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Päivän Profeetta kantaa 
tarkan ja ajantasaisen 
tiedonvälityksen soihtua myös 
turvapaikkaolosuhteissa
Päivän Profeetan toimittajat Ru-
dolf Marwick sekä Wilma Rosier 
ovat saapuneet turvallisesti turva-
paikkaan numero 91. Turvapai-
kan tiedotusryhmässä palvelevat 
Marwick ja Rosier voivat olosuh-
teisiin nähden hyvin.

Poikkeustilan aikana Päivän Pro-
feetan toimitus toimii turvapai-
koista käsin. Kunkin turvapaikan 
kenttätoimitus julkaisee omaa eri-
tyisnumeroaan Päivän Profeetasta. 
Erityisnumerot ovat ovat saatavilla 
vähintään niissä turvapaikoissa, 
joissa ne on toimitettu, ja niitä py-
ritään kuljetusmahdollisuuksien 
rajoissa kantamaan myös toisiin 
turvapaikkoihin. Poikkeustilan ai-
kaisista erityisnumeroista ei peritä 
maksua.

Kenttätoimitukset lähettävät tek-
nisten kykyjensä puitteissa myös 
radiokanava Profeetan ääntä. 
Kytkekää radiovastaanottimenne 
AM-asentoon ja tehkää selkou-
jellus-loitsu, jolla saatte Profeetan 
äänen kuuluviin jästien lähetysten 
seasta. Opettakaa loitsu myös su-
kulaisillenne ja tuttavillenne!

Turvapaikassa numero 91 vir-
kaatekevän päätoimittajan tehtä-
vään astuu läsnäolevista toimitta-
jista virkaiältään vanhin, Rudolf 
Marwick. Marwick katsoo kun-
niatehtäväkseen kantaa tarkan ja 
ajankohtaisen tiedonvälityksen 
soihtua myös pimeän saasteen ai-
heuttamissa poikkeusoloissa.  
   ~ RM PP ~

Malfoyn ja Potterin kaksoset 
saivat nimekseen Scorpius 
Julian ja Frances Crysantha
Draco Malfoyn ja Harry Potter-
in lapset saivat tänään nimekseen 
Scorpius Julian Malfoy ja Fran-
ces Crysantha Malfoy. Nimiäisiä 
juhlittiin perhepiirissä turvapai-
kassa nro. 91.

Scorpius on Malfoyn suvun peri-
jä toisessa polvessa. Hänen en-
simmäinen etunimensä jatkaa 
Malfoyn suvun perinnettä nimetä 
esikoislapsi taivaankappaleen mu-
kaan. Frances-nimi on puolestaan 
kunnianosoitus lasten biologiselle 
äidille, Althea Sansoucy Ferei-
ralle.

Juhlassa koettiin tunteellisia het-
kiä, kun juhlaan saapuivat yllättäen 
myös vakavasta loukkaantumises-
taan toipuvat Ronald Weasley ja 
Hermione Granger-Weasley.

   ~ RM PP ~

Suvun päämies Lucius Malfoy 
toisen kaksosista kanssa.

Ottakaa yhteyttä!
Hyvä Kaipaava Koppa. Tapaamme 
perjantaina 11.8. lounaan jälkeen 
laivalla. Jos en näe Sinua, nousen 
laivaan uudestaan päivällisen jäl-
keen. Nimimerkki Toimeeton.
Etsin Kaksosia, jotka ovat men-

ettäneet toisen tärkeän puolensa, 
sisaruksensa. Haluan suorittaa 
tärkeän asian. Ota yhteys Ksenofi-
lius Lovekivaan henkilökohtaisesti 
turvapaikassa 91 tai postitse.

Dean Thomas – poika joka elää?
Turvapaikan nro 91 asukit yllät-
tyivät tänään perinpohjaisesti, kun 
turvapaikan ulkopuolelle ilmiintyi 
neljä henkilöä, joita ei löytynyt tur-
vapaikan asukasluettelosta. Nämä 
selviytyjät olivat saapuessaan erit-
täin huonossa kunnossa ilmiinty-
misonnettomuuden sekä pimeän 
saasteen vaikutuksen vuoksi.

Selviytyjistä kolmen henkilölli-
syys on selvillä: he ovat Hermione 
Granger-Weasley, Ronald Weas-
ley sekä professori Leo Valkeapää. 
Asiantuntevaa hoitoa saatuaan he 
ovat jalkeilla ja olosuhteisiin näh-
den hyvässä kunnossa.

Erityistä mielenkiintoa kohdistuu 
kuitenkin selviytyjistä neljänteen. 
Kaikkien silminnäkijäin mukaan 
tämä näyttää aivan edesmenneel-
tä Dean Thomasilta, joka tämä 
väittää myös olevansa. Lehden 
painoon menoon mennessä neljäs 
henkilö ei vielä ole esiintynyt sai-
rastuvan ulkopuolella.

Päivän Profeetta seuraa tilannetta 
sen edetessä. Professori Valkeapää, 
rouva Granger-Weasley sekä nuo-
ri herra Weasley ovat lupautuneet 
haastatteluun myöhempänä ajan-
kohtana.  ~ RM PP ~ 


