EPILÓGUS

Drakula gróf rejtélyes felbukkanásával, majd eltűnésével kapcsolatban rengeteg feltételezés került
napvilágra, a bulvárlapok hihetetlen és valószínűtlen találgatásokba bocsátkoztak. Senki sem tudta
kitalálni, milyen rejtélyes kapcsolat fűzi össze a Roxfort egykori professzorát és a vámpír fejedelmet,
valamint a fiatal Hercegnőt. Valójában a gróf a legősibb trükköt vetette be Piton tárgyalásán. Az utolsó
szünetben Piton álcájában ment ki a mosdóba, majd a saját képében tért vissza. Az aurorok éber tekintete
kereszttüzében egyszerűen kisétált a tárgyalóteremből. Ígéretét megtartotta. Sybill sherryadagját a
duplájára emelte. Bár a jósnő látomásait esze ágában sem volt megfogadni, a jósnő mindig szívesen látott
vendég volt a gróf valamennyi birtokán.
Sybill gyakorta ellátogatott a grófhoz, bár a mérhetetlen mennyiségű sherry következtében már soha
nem volt benne biztos, hogy mi az álom és mi a valóság. Múlt és jövő a feltételezett jelenben együtt
kavargott jóslatokkal és bizonyosságokkal. Sybill soha többet nem jósolt másnak csak a grófnak, mert
egyedül az ő józan ítélőképességében bízott és meggyőződése volt, hogy mindenki másnak kárára lenne,
ha kilépne a mátrixból. Sybillt cseppet sem zavarta, hogy a saját képzeteinek rabja. Azt gondolta magáról,
hogy egy alkoholista jósnő, és ehhez haláláig tartotta magát. A továbbiakban a sírhoz érkeztek a sherryszállítmányok, melyek maradéktalanul el is fogytak. Sírkövén a következő felirat állt: „Még meg sem
születtél, és már meg is haltál... Ha mindezt egyszerre magadba fogadod, időt, teret, mennyiséget és
minőséget, és mindezeknek okát, akkor talán megérted Istent.” „de akkor sem érthetsz meg engem…”
firkálta alá valaki. A felirat elfolyó betűit mintha vérrel írták volna, ám erős alkoholszagot árasztott.
Amikor Petunia néni és Vernon Dursley megtudta, hogy Dudley a varázsvilág egyik alapítója lett és a
távoli múltban rekedt, Vernon bácsit azonnal megütötte a guta. A temetésen Petunia néni Gilderoy
Lockhart vállára borulva zokogott. Lockhart hűen ápolta Dudley emlékét. Kilenc kötetes művében
méltatta az alapító Mardekár múlhatatlan érdemeit. A könyvekben és az ősi portrékon fokozatosan
Dudley arca és malacszemei jelentek meg azokon az illusztrációkon, amelyeken a Roxfort alapítóit
mutatták be.
Gilderoy Lockhart még egy évtizeden át a Roxfortban tanított, ugyanakkor nem hanyagolta el az írást és
a szakmai kapcsolatok ápolását a muglik és a varázslótársadalom között. Ebben Petunia néni igazi
szövetségesévé vált. Egy év múlva, amikor Petunia néni levetette az özvegyi fátlylat, egybekeltek.
Házasságuk híre óriási szenzáció volt. Muglik, boszorkányok és varázslók is nyüzsögtek a lakodalmon.
Petunia néni eladta a férje fúrógyárát és fokozatosan kifejlesztette mágikus képességeit. Lockarttal egy
ínyenc Boszorkánykonyhát is üzemeltettek Roxmortsban, amelynek címerét az alapító Mardekár, alias
Dudley Dursley portréja díszítette. Lockhart piacra dobta saját készítésű hajápoló főzetét, majd négyszer
egymásután megnyerte a Szombati Boszorkány szervezésében a Férfi Lábszépségverseny fődíját, olyan
hírességeket utasítva maga mögé, mint Harry Potter és Lucius Malfoy.
Ginny Weasley letette a vizsgáit, majd beíratkozott egy pornószínészképző-tanfolyamra, állandó
partnerével, Dean Thomasszal együtt. A fekete bőrű fiún egyre inkább kiütközött afrikai ősei forró vére,
és méretei már-már vetekedtek Igor Karkarovéval. Később betársultak Fred és George vállalkozásába,
önálló üzletágat nyitva. Erotikus segédeszközöket árultak, valamint saját filmjeiket forgalmazták. (hát ez

no comm:DDD-B)
Bill Weasley-ről még a gyanú árnyéka is lefoszlott, mert amilyen határozottan fellépett Piton ellen,
ugyanolyan szenvedélyes dühvel vádolta Dolores Umbridge-et is. Később pályát változtatott,
kérlelhetetlen és szigorú auror lett, akárcsak példaképe, Alastor Mordon. Múlhatatlan érdemeket
szerzett a Sötét Nagyúr követőinek felkutatásában és kifüstölésében. A harcok során egykor bájos arca
éppen úgy eltorzult, mint Mordoné, de csak annál népszerűbb lett a nők között. Négszer nősült, kilenc

gyereke született, így a Weasley-család lassan kivívta a "legszaporább família" címet.
Albus Dumbledore a csokibékák papírjain egyre gyakrabban jelent meg, bölcs tanácsokat osztogatva.
Gyakran mutatkozott barátja, Nicolas Flamel társaságában. Egy idő után csatlakozott hozzájuk Minerva
McGalagony is. Gyakran macska képében volt látható.
Percy Weasley, miután felgyógyult, mindent megtett annak érdekében, hogy feledtesse kínos kalandját
Dolores Umbridge-dzsel. Ez nem volt éppen könnyű, mert Dolores nem sokkal az után, hogy el kellett
hagynia a Roxfort igazgatói székét kijelentette, hogy gyermeket vár Percytől. Bár még maga Dolores sem
tudta pontosan felidézni azt a pillanatot, amikor a fogamzás megtörténhetett, de hosszas nyomozás után
bebizonyította a kétkedő férfinak, hogy a „szakirodalom” feljegyzett olyan esetet, amikor valaki teherbe
esett egy gondolattól. Bár a cikk, a Playwitch humormellékletében jelent meg, a bíróságra Rufus kellő
nyomást gyakorolt ahhoz, hogy a nyomtatásban megjelent írást precedensként elfogadják és meghozzák
ítéletüket. Dolores a szülés után lemondott a gyerekről, és Indokínába repült, hogy apró, sárga
varázslóknak tanítson SVK-t, akik folyamatosan ferde szemmel néztek rá. Ez Dolorest annyira
frusztrálta, hogy időnként hazarepült és meglátogatta Percyt. Látogatásai váratlanok és tapintatlanok
voltak, így gyakorlatilag lehetetlenné tették, hogy a férfinak bármilyen más, normális kapcsolata
kialakuljon.
A kínos incidenst követően Percy magához vette a gyereket. Bár ez a kapcsolat Percy karrierjének a
továbbiakban már inkább ártott, mint használt, a fiatalember kitartóan törtetett hol a hivatali ranglétrán,
hol az oktatói testületben. A botrányt követően sem testvérei, sem szülei nem álltak vele szóba többé.
Perselus Piton és Hemione Granger nem házasodtak össze, közkívánatra sem. Ennek ellenére gyakran
találkoztak, együtt töltötték a szabadidejüket, amikor csak tehették. Piton hosszú évtizedeken kitartott
Hermione mellett, anélkül, hogy hűtlen lett volna a másik nagy szerelméhez: a Fekete Mágiához. Hosszú
élete során még több ezer bűbájt, rontást, átkot és ellenátkot talált fel, amelyeknek csaknem kétharmadát
a szakhatóságok azonnal illegálisnak minősítették és betiltották. Éppen ezért óriási volt az érdeklődés
irántuk - és tanításuk sokkal jövedelmezőbbnek bizonyult, mint a legális varázslatok oktatása. Piton a
Sötét Varázslatok Kivédésének és Alkalmazásának módszertanát magániskolában tanította, hűen Merlin
és Mardekár szelleméhez. A Roxfortba csak akkor tette be a lábát, amikor Hermione segítséget kért
valamiben a varázslótól.
A lány változatlanul benne bízott a világon a legjobban, bár ez érthetetlen volt némelyeknek a
környezetében, Hermione Prince-t ez nem érdekelte. A Roxfort élére került, nagyon fiatalon, de
megfelelő támogatókkal felvirágoztatta a kastélyt, muskátlit tetetett az ablakokba, amik aztán
meghatározatlan időközönként a diákok fejére estek. Bevezetett számos reformot, például az internetet,
így az állatvédők sem randalíroztak többé a kastély határában, mert a baglyok végre nyugalomba
vonulhattak. Hermione egész életében a szívén viselte az iskola sorsát.
Auror lett, de sokkal többet vett részt veszélyes és kétes kalandokban továbbra is, mint elvárható lett
volna tőle. Ha egy hónapig nem volt része valamilyen életveszélyes kalandban, akkor elvonási tüneteitől
Piton szenvedett a legjobban, ugyanis Hermione ilyenkor folyamatosan az ő vérét akarta csapolni, vagy
pornót akart nézni. Habár amióta egyszer véletlenül belenézett Ginny és Dean filmjébe, enyhe
hányingerrel gondolt az ilyen alkotásokra...
A lány nem hozott világra gyermeket, habár Perselus nem tiltakozott ellen kézzel-lábbal, de Hermione
jobbnak látta, ha Perselus Pitonból csak egy van mellette. Több szempontból is...
A férfi iránti mély szerelme megmaradt egész életében, mit sem csillapodott és sokszor felkeresték
Drakula kastélyát is egy kis pót-csakrázásra, amit művészi szintre fejlesztettek az évek során. (:D-ezt

elképzeltem...művészi csakrázás... hm...B) (a tantra-jóga nagymesterei lettek. :D -S)
Hermione gyakran összefutott Harry-vel és Ron-nal is. Boldog volt, hogy barátai élete is rendben van.
Hermione néhányszor kölcsönkérte Ronnie motorját, hogy kiélje a sebessémániáját; de életében csak
kétszer hívta meg barátait vacsorára úgy, hogy Piton is jelen volt... mindkettől totális kudarccal és égési

sérülésekkel végződött.
Piton segédje, egyúttal legfontosabb kísérleti alanya az a szőke gyerek lett, akit a fiatalon elhunyt Draco
Malfoy szelleme szállt meg. A varázsló idővel rekonstruálta a személyiségét, így a fiú éppen olyan aljas,
rosszindulatú, alapvetően gyáva és ostoba, sumák férfivé érett, mint az a szőke mágus, akire a
megszólalásig hasonlított. (ennek Luci örülni fog...-B)
Tobias miután Lucius és Velvet megszabadult tőle, négyévesen árvaházba került. Ezzel meg is szakadt
minden kapcsolata a varázsvilággal, egészen addig, míg 17 évesen rejtélyes módon Roxmortsban kapott
állást a fűszeres kifutófiújaként. A kölyök rendkívül szép megjelenése és cinikus stílusa hatalmas sikert
aratott az elmagányosodott feleségek körében. Hamarosan közismert és közkedvelt selyemfiúvá vált, aki
döbbenetes módon pontosan tudta, hogy melyik nőnek mire van szüksége. Tobias soha életében nem
tudott beleszeretni egyetlen nőbe sem, akit megkapott és soha életében nem volt képes szeretni senkit.
Még önmagát sem. (egyszer még Hermione is kipróbálta, mit tud, de inkább maradt a csakrázásnál...és

drága egyetlen nyuszkómuszkó szuperszexi Persijénél:DDDDDDDD-fűűűh-én sem leszek már hülyébbha mégis, valaki lőjön fejbe, könyörgöm...B)

Harry letette az utolsó vizsgáit és még egyszer utoljára meglátogatta a Gringotsot. Miután hosszasan
tárgyalt az igazgatóval gondtalanul fütyürészve távozott. Odakint Rosie-vel együtt motorra pattantak és
nekiindultak a nagyvilágnak. Nem sokkal később Harry valamennyi ismerőse nagyobb összeget nyert az
„élet játéka” nevű versenyen. Bár egyikőjük sem emlékezett rá, hogy beneveztek volna, a nyereményt
egyedül H. G. utasította vissza. (így volt kiscsillag?) (mirőlvanszó?Mirőlvanszó? biztos így volt....:D-B)
Harry barátai nyomon követhették a pár útját az újsághíreken keresztül, melyek botrányokról és
hajmeresztő kalandokról számoltak be. Sok év múltán tértek vissza és telepedtek le Londonban. Közös
megegyezéssel árvaházat nyitottak, mely arról lett híres, hogy oktatási reformjuknak köszönhetően a
tőluk kikerülő árvák valamennyien kiválóan sakkoztak, remekül biliárdoztak és Rosie kommunikációs
tréningjeinek következtében szemrebbenés és kritika nélkül képesek voltak végighallgatni bármilyen
idióta sületlenséget. A végzősöknek minden lehetőségük meg volt, hogy a pénzügyi élet különböző
területein helyezkedjenek el. A megállapodás szerint egyetlen egyszer kellet adakozniuk az árvaháznak
egy olyan összeggel, amelyről úgy gondolták, hogy szívesen odaadnák. Harry haláláig az intézet Anglia
legjobban felszerelt és a legsikeresebb képzést nyújtó bentlakásos iskolája lett, melybe továbbra is csak
árvák kerülhettek be. Idővel több szülő követett el öngyilkosságot, hogy ez által juttassa gyermekét a
biztos boldoguláshoz.
Rita Vitrolt annyira elbűvölte Drakula látványa Piton tárgyalásán, hogy egész életét a vele készült
cikksorozatra tette fel.
Szó szerint.
A cikksorozat soha nem készült el. Ellenben Rita belépett a halhatatlanok közé és Drakula életrajzi
regényét húsz földi éven át írta vérrel, ami később hatalmas siker lett, de egy bizonyos Bram Stoker
lenyúlta Rita jegyzeteit, amikor a nő az időben kalandozott, így a vámpírboszorkány legfeljebb
megátkozni tudta az élelmes angolt, de egyebet nem. Így lett Bram Stoker enyhén homoszexuális...

Fred és George hipergazdagok lettek, főleg, miután betársultak melléjük Ginny-ék. Az
varázslótársadalom az ő roppantul robbantó, szórakoztató találmányaikat vette zsákszámra. Az
soha nem fogytak ki az ötletekből, életük hosszú volt és vidám. Mindketten megnősültek. Egy
ikerpár tagjait vették el, de kiderült, hogy a lányok négyen vannak, nem ketten, így mindkét fiú
dinamittal takarózott.
Természetesen ikreik születtek. Mindegyiküknek hatosikrei.
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A Weasley-család pedig lassan átvette az uralmat a Földön.

