
Pönäkkä tuuhea kiharatukkainen Anita Fasligsson istuu pikkuisessa Café Gamle Mackenissa aivan 
Tvåstadin kaupungin keskustassa. Tänään Anita on hyvin puheliaalla tuulella ja kertoo yksityisetsivä 
Magnum Johanssonille: 
- Totta kai voimme rupatella täällä kahvilassa koska oon aina pitänyt yksityisetsivistä… ystäviähän ei 
koskaan oo liikaa… onks sulla kavereita? ja pukkaa Magnumia kylkeen ja iskee silmäänsä. 
Magnum kysyi kummissaan: - Miten niin kavereita? Mullahan on ne Herra Huggormsförpackning, 
novellikirjailija Bensund sekä pastori Nerbo… 
Anita jatkaa: - Juu, ihmetyttää koska tässä eräänä päivänä sanoit, ettei sulla oo yhtään kaveria mutta 
nyt vaikuttaa siltä, että sulla on hirveästi frendejä… Miten asia on oikeastaan, senkin shaabo… 
Magnum vastaa: - Mjaa, oikeastaan oon yksinäinen mutten kuitenkaan aivan yksin, sillä mullahan on 
akustinen kitara… Hahhaa! Nuo mainitsemani tyypit ovat mun kapakkakavereita ja heidän kanssansa 
ei oikein voi olla muualla koska he ovat sen verran krapulaisia. Kotiin heitä ei voi kutsua koska äijät 
mielellään alkaa rämpyttää mun nestekaasukitaraani ja sitten yläkerrassa asuva blondi alkaa heti 
tömistellä ja rimputtamaan ovikelloani. Joskus se blondi käy hermoille. 
Anita huokaa: - Ootko ajatellut vikitellä sen blondin? Ehkä siinä olisi sulle akka… Haha!  
Magnum huokaa: - Mjaa, kyllä sitäkin oon ajatellut mutta eipä juuri haluta alkaa seurustella sen 
naapurinlikan kanssa, kun se on hyvin ärsyttävä juuri tömistelyn ja kiroilun takia… Muuten se on 
kaunis ja seksikäskin mutta taitaa olla jälkeenjäänyt.  
Anita toteaa: - Ei oo koskaan hyvä olla yksin, ei ainakaan, jos sitä itse ei tahdo. Joskus mä tunnen 
täällä Tvåstadissa melko yksinäiseksi koska mun kaverini ja perheeni asuu Mellerudissä. Oot sä aina 
asunut täällä Tvåstadissa, anteeksi uteliaisuuteni, jos et halua vastata niin en pahastu… 
Magnum vastaa: - Voit kysyä mitä vaan sillä ei mulla oo mitään salattavaa. Netissä Net-Galleryssä 
mulla on blogi, jossa kerron itsestäni yhtä sun toista… Oon aina asunut Tvåstadissa. Heh, siellä net-
Galleryssä on myös se naapurinlikka, kerran se arvosteli tähtien avulla mun asuntoni, vaikkei se ole 
koskaan käynyt siellä. Huomautin siitä, jolloin se likka poisti arvostelutähdet ja pyysi anteeksi. Taisi 
sillä olla ihan köntsät housussa. Haha! 
Anita naurahtaa: - Se taitaa tykätä susta… Onko se kaverilistallasi? 
Magnum ravistaa päätään: - Nepp, ei ole. En tiedä kehtaisiko sitä ottaa kaverilistalle… Ehkä, ehkä ei. 
Anita: - Aion lukea sun blogisi, jotta oppisin tuntemaan, että millainen vekkuli oot… ja pitänee tutkia 
sen blondi naapurisi Net-Gallery sivunkin. Vaikuttaa olevan mielenkiintoinen tyttö. 
 
Seuraavana päivänä Anita ja Magnum tapaavat samassa kahvilassa, ja Anita on yhä yhtä uteliaalla ja 
puheliaalla tuulella: - Ikävää, sun tyttöystävätarinasi… toivon, että kohtaat sen oikean ja vapaan tytön, 
joka sopisi sulle kuin nakutettu, kaikki ansaitsee tosirakkautta. Toivon myös, että tulet saamaan paljon 
hyviä frendejä, sillä ystäviähän pitää aina olla… Magnum Johansson vastaa: - Juu, todella toivoisin, 
että löytäisin pian sen oikean… Oon vähän katsellut yhtä rouva Ronimusta mutta se on aivan liian 
sekopäinen pelihullu, mutta yks Anna Purna niminen neiti olisi mulle passeli, mutta hän ei ole vapaa… 
No Anita panita, oot sä duunissa vai opiskeletko?  
Anita vastaa: - Mä opiskelen just nyt ja on todella työlästä pitää järjestyksessä kaikki paperit kuten 
todistukset, henkilökohtaiset kirjeet ja niin edelleen, jotta syksyllä voisi jatkaa. Ei oo kovin paljoa jäljellä 
eli vuoden kuluttua oon vihdoinkin alihoitaja. Mä aloitin elämäni hieman väärästä päästä, mutten 
kuitenkaan kadu mitään. Mulla on ihanat pojat. Kaikkea helpottaisi, jos mulla olisi ajokortti ja olisin 
tehnyt lapsia ennen opintoja. Mutta kyllä kaikki menee hyvin… Kuule Magnum, mä kirjoitin sun 
vieraskirjaasi, se oli helppoa, mulla on aina ollut helpompi oppia tuntemaan ihmisiä netissä kuin tosi 
elämässä. Oon aivan liian ujo tosi elämässä. Netin kautta on helppo oppia tuntemaan ihmisiä sisältä 
päin, kun taas tosi elämässä tulee liikaa katsottua ulkonäköä. Toivottavasti ymmärrät mitä meinaan. 
Magnum nyökkäsi: - Kyllä, pitää paikkansa, että netistä on helppo löytää kamuja.  
Anita nousee ylös ja sanoo: - Hyvää päivän jatkoa, nähdään! Yks juttu vielä, Net-Galleryssä yritin sun 
ystävälistallesi, mutten onnistunut, ehkä sulla on liikaa ystäviä jonossa… Yritän joku toinen päivä 
uudestaan.  
Johan vastaa: - Yritän fixata sen, mutta mehän ollaan frendejä oikeasti… Uh, miten vituttaa, kun en 
uskalla ottaa ensi askelia Anna Purnan kohdalla… Oon varma, että meistä tulisi se oikea pari… Oon 
rakastunut!  
Anita vastaa: - Pidetään peukkuja, että teistä tulisi pari… jos ei niin, aivan varmasti jossain odottaa 
joku, joka sut haluaisi, ehkä sun naapurintytöstäsi voisi tulla sun akkas… Haha! Mä oon ollut 
hoitoapulainen noin 8 vuotta mutta pari vuotta sitten tuli vaatimus, että pitää olla vähintään alihoitaja, 
jotta saisi vakituisen viran. Mulla on ollut ainoastaan sijaisuuksia sekä tuntipalkkauksia niinpä päätin 
kouluttaa itseäni. Ihmisten tapailu netissä on hyvää sekä huonoa… Jos tapaa tosi elämässä 
nettituttavan niin ensitreffit tulee järjestää julkiselle paikalle kuten kahvilaan. Jos sattuisi, että tyyppi 
olisi surkimus, niin silloin helposti pääsee luikertelemaan pois.  



 
Seuraavana päivänä Magnum Johansson kertoo, että huomenna hän käy Slätthultissa vähän 
hölkkäämässä koska hänellä on melkoiset sivusilavat.  
Anita sanoo: - Toivottavasti sulla on ihana päivä kuntopolulla. Minunkin pitäisi alkaa kuntoilemaan, kun 
tämä maha ihan pursuu…Oi, nyt mun pitää mennä hakemaan lapset päiväkodista, jotta yks 
suomalaislikka pääsee kotiin pelehtimään serkkupoikansa kanssa. 
Magnum sanoo: - Tee niin, kuule, mikä se suomalaislikka oikein on naisiaan?  
Johon Anita: Äh, sen tietäköön katti, se on vaan yks ihana nuori nainen, joka on hyvin ujo mutta 
mielellään peuhaa serkkupoikansa kanssa… Tytöllä on uskomattoman pienet korvat mutta erittäin 
hyvä kuulo. 
Magnum sanoo: - Voisitko antaa pienen iskuvinkin, että kuinka löytää sen oikean? 
Anita: - Ei oo kovin helppoa löytää elämän kumppania… Ensin tapaa paljon erilaisia tursakkeita, 
kunnes se oikea sattuu kohdalle, jos ylipäätään se oikea sattuu kohdalle. Kriteerit ja arvokuviot 
vaihtuvat kuin sukat…  
Magnum: - Mitä mieltä oot Blåvingenin suomalaisesta vanhustenasuntolasta?  
Johon Anita: - Se on hyvä juttu koska vanhukset unohtavat kielen ja osa suomalaisvanhuksista ei 
oikein osaa ruotsia. Sama juttu myös iranilaisten, irakilaisten, albaanien, bosnialaisten ja niin edelleen 
kanssa, toivottavasti hekin saisivat omat asuntolansa. Osa heistä ei osaa sanaakaan ruotsia. Oon 
hoitanut muutamaa siirtolaisvanhusta, jotka eivät ymmärrä ruotsia. He vain käyttävät kehonkieltä. Se 
on oikeastaan kauheaa. Kerran töissä oli yks duunari Bosniasta, joka opetti meidän hoidokeillemme 
muutamia fraaseja kuten esim. Bra, Ja, Nej, Kallt, Varmt sekä muutama yksinkertainen Bosnian-
kielinen sanasto meille hoitajille. Sanat on vaikea ääntää niin, että sanat piti näyttää sormella, jotta 
tultiin ymmärretyiksi. Suomalainen asuntola on yksi askel oikeaan suuntaan. Anita nousee ylös ja 
sanoo: - Nyt pitää mennä Salong Cutters kampaamoon ottamaan permanentti… mun tukkani 
muistuttaa petolinnun persettä! 
Magnum naurahtaa: - Sä oot hauska nainen! Haha! Vielä vähäsen siitä Blåvingenistä, oon kuullut, että 
siellä olisi suomalaisia juoruämmiä juoruamassa, muuten ihan hyvä paikka jos juoruämmät ei siellä 
istuisi päivät pitkät. 
 
Seuraavana päivänä he jatkavat keskustelua, että kuinka Magnum löytäisi sen oikean.  
Anita: - Kapakoita tulisi välttää kuin ruttoa, koska siellä ihmiset voivat olla epäluotettavia eikä oikein 
tiedä, jos he ovat varattuja eli seikkailun haluisia mulkeroita, jotka vain etsivät salarakkaita.  
Vaikuttaa toimivan parhaiden ne kaverit, joita tapaa koulussa tai työpaikalla koska näissä paikoissa 
oppii tuntemaan arkitasolla, kun taas kapakassa ei voi tietää millainen kukin on arjessa. 
Magnum kertoo, että hän tapaa olla usein vapaa-ajalla työkaveri Anna Purnan kanssa.  
Jo lukemattomia kertoja hän on tarjonnut tytölle hanhenmaksapalleroita puolukkahillon ja 
lohkoperunoiden kera. Magnum kertoi myös, että tämä ruoka on Anna Purnan suosikkiruokaa. 
Jälkiruuaksi Magnum kertoo tarjoavan Tequila snapsin. Hän lisäsi, että neiti Purna on jo varattu eräälle 
miehelle nimeltä Mattias. 
Anita sanoo: - Kiva kun teillä on yhteyksiä töiden jälkeenkin ilman, että tulisi kummallista. Harmi kun 
hän on jo varattu. Vaikuttaa siltä, että te sopisitte hyvin yhteen mutta pääasiahan on, että te olette 
hyviä ystäviä ihan kaveripohjalta ja pystytte rupattelemaan. Kuule, tietääkö hän tunteistasi?  
Johon Magnum vastaa: - Juu, luulenpa, että hän tietää. Nimittäin olen kirjoittanut hieman erikoisen 
rakkauskirjeen hänelle Intiaksi. Hän on kotoisin Intiasta. Hän on niin suloinen, että multa tahtoo 
päässä itku, no Anita banita, mitä sä oot tehnyt viikonloppuna?  
Anita vastaa: - Juu, olen ottanut ihan iisisti. Nuorin poikani on olut isänsä luona ja toinen poika, ja minä 
kävimme Mellerudissä tervehtimässä äitiäni. Poikani tykkää kovasti hänestä. Avopuolison tytär pelasi 
koulun luokkapalloa, niin meistä jokainen oli omilla teillä. Joskus tuntuu hyvältä, kun ei ole koko ajan 
yhdessä. Joskus tarvitsee olla omissa askareissaan. Tänään oon kotona viisivuotiaan pojan kanssa. 
Epäilemme, että poika on laktoosi-intolerantikko koska hänellä on usein vatsaongelmia niin, että 
eskarissa epäillään jatkuvasti vatsatautia. Väsyttävää kun koko ajan pitää huomauttaa, että pojan 
vatsa on kummallinen. Nyt olemme alkaneet käyttää vähälaktoosisia tuotteita niin, että nähdään jos 
vatsa asettuisi. 
Magnum nousee ylös ja sanoo: - Juu, pitää tästä lähteä töihin, sillä mulla on yksi juttu hoidettavana. 
Nimittäin eräs naiskiusaaja on vainonnut erästä toista naista koko sen elämän ajan. Nyt pitää mennä 
laittamaan se kiusaaja aisoihin.  
Anita sanoo: - Hyvää päivän jatkoa! Jos mahdollista, niin nauti ihmeessä aurinkoisesa säästä!  
 
 
 



Iltapäivällä Magnum ja Anita tapasivat jälleen samassa kahvilassa. Magnum kertoi onnettomasta 
ihastuksesta Anna Purnaan. 
Anita sanoo: - Ehkä sisimmässäsi toivot, että Annan ja Mattiaksen suhde kariutuisi, sehän on täysin 
normaalia toiveajattelua. Niinhän me kaikki ajattelemme, kun ollaan onnettomasti rakastuneita. Kiva 
kun te ootte kuitenkin kavereita… Olen varmaankin jo kysynyt, jos neiti Purna on töissä samassa 
etsivätoimistossa sun kanssasi, johon Magnum nyökkäsi: - Visst, mä tapaan opettaa hänelle, kuinka 
selvitetään rikoksia. Hän on hyvin kiinnostunut alasta. Ennen kuin hän aloitti etsivätoimistossamme, 
niin silloin olin hyvin yksinäinen ja kittasin liian usein olutta seurusteluravintola Nya Apotekissa, mutta 
nyt on toinen ääni kellossa. Aikaisemmin Anna Purna oli poliisilaitoksen respassa, muttei viihtynyt 
koska yksi työkavereista tapasi päivittäin mainostaa uusia kumipamppuja, että miten hienoja ne ovat 
sisällä, että ulkona. Usein tapaan kyyditä häntä sinne sun tänne koska hänen ukkonsa käytössä on 
naisen auto. Anna Purnan ukko on töissä mainostoimisto Kronoksella niin, että auto on hänelle 
välttämättömyys. Kyllä Annakin tarvitsisi oman auton, mutta hänellä ei ole vara kahteen autoon. 
Joskus viikonloppuisin tapaan kyyditä heidät legentaariseen Babylon krouviin, jotta he voisivat vetää 
perseet olalle.  
Anita sanoo: - Kiva kun hän aloitti teidän etsivätoimistossanne koska olit aikaisemmin yksinäinen. Me 
ihmiset olemme riippuvaisia toisista ihmisistä. Sä oot kiltti, kun kyyditset häntä ja tämän ukkoa, siitä 
ansaitset kymmenen pistettä ja papukaijamerkin.  
Magnum kiittää kehuista: - Tackar, tackar! Tietenkin haluan olla ystävällinen parhaille kavereilleni. 
Myös Mattias on ihan kiva ja rauhallinen mies.  
Anita kysyy: - Onks sulla vapaa-ajanharrastuksia töiden ulkopuolella? Mulla ei ole aikaa harrastuksille, 
kun on lapsia sekä opiskelu.  
Magnum vastaa: - Nää, mä tapaan enimmäkseen istua tietokoneen ääressä tai katselen telkkaria.  
Anita sanoo: - Nyt on aika mennä ruuanlaittoon ja sitten on futistreenit. Anita nousee ylös ja poistuu 
kahvilasta. 
 
Seuraavana päivänä he tapaavat jälleen samassa kahvilassa. Nyt keskustelu menee työasioihin, että 
on vaikea etsiä uutta työtä. Silloin tällöin Magnumia kyllästyttää olla yksityisetsivä mutta yleensä 
viihtyy työssään erinomaisesti, varsinkin nyt kun Anna Purna on aloittanut konttorissa.  
Work Office työnvälitys ei oikein tykkää siitä, kun Magnumin yksityisetsivän ammatista. 
Työterapeuttien mielestä yksityisetsivä ei ole oikeaa työtä vaan pelkkää hössötystä.  
Anita sanoo: - Work Officella on tapana tehdä kaikesta niin merkillistä. Niille pitää aina olla iloinen, 
mutta sitä ei aina jaksa olla, kun työkkärin virkailijat aina vaan määräilee. Mäkin olen monesti ollut 
työkkärin armoilla. Mulla on ollut tuuria, kun olen ollut monesti tuntipalkattuna hoitoalalla sekä joka 
vuosi kesätöissä. Pitää olla hyvät suhteet eri paikkoihin, niin ei tarvitse olla työkkärin armoilla.  
Vielä Magnum ärtyy ylistämään Anna Purnan kauneutta. Hän kertoo, että etsivätoimiston esimiehet 
ovat päättäneet, että hän ja Purnan pitää istua eri työhuoneissa, jotta he oppisivat eri työtehtäviä. 
Tästä Anna Purna ei pidä koska hän haluaisi tulla yhtä taitavaksi yksityisetsiväksi kuin Magnum.  
Iltaisin Anna tapaa miettiä asioita niin, että on vaikea nukahtaa. Myös Magnumia vituttaa esimies Bill 
koska tämä on oikea orjapiiskuri. Bill on painostanut muita pomoja, jotta he tanssisivat hänen pillinsä 
mukaan.  
Anita sanoo: - Ikävää kun sä oot onnettomasti rakastunut sekä pomot eivät anna sinun kouluttaa 
Annaa. Varmasti hänestäkin tulisi yhtä taitava yksityisetsivä kuten sä. Ehkä jollain tasolla pomonne 
ovat oikeassa mutta olisivat kuitenkin valittaneet, jos et olisi auttanut Annaa. Teit niin tai näin aina 
väärin päin. Tuntuu varmasti rankalta, kun sä tykkäät Annasta niin paljon. Pääasiahan on, että te 
saatte kuitenkin rupatella. Monissa etsivätoimistoissa ei saa rupatella miten sattuu. En yhtään 
ihmettelisi, jos pomonne kieltäisivät rupattelunkin. Siis mitä väkkee sitä onkaan!  
Magnum naurahtaa: - Haha, noin tapaa sanoa eräs suomalainen konttoriavustajamme.  En tiedä mistä 
se finne saa kaikki hassut fraasit.  
Anita sanoo: - Olla yksin on todella rankkaa, ymmärrän hyvin, että on rankkaa, kun joutuu istumaan 
paljon tietokoneen ääressä. Mäkin olen monesti istunut ja pelaillut kaiket päivät. Mä pelaan 
enimmäkseen strategiapelejä, jotka vaatuvat aikaa ja ajattelua. Sehän ei ole kovin järkevää, kun silloin 
tuntee enemmän yksinäisyyttä. Tunnetko ketään, joilla olisi koira tai joku semmoinen? Tiedän, ettei se 
voi korvata kaveripuutetta mutta kävelylenkit eivät olisi yhtä yksinäisiä.  
Magnum vastaa: - Juu, mulla on kissa, jonka sain yhdeltä asiakkaalta. Kissa on nimeltä Jesus.  
Anita sanoo: - Kosketus ja läheisyys ovat tärkeitä varsinkin, kun on yksinäinen. Se on tärkeää, jotta 
voisimme hyvin. Kosketus olisi erityisen tärkeää sinulle, joka on yksityiskyttä, sillä ammattisi on joskus 
hyvinkin rankkaa. Minulla itselläni ei ole juuri nyt lemmikkiä, mutta äidilläni ja yhdellä siskoistani on 
koiria, joita saan silloin tällöin vahtia.  
Minulla on ollut leguaani, jonka sain kerran Liveridgen eläintarhasta. On mulla ollut myös rottiakin. 



Ikäväin rottia mutta meillä on iso perhe niin, ettei pienessä asunnossa lemmikkieläimelle olisi tilaa.  
Joskus haluaisin koiran. 
Magnum sanoo: - Kyllä koira on ihan kiva mutta huonona puolena on silloin kun matkustaa ulkomaille. 
Anita: - Juu, onhan koirapensionaatteja, jos ei halua häiritä sukulaisia ja tuttavia. En tiedä mitä 
eläinpensionaatit maksaisivat, mutta se olisi joka tapauksessa hyvä ratkaisu lemmikkiongelmaan 
matkustaessa. Oikean lemmikin sijasta voi ostaa viihderobotin, joka olisi vieläkin helppohoitoisampi.  
 
Seuraavana päivänä iltapäivällä samassa kahvilassa Magnum kertoo Anitalle haikeana, että Anna 
Purna on vilustunut. Jolloin Anita lohduttaa yksityisetsivää: - Ikävää, että hän on sairaana mutta 
pidetään peukkuja, että hän parantuisi pian ja palaisi töihin. Sääliksi käy sua kun joudut olemaan yksin 
töissä muutaman päivän. 
Magnum sanoo: - Niin, pitää toivoa, että hänen vilustuminen olisi lyhytaikainen. Me konttorilla 
tarvitsemme toisiemme apua niin, että jokainen työ on kullanavoinen. 
 
Seuraavana päivänä samassa kahvilassa Magnum kertoo iloisesti: - Anna Purna on parantunut koska 
oli ottanut kunnon valkosipulikuurin Echina Forcen kera! Se tuntuu turvalliselta, kuten finne tapaa 
sanoa. 
Anita oikein ulvoo riemusta: - Ååh, miten kiva! Kiva kun hän on terve ja on palannut töihin! Se finne, 
josta olet puhunut, täytyy olla melkoinen humoristi, kun sillä on tuollaisia hassuja fraaseja. 
Magnum: - Kyllä, se on meidän ilontuojamme. Joskus hän on melko vittumainen, kun murtaa ruotsia 
mutta yleensä se on ihan mukava ukkeli. Hän on myös erittäin taitava kirjoittaa rikosromaaneja. 
Kahvitauoilla pomot tapaa lukea hänen käsikirjoituksiansa, jotka hän myöhemmin tulee julkaisemaan. 
Hänen romaaninsa ovat erittäin hauskoja ja kertoo kaikesta mitä tapahtuu etsivätoimistossamme.  
Anita nauraa makeasti: - Toivottavasti hän julkaisisi kirjansa ja vielä ruotsiksi, jotta ymmärtäisimme. 
Asiasta toiseen; tänään kuulin siskoltani, että minusta tulee kummi, jota olen odottanut kuin nousevaa 
kuuta. On kiva päästä hoitamaan pikku vauvaa. Hehe, mukava kun suku kasvaa. Minun lapseni eivät 
enää ole niin pieniä ja heidän vauvansa aikaa olen jäänyt kaipaamaan. Onko sulla sisatuksia? 
Magnum: - Juu, minulla on viisivuotta nuorempi veli, joka asuu Gothenburgin Hisingenissä. Hän on 
töissä Stena Linen Saksan terminaalilla lippuautomaattiteknikkona.  
 
6 kesäkuun jälkeen Magnum ja Anita tapaavat jälleen samassa kahvilassa. Magnum kysyi Anitalta, 
että mitä tämä oli tehnyt Kustaan päivänä. Anita vastasi, ettei mitään erikoista sillä eihän enää kukaan 
juhli muinaisia kansallisvaltioita. Tätä nykyään Ruotsi, Tanska ja Norja ovat lyöttäytyneet yhteen ja 
muodostaneet Skandinavian tasavallan. Enää ei juhlita Ruotsin, Tanskan ja Norjan kansallispäiviä. 
Skandinavian kansallispäivä on kuudes heinäkuuta. Anita sanoi, että he vain söivät jäätelöä kesän 
kunniaksi. Anita lisäsi, ettei muinaisissa kuninkaissa ollut mitään järkeä, kun monarkia oli rahoitettu 
verorahoista. Nyt on niin mukavaa, kun on hyvä presidenttikin. Toki tasavaltakin maksaa, mutta sehän 
on parempi vaihtoehto kuningaskunnalle. Monarkiasta on lyhyt matka kansallismielisiin 
uusnatsismeihin, kertoi Anita Fasligsson. Magnum nyökkäsi. Hänkään ei voi käsittää, että mikä ihme 
on ennen vanhaan kuningaskunnassa kiehtonut. Valtion rahoilla on elätetty kuninkaallisia.  
Tätä nykyään Skandinavian kansallispäivänä presidentinpalatsissa järjestetään tanssiaiset, jonne 
presidentti kutsuu henkilöitä, jotka ovat tehneet Skandinaviaa tunnetuksi vuoden aikana. 
Presidentinpalatsi sijaitsee pääkaupunki Centstadin keskustassa. Centstad on entinen 
Kööpenhamina, joka on yhdistetty Malmön kanssa. Centstad oli aluksi nimellä Örestad, joka sittemmin 
on nimetty uudelleen Centstadiksi, jotta päästäisiin eroon ääkkösistä.  
Sitten Magnum kertoi kuukausimarkkinoista, että oli lainannut rahaa Anna Purnalle kun tämä osti 
krokodiilinnahkalaukun ja kysyi jos Anita olisi siellä käynyt.  
Anita vastasi: - Käväisin vain markkinoilla siskon ja tämän avopuolison kanssa. Olipa kiltisti tehty, kun 
lainasin Purnalle rahaa krokodiilinnahkalaukkuun. Kiva kun pystyt olla läsnä ilman, että olisit 
tungetteleva, joka vain tukehduttaisi ystävyyden, jolloin tyttö tuntisi olonsa ahtaaksi. Pidän sulle 
peukkuja, jotta hän rakastuisi sinuun. Täytyy sanoa, että olet ihailtava, kun onnistut pitelemään tunteet 
hänen tasollansa. Se ei ole aina niin helppoa, erityisesti kun sä oot heidän kahden seurassansa. Oli 
todella kiltisti tehty, kun lainasit rahaa heille.  
Magnum vastasi: - Juu, totta kai haluan olla kiltti häntä kohtaan. Hän on sentään mun paras kaveri.  
Hän kertoi myös, että keväällä Annan syntymäpäivänä oli antanut poskipusun hänelle, josta tyttö 
kiivastui ja oli hapan noin viikon ajan mutta sitten rauhoittui.  
Anita sanoo: - Tuotsta pususta oletkin jo kertonut aikaisemmin ja olipa tuuria, kun hän pääsi siitä yli 
eikä ystävyydenne kärsinyt. Hyvä kun sä nopeasti selitit hänelle, ettei se tule toistumaan, ei ainakaan, 
kun hän näyttäisi vihreää valoa. Kiva kun tarjosit hänelle ruokaa. Sellainen voi riittää, että hänen 
tunteensa syvenisivät sinuun.  



Magnum kertoi, että neiti Purnan ystävätär Fialla on oma ravihevonen ja Anna tapaa käydä tämän 
luona ratsastamassa.  
Anita sanoo: - Åh miten kivaa, kun hänen ystävättärellänsä on oikein ravihevonen niin, että he voivat 
pitää tyttötreffejä yhteisen harrastuksen parissa.  
Magnum kertoi myös, että heti kun Anna käy hänen luonansa, niin silloin tämä tapaa kuunnella innolla 
istialaista nettiradiota, jotta kuulisi synnyinmaansa ääntä.  
Anita vastasi: - Oi miten suloista, kun sä laitat päälle intialaisen radiokanavan hänen vuoksensa. 
Ymmärtääkö hän intiaa vai onko hän kadottanut kotikielensä? Mitä hänen kihlattunsa sanoo, kun hän 
on sinun luonasi ilman häntä? Kiva kun te voitte olla yhdessä. 
Magnum vastasi: - Juu, Mattiaksen mielestä se on ihan okei, sillä hän tietää, että olemme vain 
kavereita kaveripohjalta.  
Sitten Magnum kertoi, että ensi keskiviikkona etsivätoimistolla on ulkoilupäivä Centsjönin 
virkistysalueella.  
Anita sanoo: - Kiva kun teillä on tuollaisia mukavia ulkoilupäiviä! Minä kävin siskon ja tämän 
avopuolison kanssa kävelyllä kanavasaareke Spiköllä. Suunnittelimme, että joku päivä pitäisi tehdä 
minigolfkierros. Harmi kun lähes joka päivä sataa. Olisi parempi, jos yöllä sataisi ja päivällä olisi 
aurinkoista. On vaikea tietää mihin vaatteisiin pukea lapset, kun heidät vie eskariin, kun jatkuvasti on 
sään muutoksia. 
Magnum lisäsi, että ulkoilupäivänä heillä on veikkauskävely, johon Anita sanoi: - Veikkauskävelyt ovat 
kivoja. Olen osallistunut lukuisiin veikkauskävelyihin ja on kiva olla luonnonhelmassa, jossa näkee 
aina uusia asioita. Kuule Magnum, oletko kotoisin Suomesta, kun sä joissain kohti murrat ruotsia? 
Magnum vastasi: - Nää, minä tulen Norrbottenin Meänmaalta. En osaa yhtään suomea paitsi 
kirosanat.  
Anita: - Sä tunnut osaavan niin paljon pohjoismaiden historiaa. Mä itse olen erittäin huono historiassa 
mutta olisi kiva oppia uusia asioita. Minun nuorimman poikani isä on syntynyt Suomessa mutta 
kasvanut täällä Skandinaviassa. Hän yrittää opettaa nuorimmalle pojalle suomea, jotta tämä voisi 
kommunikoida ukin ja mummin kanssa. Jotenkuten poika on oppinut suomea. Hän osaa sanoa 
suomeksi makkara, laskea kymmeneen sekä kiroilla kuin metsäläinen. Jostain syystä nuorimmainen 
tapaa kutsua minua Kukkudeksi. Mistähän se on tuollaisen sanan keksinyt ja mitähän se mahtaa 
tarkoittaa. Pojan isäkään ei tiedä mitä sana kukkude tarkoittaa. Poika käy isänsä luona joka toinen 
viikonloppu.  
Magnum sanoo: - Juu, suomen kieli on erittäin vaikeaa, se tuskin on mikään kieli vaan pelkkä ääntely. 
Joo, ääntelystä puheenollen, tässä yks perjantaialkuilta yhtäkkiä yläkerrasta alkoi kuulua hirvittävää 
ärinää ja huutoa. Soitin sen blondin ovikelloa. Tyttö syytti tietokonejärjestelmää, että se oli 
ylikuumentunut, kun oli unohtanut laittaa päälle viilentimen. Blondi änkytti, että se kautuu ja pyyteli 
anteeksi ja lupasi, ettei moinen tule toistumaan. Myöhemmin näin blondin Net-Gallery sivulta, että se 
oli juuri silloin kirjoittamassa jotain hassua kaksinkeskustelua jossain kahvilassa. Kertomukseen se oli 
kirjoittanut tietokoneongelmastaan sekä minun ovikelloni soitosta. Ymmärrän sitä, sillä blondi on 
selvästi toimintarajoitteinen. Joskus tuntuu siltä, että myös minulla on jonkinlainen vaiva, kun joskus 
innostun rämpyttämään nestekaasukitaraa.  
Anita sanoo: - Juu, helposti tietokoneet pistävät vituttamaan. Totta kai pitää yrittää hillitä itsensä mutta 
joskus pokan pitäminen voi olla vaikeaa.  
Magnum sanoo: - Japp, vielä suomenkielestä, se on vaikea mutta hassunkuulonen kieli. Joskus 
työpaikan suomalainen tapaa rallatella hassuja rallatuksia tanssivasta Ullasta niin, että laulun sanat 
muodostavat härskejä sanoja. Kuule Anita banita, missä sä oot töissä? 
Anita vastaa: - Mä opiskelen. Nyt kesällä aion olla kesätöissä. Huonona puolena on kun mulla ei ole 
ajokorttia niin, että kuljen paljon bussilla tai mopolla. Mieluummin otan viritetyn mopon mutta sateella 
menen bussilla. Onneksi Mellerudissä on paljon pyöräteitä. Kun aikaisemmin asuin Intaganissa, niin 
silloin oli tosi pitkä matka Mellerudiin töihin. Nyt asun lähempänä Mellerudiä eli Brålandassa. 
 Kuule Magnum, onko sinulla kesälomaa vai oletko töissä kesälläkin? Teetkö jotain erikoista? 
Toivottavasti tulisi kauniita päiviä, jotta voisi käydä uimassa.  
Magnum vastaa: - En tiedä mitä keksisin kesällä. Toivottavasti olisi mahdollisuus olla paljon Anna 
Purnan kanssa. Heinäkuun puolivälissä käyn Turussa tapaamassa kollegaani Juha Varesta, joka on 
sukua muinaiselle yksityisetsivä Jussi Varekselle.  
Anita sanoo: - Sehän olisi kiva kesäloma. Toivottavasti sä ja neiti Purna olette paljon yhdessä niin, että 
siitä kehkeentyisi lomaromanssiksi. 
 
Eräänä kesäpäivänä Magnum Johansson istuu puistonpenkillä Sofia Erikssonin puistossa aivan 
Tvåstadin ydinkeskustassa. Pian eräs laihahko ruskeatukkainen tyttö istahtaa hänen viereensä ja 
alkaa puhua pölpättää: - Hej, mä oon 25vuotias ja olen töissä eskarissa kolmena päivänä viikossa ja 



tykkään olla kavereiden kanssa ja minulla on Peku kissa. Oj, kylläpä mulla on puheripuli! Kuka sä oot 
ja mitä sä harrastat?  
Magnum sosiaalisena miehenä päättää vastata asiallisesti: - Juu, mä oon Magnum ja olen 
yksityisetsivä. Onko kiva olla töissä eskarissa ja mitäs tyttöjä sitä ollaan? 
Tyttö vastaa: - Japp, se on mukava työ ja mä oon Laura Fogdesson.  
Magnum sanoo: - Laura… Kaunis nimi, anteeksi uteliaisuuteni, onks sulla montakin kaveria? 
Laura vastaa: -Japp, mulla on paljon. Anna Purna on hyvä kaveri. On mulla myös mopo. 
Magnum: - Jassoo, sä tunnet minun työkaverini neiti Purnan. Hän on todella mukava. Säkin oot 
mukava nuori nainen. Magnum iskee silmää. 
Laura sanoo: - Juu, mä oon reilu kaveri, jolta menee usein reilusti yli, haha! Mä inhoon selkään 
puukottajia. Mä asun kaksiossa pohjois-Tvåstadissa ja olen työharjoittelussa eskarissa kolmena 
päivänä viikossa, muuten olen vapaalla. Magnum, hyvää päivän jatkoa, yksityiskyttä! Laura nousee 
ylös ha antaa pikahalauksen ja sitten juoksee bussitorille.  
 
Seuraavana päivänä Magnum ja Laura tapaavat samalla puistonpenkillä. Magnum kysyy tytön 
takkipuhelinnumeroa, jotta voisi paremmin pitää yhteyttä, sillä Magnum on kiintynyt tähän 
ruskeatukkaiseen nuoreen naiseen. Yöllä hän on nähnyt jopa unta Laurasta, jossa ruskea tukka 
muuttui vaaleaksi ja tyttö ärtyi laulamaan. Harmi vaan, kun se oli vain unta. 
Laura vastaa: - Ehkä vähän myöhemmin, sillä yhtä hyvin voimme rupatella täällä puistossa.  
Seuraavaksi Magnum tiedustelee tytön kotiosoitetta, johon Laura: - Okej, mä asun Belfragegatanilla 
Vänersborgin kaupunginosassa.  
Magnum kysyy: - Missä semmoinen katu sijaitsee?  
Johon Laura kummissaan: - Et sä tunne Tvåstadia? Sähän sanot olevasi yksityiskyttä! Sicket folk! 
Magnum naurahtaa: - Juu, suurimman osan Tvåstadista tunnen kuin omat taskuni, mutten ihan kaikkia 
pikku katuja, mahdoton tietää. Kuule Laura, mistä oot kiinnostunut, harrastuksesi? 
Johon Laura: - Mä oon paljon kavereiden kanssa, ajan sähkömopolla sekä tykkään Anne 
Matssonista… Tiedäthän kuka se on? 
Johon Magnum: - Kyllä tiedän, sehän on iskelmälaulajatar, jonka läpimurtohitti on Änglar finns dom. 
Annen pikkusisko on nimeltä Anneli ja on kokeillut siipiään television kykykilpailussa, muttei mennyt 
kuin Strömsössä. Sitten hän levytti modernin skandinaaviversion belgialaisesta ikivihreästä biisistä  
Na Ne Na.  
Laura sanoo: - Se pitää paikkansa! Kuule Magnum, saanko kysyä yhden asian? Magnum nyökkää 
hyväksyvästi, jolloin Laura jatkaa: - Jos haluat tyttöystävän, niin mikä olisi sun ihanneikä? 
Magnum vastaa: - Mjaam ehkä kahdenkymmenen viiden ja kolmenkymmen kahdeksan väliltä. Uuh, 
mä oon yksinäinen, mutten ole täysin yksinäinen, sillä mulla on nestekaasukitara… Haha! 
Johon Laura: - Niinhän se on, sähän oot neiti Purnan kaveri?  
Johon Magnum: - Kyllä, mutta sehän on jo kihloissa Mattiaksen kanssa.  
Laura nousee penkiltä ja sanoo: - Juu, mun pitää mennä, sillä kohta mulla on tapaaminen yhden 
ystävättären kanssa.  
 
Kahden viikon kuluttua Magnum ja Laura tapaavat samalla puistonpenkillä. Magnum kysyy kuulumisia, 
kun he eivät ole tavanneet moneen päivään.  
Laura vastaa: - Juu, mulla on ollut paljon tekemistä, entäs sä? 
Magnym vastaa: - Okej, mulla on ollut ihan tasaista, ei ole ollut kovin paljon rikostapauksia 
selvitettävänä. Voisimmeko tavata joku päivä mun kämpilläni? Tarjoisin kahvijuomaa. Mä oon 
yksinäinen… 
Johon Laura: - Tiedän millaista on yksinäisyys mutta en vielä ole valmis kyläilemään uusien 
tuttavuuksien kanssa… 
Magnum kertoo, että lauantaina hän oli ollut elokuvissa ja katsonut dokumenttileffan nimeltä 
Karporatorn talar ut, joka perustuu samannimiseen RTV4:n tutkivaan journalismiin, jossa Hans Garbo 
selvittää ja tutkii kansalaisten ongelmia kun ovat joutuneet byrokraattien hampaisiin. 
Dokumenttileffaversio ei ollut mikään raponen sillä Hans Garbo oli kasvattanut hirveän ruskean 
risuparran sekä lihonut ihan muodottomaksi. Muuten leffa oli ihan hyvä, kun se perustuu tutkivaan 
journalismiin. Joissakin kohti leffa oli unettava niin, että olin lähellä nukahtaa kesken leffan mutta 
äänen korkeataso piti minut hereillä.  
Laura sanoo: - Okej, mä oon ajatellut mennä katsomaan kyseisen leffan, mutta enpä taida katsoa kun 
et pitänyt siitä. Mitä tapahtuu tänään? 
Magnum vastaa: - Minun osaltani päivä menee samaa vanhaa rataa; piipahdan yhden naiskaverin 
luona, joka on eräs Birgitta Järnberg, sillä hän on luvannut tarjota mulle päivällisen. Meillä ei ole 
mitään sutinoita, vain kaveripohjalta. Sydämeni lyö Anna Purnalle kun se on niin ihana. 



 
Birgitan luona lukaisen paikallislukulaitelehden kun itse en sitä tilaa kun se on liian kallis eikä 
yksityisetsivän liksoilla pitkälle pötkitä. Töissä konttorilla luen lukulaitelehden ilmaiseksi. Lisäksi luen 
valtakunnan uutisia netin Metro-sivustolta. Birgitan luota menen kotiin touhuamaan tietokoneen 
kanssa, kun ei ole mitään muutakaan tekemistä. Myöhemmin illalla menen takaisin Birgitan luokse 
saunomaan. Tämä vain siksi, etten olisi liikaa yksin tai muuten olisi vaarana, että joisin liikaa 
jaloviinaa. Juovuspäissäni olisi vaarana, että menisin haukkumaan naapurin tyttöä, kun se silloin 
tällöin tapaa karjua asunnollaan tietokoneongelmien takia. Ihan mukava tyttö mutta sillä ei taida olla 
kaikki Muumit laaksossa… Laura nyökkää ja vastaa: - Yritä oppia tuntemaan se naapurintyttö, sillä 
ehkä siinä olisi sulle akan ainesta.  
Magnum vastaa: - Mjaa, kyllä olen ajatellut sitä, sillä sehän on kauniskin mutta ne kummallisuudet 
häiritsevät. Olisi kiva olla kavereiden seurassa, sellaisia hetkiä kuin silloin maaliskuun lopulla Anna 
Purnan luona. Silloin olin hänen synttärijuhlillansa, siellä oli vain kaksi henkilöä plus hän ja hänen 
Mattiaksensa. Mattias lauloi karaokea, kunnes Anna sulki karaokelaitteen koska halusi näyttää leffan 
Girl, you are the star. Et vaan sä ollut se toinen vieraista? 
Laura vastaa: - Juu, se olin mä, et sä tunnista mua?  
Johon Mahnum: - Nyt tunnistin sinut, sä olit silloin niin vaitonainen siellä divaanin nurkassa niin, että 
luulin sua sohvatyynyksi.  
Laura nauraa: - Jassoo, kutsutko mua tyynyksi? Sicket folk! 
Magnum jatkaa: - Juu, äsken kävin kävelyllä, kävelin ympäri keskustaa… Oli paljon väkeä torilla. 
Onhan toripäivä ja ruokamarkkinat sekä laulukilpailu Fatta micken, jossa voi osallistua samannimiseen 
televisio-ohjelmaan laulamalla pätkän jotain suosittua iskelmää niin, että sitten studiossa oikeiden 
laulajien pitää arvata laulun nimi ja sitten jatkaa laulua. En nähnyt kaupungilla tuttuja. Kuule Laura, 
onko sinulla sähköpostiosoitetta? 
Laura nastaa: - Kyllä minulla on, tarkoitatko Outlookia? Magnum nyökkää hyväksyvästi ja Laura 
jatkaa: - Minulla on Outlook-osoite ja se on laura_ny@outlook.com  
Magnum kertoo oman sähköpostiosoitteensa: - Minun osoitteeni on Magnumjohansson@outlook.com.   
Osoitetta en tapaa antaa kenelle tahansa koska silloin olisi vaarana, että kaikenmaailman nettitrollit 
alkaisivat trollata roskapostia ja viruksia. Vain sä ja Anna Purna tietää osoitteeni sekä eräs mukava 
työharjoittelija, joka on muuan Sue. Onko sinulla nettikameraa? 
Laura nyökkää: - Kyllä, mulla on ollut sellainen mutta nyt se on epäkunnossa, kun eräs kaveri nojasi 
kameraa vasten niin, että se putosi lattialle niin, että nyt on filmaamiset filmattu.  
Magnum sanoo: - Okej, ihan yhtä hyvin sellerin kera, muten yks finne tapaa sanoa töissä… Voisitko 
hankkia uuden nettikameran, jotta näkisin sinun kauniit kasvosi?  
Laura punastuu: - Nää, niin hauskaa ei pidä olla… En ole niin kaunis, läskit näkyvät, fy!  
Magnum sanoo: - Et ole lihava, sä oot hyvin kaunis, melkein kuin Anna Purna mutta paljon laihempi. 
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