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Lauantaina 8.5.1999
“Leiri on kirottu”
Kellari tulvii, ja rotat pakenevat
tulvan edellä, tai pinkit possut.
Luokan lattia on äärimmäisen tahmea, tai siihen muodostuu yhtäkkiä räme, ja seinille on kirjoitettu
epämääräisiä viestejä. Kaappeja,
oveja ja torneja räjähtelee. Patsas,
joka kiroaa ihmisiä. Kirottu huulirasva. Mystinen halikirous, jonka
uhriksi toimittajakin joutuu.
Olemmeko kuulleet tällaisesta
aikaisemminkin? Aivan oikein.
Juuri ennen sotaa Tylypahkasta
lähti ilotulituksen ja räiskeen saattelemana kaksi nuorukaista, joille
erilaiset kepposet ja jäynät olivat
erityisen lähellä sydäntä.
Vaikuttaako
Etelä-Norjassa
Durmstrangin, Tylypahkan ja
Beauxbatons’n yhteisellä selviytymisleirillä nyt Weasleyn kaksosten
– Georgen ja sodassa kaatuneen
Fredin – veroinen kepposten monitoimitaitaja?
Valitettavasti monet leirillä
koetuista
vastoinkäymisistä
ovat saaneet kovin vakavia, jopa
makaabereita sävyjä. Uhrinsa
sokeaksi jättävä kirous ei kuulosta
weasleymäisen kevytmieliseltä.
Päivän Profeetan toimittaja Rudolf Marwick seuraa tilanteen kehittymistä paikan päällä. RM PP
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Marlene Desjardins – Vaiettu sankarimme Ranskan taikaministeriössä

Sodan raivotessa Britanniassa myös
Ranskan taikayhteisö oli jakautunut. Osa velhoista ja noidista tuki
Feeniksin killan, osa Voldemortin
pyrkimyksiä. Eräs Feeniksin killan
tärkeimmistä tukijoista Ranskassa
oli Ranskan taikaministeriössä
työskentelevä Marlène “Dessy”
Desjardins.
Desjardins’n järkytys oli suuri, kun alkoi vaikuttaa siltä, että
jos Ranskan taikaministeriö ottaisi kantaa Britannian tilanteeseen, kallistuisi se todennäköisesti
Voldemortin kannalle.
– Elämme arvoiltaan liberaalissa
yhteiskunnassa, ja tästä lähtökohdasta odotin jotain aivan muuta
kuin kuolonsyöjämyönteisyyttä,
hän kertoo.
– Ranskan taikaministeri teki
kuitenkin omat johtopäätöksensä,
ja mikäs minä olin siinä vaiheessa
hänen päätään kääntämään.
Desjardins löysi tällöin vaikutuskanavan solidaarisuusliikkeestä.
Solidaarisuusliike tuki Feeniksin
killan ja sen ympärille nousseen
Britannian vastarintaliikkeen toimintaa kaikin tavoin Ranskasta
käsin.
Britannian Velhojen neuvoston
Katya Glodovski katosi 20.6.1998, jäsenen Llewella Roderickin
näkökulmasta Desjardins’n tuki oli
matkallaan Beauxbatonsista
ratkaisevassa asemassa sodan lopkotiinsa Venäjälle. Kyseessä saatputuloksen kannalta.
taa olla sieppaus. Maksamme
– Desjardins oli avainasemassa
sadan kaljuunan löytöpalkkion
solidaarisuustyttäremme vahingoittumattomana organisoimassa
liikettä ja siivittämässä sen noupalauttavalle.
Isabelle ja Aleksei Glodovski suun, Roderick kertoo. – Hänen
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Marlene Desjardins Norjassa
Durmstrangin selviytymisleirillä
työnsä osaltaan mahdollisti sen,
että meren yli tuli vapaaehtoisia
apuun osallistumaan Toisen velhosodan taisteluihin Feeniksin killan
puolella.
Nyt, sodan jälkeen, Desjardins
on kuitenkin vaikeuksissa Ranskan
taikaministeriössä solidaarisuusliikeyhteyksiensä vuoksi. Hänet
on siirretty sivuun aiemmasta
tehtävästään, ja hänen urakehityksensä on tyssännyt tyystin.
– Vähintä, mitä voimme tässä
vaiheessa tehdä kiittääksemme
Desjardins’ta hänen ponnistelustaan sodan aikana, on seisoa
yhtenä rintamana hänen takanaan täällä Britannian puolella
nyt, kun hän tukeamme tarvitsee,
Roderick toteaa.
RM PP

