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Useita varjohirviöiden
hyökkäyksiä
Turvapaikassa numero 91 on per-
jantain 11. elokuuta aikana koettu 
useita varjohirviöiden hyökkä-
yksiä, joiden uhriksi on joutunut 
useita turvapaikan asukkaita.

Tyypillinen taistelutaikuus ei 
mitä ilmeisimmin varjohirviöi-
hin liiemmin tehoa. Ainoastaan 
kangistumis tyystilus- ja odotum 
suojelius -loitsujen kanssa turval-
lisuusryhmän taisteluvelhoilla on 
ollut onnea, mutta vain rajallisesti.

Varjohirviöitä ei tule lähestyä tai 
yrittää taltuttaa omin päin. 

   ~ RM PP ~
Seksuaalihoroskooppi
Tammi–helmikuu: luvassa yllätk-
siä, mutta kuitenkiin etäisesti tut-
tua; vanhaa suolaa? 
Maalis–huhtikuu: Ollut hivenen 
levoton kevät, mutta pian helpot-
taa. Uuttakin kipinää!
Touko–kesäkuu: Viikonloppu tuo 
tullessaan mahdollisuuksia. Muista 
kuitenkin pitää varasi. 
Heinä–elokuu: Tulta ja tappuraa, 
kiihkeitäkin rakkauden aaltoja fyy-
sisellä tai psyykkisellä tasolla.
Syys–lokakuu: Hivenen koste-
aa viimeaikoina. Muista huolehtia 
puhtaudesta! Luvassa tutinoita...
Marras–joulukuu: Sauvat ja ko-
telot värähtelevät nyt kiivaasti. Ole 
tarkkana.  ~  AK PP ~

Tiedote huoltoryhmälle
Hallinto pyytää jokaista huoltoryh-
män jäsentä saapumaan Hallinnon 
kokoukseen Kutteri-rakennukseen 
tänään perjantaina 11. 8. illalla kel-
lo 6:00. 
           ~ RM PP / IM hall. ~

Yhteyksiä muihin
turvapaikkoihin vaihtelevasti
Viestiyhteydet muihin turvapaik-
koihin ovat toimineet vaihtelevasti 
eilisen ja tämän päivän aikana. 

Turvapaikasta numero 28 on sen 
sijaan saatu tämän päivän aikana 
kirjepostia. Päivän Profeetan pää-
toimittaja Emmett Gardner on 
turvapaikassa numero 28 ja voi 
olosuhteisiin nähden hyvin. Turva-
paikalla numero 28 ei kuitenkaan 
ole minkäänlaista yhteyttä turva-
paikkoihin numero 32, 56 ja 90.

Huolestuttavin havainto on se, 
että meitä lähimpään toiseen tur-
vapaikkaan, numero 90:een, ei 
ole tämän päivän aikana saatu 
minkäänlaista yhteyttä myöskään 
omasta turvapaikastamme nume-
ro 91. Numero 90:een on tänään 
iltapäivästä lähetetty tiedustelijoita 
selvittämään, mikä turvapaikan ti-
lanne on.

Päivän Profeetta seuraa tilannetta 
ja raportoi tiedustelijoiden palat-
tua.   ~  RM PP ~

Karanneet neljä kuolonsyö-
jää edelleen pakosalla
Turvapaikasta numero 91 eilen 
pidätetyt neljä kuolonsyöjää Jon-
athan Jaxley, Alecto ja Amicus 
Carrow sekä Dominic Parkin-
son, ovat edelleen tavoittamatta.

   ~  RM PP ~ 
Hiiviskelijällä virheellistä tie-
toa neiti Greengrassin ter-
veydentilasta
Astoria Greengrass kiistää pai-
nokkaasti Hiiviskelijän tiedot siitä, 
että hänellä olisi sukupuolitauti. 
Lehti ei ole tarjonnut neiti Green-
grassille mahdollisuutta vastinee-
seen.   ~  RM PP ~ 

Jästien vempaimet 
viihdyttävät
Toimittajanne Wilma Rosier on 
tehnyt tiukkaa tutkimusta turva-
paikan jästivekottimien parissa ja 
on löytänyt jotain varsin mielen-
kiintoista ankeanpuoleiseen ar-
keemme täällä turvapaikassa. 

Rannan hirsimökkien kupeessa 
sijaitsevassa toiletti- ja vessatilassa 
on mitä loistavin konsti peseyty-
misestä lattialle jäävän veden siir-
tämiseen. Taikuus sikseen ja jästien 
nimittämä lasta kauniiseen- tai vä-
hemmän kauniseen käteen. 

Toilettihuoneen lasta nuolee lat-
tian kuivaksi mitä hupsuimmalla 
tavalla. Tummanpuhuvan äänen 
säestämänä voit ohjailla taikuuden 
tavoin piennellä ranneliikkeellä 
lattialle jäävän veden haluamaasi 
paikkaan. Peseytyminen saa aivan 
uuden ulottuvuuden, kun  voi näh-
dä oman kädenjälkensä lotrailun 
jälkeen.

Tässä on silti loistava tuotekehit-
telyn paikka jästeille. Haihdutus-ja 
kuivausloitsujen tavoin ei vettä 
saa katoamaan minnekään, ellei 
lattiassa ole mitään reiän tapaista. 
Tämä toiminta, josta toimittajan-
ne käyttää nimeä ”lastailu”, on silti 
varsin viihdyttävä kokemus, ja sitä 
kannataakin käydä kokeilemassa 
peseytymisen yhteydessä. 

   ~ WR PP ~

Oikaisu
Päivän Profeetta uutisoi erityisnu-
merossa TP91/10.8.2000/1, että 
olisi Malfoyn suvun perinne ni-
metä esikoinen taivaankappaleen 
mukaan. Kyseessä on Mustan, ei 
Malfoyn suvun perinne.
   ~ RM PP ~ 


