
H I I V I S K E L I J Ä ! 
 

R I T A  L U O D I K O N  S A L A T T U  M E N N E I S Y Y S 
Avioton lapsi ministeriön työntekijän kanssa 

 
Hiiviskelijä!n päätoimittaja Rita Luodiko joutuu nyt 
itse suurennuslasin alle vierailevan toimittajan 
löydettyä maailmaamullistavan tiedon tämän 
yksityiselämästä. Rita Luodikon nimi nimittäin löytyy 
ranskalaisen kohupoliitikko Joseph Adrienin 
adoptiopojan Kyle Adrienin syntymätodistuksesta. 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 

                                                    Poika ja äiti 
 
Joseph Adrien on Ranskan taikaedustajiston jäsen, ja 
tunnetun Casino Macabren toimitusjohtaja. Hänen 

adoptiopoikansa Kyle Adrien toimii kyseisen kasinon 
rakennuspäällikkönä. 
 

“Mikä lapsi?” 
Tarkemman tarkastelun tuloksena Kylen isäkin 
selvitettiin. Kaksikymmentäviisi vuotta sitten 
Luodikolla ja Ministeriössä työskentelevällä Ridley 
Marshallilla oli ollut jotakin säpinää, ainakin näin 
väittää herra Adrienin syntymätodistus. Tähän aikaan 
Marshall oli vielä 17-vuotias, eli juuri ja juuri aikuisten 
kirjoissa. Aijai, kannattaa vartioida poikalapsia 
tarkkaan Luodikon lähettyvillä. 
 
Hiiviskelijä!n otettua Taikahuollon päällikön virassa 
olevaan Marshalliin yhteyttä, vaikutti mies olevan 
tuiki tietämätön rakkauslapsestaan. “Mikä lapsi?” 
mies tokaisi toimittajalle asiasta kysymisen 
yhteydessä. Enempää kommentteja ei herra 
Marshallilta saatu. 
 

Kirjoittanut Wilma Rosier 

 

 
Taikaolentoviha aivan uudella tasolla 

 
Arkeologi ja olentometsästäjä 
Vivien Vermont paljasti 
todellisen karvansa 
taikaolentovihaajana. 
Toimittajamme löysi Vermontin 
luona vieraillessaan 
huolestuttavaa materiaalia naisen 
kirjahyllystä. Veelojen heikkoudet - 
metsästäjän opas nimittäin tuijotti 
toimittajaamme suoraan kasvoihin 
neiti Vermontin luona. 
 
Hiiviskelijä! päätti ottaa 
tarkemmin selvää neiti Vermontin 
olentovihasta, ja sai kuulla 
lausunnon eräältä anonyyminä 

pysyttelevältä vuoden 1999 
yhteistyöleirille osallistuneelta. 
Vermont oli kyseisellä leirillä 
pitämässä luentoa, joka käsitteli 
ihmissusia, ja tarkemmin ottaen 
niiden tappamista. Ilmeisesti neiti 
Vermont ei edes pitänyt 
ihmissusia ihmisinä. 
Pöyristyttävää! 
 

“Ei mitään vaaraa 
velhoyhteisölle” 
 

Toimittajamme päätti ottaa 
tarkemmin selvää siitä, onko 
taikaolennoista, kuten veeloista ja 
ihmissusista, todellista vaaraa 
velhoyhteisölle. Hiiviskelijä! 
tavoittikin Taikaeläinten sääntö- 
ja valvontaosastolta William 
Hengleyn, joka suostui antamaan 
lyhyen haastattelun aiheesta. 
 
-Mielestäni veelat ja ihmissudet 
sopeutuvat velhoyhteisöön kuten 
kaikki muutkin: heistä ei ole 
vaaraa muille, lausui Hengley. 
 

Kirjoittanut Wilma Rosier 

ARKEOLOGIN ARVOITUKSET 
 



B L A I S E  Z A B I N I N  S A L A I S E T  S U H T E E T 
Skandaalisiippa on palannut kotimaahan! 

 
Mies on useiden 
silminnäkijöiden mukaan 
nähty viime viikolla 
Viistokujalla. Sen kunniaksi 
julkaisemmekin nyt 
ennennäkemättömän listan 
tämän hurmurin tiedetyistä 
suhteista. 
 
 Hiiviskelijä! otti yhteyttä miehen 
luokkakavereihin, ja saimme 
selville, että Blaise on pyöritellyt 
useita tyttöjä (ja poikia) jo 
koulussa. Hurmuri aloitti 
hommansa nuorena 
kolmasluokkalaisena - kenties 
surullisenkuuluisalta äidiltään 
oppineena - ja iski itselleen Morag 
MacDougalin, saman ikäisen 
korpinkynsitytön. Mies seurusteli 
seurapiirivaikuttaja Daphne 
Greengrassin kanssa jopa kaksi 
kertaa, sekä viidennellä että 
kahdeksannella luokalla! Nyt tämä 
onnellisesti naimisissa oleva 
nainen taitaa olla jo Zabinin 
ulottumattomissa. Lisäksi 
miehellä oli kouluaikoina 
irtosuhde luokkatoverinsa 
Valkyria Harkovan kanssa. Huhu 
myös kuuluu, että Blaisen ja 
hänen parhaan ystävänsä Draco 
Malfoyn suhde ei kenties ollut 
koulussa täysin platoninen - 
mahdollisesti ei ole sitä 
edelleenkään. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Draco Malfoy 
 
 
 

Kaikkihan jo tietävät Pansy 
Parkinsonista, jonka kanssa 
Blaise meni heti koulun jälkeen 
kihloihin, joiden häät 
peruuntuivat vuoden päästä ja 
jonka Zabini lopulta jätti yksin 
heidän yhteisen lapsensa kanssa. 
Neiti Parkinsonilla on kaikki syyt 
heittää miestä herjalla jos 
toisellakin, toivottavasti saamme 
uutisia heidän 
jälleennäkemisestään. 
 
Parivaljakon matka alkoi jo 
koulusta, mutta ennen häitä Blaise 
ehti pyöritellä niin naisia kuin 
miehiäkin. 

      Catherine Smith & Blaise Zabini 
 
Ennen vuosituhannen vaihdetta 
Blaisella oli lyhyt suhde 
Catherine Smithin kanssa. 
Nainen on lumoavan kaunis malli, 
ja pari teki yhdessä töitä 
Brasiliassa. 
 
Hiiviskelijä! sai käsiinsä myös 
skandaalinkäryisen valokuvan 
vuosien takaa: viime aikoina 
otsikoissa viihtynyt ex-huispaaja 
Ginny Weasley tanssii 
Kuunvalolla lähekkäin Zabinin 
kanssa, ja kuvan lähettäjä kertoo 
parin poistuneen klubilta yhdessä. 
Ei ole vaikea arvata, miten ilta on 
siitä jatkunut. 
 

 
                         Pansy Parkinson 
 
Ei liene myöskään yllätys, että 
Blaise on juhlinut Kuunvalolla 
kuuluisan huispaajan Michael 
Harkovan kanssa intiimeissä 
merkeissä. Ilmeisesti miehen 
pikkusisko Valkyria ei riittänyt. 
 
Kuunvalo on tuottanut 
omistajalleen muitakin 
petikumppaneita. Pitkään 
baaritiskillä jatkuneen flirtin 
päätteeksi mies oli 
silminnäkijöiden mukaan kysynyt 
Lady Cleantha Rosierilta: 
“Tahdotko nähdä toimistotilani?” 
“Mielelläni”, oli kuulunut naisen 
vastaus. Toki nyt tämäkin nainen 
on astunut moisten suhteiden 
yläpuolelle ja on kunnioitettava 
äiti! Zabini sen sijaan ei ole vielä 
kasvanut aikuiseksi. 
 

             
                        Cleantha Rosier 
 
Miehen todellinen rakkaus 
nimittäin taitaa kuitenkin olla 
toinen mies, Theodore Nott, 
jonka kanssa tämä aloitti 
salasuhteen jo koulussa. Parilla on 
ollut vipinää siitä lähtien. Lopulta  



lempi muuttui niin leiskuvaksi, 
että he karkasivat rakkauslomalle 
ulkomaille moneksi vuodeksi. 
Hurmuri-Blaiselle ei taida 
kuitenkaan riittää sängyssä pelkkä 
mies - onhan se vain luonnollista, 
että naiset kutsuvat. Kuinka kauan 
Nott kestää? Vaikuttaa siltä, ettei 
kauaakaan. 
 
Nimittäin Rio de Janeirossa 
lomaillut brittiläinen lähetti meille 
uutisvinkin: pari kuukautta sitten 
Blaise Zabini oli paikallisessa 
klubissa kuumissa ja paljon kieltä 
sisältävissä tunnelmissa tunnetun 
taika-arkeologineidon, Quincy 
Quintonin, kanssa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Theodore Nott 
 
Kuka on Zabinin seuraava kohde? 
Olkaa varuillanne, tytöt (ja pojat). 
Tai älkää, sillä kuuleman mukaan 
miehen petitaidoissa ei ole 
valittamista… 
 

Kirjoittanut Havanna 
Ginny läheisissä tunnelmissa Blai- 
sen kanssa. 
 

 

 

PAHEELLINEN PUNAPÄÄ POKAA  

             PALKINTOPOJAN 
 

Jos joku on osannut ennenkin 
kalastaa paremmista lammista, 
niin entinen huispaustähti - 
nykyinen ö-luokan julkkis - Ginny 
Weasley. Muun muassa Harry 
“valittu” Potterin vikitellyt 
neitokainen yhytettiin 
taikaministeriön vuotuisista toisen 
velhosodan muistojuhlista 
läheisistä tunnelmista 
Salaperäisyyksien osaston palkitun 
tutkijan Kenneth Pembertonin 
seurasta. Kaksikko jakoi yhdessä 
romanttisen valssin, ja sisäpiirin 
tietojen mukaan pariskunta on 
tapaillut tasaisin väliajoin koko 
kevään. 
 
Mieleemme hiipii väistämättä 
kysymys, ovatko Ginnyn motiivit 
hyvin tienaavaa Pemberton-
rukkaa kohtaan täysin puhtoiset? 
“Se on kamalaa, mutta Ginny 
todella on juonut itsensä 

vararikkoon. Olemme hänestä 
hyvin huolissamme”, anonyymiksi 
jäävä lähteemme kommentoi 
ystävänsä käytöstä. 
Jututimme myös Weasleyn 
(tiedettävästi) viimeisintä 
miesehdokasta ennen 
Pembertonia: “Kyllä herrasmies 
tarjoaa koko illan naisseuralleen”, 
virnistää Cormac McLaggen, 
jonka tapasimme ohimennen 
Viistokujalla. 
 
Jäiks. Jos olisimme Kenneth 
Pemberton, pitäisimme 
kukkaronnyöristä tiukkaan kiinni. 
Ginnylle taas ehdotamme 
jahtaajan ammatin lopullista 
hautaamista, ja kutsumme häntä 
oikeutetusti kiipijäksi. Olet sen 
työllä ja antaumuksella ansainnut! 
 

Kirjoittanut Havanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HARRY POTTER 

LENKKEILEE 

JÄSTILONTOOSSA 
 
Tietoomme on tullut, että 
tunnettu sotasankari treenailee 
lihaksiaan aurorihommia varten 
urheilemalla jästilontoossa! 
Aurorien pitää olla 
priimakunnossa, jotta jaksavat 
juosta rikollisia kiinni - pelkkä 
taikuus ei siinä aina riitä. Melkein 
käy kateeksi jästejä, jotka autuaan 
tietämättöminä hölkkäävät 
Potterin kanssa samoja polkuja. 
Valitettavasti Hra Potter vaihtoi 
lenkkeilyreittiään äkättyään 
toimittajamme, mutta arvon 
lukijat - lupaamme jatkaa 
etsintöjä löytääksemme hänen 
uuden reittinsä. Hiiviskelijän 
hiiviskelytaidot ovat nyt 
testauksessa sankariaurorin 
piiloutumistaitoja vastaan! 

Kirjoittanut  Havanna 


