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Albus Dumbledore

Wtedy, gdy wraz z Harrym szukał horkruksa w jaskini

Kiedy dotknął feniksa i ucieknął przed aresztowaniem przez Ministra Magii i 
Shacklebolta

Kiedy wraz z Harry`m teleportował się ze stacji na King Cross do miejsca, w 
którym przebywał Horacy Slughorn

~JBacchic



Harry Potter

Harry Potter pierwszy raz teleportował się wraz z Dumbledore’em do Horacego Slughorna, aby namówić go 
do powrotu z czarodziejskiej emerytury. Nie było to miłe doświadczenie dla naszego bohatera.

Ostatni rok szkolny to czas, kiedy Harry, Ron i Hermiona porzucili Hogwart w celu poświęcenia się szukaniu 
horkruksów. Teleportowali się oni z miejsca na miejsce – nigdzie na długo nie zagrzali miejsca, aby nie 
ściągnąć na siebie przypadkowo Śmierciożerców. Używali teleportacji łącznej.

Harry używa do teleportacji również proszka Fiuu Weasleyowie przenoszą się na ulicę Pokątną, a Harry 
Potter, po źle wypowiedzianej nazwie lokalizacji, do sklepu Borgina i Burkesa na ulicy Śmiertelnego 
Nokturnu

Avral Vasile



Lord Voldemort - Mortimer Arachne, 
Slytherin

Voldemort teleportował się w Ministerstwie Magii w V części, gdy pojawił się 
tam, a także gdy uciekł przed aurorami 

Teleportował się także wtedy, gdy chciał odszukać Pottera w czasie ostatniej 
Bitwy o Hogwart. 

Teleportował do Doliny Godryka, gdzie chciał znaleźć Pottera.

Najpewniej teleportował się również będąc już dzieckiem, gdy zaciągał dzieci z 
sierocińca do jaskini, gdzie później ukrył horkruksa. ~ M. Arachne



Fred i George Weasleyowie

W książce “Harry Potter i Zakon Feniksa” Fred i George teleportują się  ze 
swojego pokoju na łóżko Rona. Dzieje się to pierwszego dnia pobytu Harrego na 
Grimulde  Place 12.  

                                                                                             Nicole Nox Hufflepuff



Zgredek

○ W tomie drugim, w domu Dursley’ów, po wizycie 

u Pottera. 

○ Również w części 2, w skrzydle szpitalnym  

w Hogwarcie.

○ W dworze Malfoy’ów, w tomie 7. 

Teleportował wtedy Lunę, pana Ollivandera, Rona, Hermionę i Harry’ego. 

Ella Ohne, Mira Phoenix - Ravenclaw 



Lucjusz Malfoy

Pan Lucjusz M. teleportował się w IV części na cmentarz (prawdopodobnie w 
Little Hangleton)

Również teleportował się w Departamencie Tajemnic w V części próbując 
odzyskać przepowiednię Harry’ego Potter’a. ~ Callie Winterhill, Hufflepuff
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