
1/35 Patronus kočka je vyvoláván v kabinetu přimo nalevo od kabinetu, kde se kouzlí legilimens. 

2/35 Mezi kabinety, kde se pěstuje réva a levandule jsou dva kabinety. 

3/35 Mezi kabinetem, kde se jí špagety a kabinetem, kde se pije káva jsou dva kabinety. 

4/35 Kabinet číslo šest je kabinet s červenými dveřmi. 

5/35 V kabinetu číslo šest se pije máslový ležák. 

6/35 V kabinetu číslo jedna se jí brambory. 

7/35 V kabinetu číslo sedm se pije voda. 

8/35 Mezi kabinetem, kde se jí bonbóny a kabinetem, kde se pije káva je jeden kabinet. 

9/35 Kabinet, kde se pěstuje mandragora přímo nalevo od kabinetu, kde se kouzlí protego. 

10/35 Mezi postavami Azu-Tze a Vojtěch Remízek jsou dva kabinety. 

11/35 Mezi postavou Tomáš Odpor a postavou, která pěstuje lekníny jsou dva kabinety. 

12/35 Patronus kolibřík je vyvoláván přímo napravo od postavy, která pije čaj. 

13/35 Patronus kapr je vyvoláván v kabinetě pět. 

14/35 Tomáš Odpor žije přímo nalevo od postavy, která jí bonbóny. 

15/35 Kabinet se zelenými dveřmi je vedle kabinetu s fialovými dveřmi. 

16/35 Mezi kabinetem s hnědymi dveřmi a kabinetem, kde žije Igor Golub je jeden kabinet. 

17/35 První kabinet je kabinet se zelenými dveřmi. 

18/35 Admin žije v kabinetě jedna. 

19/35 Patronus pes je vyvoláván přímo nalevo od postavy, který pije kofola. 

20/35 Heřmánek se pěstuje vedle kabinetu, kde žije postava, která jí rýže. 

21/35 Josef Brumlal žije vedle postavy, jejíž patron je kapr. 

22/35 Postava, která jí steak pije džus. 

23/35 Konopí pěstují v kabinetu nalevo od kabinetu, kde je vyvoláván mrož. 

24/35 Mezi kabinetem, kde pěstují lekníny a kabinetem s růžovými dveřmi je jeden kabinet. 

25/35 V kabinetu číslo šest se jí sekaná. 

26/35 V kabinetu číslo pět se kouzlí expelliarmus. 

27/35 Azu-Tze má za patrona kolibříka. 

28/35 Réva neroste v kabinetě čtyři. 

29/35 Slavomír Hlahol žije vedle postavy, která pije vodu. 

30/35 Postava v kabinetu jedna pije čaj. 

31/35 Postava, která kouzlí silencio žije přímo nalevo od kabinetu s černými dveřmi. 

32/35 Postava, která kouzlí reparo žije vedle postavy, která jí rýži. 

33/35 Postava z kabinetu jedna kouzlí episkey. 

34/35 Kabinet s růžovými dveřmi je dva kabinety vedle kabinetu, kde se pěstuje heřmánek. 

35/35 Kabinet, kde se pije voda je přímo napravo od kabinetu, kde se vyvolává mrož. 


