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Mitä tahansa teettekin,
ÄLKÄÄ käyttäkö pimeää
magiaa!
Asiantuntija-arvioiden mukaan
pimeän magian käyttö turvapaikassa heikentää suojakehää rajusti
ja aiheuttaa siihen repeämiä.
Näissä olosuhteissa pimeän magian käyttö yhtään mihinkään tarkoitukseen on erittäin vastuutonta
eikä se ole mitenkään perusteltavissa.
Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää,
että kaikki turvapaikan asukkaat
pitäytyvät kaikesta pimeän magian
käytöstä. Vain näin toimimalla
voimme varmistaa, että suojakehä
kestää ja suojelee meitä jatkossakin
pimeältä saasteelta.
Varjohirviöitä vastaan pimeästä
magiasta ei ole pidemmän päälle
apua. Joidenkin arvioiden mukaan
varjohirviöitä vastaan käytetty pimeä magia saattaa jopa vahvistaa
niitä. Varjohirviöt näyttävät mukautuvan kaikkiin niitä vastaan
käytettyihin loitsuihin, pimeisiin
eli ei, ja kukin hetkisen tepsivältä
vaikuttanut loitsu onkin seuraavaa
aaltoa vastaan tehoton. ~ RM PP ~
Henkilöstömuutoksia
Hallinnon päätöksellä Pamela
Parkinson ottaa huoltoryhmän
johtaakseen. Hänen luutnantteinaan toimivat Patrick Embry ja
huoltoryhmän edellinen johtaja
Ridley Marshall.
Dean Thomas siirtyy huoltoryhmästä turvallisuusryhmään.
		
~ RM PP/hall. ~
Esiintyivätkö unessasi
torstaiyönä nämä elementit?
Lintu, 6 sisarusta, mustia koiria.
Jos täsmää, ota yhteyttä Emile
Mayhin. Asia on tärkeä. ~ RM PP ~

~ Turvapaikasta nro. 91 ~

Poikkeusoloissa maksuton

Varjohirviötä yritetään karkottaa keinoin, jotka myöhemmin muodostuivat tehottomiksi: tainnutu- ja bombardo maxima -loitsut.

Kaikki, mitä tällä hetkellä tiedämme varjohirviöistä
Päivän Profeetan tiedot varjohirviöistä perustuvat tutkimusryhmän
yleiseen tiedonantoon sekä professori Leo Valkeapään kohtaamiseen varjohirviön kanssa.
Varjohirviöt seuraavat ääntä kuin
”kiinnostuneet lapset”. Ne kiinnittävät huomionsa myös todellisiin
negatiivisiin tunteisiin – näiden
näytteleminen ei vaikuta kiinnittävän niiden huomiota muutoin
kuin metelin osalta.
Varjohirviö reagoi kaikkiin äkillisiin muutoksiin ympäristössään:
esimerkiksi uusiin ihmisiin, jotka
lähestyvät niitä, muutoksiin käytöksessä, taikomiseen, äkillisiin
liikkeisiin ynnä muihin.
Varjohirviöt ovat kuitenkin erittäin arvaamattomia. On vaarallista
kuvitella ymmärtävänsä niiden liike- ja käyttäytymiskuvioita, sillä ne
saattavat yllättää.

Varjohirviöiden olomuoto vaihtelee täysin fyysisen ja täysin
ei-fyysisen, ”olemattoman”, välillä.
Olemattomassa tilassaan varjohirviöt pystyvät läpäisemään mitä
ilmeisimmin mitä tahansa esteitä,
kuten ovia tai seiniä.
Siitä, miten ja missä varjohirviöitä syntyy, ei ole tietoa. Varjohirviöistä on tehty havaintoja pääasiassa silloin, kun suojakehä on heikko
tai siinä on vaurioita. Tämä ei kuitenkaan ole pitävä merkki siitä,
että varjohirviöt tulisivat suojakehän ulkopuolelta: ei ole poissuljettua, etteivätkö ne voisi syntyä myös
suojakehän sisällä.
Ei ole havaintoja siitä, että varjohirviöt kykenisivät lentämään,
mutta niiden epäillään mahdollisesti kykenevän ylittämään vesistön tai kaivautumaan.
			
~ RM PP ~

