
Päivän Profeetta

Beauxbatons’n 

ja Tylypahkan 

yhteinen leiri 

käynnistyi 

jännittyneissä 

tunnelmissa

C HA M PA G N E - A R D E N N E , 
RANSKA. Aamu on harmaa, ja 
opiskelijat ovat ryhmittyneet tiu-
kasti omiensa joukkoon. Tuolla 
näkyy joukko Beauxbatons’n vaa-
leansinistä, toisaalla taas välkkyy 
Luihuisen vihreää. Kuuluu supatte-
lua – osa englanniksi, osa ranskak-
si – ja osoitellaan sormilla.

Päivän Profeetan toimittaja 
vierailee arvostetun ranskalaisen 
taikakoulun Beauxbatons’n sekä 
oman kotoisan Tyhypahkamme 
yhteisellä leirillä Ranskan maaseu-
dulla. Puitteet leirille tarjoaa ko-
mea Montmirail-Fayn kartano, ja 
leirin aiheena on kansainvälisyys.

Vaaditaan päättäväisiä toimia 
ohjaajilta, jotta Englannin ja Rans-
kan nuoriso saadaan tutustumaan 
toisiinsa. Klikkejä hajotetaan tar-
vittaessa kädestä pitäen.

Aamupäivän tutustumisleik-
kien jälkeen ryhmittymäin ri-
vit ovat hieman avautuneet. Eräs 
Beauxbatons’n tyttö näyttää lyöt-
täytyneen luihuispojan seuraan, ja 
toinen vihreähuivinen poika istuu 
vaaleansinisten pöydässä. Ranska-
lainen poika ja englantilainen tyttö 
nähdään kahdestaan romanttisella 
kävelyllä kartanon takana, ja tästä 
syntynyt innostunut supattelu yh-
distää oppilaita paidan väriin kat-
somatta.

Maaliin on vielä matkaa, mutta 
kansainvälisyyspyrkimykset ovat 
selkeästi oikeilla raiteilla. PP seuraa 
tilannetta. Rudolf Marwick, PP
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Beauxbatons’n ja Tylypahkan yhteisen leirin osallistujia Montmirail-Fayn 
kartanon edessä Ranskan Champagne-Ardennessa.

“Jotta tämä ei menisi liian helpoksi, 
järjestetään teidät sauvan pituuden 
mukaan.” Sotasankari Harry Potter 
vertailee sauvoja Beauxbatons’n 
naisopiskelijan kanssa.

Kun leikki käy 

liian rajuksi

Parantaja Ash Selwynillä pitää 
kiirettä Beauxbatons’n ja Tylypah-
kan yhteisellä leirillä Ranskassa. 
Luihuisten sisäinen välienselvittely 
lähettää kaksi opiskelijaa sairas-
tuvalle, ja rohkelikkotyttö löytyy 
tainnutettuna kellarikäytävältä. 

Onko Beauxbatons’n oppilaat 
jotenkin kasvatettu rauhallisem-
miksi kuin tylypahkalaiset? Toden 
totta: kaikki sairastuvalta itsensä 
löytäneet opiskelijat ovat toistai-
seksi olleet Tylypahkan opiskelijoi-
ta. Vallitseeko Tylypahkassa väki-
vallan kulttuuri?

Vai kuuluuko jokin määrä 
kamppailua ja kirouksia jopa asi-
aan? Mihin vedetään raja?

– Rajat on hyvä oppia koulussa 
eikä vasta sen ulkopuolella, ilmiötä 
kommentoi Beauxbatons’ssa opet-
tava professori Lafon. – Täällä 
sentään on parantaja paikalla.

Rudolf Marwick, PP

~ Otamme vastaan juttuvinkkejä! ~
Julkaistuista jutuista ilm. vuosikerta.


