Sneep is nieuw
schoolhoofd van
Zweinstein

Ministerie is
gevallen,
Schobbejak is
dood

Nieuw boek van
Rita Pulpers
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3

maandag 1 september | Ochtendprofeet, sinds 1900 | 1 galjoen en 5 sikkels

De Ochtendprofeet
Dreuzels spelen sinds kort
ook zwerkbal.
"Waarschijnlijk heeft een
heks of tovenaar zijn/haar
mond voorbijgepraat" aldus
Ludo Bazuyn.
door Berta Kriel

Aan beide kanten van een grasveld
staan drie doelpalen met daarop roze
en paarse hoepels. Daartussen rennen
dreuzels die met een hand een grijze
pvc-buis tussen hun benen houden.
Ze gooien ballen door ringen heen.
Twee jongens achtervolgen een

jongens achtervolgen een meisje dat
een gele broek met een staart eraan
vast draagt.
"Het is een schande" verteldt Ludo
Bazuyn, de minister van Magische
Sport en Recreatie "Het is
verschrikkelijk hoe dreuzels zwerkbal
proberen te "spelen." De dreuzels
veranderen ook de regels, de snaai is
nu namelijk geen honderdvijftig
punten waard, maar maar dertig
punten waard, teven zijn de beukers
van rubber."
Het hoofd van het Departement van
Magische Wetshandhaving, Emilia

Bonkel vertelt ons het volgende:
"Mijn departement van Magische
Wetshandhaving vind het
verschrikkelijk dat de informatie over
zwerkbal de wereld is over gegaan.
Het zal ons niet verbazen als er al
meerdere dreuzels informatie hebben
over onze toverwereld." Het
Internationaal Statuut van
Geheimhouding vertelt ons het
volgende: " sectie 13, stelt dat geen
enkele magische activiteit opgemerkt
mag worden door de niet-magische
gemeensch ap.
Artikel 73 werd in 1750 toegevoegd
aan het Statuut van Geheimhouding
en stelt dat "Ieder magisch
bestuurslichaam verantwoordelijk is

en stelt dat "Ieder magisch
bestuurslichaam verantwoordelijk is
voor de verberging van, de zorg voor
en het toezicht op alle magische
dieren, wezens en geesten die
verblijven binnen de grenzen van het
gebied waarover voornoemd lichaam
zeggenschap heeft. Mocht een
dergelijk wezen schade berokkenen
aan de Dreuzelgemeenschap, of de
aandacht van diezelfde
Dreuzelgemeen schap trekken, dan
zal
het magisch bestuurslichaam in
kwestie bestraft worden door het
Internationaal Overlegorgaan van
Heksenmeesters."

Harry Potter vermist, vinder krijgt 1.000 galjoenen.

Deze zaak is dus volgens het
Internationaal
Statuut
van
Geheimhouding zeer strafbaar sinds
het jaar 1692.
Als u iets van deze zaak af weet,
vraagt het ministerie u vriendelijk om
op gesprek te gaan met Dorothea
Omber (Secretaris Generaal) op het
ministerie. Het is zeer strafbaar om
informatie voor het ministerie achter
te houden.

Nieuw
fabeldier
ontdekt: de
Noendoe

Harry Potter
en vrienden
vermist
door Rita Pulpers

door Newt Scamander
Rond de middag is gisteren een
nieuw fabeldier ontdekt: de
Noendoe.

Harry potter (17) is gister avond rond
twaalf uur vermist geraakt. Hij is
volgens ooggetuigen verdwijnseld
met Hermelien Griffel (18) en Ron
Wemel (18). Zij waren namelijk in
"het Nest" bij de bruiloft van Fleur
Delacour en Bill Wemel. Het
ministerie weet niet waar Harry
potter, Hermelien Griffel en Ron
wemel naartoe zijn verdwijnseld. Wel
weet het ministerie waarom zij zijn
verdwijnseld. De drie schrokken
namelijk nadat er bericht kwam van
een patronus. De patronus deelde alle
aanwezigen van de bruiloft mee dat
het ministerie was gevallen. Tevens
deelde de patronus mee dat Rufus
Schobbejak dood is.
Harry Potter, Hermelien Griffel en
Ron Wemel zijn na dit bericht
verdwijnseld. Er zijn meedere
mogelijkheden waarnaar zij zijn
verdwijnseld.
Ten eerste is er de mogelijkheid dat
drie verschijnseld zijn in Goderics
Eind. Goderics Eind is de geboorte
plaats van Harry Potter. Tevens
woonde hij hier tijdelijk.
Ten tweede is er de mogelijkheid dat
zij zijn verschijnseld in de
Ligusterlaan (Klein Zanikem). Hier
woonde Harry

De Noendoe is een zeer gevaarlijk
wezen. Om die reden heeft het
Ministerie van Toverkunst hem
geclassificeerd
als
"XXXXX"
(extreem gevaarlijk). Het dier lijkt
uiterlijk sterk op een luipaard en
komt alleen voor in Oost-Afrika.

Ligusterlaan (Klein Zanikem). Hier
woonde Harry Potter voor langer tijd bij zijn oom
herman Duffeling, tante Petunia Evers en neefje Dirk
Duffeling.
Het is ook een mogelijkheid dat de drie op een hele
andere plek verschijnseld zijn. Het ministerie heeft
geen enkel vermoeden waar de drie anders zouden
verblijven.

De snelheid van de Noendoe is erg
hoog. Omdat de Noendoe zo
extreem hard en geruisloos kan
rennen is er ook bijna nooit een
tovenaar in geslaagd om er één te
vangen. Men is er één keer in
geslaagd een Noendoe in een
hinderlaag te laten lopen, maar daar
waren honderd tovenaars voor
nodig.

Dorothea Omber (Secretaris Generaal) op het
ministerie.
De vinder van Harry Potter krijgt uit naam van het
ministerie 1.000 galjoenen. Uit naam van het
volledige ministerie: heel veel succes met de
zoektocht naar Harry Potter!

Elke heks en tovenaar die niet meewerkt met deze
zoektocht, wordt ondervraagd door onder andere
Dorothea Omber (Secretaris Generaal) op het

Vuurfits
in aanbieding
door de Bezem kampioen
Tot en met zondag 7 september zijn
alle Vuurflitsen in de aanbiedingen.
In plaats van 2250 galjoenen, kost de
Vuurflits 1999 galjoenen. De
Vuurflits is met maximaal 250
kilometer per uur de aller snelste
bezem tot nu toe. Voor zwerkbal
spelers is dit een must.

De Vuurflits is onder andere te koop
aan de Wegisweg (Londen).
Bij elke Vuurflits wordt
onderhoudset geleverd.

een

Het grootste wapen van de
Noendoe is zijn adem. Als je de
adem van een Noendoe inademt val
je onmiddellijk dood neer. De pels
van een dode Noendoe wordt
gebruikt om gewaden van te maken
waarmee de drager zich geruisloos
kan voortbewegen.

