
Vuosi 2969: 
Nuoripari Alex ja Ann Brickhill asuvat pienessä valkotiilisessä kahden perheen omakotitalossa  
piskuisen Raspberry Town nimisessä pikkukaupungissa Pohjois-Minnesotassa USA:ssa.  
Viimeaikoina Minnesota muiden osavaltioiden tavoin ovat alkaneet vaatia eroa liittovaltiosta.  
Liittovaltion presidentti Ulrika Kecho on kovana; yksikään osavaltio ei eroa liittovaltiosta. Hän tapaa 
ärhennellä senaatille kovin sanoen: ”Fucking Bunglers!” eikä siinä ole nokan koputtamista. USA:n 
presidentillä on paljon valtaa, muttei kuitenkaan ihan diktatuurimaisen paljon vaikka populistipuolue 
Countryside Partyn kansaan vetoava puheenjohtajatar Vera Ferratum haukkuu presidenttiä 
diktaattoriksi koska tämä on onnistunut saamaan paljon valtaa. Läheskään kaikki amerikkalaiset eivät 
äänestä Veran puoluetta koska moni kuitenkin tykkää tästä vahvasta naispresidentistä. USA:lla ei 
monestikaan ole ollut naispresidenttiä. Ulrika Kecho on ensimmäinen naispresidentti, joka uskaltaa 
sanoa asiat niin kuin ovat. Kerran populistijohtaja Vera jouduttiin kantamaan ulos senaatista kun tämä 
oli häiriköinyt. Ulrika Kechon oppityttärenä on muuan Pia Centson, jota kansa inhoaa yli kaiken koska 
tämä on niin kiero, että korkkiruuvikin näyttää suoralta hänen rinnalla. 
 
Brickhillien talo sijaitsee keskellä Brookin omakotialuetta Westroad kahdessa. Talon vieressä,  
T-risteyksen toisella puolen on pieni ruokakauppa, jonka omistaa Alexin vanhemmat Ollie ja Helga. 
Kaupparakennuksen takaosassa on Ollien ja Helgan asunto. Kauppa on oikea perheyritys, sillä siinä 
työskentelee heidän kolmen pojan vaimot sekä muutama suvun ulkopuolinenkin.  
Kauppa on nimeltä Brook Choice. Olliella on kaksi pienempää ruokakauppaa ympäri Raspberry 
Townia. Lisäksi kaupalla on nettimyynti. Raspberry Townin sisällä olevat tavarat kuljettaa kauppias 
itse tai hänen poikansa. Kesäaikaan tavaroita kuljetetaan sähkömopolla ja talviaikaan valkoisella 
pakettiautolla, jonka katolla lukee kaupan nimi. Kaupungin ulkopuolelle olevat tavaratoimitukset 
hoidetaan huolintaliikkeiden kautta. Suurin osa asiakkaista on samasta kaupunginosasta. Joskus 
uteliaat ulkopaikkakuntalaiset tilaavat Helgan leipomia kanelipullia kun ovat sattumalta päätyneet 
kaupan kotisivulle. Kotisivu on nimeltä Brickhill’s Food Bag. 
 
Ollie Brickhill aloitti liikemiehen uran hyvin varhain teini-iässä kun keräsi käpyjä, jotka hän möi 
paikalliselle paperitehtaalle nimeltä Raspberry Town Company. Ei kävyistä saanut kovinkaan paljon 
dollareita mutta kuitenkin sen verran, että pystyi ostamaan pienen karkkipussin. 
Vähän vanhempana hän möi itse poimimiaan marjoja torilla. Sitten hän sai idean perustaa 
ruokakaupan nettisivuineen.  
Hänen ensimmäinen kauppansa on tämä keskellä Brookin omakotialuetta sijaitseva kauppa. Muut 
myymälät ovat pienempiä kioskimaisia myyntipaikkoja.  
Brook Choice rakennuksen Ollie on itse rakennuttanut. Samassa rakennuksessa on kauppiaan 
asunto; neljä huonetta ja keittiö.  
 
Ollien isäukko Oscar asuu vanhainkodissa ja on hyvin heikossa kunnossa eli viikatemies voi saapua 
milloin tahansa. Oscar Brickhill on jo yli 75vuotias harmaapartainen ukkeli. Hän oli ahkera 
maanviljelijä. Oscarilla oli hyvä lypsykarja ja hyvä viljapelto. Nyt hän saa hyvällä omallatunnolla levätä 
vanhainkodissa aivan Raspberry Townin keskustassa Seminarstreetin varrella. Saman kadun varrella 
on pedagogiseminaari, jonka lakkauttamista suunnitellaan mutta toistaiseksi opiskelijoita on niin 
paljon, ettei lakkauttaminen kannata.  
Oscarin maatila on siirtynyt Evan Brickhillin omistukseen, joka on yksi hänen monista lapsista. Hänellä 
ei ole yhtään tytärtä vaan kaikki lapset ovat enemmän tai vähemmän viinaan meneviä poikia.  
Maatila sijaitsee Raspberry Townin lounaispuolella pienessä Whittleriver pitäjän perällä. Talon nimi on Pielive. Evan on naimisissa Maryn kanssa, joka on nuoruudessa ollut kauppa-autonkuljettaja ja saanut 
hassun haukkumanimen; Bag Yankee. 
Oscarin muut pojat ovat Ollien ja Evanin lisäksi Matteus, William sekä Eskil. Matteus on töissä 
paperitehtaalla ja William on maatalouspedagogi ja asuu pienessä Arteryn pitäjässä, joka sijaitsee 
Raspberry Townin kaakkoispuolella. Eskil on töissä paikallislehden painolla, jossa lehti painetaan 
paperille sekä skannataan elektronisiin lukulaitteisiin. Hän on naimisissa puheliaan harmaatukkaisen 
Samanthan kanssa. 
Ollie ja William ovat pojista sivistyneimpiä. William on naimisissa ruipelomaisen Annien kanssa ja 
heillä on yksi vastikään aikuistunut tytär Doris.  
Ollien Helga vaimo on hyvin topakka ja lihava, jolla on vanhan ajan riippurinnat, jotka hytkyvät naurun 
tahdissa. Helgalla on tuuhea musta kiharainen tukka, joka hieman muistuttaa afrokampausta.  
Olliella ja Helgalla on kolme poikaa; Werner, Alex ja Kenneth.  
Werner asuu vaimonsa Ariellen kanssa samassa talossa kuin Alex ja Ann. Nuorimmainen Kenneth 
asuu vielä lapsuuskodissa kaupparakennuksessa.  



Kenneth on perheen mustalammas ja lukemattomia kertoja Ollie on saanut hakea pojan putkasta kun 
tämä on juovuspäissään haastanut riitaa kaupungilla. Kenneth on vastikään ihastunut 
vaaleatukkaiseen puheliaaseen Rebeccaan.  
 
Ennen kuin Alex ja Ann tapasivat, niin silloin Ann oli töissä rautakauppa Steelissä. Heti häiden jälkeen 
Ann aloitti appivanhempien kaupassa.  
Annin vanhemmat ovat Emilio ja Heidi Ball, joka asuu kivenheiton päässä Curveroad kymmenessä, 
ihan kivenheiton päässä pienen niityn takana. Keskellä niittyä on kapea puropahanen, jossa on 
runsaasti iilimatoja.  
Curveroad 10:ssä olevan kaksikerroksisen puutalon Emilio on rakennuttanut. Hän teki työkseen 
kellarissa lasikuituveneitä. Vuosi sitten hän menehtyi aivokasvaimeen.  
Heillä on viisi lasta, jotka ovat vanhimmasta päästä Ulrich, Vernon, Sue, Ann, Errol sekä Marty. 
Nuorimmat Errol ja Marty asuvat lapsuuskotinsa vinttihuoneessa kun eivät vielä ole löytäneet elämän 
kumppania. Ulrich on töissä Daimlerin autokaupassa. Hän on naimisissa Tessin kanssa ja heillä on 
kaksi lasta; Jay ja Keith. Tessin raskaus on viimeisillään. Vatsassa odottaa syntymää pulska tyttölapsi, 
jonka syntymä on laskettu tapahtuvan piakkoin.  
Ulrich ja Tess suunnittelevat Willmariin muuttoa, joka sijaitsee lähellä Minnesotan pääkaupunki 
Minneapolisia. Saint Paul on tätä nykyään yhdistynyt suurempaan Minneapolisiin.  
Willmarin kaupunki on tätä nykyään luotijunien risteyspaikka. Tessin on luvattu palkata junayhtiö 
Minnesota Railwaysin junaemännäksi ja Ulrich on saanut hyväpalkkaisen varaosapäällikön viran 
Willmarin Daimlerin autokaupasta. Heti synnytyksen jälkeen he aikovat muuttaa Willmariin.  
Syntymättömän lapsen nimi on jo päätetty; Justine.  
 
Vernon on leipäautonkuljettaja ja ajaa joka aamu tuoreita leipiä Raspberry Townin ruokakauppoihin, 
myös Brickhillin myymälöihin.  
 
Sue on töissä pienessä automaattipesulassa aivan kaupungin keskustassa. Hänen miehensä on 
putkanvalvojana Raspberry Townin poliisilaitoksella. Putkan valvojan työ on erittäin helppoa, kiitos 
teknisten valvontalaitteiden. Myös Suen pesulatyökin on helppoa, sillä hänen pitää valvoa 
täysautomaattisia pyykkikoneita. Yhä pesuloita tarvitaan koska ihmiset ovat laiskistuneet ja haluavat 
kaiket päivät istua Facebookissa pelaten pelejä. Yhä Facebook on voimissaan.  
Suella ja hänen aviomies Henryllä on kaksi lasta; Paxton ja Pixie. 
Sue ja Henry suunnittelevat Duluthin kaupunkiin muuttoa, joka sijaitsee Minnesotan itäpuolella.  
Henry on saanut poliisilaitoksen putkapäällikön viran. Sue on saanut hyväpalkkaisen paikan 
paikallisesta kangaskaupasta, joka myy laadukkaita porkkanaverhoja.  
 
Myös Ann on raskaana ja synnytyksen on laskettu tapahtuvan joskus syyskuussa. Heille lapsi on 
ensimmäinen. Silloin tällöin hän tuntee vatsassaan lievää nipistelyä, jolloin hän ottaa erikoisosalla 
varustetulla matkapuhelimella yhteyden kätilöteknikolle, että onko nipistely normaalia. Joka kerta 
kätilöteknikko lohduttaa, että se on ihan normaalia ja pääasiahan on, että tunto on tallessa.  
Matkapuhelimen pitää asettaa lapsimahaa vasten, jolloin kätilöteknikko näkee monitorista äidin sekä 
lapsen terveystiedot. Vaikuttaa siltä, että Alexin ja Annin tulevalla pojalla on vilkasaivotoiminta. Ehkä 
poika on tuleva matematiikkanero, kuten Alex on vitsaillut. 
 
Kenneth Brickhill on innokas karaten harrastaja. Alexilla ja Wernerillä ei ole muuta vapaa-ajan 
harrastusta kuin pontikan valmistaminen. He tekevät kotitalon kellarissa hyvälaatuista pontikkaa, jonka 
reseptin he ovat löytäneet eräältä eurooppalaiselta nettisivulta.  
Pontikan valmistus on tätä nykyään täysin laillista. Aineen myynti vaatii myyntiluvan ja sellainen on 
Brickhillin veljeksillä. Pontikka on myynnissä heidän vanhempien kaupassa, jossa siitä on tullut hyvin 
suosittu, sillä moni pohjoisminnesotalainen on aivan hulluna viinan perään. Osavaltiossa on paha 
alkoholiongelma, jota on yritetty ratkoa alkoholin täyskiellolla mutta turhaan, sillä silloin ihmiset 
ryyppäsivät kahta kauheammin. 
 
Syyskuun 21 päivä Ann Brickhill-Ballin oli aika mennä synnyttämään. Alex vei hänet valkoisella 
pakettiautolla Raspberry Townin vastavalmistuneen sairaalan synnytysosastolle, joka sijaitsee uudella 
Fireheathin kaupunginosassa, jonne ollaan rakentamassa kerrostaloja sekä muutama omakotitalokin.  
Alex filmasi synnytyksen multimediakamerallaan. Kamerasta oli suoranettilähetys Brickhillin suvun 
videosivusto Brickhill’s Screeniin. Heti kun lapsen pää oli tullut esiin, niin silloin kätilöteknikko kielsi 
filmaamisen koska hän havaitsi joitakin ongelmia synnytyksessä ja sen vuoksi kätilöillä ja lääkäreillä 
tulee olla työrauha ratkaista synnytysongelmat.  



 
Alex sammutti kameran ja kysyi, että mitä ongelmia. Pitkäkasvuinen mies lääkäri vastasi, ettei halua 
siitä puhua koska hänellä itselläkin on ollut samanlainen ongelma syntyessään ja sen vuoksi ongelma 
on hänelle niin arka aihe, ettei halua siitä mainita. Heti kun lääkäri kuulee syntymän aikaisesta 
ongelmasta, niin silloin häntä haluttaa öristä. Nytkin häneltä pääsi lievä örähdys, jonka jälkeen 
naurahti: ”It’s not the growl, the voice came only from the hydraulic chair… Ha, Ha!” Vieressä seissyt 
kätilöteknikko naurahti: ”Yeah, Yeah… You're the crazy but now it is not appropriate to laugh… 
umbilical cord is around the neck.” jolloin lääkäri punastui ja kävi viereisessä huoneessa, josta kuului 
vaimea örähdys ja heti perään käsienpesuääni. Sitten hän palasi takaisin synnytyssaliin ja selvitti 
ammattitaitoisesti synnytysongelman. Alex joutui menemään käytävälle koska ongelman vuoksi ei 
tarvittu kolmatta pyörää. Ann alkoi nyyhkyttää kun huomasi, ettei synnytys mennyt täysin ongelmitta, 
muttei nähnyt itse ongelmaa eikä hänellekään haluttu kertoa mistä oli kysymys. Hän ei kuullut hetki 
sitten käytyä keskustelua ongelmasta koska lääkäriä örisytti, jonka perään tämä yritti pistää kaiken 
nauruksi. Ann oletti lääkärin nauraneen hänen alapäälle, muttei välitä härskeistä vitseistä koska 
aviomiehellä ja tämän sukulaisilla on hyvin härski huumorintaju. Totta kai hänen mielestä tuntui 
sopimattomalta kun lääkäri tirskui kesken synnytyksen ja välillä päästeli kummallisia kurkkuääniä.  
Jonkin ajan kuluttua lääkäri onnistui ratkaisemaan synnytysongelman ja asetti hyvinvoivan 
poikalapsen äidin rinnan päälle. Lapsi näytti hieman pulskalta ja sen vuoksi Ann kysyi aralla äänellä 
jos lapsi olisi terve, johon kätilöteknikko kiirehti vastaamaan ennen lääkäriä, että kaikki on hyvin ja 
lapsi on terve kuin pukki, ainakin toistaiseksi siltä vaikuttaa. Vähän myöhemmin lapsen päähän 
asetettiin aivoanturit, jotta nähtäisiin aivotoiminta. Aivomonitorissa näkyi mutkikas käyrä ja sitten 
keskelle ruutua ilmestyi keltainen neliö, jonka keskellä luki sinisillä kirjaimilla; No Access! Lääkäri otti 
sydänfilmin, joka näytti täysin normaalilta mutta miksi aivot lähettää tuollaisen ilmoituksen?  
Lääkäri kirjoitti maailman kaikkien sairaaloiden yhteiseen tietoverkkoon, että mitä tarkoittaa No Access 
vastasyntyneen lapsen aivofilmissä. Tunnin kuluttua tuli vastaus kaukaa Euroopasta Brysselin Calle 
instituutista, että äskettäin samanlainen kysymys oli tullut kahdesta pohjoiseurooppalaisesta 
sairaalasta. Calle instituutissa aiotaan tutkia asiaa, että miksi näiden kolmen vastasyntyneen lapsen 
aivoista tuli viesti No Access eli ei käyttöoikeutta. Pohjois-Euroopassa samaan aikaan syntyi kaksi 
tyttölasta, jotka syntyessään olivat myös hyvin pulskia mutta ilman muuta ongelmaa. Ainoastaan Ann 
ja Alexin pojalla oli ongelma syntyessään mutta onneksi se saatiin ratkaistua onnistuneesti. Lääkärin 
olisi pitänyt kirjata ongelma pojan potilaskertomukseen, muttei siitä mitään tullut kun lääkäri ei kyennyt 
kirjoittaa ongelmasta, niinpä kätilöteknikko joutui kirjaamaan synnytystapahtumat. Lääkäri änkytti 
vieressä, ettei tämä kirjoittaisi hänen sekoiluista. Kätilöteknikko naurahti: ”Maybe I write… Joking 
apart, there is nothing to write about, oikeastaan pitäisi tehdä sinusta valitus.” Johon lääkäri änkytti 
aivan tulipunaisena: ”No, No! Älä valita, Please!”  
Ann istui yhä synnytystuolissa vastasyntynyt lapsi rinnan päällä. Hän kuuli kätilöteknikon ja lääkärin 
hassun keskustelun ja ihmetteli itse mielessään, että mistähän ongelmasta mahtaa olla kysymys ja 
katsahti poikaansa, että onko tällä mitään näkyviä vikoja. Lapsi on luonnollisesti punainen. kaulassa 
on pienoinen hiertymä mutta lapsi vaikuttaa hyvin voivalta ja on juuri alkanut imeä rintamaitoa kun Ann 
otti tissinsä esiin. Tämän kätilöteknikko kirjasi pojan potilaskertomukseen, että lapsi näyttää voivan 
hyvin. Sitten Alex sai luvan tulla takaisin synnytyshuoneeseen ja filmata.  
 
Brickhillien kotisivulla synnytystä seurasi lähes kaikki sukulaiset, erityisesti isovanhemmat Ollie ja 
Helga sekä Heidi Ball. Heti kun lapsen pää oli tullut esiin ja videokuvaan oli ilmestynyt jotain ryppyä 
kaulan seutuvilla, niin silloin filmaus yhtäkkiä päättyi lumisateeseen. Käytävällä Alex filmasi itseään ja 
sanoi kameralle, että lääkäri kielsi filmaamisen ja hän joutui menemään käytävälle koska 
synnytyksessä ilmeni jokin ongelma. Nappikuulokkeiden ja mikrofonin avulla Helga kertoi Alexille, että 
myös tämän syntyessä oli jotain hämminkiä, josta kätilö oli vaiennut. Tämä keskustelu kuului netissä 
Brickhill’s Screenissä. Heidi puuttui netin välityksellä keskusteluun, että Martyn syntyessäkin oli jokin 
ongelma josta kätilöt vaikenivat.  
Noin vartin kuluttua Brickhillien videosivustolla jatkui synnytysfilmaus. Silloin mummit ja ukki näkivät 
ensimmäisen kerran lapsenlapsensa äitinsä rinnan päällä.  
Seuraavana päivänä Ann pääsi poikansa kanssa kotiin, sillä tätä nykyään vastasyntyneet pääsevät 
heti seuraavana päivänä kotiin jos kaikki on niin kuin pitää.  
 
Ann ja Alex kastoivat poikansa George Ollie Brickhilliksi.  
Heti Georgen syntymän jälkeen Wernerille ja Ariellelle tuli hirveä vauvakuume ja pistivät tuulemaan. Vuoden kuluttua heille syntyi poikalapsi, jonka he kastoivat Jack Parker Brickhilliksi. Synnytyksessä ei 
ollut mitään ongelmia. Heti synnytyksen jälkeen Werner sattui tapaamaan ennustajan, joka povasi 
hänen suuresta kämmenestä, että tällä on pieni poika, jolle tapahtuisi jotain murrosiän kynnyksellä.  



Ennen povaamista Werner ei ollut kertonut mitään lapsesta.  
Tästä hän ei pysty kertomaan mitään vaimolleen koska tämä kuulostaa aivan kamalalta. Werner 
päätti, että sai olla viimeinen kerta kun hän kävi ennustajalla. Tästä lähtien hän aikoo kiertää kaukaa 
povarit. Hän kirjoitti salasanoin omaan henkilökohtaiseen muistiolaitteeseen ennustajan ennustuksen.  
 
Myös Kenneth ja Rebecca saivat poikalapsen, jonka he kastoivat Mike Kristopher Brickhilliksi. Pikku 
Mikellä on veitikkamainen kuminauhamainen hymy.  
 
Vuosi 2970 
Alex ja Ann alkoivat suunnitella muuttoa Etelä-Dakotaan ihan vain seikkailun vuoksi. Osa syynä oli se 
kun Ollie ja Helga alkoivat suunnitella luopuvansa ruokakaupoista koska kaupat ovat alkaneet tuottaa 
tappiota kun lähistölle on tullut suurempia kilpailijoita. Matteus on luvannut ostaa Brookin myymälän 
koska hänellä on joitakin ideoita sen kehittämiseen. Matteuksen vaimo Laran veli on myös 
kiinnostunut kaupasta. Hän on nimeltä Trace Bagson ja on kovempi liikemies kuin lankonsa Matteus. 
 
Pohjois-Minnesotassa on viimeaikoina käynyt paljon etelädakotalaisia värväreitä koska siellä on 
huutava työvoimapula. Etelädakotalaiset eivät montaakaan vuotta viihdy teollisuudessa siispä tehtaat 
hakevat työläisiä naapuri osavaltioista.  
Etelä-Dakotan länsipuolella pienessä Rapid Cityssä on sähkömopotehdas, joka valmistaa Dakota-
merkkisiä sähkökäyttöisiä mopedeja. Aluksi tehdas valmisti bensakäyttöisiä mopoja mutta sittemmin 
siirryttiin täysin sähkömopoihin ympäristö syistä.  
Dakotan mopotehtaalla on erittäin hyvät palkat mutta harmi vaan kun kantaväestö ei halua vuotta 
kauempaa olla teollisuudessa.  
 
Myös Werner ja Arielle ja Kenneth ja Rebecca suunnittelevat muuttaa Etelä-Dakotaan heti kun olivat 
kuulleet mopotehtaan palkoista.  
Alex ja Ann olivat rohkeammat ja päättivät muuttaa ensin Rockyfordin kaupunkiin, joka sijaitsee 
eteläisessä Etelä-Dakotassa melko lähellä Rapid Cityä. Sieltä Alex sai töitä Halal-teurastamolta koska 
hänellä on kokemusta elintarvikealalta. Ruokakauppaan he eivät enää halua mennä töihin koska heitä 
on alkanut kyllästyttää jotkut asiakastyypit, jotka eivät koskaan ole tyytyväisiä mihinkään. Jopa 
vessapaperi saattaa olla väärän värinen.  
Ann on yhä äitiyslomalla ja hoitaa pikku Georgea. He saivat vuokrata halvalla vanhan talorötiskön 
Rockyfordin laidalta kunnes ovat löytäneet paremman asunnon. 
 
Kesällä 2970 Ollie ja Helga päättivät myydä kaupat. Brookin myymälän he möivät Matteukselle ja 
Tracelle. Vuoden kuluttua Trace Pagson osti kaupan kokonaan kun on kovempi liikemies. Matteus on 
oikeastaan pelkkä duunari ja hänelle riittää mainiosti työ paperitehtaalla.  
 
Ollie ja Helga muuttivat Etelä-Dakotan Spearfishiin koska siellä on Dakota Meatin makkaratehdas, 
jossa valmistetaan suosittuja Pretty Boy makkaroita. Spearfishistä ei olisi pitkästi Rockyfordiin sekä 
Rapid Cityyn. Spearfishissä Ollie ja Helga ostivat keltaisen pienkerrostalon, jossa on muutama 
vuokralainen koska Ollien on aivan pakko saada tehdä bisnestä. Hänelle bisnes on kuin huumetta. 
Vaikka hän on kova liikemies niin silti hän vierastaa republikaaneja koska tätä nykyään kunnon 
minnesotalaisen tulee äänestää minnesotalaisia puolueita. Hän on salaa vaalirahoittanut paikallista 
Country Side puoluetta. Nyt kun hän möi kaupat ja muutti Etelä-Dakotaan, niin hän päätti jättää 
suosikkipuolueensa oman onnensa nojaan.  
 
Werner ja Arielle muuttivat Rapid Cityyn vastavalmistuneelle Dollarmanorin kerrostaloalueelle. Heti 
perään muutti myös Kennethin perhe samaan lähiöön ja kaiken kukkuraksi samaan kortteliin. 
He aloittivat mopotehtaalla. Aluksi heillä oli hieman vaikeuksia paikallisen murteen kanssa koska 
Etelä-Dakotassa murretaan englantia kummallisesti, hieman junttimaisen leuhkasti. Onneksi tehtaalla 
on paljon minnesotalaisia niin, että pystyy rupatella omalla murteella.  
 
Jonkin aikaa Alex, Ann ja pikku George asuivat vanhassa kummitustalomaisessa talonrötiskössä 
kunnes he muuttivat kerrostaloon, joka sijaitsee hieman lähempänä Alexin työpaikkaa. 
Eräänä päivänä Alexille sattui työtapaturma kun ärhäkkä lasersäde viilsi pahan haavan käsivarteen 
niin, että käsi oli vähällä irrota. Hänet kiidätettiin ambulanssilla Rockyfordin sairaalaan, jossa haava 
ommeltiin laserilla ja sitten pääsi kotiin. Käsivarteen jäi pieni arpi, joka muistuttaa melkoisesti 
viivakoodia.  



Kerrostalossa he asuivat pari kuukautta ja sitten muuttivat Rapid Cityyn kun Alexin veljet olivat 
kehuneet mopotehtaan työtehtäviä. Siellä tarvittaisiin koneteknikkoa.  
Alexilla on lihamestarin tutkinnon lisäksi teknikon koulutus. Werner aikoo kouluttautua paikan päällä 
koneteknikoksi. Hänen vaimo Arielle sai töitä maalaamosta jossa hänen pitää maalausrobotin avulla 
maalata mopedit päivän värein; joka päivä uusi väri.  
Rebeccan työtehtävä on asentaa renkaat niin kutsutussa rengasmontussa.  
Annin työtehtäväksi tuli asentaa satulat. Uusimmissa Dakotan mopomalleissa on saranoilla varustetut 
pitkät satulat. Satulan alla on akku sekä pieni säilytystila.   
 
Alexin ja Annin perhe muutti samalle Dollarmanorin kerrostaloalueelle. Kotikatu on nimeltä  
Crofter’s Street. Taloa vastapäätä kadun toisella puolen on ala-astekoulu nimeltä Redeemer School. 
Lähiön läpi menee Countryman’s road, joka alkaa keskeneräisestä lähiöstä nimeltä Lexcrofter ja 
päättyy Courtyardhomeroadin risteykseen.  
Keskellä Dollarmanorin kerrostalolähiötä on ostoskeskus, jossa on ruokakauppa Jiffy’s Food sekä 
osuuskunnallinen Coop Livelihood.  
 
Alexin ja Annin perhe asuu nyt Werner ja Ariellen perheen yläpuolella. Vanhukset Ollie ja Helga 
asuvat ja viihtyvät hyvin Spearfishin kaupungissa. Joka lauantai heidän poikien perheet tulevat 
viettämään lauantai-iltaa ja kylpemään porealtaaseen. Heti Minnesotasta muutettuaan Ollien oli pakko 
hankkia poreallas kun oli tottunut sellaiseen. Minnesotan osavaltiossa on hyvin tavallista kylpeä 
ainakin kaksi kertaa viikossa porealtaassa. Kaikkein villeimmät poreilijat, joiksi porealtaissa kylpijöitä 
kutsutaan, tapaavat nauttia runsaasti olutta ja viinaa samalla kun istuvat poreilevassa vedessä.  
 
Kenneth jatkaa karateharrastusta. Minnesotassa asuessa hän otti muutaman kerran karaten 
Minnesotan mestaruuden ja nyt muuton jälkeen hän aikoo ottaa myös Etelä-Dakotan mestaruuden.  
Rebecca aloitti Rapid Cityn minnesotalaisyhdistyksen kansantanssiryhmässä nimeltä Relaxed 
caboodle.  
 
Vuoden kuluttua Ollie onnistui houkutella Werneriä ostamaan pienkerrostalon Spearfishistä koska 
myös hän on kova liikemies. Alex ja Kenneth eivät ole kiinnostuneita bisneksestä.  
Werner muutti perheineen Spearfishiin ostamaansa pienkerrostaloon, jotta olisi vuokralaisiaan lähellä. 
Hän ja Arielle jatkavat yhä Rapid Cityn mopotehtaalla koska siellä on hyvät liksat. Näiden kahden 
kaupungin välillä on leveä moottoritie.  
 
Rockyfordiin muuttaessa Alexilla oli kulunut Chevrolet99 henkilöauto, joka oli niin ruostunut, että 
ihmiset kiersivät kaukaa, ettei ruoste tarttuisi.  
Nyt Alexilla on vieläkin huonommassa kunnossa oleva Austin, jossa on tosi kehno termostaatti niin, 
ettei sillä pääse edes Spearfishiin kun auto alkaa keittää. Auton hän löysi nettilehdestä.  
Wernerilläkään ei ole ollut onnea autokaupoissa vaikka on liikemiehiä. Raspberry Townista 
muuttaessa hänellä oli Chrysler, joka oli erittäin surkeassa kunnossa kun ei tahtonut käynnistyä silloin 
kun tahtoi. Nyt hänellä on mintunvihreä Dodge900, joka olisi ihan hyvä auto mutta siinä on erittäin 
ärsyttävä vika eli liian löysä moottori.  
Parhaillaan Alex suunnittelee autonvaihtoa. Hän on ajatellut lähinnä Rolls Roycen perhemallia. Tätä 
nykyään Rolls Roycet eivät enää ole luksusautoja.  
 
George Brickhill kasvoi ja oppi kävelemään. Kävelemään oppiminen oli hänelle melkoinen suoritus 
mutta onnistuihan se lopulta. Hänestä tuli hyvin vikkelä kintuistaan ja on joka paikassa päällään.  
Pikku George on hyvin villi ja koskee joka paikkaan niin, että helposti särkyvät esineet pitää asettaa 
ylähyllyille. Pistorasioihin piti laittaa suojatulpat, ettei poika työntäisi niihin sormiaan ja saisi 
permanenttia. Tavarataloissa hän pysäytteli liukuportaita niin, että ihmiset onnettomina jäivät 
seisomaan liukuportaisiin, eivätkä tienneet kuinka pääsisi perille.  
 
Eräänä päivänä Ann löysi antikvariaatista ikivanhan eurooppalaisklassikkoteoksen nimeltä  
Family Kukkola, joka kertoo yhtä villistä pojasta kuin hänen pikku Georgensa. Family Kukkola 
lukulaiteromaanin on kirjoittanut joku The JT niminen kirjailija kauan sitten. Teos on vuosien saatossa 
käännetty englanniksi ja siitä on tullut melkoinen Bestseller.  
 
Tässä hiljattain Wernerille ja Ariellelle syntyi tyttölapsi, joka kastettiin Miranda Krista Brickhilliksi. 
Synnytys onnistui muuten hyvin mutta pian tyttö sairastui hinkuyskään kun rokotteet oli loppunut Rapid 
Cityn sairaalasta. Pikku Miranda oli hetkisen kuolleena mutta onneksi hänet saatiin takaisin elävien 



kirjoihin huippumodernin lämpökaapin avulla. Lämpökaappi on paranneltu versio keskoskaapista.  
 
Heti kun George oli käynyt katsomassa serkkuaan sairaalassa, niin silloin hän säikähti lämpökaappia 
vaikka laite oli pelastanut tämän hengen. George alkoi nähdä painajaisia lämpökaapista, joka ajaisi 
häntä takaa. Tästä hänelle tuli eräänlainen trauma eli lämpökaappikauhu. Jotenkin lämpökaapista hän 
saa assosiaatioita kuolemaan.  
 
Myös Kenneth ja Rebecca saivat tyttölapsen joka kastettiin Madonna Hilda Brickhilliksi. Synnytys 
onnistui hyvin mutta muutaman vuoden kuluttua pikku Madonna aloitti leikkikoulussa, niin silloin 
villitessään hän teloi useita kertoja kätensä kipsiin.  
 
Vuonna 2974 Alex ja Ann ostivat pienkerrostalon kaupungin itäisestä Mexicohillin kaupunginosasta 
Tunehomeroad 60:stä. Alakerrassa on kaksi vuokralaista; eläkeläispariskunta sekä yksinäinen 
papparainen. Eläkeläispariskunnan mummelia George tapaa kutsua jostain syystä liikanimellä  
Oldie Grandma.  
Yksinäinen papparainen muutti lähellä olevalle palvelutalolle kun Werner osti puolet talosta ja muuttaa 
papparaisen asuntoon. Hänellä on tarkoitus ottaa itselleen seinän takana olevan pariskunnan 
asunnonkin ja purkaa väliseinä, jotta saisi isomman asunnon.  
Werner ja Arielle päättivät muuttaa takaisin Rapid Cityyn koska he kyllästyivät vuokralaisten ininöihin. 
Pian pariskuntakin muutti palvelutalolle niin, että Werner pystyi aloittamaan suurremontin.  
Nyt nämä kaksi Brickhilliä asuvat jälleen samassa talossa. 
 
Jonkin ajan kuluttua vanhukset Ollie ja Helga muuttivat Rapid Cityyn koska halusivat asua lähellä 
poikiaan. He ovat vastikään päässeet eläkkeelle. Spearfishissä he kävivät muutaman kerran Dakotan 
minnesotalaisyhdistyksessä nimeltä Junipers, mutteivät viihtyneet koska siellä on liikaa oikeita 
juoruämmiä. Rapid Cityssä on myös minnesotalaisyhdistys, jossa on enemmän jäseniä eli sinne on 
mukavampi kuulua. Helga päätti aloittaa yhdistyksen keramiikkakurssilla, sillä hänellä on taiteellisia 
lahjoja. Ollie aikoo alkaa nikkaroimaan lampunjalkoja, joiden jalkoihin hän upottaa pieniä  
LED-lamppuja. Lisäksi hän aikoo rakentaa leikkimökkejä sekä poreallaskatoksia.  
Ollie ja Helga ostivat pienkerrostalon melkein Alexin ja Wernerin taloa vastapäätä. Talo on pitkulainen 
ja sijaitsee Tunehomeroadin ja Rapidstreetin kulmauksessa. Risteyksen puoleisessa päädyssä on 
pieni lihakauppa, joka pian lopetti kun lähistölle oli valmistunut suuri ostoskeskus eli samasta syystä 
kuin Ollie joutui luopumaan omista kaupoistaan.  
Kellarissa on kadun toisella puolen olevan paperikaupan varasto. Lisäksi talossa on viisi vuokralaista 
eli Olliella ja Helgalla on vuokratuloja ja myös paljon menoja kun talo on näin suuri. Kellarissa on suuri 
verstas, jossa Ollie ja Helga voivat tehdä käsitöitä.  
Lihakaupan jälkeen päätyhuoneistoon tuli pieni kangaskauppa nimeltä Mary Frock, joka myy 
laadukkaita nahkaisia minihameita.  
 
Pian myös Kenneth ja Rebecca muuttivat samalle alueelle koska Mexicohillissä on paljon 
rauhallisempaa kuin Dollarmanorin kerrostalolähiössä. Dollarmanorissa asuu paljon yksinäisiä 
minnesotalaisia poikamiehiä, jotka perjantai-iltaisin koti-ikävissään juovat paljon viinaa ja sitten 
laserleikkureiden kanssa riehuvat kaupungilla. Paikallislehti tapaa usein maanantaisin kirjoittaa, että 
jälleen minnesotalainen riehui kaupungilla niin, että kantaväestö helposti yleistää kaikki 
minnesotalaiset juopoiksi riehujiksi.  
Lisäksi Dollarmanorissa asuu paljon etnisiä väestönryhmiä, jotka syrjinnän vuoksi ovat työttömiä ja 
sitten turhautuneina tekevät tihutöitä. Minnesotalaisilla on parempi maine koska hehän tekevät viikolla 
ahkerasti töitä mopotehtaalla. Poikamiesten riehumisien takia perheelliset muuttavat pian muihin 
kaupunginosiin, kuten Brickhillienkin kohdalla.  
 
Kenneth ja Rebecca ostivat keltaisen metallipäällysteisen pienkerrostalon keskeltä Mexicohilliä 
Rabidstreetin ja Newmanorstreetin kulmauksesta. Heillä on kolme vuokralaista, joista yksi on 
Kennethin karatekaveri Frankie Anderson. Frankie on oikea jokapaikanhöylä ja pakkautuu 
kaikenlaisiin juontohommiin ja on olevinaan hyvin nokkela vaikka silmistä ihan näkee äijän 
päänonttouden.  
Myös Kenneth ja Rebecca ovat melkoisia jokapaikanhöyliä ja eivät viihdy aloillaan. He ovat jatkuvasti 
jotain nyhjäämässä. Rebecca on yhä kansantanssiryhmässä ja tanssii minnesotalaisia 
perinnetansseja. Kenneth kiertää karatekilpailuissa ja tähtää Dakotan mestaruutta.  
Mike on karateyhdistyksen lastenjaostossa ja Madonna on äidin mukana kansantanssiryhmän 
lastenryhmässä nimeltä Consumer boot swab, jossa leikin varjolla opetetaan tanssin aakkoset. 



 
 
Vuosi 2975 
Huhtikuun 19 päivä George sai pikkuveljen. Tälläkin kertaa Alex filmasi multimediakamerallaan koko 
synnytysprosessin ja nyt hän sai filmata ilman taukoja, sillä synnytys onnistui paremmin. 
George oli kotona Helga mummin kanssa. Kun mummi oli saanut pojanpojan nukkumaan, niin silloin 
hän keskittyi katsomaan netistä synnytyksen.  
Lapsi kastettiin Justin Marco Brickhilliksi. Alex olisi tahtonut pojan nimeksi Robert-Oscar mutta se ei 
käynyt Annille kun siitä hänelle tulee kummallisia ajatuksia. Ehkä hänelle tulee assosiaatioita vanhaan 
minnesotalaiseen kansanlauluun, joka kertoo mafiapäällikkö Robert-Oscarista, joka saattaa survaista 
vaikka keskellä kaupunkia eli ei yhtään kummallista kun Ann ei halua kyseistä nimeä 
nuorimmaiselleen.  
 
Kesällä Brickhillit päättivät käydä lentäen Raspberry Townissa sukuloimassa. Lentäen on paljon 
huolettomampaa kuin autossa kahden lapsen kanssa.  
Tämä oli Georgelle ensimmäinen kerta kun oli lentokoneessa. Lento alkoi Rabid Cityn lentokentältä. 
Välilasku tapahtui Minneapolisissa, jossa piti vaihtaa pienempään suihkariin. 
 
Syksyllä George aloitti leikkikoulussa, joka sijaitsee ihan kävelymatkan päässä kotoa. 
Leikkikoulurakennus on keltainen puurakennus, jonka vieressä on Bigmanorin nuorisotalo. 
Rakennusten välissä on laaja hyvin hoidettu nurmikko. 
Lähes joka päivä Ann ja Alex kuulivat valituksia leikkikoulusta kun poika riehui ja koski joka paikkaan. 
Pedagogien hermot olivat riekaleina kun George kiipeili palotikkailla sekä rassasi syntetisaattori.  
Riehumisen takia George joutui vaihtamaan leikkikoulua koska kyseinen leikkikoulu oli yksityinen eikä 
siellä pärjätty villin pojan kanssa. George siirrettiin kunnalliseen leikkikouluun, joka sijaitsee 
ostoskeskuksen takana ja on nimeltä Wagtail’s Playschool. Sielläkin George riehui ja juoksenteli 
leikkikoulun jokaisessa siivekkeessä pedagogit kintereillään.  
Lukematon kerta koko perhe on saanut istua perheneuvolassa keskustelemassa pojan 
mielenterveydestä. Silloin Georgella oli papiljottimaiset anturit päänahassa, jotta psykiatri näkisi 
aivomonitorista pojan ajatukset, jotka heti luokitellaan salaisiksi koska jokaisen ihmisen ajatukset ovat 
huippusalaisia, joita ei kerrota edes omaisille.  
Yhä Georgen aivoista tulee mystinen ilmoitus; No Access. Psykiatrit eivät käsitä yhtään mitä tällainen 
aivoviesti tarkoittaa. Brysselin Calle instituutissa yritetään lyödä viisaat päät yhteen ja saada selville, 
että mitä tällainen tarkoittaa. Ei myöskään maineikkaassa Harvardin yliopistossa yhtään käsitetä mitä 
tällainen viesti tarkoittaa. Yhä myös niiden kahden pohjoiseurooppalaisen tyttölapsen aivotkin 
lähettävät samanlaista aivoinformaatiota kuin George Brickhillin pääkoppa. 
Psykiatrit haastattelivat lääkäriä, joka oli mukana Georgen syntyessä, muttei siitä mitään tullut kun 
lääkäri alkoi änkyttää ja öristä kun ei halua kuulla kyseisestä synnytysongelmasta. Lääkäri kertoi, että 
myös hän on ollut villi lapsena mutta sitten itsestään rauhoittui eli todennäköisesti samoin kävisi myös 
Georgelle. Tälle pitää antaa vaan aikaa miehistyä, sanoi synnytyslääkäri Joel Stonehill. Hän on 
muuten hyvin ammattitaitoinen työssään. Harmi vaan kun hänelle tulee örinäkohtaus heti kun vastassa 
on samanlaisia synnytysongelmia kuin hänellä itsellään on ollut syntyessään. Oli puhdas sattuma kun 
hän päätyi lääkäriksi. Aluksi Joel oli kunnan hommissa ja sitten päätyi Daily Activityyn tekemään 
nippeli hommia kunnes vihdoinkin palasi pikku hiljaa takaisin avoimille työmarkkinoille ja alkoi opiskella 
lääkäriksi ja erikoistui synnytyslääkäriksi. Moni nainen vierastaa kun kätilöteknikoiden keskellä on 
sänkileukainen mies, mutteivät mahda sille mitään koska tämähän on tasa-arvoa. Joel Stonefill on 
hyvin ammattitaitoinen mutta tällä on paljon kummallisia rituaaleja kuten örinät heti kun vastassa on 
tuttu synnytysongelma. Hän tapaa myös liimailla lehdistä leikattuja yrityslogoja synnytysosaston 
pöytien ja hyllyjen kulmiin, tämä vain eräänlaista reviirin merkitsemistä. Joelista on mukava seurata 
työpaikan huonekalujen kulkeutumista eri osastoille.  
Joel Stonehill on varma, että George Brickhillistä tulisi yhteiskuntakelvollinen kansalainen ja on 
antanut psykiatrille ja pedagogeille selkeät ohjeet; kärsivällisyyttä ja huumoria.  
 
Kerran viikossa satutäti May-Alice Radiate kävi leikkikoulussa lukemassa satuja Georgelle, jotta tämä 
rauhoittuisi. Satutädillä oli takataskussa tuloste Joel Stonehilliltä, että pitää vain yrittää olla 
kärsivällinen. Satutädin läsnä ollessa George oli rauhallinen ja heti tämän lähdettyä poika alkoi riehua.  
George viihtyi hyvin apupedagogi Karis Straitin kanssa, joka käytti poikaa kävelyllä jotta toiset lapset 
saisivat olla rauhassa. He kävivät usein Karisin luona katsomassa sähköpostia. Samalla Karis laittoi 
ruokaa yläasteikäiselle tyttärelleen, joka käy lähikoulussa nimeltä Lyrebirdschool. 
Karisilla on kuparinvärinen taskukokoinen viihderobotti, jolle George nauroi, että sehän on ilmiselvä 



metalliromu. Karin tuhahti: “You are a metal scrap!” ja puisteli päätään.  
 
George on hyvin impulsiivinen ja saattaa jopa sylkeä pedagogien päälle ja sen vuoksi 
leikkikoulunpedagogit ovat saaneet palkankorotuksen, jotta he jaksaisivat olla työssään muutaman 
vuoden ja sitten tämä villipoika siirtyisi peruskouluun. Kunta on päättänyt, ettei 
peruskoulupedagogeille saa kertoa mitään Georgesta, etteivät ala jänistää. Kyllä hekin saavat 
tarvittaessa palkankorotuksen.  
Yhä useita kertoja kuussa Georgen pitää käydä vanhempien kanssa perheneuvolassa 
keskustelemassa pojan kummallisista älynvälyksistä. Koko ajan hänellä on päässään papiljottimaiset 
anturit, jotta psykiatrit näkisivät hänen ajatuksenkulun. Aina vaan tulee se kryptinen ilmoitus;  
No Access. Psykiatrit ovat vertailleet lääkäri Joel Stonehillin lapsuudenaikaista potilaskertomusta ja se 
on melko lailla identtinen. Kokeeksi otettiin Joelilta aivofilmi, joka vaikutti ihan normaalilta kunnes 
hänen aivoista tuli ilmoitusruutu; Script Error. Tätä psykiatrit eivät käsittäneet ja alkoivat kiroilla kun 
kyseisten henkilöiden aivot ihan selvästi vittuilevat. Totta kai he epäilevät henkilöiden; Joel Stonehill, 
George Brickhill sekä pohjoiseurooppalaistyttöjen temppuilua mutta miten kummassa kaikkien neljän 
aivot ovat näin salaperäisiä? Psykiatrit ottivat yhteyttä FBI:n maineikkaaseen X-arkisto-osastoon, joka 
tutkii mysteerinalaisia asioita. Eräänä päivänä perheneuvolassa käväisi FBI-tutkijat Arvid Mulder ja 
Disa Scully jututtamassa Georgea sekä hänen vanhempia. Agentit kävivät myös 
pohjoisminnesotalaisessa Raspberry Townissa jututtamassa synnytyslääkäri Joel Stonehilliä. Agentit 
eivät tulleet hullua hurskaammaksi, sillä Joel ei kyennyt puhumaan synnytysongelmastaan, joka on 
sama kuin Georgella. Hän on saanut selvää, että myös pohjoiseurooppalaisilla tytöilläkin oli 
syntyessään tismalleen sama ongelma. Agentit Arvid ja Disa tekivät johtopäätöksen, että ilmeisesti 
kaikilla näillä neljällä henkilöllä on jonkinlainen yhteys menneisyyteen mutta sitä on mahdoton selvittää 
koska aikakoneitahan ei ole olemassa eikä arkistoista ole paljoakaan apua kun ei tiedä ketä henkilöitä 
etsiä. Pääasiahan on, että nämä neljä vekkulia ovat yhteiskuntakelvollisia.  
George sai diagnoosin, että hän on hieman kehityksessä jäljessä eli lievä toimintarajoite.  
Totta kai Alex ja Ann ovat huolissaan kun heille ei kerrota aivofilmitulosta. Heille vain pahoiteltiin, että 
jokaisen ihmisen ajatukset ovat intimiteettisuojalla suojattuja eli niitä ei kerrota edes omaisille.  
Silloin Georgen suupielet menivät hymyyn ja psykologit menivät enemmän ulalle. Tämä ei totta 
totisesti ole hyväksi psykiatrien ammattiylpeydelle. Agentit pohtivat jos kaikki nämä neljä henkilöä 
olisivatkin humanoideja kaukaisesta avaruudesta mutta todisteet puuttuvat. Georgella on kuitenkin 
sama DNA kuin hänen vanhemmilla.  
Georgelle suunniteltiin jopa amfetamiinikuuria mutta siitä luovuttiin kun poika itse kyseenalaisti 
amfetamiinin syönnin. Amfetamiinin sijasta hänelle määrättiin silmälasit koska hänen oikeassa 
silmässä on taittovirhe. Silmälääkärillä oli vaikeuksia tietää, että näkeekö poika tai ei vai pelleileekö 
hän. Vaikuttaa siltä, että oikeassa silmässä on todella taittovirhe.  
  
Tässä hiljattain Marty Ball muutti Rapid Cityyn siskonsa Annin luokse kun heillä on yksi ylimääräinen 
huone. Monesti Marty ja George kävivät iltakävelyllä. He kävelivät Mexicohillin pikku katuja ristiin 
rastiin. Usein he lennättivät radio-ohjattavaa lentokonetta. Marty on oikea lentokonehullu. Hän on 
yrittänyt virittää vanhaa kulunutta japanilaispikkuauto lentämään mutta tuloksetta. Hän on ostanut 
halvalla suihkumoottorin, jonka hän asensi Hayosikon perään. Autosta tuli niin ärhäkkä, että se lähti 
kuin raketti; ei ilmaan vaan suoraan lähimpään ojaan kun ei mitenkään ehdi ratista kääntää sivuun.  
Pitkällä maantiesuoralla ehkä voisi kokeilla suihkumoottorilla varustettua Hayosiko-autoa mutta silloin 
olisi vaarana perään ajot kun ei ehdi jarruttaa eikä kääntää. Maantiellä autolla ei saisi ajaa koska sitä 
ei ole rekisteröity. Hayosiko-auto on vain leikkikaluna, jota hän huvikseen virittelee ja katsoo mitä siitä 
tulee. Hänellä on tavallisena autona tosi ärhäkkä punainen Cadillac 3.0 henkilöauto.  
Monesti Marty vitsailee, että todennäköisesti Georgen takapuolessa on melkoinen suihkumoottori kun 
tämä on joka paikassa päällään.  
 
Pikku Justin Marco on paljon rauhallisempi kuin isoveli George. Lauantai aamuisin veljekset tapaavat 
leikkiä eteisessä potkulaudalla sekä leikkimoottoripyörällä, jolla voi ratsastaa. Tietenkään tässä 
valkoisessa muovisessa leikkimotskarissa ei ole moottoria, sen lapset saavat kuvitella.  
Usein Justin tapaa ajaa moottoripyörällä ja George ajaa potkulaudalla pitkin eteiskäytävää. He 
leikkivät kukkahattutätejä. George on päätäti, jonka päässä on Cowboyhattu, johon hän on laittanut 
muovisia tekokukkia. Justinilla on yllään sinivalkoraidallinen paita, jota George on alkanut kutsua 
tätipaidaksi kun se on usein veljellä yllään.  
 
Eräänä yönä Alex murtautui Georgen kanssa elektroniikkakierrätyskeskukselle katsomaan jos olisi 
rikkinäisiä laitteita, jota poika voisi rassata niin, ettei tämä kajoaisi mihinkään muuhun. Alexia ja Annia 



hirvittää jos poika alkaisi rassata kotisivupalvelinta, jolloin kaikki muistot olisivat vaarassa. Heitä myös 
hirvittää jos poika rikkoisi Martyn hienot ja kalliit musiikkisoittimet.  
 
 
Kierrätyskeskuksella George sai itse valita mieleisensä. Hän valitsi vanhan tietokonepalvelimen, joka 
nökötti romukasan keskellä kuin tarjottimella. Alex sieppasi sen kainaloonsa ja sitten he poistuivat 
kierrätyskeskukselta takakautta, ettei porttivahti huomaisi, sillä kierrätyskeskukselta ei saisi hakea 
mitään. Kierrätyskeskuksen takana on synkkä kuusimetsä. Yhdessä kohti George oli vähällä astua 
jonkun inhottavan päälle, joka muistutti avointa rotan kitaa. Ehkä se oli kuollut rotta tai sitten 
henkihieverissä ollut geenimutaation saanut valtava rotta. Jos sellainen puraisisi pikkupojan jalasta, 
niin silloin olisi juoksentelut juostu. Heti kun Alex oli nähnyt inhottavan kitaa muistuttavan lihamöykyn 
poikansa jalan vieressä, niin silloin hän tuhahti: ”Fuck, älä astu tuohon!” Alexin suureksi 
hämmästykseksi poika ei astunutkaan ja hyppäsi kidan yli.  
Kotona Alex katkaisi vanhan tietokonepalvelimen virtajohdon, jotta se olisi turvallinen rassaamiskohde. 
Pian tämä vanha palvelin oli alkutekijöissään. Kuoriin poika teki nukkekodin mininukeilleen.  
  
Eräänä päivänä kun George oli pihalla serkkupojan kanssa, niin silloin Jack löysi tontin perältä 
kalanperkuujätteitä ja otti kalanpään käteensä ja alkoi sillä pelotella Georgea, joka juoksi paniikissa 
vastakkaisen talon rappukäytävään turvaan. Hänelle alkoi tulla kalakauhu, joka voimistui eräänä iltana 
kun hän oli isän kanssa kellarissa perkaamassa ukin pyytämiä kaloja, niin silloin valtava 
henkihieverissä ollut hauki tarttui Alexia peukalosta. George istui kellarihuoneen ovella ja katsoi mallia 
kuinka kala perataan. Hänen edessä oli pieni silakka, jonka perkaaminen jäi tekemättä kun hän alkoi 
huutaa kuin sikaa tapettaisiin: ”The big fish eats daddy!” Tästä lähtien George ei enää syönyt 
kalaruokaa eikä edes uskaltanut koskea kalaan kun saa kylmän väreitä.  
 
Eräänä iltana kun George ja Jack olivat karkkiostoksilla Mexicohillin palvelukioskilla, niin silloin he 
vahingossa ottivat pieniä kannabiskeksejä, jotka on tätä nykyään laillistettu monissa USA:n 
osavaltioissa. Minnesotassa kannabis on kiellettyä mutta Etelä-Dakotassa niitä saa myydä, kunhan ne 
ovat kämmenen kokoisia levyjä. Sen isompia kannabiskeksejä ei saa myydä. Kannabiskeksejä ei saa 
myydä alaikäisille mutta tällä kertaa myyjä ei huomannut, että poikien karkkipussiin oli joutunut kaksi 
kannabiskeksiä. Kyseisessä kioskissa kannabiskeksit olivat irtokarkkien lähettyvillä niin, että George 
vahingossa laittoi karkkipussiin huumekeksin.  
Myöhemmin kotipuutarhassa he kilpaa söivät irtokarkkeja. He ihmettelivät pyöreän keksin kummallista 
makua; hieman imelän ja happaman välimuoto. Georgesta se maistui paskalta ja antoi sen serkulleen. 
Jackista se oli ihan hyvää, muttei kuitenkaan makeista voita. Onneksi hän söi kannabiskeksin hitaasti 
niin, ettei pää mennyt sekaisin. Myöhemmin illalla hänellä oli lievää pahoinvointia, joka meni 
mahataudin piikkiin. Seuraavana päivänä hän voi jo paremmin. Pojat päättivät, ettei enää koskaan 
ostaisi niitä pyöreitä karkkeja eikä osaa aavistaakaan, että se olikin kannabiskeksi. He eivät vielä edes 
tiedä mikä se semmoinen kannabis edes on.  
 
Eräänä arki-iltana kun Ann oli iltavuorossa, niin silloin Alex torkkui olohuoneen ruskealla 
kangassohvalla. Viereisellä sohvalla George oli piirtämässä piirustuslaitteella. Yhtäkkiä hänelle tuli 
riisuutumiskohtaus ja riisuutui ilkosilleen ja meni keittiöön. Georgen päässä kuului ihan kuin joku 
pikkutyttö hokisi läskien katselua. Hän ei nähnyt missään tyttöjä eikä telkkarikaan ollut auki. Kyseessä 
oli vain päänsisäinen harhaääni. 
Alex näki puoliavointen silmäluomien välistä kun poika ykskaks riisuutui alastomaksi. Hän nousi ylös ja 
meni keittiöön katsomaan mitä ihmettä poika oikein hommaa. Juuri kun hän oli mennyt keittiöön, niin 
silloin poika oli avaamassa keittiönlaatikkoa, jossa on aterimia sekä laserleikkureita. Alex tarttui 
salamana poikaansa kädestä kiinni ja kysyi: ” Stop yeah, what the fuck are you doing?” George 
punastui ja änkytti: ”I want to test laser cutter…” Alex sanoi, ettei laserleikkurin kanssa ole leikkimistä 
ja näytti käsivarrestaan teurastamolla tullutta arpea. Sitten Alex kehotti poikaansa pukeutua. Niin hän 
tekikin.  
Alex alkoi suunnitella laittaa keittiönlaatikkoon koodilukon. Sellaisen voisi varastaa työpaikalta. 
Seuraavana päivänä töissä Alex ja Werner menivät mopotehtaan suureen varastoon ja ottivat 
tarvikkeet koodilukkoon ja piilotti ne kangaskassiinsa, jossa heillä on eväsrasia sekä termospullo.  
Kotona he asensivat koodilukot keittiönlaatikoihin, etteivät pennut alkaisi leikkimään laserleikkureiden 
kanssa. Nyt Alex selvisi pelkällä säikähdyksellä kun sattui nukkumaan koiranunta.  
 
George alkoi itse mielessään kuvitella, että mitähän olisi tapahtunut jos isä ei olisi estänyt häntä 



ottamasta laserleikkuria. Todennäköisesti hän olisi osoittanut sillä mahaansa, jolloin vatsa olisi 
auennut ja suolet tullut ulos, jolloin hän ei enää koskaan olisi syönyt karkkia. 
 
Yhä silloin tällöin hän saa riisuutumiskohtauksia mutta onneksi sentään hän ei enää himoitse 
laserleikkureita. Yhä silloin tällöin Georgelle tulee kummallinen päänsisäinen harhaääni, samanlainen 
pikkutytön hihitys jollain käsittämättömällä kielellä jota hän ei ymmärrä.  
Lisäksi George alkoi kuvitella, että hänellä olisi paljon läskiä mahassa, vaikkei olekaan lihava. Hänellä 
on kylläkin pulleat pikkupojan posket ja maha hieman pullottaa, muttei vaarallisen paljon. Pikkuveli 
Justin on huomattavasti laihempi, huolestuttavan laiha niin, että äiti tapaa ostaa nuorimmaiselleen 
ykkösolutta jotta tämä saisi paremman ruokahalun.  
George alkoi piilottelemaan paljasta vatsaansa ja hänelle kehittyi läskirumba kun kuvittelee olevansa 
lihava. Hänellä on kaksi vaikeaa rumbaa; silmälasi- ja läskirumba.  
 
Eräänä päivänä Rebecca antoi Annille hiekanruskean kissankokoisen viihderobotin koska itse ei sitä 
voinut pitää kun hänellä on ennestään viihderobotti joka käyttää samaa taajuutta eli robotit eivät toimi 
kunnolla kun taajuudet kolaroivat. Viihderobottia ei yleensä sammuteta koska silloin niistä ei ole 
mitään iloa. Viihderobotti satunnaisesti alkaa rallattaa esiohjelmoitua laulua tai runoa. 
Rebeccalla ja Kennethillä on ennestään lampaankokoinen kuparinruskea viihderobotti. Hiekanvärisen 
viihderobotin Rebecca oli voittanut kansantanssiryhmän kuukausi arpajaisista. Harmi vaan kun robotti 
käyttää samaa taajuutta eikä sitä oikein pysty muuttaa. 
Ann päätti ottaa robotin vastaan koska se voi olla kehittävää seuraa lapsille.  
George kiintyi viihderobottiin niin paljon, että alkoi siihen ohjelmoida vaikka mitä hassua, jopa rumia 
sanojakin. Eräänä iltana kun hän yritti ohjelmoida sanoja Fuck ja Cunt, niin silloin Alexia alkoi 
kyllästyttää ainainen rumien sanojen hokeminen ja tarttui poikaansa tukasta ja höykytti tätä 
jojomaisesti ilmassa ja pauhasi: ”What in Cunt you are doing?” johon George itkusekaisella äänellä: 
”I’m learn the entertainment robot with new words!” jolloin Alex päästi poikansa irti ja tämä mätkähti 
eteisen lattialle ja alkoi parkua. Alex sanoi, ettei saa viihderobottiin ohjelmoida rumia sanoja. 
 
Viihderobotin tutka-antenniin muodostui pienoinen mutka, joka huvittaa Martya: ”The entertainment 
robot have sudden turns in radar antenna!” 
 
Taloa vastapäätä, Tunehomeroadin toisella puolen, on pieni ruokakauppa nimeltä Mexicohill’s 
Grocery, jonka omistaa isomahainen mies. Kauppaa Marty tapaa kutsua leikillään Shit Gastro shopiksi 
eli paskamahankaupaksi. Tästä tuli pian Brickhillien ja Martyn sisäpiirihuumoria. Tietenkin Annia ja 
Alexia hirvittää jos George menisi vitsailemaan kauppiaalle, että tällä on hirveä paskamaha. Onneksi 
näin ei tapahdu. Vaikuttaa siltä, että Georgella on kuitenkin sen verran älliä päässä, ettei mitä rahansa 
mene mölisemään.  
Kyseisestä kaupasta George tapaa käydä ostamassa itselleen kauppiaan itse valmistamia 
kookospullia sekä pikkuveljelleen Spiral Candy nimisiä ympyräkarkkeja.  
 
Joka kesä Brickhillit käyvät Minnesotassa sukuloimassa. Nyt kun lapset ovat isompia, niin he menevät 
autolla. Alex ja Ann ovat ostaneet pienen asuntovaunun, joka on todella pieni ja siksi he kutsuvat sitä 
egg-shaped caravaniksi. Asuntovaunun he ostivat nettilehdestä. Myöhemmin asuntovaunun 
komerosta löytyi kummallinen paperiliuska; This caravan is egg-shaped, that is, the hill eagle's egg-
shaped... Tämä huvittaa ja kummastuttaa Alexia, että mikä kumma siivekäs mahtaa olla mäkikotka ja 
mahtaa sen munat olla naurettavat kun siitä joku hupakko on kirjoittanut paperille.  
 
Brickhillit tapaavat käydä Raspberry Townissa lähinnä Heidin tähden koska tämä joka kesä odottaa 
tyttären perhettä. Jos heitä ei kuulu, niin silloin tämä alkaa kuvitella kaikenlaista kuten viinan kanssa 
läträämistä. Heidi tietää varsin hyvin, ettei Ann ja Alex ole mitään viinajuoppoja. Joka toinen 
viikonloppu Ann tapaa soittaa äidilleen, jotta tämä pysyisi rauhallisena. 
 
Kesällä 2976 he menivät Raspberry Towniin Pohjois-Dakotan kautta kun siellä ei ole tullut käytyä. 
Pohjois-Dakotassa vehnäjauho sekä sokeri ovat halvempia kuin Etelä-Dakotassa sekä Minnesotassa. 
Minnesotassa hinnat ovat Etelä-Dakotaa kalliimmat ja sitä moni ihmettelee. 
 
Errol Ball löysi vihdoinkin elämän naisen ja meni naimisiin. Häistä tuli nettihäät; Raspberry Townin 
kirkossa oli vain sulhasen ja morsiamen vanhemmat. Sulhasen puolelta vain äiti, sillä isä-ukkohan 
menehtyi vuonna 2968. Heidi filmasi multimediakameralla kun pappi kysyi Errolilta: Tahdotko sinä 
Errol Eric Ball ottaa Amy Anne Pastry aviovaimoksesi ja rakastaa tätä myötä ja vastoinkäymisissä, 



johon Errol vastasi selkeän Jees. Sitten sama kysyttiin morsiamelta, joka vastasi samoin hieman ujosti 
änkyttäen.  
Kesällä 2976 vähän ennen Brickhillien kesälomamatkaa Errol ja Amy kävivät heillä kylässä ja samalla 
matka oli eräänlainen häämatka. Hääpari meni Rapid Cityyn lentokoneella ja palasi Martyn kyydissä, 
jolla on punainen Cadillac 3.0. Marty ajoi Brickhillien perässä jotta he tulisivat samaan aikaan 
Raspberry Towniin sekä taukopaikoilla olisi seuraa. 
 
Vuosi 2977 
Syksyllä George aloitti peruskoulun. Hänestä on tullut isopoika. Koulussa hän käy taksilla koska 
sosiaalitantat katsoivat parhaaksi laittaa hänet Redeemer schooliin, joka sijaitsee kaupungin 
eteläpuolella Dollarmanorin kerrostalolähiössä. Alueella asuessa George oli itse sanonut, että sitten 
isona hän haluaa tuohon kouluun ja niin hän pääsikin. Kyseisessä koulussa opetetaan Minnesotan 
murteella eli hänelle helpompi koska opetus on kotimurteella. Totta kai hän osaa Amerikan englantia 
mutta täällä Etelä-Dakotassa englantia murretaan junttimaisen leuhkasti, joka on ärsyttävämpää kuin 
Texasin jenkkienglanti. Etelä-Dakotassa puhutaan ihan kuin purukumi olisi suussa vaikka sellaista ei 
olisikaan. Georgella oli tuuria kun pääsi minnesotalaisluokalle, ettei tarvitse kuunnella ärsyttävää 
junttileuhkaenglantia.  
Yhä George on villi ja juoksentelee pitkin koulunkäytäviä ja piilottelee pedagogin avainkortteja.  
Pedagogit ovat saaneet ohjeistuksen Joel Stonehilliltä, että pitää vaan jaksaa ottaa huumorilla vastaan 
Georgen hyppimiset vaikka se kuinka ottaisi hermoon. Totta kai pitää torua kun poika tekee väärin, 
jotta tämä oppisi ihmisten tavoille.   
Luokanpedagogi on pitkävaaleatukkainen Windia Fossile, joka ei vielä ole valmiiksi lukenut mutta 
tietää kuitenkin kuinka pistetään lapsilauma ojennukseen.  
 
Samalla luokalla käy kummitäti Ariellen siskonpoika Phil Giantson. Hän on hyvin lihava mutta ihme 
kyllä kun kukaan ei häntä hauku läskiksi. Se voi johtua siitä kun Phil on rajun ja maskuliinisen oloinen 
miehenalku.  
George on kiltti luokkakavereitaan kohtaan mutta muuten hän aina keksii vaikka mitä hullua. Eräänä 
välitunnilla hän paukutti erästä luokkakaveria koulun tiiliseinään niin, että tämä pökertyi. Onneksi 
selvittiin pelkällä säikähdyksellä ja pian tyttö, muuan Amy Cape, virkosi ja jopa antoi anteeksi kun on 
hyvin kiltti. Pökertyneenä Amy oli kuullut päänsisäisen äänen antamaan anteeksi sillä George on 
pohjimmiltaan hyvä ihminen.  
 
Samalla luokalla käy erittäin lihava tyttö nimeltä Anissa Callusbase, jota lähes kaikki luokkakaverit 
haukkuvat läskitynnyriksi. Anissa on sen verran järkevä tyttö, että antaa haukkumasanat mennä 
toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Totta kai tuntuu kurjalta kuulla lähes päivittäin olevansa 
läskitynnyri. Anissa on päättänyt, ettei siitä kannata välittää ja on päättänyt joskus tulevaisuudessa 
kirjoittaa kirjan kiusaamisesta.  
 
Liikuntapedagogin mielestä George on aivan liian jäykkä eikä suostu tekemään kaikkia punnerruksia 
jotka kuuluvat opetussuunnitelmaan. Tämän vuoksi hänelle järjestettiin erityisvoimistelua, jolloin hänen 
pitää pelata pingistä ja squashia. Tämäkään ei Georgea kiinnosta mutta on pakko pelata koska 
erityisvoimistelupedagogi on uskomattoman lihaksikas ukonköriläs, joka tapaa jankuttaa lihasmassan 
kutistumisesta jos ei harrasta liikuntaa ja näyttelee inhottavia kuvia lihaksistosta. 
Georgen lisäksi erityisvoimistelussa käy myös luokkakaveri Donald Sackson. George viihtyy hyvin 
Donaldin seurassa ja eräänä päivänä jopa puraisi tätä käsivarresta. Syytä hän itsekään ei tiedä. Se oli 
vain yksi hänen kummallisista älynväläyksistä. Puraistessa Donald päästi kummallisen ankkamaisen 
äännähdyksen, joka alkoi naurattaa Georgea.  
 
Erityisvoimistelussa käydään silloin tällöin Lexcroftin ostoskeskuksen tiloissa olevalla squashhallilla.  
Ostoskeskuksen katutasossa on ruokakauppa Goldwing, automaattikioski, Habibi Grill sekä 
miniteatteri.  
Teatterissa Georgen ja Donaldin luokka on käynyt katsomassa lastennäytelmä Smoke Rockin, joka 
pyrkii tekemään tupakoinnista naurettavan niin, etteivät lapsoset alkaisi polttamaan savukkeita.  
Yhä tupakointi on suuri yhteiskunnallinen ongelma. Perinteisiä savukkeita harva polttaa mutta senkin 
edestä tupakoitsijat vetävät sähkötupakkaa, joka on paljon vaarallisempi kuin perinteiset paperossit. 
Sähkötupakka patruunoista suosituin on venäläinen Tupolev 500, joka sisältää uutta erittäin 
myrkyllistä ninniiniä. Ninniini on vaarallisempaa ja koukuttavampaa kuin nikotiini.  
George ja Justin eivät aio koskaan alkaa tupakoimaan koska usein lomamatkoilla autossa isä ja äiti 
vetävät röökiä niin, että kaikki savu menee takapenkille. Lapset saavat olla tupakkapilvessä niin, että 



saavat ilmaiseksi myrkkyä. 
 
 
Kerta George on häirikköoppilas, siispä hän joutui muutaman viikon ajan käymään lasten- ja nuorten 
psykiatrilla. Siellä on muitakin kurittomia lapsia, joista villein on muuan Marty Matsson. Muut lapset 
joutuivat yöpymään laitoksella mutta George sai mennä yöksi kotiin. Lasten- ja nuorten psykiatrilla hän 
oli äidin kanssa. Koko ajan George oli rauhallinen niin, että psykiatrit vitsailivat Annille, että tästä olisi 
pedagogiksi kun on niin kehittävää ja rauhoittavaa seuraa. Psykiatrit olivat äimän käkenä kun George 
oli kuin mikäkin enkeli ja alkoivat kyseenalaistaa leikkikoulun ja peruskoulun pedagogien 
mielenterveyden, että ehkä he vain kuvittelevat. 
Georgelta otettiin useita aivofilmejä ja yhä hänen aivoista tulee mystinen viesti; No Access. Ennen 
viestin ilmestymistä hänen aivoista tulee aivomonitorille kummallisia nelikirjaimisia sanoja sekä 
numerosarjoja.  
Laitoksen lukuhuoneessa Ann luki pojalleen lasten lukulaitteita kuten esimerkiksi Topsticksin 
seikkailuista jossa vanupuikkoa muistuttava hahmo seikkailee vaikka minkälaisissa paikoissa ja 
kurkistelee ihmisten korviin.  
Lukulaitetta lukiessa Ann tapasi polttaa sähkötupakkaa. Eräänä päivänä palovaroitin alkoi piipittää ja 
pian psykiatri kurkisti ovesta ja tuhahti: ”Sähkötupakka pois!” jolloin Ann puhalteli savurenkaita ilmaan 
ja sammutti savukkeen.  
Samassa huoneessa George teki koulutehtäviä, ettei jäisi luokkakavereistaan jälkeen. Eräänä päivänä 
tämän pienen lukuhuoneen ovi avautui ja sisään astui pedagogi Windia Fossile joka sanoi, että hän 
kaipaa Georgea takaisin kouluun kun oli ehtinyt tottua tämän riehumiseen. Nyt luokasta tuntuu 
puuttuvan jotain.  
Muutaman viikon kuluttua George sai palata takaisin koulunpenkille ja oli aavistuksen rauhallisempi 
mutta enkeliksi häntä ei vieläkään voi kutsua.  
 
Eräänä arki-iltana kun George oli serkkunsa Jackin kanssa ukin ja mummin talon edustalla, niin silloin 
hänen potkulaudasta irtosi pultti. Hän hermostui niin paljon, että kopautti pultilla hitaasti ohi ajaneen 
auton oveen. Autoilija, puoliksi kaljuuntunut mies, pysähtyi ja tuli ulos autostaan ja alkoi pojille huutaa. 
Pojat juoksivat ukin ja mummin talon autotallinluiskaan, jossa Werner oli isänsä kanssa 
suunnittelemassa huvijahdin rakentamista. Olliella on tarkoitus alkaa rakentaa lasikuiturungon päälle 
pienoisen huvijahdin, jonka voisi myydä jotta saisi lisäkahisevaa.  
Werner arvasi, että George oli tehnyt jotain sopimatonta ja komensi tämän kotiin. Jack kertoi isälleen, 
että serkkupoika oli kopsauttanut rautapultilla ohikulkeneen auton oveen. Werner vain puisteli 
päätään.  
George meni nolona kotiin. Alex arvasi, että velimies oli antanut pojalle lähdöt ja soitti tämän 
matkapuhelimeen. Werner kertoi, kuten Jack oli sanonut, että George oli kopsauttanut jotain autoa 
jollain ihmepultilla. Loppu illan Alex päkätti pojalleen, että miksi tämän täytyy aina vaan tehdä 
kepposia. George ei osannut vastata muuta kuin, että pitää yrittää ryhdistäytyä. 
Seuravana yöllä George näki painajaisia, jossa valtava pultti alkaisi seurata häntä ja samalla kuuli 
kaikuvan miehen äänen joka sanoi, että nyt hänen pitää käyttäytyä kunnolla. Seuravana päivänä 
Georgella oli nuhakuume. Hän ymmärsi, että tämä oli rangaistus korkeammalta taholta. 
 
Muutaman kerran George sai olla auttamassa ukkia huvijahdin rakentamisessa. Hän sai ojentaa 
laudan pätkiä sekä työkaluja.  
Ollie ja Helga ovat aina pitäneet vanhimmasta lapsenlapsesta koska tämä on erikoinen, ehkä liiankin 
erikoinen.  
Yhtäkkiä George otti liimapullonkorkin ja heitti sen veneen päältä. Korkki löytyi pitkän etsimisen 
jälkeen. Koko ajan Ollie päkätti hänelle, että kurittomat kakarat joutuvat kasvatuslaitokseen, jossa 
heidät laitetaan tukasta roikkumaan. George naurahti, että siinä tapauksessa hän ajaisi päänsä 
kaljuksi, ettei joutuisi tukasta roikkumaan. Ollielta pääsi räkänauru kun lapsi on noin sanavalmis.  
Sitten Ollie opetti Georgelle kuinka vuollaan laserleikkurilla. Hetken vuoltuaan lasersäde hipaisi 
sormesta niin, että alkoi tulla verta. Sitten mummi pesi haavan ja laittoi Topsticks laastarin ja sanoi, 
että onpa hyvännäköistä verta, johon George: ”Yeah, niin hienoa verta, että lasten- ja nuorten 
psykiatrian lääkärit oikein puistelivat päitään!” Totta kai Helgalta pääsi räkänauru niin, että hänen 
valtavat läskiset rinnat hytkyivät.  
 
Tässä eräänä päivänä Raspberry Townista tuli ilouutinen kun Errol ja Amy saivat tyttölapsen, joka 
kastettiin Jenna Fredrika Balliksi. Heti seuraavana vuonna Jenna sai veljen, joka ristittiin Johniksi. 
Sitten kului vuosi ja he saivat jälleen lapsen, joka on pikkuinen tyttö, jolle annettiin nimeksi Ami.  



Errol ja Amy päättivät tehdä kerralla kolme lasta, ettei sitten vanhana tarvitse olla yksin ja suku jatkuisi. 
 
Jennan synnyttyä Errol ja Amy muuttivat ensimmäiseen yhteiseen asuntoon vastavalmistuneelle 
kerrostaloalueelle, joka on lähellä Raspberry Townin sairaalaa. Näihin päiviin saakka he ovat asuneet 
Errolin lapsuuskodin vinttikamarissa. Heidi möi talon koska ei enää jaksa hoitaa isoa omakotitaloa. 
Hän osti asunto-osakkeen Raspberry Townin keskustasta aivan kaupungintaloa vastapäätä.  
Hän osti myös huippumodernin kuvapuhelimen koska aikaisemmassa mallissa oli surkea kuvanlaatu 
niin, ettei kunnolla saanut selvää kasvojen piirteistä. Puhelin oli mallia Periscope Phone, joka on tätä 
nykyään aataminaikainen rakkine. Uusi kuvapuhelin on merkkiä Poro Phone, joka on hyvin 
yksinkertainen ja tarkoitettu juuri senioreille sekä toimintarajoitteisille.  
 
Syksyllä 2978 George meni toiselle luokalle ja on huomattavasti rajoittunut, mutta saattaa yhä tehdä 
pieniä impulsiivisia kepposia. Joskus vaikuttaa siltä, että hänellä olisi ADHD Super, mutta lääkärit eivät 
ole aivan varmoja diagnoosista koska hänen aivoista tulee se kummallinen ilmoitus. 
Hän rauhoittuu asteittain eli taitaa synnytyslääkäri Joel Stonehill olla oikeassa. 
 
Eräänä syksyisenä aamulla vähän ennen tunnin alkamista George meni kirppumaisen luokkakaveri 
Jone Plainin kanssa viereisen kerrostalon kellarin ikkunan luokse katsomaan modernia jätemyllyä, 
joka on ikkunan takana kellarissa. Yhtäkkiä George hetkellisestä päähänpistosta löi koululaukulla 
ikkunan säpäleiksi ja sitten he lähtivät juoksemaan takaisin koulunpihalle.  
Oikeastaan he eivät olisi saaneet poistua koulunpihalta. Kerrostalon ja koulunvälillä olevaan kallioon 
on maalattu keltainen viiva, jota ei saa ylittää.  
Nyt George ja Jone ovat rikkoneet sääntöjä. Jonen osalta vain viivan ylitys mutta George on 
syyllistynyt tahalliseen vahingontekoon.  
Kun koulunkello päästi äänimerkin, että tunti alkaa, niin silloin oppilaat asettuivat luokkahuoneen oven 
viereen jonoon odottamaan pedagogia.  
Useimmiten Windia tulee vartin myöhässä mutta tällä kertaa hän oli ajallaan. Hän työnsi kärryä, jossa 
oli DVD-laite, joka tarkoittaa, että ensimmäisellä tunnilla katsotaan opetusleffaa.  
Ääni oppilaiden joukosta sanoi, että George on rikkonut ikkunan, johon Windia kysyi kummissaan: 
”What my old ears hear?” Jone reippaasti osoitti viereistä kerrostaloa, jonka kellarin ikkuna näkyi 
selvästi olevan säpäleinä. Sitten Jone tunnusti, että hän oli mukana ja oli ylittänyt keltaisen viivan. 
Tunnilla kaikki muut paitsi George saivat katsoa leffaa. Georgen piti rangaistukseksi istua luokanovea 
päin ja katsoa julistetta, jonka pedagogi oli joskus siihen teipannut.  
Julisteessa poseerasi Windian suosikkibändi nimeltä Hello Brussels. Kyseessä on vanha 
eurooppalaisbändi, joka on lakkautettu kauan sitten mutta yhä bändillä on faninsa.  
Georgesta oli ihan hyvä rangaistus katsoa bändin julistetta, jossa poseerasi kolme miestä ja yksi nuori 
nainen, hyvin kaunis naisbasisti. George tunsi ensimmäisen kerran hieman kevättunteita kun katsoi 
julisteessa olevaa blondityttöä, joka vaikuttaa olevan huomattavasti häntä vanhempi. George on tällä 
hetkellä 9vuotias. Hän ei ole kuullut bändin kappaleita vaikka niitä on amerikkalaisradiokanavilla 
soitettu liikaakin. George ei juuri radiota kuuntele. Telkkarista hän tapaa katsoa ainoastaan 
lastenohjelmia kuten esimerkiksi Half past four, jossa on monta lyhyttä lasten filmiä. Muutama vuosi 
sitten hän katsoi koko perheen makasiiniohjelma American magazinen lastenosion, jonka juonsi hassu 
hiiri sekä krokotiili. Viime jouluna Etelä-Dakotan julkisen palvelun tv-kanavalla oli hauska ja 
opettavainen joulukalenteri nimeltä Four elephants is less than five ants. Moni amerikkalaislapsi on 
oppinut lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan kyseisen joulukalenteriohjelman ansiosta.  
 
Eräänä syyspäivänä kun luokalla oli juuri ollut ranskankielentunti, niin ulko-ovella Jone näytti Georgelle 
palohälytinnappia: ”Push the button!” kuten saattaa arvata, George painoi punaista nappia, jonka 
ympäriltä joku toinen oli aikaisemmin rikkonut suojalasin. Samassa alkoi palohälytin ulvoa ja 
kyseisestä rakennuksesta oppilaat juoksivat päätä pahkaa kohti koulun rugbykenttää. 
Seuraavan tunnin alussa Windia kysyi oppilailtaan, että kuka teki väärän palohälytyksen, jolloin 
George nousi reippaasti ylös ja tunnusti kuin miehet. Windia kehui häntä tunnustuksesta ja sitten 
kertoi, että hän saa kiittää onnea kun palokunta ei ehtinyt paikalle, jolloin olisi tullut kallis hälytys. 
Ikkunan hän joutui maksamaan viikkorahoista.  
 
Eräänä päivänä uimahallin sisääntuloaulassa George työnsi kätensä kassanluukusta sisään ja painoi 
summamutikassa kassa-automaatin nappulaa. Onneksi kyseinen nappula ei aiheuttanut mitään 
summaa vaan tulosti kuitin; 0 $, jota hänen ei tarvinnut maksaa. Jos olisi tullut iso summa, niin se olisi 
tietenkin mennyt jonkun maksettavaksi. Kassateknikko huusi pedagogin paikalle, jotta tämä selittäisi 
pennun näpelöinnin. Windia tuli juoksu jalkaa uimahallin rappuset alas ja kysyi, että tuliko isokin 



summa. Kassateknikko näytti kuitilta, että kyseessä on vain nolla dollaria.  
 
Keväällä 2979, vähän ennen koulujen päättymistä, Windia Fossile päätti lopettaa pedagogina kun 
häneltä oli ilmat pois. Hän tunsi, ettei pedagogin työ olekaan hänen hommansa. Hänen seuraajaksi tuli 
tummanruskeatukkainen May-Alice Stimulant. Hän on valmiiksi kouluttautunut ja osaa paremmin 
laittaa villit lapset ojennukseen. Apupedagogiksi tuli nuori lihaksikas Marilyn Cola.  
Välitunnin alkaessa George tapasi jostain syystä napsutella Marilynille ihan kuin tämä olisi antamassa 
lentosuukkoja, vaikkei vielä tiedä suukoista mitään. Tietenkin Marilyniä nauratti kun tämä 
silmälasipäinen takkutukkainen poika napsuttelee hänelle heti kun koulunkello antaa äänimerkin.  
Ehkä George on havainnut Marilynistä hajuveden tuoksua ja jostain on saanut päähänsä, että hyvältä 
tuoksuville naisille pitää napsutella.  
Vanhempainillassa May-Alice ja Marilyn kertoivat Georgen vanhemmille, että poika tapaa napsutella 
Marilynille. Ann ja Alex päättelivät, että ehkä poika matkii jotain romanttista elokuvaa ja lupasivat 
puhua pojalle, ettei saa napsutella pedagogeille.  
Niin he tekivätkin ja silloin Georgen poskille nousi puna. Hän alkoi ymmärtää, että mitä oli mennyt 
tekemään. Jos Marilyn ei olisi ollut rehellinen, niin silloin tämä olisi voinut kiihottua ja hyväksikäyttää 
Georgea niin, että pian olisi saanut pedofiili syytteen. Tätä nykyään pedofiliasta tuomitaan 
kastraatioon; naispuolisten pedofiilien sukupuolielimet ommellaan umpeen ja miespuolisilta leikataan 
pallit.  
 
Keväällä viikkoa ennen koulujen päättäjäisiä Georgen luokka teki päivänretken lähistöllä olevalle 
museorautatielle, jossa kulkee jonkin matkaa historiallinen dieseljuna. Museorautatieasemien nimet 
ovat Antenna ja Graphcape. Jälkimmäisen kohdalla on museoitu kaupungintalo, joka on kalustettu 
2000-luvun alun tyyliin. Siellä Georgen luokka käväisi tutustumassa entisaikojen kaupunkien 
johtotyyliin. Kaupungintalomuseon kellarissa on museopaino, jossa on kolme vahanukkea, joista yksi 
on lihava ukko, jonka suupielessä roikkuu sätkän pätkä. Toinen vahanukeista on laiha vekkulimainen, 
jolla on yllään ruskeat nahkaliivit. Kolmas on tasapaksu, jolla on harjamaiset ruskeat viikset. Georgea 
nämä vahanuket nauratti, jotka oli asetettu vanhanaikaisten painokoneiden edustalle. Painomuseon 
vieressä on postimuseo, jossa on kaksi vahanukkea; laiha leukapartainen ukkeli sekä tasapaksu 
vaaleatukkainen nainen, jolla näkyi olevan tupakka huulilla.  
Jonkin aikaa katseltuaan oppilaat menivät takaisin dieseljunalle ja ajoivat takaisin Antennaan, jossa 
odotti bussi, jonka pedagogit olivat vuokranneet. 
 
Heinäkuun alussa Alexin perhe päätti muuttaa Brainerdin kaupunkiin Minnesotassa koska heistä tuntui 
siltä, että Minnesotassa olisi kuitenkin parempi asua. Hehän puhuvat sikäläistä murretta mutta 
Raspberry Towniin he eivät halua muuttaa koska kaupunkihan on hyvin pieni ja sijaitsee liian 
pohjoisessa. Lisäksi olisi noloa tulla maitojunalla takaisin entiseen kotikaupunkiin. Brainerd vaikuttaa 
mukavalta pikku kaupungilta lähellä Minneapolisia sekä Duluthia, jossa Sue yhä asuu lapsiensa 
kanssa. Tässä joku vuosi sitten hän ja Henry erosivat kun ukko oli flirttaillut naispuolisille pidätetyille ja 
Sue alkoi epäillä, että ukko saattaisi harrastaa seksiä putkassa. Sen tämä tuhahtaen kiisti mutta 
epäilyssä saattaisi olla perää. Jo flirttailut ovat Suelle liikaa. Eron jälkeen Henry muutti Worthingtoniin, 
jotta voisi aloittaa uuden elämän ilman Sueta. Totta kai lapset ovat tervetulleita käymään isänsä luona. 
Eron jälkeen Sue päätti olla vain kaveri entisen aviomiehensä kanssa koska heillähän on kaksi lasta. 
Onneksi Paxton ja Pixie ovat aikuisuuden kynnyksellä.  
Brainerdista ei olisi kovin pitkästi Raspberry Towniinkaan eli kaupunki vaikuttaa sopivalta.  
 
Koulusta George sai pedagogiltaan pahvisen nuoren pojanviikarin muotokuvan. Kyseessä on vanha 
kalenteritausta, ja muotokuva esittää eurooppalaisklassikkotarinaa Urho Kukkolasta. Tarinassa Urho 
on hyvin villi, melkein kuin George ja juuri sitä May-Alice tahtoi vihjata, jotta George olisi rauhallinen ja 
tottelevainen oppilas Minnesotan koulussa. Näin hän kirjoitti pahvisen muotokuvan taakse.  
Heti kun Ann ja Alex olivat nähneet muotokuvan, niin silloin heitä nauratti kun muistivat Urho Kukkola 
tarinan. Ann sanoi pojalleen, että tämän pitää olla kiltisti uudessa koulussa tai muuten lasten. ja 
nuorten psykiatrian sedät ja tädit tulevat piikkeineen.   
 
Muuttopäivänä eli heinäkuun alussa oli kova helle. Hiki virtasi ihan solkenaan kun he kantoivat 
muuttoautoon huonekaluja sekä laatikoita. Parisängyn he veivät kierrätykseen kun se oli monta vuotta 
vanha ja haisi lapsen kuselle. Perillä Brainerdissa he ostavat uuden sängyn. Siellä on osuva niminen huonekalukauppa; Alex Furnitures, josta Alex on tietenkin ylpeä. 
 



Kun valtava viininpunainen muuttoauto peruutti Tunehomeroad 60:een, niin silloin George juoksi tien 
yli kertomaan äidilleen, että nyt muuttoauto saapuu. 
 
Ann oli kahvittelemassa Wernerin ja Ariellen uudessa asunnossa, jonne he ovat äskettäin muuttaneet 
kun entisen talon he myyvät. Werner osti vastapäätä olevan talon, se jossa on Mexicohill’s Grocery 
kauppa. Werner suunnittelee rakentaa kellariin minikylpylän josta vuokralaiset voisivat varata 
kylpyaikaa.  
 
Muuttoautonkuljettajalla oli uskomattoman karvainen rinta, joka huvitti Georgea. Jälkikäteen hän 
vitsaili, että sitten isona hänestä tulisi muuttoautonkuljettaja ja kasvattaisi samanlaiset rintakarvat. 
Alex valisti poikaansa, että rintakarvat kasvavat jos nukkuu ilman paitaa. Tästä tulee Georgelle 
melkoinen saavutus koska hänellähän on läskirumba; kuvittelee olevansa lihava eikä halua näyttää 
paljasta vatsaa. Miten sitten pystyisi nukkumaan ilman paitaa, on George Brickhill monesti iltaisin 
pohtinut.  
 
Kun kaikki tavarat olivat muuttoautossa, niin silloin he lähtivät ajamaan kohti uutta kotikaupunkia 
nimeltä Brainerd. Viihderobotti on huolellisesti pakattuna pehmustettuun laatikkoon.  
Vähän ennen muuttopäätöstä Ollie ja Helga yrittivät pelotella heitä muuttamasta takaisin Minnesotaan, 
että siellä saattaisi äkäiset republikaanit nousta valtaan ja alkaa aseella lukea lakia. Tietenkään Alex ja 
Ann ei moista usko. Ihan yhtä hyvin republikaanit voisivat nousta valtaan myös Etelä-Dakotassa.  
Vastikään Etelä-Dakotassa on ollut vallassa republikaani-ystävällinen senaattori nimeltä Ozzy Palm, 
joka kuuluu Minnesotan Workers Partyyn, mutta viime vaaleissa puolue hävisi vaalit ja voittajaksi tuli 
Coalitions Party sekä sen tukipuolueet. Todennäköisesti seuraavissa vaaleissa Ozzysta tulisi jälleen 
senaattori eli republikaanihyökkäys olisi todennäköisempää Etelä-Dakotassa kuin Minnesotassa, 
kuten Alex selitti isälleen.  
Minnesotan poliitikot pitävät hyvät välit liittovaltion molempiin suurpuolueisiin niin, ettei kummastakaan 
tarvitse tulla ärhentelemään. Tätä poliittista järjestelmää kriitikot kutsuvat Minnesotaistamiseksi.  
 
Brickhillit ajoivat valtatie 90:tä lähelle Minneapolisia josta he kääntyivät pohjoiseen kohti Brainerdiä.  
Matkalla he pysähtyivät eräässä suurmyymälässä ostamaan ruokaa sekä uuden espressokeittimen 
kun entinen veteli viimeisiään.  
Muuttoauto ajoi eri reittiä koska sen piti hakea toinenkin muuttokuorma. Muuttoautossa oli perävaunu 
eli tyypillinen amerikkalainen jättirekka.  
 
Brickhillit saapuivat ennen muuttoautoa Brainerdiin ja he alkoivat huolestua, että näkeekö enää 
koskaan tavaroita. Viikon kuluttua muuttoauto saapui vihdoinkin niin, että tavarat saatiin paikoilleen. 
Ensimmäinen huonekalu oli uusi parisänky, jossa viikon ajan kaikki neljä perheenjäsentä nukkui kun 
se oli ainoa sänky.  
Kerrostalolähiö johon he muuttivat, on vastavalmistunut Cubahillin kaupunginosa. Siellä on 
biokaasuyhtiön työsuhdeasuntoja. Alex sai töitä paikalliselta biokaasuyhtiöltä. Annille ei ollut töitä ja 
joutui kortistoon.  
 
Georgen uusi koulu sijaitsee jonkin matkan päässä Oldhillin kaupunginosassa, jonne hänelle 
järjestettiin taksikuljetus koska koulumuoto on erityiskoulu. Hänellä on matemaattisia vaikeuksia.  
Erityiskoulupuolisko sijaitsee Oldhillin koulun yläasterakennuksen takana. Erityiskoulu on nimeltä 
Moundschool. Siellä hän viihtyi erittäin hyvin ja alkoi huomattavasti rauhoittua ja alkoi opiskella 
kertotaulua apupedagogi Minin kanssa. Luokanvalvoja on Heidi eli mummin kaima.  
Usein George tapaa istua apupedagogi Minin kanssa pienessä varastohuoneessa opetellen 
kertotaulua. Huoneessa on punainen pomppupallo, joka kiehtoo Georgea niin, että on pakko välillä 
pomppia.  
 
Samalla koulutaksilla kulkee luokkakaveri Nikolai, jota George hetken mielijohteesta puraisi 
käsivarresta ja murisi kuin vihainen rakki. Tästä Nikolai kertoi Georgen äidille seuraavana aamuna 
taksia odotellessa, jolloin Ann murahti: ”Hell no boy, ihmiset eivät pure vaan vihaiset koirat!”  
Tästä lähtien George ei enää tohtinut lausua luokkakaverinsa nimeä koska siitä hänelle tulee mieleen 
impulsiivinen puraisu. Hän ei tohdi myöskään lausua nikotiinia koska siitähän ajatukset assosioituvat 
Nikolaihin. Nikotiinin sijasta hän tarvittaessa mainitsee vain ninniini myrkyn, josta ei ole mitään assosiaatioita nikotiiniin. Koulussa hän alkoi kutsua Nikolaita Tobaccokiksi, joka huvitti Nikolaita sekä 
pedagogeja. Hän alkoi nimetä muita luokkakavereita uudelleen ja nimet hän haki entisestä koulusta 
Rapid Cityssä. Kaikki pitää kovasti Georgesta koska tämä on hyvin hauska, pellemäisen hauska.  



Ann yritti turhaan totuttaa nuorimmaista lasten päiväkerhoon. Heti kun äiti oli lähtenyt, niin Justin alkoi 
itkeä porata. Ann ei päässyt edes alakerrassa olevaan Coop Livelihoodiin kun poika alkoi itkeä eikä 
suostunut jäämään päiväkerhoon. Ann ajatteli itse mielessään, että mikä kumma pentuja oikein 
vaivaa; ensimmäisen synnytyksessä oli jotain ongelmia mutta nuorimmaisen synnytys meni hyvin 
mutta nyt myöhemmin ongelmat alkavat kun tämä ei suostu jäämään päiväkerhoon edes kaupassa 
käynnin ajaksi. 
 
Ruokakaupan vieressä on Postcenter, robottiparturi sekä automaattikioski. Nyt syksyllä oli 
ostoskeskuksen avajaiset, jolloin laitettiin lapsille laatikon, josta sai ottaa ilmaiseksi lelun. Georgelle ja 
Justinille ei riittänyt muuta kuin kiikarit ja jättikampa. Monesti jälkikäteen Alex nauroi kammalle, että 
ilmiselvästi se on republikaanien kotkotuksia kun isosuisilla politiikoilla on iso pää eikä pikku kampa 
riitäkään.  
 
Brainerdissä Brickhillit eivät tunne ketään. Muutaman kerran Alexin työkaveri Larry tapaa tulla kylään 
robottivaimonsa kanssa. Robottivaimo ei ole vielä valmiiksi ohjelmoitu. Siihen pitää lisätä 
sanavarastoa sekä seksitoiminto tekovaginoineen. Muuten robotti on mukava akan korvike kun Larry 
ei onnistu löytää sitä oikeaa.  
 
Usein viikonloppuisin Brickhillit käyvät Duluthissa Suen luona kylässä ja myös Sue on käynyt monesti 
Brickhilleillä kun vihdoinkin he asuvat lähempänä. 
Sue asuu lapsineen pienessä kerrostaloasunnossa, jossa on kolme huonetta ja keittiö. Ennen 
avioeroa hän asui poliisilaitoksen työntekijöiden työsuhdeasunnossa poliisitalon takana.  
Tämä nykyinen asunto on viihtyisämpi, kun talokin on uudempi.  
 
Muutaman kerran Sue lapsineen tapasi tulla kylään huippunopealla luotijunalla. Brickhillit hakivat 
heidät Brainerdin matkakeskukselta.  
 
Viikkoa ennen joulua Brickhillit voittivat paikallisen nettilehden jouluarpajaisissa jättikinkun ja lisäksi 
Alex sai töistä ison jouluruokapaketin paljon herkkuja kuten esimerkiksi hanhenmaksapalleroita, 
kalkkunaa, minisalamia, silliä sekä paljon muuta herkkuja. Sillistä nautti ainoastaan Alex ja Ann koska 
lapset eivät tykkää kalasta. Erityisesti Georgella on vaikea kalakauhu, joka alkoi luultavasti silloin kun 
hauki tarttui isää peukalosta. 
 
Aatonaattona Alex kävi ostamassa joulukuusen. Hänellä oli epäonnea kun parhaimmat kuuset oli 
myytyloppuun ja hänelle jäi vain pieni laiha kuusenranki. Jälkikäteen hän ja Ann nauroivat 
kuusenrangille, että se taisi olla brainerdiläistä jouluhuumoria.  
Aikaisempina jouluina Alex ja Werner ovat käyneet kuusivarkaissa jonkun ökyrikkaan puutarhassa ja 
pöllineet hopeakuusia. 
 
Jouluaattona eteläminnesotalainen Worthington julistaa joulurauhan ja siitä on tullut perinne ihan kuin 
kaukaisen eurooppalaisen Turun joulurauhanjulistus. Idea tulee juuri Turusta.  
Worthingtonin joulurauhajulistus televisioitaan ympäri Yhdysvaltoja.  
Alkuillasta tuli joulupukki, joka oli Alexin esimies Kristoff, joka antoi paljon hienoja joululahjoja. Alexille 
hän antoi bonuslahjaksi kirjekuoren, joka sisälsi ison tukon dollareita. Kristoff halusi näin palkita 
biokaasuyhtiön ahkerimman duunarin ilman, että muut työntekijät saisivat tietää.  
 
George sai paljon joululahjoja kuten esimerkiksi radio-ohjattavan lentokoneen sekä 
piirustusapuvälineen nimeltä piirustikku.  
Justin sai myös paljon lahjoja kuten esimerkiksi leikkiautoja sekä leikkikalikoita, joita voi kiinnittää 
legomaisesti yhteen.   
Alex sai joululahjaksi uuden hienomman DAB-radion, josta sai kuulumaan jopa Etelä-Dakotan ja 
Raspberry Townin radiokanavat. Raspberry Townin paikallinen radioasema nimeltä Radio Echo.  
Minnesotassa on kaksi julkisenpalvelun radiokanavaa Radio Minnesota, Radio Parallel.  
Etelä-Dakotassa on kolme julkisen palvelun radiokanavaa; Radio1, Radio2 sekä Radio3. Radio2 
kanavalla on joka alkuilta ajankohtaisohjelma Today Minnesota Minnesotan murteella.  
Ann sai joululahjaksi lukulaitekeittokirjan, jossa on monta hyvää ruokaa. 
 
 
 



 
Tammikuussa 2980 Brickhillit päättivät muuttaa takaisin Etelä-Dakotaan. He eivät kuitenkaan muuta 
takaisin Rapid Cityyn koska sehän olisi noloa kun puolenvuoden kuluttua he palaavat takaisin. He 
muuttavat Etelä-Dakotan pääkaupunki Pierreen.  
Sieltä Alex sai töitä kuorma-autoverstaalta. Ann sai töitä Dakota mopedien moottoritehtaalta, josta 
valmiit moottorit lähetetään Rapid Cityn tehtaalle asennettaviksi.  
 
Ennen muuttopäätöstä he kävivät tutustumiskäynnillä Pierressä ja samalla kysyivät työpaikkoja. Alexin 
ja Annin hyvillä työtodistuksilla työpaikka myönnettiin.  
Alex vitsaili, että tästä lähtien he alkavat kutsua Brainerdia kirosanana, ihan hieno kaupunki mutta se 
jokin muuttui, ehkä tuttavat ja Annin työpaikka.  
 
George sai koulusta Brainerd City nimisen lukulaite-esitteen, johon Alex uhkasi pyyhkiä takapuolensa 
jos lukulaite olisi hänen näköetäisyydellä. Tietenkään lukulaitteessa ei ole Serlan pehmoa. 
  


