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Část první – ČAROVNÁ FILOZOFIECo se skrývá za studiem astronomie v Bradavicıćh? 13Dokázala přı́roda stejně jako magie vyčarovat něcoz ničeho? 19Jak skutečně probı́halo pátránı́ po Kameni mudrců? 23Alchymistův sen: kde se obecné kovy skutečně měnı ́ve zlato? 28Merlin: Srovnánı́ legendy a kánonu 32Kdo byl poslednı́m velikým kouzelnı́kem? 39Jak by fungoval Hermionin obraceč času? 43Má věda svá omezenı́ stejně jako magie ve světě J. K. Rowlingové? 47Jaké druhy proroctvı́ jsou možné? 51Jak se u Voldemortových Smrtijedů projevuje 14 typických znaků fašismu? 55
Část druhá – TECHNICKÉ KLAMY A VYMOŽENOSTIJsou vědci kouzelnı́ky modernı́ doby? 69Dokážou vědci někdy provést kouzlo Wingardium 
Leviosa? 74Jak nebezpečná jsou létajıćı́ košťata? 80Zvládnou mudlové sestrojit létajıćı́ automobil? 86Dokázali by vědci vyrobit Moodyho šı́lené oko? 93Kdy mudlové vytvořı́ pohyblivé portréty? 95Jak si vyrobit vlastnı́ Pobertův plánek a prchnout ze školy? 99Jak dát dohromady funkčnı́ Weasleyovic hodiny? 103Dokážeme technologiı́ napodobit zmenšovacı́ kletbu? 107Jak kouzelnıći vytvářı́ velké ohnivé koule? 113
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