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ja COLLEEN ATWOODIN kommentteja.

R
o

w
l

in
g

 &
 K

l
o

v
e

s
A

l
k

u
p

e
r

ä
in

e
n

 

e
lo

k
u

v
a

k
ä

sik
ir

jo
it

u
s



Alkuperäinen elokuvakäsikirjoitus



Alkuperäinen elokuvakäsikirjoitus

Käsiki r jo i tus

J. K.  Rowling & Steve Kloves

Perustuu J. K.  Rowlingin käsiki r jo i tukseen

Alkusanat

David Yates

Suomentanut 

Jaana Kapari-Jatta

Ainutlaatuista lisäaineistoa kulissien takaa ja mm.

David Heymanin, Jude Laẃ n, Eddie Redmaynen 
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A L K U S A N A T

SU K E L L U S  takaisin J. K. Rowlingin velhomaailmaan Dumble

doren salaisuuksien myötä oli yhtä aikaa jännittävää luomismie-

lessä ja haastavaa logistiikkamielessä, huomioiden että tuotanto 

alkoi samaan aikaan kuin maailmanlaajuinen pandemia ja työsken-

telimme suurimman osan ajasta Hertfordshiressä Englannissa sijait-

sevalta Leavesdenin studiolta käsin. Sinne takapihalle Stuart Craig ja 

hänen suurenmoinen lavastusryhmänsä, joille erinäiset COVID-19:n 

aiheuttamat matkustusrajoitukset aiheuttivat vastusta, loivat taikai-

set versionsa Berliinistä, Bhutanista ja Kiinasta. Rakensimme myös 

uusiksi osan mieleenpainuvimmista aiempien velhomaailmatarinoi-

den ja -elokuvien lavasteista, mukaan lukien Sianpään, Tarvehuoneen 

ja itsensä Tylypahkan.

Jon ja Steven käsikirjoitus liikkuu ketterästi vanhan ja uuden vä-

lissä ja tasapainottaa ajankohtaisen poliittisen tarinan charmilla ja 

tunteella. Tarinan ytimessä yksi Jon kestävimmistä ja rakastettavim-

mista hahmoista, Albus Dumbledore, käsittelee nykyisyyden vaaroja 

ja menneisyyden murheita, kun taas Lisko Scamanderin missiona on 

estää Grindelwaldin nousu valtaan.

Maailman vajottua outoon horrokseen me työskentelimme monta 

kuukautta kääntääksemme Jon ja Steven maailman valkokankaalle.

Dumbledoren salaisuuksissa vaaralliset ajat voivat suosia vaarallisia 

miehiä, mutta Dumbledoren, Liskon ja heidän yli sataan vuoteen 

vaarallisinta velhoa vastaan kokoamansa porukan rohkeus ja sinnik-

kyys lupailevat, että valo ja rakkaus voivat lopulta vielä vallita, vaikka 

todennäköisyydet näyttäisivät miten haastavilta.

 –  D A V I D  Y A T E S
21. maaliskuuta, 2022
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1 INT. JUNANVAUNU – PÄIVÄ

Vaitonaisia MIEHIÄ ja NAISIA istuu välkähtelevässä valossa. 

KAMERA LIUKUU hitaasti, paljastaa seisovan MIEHEN, joka 

huojuu hiljalleen junan liikkeiden mukana, pitää kiinni katto

lenkistä. Emme näe miehen kasvoja, mutta hänen HATTUNSA, 

joka on rempseästi hiukan kallellaan, vaikuttaa jotenkin tutulta.

2 EXT. ASEMA – HETKEN PÄÄSTÄ – PÄIVÄ

Juna pysähtyy. Ovet avautuvat. Miehiä ja naisia virtaa ulos, 

mukaan lukien se, jolla on hattu.

3 EXT. PICCADILLY CIRCUS – HETKEN PÄÄSTÄ – PÄIVÄ

Mies, jolla on hattu, saapuu valoon ja erkanee kanssamatkustajis

taan. Hän vilkaisee nopeasti ympärilleen, jatkaa sitten matkaa.

4 INT. KAHVILA – PÄIVÄ

Kiireistä. Äänekästä. Kun TARJOILIJA, jolla on TUMMA POLKKA

TUKKA, tulee näkyviin, jatkamme hänen mukanaan, suun

taamme kulkumme sinne, minne hän suuntaa, kun hän lipuu 

sulavasti nuorimman asiakasjoukon lomitse takaosan pöytään, 

jolle hän laskee kupin jotain kuumaa hattupäisen miehen eteen: 

DUMBLEDORE.



( Y L L Ä )  A L B U S  D U M B L E D O R E ,  P U V U S T U S S U U N N I T E L M A

( V I E R E S S Ä )  A L B U S  D U M B L E D O R E N  T A P A U S K A N S I O

T I L A A  J Ä T E T T Y  L I I K K U V I L L E  K U V I L L E .
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DUMBLEDORE

Kiitos.

TARJOILIJA

Saisiko olla jotain muuta?

DUMBLEDORE

Ei. Ei ihan vielä – minä odotan. 

(kulmien kurtistus)

Odotan seuraa.

Tarjoilija nyökkää ja kääntyy pois. Dumbledore katsoo hänen me

noaan, nojaa sitten päätään taakse, sulkee silmänsä. PIDÄMME 

kuvan hänessä näin, kasvot levossa, kauan, kuulemme mitä hän 

kuulee: PUHEENSORINAA, astioiden KILINÄÄ, tuskin erottuvan 

äänen, kun KAHVILAN OVI AVAUTUU jonkun astuessa ulos 

tai sisään ja – lyhyen hetken – siitä johtuvia kadun, ulkomaa

ilman ääniä, jotka valtaavat kahvilan, kunnes… Dumbledoren 

kasvoille lankeaa VARJO.

Dumbledore avaa silmänsä, tarkastelee pöydän vieressä seisovaa 

miestä: GRINDELWALD.

GRINDELWALD

Mahtaako tämä olla kantapaikkojasi?

DUMBLEDORE

Minulla ei ole kantapaikkoja.
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Grindelwald tutkailee häntä hetken, istuu sitten vastapäiseen  

tuoliin.

GRINDELWALD

Näytä sitä.

Dumbledore tuijottaa häntä, siirtää sitten hitaasti kätensä nä

kyville ja paljastaa: VERIVALA. Kun hän pitelee sitä, sen ketju 

luikertaa verkalleen hänen sormiensa väleissä kuin olisi elävä.

GRINDELWALD (JATK.)

Joskus kuvittelen tuntevani sen yhä 

kaulassani, kannoin sitä niin monta vuotta. 

Miltä se tuntuu sinulla?

DUMBLEDORE

Voimme vapauttaa toisemme siitä.

Grindelwald sivuuttaa tämän, vilkuilee ympärilleen.

GRINDELWALD

Tykkäävät rupatella nämä jästiystävämme. 

Pakko kuitenkin myöntää: He laittavat 

hyvää teetä.

DUMBLEDORE

Aikomuksesi ovat hulluutta – 
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GRINDELWALD

Ne olivat meidän aikomuksiamme.

DUMBLEDORE

Minä olin nuori. Olin – 

GRINDELWALD

 – sitoutunut. Minuun. Meihin. 

DUMLEDORE

Ei. Lähdin mukaan, koska – 

GRINDELWALD

Koska?

DUMBLEDORE

Koska olin rakastunut sinuun.

He tuijottavat toisiaan silmiin, sitten Dumbledore kääntää 

katseensa taas pois.

GRINDELWALD

Niin. Mutta et lähtenyt mukaan sen takia. 

Sanoit itse, että voimme muovata maailman 

uusiksi, että se on syntymä oikeutemme.

Grindelwald nojautuu taakse, silmät kapeina. HENGITTÄÄ  

SISÄÄN.
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GRINDELWALD (JATK.)

Haistatko sen? Löyhkän? Aiotko todella 

kääntää selän itsesi kaltaisille näiden 

elukoiden tähden? 

Dumbledoren katse siirtyy, hän kohtaa Grindelwaldin teräksen

lujan tuijotuksen.

GRINDELWALD (JATK.)

Olitpa mukana tai et, minä poltan heidän 

maailmansa poroksi, Albus.

Et voi mitenkään estää minua. Hyvää 

teehetkeä. 

Kun Grindelwald poistuu, MATALA JYLINÄ alkaa. Dumbledore 

tuijottaa teekuppiaan, näkee miten se hiukan TÄRISEE pöydän 

kovalla pinnalla. Nesteen VÄRISTESSÄ hän näyttää unohtu

van siihen.

Näemme liekkejä, pidämme niissä jonkin aikaa, kunnes…

5 INT. DUMBLEDOREN HUONE – TYLYPAHKA – AAMU

Tapaamme Dumbledoren seisomassa ikkunan ääressä, silmät 

kiinni. Kun hiljalleen tarkennamme häneen, hän avaa silmänsä, 

ja olemme taas nykyhetkessä.

Hän pitelee verivalaa, ketju on kiertynyt hänen ranteensa ympäri.



Kun Dumbledore ja Grindelwald olivat teini- 

iässä, he keksivät suunnitelman, jolla val-

taisivat velhomaailman ja muutakin, suun-

nitelman, jota Grindelwald yrittää nyt toteuttaa. 

Mutta Dumbledore on muuttunut mies. Hän ym-

märtää taannoiset virheensä ja pyrkii parhaansa 

mukaan korjaamaan ne. Minusta ajatus on väkevä: 

Olemme kaikki tehneet virheitä, ja olimmepa keitä 

tahansa, meidän on myönnettävä virheemme, 

opittava niistä ja siirryttävä eteenpäin.

 –  D A V I D  H E Y M A N

( t u o t t a j a )



Dumbledoren salaisuudet

9

6 EXT. JÄRVI – TIANZIVUORET – SAMA AIKA – YÖ 

Avara, kaunis maisema. Matalan kuun valossa kalkkikivi pilarit 

kohoavat majesteettisesti vedestä VUOREN varjossa – Enkelin

silmä.

LISKO meloo järven poikki.

7 EXT. TIANZIVUORET – HETKEN PÄÄSTÄ – YÖ

Jalat astuvat varovaisesti rantaan, jättävät keikkuvan lautan, ja 

paljastuu: LISKO SCAMANDER.

Järvi ja sivujoet jäävät taakse, kun hän alkaa nousta rinnettä 

bambumetsän halki.

Kaukaa kuuluva eläimen huuto kaikuu mielikuvia herättävästi 

koko näkymän yli. Lisko kuuntelee hetken. PIKETTI Liskon 

hartialla kuuntelee sekin.

LISKO

(kuiskaa)

Se on valmis.



L I S K O  S C A M A N D E R ,  P U V U S T U S S U U N N I T E L M A 



SA A M M E  viimein nähdä Liskon siellä, missä 

hän on parhaimmillaan ja onnellisimmillaan, 

eli luonnossa jäljittämässä otuksia. Ja tällä ker-

ralla on kyse erittäin kauniista ja erikoislaatuisesta 

qilin-nimisestä otuksesta, jolla on myyttinen asema 

velhomaailmassa. Olen aina rakastanut Liskossa 

sitä, miten hänen fyysinen olemuksensa ja lievä 

sosiaalinen kömpelyytensä tuntuu olevan tavallaan 

eri maata kuin etevyys ja vaivattomuus, jolla hän 

toimii luonnossa. Riemastuin siis heti, kun näin 

käsikirjoituksen ja tämän melkein Indiana Jones 

-tyyppisen hetken elokuvan alussa, koska tässä Lisko 

on rennoimmillaan.

 –  E D D I E  R E D M A Y N E

( L i s k o  S c a m a n d e r )

L I S K O  S C A M A N D E R ,  P U V U S T U S S U U N N I T E L M A 
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8 EXT. ONKALO – TIANZIVUORET – HETKEN PÄÄSTÄ – YÖ

Lisko liikkuu nopeasti, mutta varovaisesti kohti suuren luolan 

suuaukkoa. Kun hän tulee lähemmäs, jokin liikkuu sisällä, 

puoliksi varjon peitossa.

9 EXT. ONKALO – TIANZIVUORET – HETKEN PÄÄSTÄ – YÖ

Lisko kurkottaa lempeästi silittämään eläimen selkää tämän 

kierähtäessä vähän, ja me näemme, että eläin on QILIN: osin 

lohikäärme, osin hevonen, vahva mutta samalla suloinen. Se 

hengittää nopeasti, sen iho täplii ja nykii, sen nahkaan on tart

tunut hyönteisiä, viidakon kasvustoa ja pölyä.

Se huutaa taas.

KULTAINEN VALO alkaa levitä maahan sen alle. Lisko hymyilee 

lumoutuneena. Emon alta kiemurtelee hitaasti esiin QILININ

PENTU, kaunis ja hauras, sen silmät räpyttävät häikäistyneinä. 

Se NUUHKII uteliaasti, MÄÄKII hiljaa, sen pikkuinen ruumis 

sykkii KULTAISTA VALOA, valaisee hetkeksi Liskon ja Piketin 

naamat, kun he katselevat sitä ylhäältäpäin.

Lisko astuu taaksepäin, katselee kun emoqilin nuolee vasta

syntyneen puhtaaksi sen hytistessä ja hoipperehtiessa ympäriinsä.



Q I L I N I N P E N T U ,  L U O N N O S
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LISKO

(seurattuaan Piketin katsetta)

Kaunis.

(tauko)

No niin, te kaksi. Nyt se hankala osuus. 

Lisko kurkottaa alas laukkuunsa, avaa sen hellästi. Näemme 

kannen sisäpintaan kiinnitetyn TINAN kuvan.

Tiheän pöheikön läpi lähestyy hahmoja taikasauvat sojossa…

…AKOLYYTIT ROSIER ja CARROW lähestyvät, ahnaat katseet 

qilininpennussa. 

Yhdessä SUHAUKSESSA Rosier ja Carrow kohottavat taika

sauvansa, laukovat LOITSUJA, lävistävät emoqilinin nahkan. 

Otus huojuu kuin humalassa, MYLVII yöhön, ja sitten –  jalkojen 

petettyä – se lyyhistyy.

HYÖKKÄYKSESSÄ:

Lisko vastaa puolustusloitsulla, josta kehkeytyy kilpi, mutta 

myöhässä. 

Vilkaisu taakse, missä TUMMA HAHMO tulee esiin muiden 

akolyyttien välistä: VALIO, joka näyttää vanhemmalta, itse

varmemmalta, repäistessään taikasauvallaan Liskon kilven rikki.



VE R R A T T U N A  Harry Potteriin tai mo-

neen muuhun velhomaailman sankariin 

Liskoa ei ole kirjoitettu velhoista suurim-

maksi tai vahvimmaksi, vaan hänellä on oma 

ainutlaatuinen taikainen kykynsä. Niinpä tässä 

taistelussa Lisko selkeiden kaksin taisteluloitsujen 

sijaan käyttää luonnonmukaisempia keinoja, kuten 

paiskoo puiden lehtiä myrskypyörteinä tai nostaa 

kilpiä. Hänen taikuutensa ei ehkä ole kaikkein näyt-

tävintä, mutta se tuntuu luonteenomaiselta hänelle.

 –  E D D I E  R E D M A Y N E

( L i s k o  S c a m a n d e r )
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Lisko osoittaa taikasauvalla laukkuaan.

LISKO (JATK.)

Tulejo!

Laukku lentää hänen käteensä.

Valio murtautuu kilven läpi samalla kun Lisko heittäytyy onka

lon reunan yli, pudottautuu petollista rinnettä alas, hyppii, 

kompuroi ja kompastelee pöheikössä.

Loitsu LÄJÄHTÄÄ takaa, BAMBUT pirstoutuvat hänen ympäril

lään, taika HEITTÄÄ laukun hänen käsistään.

Edessäpäin näemme qilininpennun seisomassa pöheikössä pe

loissaan ja haavoittuvana.

Lisko lisää vauhtia, KATSOO JA NÄKEE…

…jalkojen putkahtavan LAUKUSTA, kun laukku hyppii ja pomp

pii alamäkeen, ohjautuu takaisin kohti häntä.

Carrow syöksyy Liskoa kohti, kädet ojossa qilininpentua varten. 

Lisko iskee vastaan, lennättää hänet taaksepäin.

LÄJÄYS! Taas yksi LOITSU ujeltaa Liskon pään yli juuri kun hän 

kumartuu ja kietoo kätensä qilininpennun ympärille, kahmaisee 
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ja COLLEEN ATWOODIN kommentteja.

R
o

w
l

in
g

 &
 K

l
o

v
e

s

VUOSISADAN VAARALLISIN 
VELHO PITÄÄ KUKISTAA, 

ENNEN KUIN ON LIIAN 
MYÖHÄISTÄ!

PIMEYDEN VELHO Gellert Grin

delwald haluaa hallita koko velho

maailmaa. Professori Dumbledore 

ei pysty pysäyttämään Grindelwaldia yk

sin, vaan kutsuu avukseen taikazoologi 

Lisko Scamanderin. Lisko Scamander läh

tee johtamaan ryhmää, johon kuuluu 

taikazoologi, korvaamaton assistentti, iki

vanhan suvun velhoperillinen, opettaja 

ja rohkea jästileipuri. Edessä on hurja ja 

arvaamaton taistelu vanhoja ja uusia pe

toja vastaan, on lyötävä Grindelwaldin 

yhä kasvavat tukijoukot. Kuinka kauan 

Dumbledore kykenee pysyttelemään si

vussa, kun panokset ovat niin isot?

Kirja sisältää kolmannen Ihmeotus 

elokuvan käsikirjoituksen ja sen on suo

mentanut Jaana KapariJatta. Ihmeotukset: 

Dumbledoren salaisuudet elokuvakäsikir

joitus antaa lukijoille mahdollisuuden tu

tustua tarkkaan jokaiseen J. K. Rowlingin 

ja Steve Klovesin käsikirjoittaman eloku

van kohtaukseen. Mukana on runsaasti ku

vitusta: pukuluonnoksia ja kuvauspaikka

mallinnuksia sekä ainutlaatuista lisä

aineistoa kulissien takaa, David Yatesin, 

David Heymanin, Jude Law´n, Eddie 

Redmaynen ja Colleen Atwoodin kom 

mentteja.

J . K .  ROWLING  on kirjoittanut 

kestosuosikin, aikakautta määrittelevän 

seitsenosaisen Harry Potter kirjasarjan, 

kuten myös useita itsenäisiä romaaneja 

aikuisille ja lapsille sekä kehutun Strike 

rikosromaanisarjan salanimellä Robert 

Galbraith. Useita hänen kirjojaan on 

sovitettu elokuviksi ja televisioon, ja 

hän on tehnyt yhteistyössä muiden 

kanssa näytelmän Harry Potter ja kirottu 

lapsi, jossa Harryn tarina jatkuu, samoin 

kuin uuden elokuvasarjan, jonka on in

noittanut hänen Harry Potter sarjaan 

liittyvä teoksensa Ihmeotukset ja niiden 

olinpaikat.

STEVE KLOVES kirjoitti käsikirjoituk

set seitsemään Harry Potter elokuvaan, 

jotka perustuvat J. K. Rowlingin rakastet

tuihin kirjoihin. Hän toimi myös tuot

tajana elokuvissa Ihmeotukset ja niiden 

olinpaikat ja Ihmeotukset: Grindelwaldin 

rikokset sekä on hiljattain tuottanut elo

kuvan Mowgli: Viidakon legenda. Lisäksi 

hänen ansioluetteloonsa kuuluvat eloku

vat Tästä alkaa elämä, Wonder Boys, Tiet 

kohtaavat ja Loistavat Bakerin pojat. Kaksi 

viimeksi mainittua hän myös ohjasi.
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