
Последното писмо на Хари Потър 

 
 

До Министъра на магията 

От Хари Потър 

 

Господин Министър,  

             С Вас не сме се виждали от много години, по–точно от победата ми над Волдемор. 

Някъде от това време и нашият свят се затвори още по–плътно за света на мъгълите. Всъщност, 

това е и поводът да Ви пиша. Наричаме обикновените хора, всички немагьосници, „мъгъли” и в 

това прозира усещане за някакво превъзходство над тях. Но това е наша голяма заблуда.  

 Знаете, че майка ми е с немагьоснически произход (предпочитам вече да избягвам 

названието „мъгъл”). Заради твърде злощастното ми детство, прекарано с леля ми, вуйчо ми и 

братовчед  ми (едни наистина противни същества!), аз, като болшинството магьосници, смятах 

нашия свят за по–съвършен и висш. А и самите хора винаги са мечтали за способности като 

нашите – доказват го вълшебните им приказки, митовете и легендите им (които впрочем 

разказват истински истории от нашия свят). Дори най–голямото изтичане на информация за 

магьосническия свят – книгите на някоя си Дж. К. Роулинг за моя живот – предизвика огромен 

интерес, но за наше щастие никой не го прие за истина. И ние продължихме и продължаваме 

да си съществуваме паралелно – невидими. 

 Не бих влязъл в света на немагьосниците, ако не беше синът ми Албус, който се сгоди за 

момиче от техния свят и избра да живее сред тях. Като загрижен баща трябваше да видя къде и 

как ще живее. И съм изумен! Дори вече не съм сигурен кой от двата свята е магическият! 

 Ще Ви опиша само малка част от нещата, които видях. Например да започна с домовете 

им. 

 Те живеят в „умни” къщи. Построени са изцяло от екологични материали и дори 

„дишат”. Всички са със соларни покриви и ползват изключително малко електричество. Но 

дори и то се добива от силата на вятъра или на водата. По стените на къщите и дори вътре, по 

стените на стаите, растат растения – плодове, зеленчуци или цветя: хем собствениците имат 

здравословна екологично чиста храна по всяко време, хем въздухът е чист, хем е красиво. 

Къщата сама следи да поддържа оптимална за живеене температура. Всеки уред също е 

„умен” и много икономичен – включва се сам и се изключва точно когато свърши работа. Така 

всяка къща не само произвежда сама енергия, но и доста спестява от нея. Излишното се 

изпраща в промишлеността, а собственикът за това получава данъчни облекчения.  

 Във всяка къща има уред, голям колкото микровълнова печка, който преработва с 

наночастици всичката използвана вода от семейството и тя се връща отново при него чиста и с 

чудесен вкус. Благодарение на този кръговрат на използването на водата проблемът с водните 

запаси и с недостига на питейна вода е решен глобално за целия им свят. 

 Изключително рационално е решен и друг проблем – с боклука. Задължително във 

всеки дом е вграден „мини завод за рециклиране” – уред, голям приблизително колкото 

пералня, с няколко отвора за различните видове отпадъци. Просто отваряш съответния капак и 

пускаш отпадъка. Лесно и ефективно!  Още на място боклукът се подлага на първична 

преработка и в концентриран вид по тръби, скрити в стените и под земята, отива в съответните 

заводи. Междувременно домакинството получава електрическата енергия, добита при 

първичната преработка, а част от извлечените минерали подхранват растенията. Хората 

наистина обичат да постъпват правилно, ако това не им коства никакви усилия! 

 Дори вратите на къщите са „умни”! Вместо нашите опасноскопи, входната врата на 

немагьосниците сканира човека пред нея и показва здравословното му състояние и аурата му. 

Така у вас никога няма да влезе човек, носещ зараза или пък злонамерен. В самата къща 

тоалетната чиния и душ кабината постоянно сканират стопаните си и следят за здравословното 

им състояние. Уведомяват ви, ако имате проблем, и ви напомнят да си взимате лекарствата. 



Впрочем, откакто хората са решили повечето екологични проблеми, здравето им чувствително 

се е подобрило, а животът им е станал по–дълъг и по-качествен.  

 Летящите коли отдавна са ежедневие за тях. Няма да повярвате – от океанската вода те 

извличат елемент, със  100 грама от който една кола или летателен апарат може да се движи 

20 години! И никакви вредни газове или други замърсители на околната среда! (И без 

дискомфорта при магипортирането!) 

 Да не говорим, че и нашите „живи снимки”, които някога толкова изумяваха мъгълите, 

днес не биха учудили никого. В техния свят отдавна книгите, вестниците и въобще всичко 

хартиено е или в електронен вариант, или от специална тънка пластмаса, която лесно и бързо 

се разтваря във вода. Вече никой не изсича дървета, за да прави от тях хартия или мебели! 

Дори учениците пишат в ноутбук, учебниците им са в интернет, бележниците им са виртуални. 

Лаптопите и компютрите им са от специален материал, който се разгражда без да оставя 

вредни отпадъци. В далечното минало са ги правели от царевица (представяте ли си!), но днес 

технологиите са много напреднали. Сега един лаптоп е с големината на Вашата златна 

табакера, г-н Министър! 

 Сега се замислям, че може би не знаете какво е лаптоп. И че вероятно доста от нещата, 

които Ви описах, са неразбираеми за Вас и Ви изглеждат като непозната за нашия свят магия. И 

те наистина са магия! Истинската магия вече не е в нашия свят, господин Министър, а в техния! 

Всичко е започнало като зелена идея, прераснала в зелено движение, довело до зелени 

технологии. Хората винаги са наричали Земята Зелената планета и сега най- после тя наистина е 

зелена. И да се живее на нея е вълшебно!  

 Уважаеми господин Министър на Магията! 

 Написах Ви всичко това, за да Ви обясня защо аз и съпругата ми Джини също избираме 

да живеем в света на немагьосниците. Тук вълшебствата се случват и без магически пръчки! Е, 

ще запазим нашите пръчки, защото те са неделима част от нас самите, но няма да ги 

използваме. Няма да ни се налага. В този свят, за да започне чудото, е достатъчно да изречеш: 

„Имам зелена идея!” 

  

 Ваш: Хари Потър 

 

 

 

Дамяна Цветанова Радионова 

 

На 16 години от Русе 


