Bli med på innspillingsstedene av Harry Potter i London - 2
Millennium Bridge - Location: St. Pauls
Det tok veldig lang tid å stoppe Millennium gangbruas gyngingen, og hva annet gjør Death Eaters enn å banke
den ned. Heldigvis, står den der fortsatt, og du kan gå på tvers av det uten (mye) frykt for en vassen død a la
Half-Blood Prince. Fra brua kan du bare så vidt se de gotiske spirene på Houses of Parliament, som Harry og
hans medlemmer av Humlesnurr-legionen suse over på kosteskaft i The Order Of The Phoenix. Lambeth Bridge,
over hvor Knight Bus klemmer på The Prisoner Of Azkaban, er bare en sving i elven borte, oppstrøms.
Diagon Alley - Location: Borough Market
Den hårreisende Knight bussturen ender opp ved den hemmelige inngangen til Diagon Alley, bedre kjent som
gastro-paradiset Borough Market, og det perfekte stedet for lunsj på torsdager, fredager og lørdager. Du vil
mest sannsynlig heller plukke opp en kaffelatte enn en skummende seidel av butterbeer, men et gresskar pasta
er ikke utelukket. Harrys Knight Bus skriker om å stanse her, ved Palmers Green, Lambeth og den ubeleilig
parkert bil, for å slippe ham av på The Leaky Cauldron. Sammen med Leadenhall Market, Great Newport St og
Smithfields (som er, forvirrende nok, ikke engang litt tett sammen), er Borough en av de labyrintiske surrogater
for Diagon Alley, selv om det mest magiske ting du kan kjøpe her er et stykke Roquefortost.
The Leaky Cauldron, Diagon Alley - Location: Leadenhall Market
Rett over London Bridge finner du Leadenhall Market, en utsmykket viktoriansk Emporium med alle slags frukt,
grønnsaker og kjøtt. Dette er det andre hjemmet for Diagon Alley, som utvendig vises i De vises stein. Gygrid
og Harry entrer inn i en fantastiske gjennomfartsåre via Glass House Optikere, som du kan fortsatt finne på 42
Bull 's Head Passage. Du kan også kjøpe et kosteskaft i Leadenhall, selv om det sannsynligvis ikke vil være en
Nimbus 2000. Fra Leadenhall, vil Potter dra opp til Lincolns Inn Fields å finne hjem til Sirius Black, 12 Grimauld
Place.

