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Mitä Lucius Malfoy tekee EteläNorjan perämetsässä?
Opiskelijoiden,
opettajien
ja
muiden leiriläisten lisäksi Päivän
Profeetta tapasi Durmstrangin
selviytymisleiriltä yllättävän hahmon.
Poliittinen vaikuttaja, entinen
kuolonsyöjä Lucius Malfoy osallistuu leirille Britannian taikaministeriön ja Tylypahkan opetuslautakunnan edustajana.
Malfoy ilmoittaa tehtäväkseen
leirillä arvioida Tylypahkan opiskelijoiden leirillä saamaa opetusta.
Hän seuraa leirin oppitunteja ja
jättää niillä tekemistään huomioista raportin lautakunnalle leirin
jälkeen.
Myös Lucius Malfoyn poika,
Tylypahkan kahdeksatta luokkaa
käyvä Draco Malfoy osallistuu
leirille. 			
RM PP
Väkivallan vaiko välinpitämättömyyden kulttuuri?
Ranskan yhteistyöleirin räiskyvien
tapahtumien yhteydessä Päivän
Profeetta pohti, vallitseeko Tylypahkassa väkivallan kulttuuri.
Parantaja Ash Selwyn tarjoaa vaihtoehtoisen näkökulman asiaan.
“Ehkä syynä ei ole niinkään
nuorten halu vahingoittaa toisiaan,
vaan tietämättömyys ja välinpitämättömyys seurauksista”, hän
aprikoi.
Norjasta Päivän Profeetta tavoitti
myös professori Leo Valkeapään.
“Opiskelijat tuntuvat vain vuodessa unohtaneen sodan opetukset.
Opettajat sen sijaan eivät unohda”,
hän harmittelee.
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Lisäsivu 1

Britannian, Ranskan ja Norjan
nuoret selviytymishaasteen edessä
Etelä-Norjassa
on
parhaillaan käynnissä selviytymisleiri,
jossa opiskelijat Tylypahkasta,
Beauxbatons’sta ja Durmstrangista
harjoittelevat elintärkeitä selviytymistaitoja. Viikonlopun aikana
nuoret oppivat arvokkaita tietoja
ja taitoja muunmuassa muodonmuutoksessa, parantamisessa sekä
taikametsän tuntemuksessa.
Leiri on Durmstrangin taikakoulun järjestämä, ja sillä on pitkät
perinteet. Aikaisimmat merkinnät
leirin järjestämisestä ovat 1500-luvulta. 1700-luvulle asti leiri järjestettiin taivasalla, ja tämän jälkeen
käytössä on ollut nykyinen linna.
1800-luvun lopulla Tylypahkalla
oli tapana lähettää oppilaitaan vierailulle leirille, mutta 1900-luvun
alussa tämä perinne katkesi, ja pian
tämän jälkeen Durmstrang lopetti
leirin järjestämisen.

“Minä tiedän, miksi leiri lopetettiin”, luki tänään aamulla linnan
seinällä. Viralliseksi syyksi on ilmoitettu taloudelliset syyt. Budjetti on tuskin sellainen syy, jonka
tietämystä salaperäinen seinäkirjoittelija kokisi tarpeen julistaa
kissan kokoisin kirjaimin. Onko
kyseessä vain opiskelijan pila, vai
onko taustalla hämärämpi syy?
Metsä ei ole vailla vaaroja. Villi
taikuus ja erilaiset taikaolennot
vaanivat varomatonta kulkijaa vain
kymmenien metrien päässä linnan
porteilta. Yksin eivät opiskelijat
vaaroja kohtaa, vaan yhdessä opettajiensa ja muiden asiantuntijain
kanssa. Ympäristö on selviytymisleirille otollinen, mutta samalla
riski on melkoinen.
Päivän Profeetan toimittaja Rudolf Marwick seuraa leirin etenemistä paikan päältä. RM PP

