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UUTISET

TAIKANEGATOINTILAITTEITA
VALMISTAVA TEHDAS PAIKANNETTU
Jästit räjäyttivät tehtaan aurorien saapuessa paikalle. Aurorit selvisivät, mutta muita
eloonjääneitä ei ole vielä löytynyt. Aurorit ovat juuri
aloittaneet raunioiden tutkinnan.
Auroritiimi oli eilen, maanantaina 19.5, jahdannut rikollista
Pohjois-Ranskan syrjäseuduille, ja
olivat jäljityksen yhteydessä
täysin sattumalta löytäneet piilotetun varastorakennuksen. Sisällä
olleet jästit olivat kuitenkin
huomanneet ryhmän ja päätelleet
näiden olevan velhoja, minkä
vuoksi jästit välittömästi räjäyttivät tehtaan. Auroriryhmä ehti
pelastautua täpärästi, ja olivat
ehtineet nähdä, että kyseessä on
magiakenttää tuhoavia laitteita
valmistava tehdas. Yhtään selvinnyttä jästiä ei tähän mennessä ole
vielä löytynyt.

Kuva: Rudolf Marwick

“Valitettavasti
rakennus
on
palanut niin perinpohjaisesti, että
emme elättele suuria toiveita johtolankojen löytymisestä taikanegatointiin. Tulemme kuitenkin
tutkimaan alueen perinpohjaisesti
yhteistyössä Ranskan aurorien

IHMISSUSIHAVAINTO
Viime viikolla Taikaministeriön
tietoon tuli tapaus, jossa jästiä oli
purrut outo susi. Jästin oman
kertomuksen mukaan hän oli
ollut lauantain ja sunnuntain
välisenä yönä (10.-11.5.) pellon
laidalla, kun heinikosta oli
ilmestynyt iso, kummallinen susi,
joka oli purrut häntä jalkaan.
Nainen oli onnistunut pakene-

kanssa”, kommentoi auroripäällikkö Evonne Bertram. Auroripäällikkö ei paljastanut tehdasta
löytäneiden aurorien henkilöllisyyttä. Päivän Profeetta seuraa
tilanteen kehitystä.
R.M.

PUOLIKUULLA

maan autollaan ja saanut ensiapua
jästisairaalassa. Taikaministeriö
on hoitanut oleellisten osuuksien
unhoittamisen, ja kuin ihmeen
kaupalla jästi ei vaikuta saaneen
minkäänlaista ihmissusimyrkytystä, ei edes puolisusimyrkytystä.
Naisen kuvaus vastaa ihmissuden
ulkonäköä, mutta tapahtumahetkellä vallinnut kasvava puolikuu

sekä ihmissusimyrkytyksen puute
jästissä aiheuttavat kummastusta.
Fenrir Harmaaselkä kuoli Tylypahkan taistelussa, mutta onko
meillä käsissämme nyt toinen
hänen kaltaisensa? Asian selviämiseen johtavista vihjeistä
maksetaan pieni palkkio. Ota
yhteyttä Otusjaostoon.
U.C.
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IMPUNDULU MATKALLA

KOHTI POHJOISTA

Impundulu, joka on yksi
yhdeksästä alkulinnusta, on
silminnäkijähavaintojen mukaan matkalla kohti pohjoista. Viimeisen vuoden aikana Ukkoslintu on majaillut pääosin Etelä-Afrikan
seudulla, jossa on raportoitu
jonkin verran havaintoja ja
paikallinen valokuvaaja onnistui jopa ikuistamaan majesteettisen linnun kesken
lennon (kuvassa). Viimeisen
kahden viikon aikana havaintoja on kuitenkin tehty
järjestyksessä Angolassa, Kamerunissa, Nigerissä ja nyt
Algeriassa. Impundulun lentosuunta on ollut viimeisim-

Kuva: Lefa Mbali

män, maanantaina 19.5 tehdyn
havainnon mukaan kohti pohjoista.
Asiantuntijat spekuloivat,
että Impundulu olisi matkalla Eurooppaan, kenties jopa Britteihin,
jossa parhaillaan on käynnissä
toisen alkulinnun, Sielunsiiven,

herätysrituaali. Jos linnun lentotahti on sama kuin nyt, tämä
saattaisi olla parin päivän päästä
Iso-Britanniassa. Lähetä havaintosi Impundulusta Päivän Profeetalle!

M A N U E L
DOPPLER

tuomion saanut Doppler karkasi
Azkabanin vankilaturvapaikasta
elokuussa 2000, ja on ehtinyt olla
vapaalla jalalla lähes kolme vuotta.
Samaan aikaan karkasi muitakin
vankeja, ja vangeista pahamaineisimmat ovat valitettavasti vielä
vapaalla jalalla: Dominic Parkinson, Alekto ja Amikus Carrow,
Thorfinn Rowle sekä Jonathan
Yaxley. Aurorit jatkavat jäljitystä,
ja kaikki asiaan liittyvät vihjeet
otetaan vastaan. ”Emme voi toki
paljastaa, mitä tutkinnassa on täl-

SAATU KIINNI

Manuel Doppler, toisessa sodassa
kaapparina toiminut rikollinen,
saatiin aurorien toimesta kiinni
eilen Iskunkiertokujalla. Mies oli
palannut Englantiin keplotellakseen rahansa ulos konkurssin
tehneestä Irvetasta. Kidutuksista
ja pahoinpitelyistä 10 vuoden

U.C

lä hetkellä meneillään, mutta uskon siihen, että heidät saadaan
lopulta kiinni”, kommentoi turvallisuussyistä anonyyminä pysyvä aurorien ryhmänjohtaja.
R.M.
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dyskuntaa. Kreikan taikaministeriö sekä ETASM ovat luvanneet
auttaa veeloja turvatoimien tiukentamisessa.
Kreikan yhdyskunta on
Euroopan merkittävin veelakeskittymä, ja jos sen sijainti paljasANTIMAAGISEEN tuu magiakenttää tuhoaville jästeille, olisivat seuraukset katastrofaaliset. Tähän mennessä on
pelkästään spekuloitu, mitkä taiKreikan veelayhdyskuntaan kuu- kaolennot pystyvät selviämään
luva veelaneito, Eleni Mahal, taikanegatoidulla alueella, ja tämä
menehtyi edellispäivänä. Neiti tapaus vahvistaa käsityksen siitä,
Mahal oli ollut muutaman kilo- että magiakentän reiät ovat veemetrin päässä yhdyskunnasta ys- loille kuolemanvakava asia. Sekä
tävättärensä kanssa keräämässä veeloja että osaveeloja kehotetaan
taikayrttejä, kun hän oli vahing- varovaisuuteen, samaten myös
ossa astunut taikanegatoidulle muita vahvasti maagisia olentoja.
alueelle, jossa kuoli lähes välit- Jos syrjäseuduille on pakko mentömästi. Ystävätär ymmärsi nope- nä, on asiantuntijoiden neuvo
asti mistä oli kyse, eikä onnek- kulkea taikavalo edellä. Valon
seen astunut negatoidulle alueelle, sammuessa tulee heti pysähtyä,
vaan hälytti heti apua. On huoles- sillä edessä on mahdollisesti taituttavaa, että reikä magiakentästä kanegatoitu alue.
R.M.
on löytynyt näin läheltä veelayh-

VEELA
KUOLLUT

AUKKOON

VAMPYYRIJOUKKO
RIEHUI LONTOOSSA
Vampyyrien aiheuttamat levottomuudet jatkuvat, ja nyt ne
näyttävät levinneen jo Englantiin
asti. Nimittäin viikonloppuna
yöllä juhlimassa ollut jästiryhmä
joutui kolmen vampyyrin hyökkäyksen kohteeksi Lontoossa
yöklubin takana. Taikaministeriö
sai asiasta vihiä jästisairaalan
kautta, johon neljä jästiä oli
joutunut , yksi kriittisessä tilassa.
Kaikki loukkaantuneet jästit, yksi
mies ja kolme naista ovat toipumaan päin. Vampyyriryhmä on
edelleen vapaalla jalalla, eikä näiden henkilöllisyyttä tai kansallisuutta ole saatu selville. Yöllä
ulkona liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen. Pyhää vettä voi
kantaa mukana itsepuolustukseen.
U.C.

OLYMPOS-VUORELTA PALJASTUNUT

MUINAINEN LUOLA
Varjosaaste ei ehtinyt levitä kovin
pahasti Kreikkaan, ja monet
alueet säästyivät siltä kokonaan.
Yksi pahiten saastuneista alueista
Kreikassa oli maan korkein vuori,
Ólympos, jossa on useita
muinaisia rituaalipaikkoja. Nyt
vuorelta on löytynyt ennennäkemätön luola. Sen oli alun
perin löytänyt jästi, mutta nyt
Kreikan taikaministeriö on ottanut sen hallintaansa. Ilmeisesti
luolan suuaukko on ollut vahvasti
taioilla suojattu, ja samaten kuin
Walesissa löydetty Enaid-kylä,
myös luolan suojat olivat
haurastuneet ja lopulta rikkoutuneet varjosaasteen vaikutuk-

sesta. Luolassa on parhaillaan menossa alustava
tutkinta, ja ensimmäisen
julkisen raportin mukaan
luola on ollut koskematon vähintään 3000
vuotta. Luolan asukkaat
tai käyttäjät ovat mitä
ilmeisimmin olleet taikaväkeä. Seiniltä on löytynyt useita lintumaalauksia, ja ne ovat kuvanneet lähinnä
tavallisia, jo tunnettuja lintuja.
Alkulintuihin ei ole löytynyt vielä
mitään viitteitä, mutta lintukuvasto voisi viitata siihen
suuntaan. Asiasta kiinnostuneita
ulkomaalaisia tutkijoita pyyde-

tään olemaan yhteydessä Kreikan
taikaministeriön tutkimusosastoon. Ministeriö on ilmoittanut
tekevänsä
löydöstä
julkisia
raportteja, jotka tulevat olemaan
kaikkien saatavilla.
A.N.
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MIELIPITEET & ILMOITUKSET

MIELIPIDEPALSTA
LUCIUS MALFOY TAIKAMAAILMAN TIEDOTUKSEN JOHTOON TAI MIELUITEN EI!
Taikatietousosaston
nykyinen
päällikkö jää eläkkeelle puolen
vuoden
päästä.
Tiettävästi
nykyisin osastolla projektipäällikkönä toimiva Lucius Malfoy
havittelee vapautuvaa johtajan
paikkaa itselleen. Taikatietousosaston päälliköllä on suuri
vastuu: osasto huolehtii velhojen
ja noitien kouluttamisesta sekä
tiedon jakamisesta, ministeriön
julkisivusta, ja teettää muun
muassa materiaalia asioista, joista
ministeriö haluaa lisätä taikaväen
tietoisuutta. Myös Päivän Profeetta toimii osaston alaisuudessa,
vaikka sen toiminta onkin hyvin
itsenäistä.
Onko järkevää antaa tällaisista asioista päävastuu tunnetulle
kuolonsyöjälle? Herra Malfoyhan
on aikaisemmin kannattanut
muun muassa jästisyntyisten
poistamista yhteiskunnastamme,

ja rikkaiden puhdasveristen
aseman korottamista - aivan kuin
miljonääreillä ei olisi tarpeeksi
valtaa jo muutenkin! Nyt hän on
toki julkisuudessa ollut aivan eri
mieltä asioista kuin ennen, mutta
kuinka moni todella uskoo hänen
muuttaneet mielipiteitään yhtäkkiä? Vaikuttaa pikemminkin
siltä, että hän vain haluaa luikerrella tiensä hyvään asemaan, josta
voi alkaa muuttaa yhteiskuntaa
mieleisekseen. Kaikki, jotka voivat asiaan vaikuttaa, pyydän teitä
harkitsemaan, kannattaako Herra
Malfoyta päästää tähän asemaan.
Huolestunut tiedotusosaston
työntekijä

RIKOLLISUUS
REHOTTAA
MAASSAMME
Varjosaastekatastrofin
jälkeen
rikostilastot ovat olleet huolestuttavassa nousussa. Pimeän
puhdistuksen aiheuttama myön-

teisyys pimeää magiaa kohtaan on
aiheuttanut sen, että sitä käytetään myös yhä enemmän muiden satuttamiseen.
Muukin
rikollisuus on valloillaan: on ollut
taikaolentojen katoamisia, uhkailuja, kiristyksiä, niin henkistä
kuin fyysistä väkivaltaa. Salakuljetus vie asiakkaat rehellisiltä
liiketoimijoilta. Järjestäytynyt rikollisuus on hyvin voimissaan,
mutta useimmista tapauksista ei
ole kerrottu edes uutisissa, vaan
niistä on saanut kuulla vasta
puskaradiossa! Mihin on kadonnut moraali ja mistä kumpuaa
velhoyhteisön
tarve
kuulua
rikollisiin seuroihin, jotka eivät
loppujen lopuksi kovinkaan
paljon eroa kuolonsyöjistä? Johtuuko kaikki salaisuussäädöksestä
vai sodan jälkeisestä PTSD:stä?
Mikseivät aurorit tee mitään? Jos
on pulaa väestä, miksei aurorikoulutukseen oteta enemmän
opiskelijoita? Kuinka kauan tämän annetaan jatkua, ennen kuin
ihmiset heräävät? Haloo!
Kunnon kansalainen

ILMOITUKSET
UNHOITTAJIA HAETAAN
Taikaministeriö
hakee
lisää
unhoittajia riveihinsä. Seuraava
koulutusaikajakso alkaa syyskuussa, mutta palkkaamme taitotestin perusteella myös suoraan
päteviä henkilöitä. Jos uskot
sinulla olevan lahjoja ja hyvä
työmoraali tähän taikuudenalaan,
lähetä hakemus 10.6 mennessä
pöllöpostitse,
laita
kuoreen
tunnus "Työnhaku / Unhoittajien
päämaja / Taikaministeriö".

MYYDÄÄN PÄITÄ
Myydään kutistettujen päiden
kokoelma, 15 kpl. Osaavat laulaa
suosituimmat joululaulut harmoniassa.
KADONNEET THESTRALIT
Tylypahkan tiluksilta on kadonnut kaksi thestralia, joista toinen
on harvinaislaatuisesti valkoinen.
Asiaan ei liity rikosta. Näköhavainnot pyydetään raportoimaan suoraan Tylypahkaan.

ETSITÄÄN SEURAA
Kuumaakin kuumempi kolmekymppinen mieskomistus etsii
yhdenillan nais- tai miesseuraa
tappamaan tylsyyttä aikuisten
leikkien parissa. Hyvä ulkonäkö
on eduksi, mutta sen voi korvata
myös mielenkiintoisella persoonalla! Omasta puoletani voin
tarjota sinulle unohtumatonta
nautintoa. Ota yhteyttä, niin
katsotaan kuinka meillä klikkaa!

