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Harkova: Huispaus Beauxbatons’n ja Tylypahkan
on tärkeätä kulttuu- kansainvälisyysleiri ei säästy kritiikiltä
CHAMPAGNE-ARDENNE, RANSKA.
rillista pääomaa

Toimittajamme Ranskan Champagne-Ardennessa järjestettävällä
Beauxbatons’n ja Tylypahkan taikakouluin yhteisellä kansainvälisyysleirillä tiedusteli arvovaltaisilta tahoilta mielipidettä leiristä. Saatu palaute
ei ollut täysin mairittelevaa.			
Rudolf Marwick, PP

Huippujahtaaja Michael Harkova
vastaa fanipostiin.
Päivän Profeetta tavoitti Lipilinnan
lepakoiden tähtijahtaaja Michael
Harkovan Beauxbatons’n ja Tylypahkan kansainvälisyysleiriltä
Ranskasta.
– Huispauksesta kiinnostuneita
on paljon, ja muutama opiskelija
on ollut jopa kiinnostunut ammattiurasta, Harkova kertoo.
– Huispaus on taikayhteiskunnalle tärkeätä kulttuurillista pääomaa. Ei meistä kaikista voi tulla
auroreita, poliitikkoja, toimittajia
ja niin edelleen. Minusta on hienoa, että huispaus antaa uran ja
ammatin sellaisille, joilla on fyysisiä lahjoja.
Harkova odottaa alkavalta kaudelta kovia vastustajia ja tiukkoja
pelitilanteita.
– Ensi viikolla on tulossa kova
matsi, joka muovaa voimakkaasti
alkavan kauden luonnetta.
Faneilleen hän lähettää iloiset
terveiset:
– Tulkaa katsomaan meidän
matseja ja tunnustakaa väriä!
Rudolf Marwick, PP

Marlène Desjardins
Ranskan taikaministeriön
erityisedustaja
“Realistisesti sanottuna leiri ei
täytä odotuksiani. Olisin odottanut opiskelijoilta hieman avoimempaa suhtautumista toisiinsa
ja käsiteltäviin aiheisiin.
Leiri jättää ihmettelemään,
miten osallistujat on valittu. Osallistujia ei tunnu kiinnostavan oman
ryhmittymänsä ulkopuolisiin opiskelijoihin tutustuminen eivätkä leirin ohjelmassa käsiteltävät aiheet.
Ovatko osallistujat täällä siksi,
että Silvialla [Montmirail-Fay]
saa hyvää ruokaa?”

Vivien Vermont
Seikkailija, vaarallisten
taikaolentoin metsästäjä
“Opiskelijat eivät oikein reagoi mihinkään heille esitettyyn asiaan.
He vaikuttavat kuuntelevan ja
näyttävät kiinnostuneilta, mutta
todellista yhteistyötä ei synny kuin
pakotettuna.
Leirille on valittu vääränlaisia
henkilöitä – aggressiivisiä, omissa
piireissään pyöriviä. Olisin toivonut aidosti yhteistyöhaluisia nuoria.
Valvonta loistaa poissaolollaan.
Tapahtuu tapaturmia, ihmisiä
loitsitaan, on kaiken maailman
ylimääräisiä meditaatiojuttuja ja
muuta. Liikaa vapaa-aikaa!”

Britannian taikaministeriön tiedote

Etsintäkuulutus

Gérald Montmirail
Kuolonsyöjä

Tämä mies piti Iskunkiertokujalla taikajuomakauppaa, jossa myytiin
laittomia ainesosia ja liemiä. Toisessa sodassa hän oli Voldemortin
palveluksessa ja on syyllistynyt myös murhaan.
Aurorit ovat jo jonkin aikaa olleet tämän miehen kannoilla. Kaikki
vihjeet otetaan mieluusti vastaan.
Ilmiannot tämän lehden konttoriin tahi suoraan Ministeriöön.

