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        olly Proggett nu se pricepe deloc la vră i,
        ceea ce nu e tocmai  atunci când ești 
vră itoare. 

Astăzi profesoara ei îi învață pe copii să facă 
o poțiune de înlăturat negii. Înlăturarea negilor 
este una dintre cele mai ușoare vră i din câte 
e istă în manual.

De data asta o să am grijă să‑mi iasă totul bine!

își zice Polly.

Capitolul 1

P
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Polly așază în ordine borcanele prăfuite cu 
ingrediente și le bifează în manualul ei.

Trebuie doar să urmez instrucțiunile din ma‑
nual, așa cum ne‑a spus domnișoara profesoară 
Spinnaker. omnișoara Spinna er e profesoara 

preferată a lui Polly.  roșcată și creață, își 
prinde părul într un coc în creștetul capului și, 
când pășește, își zornăie bi uteriile de argint. În 
loc să poarte pelerină neagră așa ca toți profeso-
rii de la Aca de mie, poartă o pelerină de catifea 
cu broderie colorată și plină de oglin oare octo-
gonale. glinduțele prind lumina soarelui care 
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pătrunde pe ferestre și o aruncă prin încăpere 
sub formă de raze mici, care par că dansează.

Polly e de părere că domnișoara Spinna er e 
fantastică.

A pus o pe Polly în echipă cu osemary și a-
lentine, care sunt foarte bune la vră itorii. Polly 
știe că domnișoara Spinna er speră ca dibăcia 
lor să fie molipsitoare. În sinea ei, și Polly speră 
același lucru.

u că Polly n ar fi deșteaptă  domnișoara o 
asigură mereu că e , ci că lucrurile se cam 
amestecă în capul ei atunci când i se dau in-
strucțiuni lungi și complicate.

Oare trebuie să pun trei picături de zeamă de 
broască râioasă? se întreabă adesea Polly când 
e în mi locul unei vră i. Sau un pic de sânge de 
șarpe uscat?
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i câteodată, când Polly se uită la foile îngăl-

benite ale cărții ei de magie învelită în piele, li-

terele par că dansează de a lungul paginii. 

itera b începe deodată să semene cu un p. Un 

w se poate transforma într un m.

Polly s a hotărât ca azi să fie e tragri ulie.  

urmărește pe osemary cum pune frumos trei 

linguri de sevă de oleandru în cazanul ei. Poți-

unea b b r eş e și un nor perfect de fum se 

înalță spre tavan.

omnișoara Spinna er se plimbă prin clasă 

și le împarte tuturor broaște râioase, ca să e er-

seze pe ele.

—Haide, Polly, zice ea apropiindu-se de masa 

lor. ai început încă
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Polly, osemary și alentine le prind repede 

înainte să apuce să sară. Polly se cutremură când 

atinge pielea buboasă și lipicioasă.

    Domnişoara Spinnaker 
      punepe masă

trei broaşte 
       râioase. 
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osemary ia o pipetă, o bagă în poțiunea bol-

borositoare, strânge pompița de cauciuc și o 

umple. Apoi picură un strop de poțiune pe cel 

mai mare dintre negii broaștei ei.

a început, negul se um ă până se face o bă-

șică transparentă, apoi pocneşte, se dez
umflă și dispare.

 Bravo, osemary  spune domnișoara Spin-

na er și se duce la altă bancă.

Polly se uită la cartea de vră i și și mușcă buza. 

u și amintește dacă a presărat de a cristalele 

de salamandră sau dacă trebuie să pună fulgii 

de liliac.

Și „lgt“ înseamnă lingură sau linguriță?

ui Polly i e rușine s o întrebe pe alentine.
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alentine e drăguță și destul de prietenoasă, 

dar Polly știe că și va da ochii peste cap dacă va 

trebui să i e plice din nou rețeta. Așa că Polly 

mai aruncă niște cristale de salamandră pentru 

orice eventualitate. Își zice că e mai bine să pună 

mai mult decât să n a ungă. Poțiunea ei începe 

să bolborosească fioros, așa că Polly se gân-

dește că e gata. a zdravăn cu pipeta din lichid i

 ooo, uite, uite  zice Polly. uncționează

Bubele de pe spatele broaștei încep să se um e 

și să se facă bășici.

îl împrăştie peste broasca ei râioasă.




