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SAHNE 1
DIŞ. AVRUPA’DA BI

.
R YER—1926—GECE  

Karanlığın içinden büyük, ıssız, metruk bir şato belirir. Yapının 
dışında, sisler arasındaki, uğursuzluk ve sessizliğe bürünmüş taş 
meydana odaklanırız.

Beş seherbaz şatoya doğru yaklaşırken asalarını ihtiyatla çıkarıp 
dururlar. Ani bir saf beyaz ışık patlaması onları etrafa fırlatır.

Büyük parkın girişinde etrafa dağılmış hareketsiz bedenlerini 
görürüz. Bir figür (GRINDELWALD) kareye girer, sırtı kameraya 
dönüktür; biz aya doğru dönerken o bedenleri dikkate almadan 
karanlık gökyüzüne bakar.

MONTAJ: GRINDELWALD’ın dünya genelindeki saldırılarına 
ilişkin, 1926’dan kalma çeşitli sihirli gazete manşetleri görürüz – 
“GRINDELWALD AVRUPA’DA TEKRAR SALDIRDI”, 
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FANTASTI
.
K CANAVARLAR

NELERDI
.
R, NEREDE BULUNURLAR?

“HOGWARTS OKULU GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRDI”, 
“GRINDELWALD NEREDE?”. Büyücüler topluluğu için ciddi 
bir tehdit oluşturmaktadır ve ortadan kaybolmuştur. Hareketli 
fotoğraflar yıkılmış binaları, yangınları, çığlık çığlığa kurbanları 
gösterir. Hızla bir sürü makale gelir ekrana – dünya çapındaki 
GRINDELWALD avı devam etmektedir. Özgürlük Heykeli’nin 
gösterildiği bir makaleye odaklanırız.

GEÇİŞ:

SAHNE 2
DIŞ. GEMI

.
 NEW YORK’A VARMAKTADIR— 

ERTESI
.
 SABAH 

New York’ta aydınlık, berrak bir gündür. Martılar uçmaktadır.

Büyük bir yolcu gemisi Özgürlük Heykeli’ni geride bırakır. Yolcular 
küpeşteye yaslanmış, yaklaştıkları yere heyecanla bakmaktadır.

Banka oturmuş, arkası bize dönük bir kişiye ODAKLANIRIZ–
NEWTSCAMANDER , eski bir mavi palto giymektedir, inceciktir 
ve güneşten yanmıştır. Yanında yıpranmış, eski püskü bir 
kahverengi deri valiz durmaktadır. Valizin kilitlerinden biri kendi 
kendine açılır. NEWT kapatmak için çabucak eğilir. 




