, då någonting inträffade.
Fågeln började brinna.



De hade kommit upp på översta trappsteget och
professor McGonagall knackade på dörren. Den
öppnades ljudlöst och de steg in. Professor
McGonagall sade åt Harry att vänta och lämnade
honom där ensam. Harry såg sig omkring. En sak
var säker: av alla de lärarkontor som Harry hade
besökt hittills i år var Dumbledores det allra
intressantaste. Om han inte hade varit så
vettskrämd inför tanken på att bli utkastad från
Hogwarts, hade han varit mycket glad över
chansen att få se sig omkring i rummet.

Polyjuice–elixiret - glosor

översta som finns längst upp

ljudlöst som inte ger minsta ljud i från sig

att se sig omkring se på om givningarna

allra av allt, av alla, absolut förstärknings ord till
adj. i superl.

vettskrämd ytterst skrämd, o erhört rädd så
mycket att om dömet helt gått
förlorat



Det var ett stort och vackert,
cirkelformat rum, fyllt med lustiga
spröda ljud. Ett massa besynnerliga
silverinstrument, som surrade och sände
ut små rökmoln, var placerade runt
omkring på några bord med spindeltunna
ben. Väggarna var täckta med porträtt av
tidigare rektorer, som alla sov fridfullt i
sina ramar. Där fanns också ett enormt
skrivbord med lejonfötter, och bakom
det, på en hylla, vilade en luggsliten,
lappad trollkarlshatt – sorteringshatten. 

lustiga spröda ljud konstiga, svaga ljud

besynnerliga konstig, märk värdig

att surra ge i från sig surr, låter som en fluga som
flyger. Flugorna surrar;  motorn surrar

att sända ut

spindeltunna tunna, smala som hos en spindel

skicka, att bege sig till viss
destination

fridfullt lugn, som ut märks av lugn och stillhet

luggsliten mycket sliten, som slitits så att
luggen nötts bort

sorteringshatten förklaring i ordlistan nedan



Harry tvekade. Han kastade en vaksam blick
upp mot de sovande häxorna och trollkarlarna
på väggarna. Det kunde väl inte skada någon
om han tog ner hatten och provade den igen?
Bara för att se ... bara för att försäkra sig om
att den hade placerat honom i rätt elevhem.
Han gick tyst runt skrivbordet, lyfte hatten
från hyllan och sänkte den långsamt över
huvudet. Den var alldeles för stor och gled ner
över ögonen på honom, precis som den hade
gjort sist han satte på sig den. Harry stirrade
på hattens svarta insida och väntade. Sedan
hördes en tunn röst i hans öra: 

att tveka inte kunna bestämma sig, har svårt att
bestämma sig för ett av flera alternativ

vaksam på sin vakt, uppmärksam, som håller
upp sikt över sin om givning

att försäkra sig skaffar sig säker kunskap

en elevhem

att stirra titta intensivt i o föränderlig riktning

det finns fyra elevhem på Hogwarts:
Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw
och Slytherin.

en tunn röst inte tjock, svag röst



”Har du nåt som bekymrar dig, Harry
Potter?” 
”Öh, ja”, mumlade Harry. ”Öh, förlåt att jag
besvärar dig… jag ville bara fråga ...” 
”Du funderar över om jag placerade dig i rätt
elevhem”, sade hatten raskt. 
”Ja ... du var speciellt svår att placera. Men
jag står fast vid vad jag sa den gången ...”
Harrys hjärta tog ett skutt. ”... du skulle ha
klarat dig strålande i Slytherin.” Det vände
sig i magen på Harry. Han grep tag i spetsen
upptill och drog av sig hatten.

att bekymra sig oroa sig, ängslas

att mumla talar tyst och otydligt

att besvära störa
rask
ett skutt hopp, språng

snabb, flink, pigg

strålande mycket bra, utomordentlig
spetsen topp, vass ända på ett avsmalnande

föremål



Den hängde och slokade i hans hand, smutsig
och urblekt. Harry sköt tillbaka den upp på
hyllan med en känsla av illamående. 
”Du har fel”, sade han högt till den stilla och
tysta hatten. Den rörde sig inte. Harry drog
sig baklänges medan han fortfarande
betraktade den. Sedan hörde han ett
besynnerligt, halvkvävt ljud bakom sig som
fick honom att häftigt svänga runt. Han var
inte ensam här inne när allt kom omkring.
Uppflugen på en gyllene pinne alldeles
innanför dörren satt en skröplig fågel som
mest liknade en halvplockad kalkon. 

att sloka hänga slapp eller ned böjd

smutsig inte ren, full av smuts

urblekt som förlorat sin färg (t.ex. av många tvättar)
illamående
baklänges tillbaka, bakåt

som känner tendenser till kräkning

att betrakta ser på
halvkvävt som har stora andnings svårigheter
häftigt kraftig och plötslig
gyllene som är av guld, förgylld

en pinne lång smalt stycke särsk. av trä
skröplig svag och dålig, orkeslös
att plocka rycker loss hår eller fjädrar från



Harry stirrade på den och fågeln tittade
lidande tillbaka och gav ifrån sig samma ljud
igen, som om den höll på att kvävas. Harry
tyckte att den såg väldigt sjuk ut. Ögonen var
matta, och medan Harry såg på den föll det
ännu fler fjädrar ur stjärten. Harry stod just
och tänkte att nu fattades det bara att
Dumbledores älsklingsfågel skulle dö medan
han var ensam i kontoret med den, då
någonting inträffade. Fågeln började brinna.

lidande som ger ett in tryck av
(att ngn känner) smärta

matta trött, kraftlös

en stjärt bakre rundat kroppsparti mellan
ryggen och benen



Vilka magiska egenskaper har en Fenix fågel?
Varför tror både Dumbledore och Hagrid att
Harry är oskyldig?
Vad är det som går fel när Hermione ska
förvandla sig till Millicent?
Vad är Azkaban?

Diskutera: 
Dumbledore frågar Harry om det är något han vill
berätta, Harry tvekar men säger nej. Varför gör han
så om han har så mycket att berätta? Hade inte
Harry mått bättre om han berättade om alla tankar
som snurrar i hans huvud för Dumbledore?

Lekcje szwedzkiego w Dalarna
opieramy na tym, co lubisz!

U nas na lekcjach czasem
pojawia się Harry Potter!

Zobacz, jak 
wyglądają nasze 

zajęcia!

Svara på frågor:

https://youtu.be/e3bI1VLWUoo
https://youtu.be/e3bI1VLWUoo
https://youtu.be/e3bI1VLWUoo
https://youtu.be/e3bI1VLWUoo
https://youtu.be/e3bI1VLWUoo


 Harry Potter och de vises sten – Harry Potter i Kamień Filozoficzny
  Harry Potter och hemligheternas kammare – Harry Potter i Komnata Tajemnic
   Harry Potter och fången från Azkaban – Harry Potter i więzień Azkabanu
 Harry Potter och den flammande bägaren – Harry Potter i Czara Ognia
 Harry Potter och Fenixorden – Harry Potter i Zakon Feniksa
 Harry Potter och halvblodsprinsen – Harry Potter i książę półkrwi

⚱  Harry Potter och dödsrelikerna – Harry Potter i Insygnia Śmierci

Tytuły serii po szwedzku



Przydatne słówka

 Trollkarlsvärlden – świat czarodziejów, świat magiczny (uniwersum Pottera)
▪  trollkarl (en) – czarodziej

 häxa (en) – czarownica
▪  att trolla – czarować

 magiska förmågor – magiczne zdolności
▪  trolldom (en) – magia

 trollstav (en) – czarodziejska różdżka 
▪  trollformel (en) – magiczne zaklęcie

 mugglare (en) – mugol, niemagiczna osoba
▪  mugglarfödd (en) – urodzony jako mugol

 Smutsskalle – szlama (negatywnie o mugolaku)
▪  halvblod (ett) – osoba półkrwi, pół czarodziej-pół mugol

 renblod (ett) – czystej krwi
▪  ynk (en) – charłak, osoba urodzona w rodzinie magicznej ale bez magicznych umiejętności



Przydatne słówka

 Sorteringsceremoni – Ceremonia Przydziału
▪ Sorteringshatten – Tiara przydziału

 en knuting – en sikel – en galleon – knut – sykiel – galeon
▪ magiska föremål – magiczne przedmioty

 kittel (en) – kocioł
▪ en trolldryck – eliksir

 Borttrollningsskåp – Szafa Zniknięć
▪ De Vises Sten – Kamień filozoficzny

 Dödsrelikerna – Insygnia Śmierci
▪ Minnsallt – Przypominajka

 Erised-spegeln – Zwierciadło Ain Eingarp
▪ Flygkvastar – latające miotły

 Horrokrux – Horkruks
▪ Mörkrets Märke – Mroczny znak (symbol Śmierciożerców)

 Ormviskare – zaklinacz węży
▪ Tjocka damen – Portret Grubej Damy

 att förhäxa – rzucać uroki, zaczarowywać
▪ flampulver – Proszek Fiuu

 kvast (en) – miotła
▪ Marodörkartan – Mapa Huncwotów

 Klonken – Kafel, duża czerwona piłka w 
     Quidditchu, służąca do strzelania bramek
▪ Dunkare – Tłuczek, który próbuje zrzucić 
    zawodników z mioteł

 Kvicken – Złoty Znicz
▪ Jagare – Ścigający

 Sökare – Szukający
▪ Vaktare – Obrońca

 Slagman – Pałkarz



Więcej słówek znajdziesz na naszym blogu
 w artykule Harry Potter po szwedzku

https://dalarna.pl/harry-potter-po-szwedzku/

