Päivän Profeetta
Perjantaina 31. 12. 1999
Taikalainvartijain
osaston
päällikkö Ira Marshall toisena
ehdolle taikaministeriksi
Ensikeväinen taikaministerin vaali
saa toisen ehdokkaansa vain joitain tunteja sen jälkeen, kun istuva
taikaministeri Kingsley Kahlesalpa ilmoitti asettuvansa ehdolle
jatkokaudelle. Toisena ehdokkuudestaan ilmoitti taikalainvartijain
osaston päällikkö Ira Marshall.
Myöskään Marshall ei toistaiseksi suostu kertomaan linjastaan
yksityiskohtia vielä näin aikaisessa vaiheessa. Omien sanainsa
mukaan hänet tunnetaan kuitenkin
vankkumattomana pimeän magian
vastustajana.
– Olen Kahlesalpaa päättäväisempi, Marshall summaa. – Kunnioitan Kahlesalvan työtä, mutta
rauhan aikana tarvitaan erilaista
johtajuutta.
Päivän Profeetta peräänkuuluttaa ehdokkailta selkeitä linjavetoja. Taikayhteisön jäsenten täytyy
tietää, mitkä ovat ne vaihtoehdot
joista he ensi keväänä äänestävät.
			
~ RM PP ~
Hyväntekeväisyyskohteen
valitsevat ministeriön osastojen johtajat
Taikalainvartijain osaston päällikkö Ira Marshall valotti myös
ministeriön uudenvuodenjuhlan
hyväntekeväisyyskohteen valintamenettelyä.
Hyväntekeväisyyskohteista päättävät taikaministeriön eri
osastojen johtajat. Hyväntekeväisyyskohteet valitaan myöhemmin
illalla kokouksessa taikaministerin
johdolla. Menettelyllä tavoitellaan
demokraattisuutta.
			
~ RM PP ~

~ Ainakin vuodesta 1743 ~
Outo välikohtaus uudenvuodenjuhlassa Lucius Malfoyn
ja Gorgorius Voltánin välillä
Taikaministeriön uudenvuodenjuhlassa tapahtui tänään illalla outo
välikohtaus, kun Lucius Malfoy
kävi rajusti Gorgorius Voltánin
kimppuun.
Välittömästi tapahtuneen jälkeen Malfoy epäili, että hänet oli
kirottu. Nenäänsä pitelevä Voltán
vähätteli tapahtunutta sanoen hänen ja ”Luciuksen” olevan ”vanhoja kalakavereita”.			
			
~ RM PP ~

Iltanumero 2
Tulipalo Taikaministeriön arkistossa – kaikki avioliitot
rekisteröitävä uudelleen
Taikaministeriön arkistossa on sattunut tuhoisa tulipalo. Tulipaloa
epäillään tahallaan sytytetyksi, ja
siitä on käynnissä rikostutkinta.
Merkittävimpiä tulipalossa tuhoutuneita aineistoja oli avioliittorekisteri.
Avioliittorekisterin
tuhoutumisen seurauksena kaikki
avioliitot on rekisteröitävä uudelleen. Ministeriö ohjeistaa tarkemmin uudelleenrekisteröinnistä.
			
~ RM PP ~

Gorgorius Voltán (oik.) pitelee nenäänsä aurorioppilas Benjamin
Sawyerin (kesk.) erotettua tämän ja Lucius Malfoyn (vas.) toisistaan.
Harvinainen julkistus: Salaperäisyyksien osasto ja Pyhän
Mungon sairaala tutkivat residuaali- eli jäännöstaikuutta
Taikaministeriön Salaperäisyyk- tahi on taian kohteena tai läsnä kun
sien osaston ja Pyhän Mungon sai- joku toinen taikoo. Eräs mielenraalan edustajat valottivat ministe- kiintoinen tutkimuskysymys on,
riön uudenvuodenjuhlassa erästä millaisen jäljen niin sanottu pimeä
yhteistyöprojektiaan. Projektissa taikuus jättää.
~ RM PP ~ t
tutkitaan residuaali- eli jäännöstai- 			
kuutta, jolla tarkoitetaan ihmisiin, Oikaisu
muihin olentoihin, esineisiin ja Tämäniltaisessa aikaisemmassa
paikkoihin taikuudesta jääviä jäl- iltanumerossa olleen kuvan kukiä.
vatekstistä oli jäänyt pois kuvan
Residuaalitaikuus on eräänlai- vasemmanreunimmaisen henkilön
nen taikuuden sormenjälki, johon nimi. Hän on pietarilainen liikejää jälki aina kun henkilö taikoo mies Gorgorius Voltán. ~ RM PP ~

