
Tammikuussa 2980 Etelä-Dakotan pääkaupunki Pierren kerrostalolähiö Renna. 
Nelihenkinen Brickhillin perhe on muuttamassa kuusikerroksisen talon ylimpään kerrokseen. Talo on 
harmaa pitkulainen betonirakennus eli ei kovin viihtyisä. Kuudennesta kerroksesta on sentään hyvät 
näköalat kolmeen ilmansuuntaan, sillä asunto on talon päädyssä. Päätyikkunasta näkee vain viereisen 
talon päätyseinän. Talojen välistä menee poikki katu Leafmeadowroadilta Outlanderstreetille, joka on 
katu etummaisten ja takimmaisten talojen välissä.  
Leafmeadowroadille pääsee alueen päätie Rose-Mary Andrewson roadilta. Renna lähiön keskellä, 
päätien varrella, on ostoskeskus, jossa on kaksi ruokakauppaa, automaattikioski, robottiparturi, 
eläinkauppa Renna Zoo sekä moskeija sekä kristillinen kirkko.  
 
Lähiön nimestä perheen vanhimmalle pojalle tulee mieleen Jenna serkku koska hänellä on 
vilkasmielikuvitus ja hänen päänsä koko ajan runoilee uusia sanoja. Ehkä hänessä on kirjailijan 
ainesta. Syksyllä hän täytti 10vuotta ja on jo huomattavasti rauhoittunut mutta yhä voi saada 
kummallisia impulsiivisia älynväläyksiä. 
 
Kun Brickhillit olivat asettuneet tähän uuteen kotikaupunkiin, niin silloin George kävi isän kanssa 
ilmoittautumassa uuteen kouluun, joka sijaitsee aivan kotitaloa vastapäätä, alueen päätien toisella 
puolen. Leafmeadowroadin ja päätien risteyksessä on Brandoilin huoltoasema, joka on 
eurooppalainen huoltamoketju. Enää harva auto käyttää fossiilisia polttoaineita, sillä biokaasuautot 
ovat yleistyneet. Brickhilleillä on sininen Rolls Royce henkilöauto, joka käyttää myös biokaasua.  
 
Koulu, johon George ja Alex menivät, on kaksikerroksinen punatiilinen rakennus joka kantaa alueen 
nimeä. Renna Schoolin kansliassa selvisi, että täällä on vain yläaste, ja George käy vasta kolmannella 
luokalla. Hänet neuvottiin Cairnhillin kouluun, joka on mäenharjalla alueen takimmaisena  
Burn-beatenroadin päässä. Brickhillin talolta kouluun pääsee parhaiden jyrkkää mäenrinnettä 
kiipeämällä. Mäenrinteen yläpuolella on leikkikoulu Rennahigh Playschool. Cairnhillin kouluun pitää 
kiivetä mäenrinnettä yläviistoon, jolloin tulee koulurakennuksen, liikuntasalin sekä rugbykentän väliin.  
Koulu on matala yksikerroksinen hieman parakkimainen keltatiilinen rakennus, melko viihtyisän 
näköinen.  
George ja Alex menivät Cairnhillschooliin ilmoittautumaan. Sinne on turvallisempi mennä kun ei 
tarvitse ylittää alueen päätietä.  
Isä ja poika menivät koulunkansliaan, josta heidät opastettiin erääseen luokkahuoneeseen, jossa oli 
menneillään ympäristöopintunti. 
 
Siellä oli noin kolmisen kymmentä oppilasta sekä kaksi naispedagogia; pitkäsuoratukkainen Brigitte ja 
lyhythapsutukkainen Anne.  
Brigitte toivotti Georgen tervetulleeksi Cairnhill Schoolin kolmanteen luokkaan ja opasti hänet vapaan 
pulpetin luokse. Pulpetin etuosassa on valotaulu johon pedagogi ohjelmoi Georgen nimen, jotta 
luokkakaverit oppisivat tuntemaan hänet.  
Näin aluksi Alex istui poikansa vieressä jotta tämä tottuisi uuteen ympäristöön. Parhaillaan 
keskusteltiin kuukausista sekä vuodenajoista. 
 
Lähes päivittäin koulu- ja kotimatkalla samaa luokkaa käyvä Michael Archipelago tapaa töniä ja potkia 
niin, että Georgelta on lähellä päästä itku mutta hän on päättänyt näytellä kovaa jätkää ja pitää itkut 
mahassa. Hän ei ole kertaakaan koulussa itkenyt eikä aio itkeä tässä uudessa koulussa.  
Joskus hän oli itkevinään jotta kiusaaja jättäisi hänet rauhaan mutta se ei oikein toimi. Hän ei halua 
lyödä takaisin, koska se ei sovi hänen luonteelle.  
 
Eräänä maaliskuisena päivänä kun luokalla oli ranskaa ja tunnin alussa oppilaat kokoontuivat pieneen 
väliaikaiseen käytävähuoneeseen, joka oli muodostettu korkeista kaapeista, niin silloin Michael alkoi 
haukkua Georgea lättynaamaksi ja läskipääksi. George antoi sanojen mennä toisesta korvasta sisään 
ja toisesta ulos. Michaelia alkoi ottaa pattiin kun tämä uusi poika ei mitenkään reagoi 
haukkumasanoihin ja yritti kaikkensa jotta George menettäisi malttinsa: "Hi George or what is your 
name, sillä paikalla jossa nyt istut, on ollut aiemmin eräs rupikonna, jolta ruvet ja näppylät irtoilivat." 
George katseli lattioille ja puisteli päätään: ”Ugh let!” Sitten kiusaaja alkoi taas haukkua häntä 
lättynaamaksi ja läskipääksi. Juuri silloin mustapartainen miespedagogi Kale Angeles käveli käytävällä 
ja kuuli haukkumasanat ja kurkisti luokkahuoneeseen rullasermin takaa: 
"Who is a meathead and where it exists?" Michael osoitti Georgea. Kale oletti Georgen sanoneen 
nämä haukkumasanat ja komensi hänet kansliaan. George ei käsittänyt, että mistä häntä syytetään 
kun ei ollut tehnyt ja sanonut mitään sopimatonta. 



Kale kertoi Brigitelle, että George on ollut ilkeä. George yritti selittää, ettei tehnyt ja sanonut mitään 
mutta pedagogit eivät kuunnelleet häntä. Brigitte soitti Georgen äidille, että poika on ollut tuhma.  
Hän kertoi myös, ettei tämä tiedä miksi hän oli ollut tuhma. George istui pedagoginsa vieressä ja oli 
ihan äimän käkenä. Hänestä tuntui painajaismaiselta; häntä syytetään jostain, jota hän ei ole tehnyt. 
Hän tunsi vahvaa inhoa Kalea kohtaan. Hän ajatteli itsekseen, että nyt olisi laserleikkurille hommia.  
Hän joutui syyttömänä jälki-istuntoon. Hän ei ollut yksin vaan jälkkärissä oli myös muita 
luokkakavereita joiden joukossa Michael. 
George sai lähteä kotiin muutamaan minuuttia aikaisemmin ja kuiskasi pedagogille, että tämä 
päästäisi Michaelin muutamaa minuuttia myöhemmin jotta saisi etumatkan. Pedagogi lupasi tehdä niin 
mutta heti kun George oli kääntynyt nurkan taakse niin silloin hän huomasi, että perhanan pedagogi 
olikin päästänyt kiusaajan aivan liian aikaisin ja sitten töniminen jatkui.  
Michaelin seurassa oli luokkakaveri Tommy Blackson joka vaikuttaa rauhalliselta ja sanoi kaverilleen: 
”Giving George to be left alone!” Michael ei kuullut kaverinsa pyyntöä antaa George olla rauhassa 
koska oli niin keskittynyt kiusaamiseen. Hänelle kiusaaminen on eräänlainen harrastus. 
George sanoi kiusaajalleen, että kuuliko hän mitä Tommy sanoi, johon Michael tuhahti, ettei lyö 
kaveria. Hän kuuli ja käsitti Georgen sanat väärin. Ehkä väärinkäsitys johtuu Georgen  
Pohjois-Minnesotan murteesta.   
Kiusaaminen tapahtui ainoastaan tässä koulun ja ensimmäisen kerrostalon välisessä jyrkässä 
mäenrinteessä.  Aivan mäenharjalla on keltainen parakkimallinen leikkikoulu jossa muutama päivä 
sitten oli ollut raju tulipalo mutta onneksi silloin rakennus oli tyhjillään. Nyt leikkikoulun pihalla lojuu 
vanhoja nokisia vessanpyttyjä ja pesualtaita.  
Michael retuutti Georgea mäenharjalle ja potkaisi häneltä jalat alta ja yritti työntää hänen päätä 
vessanpönttöön mutta George sai viime hetkellä otteen kiusanhengen jalasta ja nipisti niin, että tältä 
pääsi voihkaisu ja päästi otteen. George tönäisi kiusaajan päin rinnettä joka paiskautui päin rinteen 
yläosassa kasvanutta mäntyä ja sitten George lähti pinkomaan mäenrinnettä alas jotta saisi 
etumatkan. Michael huusi perään: "Tomorrow will be beaten!” George vilkaisi olan yli ja samalla juoksi 
kohti kotitaloa. Loppumatkan hän käveli kun kiusaaja luovutti siltä päivältä. 
 
Michael asuu kerrostalossa joka on aivan mäen alapuolella. Joka kerta hän lopettaa kiusaamisen kun 
he ovat tulleet mäen alapuolelle mutta seuraavana päivänä töniminen jatkuu. Näköjään hänelle 
kiusaaminen on eräänlaista viihdettä, jotta kotimatka sujuisi rattoisammin. 
 
Lukemattomia kertoja George on pohtinut, että jos ottaisi kouluun mukaan laserleikkurin jotta saisi olla 
rauhassa, muttei kuitenkaan halua ketään satuttaa, ei edes kiusaajaa.  
  
Kun George tuli kotiin, niin silloin ei ollut ketään kotosalla sillä äiti oli hakemassa Justinia 
lastenparkista, jonne pikkulapset viedään vanhempien vuoronvaihdon ajaksi. Parkki on Saltforestin 
kerrostalolähiössä.  
 
George istahti keittiönpöydän ääreen. Äiti oli ostanut hänelle uuden piirustuslukulaitteen koska entisen 
sisäänrakennettu akku on melkein lopussa niin, ettei yhdellä latauksella pitkään pysty piirrellä.  
Piirustuslaitteen päällä komeilee olympiamaskotin kuva; valtava ruskea nalle sekä kullanvärinen teksti:  
Moscow Olymbic games 2980. Parhaillaan on menossa talvi olympialaiset. Samannäköinen nalle kuin 
vuoden 1980 olympialaisissa.  
Tällä kertaa mukana on myös USA. Venäjä on tätä nykyään maailman kehittyneimpiä valtioita.  
USA on jäämässä kehityksestä jälkeen. Jotkut osavaltiot alkavat vaatia itsenäisyyttä. Texasin 
osavaltio on äänekkäämmin vaatinut eroa liittovaltiosta koska he haluaisivat itse pitää rahansa ja 
öljynsä. Havaiji on jo irrottautunut liittovaltiosta ja sillä menee jo melko hyvin. 
Etelä- ja Pohjois-Dakotassa sekä Minnesotassa on heräämässä kansallistunne. Saa nähdä mihin 
tämä johtaa. Moni tavallinen kansalainen ei usko, että USA hajoaisi. Havaijia pidetään poikkeuksena 
koska saarivaltiohan sijaitsee kaukana keskellä valtamerta. 
 
Georgea hieman säälittää kun äiti passaa häntä ja hän itse on jälki-istunnossa. Hän ei todellakaan 
käsitä miksi hän oli jälki-istunnossa. Oliko hän todella ollut tuhma vai ei? Ehkä hän on ollut tuhma kun 
pedagogi niin väittää.  
 
Kun kevät aurinko alkoi lämmittää, niin Georgelle iski hamsteri villitys. Hän alkoi säästää viikkorahoja 
kultahamsteriin. 
Vanhemmat aikovat ostaa omakotitalon aivan lähistöltä. Jostain syystä muutto pitkittyi ja Georgelle 
kertyi hamsteri rahat tuplasti. 



Ann ehdotti pojalleen, että mieluummin tämä ostaisi taskukokoisen viihderobotin, sillä hän on aivan 
liian lapsellinen ottaakseen vastuuta elävästä olennosta. Viihderobotti olisi paljon halvempi kuin 
hamsteri. George kysyi itkukurkussa äidiltään, että mitä hän sitten tekee kadulta löytämälleen 
hamsterin häkille, johon Ann vastasi: ”Yo, sä voisit puhdistaa häkin ja sitten laittaa nettiin myynti-
ilmoitus, jolloin saisit mukavat rahat viihderobottiin.” 
George ryhtyi tuumasta toimeen ja alkoi viilata häkkiä parvekkeella. Siitä tuli kuin uusi. 
 
Eräänä kevätpäivänä kun George oli jälleen viilamassa häkkiään tai paremmin sanoen tulevan 
kaninhäkkiä, niin silloin hän kuuli alakerran parvekkeelta kummaa säkätystä. Hän kurkisti kaiteen yli 
nähdäkseen, että mitä siellä tapahtuu. Hän näki punatukkaisen latino naisen. Hetken mielijohteesta 
hän sylkäisi suoraan naisen päälaelle, jolloin nainen rivakasti käänsi päänsä ylöspäin nähdäkseen 
mistä se klimppi tuli. George perääntyi ja meni hissukseen leikkihuoneeseen. 
Justin oli äidin kanssa keittiössä ruuanlaitto puuhissa. 
Hetkisen kuluttua ovikello soi ja Justin meni avaamaan, kun oletti sen olevan leikkikaveri Angie Sand. 
Oven takana ei ollutkaan leikkikaveri vaan hyvin kiukkuinen latino nainen, joka luonnollisesti luuli 
Justinin sylkeneen hänen päälle mutta onneksi hänellä oli alibi; hän on ollut koko ajan keittiössä äidin 
silmien alla.  
Nainen säkätti huonolla englannilla ja sanojen välissä oli runsaasti espanjalaisia kirosanoja. Ann meni 
ulko-ovelle ja pahoitteli poikansa sylkemistä ja lupasi tälle pitää saarnan. Kun nainen oli mennyt 
kotiinsa, niin silloin Ann meni vihaisena leikkihuoneeseen ja sanoi vanhimmalle pojalle, että saa olla 
laitimmainen kerta kun hän sylkee ihmisten päälle. Georgelta pääsi hillitön itku joka on sama kuin 
anteeksi pyyntö ja katumus. Ann jatkoi: ”Kiitä onneasi, ettei isä ei ole kotona… varmasti isäsi olisi 
hyvin, hyvin vihainen!”  
Yöllä kun Alex oli tullut kotiin, niin silloin Ann kertoi tavalliseen tapaansa päivän tapahtumista. Kun hän 
oli kertonut sylkemisjutun, niin silloin Alex raivostui: "Jos mä olisin ollut kotona, niin silloin se poika olisi 
kyllä saanut mennä alakertaan pyytämään anteeksi sekä pesemään sen akan puseron!" 
Aamulla Alex oli jo rauhoittunut eikä vaatinut poikaa mennä pyytämään anteeksi koska hänellä on 
hieman muukalaisvihamielisiä kujeita. 
 
Toukokuussa eräänä viikonloppuna Kenneth ja Rebecca tulivat kylään koska he eivät aiemmin olleet 
käyneet Pierressä ja nyt siihen oli hyvä syy. 
Samana iltana Alex ja Kenneth nauttivat runsaasti alkoholipitoisia juomia ja loppuillasta he olivat melko 
lailla huppelissa. He yrjösivät alas parvekkeelta. Jonkun verran oksennusta meni alakerran 
parvekkeen kaiteelle. 
Annia hirvitti jos se nainen tulisi taas päpättämään, että nyt heidän parvekkeelle jopa yrjötään. 
Onneksi nainen ei tullut. Todennäköisesti hän huomasi, että tällä kertaa asialla oli aikuiset humalaiset 
miehet joilla saattaa olla rasistisia taipumuksia.  
 
Seuraavana päivänä George ja Justin leikkivät serkkujensa kanssa. He leikkivät hissillä kunnes Ann 
oli huomannut ja komensi pennut ulos leikkimään.  
Talon takana on tietyökuoppa joka menee Outlanderstreetin poikki. Tien kohdalle oli laitettu rautainen 
ajosilta jotta autot pääsisivät yli. 
 
Mike meni sillan alle ja työnsi kepin reiästä. Juuri silloin sillalla käveli miehiä, jotka katsoivat monttu 
auki kun keppi nousee reiästä. He alkoivat makeasti nauraa keskenään: 
"Yo, just like dick rises from pussy!" johon toinen: "Oh, it’s the kids!" ja loivat katseen Georgeen, joka 
tämä oli lähinnä. Georgea nauratti miesten kommentti. 
 
Silloin tällöin Georgen luokkakaveri Paxton Paddock tuli kylään. Useimmiten he katsoivat kotivideoita 
Brickhill’s Screen nettisivustolta. Paxtonista oli kiva nähdä millaista on Rapid Cityssä sekä 
Brainerdissa. Joskus he katsoivat tietokoneanimaatioita sekä vanhan klassikon nimeltä Mr. Bean, joka  
muistuttaa melkoisesti erästä julmaa meksikolaista diktaattoria joka vaikutti 2930-luvulla.  
Diktaattori oli eräs Arthur Hilander ja hän muistutti todella ulkonäöltään hyvin paljon Mr. Beaniä eikä 
ollut yhtään hauska eikä kiltti koska teloitti tuhansia toisinajattelijoita. 
Muutaman vuoden kuluttua kansa nousi Arthuria vastaan jolloin hän pakeni vaimonsa Eva Greyn 
kanssa bunkkeriin, jossa he tekivät itsemurhan laserleikkurin kanssa, ettei joutuisi vankilaan. 
Tätä nykyään Meksiko on Keski-, Etelä-, ja Pohjois-Amerikan talousveturi. USA on jäämässä 
kehityksessä jälkeen koska Meksikosta tulee koko ajan parempia keksintöjä. Moderni sanonta 
kuuluukin, että kaikkea ne meksikolaiset keksii.  



Meksikossa valmistetaan useita autoja joista suosituimmat ovat Carro de las personas Coche, jonka 
lyhenne on vain Carro. Toinen loistokkaampi automalli on ATM, joka tulee sanoista Acapulco Taller 
Motor, jonka tehdas on Acapulcossa.  
 
Eräänä kevätpäivänä Georgen kummit, Arielle ja Werner perheineen tulivat käymään Pierreen. 
Kun ovikello soi, niin silloin Georgen housuun pujahti pupu ja hän piiloutui makuuhuoneen komeroon. 
Arielle ihmetteli, että missä kummilapsi oikein kummittelee. Ann naurahti häpeille, että se taitaa olla 
tuolla makuuhuoneenkomerossa ja johdatti vieraat makuuhuoneeseen ja avasi kaapinoven, josta 
poika kömpi ulos ja nauroi. 
 
Alex ja Ann käyttivät vieraita pienellä junamatkalla. He kävivät Log isle nimisellä kauppakeskuksella, 
jonne pääsee Rennasta paikallisjunalla. Logisle sijaitsee Pierrestä pohjoiseen, jossa Alexin ja Annin 
perhe usein tapaa käydä viikko-ostoksilla. Kauppakeskuksen sisällä seistään liukuhihnoilla.  
 
Junamatkan aikana Georgelle iski nuhakuume ja seuraavan päivän hän oli pois koulusta. Iltapäivällä 
apupedagogi Anne tuli häntä katsomaan, jolloin Georgea alkoi ujostuttaa. Hän makasi aivan 
tulipunaisena isän ja äidin vesisängyn päällä ja söi hedelmäpastilleja. 
 
Toukokuun lopulla Georgen luokka teki pienen retken Esco pillowin eläintarhaan. Esco Pillow on 
keskisuuri kaupunki, jossa on paljon teollisuutta. Kaupungissa asuu paljon minnesotalaisia ja sen 
vuoksi sinne on perustettu suuri minnesotalainen koulu. 
 
Nyt kolmannella luokalla George näki ensimmäisen kerran Karate-esityksen, joka oli koulun 
liikuntasalissa. Kaksi Karatemestaria näytti taitojaan. Georgesta mahtavinta oli se kun he löivät 
puulevyn kahtia. Kotona hän yritti lyödä halki leikkuulautaa mutta turhaan. Käsi vain kipeytyi eikä 
leikkuulautaan tullut naarmuakaan.  
Liikunnasta George ei vieläkään pidä. Tässä koulussa vieläkin vähemmän, koska pukuhuoneessa 
Michael tapaa kiusata. 
Erään liikuntatunnin jälkeen suihkuhuoneessa Michel kehotti Georgea kuoria esinahkaa, ettei terska 
hautuisi. Hän väitti, että hänen esinahka jouduttiin leikkaamaan esiin. Tietenkään George ei tällaiseen 
usko. Hän antoi kiusaajan sanat mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. 
Yhtäkkiä Michael kaatoi Georgen suihkuhuoneen kivilattialle ja tarttui pippelistä ja alkoi sitä vetää. 
George huusi kuin sikaa tapettaisiin, mutta huuto hukkui veden kohinaan. Hän kuuli kovissaan 
harhaäänenä tyttömäistä huutoa, vaikkei poikien suihkuhuoneessa ollut yhtään tyttöä.  
Sitten kiusaaja näki vesiletkun ja laittoi sen päälle ja alkoi suihkuttaa jääkylmää vettä Georgen päälle, 
joka yritti paeta suihkuhuoneesta, muttei onnistunut. Sitten kiusaaja kaatoi hänet uudestaan ja veti 
häntä jaloista liikuntasalin puolelle ja sitten veti hänet tyttöjen pukuhuoneeseen, jossa hän sanoi 
luokan kovimmalle pimulle: ”Here you will get the boy, with whom you can fuck!” 
Vaaleatukkainen tyttö riisui heti housunsa ja alkoi survoa Georgen pystyssä olevaa pippeliä 
pimppiinsä. George huusi täyttä kurkkua niin, että huuto kuului liikuntapedagogin huoneeseen, joka on 
pukuhuoneiden välissä, ulko-ovien yhteydessä. Ruskeakiharatukkainen nuori naispedagogi meni 
tyttöjen pukuhuoneeseen katsomaan, että mikä on hätänä. Hän jäykistyi kun näki mitä oli 
tapahtumassa.  
Hän otti tyttöä niskasta ja vei hänet omaan huoneeseen ja soitti kasvatusviranomaiset, jotka tätä 
nykyään hoitavat lasten- ja nuortenrikollisuutta. Se on eräänlainen nuorisopoliisi, jolla on hyvin paljon 
valtuuksia. 
Sitten pedagogi haki alastoman Georgen huoneeseensa ja kehotti olla peseytymättä ja pukeutumatta, 
jotta pystyttäisiin ottamaan DNA-näytteet. 
Jonkin ajan kuluttua tulikin kaksi suurikasvuista miestä kantaen kannettavaa laboratoriota, jolla otettiin 
Georgen iholta näytteet, että onko kyseessä raiskaus vai tavallinen kiusaaminen.  
Kasvatusviranomaiset tekivät johtopäätöksen, että kyseessä on törkeäkiusaaminen, joka täyttää 
raiskaamisen kriteerit.  
Tyttö joutui vaihtamaan koulua. Hänet passitettiin tarkkailukouluun, jossa joutuu myös asumaan. Lähin 
tarkkailukoulu sijaitsee Missouri-joen mutkassa, Pierrestä pohjoiseen.  
 
Michaelinkin sormenjälkiä löytyi Georgen iholta ja hän sai mojovan varoituksen; jos kiusaaminen 
jatkuu, niin silloin myös hän joutuu tarkkailukouluun, joka on eräänlainen lasten- ja nuorten 
vankeinhoitolaitos. Tästä lähtien hän ei enää uskaltanut kiusata Georgea, ei ainakaan yhtä paljon.  
 



Välitunneilla George tapaa seistä koulunhenkilökunnanhuoneen ikkunan takana ja katsoa sisään. 
Hänestä on mukava katsoa kun pedagogit juovat kahvia. 
Aluksi eräs pedagogi nimeltä Mille, pelleili ikkuna läpi Georgelle, mutta muutaman viikon kuluttua hän 
väsyi kun jok’ikinen välitunti ikkunasta katsoi sama pulleaposkinen pärstä. 
Georgen pedagogi kehotti olla enää katsomasta ikkunasta koska se häiritsee pedagogien huilaamista. 
 
George antoi pienen risun pätkän luokanvalvojalleen ja käski antaa sen Millelle. Hän sanoi, että se on 
taikasauva. 
Brigitte antoi taikasauvan kollegalleen, joka päätti heti kokeilla sitä kun pojan pärstä ilmestyisi 
ikkunaan. Eikä aikaakaan kun Georgen naama ilmestyi henkilökunnanhuoneen ikkunaan, jolloin Mille 
heilautti taikasauvaa sanoen: "Abracadabra, chili rimbsis Go away!” jolloin George poistui ikkunasta ja 
Mille naurahti Brigittelle sekä muille kollegoilleen, että olipas tehokas taikasauva, taidanpa kokeilla 
kotona ukkoon, joka istuu telkkarin ääressä olutta kitaten.  
Oikeastaan pedagogit pitävät Georgesta, koska tämä on erilainen kuin muut ja hän keksii vaikka mitä 
hassua. 
Tunnin alussa Brigitte sanoi Georgelle, että se taikasauva oli todella tehokas ja Mille tuli hyvin 
iloiseksi. 
Tästä lähtien George katsoi henkilöstötilojen ovenraosta koska hän on hyvin utelias ja haluaa nähdä 
kouluntoimintaa kulissien takana. 
Henkilöstötilojen ovi on koulun läpi menevän käytävän varrella. Käytävän varrella on myös ruokala 
sekä kouluhoitajan vastaanotto. 
 
Koulun henkilöstötilojenhuoneen oven raosta George huomasi puisia postlaatikoita. Erään puulaatikon 
ovessa hän näki pyöreän tarran: Atom power no thanks! Parhaillaan on menneillään suuri ydinvoima 
kansanäänestys Etelä-Dakotassa. Osavaltion senaatti haluaisi rakentaa uuden ydinvoimalan mutta 
vastustusta vaikuttaa olevan sen verran, että poliitikot ovat päättäneet kysyä kansalta mielipiteen. 
Kansanäänestys on neuvoa antava, etteivät sitoisi käsiään. 
George ei vielä ymmärrä mitään ydinvoimasta. Jos hän saisi äänestää, niin ehkä hän äänestäisi 
ydinvoimaa vastaan koska ei-puolen tarrassa komeilee suloinen aurinko.  
 
George saa tukiopetusta joissakin ydinaineissa kuten matematiikassa. Matematiikka on hänelle kuin 
tervan juontia. Brainerdin koulussa hän harjoitteli ensi kertaa kertotaulua, muttei kertaakaan täällä 
Pierressä. Hänelle annettiin ykkösen ja kakkosen laskukirjat. Tietenkin tämän ikäisestä naperosta on 
mukava päästä helpommalla. 
George saa myös puheopetusta koska hänellä on paha änkytys. Puheopetuksessa hän tapaa 
hassutella puheterapeutin kanssa kuten esimerkiksi tekevät hassuja äänityksiä puhekoneen kanssa. 
Samalla George kuulee oman puheäänensä jotta kiinnittäisi huomiota puheen selkeyteen.  
Puheterapeutin huone on kouluterveydenhoitajan vieressä. Kun kouluhoitaja ei ole paikalla, niin silloin 
George käy puheterapeutin kanssa kouluterveydenhoitajan tiloissa katselemassa paikkoja koska se 
kiehtoo molempia, varsinkin Georgea. Puheterapeutti etsii kaapeista rauhoittavia lääkkeitä joita sitten 
voisi myydä narkkareille, sillä puheterapeutin palkka on hyvin alhainen. Hän ei kuitenkaan löytänyt 
lääkkeen lääkettä sillä suurin osa kaapeista on lukollisia. Ainoa lukitsematon kaappi sisälsi 
elektronisen stetoskoopin, joka kiehtoo Georgea. Samassa kaapissa on myös hassu kuminen 
makkaraa muistuttava pötkö, jossa on vieteri. Kun pötkön pudottaa lattialle, niin se alkaa pomppia. 
Puheterapeuttia se huvittaa koska siitä hänelle tulee härskejä assosiaatioita.  
 
Lähes päivittäin Justin tapaa leikkiä saman ikäisen Angien kanssa. Tyttö on alkoholistien lapsi, jonka 
vanhemmat eivät välitä missä tyttö milloinkin viilettää. Justin ja Angie tulevat hyvin toimeen keskenään 
jopa niin hyvin, että Alex alkoi kutsua tätä morsiameksi. Angie tapaa jostain syystä kutsua Georgea 
Zöötsiksi. Angie tapaa olla puolille öin Brickhilleillä, koska hänen vanhemmat olivat jossain 
ryyppäämässä. Eräänä päivänä kun Justin oli saanut hienon radio-ohjattavan rekka-auton, jossa on 
Nebraskan yrityspostin logo, niin pian Angie heitti rekka-auton alas parvekkeelta. Tietenkin Justinilta 
pääsi itku, kun leikkikaveri heitti rakkaan leikkikalun parvekkeelta, jolloin Angie peloissaan kävi 
hakemassa rekka-auton takaisin. Onneksi se ei mennyt rikki, sillä parvekkeen alapuolella on 
viinimarjapensaikko, joka pehmensi pudotusta.  
 
Kesällä Brickhillit pääsivät vihdoinkin muuttamaan omakotitaloon, joka sijaitsee One Corner road 
kolmessa ja on kivenheiton päässä Rennan kerrostalolähiöstä.  
Talon vanha puoli on rakennettu 2900-luvun alussa ja uusi puolisko on rakennettu 2960-luvulla. Vanha 
puolisko on vuorattu valkoisista kivilevyistä ja uusi puolisko on vuoratti keltaisilla tiiliskivillä. 



 
 
Talo on hyvin kodikas ja lapsiperheelle hyvin jännittävä, ehkä aivan liiankin jännittävä sillä George ei 
oikein uskalla yksin olla omassa huoneessaan, joka on toisessa kerroksessa. Hänen huoneensa on 
toisen kerroksen rappujen yläpäässä ja Justinkin huone on yläkerran perällä niin, että sinne joutuu 
menemään Georgen huoneen läpi eikä huoneiden välissä ole ovia. Ainoa yläkerran ovi on vintin ja 
Georgen huoneen välissä, joka on kolmionmuotoinen liukuovi, joka aukaistaan vanhalla 
hevosruoskalla, joka on kiinnitetty ovenkoukkuun.  
Georgea pelottaa olla yksi huoneessaan koska vintin ovi on niin lähellä. Hänellä on hirveä 
mörkökauhu. Tämän vuoksi hän ei uskalla nukkua huoneessaan niin, että pojille piti tehdä 
makuuhuone vanhempien makuuhuoneen yhteyteen. Poikien makuuhuoneesta pääsee vanhempien 
makuuhuoneeseen. Tämä onkin kätevä ratkaisu sillä samalla isä ja äiti näkevät helposti, että lapset 
nukkuvat. Poikien makuuhuone on talon julkisivulle päin ja vanhempien makuuhuone on talon 
takapuolelle päin, aivan autotallin yläpuolella.  
Olohuone on keskellä taloa, keittiön ja makuuhuoneiden välissä. Olohuoneen läpi pitää mennä 
makuuhuoneisiin. Olohuoneen lasiovi on eteisen ulko-ovea vastapäätä. Ulko-ovi on ylemmän pihan 
puolella kun taas autotalli on alapihan puolella. Makuuhuoneiden päädyssä on maakellarimainen 
puutarhavaja, joka poikia kovasti kiehtoo. Siellä on muun muassa kivijyrä, jota on lasten mukava 
työnnellä. Vajan luota menee kapeat kiviportaat ylemmälle pihalle.  
Ulko-ovea vastapäätä on kaksiosaiset kiviportaat One Corner roadille. Tien toisella puolen on keski- ja 
yläastekoulu nimeltä Brush School, joka on nimetty alueen mukaan.  
Alapihan puolella autotallista johtaa sorapintainen tie Strict Cape roadille, jonka toisella puolella on 
maissipelto, jonka takana on moottoritie.  
Alapihalla on kaksi kirsikkapuuta ja kaksi omenapuuta. Kirsikkapuun vieressä on lipputanko mutta 
lipusta ei ole tietoakaan. Lähinnä Strict Cape roadia on pieni ryytimaa. 
Alapihan puolella on kaksi ovea; autotallin pariovi sekä kellariin johtava puuovi, jonka yläosassa on 
pieni ikkuna. Kellarinoven vieressä on pieni katettu ulkoterassi. Kellarissa on täysautomaattinen 
kylpysaavi, verstas sekä talon keskustietokone, joka säätelee lämmitystä ja hoitaa ovien lukitukset. 
Lähinnä keskustietokonetta on pieni kylpyhuone, jossa on poreallas. Kylpyhuoneen nurkassa, 
rappusten alapuolella, on minijääkaappi. Se ei ole toiminnassa vaan toimii eräänlaisena 
kassakaappina. Sisällä on vain lasipurkki täynnä vanhoja Dollarin kolikoita, jotka tavallaan sisältyivät 
talon hintaan.  
Kellarin portaat menevät tamburiiniin, josta pääsee vinttihuoneisiin sekä keittiöön. Tamburiinissa on 
myös pieni vessa. Keittiössä on kaksi ikkunaa. Alex aikoo tukkia toisen ikkunoista vaimonsa 
pyynnöstä, sillä Annin mielestä keittiössä ei pidä olla montaa ikkunaa koska silloin hän tuntee 
olevansa akvaariossa.  
Alex tulee tukkimaan päätyikkunan. Ikkuna alapihalle päin on terassin yläpuolella.  
Tamburiinin ikkunat ovat yläpihalle päin. Tamburiini on talon vanha eteinen ennen kuin uusi puolisko 
on rakennettu. uudessa puoliskossa on olohuone ja makuuhuoneet. Vanhempien makuuhuoneen 
puolella on parveke. Päätyikkuna on vajan puolella. Poikien makuuhuoneen pieni ikkuna on yläpihalle 
päin. 
 
Eräänä kesäpäivänä George kävi isän kanssa elektroniikkaketju Black Marketista ostamassa 
taskukokoisen viihderobotin. Hän valitsi vitivalkoisen. Robotin päällä on kaksi pientä mutta pitkulaista 
hieman satelliittiantennia muistuttavaa tutka-antennia. Robotin alapuolella on pienet valkoiset pyörät, 
joiden avulla laite itsenäisesti rullaa eteenpäin.  
George ohjelmoi viihderobottiin avainsanaksi Tippex. Kun sanoo tämän avainsanan, niin silloin robotti 
tulee siihen suuntaan, josta avainsana kuului. Robotin etupuolella on pieni öljyn täyttöaukko. On 
tärkeää päivittäin kaataa tilkka koneöljyä robottiin, etteivät sen liikkuvat osat kulu rikki, sillä näin pientä 
viihderobottia on vaikea korjata. Robotin etupuolella öljyn täyttöaukon vieressä on latauskaapelin 
reikä. Robotti kannattaa laittaa lataukseen yön ajaksi, jotta aamulla se olisi toimintakunnossa.  
Perheen toinen viihderobotti on hieman isompi, joka osittain käyttää samaa toimintataajuutta kuin 
Georgen robotti. Tämän vuoksi robotteja ei voi käyttää samanaikaisesti tai muuten robotit voivat alkaa 
ulista ja rätistä niin, ettei semmoisessa metelissä jaksa olla. 
 
Jo muutaman kuukauden kuluttua Georgen kiinnostus robottiin laantui niin, että haluaisi päästä siitä 
eroon. Romuttaa sitä ei kannata koska se oli sen verran kallis. Isä ehdotti pojalleen, että robotti 
voitaisiin laittaa myyntiin paikalliseen Province Magazine lukulaitelehteen. Georgesta se oli hyvä idea 
ja totta kai myyntirahat hän saa pitää. Niin viihderobotti Tippex myytiin mutta siitä saatiin vain puolet 
alkuperäisestä hinnasta. 



George möi robotin sopivalla hetkellä ennen kuin siihen olisi ehditty tallentaa henkilökohtaisia juttuja. 
Perheen toista robottia ei enää pysty myymään koska siinä on paljon henkilökohtaista tietoa.  
 
Enää Justin ei leiki Angien kanssa sillä tämän perhe muutti pois Pierrestä koska vanhempien maine oli 
mennyttä juopottelun takia. Oikein sääliksi käy tyttörukka kun tällä on tällaiset juoppovanhemmat, 
kuten Ann ja Alex ovat monesti sanoneet ja saattaisivat adoptoida tytön jos heillä ei olisi kaksi lasta. 
He eivät jaksaisi alkaa adoptioprosessia. He eivät tiedä kuinka Angien vanhemmat reagoisivat jos 
heille tuntemattomat Brickhillit veisivät heiltä tyttären.  
Brickhillit ovat monesti kuulleet ihmisiltä kysymyksiä, että ovatko he intiaanien jälkeläisiä kun heillä on 
tällainen kummallinen sukunimi joka viittaa tiiliskiviröykkiöihin. Ollie ja Helga ovat hieman tutkineet 
sukua ja huomanneet, että heidän sukunsa tulee jostain Pohjois-Euroopasta. Suvulla on useita 
sukuhaaroja joista ei ota selvää. 
 
Silloin tällöin Justin ja George tapaavat leikkiä Brushin koulun pihalla potkulaudoillaan. He kuvittelevat, 
että potkulaudat olisivat suuria turistibusseja.  
 
Syksyllä Georgen luokkakaverit siirtyivät Brushin koululle mutta Georrge sai jatkaa tutussa 
Cairnhillschoolissa koska sinne muodostettiin erityisluokka häntä ja erästä Marco Rosestreamiä 
varten. Georgella on matemaattisia vaikeuksia kun taas Marcolla on keskittymisongelmia.  
Pojat aloittivat kahdestaan neljännen erityisluokan, jonka tilat sijoitettiin viereisen kerrostalon 
päätykellariin koska koulurakennuksessa ei ollut tarpeeksi tiloja.  
Kellaritiloissa on Georgen ja Marcon luokkahuoneen lisäksi kolumbialaisten maahanmuuttajien luokka 
sekä esperantoluokka. Lisäksi on pieni yhdistetty varasto sekä henkilöstöhuone jossa on 
kommunikaatiolaite sekä apupalvelin.  
 
Poikien pedagogiksi tuli mustatukkainen hintelä Irwin Bun. Hän on melkoinen vekkuli ja tapaa rallatella 
hassua rallatusta; The love is play between the two. Tämä rallattelu ei ole kovin hyväksi miehen 
maineelle koska hän saattaa saada namusedän maineen. Sellainen hän ei ole vaan yksikertaisesti 
liian lapsenmielinen.  
Georgesta rallatus kuulostaa hassulta eikä tiedä mitä sana rakkaus tarkoittaa. Totta kai hän tietää 
suurin piirtein, muttei kuitenkaan seksuaalisessa mielessä. Hän ei tiedä mitä sana seksi tarkoittaa 
vaikka kuuleekin siitä lähes jokaisessa televisio-ohjelmassa, jopa lastenohjelmissa hoetaan seksiä. 
Siitä kukkahattutädit ovat erittäin huolissaan.  
 
Nyt neljännestä luokasta lähtien George alkoi jälleen pitää silmälasejaan koulussa. Brainerdissa 
asuessa hän ei jostain syystä käyttänyt rillejään. 
Nyt syksyllä Ann ja Alex hoksasivat, että pojallahan on silmälasit ja kehottivat häntä pitämään niitä 
edes koulussa. Koulun jälkeen hän riisuu rillit päästään ja laittaa ne ruskeaan nahkaiseen koteloon, 
jonka hän laittaa kirjahyllyyn odottamaan aamua. Tästä muodostui melkoinen rillirumba kun hän 
vieraantui silmälaseista vapaa-ajalla ja koulussa ei halua niitä riisua. 
Rillien takia hän ei halua mennä koulunvessaan pissalle koska häntä ujostuttaa pissiä rillit päässä. 
Koulussa hän on onnistunut hyvin pidättämään pissan, kunnes eräänä päivänä häntä pissatti niin 
paljon, ettei pystynyt pidättämään siispä välitunnilla hän meni tyhjään ranskanluokkaan ja pissasi oven 
taakse. 
Kukaan ei saanut selville, että kuka oli tämän takana. Ranskanpedagogi Carin Newgren vähän epäili 
kolumbialaisia, muttei kuitenkaan voinut mennä syyttämään koska häneltä puuttui todisteet.  
Jos olisi tosissaan halunnut ratkaista syyllinen, niin se olisi selvinnyt DNA:n avulla, mutta semmoiseen 
urakkaan hän ei kuitenkaan jaksanut ryhtyä. Oli helpompi ottaa moppi ja luuduttava lattia. 
 
Ehkä Irwin epäili Georgea, koska tämä alkoi tapauksen jälkeen vihjailla, että joku on pissannut 
ranskanluokkaan. Hän jopa kirjoitti siitä omaan lukulaitelehteen, jota hän on alkanut toimittaa nyt 
syksyn aikana pedagogi Irwinin ehdotuksesta kun tämä oli huomannut pojan journalistiset kyvyt.  
Irwin ei torunut Georgea pissiuutisesta vaan oletti sen olevan vain mielikuvitusta, johon George olisi 
saanut inspiraation oikeasta pissimysteeristä. Totta kai Irwinillä kävi mielessä, että ehkä George on 
itse pissannut huoneen nurkkaan mutta sitten hän ajatteli, että ehkä poika ei olekaan pissannut koska 
tämä on melko nössö ja kiltti. Kyllä pedagogi on huomannut Georgessa samanlaisia vekkulin piirteitä 
kuin hänessä itsessäkin.  
 
 
 



Silloin tällöin Marco hieman kiusaa Georgea, muttei kuitenkaan niin paljon kuin Micheal. Kiusaamisen 
syynä on tietenkin erilaisuus ja Marcon rauhattomuus. 
Kerran kun Irwin oli koulun suuressa henkilöstöhuoneessa palaverissa, niin sillä välin Marco roiski 
vesiväriä Georgen päälle. Rillitkin kastuivat eikä George niitä poistanut vaan sormella kuivasi enimmät 
vesivärit. Hän ei osannut puolustautua koska hän ei kykene lyömään takaisin. 
Jonkin ajan kuluttua hän juoksi itkukurkussa ulos ja mäenharjalla olevan koulurakennuksen 
henkilöstöhuoneeseen hakemaan turvaa.  
George sanoi pedagogilleen, että Marco kiusaa, jolloin Irwin huomasi ja vilkaisi kollegoitaan: ”Taas ne 
tappelevat!”. Hän kehotti Georgea henkilöstöhuoneen yhteydessä olevaan pieneen 
keskusteluhuoneeseen odottamaan kun palaveli on ohi. Huoneessa on pehmeä vaaleanpunainen 
kokolattiamatto sekä mukavat ruskeat kangasnojatuolit. George sai piirtää piirustuslaitteella. Hän 
piirteli yksinkertaisia tukku-ukkoja kun ei osaa piirtää paremmin ihmistä.  
 
Syksyllä Brickhillien puutarhassa alkoi käydä omenavarkaita. Heti omenakauden jälkeen alkoi tihutyö, 
jolloin muun muassa lyötiin postilaatikko ruttuun ja levitettiin jätteitä kompostista ulko-oven edustalle ja 
sitten vielä soitettiin ovikelloa.  
Eräänä päivänä kaksi koltiaista yritti nostaa roskapussia lipputankoon mutta se jäi tekemättä kun 
George sattui tulemaan ulos ja katsoi yläpihalla kun kaksi jätkän hujoppia oli lipputangon kimpussa. 
Heti kun he huomasivat jonkun seisovan yläpihalla, niin he lähtivät juosta lätkimään.  
George meni sisälle ja sanoi isälle, että kaksi jätkää oli lipputangon luona jotka lähtivät juoksemaan. 
Alex lähti heti siltä istumaltaan ulos lipputangon luokse. Hän näki lipputangonnarun olevan löysä ja 
roskapussi oli lipputangon juurella. Koltiaisista ei näkynyt jälkeäkään.  
Alex soitti poliisille mutta aivan turhaan, sillä poliisilla ei ollut aikaa. He antoivat toisen puhelinnumeron, 
johon ensi kerralla voisi soittaa. 
Kun Brickhillit olivat käymässä Rapid Cityssä, niin sillä välin koltiaiset polttivat kreppipaperia 
kellarinoven edessä niin, että ovi mustui noesta. Hyvä kun ovi ei syttynyt palamaan. 
Lisäksi Alexin hieno potkulauta merkkiä Kick Luxury varastettiin aivan ikkunan alta terassilta.  
Tämä oli viimeinen pisara. He ostivat valvonta- ja hälytyslaitteiston. Kameran he laittoivat lipputankoon 
josta menee langaton yhteys keskustietokoneeseen. Yhteyden saa tarvittaessa nettiin ja sitä kautta 
poliisille. Lisäksi he ostivat collien pennun, joka sai nimeksi Ricky, koska sen kantaisä on  
Richard Ray Curton. Collie on aina ollut Brickhillien suosikki koira. 
Olliella ja Helgalla oli ollut collie Raspberry Townissa asuessaan. Koira oli hyvin viisas josta on 
runsaasti filmauksia Brickhill’s Screenissä. Koiran nimi oli Yoggy, joka osasi käynnistää jopa 
tietokoneen. Harmi kun koira jouduttiin lopettaa koska se oli vihainen lehdenjakajalle koska tämä oli 
lyönyt ja potkinut koiraa sen ollessa pentu. Koirathan muistavat ikänsä, että kuka on ollut kiltti tai ilkeä. 
Juuri tätä Alex ja Ann teroittavat poikiensa kaaliin, ettei he alkaisi kiusata pikku Rickyä josta kasvaa iso 
koira, jolloin se olisi hirveä peto jos sitä olisi kiusattu pentuna. Tämä neuvo meni hyvin perille. 
Varsinkin George ei uskalla edes vetää koiraa hännstä, ettei vain haukkuli purisi isona. George osaa 
ajatella jos-muodossa; jos hän sattuisi kiusaamaan Rickyä pentuna niin sitten isona kaduttaisi kun 
koiraa ei enää pystyisi silittää. Tästä ajatuskyvystä on nyt hyötyä ja hän on asiallinen koiran kanssa. 
Hieman tulee vedettyä hihnansta mutta sehän ei ole kovin vaarallista, sillä koira oppii näin, että kuka 
on pomo. Huonona puolena on kuitenkin se kun koira alkaa hieman pelätä Georgea niin, ettei se tule 
hänen luokse kun se pääsee vapaaksi.  
 
Eräänä syyspäivänä Georgen ja Marcon pieni kahdenhengen luokka teki lyhyen purjehduksen 
Missourijoella. Mukana oli myös nykyisen kolmannen luokan oppilaat joiden kanssa George ja Marco 
tekevät paljon yhteistyötä. Ainoastaan matematiikka on erillään, jotta pedagogilla olisi heille aikaa. 
Normaaliluokassa Marco olisi niin rauhaton, ettei laskemisesta tulisi mitään. George puolestaan olisi 
onneton kertotaulun kanssa. Tavalliset päässälaskutkin ovat hänelle ongelmallisia. 
 
Nykyisen kolmannen luokan pedagogi on ruskeatukkainen Rita Crane. Hänellä on jännä hapsutukka; 
sivuilla on harjamaiset ruskeat viuhkat. Hänen kollegat kutsuvat häntä Brush Hairiksi. Rita on erittäin 
humoristinen ja pitää liikanimestään.  
Hän on mukana paikallisessa Minnesota yhdistyksessä nimeltä Minnesotia, sillä koulun monet 
pedagogit ovat lähtöisin Minnesotasta. Juuri sen vuoksi Georgelle järjestettiin erityisluokka juuri 
Cairnhillin koululle, jotta Georgen olisi helpompi opiskella tutulla murteella.  
Minnesotia yhdistyksessä Rita toimittaa jäsenille lukulaitejulkaisua nimeltä Up to date. 
Lukulaitejulkaisussa hän julkaisee oppilaidensa piirustuksia sekä tarinan tynkää.  
 
 



Mukana on ollut myös Georgen kuvitus sanontaan Vested interest, joka tätä nykyään Minnesotan 
murteella on asussa Own Cow in ditch. George piirsi hinausauton, joka on naaraamassa lehmää pois 
ojasta. Piirros huvittu Ritaa niin, että rinnat hytkyivät ja hänen oli aivan pakko se julkaista 
lukulaitelehden lastenpalstalla. Lukulaitelehti ilmestyy kaikille minnesotalaisille, jotka asuvat Pierressä. 
Kun Ann ja Alex olivat nähneet pojan piirustuksen lukulaitelehdessä, niin heitäkin huvitti. Ann ajatteli, 
että ilmiselvästi pojalla on journalistisia kykyjä. 
 
Missouri-risteily tehtiin sisävesikatamaraani Jet Eiderillä, joka kulkee Missouri-joella  
La Framboise Island –saaren ympäri. Saari sijaitsee Pierren edustalla keskellä jokea.  
Oppilaat saivat vapaasti liikkua ympäri laivaa. 
George huomasi konehuoneenovea vastapäätä pienen vivun, josta hän päätti hetken mielijohteesta 
vääntää. Vipu kun oli niin houkuttelevan näköinen, ettei hän voinut vastustaa kiusausta vääntää. Vipu 
avasi pienen pyöreän luukun laivankyljessä, aivan vesirajan tuntumassa, josta alkoi tulla vettä. 
George poistui vähin äänin ja meni ylimmälle kannelle, jossa Irwin oli juttelemassa Ritan kanssa. 
Onneksi miehistö huomasi luukun olevan auki ja sulkivat sen. He kysyivät lähellä olevilta oppilailta, 
että olivatko he huomanneet, että kuka oli avannut luukun. Oppilaat vastasivat, että eräs 
keskiruskeatukkainen poika oli ollut vivun kimpussa ja he voivat kertoa asiasta sen pedagogille. 
Palkkioksi oppilaat saivat Jet Eider mainosjulisteen. 
Sitten oppilaat juoksivat kertomaan Irwinille, että mitä George oli tehnyt, jolloin Irwin käski oppilaansa 
istua loppumatkan kiltisti hänen ja Ritan välissä. 
George ei osannut antaa mitään selitystä koska tämäkin oli yksi hänen kummallisista 
älynvälähdyksistä. Vipua vääntäessään hänen pään sisällä kuului käsittämätön tytön ääni, vaikkei 
todellisuudessa hän kuullut mitään naisääniä. Hän ei myöskään kuullut sanoja, vain kummallinen 
pikkutytön ääntely kehotti vääntää vivusta. Ehkä hänen sisällä asuu pikkutyttö, kuten hän itse 
mielessään pohti loppumatkan kahden pedagogin välissä istuen.  
 
Koululle palattuaan Irwin päpätti Georgelle, että minkä ihmeen takia hänen piti mennä vääntämään 
siitä vivusta ja katamaraani olisi voinut upota ja sitten monessa kodissa olisi surua. George ei pystynyt 
vastaamaan koska hän itsekään ei tiedä syytä moiseen. 
Irwin kirjoitti paperikirjeen Georgen kotiin, jonka hänen itse pitää antaa äidille tai isälle. Kotimatkalla 
hän kuitenkin heitti kirjeen roskiin ja asia jäi sikseen. George ei halunnut enää tuottaa vanhemmilleen 
harmia koska koko edellinen vuosikymmen on mennyt kolttosten merkeissä.  
Irwin luottaa oppilaaseensa sen verran, ettei lähettänyt kirjettä sähköpostitse eikä soittanut kotiin. Asia 
jäi sikseen eikä Ann ja Alex koskaan saaneet tietää tapahtuneesta.  
Tästäkin George kirjoitti kirjoituslaitteisiin sekä lukulaitelehteensä, että joku kelmi on avannut luukun 
Jet Eiderillä eikä vieläkään tiedetä syyllistä. Ehkä tämän uutisoinnin ansiosta Irwin olettaa Georgen 
antaneen kirjeen vanhemmilleen ja kertoneen kotona avoimesti tapahtuneesta niin, ettei enää ottanut 
asiaa esille vanhempainkokouksissa. Hän ei tiedä, ettei George ole näyttänyt isälle ja äidille 
lukulaitelehteään. Georgella ei ole tapana läpättää kouluasioista kotona eikä toisin päin. Oikeastaan 
on hyvä kun hän ei läpätä koulussa kotiasioista. Turhaan Ann ja Alex pelkäävät, että mitähän poika 
mahtaa kertoa koulussa kotiasioista. Sen verran älliä on George Brickhillin päässä. 
 
Georgen toimittamasta lukulaitelehdestä on tullut hyvin suosittu pedagogien keskuudessa.  
Myös pedagogi Kale Angeles, joka on apupedagogina Rita Cranen luokassa, on kiinnostunut Georgen 
lukulaitejulkaisusta vaikka se on täynnä kirjoitusvirheitä sekä yksinkertaisia tukku-ukkoja. 
Lukulaitteessa George esittelee mielikuvitusreporttereita. Lukulaitelehti on tehnyt Georgesta 
pedagogien lellikin niin, ettei hänen opettamista oteta tosissaan. Hän saa sepittää juttuja 
lukulaitteeseen kun pitäisi olla matematiikkaa.  
George on nähnyt henkilöstöhuoneen ikkunasta kun Kale tutkii lukulaitelehteä. Hän on alkanut jonkin 
verran pitämään tästä parrakkaasta pedagogista. 
 
Silloin tällöin välitunneilla George tapaa mennä koulun ruokalaan jututtamaan keittolan tätejä. 
Humoristisin oli eräs Ruth Sandstream, jolla on mummomainen kehonrakenne sekä musta lyhyeksi 
leikattu tukka. Ruokalassa työskentelee myös kaksi tasapaksua naista, joiden ulkonäöstä Georgelle 
tulee Helga-mummo mieleen ja siksi hän tapaa kutsua heitä mummeiksi. Tämä huvittaa keittolan 
tätejä. Toisella luokalla George tapasi mennä Redeemer schoolin ruokalaan juomaan lasillisen 
appelsiinimehua. Täällä Cairnhillin koulun ruokalassa hän saa mehun sijasta nauraa räkättää. Hän ei 
istuudu vaan takkipäällä säkättää ja nauraa keittolan tädeille. Ruokalaan hän menee takakautta 
sormet pistoolimaisesti ojossa ja sanoo: ”Money, Money!” Tädit nauravat rinnat hytkyen.  



Jouluna 2982 Brickhillit menivät Rapid Cityyn viettämään joulua sukulaisten kanssa kun täällä 
Pierressä he eivät tunne ketään. He yöpyivät Ollien ja Helgan makuuhuoneessa, joka sijaitsee keittiön 
perällä. Huoneessa on pehmeä valkoinen pitkäkarvainen matto, jossa on mukava kävellä avojaloin 
mutta samalla erittäin pölyinen.  
Yöpöydällä on Helgan itse tekemä vihreä keramiikkavaasi, jonka hän on tehnyt paikallisessa 
Minnesota yhdistyksessä. Helga on ottanut tehtäväkseen levittää yhdistyksen lentolehtisiä sekä 
skannata ne nettiin, jotta yhdistys saisi enemmän maksavia jäseniä.  
 
Yöllä Ann nukkui huonosti kun keramiikkavaasista kuului kummallista ulinaa. Hän kurkisti vaasiin, 
muttei siellä mitään ollut. Aamulla hän kertoi anopilleen, että keramiikkavaasi kummitteli yöllä, johon 
Helga nauroi räkänaurun: ”Sulla taitaa olla vilkas mielikuvitus, Humorist, Humorist!”  
 
Alexin ja Annin perhe kävi tietenkin myös Wernerin ja Ariellen luona jotka asuvat yhä samassa talossa 
jossa oli Mexicohill’s Grocery kauppa, joka äskettäin on lopettanut koventuneen kilpailun sekä 
kauppiaan korkean iän vuoksi. Kaupan tiloissa on nyt Mexicohillin antikvariaatti, josta voi myös 
vuokrata lukulaitteita, video-USB-kalikoita sekä perinteisiä filmejä sekä kirjoja.  
 
Wernerin ja Arielle asuvat talon toisessa päässä toisessa kerroksessa. He ovat ottaneet 
keskimmäisen rapun toisen kerroksen asunnon itselleen. Keskelle muodostui mukava käytävä. 
Käytävän perällä on nuorimmaisen Mirandan huone. Käytävän suulla on Jackin huone, jossa hänellä 
on tietokoneohjattu junarata. Radan keskellä oli joulukynttilä sekä pumpulia lumena. Hetken 
mielijohteesta George otti pumpulin ja sytytti sen palamaan, jolloin Justin nopeasti sammutti palavan 
pumpulin. Onneksi tämäkään kepponen ei mennyt isän ja äidin tietoisuuteen. Ehkä jossain välissä se 
tuli puheenaiheeksi, muttei sen enempää koska poikahan on melkoinen vekkuli.  
Pumpulia sytyttäessä George sanoi: ”Let's see what happens?” ja heitti palavan pumpulin muoviseen 
junatunneliin. Justin heitti juomalasistaan mehua tunneliin jotta tuli sammuisi. Se sammui heti eikä 
palovaroittimet ehtinyt reagoida.  
 
Wernerin perheellä on tätä nykyään todella ärhäkkä kääpiöpystykorva, joka ei pelännyt isoa Rickyä 
vaan kulki tämän jalkojen välissä suurilla palleilla leikkien. Ricky ei ollut moksiskaan tästä pienestä 
kirpusta nimeltä Pippi. Aiemmin Wernerin perheellä oli valkoinen pitkäkarvainen sylikoira, joka oli kova 
murisemaan varsinkin Georgelle.  
 
Syksyllä Justin aloitti leikkikoulussa joka tarkoittaa sitä, että hänestä on tullut jo iso ukko. Leikkikoulu 
on Renna high Playschool. Hän sai nopeasti monta kaveria, joista parhain on muuan alkoholistien 
poika Phil Lake, jonka isä teki itsemurhan ottamalla lääkkeitä ja viinaa, jonka jälkeen poika muutti 
äitinsä luokse mutta tämäkin on samanlainen juoppo. Philin äiti asuu Outlanderstreetillä eli Rennan 
toisessa päässä. Onneksi tämä kerrostaloalue on sen verran pieni, jotta Justinin olisi helppo mennä 
Philin luokse leikkimään.   
 
Vuosi 2981 
Silloin tällöin iltaisin Georgen koulukaveri Nina Breeding tapaa tulla leikkimään. Hän tulee useimmiten 
Justinin leikkikoulukaveri Carlynin kanssa. Muina aikoina Justin leikkii toisen leikkikoulukaveri Philin 
kanssa. Silloin George ei ole mukana koska häntä ei jostain syystä poikaseura kiinnosta. Taitaa 
Georgesta olla tulossa melkoinen naistennaurattaja.  
Kun Nina ja Carlyn tulevat Brickhillien puutarhaan, niin heti George menee ulos, tosin hieman 
ujostellen koska kaksi tyttöä tuli leikkimään, tosin vain hippasille. Ninaa ja Carlyniä kiehtoo Brickhillin 
veljesten seura kun he eivät ole yhtä rajuja kuin muut pojat. Heti kun tytöt ovat lähteneet, niin silloin 
George sanoo äidilleen, että häntä hävettää kun on leikkinyt tyttöjen kanssa. Tämä huvittaa Annia ja 
on monesti sanonut, että katsotaan muutaman vuoden kuluttua, että hävettääkö häntä yhä.  
Pikku hiljaa George kiintyi Ninaan niin, että nimestä tuli hänelle erittäin pyhä. Hän ei vielä tiedä mitään 
rakkaudesta. Monesti George pelleilee tytöille ja soittaa ilmakitaraa. Totta kai tyttöjä naurattaa 
makeasti. Nina asuu lähellä Brickhillejä Cloven Hoof roadilla. Välissä on vain pieni metsikkö ja Brush 
School. Muutaman kerran George on käynyt hänen luona. Silloin hän vain katselee ujosti tytön 
kunniakirjoja koulun urheilupäiviltä. Muutaman kerran Georgella on ollut koira mukana vaikka tytöllä on 
kissa, joka jouduttiin laittamaan olohuoneeseen, etteivät ne alkaisi tapella. George ja Nina eivät 
milloinkaan tappele. Ehkä heistä voisi tulla pari jos George osaisi pelata pokerinsa kunnolla loppuun. 
Kun hän on yksin kotona, niin heti hän pirauttaa kommunikaatiolaitteella Ninalle ja juttelee niitä näitä. 
Hän tapaa myös soitella kahdelle muulle koulukaverille Hadley Hillille sekä Anne Rusikoille. 
 



 
Phil käy useammin Brickhilleillä leikkimässä kuin tytöt. Eräänä päivänä George huomasi, että hänen 
palikkakaupungista puuttuu joitakin osia. Harmi vaan kun ei ole todisteita. Georgea myös harmittaa 
kun hänen huoneen läpi pitää mennä pikkuveljen huoneeseen niin, että Phil tulee kiusaukseen pölliä 
leikkikaluja. 
Georgella ja Justinilla on kalikkakaupunki, joka hieman muistuttaa Legoja mutta niitä valmistaa 
wyomingläinen leikkikalutehdas. Lienee eräänlainen Legojen piraattituote. Tämä uusi lelukalikat ovat 
Playing round billet nimisiä, joista käytetään lyhennettä PRB. 
Georgella ja Justinilla on paljon PRB kalikoita. George on rakentanut tai paremminkin sanoen isä on 
rakentanut hänelle kokonaisen kaupungin ohjeiden mukaan pitkulaiselle pöydälle, jonka Ollie-ukki on 
nikkaroinut edellisellä vuosikymmenellä. Pitkän pöydän vieressä hänellä on isän nikkaroima kirstu, 
joka kanteen Justin on ihan kiusalla kirjoittanut Ninan nimen. Georgea alkoi ujostuttaa niin, että hän 
maalasi suihkemaalilla nimen yli niin, ettei tyttö sitä näkisi. Kirstussa hänellä on animaatiokuvalaitteita, 
joissa seikkailee hassu Ronald Knack niminen fiktiivinen hahmo. Kirstun vieressä on kapea vanha 
keittiön kaappi, jossa George säilyttää vanhoja koulukirjoituslaitteita. Silloin tällöin Nina vitsailee 
hänelle, että tämä olisi pöllinyt lukulaitteet koulusta. Totta kai hän tietää, että lukulaitteet hän on 
saanut omaksi. Varsinkin aluksi George luuli Ninan olevan tosissaan ja melkein pillahti itkemään mutta 
tyttöjen nähden hän ei ilkeä alkaa porata. 
Georgesta ja Ninasta on tullut hyviä kavereita. Heillä on samankaltainen henkilökemia ja ehkä heistä 
saattaisi tulla pari. Vielä he ovat vain lapsuuskavereita eivätkä tunne minkäänlaista sutinaa toisiansa 
kohtaan.  
Brickhillien puutarhassa he ovat hippasilla. Välillä George hassuttelee äidin vanhan mahalaukun 
kanssa, josta hän on tehnyt itselleen agenttisalkun. Laukkuun hän on laittanut vihellyspillin sekä 
puukalikan, joka on mukamas agentin muistiolaite.  
Eräänä iltana hän esitteli tytöille agenttisalkkuaan samalla kun istui kirsikkapuun oksalla. Nina nauroi 
makeasti ja kutsui sitä akkainlaukuksi ja kaatoi siihen popcornia kun hänellä sattui olemaan mukana 
isopussillinen popcornia. George ei raaskinut kaataa popcornia pois vaan pikkuhiljaa popsi ne 
poskeen. 
 
Nina Breeding on syntynyt Minnesotan Winonassa mutta asunut suurimman osan elämästään 
Pierressä. Hänen vanhemmat ovat John ja Kaya. Hänellä on yksi veli, muutamaa vuotta vanhempi 
Johnny.  
Ihan muutaman kerran Ninan ja Carlynin seurassa oli myös koulukaveri Madonna Andrewson, jonka 
seura ei jotenkin iskostunut Georgen mieleen. Ehkä hän ujostelee Madonnaa koska serkkutyttökin on 
samanniminen. Samaa luokkaa käy myös toisen serkun kaima eli Miranda Rapidshill. Hän ei tule 
vapaa-aikana Georgen luokse vaan ainoastaan välitunneilla leikkii koskin viimeiseksi leikkiä.  
 
Kesällä Brickhillit kävivät kesälomamatkalla Raspberry Townissa sukuloimassa. Oikeastaan Heidi 
Ballin takia he menevät tähän pohjoisminnesotalaiseen kaupunkiin koska tämä itse ei oikein uskalla 
reissata vaikka tätä nykyään on mukavia turistibusseja, luotijunia sekä käteviä lentotakseja.  
Viime kesällä Brickhillit eivät käyneet Raspberry Townissa koska silloinhan he muuttivat 
omakotitaloon, jossa riitti tekemistä kuten laittaa toinen keittiön ikkunoista umpeen sekä istuttaa 
porkkanoita ja salaattia ryytimaahan.  
Siispä kesällä 2981 oli korkea aika käydä sukuloimassa, ettei vanhan Heidi-mummon tarvitse turhaan 
hätäillä ja popsia nitroja.  
 
Matkalla Raspberry Towniin he menivät Duluthin kautta. Hän asuu yhä samassa kerrostaloasunnossa, 
johon hän muutti heti avioeron jälkeen.  
Suella on valtavat määrät verhokankaita. Hän on kiinnostunut ompelusta. Hän levitti verhokankaansa 
eteisen lattialle, jotta Ann voisi valita mieleisen.  
 
Samaan aikaan kun äiti oli valitsemassa verhokankaita eteisessä, niin silloin George ja Justin 
penkoivat serkkujen tavaroita heidän huoneessa. Paxton ja Pixie eivät olleet kotona eli oli hyvä 
tilaisuus penkoa hyllyjä ja kaappeja. Äitikään ei huomannut mitä pojat touhusivat serkkujen 
huoneessa. Isä istui olohuoneessa katsoen telkkaria. 
George löysi Paxtonin hyllystä suurennuslasin sekä sauvamagneetin, jotka hän salaa sujautti äitinsä 
housuntaskuun kun tämä oli eteisessä kyykyllään. 
Kun Ann nousi ylös, niin silloin hän tunsi jotain olevan takataskussa ja löysi suurennuslasin taskustaan 
ja sanoi hämmästyneenä siskolleen: ”Oh shit, miten kummassa tämä on joutunut mun taskuuni?” 
johon Sue naurahti: ”Mitenhän se on mahtanut joutua?”  



Tietenkin Ann epäili vanhinta poikaansa ja loi häneen äkäisen mulkaisun. Magneetin hän löysi vasta 
illalla nukkumaan mennessä asuntovaunussa housujaan riisuessa: ”What is this?”  
Silloin Georgella oli naurussa pitelemistä ja veti suun eteen makuupussin.  
Totta kai hän arvasi mistä magneetti on lähtöisin ja alkoi kiroilla sähkötupakka suupielessä väpättäen: 
”Hell no boy, mitä taas olet mennyt tekemään? Tämä on varkaus ja älä enää koskaan tee tuollaista!” 
Tietenkään Ann ei iljennyt antaa magneettia siskolleen koska silloin olisi ollut selittämistä. Kyllä Sue 
olisi ymmärtänyt koska hän tuntee liiankin hyvin Georgen metkut ja tietää, että tämän syntyessä oli 
jokin synnytysongelma.  
 
Seuraavana päivänä he menivät Raspberry Towniin, jossa he olivat noin viikon. Joka kerta he ostavat 
kaupungin parhaimmasta konditorialeipomosta suussa sulavia voipullia.  
Tänä kesällä tapahtui pienoinen ihme tai paremminkin iso ihme, sillä Vernon päätti mennä Brickhillien 
kyydissä heille kylään koska halusi nähdä millaista on Etelä-Dakotan pääkaupungissa. Kotiin hän 
menee turistibussilla. Hänen mukana oli myös Agatha vaimo sekä heidän aikamiespoika Mickey. 
Agatha on erittäin puhelias. Poika on yhtä hiljainen kuin isänsä. Poika ja äiti ovat vaaleatukkaisia kun 
taas Vernon on puolikalju eli todennäköisesti pojastakin tulee kalju.  
 
Vernon, Agatha ja Mickey päättivät lähteä Brickhillien luokse kylään jota he ovat monesti suunnitelleet, 
muttei siitä tullut mitään koska joka kerta kun he ovat edes suunnitelleet Dakotan matkaa, niin heti 
Agathalle oli tullut hirveä ripuli joka parani heti kun he peruivat matkan. Nyt Agatha osti 
suurpakkauksen hiilitabletteja, ettei paska lentäisi.  
Autossa oli melko ahdasta, mutta sopu sijaa antaa.  
Heti kun he olivat tulleet Pierreen, niin silloin Agatha huokasi ääneen: ”Oh, miten iso city, jos tästä 
vielä Cabinstreetille selviäisi, niin olisi hyvä!” Tämä huvitti Annia koska veljen perhe reissaa aivan liian 
harvoin niin, että heti kun he tulevat suurkaupunkiin, niin heti ovat köntsät housussa.  
 
Vernon perhe oli Brickhilleillä kylässä yhden viikon koska pitempään he eivät uskaltaneet olla pois 
kotoa.  
Viikon kuluttua Sue, Pixie sekä vanha Heidi-mummo tulivat Brickhillien luokse kylään. Heidi uskaltaa 
matkustaa ainoastaan Duluthiin, muttei sen kauemmaksi. Suen ja Pixien seurassa hän uskaltautui 
Brickhilleille kylään. Paxton halusi mieluummin olla kotona ja katsella tyttöjä.  
 
Kun Sue, Pixie ja Heidi olivat kylässä, niin sinä iltana Nina ja Carlyn tulivat leikkimään poikien luokse. 
Heti kun tytöt olivat huomanneet tuntemattoman Pixien, niin silloin he pyysivät Georgea kysyä jos se 
iso tyttö tulisi ulos leikkimään. Niin George tekikin mutta Pixie ei halunnut ulos leikkimään pikkutyttöjen 
kanssa. 
 
Monesti George ja Justin pohtivat, että mitä he tulevaisuudessa tekevät. Georgen haaveammatti on 
turistibussinkuljettaja, samanlainen jollaisella enon perhe lähti. Georgen mieleen on iskostunut 
paikallinen hopeanvärinen tilausajobussi, jonka kyljessä lukee New mill bus.  
 
New Mill on pieni pitäjä aivan Pierren eteläpuolella, jossa asuu eräs miljardööriyksinhuoltajaisä kahden 
lapsen kanssa. He omistavat kyseisen bussiyhtiön, joka muun muassa kyyditsee koululaisia 
uimahalleihin. Myös Georgen luokka on mennyt uimahallille New Mill’s Bussilla.  
Miljardööriperhe ei juuri leveile rahoineen sillä he ovat erittäin nuukia. Perheen isä on entinen 
rajavartija Meksikon rajalta, josta hän sai potkut salakuljetuksen takia ja sitten istui teksasilaisessa 
vankilassa neljä vuotta. Vankilaan joutuessa miehen vaimo otti avioeron. Vankilatuomion jälkeen mies 
päätti vaihtaa maisemaa ja muuttaa Etelä-Dakotaan. Lapset halusivat asua isän luona pienessä  
New Mill pitäjässä. Parhaillaan mies seurustelee erään radiotoimittajan kanssa. Siinä sivussa mies 
tekee bisnestä erään kalifornialaisperheen kanssa. Myös kalifornialaisperhe asuu Pierressä, jossa he 
pyörittävät ulkoilualuetta, jossa paikalliset koulut tapaa pitää ulkoilupäiviä. Ulkoilualue sijaitsee saman 
tien varrella jossa Brickhillit asuvat mutta lähempänä One Cornerin pitäjää.  
One Cornerin pitäjän perukoilla on ulkoilmateatteri villinlännen lavasteineen. Ulkoilualueen lähettyvillä 
on pieni metsäjärvi nimeltä Ore lake.  
 
Justinin toiveammatti on majan rakentaja. Hän haaveilee muuttavansa viisitoistavuotiaana puussa 
olevaan majaan, jossa olisi oluthissi. Hän on monesti sanonut, että majassa hän asuisi tuntemattoman 
Andersonin kanssa. Nimen hän on sattumalta kuullut uimarannalla jossa joku Anderson niminen jätkä 
pelleili kavereittensa kanssa.  



Brickhillit eivät olleet mitenkään tekemisissä Andersonin kanssa mutta silti nimi jäi Justinin mieleen. 
Nimi iskostui myös Alexin ja Annin mieleenkin, sillä he alkoivat jostain syystä kutsua jatkojohtoja 
Andersoneiksi. Tästä tuli perheen sisäpiirislangia. 
 
Syksyllä George meni viidennelle luokalle. Pedagogiksi tuli virallisesti Rita Crane. 
Irwin lopetti koska hän haluaa kokeilla muita ammatteja. Pedagogin työ ei ollutkaan se jota hän 
haluaisi tehdä eläkeikään asti. 
Nyt Ninasta tuli virallisesti Georgen luokkakaveri. Marco siirtyi Brush Schooliin koska haluaa 
mieluummin opiskella ranskaa niin kutsutussa sekaluokassa.  
Cairn hill Schoolissa opetetaan lähinnä englantia sekä muita kieliä. Ranska ja esperanto ovat 
valinnaisaineina. Ala- ja keskiasteilla ranskaa opetetaan kerran viikossa.  
George osaa melko kehnosti ranskaa mutta haluaa oppia enemmän ja tekee lukulaitelehteen myös 
ranskankielistä sivua. Siinä on huvittaviakin kielivirheitä mutta pedagogit viis välittävät virheistä koska 
muuten lukulaitelehti on erittäin hauska.   
Koulun kaikki pedagogit haluavat oman kappaleen Georgen lukulaitejulkaisusta mutta ei ole vara 
ostaa lisää tyhjiä lukulaitteita, joihin voisi kopioida sisällöt. Niinpä opintorehtori Owain Zetterlinden 
skannasi lukulaitteelta sisällöt paperille, jotta koulun kaikki pedagogit saisivat omat kappaleensa.  
Opintorehtori istuu Brush Schoolin tiloissa, sillä koko alueen koulut kuuluvat samaan rehtorialueeseen.   
Vanhempainillassa pedagogi Rita kertoi Annille, että pojalla on journalistisia lahjakkuuksia kun osaa 
tehdä erittäin hauskoja lukulaitelehtiä. Ann tahtoisi saada oman kappaleen mutta George ei uskalla 
antaa yhtäkään kappaletta äidilleen koska lukulaitteissa hän kirjoittelee juttuja muun muassa 
ranskanhuoneeseen pissaamisesta sekä katamaraanijutusta.  
Eräänä päivänä Rita lähetti postitse Georgen äidille oman kappaleen. Onneksi George sai itse valita 
lukulaitenumeron eli sellaisen joissa ei ole juttuja kyseisistä kujeista.  
Ann arkistoi lukulaitteen, jotta poika voisi tulevaisuudessa verestää vanhoja koulumuistoja.  
 
Yhä välitunneilla George leikkii tyttöjen kanssa koskin viimeiseksi leikkiä. Hän ei viihdy poikaseurassa 
eli homoa hänestä ei tule edes tekemällä. 
Enää häntä ei kiusata. Vielä vuosi sitten Michael kiusasi kun George oli menossa kouluun, sillä hän 
kävelee Brush Schoolin pihan läpi. Kiusaaminen loppui kun Ann viritti ansan; käveli jonkin matkaa 
poikansa perässä ja sitten yllätti itse teosta. Silloin Michaelilla meni köntsät housuun kun muistui 
mieleen kasvatusviranomaisten ehto. Siitä lähtien George sai olla rauhassa. 
 
Brickhillit luopuivat viihderobotista koska se oli jo hyvin vanha sekä kulunut. Viihderobotista valui öljyä 
niin, että sitä ei voinut ottaa sänkyyn.  
Kerta robotin kovalevyllä on paljon henkilökohtaista materiaalia, niinpä sitä ei voinut viedä 
elektroniikkakierrätykseen vaan se lahjoitettiin Ollielle ja Helgalle samalla kun käytiin Rapid Cityssä. 
Ollie on mestari viihderobottien romuttamisessa. Kaikki käyttökelpoiset komponentit hän otti talteen ja 
loput möi elektroniikkaliikkeisiin. Komponenteissa on paljon jalometalleja kuten kultaa eli hän sai 
melkoisesti kahisevaa. 
 
Nyt Alexin ja Annin perheellä on oikea lemmikki. Ricky-koira on todella rakas. Ennen kaikkea 
hyödyllinen, sillä tihutyöntekijöistä ei ole ollut jälkeäkään kun koira ostettiin. 
 
Pierressä asuu paljon kolumbialaisia. Lähes jokaisen pikaruokalan omistaja on lähtöisin Kolumbiasta. 
Kolumbialaiset ovat monesti vitsailleet, että pian he omistavat koko kaupungin. 
New Millissä asuva miljardööri tyytyy vain bussiyhtiön pyörittämiseen sekä avustaa 
kalifornialaisperheen ulkoilualueen pyörittämistä. Mies on nimeltä Raymond Firenze. Hänen teini-
ikäiset lapset ovat Jim-Arthur sekä Vivi. Raymondin naiskaveri on Olga Pop. Hänen entinen vaimo eli 
lasten äiti on Eva omaa sukua Potatoes. 
 
George ei ole kovinkaan innokas auringonottaja mutta joskus hän saattaa innostua. Hän helposti 
kiihottuu kun on ilman paitaa, vaikkei vielä tiedä mitään seksuaalisesta kiihottumisesta mutta jossain 
mielen sopukoissa hän on kiintynyt Ninaan. 
Kesäisin kotipuutarhassa hän tapaa leikkiä Tarzania kun on ilman paitaa, jolloin kietoutuu huopaan ja 
sitten juoksee perheenjäsenten luokse ja avaa huovan ja sanoo: ”Haa, I am Tarzan!” Hänellä on 
melkoinen läskirumba eikä muulloin halua näyttää paljasta mahaa. Hän unelmoi, että uimarannalta 
lähtiessä olisi paidatta mutta se on vaikeaa koska silloin hän tuntee pippelinsä menevän paksuksi. 
Hän ei tiedä miksi pippeli käyttäytyy niin kuin se tekee. Vielä hän olettaa, että vehje on ainoastaan 
pissaamista varten. 



Kun Ann ehdottaa Georgelle auringonottoa silloin kun tätä ei huvita tai kehottaa vaihtaa paita kun 
entinen on mennyt likaiseksi, niin silloin tämä sanoo: "Hyi, läskit näkyvät!" Lihavaksi häntä ei voi 
sanoa, muttei kuitenkaan ihan ruipeloksikaan. Justin on tosi ruipelo koska syö aivan liian vähän niin, 
että Ollie-ukki on huolissaan. Hän on ehdottanut Alexille ja Annille, että he ostasivat nuorimmaiselle 
mietoa ykkösolutta, jotta ruokahalu kasvaisi. Niin Ann tekeekin ja pikkuhiljaa Justinin ruokahalu kasvoi. 
George syö pikkuveljenkin edestä mutta ihme kyllä hän ei juuri liho vaikka syö paljon makeisia kuten 
Nougat suklaata. 
 
Eräänä kesäpäivänä Brickhillien veljekset olivat leikkimässä vanhempien makuuhuoneessa. George 
kurkisti komeron päälle, että mitä siellä on. Hän näki pienen perinteisen pokkarin kokoisen punaisen 
pahvipaukkauksen. Hän otti sen ja avasi. Pahvipakkaus sisälsi kasassa olevia limaisia kumipusseja. 
Pakkauksen päällä oli valkoisella kiinalainen kirjainmerkki. George ihmetteli, että mikä kumma tämä 
on. Aikaisemmin Rapid Cityssä asuessa hän oli nähnyt vilahduksen samanlaisen punaisen 
pahvipakkauksen isän ja äidin patjan alla. Nyt hän kurkisti patjan alle, muttei siellä mitään ollut. Hän 
näytti pakkausta veljelleen, joka myös ihmetteli sitä. Poikia nauratti kovasti koska kumipussi tuntui 
limaiselta. Yhtäkkiä George kuuli korvissaan käsittämättömän sisäisen tyttömäisen kikatuksen, vaikkei 
paikalla ollut ainoatakaan tyttöä. Ainoa nainen talossa oli äiti joka teki ruokaa keittiössä eikä hän 
kikattanut vaan tuli makuuhuoneeseen ihmettelemään, että mikä on noin hauskaa. 
Ann jäykistyi makuuhuoneen ovelle kun näki poikien kädessä isän kondomipakkauksen. Hän käski 
antaa jok’ikisen kondomin. Pojat kysyivät, että mikä on kondomi, johon Ann vastasi: ”It’s only help… 
Aid for adults” eikä halunnut ryhtyä miksikään seksologiksi. Hän pauhasi, että saa olla laitimmainen 
kerta kun mennään koskemaan isän apuvälineisiin. pojat yrittivät selitystä, että mihin niitä kumisia 
apuvälineitä käytetään mutta äiti vaikeni kuin muuri.  
 
Iltapäivällä kun Alex tuli töistä kotiin, niin silloin Ann sanoi miehelleen, että kondomit pitää laittaa 
lukkojen taakse kun pojat ovat olleet niiden kimpussa. Alex äimisteli: ”Miten niin kimpussa, ei kai ne 
vaan ole?” johon Ann: ”No ei ole vaan ne vain kikattivat kunnes menin katsomaan mikä on niin 
hauskaa ja näin kortsut heidän hyppysissään… tuskin ne edes tietävät mitä niillä tehdään.”  
Pojat kuulivat keskustelun yläkertaan ja he ryntäsivät rappuset alas niin, että hirvittää. Ensin tuli Justin 
ja sitten perässä George kainalossaan oranssinvärinen DAB-radiovastaanotin kunnes hän liukastui 
rappusissa niin, että pyllyllään liukui raput alas ja radio perässä pomppi kuin se kuuluisa kumipallo. 
Tietenkin peppu oli turtana mutta onneksi ei tullut isompia vammoja. Ann luuli, että nyt radio on 
lopullisesti mäsänä mutta ei. Radio toimi moitteettomasti, muovikuoreen tuli muutama halkeama. 
Turvallisuuden vuoksi Alex tekaisi puusta uudet kuoret perheen ensimmäiselle yhteiselle DAB-radiolle.  
Puukuoret antoivat radiolle uuden ulkonäön sekä ääni hieman kaikui puukuoren sisältä. Radio on 
merkkiä Sandström eli täytyy olla laatutyötä kun se kestää tällaisen pompotuksen.  
 
Nyt syksyllä Georgella oli koulussa ensimmäinen seksuaalivalistustunti. Pedagogi Rita Crane 
punastellen esitteli kondomia ja selitti, että mitä sillä tehdään. Nyt Georgelle valkeni kondomimysteeri. 
Hän huomasi myös Ninan veikeät katseet.  
 
Pedagogilla oli myös tamponeja mukana, jolloin George muisti joskus nähneen sellaisen kotivessassa. 
Ilmeisesti äiti oli tyrehdyttänyt kuukautisverenvuodon, ajatteli George Brickhill eikä uskalla koulun 
jälkeen kysyä äidiltä, että onko hänelle yhä kuukautiset.  
George säpsähti hereille kun Rita kysyi naisen sukupuolielimen nimeä, niin silloin luokkaan tuli suuri 
hiljaisuus vaikka kaikki tiesivät kyseisen paikan nimen. Yhtäkkiä tummaihoinen Oswald Kinde vastasi 
reippaasti: ”Hi, it’s Cunt!” jolloin koko luokka remahti nauruun. Pedagogi sanoi: ”Right, but it is kinder 
name and it is pussy.”  
Kaikki tällaiset kokemukset tallentuvat Georgen muistiin ja ties millaisia kertomuksia vielä syntyykään. 
Koulussa hän ei oikein uskalla kirjoitella oikein härskejä juttuja muun muassa lukulaitelehteen koska 
tätä nykyään pedagogi on alkanut postittaa jokaisen numeron kotiin äidille luettavaksi.  
 
Viime vuonna apupedagogi Kale muutti Minnesotaan, josta hän sai parempipalkkaisen rehtorin viran. 
Hän on ihan rehtorin näköinen mustine partoineen. Kun hän on ajanut parran pois, niin silloin 
monikaan ei kykene tunnistaa häntä koska tuuheasta mustasta parrasta on tullut hänen tavaramerkki. 
Kalen seuraajaksi tuli muuan Malena Flowerhill ja osaa osittain Minnesotan murretta ja se on meriitti, 
sillä Rita Cranen luokalla suurin osa on minnesotalaisia. Myös Rita itsekin tulee Minnesotasta.  
 
 
 



George tapaa silloin tällöin kurkkia leikkikoulun ikkunoista, jotta näkisi pikkuveljensä. Hän ei uskalla 
näyttäytyä reilusti silmälasien takia. Hän kuvittelee olevansa eri persoona koulussa lasit päässä ja 
kotona ilman. Heti kun hän tulee kotiin, niin silloin hän laittaa rillinsä koteloon ja kotelon hyllykköön 
odottamaan aamua. Tätä rituaalia hän kutsuu muodonmuutokseksi. Juuri siksi hän mielellään on 
hippasilla Ninan kanssa, ettei tarvitse vapaa-aikana katsoa tyttöä silmiin ilman rillejä. Hän ei osaa olla 
kotipuutarhassa rillit päässä. Tämä on vain kummallinen idea, jota Ninakin on ihmetellyt. Jos George 
olisi rillit päässä vapaa-aikanakin, niin kuka ties hän alkaisi tuntea tosi rakkautta kun näkisi tytön 
kauniit silmät. Vielä hänen seksualiteetti ei ole kehittynyt lemmen tasolle.  
 
Muutaman kerran luokalla on ollut luokkajuhlat. Silloin luokkahuone koristeltiin hienoksi; 
putkivalaisimet päällystettiin punaisella kreppipaperilla ja katosta roikkui serpentiinejä. Kaikilla juhlijoilla 
oli punaiset tötteröhatut sekä tuuttinenät. 
Ohjelmassa oli runsaasti teatteria koska pedagogi Rita on kulturelli. 
George sai pastorin roolin näytelmässä jossa pappi kulki kiroilevan henkilön ohi ja sanoi tälle, ettei 
tuolla tavoin pääse taivaaseen. Kiroilevaa henkilöä näytteli Nina. 
Toisessa esityksessä raggarit ryöstää ohikulkevan miehen maksan, jonka he syövät ja röyhtäisevät 
päälle. Tässä näytelmässä näytteli luokan kovimmat raggaritytöt Anne-Marie ja Susan. Heillä on joka 
päivä yllään siniset alumiinihousut, joihin he ovat kirjoitelleet suosikkibändien nimiä. Tavallisesti he 
ovat olevinaan kovia pimuja mutta tämän luokkajuhlan jälkeen he menettivät yöunet. Ei niinkään 
ensimmäisen näytelmän vuoksi vaan heidän toisen näytelmän, jossa äiti pukee kiukuttelevan lapsen 
päälle valkoisen yöpaidan mutta sitä tämä ei halua koska yöllä mustaenkeli piirtäisi ristin selkään. 
Molemmat näytelmät jäivät kummittelemaan Anne-Marien ja Susanin mieleen niin, ettei he saaneet 
nukutuksi.  
 
Kerran eräässä toisessa luokkajuhlassa samat tytöt imitoivat eurooppalaisbändiä nimeltä  
Exyneet kissat. Esityksen jälkeen he alkoivat kiukutella, että missä on bändin julisteet ja alkoivat 
syytellä luokkakavereitaan julisteiden hävittämisestä kunnes he itse löysivät ne omasta pulpetistaan.  
Sitten he lähtivät häntä koipien välissä kotiin kun olivat pilanneet luokkajuhlien tunnelman.  
 
Myös Brickhillien koira oli nolona kun se oli ensin karannut lähellä olevalle golfkentälle, josta 
poliisipartio kävi noutamassa säilöön. Onneksi koiran pannassa oli Brickhillien puhelinnumero niin, että 
poliisit soittivat kotiin. Silloin Alex oli töissä. Ann välitti tiedon hänelle töihin, että koira pitäisi hakea 
poliisiputkasta. Alex lähti kesken päivän haalarit päällä hakemaan hauvaa putkasta. Koira tuli ulos 
putkasta häntä koipien välissä. Tästä lähtien Ricky ei enää lähtenyt kotipihasta. 
 
Keväällä 2982 Alex osti upouuden asuntovaunun, joka on merkkiä Adria Super. Asuntovaunu siksi, 
ettei tarvitse nukkua toisten nurkissa. Viime kesällä he yöpyivät sukulaisten luona.  
 
Asuntovaunussa on sisäänrakennettu tietokone, josta on langaton yhteys nettiin. Matkailuperävaunun 
sisällä on nettikamera josta kuva menee livenä Brickhill’s Screen sivustolle. Nettikamerasta on todella 
hyötyä jos maantierosvot murtautuisi asuntovaunuun, niin silloin saataisiin todistusaineistoa. Filmaus 
tallentuu vuorokaudeksi. Tarvittaessa sen voi tallentaa pysyvästi. 
 
Kesällä Brickhillit kävivät Rapid Cityssä näyttämässä tätä uutta karavaania. Tietenkin Werner ja 
Kenneth olivat kateellisia kun velimies tulee tällaisen luksusvaunun kanssa. Ollie kehotti keskimmäistä 
poikaansa olemaan nuukempi rahan suhteen, ettei joutuisi maantielle kerjuulle. 
 
Alexin perhe kävi Ollien ja Helgan kesämökillä koska on juhannus. Mökki sijaitsee Spearfishistä 
pohjoiseen pienen järven rannalla.  
Mökin Ollie ja Helga ostivat 2970-luvun lopulla ja teki siinä suurremontin. Mökissä on kolme huonetta 
ja keittiö sekä suuri veranta. Pihalla on laaja hyvin hoidettu nurmikenttä, jonka laidalla on ryytimaa.  
 
Kun Alexin perhe oli pois lähdössä, niin silloin Helga ei olisi vielä tahtonut päästää heitä, siispä hän 
uhkasi puhkaista asuntovaunun renkaan jota hänen ei tarvinnutkaan tehdä, sillä se oli itsestään 
puhjennut. Kun Alex huomasi puhjenneen renkaan ja äitinsä nauravan haarukka kädessä. Alex 
nauraen puisteli päätään: ”What a mother, what a people!” Helga nauroi niin, että hänen valtava vatsa 
ja läskiset rinnat hytkyivät. 
Onneksi Alexilla oli renkaan paikkausvälineet; spraypullo, josta lähtee letku joka laitetaan venttiilin 
suulle ja suihkutetaan paikkausainetta renkaaseen ja annetaan olla noin tunti. 
 



Syksyllä Justin aloitti ensimmäisen luokan ja se tarkoittaa, että hänestä on tullut jo isopoika. 
Hänen luokkahuone on Georgen luokkaa vastapäätä, koulun keskikäytävän vastakkaisella puolella, 
 ja sen takia George yritti vältellä pikkuveljeään silmälasirumban takia. Rilleistä George on tehnyt 
itselleen ongelman; koulussa hän ei mielellään niitä riisu ja kotona hän ei halua niitä pitää. Tämän 
vuoksi hän ei ole tottunut näyttäytymään perheenjäsenille rillit päässä. Varsinaista syytä tälle 
järjettömälle rumballe ei ole. Se on vain eräänlainen päähänpinttymä, joita Georgella on useita. Kun 
jostain hän pääsee eroon, niin silloin tulee tilalle jokin uusi kummallisuus. Muutama vuosi sitten kotona 
ollessaan hän tapasi röhkiä kuin sika. Aluksi vanhempia tämä nauratti mutta sitten he kyllästyivät 
tähän ainaiseen röhkintään. Heti kun Georgea alkoi naurattaa niin silloin naurun seassa tuli röhkintää. 
Onneksi hän pääsi tästä tavasta eroon. 
 
Silloin tällöin George ja Justin ovat napit vastakkain mutta pian löytävät yhteisen sävelen. Tietenkään 
koulussa he eivät tappele.  
Brainerdissa asuessa Justin ykskaks tökkäsi veljeään pienellä laserleikkurilla käsivarteen niin, että 
kädestä alkoi vuotaa verta mutta onneksi ei tullut käynyt lainkaan. Tietenkin isä ja äiti takavarikoivat 
laserleikkurin nuorimmaiselta, ettei tämä enää hetken mielijohteesta tökkisi veljeään. Tämä oli ainoa ja 
pahin moka jonka pikku Justin on tehnyt, muuten hän on kiltti poika.  
Brainerdissa Justin ja George tekivät toisilleen muutakin pikku jäynää kuten eräänä iltana kun he olivat 
jo sängyissään, niin yhtäkkiä George pissasi pieneen kippoon ja heitti pissat veljensä kasvoille kun 
tämä oli pitkällään sängyssä. Sitten Justin kosti samalla mitalla ja pissasi samaan kippoon ja heitti 
vuorostaan pissat isoveljen kasvoille. 
 
Justinin pedagogi on nuori Eve Icon, joka on ihastunut Georgen lukulaitejulkaisuun. Heti kun 
lukulaitteen ilmestyessä hän kytkee laitteen suureen kuvaruutuun, joka on tätä nykyään 
luokkahuoneen edessä. Kuvaruudun vieressä on valkotaulu, joka korvaa perinteisen liitutaulun.   
Opetuksen ohella oppilaat saavat katsella Georgen hassutuksia.  
Justinista isoveljen lukulaite on erittäin hauska, vähän liiankin hauska sillä hän hieman häpeää olla 
sukua pellemäiselle veljelleen, joka heti juoksee nurkan taakse kun hän menee tämän luokan 
edustalle eli koulun julkisivulle.  
 
Iltaisin sängyssä George tapaa lörpötellä pikkuveljen kanssa vaikka tämä tahtoisi nukkua. Hän muun 
muassa kilkattavalla äänellä kysyy, että nukkuuko hän ja väittää olevansa luoja. Hän ei missään 
nimessä kutsu luojaa oikealta nimeltä koska Georgelle Raamattu on erittäin pyhä. Hän uskoo 
tosissaan Jumalaan kun taas Justin on kivenkova ateisti eikä voisi ajatellakaan alkaa rukoilla.   
 
Eräänä päivänä kun Justinin luokalla keskusteltiin ärsyttävistä asioista, niin silloin Justin kertoi, että 
häntä ottaa pattiin kun isoveli iltaisin huutaa eikä anna hänen nukkua. Phil puolestaan kertoi, että 
häntä potuttaa nuo säkättävät paskavarpaat, johon pedagogi vastasi: "Noin ei saa puhua toisista 
ihmisistä!" johon Phil puolusteli: "En mä puhunut ihmisistä vaan mun likaisista varpaistani, jotka tahtoo 
säkättää." pedagogilta pääsi naurun purskahdus. 
 
Eräänä viikonloppuna Alex aloitti talon sokkelin tervaustyöt, jotta sokkeli kestäisi paremmin kosteutta. 
Hän kaivoi käsivoimin talon seinustat. Noin kahdeksanvuotias Justin auttoi isää kaivuhommissa. 
Yhtäkkiä kuoppa sortui niin, että Justin hautautui hiekan alle. Alex juoksi sisälle soittamaan 
palokunnan paikalle jotta poika saataisiin ylös. Ann meni paniikissa käsin kuopimaan hiekkaa ja 
onnistui paikallistamaan poikansa vaimean itkun maan alta. Hän sai kaivetuksi tämän pään niin, että 
tämä saisi ilmaa. Sitten pelastuslaitos saapui paikalle ja kaivoi Justinin kokonaan ylös. Onneksi ei 
tullut minkäänlaisia vammoja ja siitä saa kiittää puolikuivaa hiekkaa sekä vanhempien rivakkaa 
toimintaa. Georgenkin polvia ihan vapisutti kun ajatteli, että olisi voinut käydä huonosti. 
Seuraavana päivänä Justin jatkoi kaivuhommia eikä säikähtänyt yhtään. Alex laittoi tukiparrut 
kuoppaan, ettei enää se pääse sortumaan.  
 
Eräänä toisena päivänä kun Justin oli Philin kanssa leikkipuistossa luisumassa puuliukumäessä, niin 
silloin hänen käteen pisti tikku niin, että hän joutui menemään Pierren sairaalaan poistattamaan tikun. 
Lyhyen ajan sisällä tapahtui paljon pikku Justinille.  
 
Vuonna 2983 Brickhillit alkoivat suunnitella talon rakentamista vaikkapa Minnesotan Mason Cityyn. 
Sieltä ei olisi kovin pitkästi Raspberry Towniin ja pääkaupunki Minneapolis olisi kivenheiton päässä. 
Aikaisemmin Minnesotan pääkaupunki oli Saint Paul. Kaupunki sulautui kiinni Minneapolisia niin, että 
pääkaupunkia vaihdettiin. 



Brickhillit möi omakotitalon ja muuttivat väliaikaisesti takaisin Leaf meadow roadille, samaan taloon 
jossa he asuivat kolme vuotta sitten mutta keskimmäiseen rappuun. Nyt toistaiseksi Justinilla on lyhyt 
matkan Philin luokse, joka asuu Outlander streetillä.  
  
Huhtikuun puolivälissä Brickhillit kävivät katsomassa koko perheen voimalla omakotitalotonttia  
Mason Cityssä. Heti kun he olivat nähneet tontin, niin silloin heiltä lähti viimeisetkin rakentamisen halut 
koska tontti oli pelkkää kuravelliä ja toiseksi palvelut olivat kaukana. Tontti olisi jouduttu paaluttaa, joka 
olisi tullut hyvin kalliiksi.  
Sitten he kävivät kaupungin pohjoispuolella olevassa Albert Leassa katsomassa vuokra-asuntoja 
mutta ne olivat aivan liian kalliita koska kaupunki sijaitsee Minnesotan pääkaupunkiseudulla.  
 
Kotiin tultua he alkoivat suunnitella Worthingtoniin muuttamista koska tämä etelä minnesotalainen 
kaupunki vaikuttaa jännittävältä. Jouluisin kaupungilla on jouluteema, jolloin keskustassa on runsaasti 
jouluvaloja sekä sieltä julistetaan joulurauha ihan kuin kaukaisessa Turussa.  
Siellä asuu yhä Suen entinen aviomies Henry uuden perheen kanssa.  
 
Toukokuun alussa Alex kävi Worthingtonissa kysymässä töitä eräältä tuuletintehtaalta joka valmistaa 
erilaisia tuulettimia asuntoihin, yrityksille sekä tietokoneisiin. Firmalla on työsuhdeasuntoja  
Crow Swampin kerrostalolähiössä, joka sijaitsee kaupungin itäpuolella. Tuuletintehdas sijaitsee 
keskustan ja Crow Swampin puolivälissä. 
Alex filmasi multimediakameralla lähiön ostoskeskukselta kerrostaloa, jonne he voisivat muuttaa. Alue 
on vastarakennettu. Ostoskeskus menee siltamaisesti alueen päätien yli. ostokeskuksen alapuolella 
on juottoja nimeltä Restaurant-Pub Marsh tea jossa lähiön turvenuijat ja eronneet muijat juopottelevat. 
Juottolan lisäksi alakerrassa on leikkikalukauppa sekä antikvariaatti. Ostoskeskuksen yläpuolella on 
automaattikioski, kaksi ruokakauppaa, kolme pankkia sekä pienempiä putiikkeja. 
 
Ann lapsineen katsoivat kotona netistä kun isukki filmasi Crow Swampin maisemia. Hän kysyi 
kameran välityksellä, että saattaisiko he muuttaa tänne, johon Ann ja George vastasivat yhdestä 
suusta, että kyllä kai saattaisi muuttaa mutta Justin pisti hieman kampoihin mutta lopulta hänen oli 
annettava periksi kun muu perhe on innoissaan muuttamisesta. Ehkä sittenkin synnyin osavaltio olisi 
parempi paikka asua vaikka Etelä-Dakotassa on parempi elintaso sekä halvemmat ruuanhinnat.  
Justin on perheen ainoa, joka on syntynyt Etelä-Dakotassa.  
Kun Alex oli palannut kotiin, niin silloin he tekivät sen lopullisen päätöksen muuttaa Worthngtoniin. 
 
Nyt kevään aikana lukemattomia kertoja Justin, George ja Phil ovat käyneet karkkiostoksilla Brandoilin 
huoltamolla, jossa myydään erikoisia ja halpoja karkkipusseja.  
 
Koulujen päättäjäisissä kun George oli kertonut muuttavansa Worthingtoniin, niin silloin Rita Cranelta 
pääsi avoinitku. Hän ei iljennyt alkaa porata oppilaidensa nähden, siispä hän meni ulko-ovelle 
itkemään ja sitten kävi henkilöstöhuoneessa ottamassa rohkaisuryypyn taskumatistaan, jonka hän on 
piilottanut omaan pukukaappiinsa. Ritasta tuntui haikealta kun suosikkioppilas lopettaa ja syksyllä ei 
enää ilmesty lukulaitelehti. Hän olisi tahtonut rutistaa Georgea mutta siihen tämä ei suostunut koska 
Brickhilleillä ei ole tapana syleillä toisiaan. Joskus ainoastaan Justin saattaa halata vanhempiaan. 
Georgella ei ole tapana halailla ja se on harmi, sillä hän alkaa tulla tunnevammaiseksi.  
Viimeksi hän halasi isää kun he asuivat Brainerdissa ja tämä tapahtui hänen syntymäpäivänä kun Alex 
leikillään hieroi täytekakun kermavaahtoa naamaansa. Tämä pelleily piti ikuistaa multimediakameralla 
ja se on tallennettu Brickhill’s Screeniin.  
Päättäjäispäivänä Ann filmasi multimediakameralla poikiensa luokkahuoneissa jotta luokkakavereista 
jäisi mukava muisto. George ei osaa aavistaakaan kuinka hän tulee kaipaamaan ihanaa Ninaa ja tulee 
katumaan kun ei älynnyt antaa läksiäishalausta saati pusua.  
 
Kesäkuun lopulla oli muuttopäivä. Muuttoautoa odotellessa he ulkoiluttivat Rickyä Outlander streetin 
talojen takana. Jonkin matkaa Rennasta on alettu rakentaa uutta asuntoaluetta, jonne tulee paritaloja 
sekä pienkerrostaloja. Alueen nimeksi tulee Rope paddock.  
 
Georgesta tuntui haikealta jättää tuttu kaupunki mutta kuitenkin haluaa nähdä millainen on 
Worthington kotikaupunkina. Hän kiipesi mäen nyppylälle ja katsoi Rope paddockiin päin ja mietti, että 
millainen alue siitä mahtaa tulla. Hän saattaisi joskus tulevaisuudessa muuttaa takaisin Pierreen ja 
kuka ties juuri tuonne Rope paddockiin. Ehkä hän voisi naida Ninan, ajatteli George Ollie Brickhill. 



Muuttoauto oli myöhässä koska isompaan autoon oli tullut vika ja kuljettajan piti hakea hieman 
pienempi auto Esco Pillowista asti. Onneksi kaikki tavarat mahtui pienempään autoon. 
Kun tavarat oli lastattu muuttoautoon ja avainkortit palautettu isännöitsijälle, niin alkoi muuttomatka 
uuteen kotikaupunkiin.  
Autoon mennessä koira hieman temppuili koska oli kova helle. George komensi koiraa rivakasti 
pärryttäen: ”Snot Ricky come on!” Ann mulkaisi vihaisesti, kun poika tuolla lailla pärryttelee ja auton 
ympärille oli kokoontunut joukko uteliaita lapsia ja jokunen aikuinenkin mutta onneksi heitä ei enää 
tarvitse tavara, ajatteli Ann Brickhill omasukua Ball.  
 
He pysähtyivät osavaltioiden rajalla syömään ja huilimaan. Rajalla on valkopeltinen 
taukopaikkapömpeli jossa on pieni lounasravintola sekä minikauppa.  
Jonkin ajan kuluttua he jatkoivat matkaa kohti uutta kotikaupunkia. Muuttoauto ajoi heidän perässä 
jotta se osaisi oikeaan osoitteeseen. Heidän uusi kotikatu on nimeltä May In Land sreet 4 ja toinen 
kerros ensimmäisessä pistetalossa joka on päällystetty dimanttimaisilla kivillä.  
Lähistöllä on useita katuja joilla on kummallinen ja jopa järjettömiä nimiä kuten esimerkiksi  
Hair Pocket Road sekä Nisse Cave Street.  
 
Kun he avasivat uuden kotioven, niin silloin heitä odotti oikea sikolätti; edellinen asukas ei ollut 
vaivautunut siivoamaan paskojaan ja kaiken kukkuraksi jääkaapissa oli pilaantunutta lihaa joka haisi 
ihan hirveälle. Ann otti ensimmäiseksi muuttoautosta siivousvälineet ja siivosi lattiat ennen kuin sinne 
voi tuoda huonekaluja. 
Alex otti peräkontista maalipurkin ja maalaustelan. Hän maalasi olohuoneen ja keittiön katot koska ne 
olivat ihan keltaisenaan tupakansavusta. Annia raivostutti niin, että hän heitti parvekkeelta 
pilaantuneen lihamöykyn ulos joka lensi suoraan viereisen talon päätyseinään. Häntä sapetti kun oli 
Pierressä siivonnut hyvin huolellisesti ja sitten palkaksi saa tällaisen sikolätin. Hän soitti isännöitsijälle 
ja valitti asunnon kunnosta, että tapetitkin pitäisi vaihtaa. Heti seuraavana päivänä isännöitsijä kävi 
katsomassa ja totesi, ettei tämä ole yhtään niin kamalassa kunnossa kuin jotkut muut asunnot, johon 
Ann tuhahti: ”Fuck, sellaisen asunnon haluaisin nähdä!”  
 
Kun he olivat kantamassa tavaroita sisälle, niin silloin tuli eräs lihavamies joka asuu samassa talossa 
auttamaan huonekalujen kantamisessa. Mies on melkoinen tynnyri mutta jaksoi kantaa yksin 
kokonaisen sohvan. Brickhilleillä on vihreä, melko painava samettisohva jonka he ostivat Rapid 
Cityssä asuessa. Sitä ennen heillä oli ruskea kangassohva. Parhaillaan suunnitellaan sohvan 
uusimista.  
 
Ei kauaa nokkatuhissut kun Justin ystävystyi samassa talossa asuvan Mickey Triben kanssa. Silloin 
tällöin heidän seurassa on Georgen ikäinen Sam Gotler. Silloin Mickey ja Sam ärtyvät kiusaamaan 
Justinia. Ehkä Mickey haluaa näytellä kovaa jätkää Samin seurassa. Muulloin Justin ja Mickey ovat 
hyviä kaveruksia. George ei viihdy Samin seurassa koska tämä on aggressiivisen näköinen ja 
pikkuveljen kiusaamiset kummittelevat mielessä. 
George on mieluummin kotipoikana ja katsoo paikallis-televisiota joka on nimetty kaupungin mukaan 
Worthington-TV:ksi. Lähetystauolla näkyy automaattinen interaktiivinen teksti-tv nimeltä 4 Channel. 
George luki teksti-tv:n deittiosiosta, että moni kaipaa seuraa Marsh teaan. Jopa nuoriso vaikuttaa 
innolla odottavan täysikäisyyttä jotta pääsisi tähän juottolaan.  
 
Ann sai täitä siivousfirma Cleaner Systemsistä. Aluksi hän oli lomittajana paikallisessa Roll’s Roycen 
autokaupassa siivoojana ja sitten eräässä suuressa City tavaratalossa kaupunginkeskustassa. 
Koeajan jälkeen hän sai vakituisen paikan teurastamolta. Aluksi se oli karmea pesti kun lattioilla lojui 
suolenpätkiä ja paljon hyytynyttä verta mutta siihenkin tottuu ja juuri siksi teurastamon tiloja pitää 
siivota, jotta suolenpätkät saataisiin poistettua lattioilta.  
 
Justin meni toiselle luokalle ja George aloitti kuudennen luokan toiseen kertaan koska hänellä on 
vaikeuksia laskennossa eikä hänellä ole kiirettä yläasteelle. Justinin koulu on aivan kävelymatkan 
päässä ja on nimeltä Hut heath School ja sijaitsee ostoskeskuksen takana.  
Georgen koulu sijaitsee Hammerhillin omakotialueella, jonne hän menee bussilla. Koulu on rakennettu 
vuosisadan alussa ja on jo melko kulunut.  
 
Silloin tällöin välitunneilla jotkut pojat tapaa kiusata Georgea koska hän on erilainen ja hänellä on 
etelädakotalaisia tapoja, kuten puhuu hieman leuhkasti. Minnesotalaiset eivät oikein pidä 
etelädakotalaisilta ja kutsuvat heitä pilkkanimillä How Hau Gays.  



George on tottunut etelädakotalaisiin välittömään menoon koulussa ja nyt täällä Minnesotassa on tosi 
rankkaa kun täällä koulussa on enemmän kuria ja vaatimuksia. Minnesotan koulussa ei suvaita yhtään 
rumia sanoja kun taas Etelä-Dakotassa saa kiroilla miten sattuu.  
Eräänä syyspäivänä rinnakkaisluokalla oleva Herman oli näpistänyt kondomeja lähellä olevasta 
suurmyymälästä ja väkisin tunki kortsut Georgen pulpettiin. George paniikissa heitti kortsut 
luokkahuoneen lattialle ja juuri silloin luokkaan astui kuivahko naispedagogi joka kysyi narisevalla 
akkamaisella äänellä, että kuka on noiden takana. Joku juorusi, että George heitti kortsut lattialle. 
Silloin hän joutui rehtorinkansliaan puhutteluun. Rehtori on oikea kusipää ja soitti Georgen äidille, että 
poika levittelee koulussa varastettuja kondomeja. Ann sanoi suoraan, ettei poika tee sellaista vaan 
taitaa olla niin, että Georgea kiusataan. Rehtori Mark Small-Hill sanoi ymmärtävänsä yskän ja George 
pääsi kuin koira veräjästä. Hän ilmiantoi Hermanin. Totta kai luokkakaverit haukkuivat Georgea 
vasikaksi kun Herman oli antanut ilmaisia kortsuja.   
 
Kenneth Brickhill on lopettanut karateharrastuksen koska karatemieskin vanhenee ja toiseksi hän on 
innostunut minnesotalaisista kansantansseista ja liittynyt tanssiryhmä Relaxed Caboodleen, jotta tekisi 
vaimonsa iloiseksi. Rebecca on jankuttanut ja jopa painostanut Kennethiä aloittaa kansantanssin. 
Helmikuussa heille syntyi tyttö joka kastettiin Jenniferiksi. 
Ann ja Alex muiden sukulaisten lailla katsoivat netistä kun Kenneth filmasi multimediakamerallaan 
synnytyksen.  
 
Wernerin perheellä on ollut rankkaa, nimittäin Jack Parker sairastui ykköstyypin diabetekseen. Werner 
hoksasi, että edellisen vuosikymmenen alussa tapaaman selvännäkijän ennustus toteutui. Hän päätti, 
ettei enää koskaan menisi ennustajille. Nyt vihdoinkin hän pystyi kertomaan vaimolleen, että 
diabetesta hän pelkäsi kun edellisellä vuosikymmenellä eräs povari oli sellaista ennustanut. Myös 
Arielle päätti, ettei hänkään aio käydä ennustajilla.  
Jack Parker joutuu käyttämään insulaattoria, joka on matkapuhelimen kokoinen laita, joka asetetaan 
mahaa vasten, jolloin se ampuu insuliinipistoksen elimistöön. Tämä on täysin kivutonta.  
 
Samoihin aikoihin Marty löysi elämänsä naisen, eronneen Kaya Lakesign. Hänellä on kaksi Georgen 
ja Justinin ikäistä lasta edellisestä suhteesta. Lapset ovat vanhimmasta päästä Nina ja Arnold. Heti 
kun George oli kuullut heidän nimensä, niin silloin häneen iski nimiujous. Jossain sydämen sopukoissa 
on alkanut kytemään ikirakkaus Ninaan ja totta kai hänelle se oikea Nina on Nina Breeding. Harmi 
vaan kun hänellä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tavata tyttöä. Kyllä hän voisi olla yhteydessä 
netin välityksellä mutta ujous estää moiset puuhat. Hän ei uskalla ottaa yhteyttä entiseen 
luokkakaveriin koska silloin vanhemmat alkaisivat kiusoitella, että hän kaipaa takaisin ja pikkuveli 
alkaisi vislata kuin Urpo. Harmi kun Pierressä asuessa Georgella ei vielä ollut lemmentunteita. 
Heti kun Marty eno tulee Kayansa kanssa kylään, niin silloin Georgea jännittää jos Kayan tytär olisi 
mukana. Silloin olisi punastumisen vaara ja käsivarret alkaisivat nykimään halaukseen.  
Loppu kesästä Marty, Kaya ja lapset kävivät Worthingtonissa Brickhilleillä kylässä. Silloin oli 
apteekkirumba koska Arnold oli unohtanut insulaattorinsa kotiin ja oli pakko käydä ostamassa uusi. 
Alex ajelutti vieraita ympäri kaupunkia etsimässä apteekkia jossa olisi insulaattoreita. Lopulta läytyikin 
niin, että Arnold pystyi ottamaan insuliinipistoksen. 
 
Muutama vuosi sitten Marty muutti Pierreen kahden minnesotalaisveljeksen kanssa koska siellä asui 
Martyn sisko. Nyt kun Brickhillit ovat taas muuttaneet, niin Marty alkoi katsella tosissaan sitä oikeaa ja 
löysi Pierren pohjoispuolelta vaaleatukkaisen Kayon, johon hän rakastui ihan korviaan myöten. Lasten 
teossakaan ei tule stressiä koska hän sai kaupanpäälliseksi kaksi teini-ikäistä tenavaa.  
Hänellä ei ole moneen vuoteen ollut punainen Cadillac. Hän tapaa vaihtaa autoa kuin muut sukkia. 
Tällä hetkellä hänellä on musta Mazda, jossa on paljon hienouksia mutta alkeellinen automaattiohjaus 
niin, että on viisainta ohjata manuaalisesti.   
 
George on rauhaton koulussa, joka johtuu eräänlaisesta koulukulttuurishokista. Hän on tottunut  
Etelä-Dakotan lepsumpaan kouluun. Justinilla on helpompaa koska hän on vasta toisella luokalla eli ei 
ole tottunut Etelä-Dakotan lepsuun koulukuriin.  
 
Rauhattomuuden vuoksi Georgen piti käydä perheneuvolassa. Siellä tärkeän oloinen psykologi kyseli 
häneltä varhaislapsuudesta, että mitä hän oli silloin tehnyt ja hänen ensimmäisistä kouluvuosista. 
Psykologi katsoi hänen potilaskertomuksesta ja huomasi, että hänellä on syntyessään ollut ongelma 
mutta potilaskertomuksesta ei oikein saa selvää mikä ongelma. Psykologi soitti Raspberry Toowniin ja 
kysyi synnytyslääkäri Joel Stonehilliltä, että mikä syntymäongelma Georgella on ollut. Vastausta ei 



tullut koska Joel alkoi jälleen öristä eikä halua ottaa suuhunsa syntymäongelman nimikettä. Hän 
kehotti soittaa kätilöteknikolle, joka on tätä nykyään eläkkeellä mutta kuitenkin täysissä 
elämänvoimissa. Kätilöteknikko kertoi ongelman: “The umbilical cord was wrapped around his neck” 
Puhelu kuului samassa huoneessa jossa George istui isän, äidin ja pikkuveljen kanssa. George 
hätkähti kun kuuli syntymäongelmasta. Tämä oli melkoinen uutinen myös Annille ja Alexille. He eivät 
olleet tietoisia koko asiasta koska Georgen syntyessä synnytyssalissa oli melkoinen rumba koska Joel 
örisi ja juoksi vähän väliä pesemässä kätensä niin, ettei kätilöillä ollut mahdollisuutta kertoa asiasta.  
Psykologi sanoi, että Georgen olisi hyvä aloittaa spesiaalikoulussa jotta pedagogeilla olisi aina aikaa. 
Ann sanoi, että se olisi hyvä idea jos poikaa ei laitettaisi toimintarajoitteisten joukkoon, jolloin tämä 
tuntisi itsensä tosi vaivaiseksi. Tähän tärkeän oloinen psykologi tuhahti: ”Ei toimintarajoitteisissa ole 
mitään vikaa vaan asenteessa on vika.” johon Ann: ”En tarkoittanut sitä, ei minulla ole mitään 
toimintarajoitteisia vastaan vaan poika tuntisi itsensä toimintarajoitteiseksi eli toimintaesteiseksi.” 
Psykologi puisteli päätään ja kirjoitti Georgelle lähetteen spesiaalikouluun. 
Worthingtonin parhain kunnallinen spesiaalikoulu sijaitsee kaupungin keskustassa  
Eastern Long Streetillä. Koulun takana on urheilu- ja kesäteatteripuisto.  
 
Syyslukuvuoden päättäjäispäivänä Hammer hill schoolissa Georgen luokka kokoontui juhlasaliin 
kuuntelemaan rehtorin puhetta sekä katsomaan kun jotkut oppilaat saivat kunniakirjoja eri 
saavutuksista. Kun luokkakaveri Esayas Trump kutsuttiin lavalle ottamaan vastaan kunniakirja 
urheilupäivän suorituksesta, niin silloin yhtäkkiä jostain kumman syystä George rääkäisi:  
”Esayas Leaf!” ja kaikki alkoi nauraa räkättää tälle impulsiiviselle rääkäisylle.  
Vähän myöhemmin kun Georgen lähelle sattui tulemaan joku tuntematon tyttö, niin yhtäkkiä hän 
kokeili tämän hameenhelmaa. Hän ei kuitenkaan nostanut vaan sormenpäillä kokeili hamekangasta. 
Tytön vieressä seissyt naispedagogi huomasi Georgen sormet hameen helmassa ja napuatti häntä 
sormille ja tuhahti: ”Hands off!” George hätkähti kun hoksasi mitä oli tehnyt. Jotenkin hän hetken 
mielijohteesta sattui kokeilemaan hamekangasta.  
 
Kun tuli todistuksien jaon aika ja George oli saanut omansa niin silloin hän huomasi, että 
käytösnumero oli laskenut kuin lehmän häntä. Hän hoksasi, kuinka typerästi oli käyttäytynyt syksyn 
aikana ja päätti yrittää ryhdistäytyä uudessa koulussa.  
 
Syksyllä Brickhillit möivät koiran koska he asuvat kerrostalossa ja ison koiran pitäminen on todella 
vaikeaa. Ei ollut aikaa ulkoiluttaa. Pihalle sitä ei voinut päästää yksinään koska kerrostalojen pihoilla 
tapaa olla pikkulapsia. 
George oli ankarasti myyntiä vastaan mutta kyllä hänkin ymmärsi, ettei isoa koiraa voi kerrostalossa 
pitää. Hän katsoi itkukurkussa kun koiran uusi omistaja tuli hakemaan Rickyä. Enää ei voi peuhata 
hauvan kanssa, ajatteli George Brickhill.  
Brickhillit näkivät ikkunasta kun koiran uusi omistaja laittoi koiran auton takapenkille pienen lapsen 
kanssa kahdestaan. Alex ja Ann ei käsitä kuinka koiran uusi omistaja uskalsi luottaa vielä 
tuntemattomaan koiraan eikä kyseessä ole mikään sylikoira vaan skotlanninpaimenkoira. 
 
Myyntirahat George sai jakaa veljensä kanssa. Samalla heille avattiin ensimmäinen pankkitili  
The Post bank pankkiin, jossa on lapsille ikioma säästökerho nimeltä Gold Piggy Club. Lapset saavat 
säästöpossun joka tyhjennetään pankissa kun se on täynnä ja sitten saa kultaisen säästöpossun. 
Lisäksi Gold Piggy Clubin jäsenet saavat jäsenlukulaitelehden, jossa on pelejä sekä leikkivinkkejä.  
 
Koiran tilalle Brichillit ostivat harmaan kissankokoisen viihderobotin koska he ovat tottuneet, että joku 
on jatkuvasti jaloissa. Viihderobotilla on valkoiset pienet pyörät. Robotin alapuoli on maalattu 
valkoiseksi. Yläpuolella on kaksi pientä tutka-antennia sekä rykelmä lämpömittarin anturit. Robotin 
takana on hassunnäköinen viuhka, joka heiluu musiikin tahdissa.   
 
Muutaman päivän kuluttua Koiran uusi omistaja soitti ja kertoi, että koiralla on vain yksi kives ja kysyi, 
että onko siitä oltu tietoisia. Alex vastasi, ettei sen munia oltu syynätty ja se voidaan ostaa takaisin jos 
hurtan munat eivät miellytä. Uusi omistaja vastasi, ettei se haittaa mitään mutta koirasta ei ole 
näyttelykoiraksi mutta muuten se on erittäin mukava jolle paistetaan lettuja vaahterasiirapin kera.  
 
Tammikuussa 2984 George aloitti Beer burg schoolin spesiaalikoulussa, jossa hän viihtyi 
huomattavasti paremmin kuin Hammerhillissä. Hänen uusi pedagogi on vaalea siilitukkainen 
ruipelomainen Andrew Adrian. Rehtori on paljon humoristisempi kuin edellinen Mark Small-hill. 
 



Koulun talviurheilupäivillä George osallistui hiihtokilpailuun. Piti hiihtää jalkapallokentän ympäri aikaa 
vastaan. Hän tuli toiseksi liian pienillä lainasuksilla koska hän käy koulussa bussilla eikä suksien 
kanssa oikein kehtaa tunkea bussiin. 
Hän voitti pienen pyöreän hiihtäjätaulun ja sai ensimmäisen kunniakirjan josta hän on todella ylpeä. 
 
Talviolympialaiset ovat menneillään. Ne pidetään Utahin Salt Lake Cityssä, jota Georgen luokassa 
seurataan joka päivä. Häntä ei erityisesti urheilu kiinnosta vaikka itse oli juuri voittanut urheilupäivillä 
toisen palkinnon. 
 
Pääsiäisen aikaan Brickhillit kävivät Rapid Cityssä sukuloimassa. He halusivat viimeinkin nähdä pikku 
Jenniferin. Georgesta tämän uusimman serkkutytön nimi kuulostaa jännittävältä.  
 
Vappuna Brickhillit kävivät Raspberry Townissa tervehtimässä siellä asuvia sukulaisia. 
Viimevuonna Errol ja Amy rakensivat punatiilisen omakotitalon kaupungin pohjoispuolelle, lähelle 
Raspberry Townin lentokenttää. 
Errolin ja Amyn lapset olivat koko ajan Brickhillien viihderobotin kimpussa, joka heillä oli mukana jotta 
Georgella ja Justinilla olisi puuhaa takapenkillä, etteivät alkaisi tapella. Automatkoilla on todella 
rankkaa kun isä ja äiti öyhyyttävät sähkötupakkaa niin, että savu menee takapenkille.  
 
Raspberry Townissa Brickhillit kävivät myös Ollien Matteus-veljen luona. Matteus oli juuri silloin töissä 
mutta Lara-vaimo oli kotona leipomispuuhissa. Hän teki donitseja. Nyt George ja Justin saivat 
ensimmäisen kerran maistella donitseja. Ann ei halua leipoa donitseja koska häntä oksettaa pasterun 
rasvan käry.  
 
Heinäkuussa Brickhillit muuttivat takaisin Rapid Cityyn koska he eivät viihtyneet Worthingtonissakaan. 
Alexilla ja Annilla oli työpaikka mutta se jokin puuttui, ehkä tuttavat. He huomasivat, että 
worthingtonilaiset ovat tosi äkeitä, varsinkin vanhat muorit ovat jopa aggressiivisia ja saattavat käydä 
kitisevien pikkulasten kimppuun. Yleisesti sanotaan, että worthingtonilaisten äkeys johtuu niin 
kutsutusta Worthingtonin taudista.  
 
Ainoastaan Justin pisti jonkin verran kampoihin koska silloin ei enää näkisi Mickey Tribeä, joka käy 
samaa luokkaa ja heistä on tullut hyviä kaveruksia. Enää Mickey ei kiusaa Justinia koska Sam ei ole 
pitkään aikaan ollut heidän seurassa. Talvella Justin ja Mickey perustivat epävirallisen 
minisuksikerhon. Justin teki tietokoneella pieniä pyöreitä kiekkoja, joihin hän kirjoitti klubin nimen ja 
antoi muutaman Mickeylle sekä joillekin luokkakavereille. George ei kuulunut minisuksikerhoon koska 
häntä ei oikein kiinnosta pikkupoikien touhut. Onhan hän jo 14vuotias koltiainen.  
George puolestaan suhtautuu muuttamiseen positiivisesti, sillä silloin saa järjestellä tavaroita 
uudelleen. Hän on aina ollut järjestyksen poika, ehkä liiankin pedanttinen sillä jatkuvasti hän on 
järjestelmässä koriste-esineitä uudelleen. 
 
Keväällä Georgen seksuaalisuus alkoi todenteolla herätä. Hän unelmoi tyttöystävästä mutta kuinka 
ihmeessä sellaisen saisi haaviin? Koulussa hän näkee päivittäin kuinka samaa luokkaa käyvä Tina 
kuhertelee Johninsa kanssa käytävän lattialla. Kuhertelua katsoessa George tuntee ensimmäisen 
kerran kuinka housun etumus tuntuu ahtaalta. Hän on hokannut, että aikaisempina vuosina kun hän 
on leikkinyt leikkiautoilla, niin silloin helposti pippeli menee paksuksi ilman, että tiesi ilmiön syytä. Nyt 
hän on hoksannut, että ilmeisesti hänellä on ollut aikainen stondis.  
Kun hän oli yksin leikkihuoneessa, jonka hän jakaa veljensä kanssa, niin silloin hän menee 
vaatehuoneeseen, joka on huoneen perällä. Siellä hän riisuutuu ilkosilleen ja rakastelee 
maskottijäniksen kanssa jonka isä ja äiti ovat voittaneet Rapid Cityn huvipuistossa edellisen 
vuosikymmenen alussa.  
Hän kuvitteli, että jänis olisi tyttöystävä ja muisteli kuinka Tina ja John tekevät koulunkäytävällä. Hän 
tunsi itsensä hyvin kiimaiseksi. Kun hän oli aikansa pelehtinyt jäniksen kanssa, niin sitten hän 
pukeutuu, ettei vain kukaan tulisi vaatehuoneeseen ja yllättäisi häntä itsetyydytyspuuhissa.  
George on alkanut kaipaamaan Ninaa, jota hänellä ei enää ole mahdollisuutta tavata eikä ujouden 
takia ottaa yhteyttä. Syksyllä Nina sekä muut entiset luokkakaverit lähettivät sähköpostia hänelle. 
Luokkakaverit sekä Rita kirjoittivat, että he kaipaavat lukulaitelehden Minnesotan numeroa. George ei 
enää jaksa tehdä lisää numeroita koska tyhjät lukulaitteet maksavat melkoisesti, varsinkin 
Minnesotassa on tosi kallista. Hän voisi ihan hyvin tehdä lukulaitteen sijasta kotisivun mutta sellaiseen 
hän ei enää jaksa ryhtyä.  



 
Syksyllä Minnesotan televisiossa oli vuosittainen laulukilpailu Melody of Fall. Voittajaksi tuli suurin 
piirtein Georgen ikäinen Jenna Tarearth nuorekkaalla teini-iskelmällä nimeltä Mint and William. 
Kappaleessa kaksi nuorta rakastuu toisiinsa niin, ettei ruoka maistu ja päässä hälisee. George kiihottui 
kappaleesta niin, että laulajattaren nimestä hän saa assosiaatioita Jenna serkkuun ja näin alkoi 
pikkuhiljaa ihastua serkkuunsa. Ihastuksen hän pitää visusti omana tietonaan eikä uskalla lähettää 
sähköpostia serkulleen saati laulaja Jennalle. Hän on huomannut, että molemmat Jennat ovat tosi 
hyvännäköisiä vaaleatukkaisia pimuja.  
 
 
 
Heinäkuun alussa Brickhillit muuttivat takaisin Rapid Cityyn. Tällä kertaa he eivät tilanneet 
muuttoautoa kuljettajineen vaan vuokrasivat pienen kuorma-auton koska Pierressä asuessa Alex on 
ottanut kuorma-auto ajokortin kaiken varalle. Jos hän joutuisi työttömäksi, niin silloin voisi hakea töitä 
kuljetusfirmoilta. 
Ihmeen kaupalla kaikki tavarat mahtuivat kerralla autoon. Justin oli isän kanssa kuorma-auton 
kyydissä kun taas George meni äidin kyydissä henkilöautolla.  
 
Osavaltioiden rajalla he joutuivat kertomaan kuorma-auton sisällön, sillä viimeaikoina monet 
Yhdysvaltojen osavaltiot ovat alkaneet vaatia irtaantumista liittovaltiosta. Yksi näistä ovat Minnesota ja 
Etelä- ja Pohjois-Dakota. Osavaltioiden rajoilla on alettu tarkkailemaan rajanylittäjiä, josta 
Washingtonissa DC:ssä ei olla kovin iloisia. Rajavalvonta päätös on tehty osavaltioiden 
pääkaupungeissa. Passeja ja viisumeita ei kuitenkaan vielä vaadita koska virallisesti Dakotat ja 
Minnesota yhä ovat osa USA:ta. 
Rajalla George näki punapeltisen suurmyymälän nimeltä Diana Market, josta hän sai kummallisen 
assosiaation räkään ja alkoi vitsailla äidilleen, että tuosta marketin nimestä tulee räkämieleen, johon 
Ann tuhahti otsalla pystysuorat rypyt ja sähkötupakka suupielessä väpättäen: ”Shut up boy, did not I 
think of ancient European princess Diana.”  
 
Rapid Cityssä he muuttivat Jamin kerrostalolähiöön joka on kaupungin eteläpuolella lähellä Lexcroftia 
ja Dollarmanoria. 
Jamissa on punaisia kolmekerroksisia tiilitaloja ja alueen keskellä on ruokakauppa Supermarket, 
Postcenter, Pizzeria sekä automaattikioski. Lisäksi on hammaslääkäri ja terveyskeskus. 
Ostokeskuksen vieressä on Jam school, jossa on ranskankielisiä ja esperantonkielisiä luokkia.  
Rapid Cityssä kahdella koululla esperantonkielisiä luokkia; Redeemer- sekä Jamin kouluilla. 
Ranskankielisiä luokkia on useammalla koululla. Yhä Redeemer Schoolissa on opetusta Minnesotan 
murteella.  
George ja Justin haluavat englanninkieliseen kouluun koska sehän on heidän äidinkieli eikä he ole 
kiinnostuneita kaukaisesta Euroopan osavaltiosta eivätkö halua matkustaa Kanadaan. 
 
Alex ja Ann pääsivät takaisin mopotehtaalle. Alexista tuli koneenkorjaaja jonka pitää korjata muun 
muassa rikkoutuneita teollisuusrobotteja. Annista tuli satulan asentaja robotin ohjelmoija. Hänen pitää 
myös tarkistaa, että satulan saranat on kunnolla kiinnitetty.  
Uusimat Dakota mopedi mallit ovat muun muassa Dakota 900 ja Dakota 9000. 
 
Jamin lähiössä he asuivat vain kuukauden koska alueella asuu paljon kummallisia tursakkeita, ainakin 
poliisin mielestä kun usein iltaisin saavat hälytyksiä Jamin, Lexcroftin ja Dollarmanorin lähiöihin.  
Elokuussa Alex osti isänsä pienkerrostalon joka sijaitsee Rapidstreet 20:ssä. Talonpääty on 
Tunehomeroadille päin. Päädyssä on yhä kangaskauppa Mary Frock. Talossa on kaksi 
rappukäytävää. Alexin perhe muutti vanhusten entiseen asuntoon A-rapun toiseen kerrokseen. 
Ensimmäisessä kerroksessa asuu laiska journalisti Errol Birchforeland, jolla on vanha kulunut 
japanilainen pikkuauto Hayosiko. B-rapun ensimmäiseen kerrokseen autotallien yläpuolelle muutti 
vanhukset Ollie ja Helga. Sopimuksen mukaan heidän ei tarvitse maksaa vuokraa koska hehän ovat 
talon uuden omistajan vanhemmat. Samassa B-rapussa heitä vastapäätä asuu mielisairaanhoitaja 
Jerry Mental. Hänen yläpuolella asuu Georgen kauhuksi nuoripariskunta nimeltä John ja Nina Currant. 
Naisen etunimi kiihottaa Georgea niin, ettei uskalla käydä B-rapussa eikä rapun edustalla. Hän on 
alkanut näkemään kaikki Ninat seksikkäinä. Hänelle on muodostumassa melkoinen Nina kiima. 
Ollien ja Helgan yläpuolella asuu vanha papparainen.  
Talon autotallien puoleinen naapuri on wyomingläisperhe, joka asuu vaaleanpunaisessa puutalossa.  
Brickhillien toinen naapuritalo on samanlainen pitkulainen pienkerrostalo, jonka Tunehomeroadin 



puoleisessa päädyssä on autonvaraosamyymälä. Jonkin aikaa tiloissa on ollut musiikkikauppa sekä 
koiraparturi. Talon takana on Wernerin talo, jonka päädyssä on antikvariaatti entisen ruokakaupan 
tiloissa. Peruna- ja munakauppa on yhä talon päätykellarissa.  
 
Kellarissa Olliella on pieni verstas jossa hän sorvailee kynttilän- ja lampunjalkoja. Vintillä on Helgan 
kutomakone jolla hän tekee pöytäliinoja. 
 
Nyt nämä kolme Brickhillin perhettä asuu jälleen samassa kaupunginosassa. 
Werner on juuri alkanut takentaa autotallin, jossa hän voisi nikkaroida ja rassata autoja. Kellarissa ei 
ole kovinkaan paljon nikkarointi tilaa, sillä minikylpylä sekä peruna- ja munakauppa vie kaiken tilan.  
Kylpyläosasto on kaikille vuokralaisille ja tietenkin sen omistaa Werner itse ja hän on rakentanut 
minikylpylän kylpysaaveineen ja porealtaineen. Siellä on myös saunanurkkaus. Miranda on innokkain 
kylpijä ja erityisesti hän tuntikausia viihtyy suihkussa.  
 
Taannoisen ydinvoima kansanäänestyksen tulos oli myönteinen ja kymmenennen ydinvoimalan 
rakentaminen on jo loppusuoralla Minnesotassa Lake Superior järven rannalla. 
Minnesotan osavaltio pyrkii Pohjois-Amerikan johtavaksi sähkötuottajaksi. Myös Etelä-Dakotassa on 
muutama ydinvoimala niin, että se kauhistuttaa Wyomingin osavaltiota koska siellä ei ole yhtään 
ydinvoimalaa. Wyoming on päättänyt satsata tuulivoimaan ja aurinkovoimaloihin.  
 
Syksyllä George meni seitsemännelle ja Justin kolmannelle luokalle. Heistä on tullut jo isoja poikia. 
Koulu sijaitsee ihan kävelymatkan päässä ja sen nimi on Lyrebird School.  
Pojat saavat kerran viikossa opetusta Minnesotan murteella, ettei kotimurre unohtuisi. He eivät halua 
Redeemer Schooliin koska sinne on pitkä matka ja Lyrebird School sijaitsee Mexicohillin itäpuolella eli 
kävelymatkan päässä kotoa.  
 
Lyrebird School on laajalle levittäytynyt keltatiilinen rakennus. Yläasteen rakennuksessa on kolme 
siivekettä koulunpihalle päin. Ensimmäisessä siivekkeessä on Georgen spesiaaliluokka. Kolmannessa 
siivekkeessä on Jack Parkerin kahdeksas luokka. Samalla luokalla käy hänen kaksi serkkua; Mike 
sekä Phil. 
Silmälasirumban takia George ei oikein tohdi mennä tervehtimään serkkujaan vaikka he tietävät, että 
serkkupojalla on rillit. Phil on lukemattomia kertoja nähnyt hänet silmälasit päässä sillä hehän ovat 
entisiä luokkakavereita eka- ja tokaluokilta.  
George huomasi, että serkkujen sekä Philin luokalla käy myös toinenkin luokkakaveri ala-asteelta ja 
hän on muuan pitkäkasvuinen luurankomaisen laiha Christian Logging. 
 
George tuntee piston sydämessään kun ajattelee Ninaa, tyttöä, jota hänellä ei ole mahdollisuutta 
tavata. Hänelle kelpaisi myös Martyn vaimon tytär koska tämä on neiti Breedingin kaima.  
 
Georgen luokassa on melko hyvä ilmapiiri. Joskus eräs lihava poika nimeltä Richard tapaa hieman 
kiusata Georgea sekä muita luokkakavereita, muttei kuitenkaan joka päivä. 
Pedagogi on Irene Tarman, jonka riippuposket huvittavat Johannaa. Inkerin posket muistuttavat hyvin 
paljon kukkaroa, jotka heiluvat samalla kun tämä lukee nuorten lukulaiteromaaneja ääneen. George 
päätti, että joskus tulevaisuudessa kirjoittaisi bestsellerin pedagoginsa riippuposkista.  
 
Luokassa käy Georgen ja Richardin lisäksi kaksi muuta poikaa sekä saman verran tyttöjä, jotka ovat 
Georgen mielestä sen verran karmean näköisiä, ettei hän sellaisten kanssa haluaisi alkaa 
kuhertelemaan. Hänelle tytön ulkonäkö on erittäin tärkeä tekijä eikä ole vielä omaksunut sisäistä 
kauneutta. Hän itsekään ei ole mikään kiiltokuvapoika. 
Nyt kun hän on nähnyt naispuoliset luokkakaverinsa, niin silloin hänelle iski eräänlainen katumus, että 
suostui menemään spesiaaliluokalle. Koulun muilla niin kutsutuilla normaaliluokilla käy todella komeita 
narttuja. Silloin tällöin välitunneilla George tapaa hiippailla koulunkäytävillä katellen tyttöjä. Tytöt eivät 
näy lämpenevän hänestä koska hän on liian lapsellinen ja huonosti pukeutunut; housujen vetskarikin 
on monesti raollaan, hyvä ettei pippeli näy.  
 
Nyt yläasteella Georgella oli kotitaloutta ensikerran. Kotitaloudessa hänellä on pieniä ongelmia silloin 
kun laitetaan kalaruokaa. Hän ei pidä kalasta ja kaiken kukkuraksi hänellä on hirveä kalakauhu eikä se 
parane koska kotitalouspedagogi Kacey Valley pakottaa syömään kalaa, jotta oppilaat oppisivat 
uusille makuelämyksille, muttei ymmärrä, että pakottaminen kasvattaa kalakauhua ja hän itse saa 
tyrannin maineen. Jotkut oppilaat kutsuvat Kaceyta Shredderiksi eli raastinraudaksi.  



 
Aluksi George laittoi vaivihkaa kalan serviettiin mutta vähitellen Kacey oppi hänen kujeet ja seisoi 
vieressä kunnes George oli laittanut kalan suuhunsa mutta tämä oli ovelampi; hän piteli kalapalaa 
takahampaan ja posken välissä, jonka hän sylkäisi pois heti kun pedagogin katse suuntautui muualle. 
Tämäkään ei onnistunut joka kerta kun pedagogi pakotti juomaan, jotta kala menisi mahaan.  
Kacey on uransa aikana nähnyt paljon erilaisia oppilaita ja heidän kujeita niin, ettei häntä noin vain 
kuseteta.  
Juuri tällaisten kalapäiväkonfliktien takia Georgelle järjestettiin yksityiskotitaloustunti eli hän oli 
kahdestaan Kaceyn kanssa. Eräänä päivänä pedagogilla oli tuore perkaamaton silakka, jonka 
Georgen olisi pitänyt perata mutta hän ei pystynyt edes hipaisemaan kalan pintaa kun selkäpiissä kulki 
vilunväreet. He istuivat kokonaisen tunnin silakan edessä. Lopulta George päätti tehdä pedagoginsa 
iloiseksi ja hipaisi pyrstöä, jolloin Kacey oikein ulvoi riemusta. Georgesta tämä on selvää kidutusta ja 
kotona piirteli piirustuslaitteella pilakuvia kotitalouspedagogista.  
 
Georgen luokalla on puutöitä kerran viikossa. Oppilaat saavat vapaasti päättää mitä he haluavat 
nikkaroida. George tapaa tehdä enimmäkseen voiveitsiä sekä kynttilänjalkoja. Voi veitset hän yrittää 
hioa laserleikkurin näköiseksi mutta se on vaikeaa kun lasersädettä on vaikea veistää puusta. 
Kahvaan hän veisti laserleikkurin kytkimen muodon. Siitä tuli hieno voiveitsi, jonka hän antoi äidilleen. 
Kerran hän teki pienen seinälle ripustettavan lukittavan kaapin.  
Hänestä on kiva nikkaroida pikku esineitä mutta huonona puolena on höylääminen koska se ottaa 
voimille. Myös hiekkapaperilla hiomista hän vihaa yli kaiken, koska hiekkapaperin ja puun välinen kitka 
antaa hänelle kylmänväreitä. Selkäpiissä ihan karmaisee kun hän vetää hiekkapaperilla puunpintaa. 
Tietenkään oppilaat eivät saa käyttää yksin sähköhöylää eivätkä hiomakonetta. Veistopedagogilla ei 
ole valtuuksia antaa toimintarajoitteisten käyttää vaarallisia työkoneita. Kyllä George voisi käyttää 
mutta sitä veistopedagogi ei voi tietää. Niin kutsutuilla normaaliluokilla olevat oppilaat saavat vapaasti 
käyttää työkoneita.  
 
Samaa luokkaa käyvä Scrooge Bush on hyvin impulsiivinen ja tapaa silloin tällöin suullisesti kiusata  
luokkakavereita joiden joukossa myös Georgea. Onneksi sentään Scrooge ei ole väkivaltainen vaan 
hyvin nynnymäisen sekava. Hänellä on hörökorvat, jotka monia ärsyttää niin, että tämän tulee välttää 
kovisten seuraa, jotta välttyisi turpiin saannilta.  
Usein välitunneilla hän tapaa jankuttaa kovaäänisesti Georgelle kun he ovat koulun pitkällä käytävällä: 
"Yo George, Fishes and mushrooms!" johon George vastaa: “No, thanks!” jolloin Scrooge huudahtaa: 
"Yes box!" Georgea hävettää kun näin koko koulu kuulee hänen kala ja sieni kauhustaan. Hän ei pidä 
sienistäkään. Syytä hän ei tiedä mutta jokin puistattaa häntä kun hän katsoo sieniä ja merenantimia. 
Kalakauhu voi johtua kun edellisellä vuosikymmenellä hauki tarttui isää sormesta sekä serkkupoika 
pelotteli häntä kalanpään kanssa.  
Muuten Georgea ei enää kiusata. Joskus saattaa Richard hieman pökkiä valtavalla vatsallaan, mutta 
siitä George ei välitä koska hän aavistaa sen olevan vain Richardin huumoria. Hän yrittää pysyä 
kaukana kyseisestä luokkakaverista, ettei tämä alkaisi pökkiä, joka voi päättyä onnettomuuteen. 
 
Eräänä päivänä luokkahuoneessa kun pedagogi oli kahvilla, niin silloin Richard kiusasi Scroogea. Hän 
piteli häntä rautaisotteella käsistä kiinni ja valtava läskimaha prässäsi tätä lattiaa vasten. Samalla 
luokkakaveri Patrick oli kaatavinaan tiskiainetta Scroogen suuhun mutta onneksi korkki oli suljettuna.  
 
Goerge katsoi omalta pulpetilta, kun Scroogea kiusattiin. Tietenkään hän ei tohtinut puuttua, koska 
valtava Richard oli vauhdissa. Georgea hieman kiihotti katsoa kun Scroogea kiusattiin ja ajatteli itse 
mielessään jos hänet riisuttaisiin ilkosilleen. Alastomuus kiihottaa Georgea juuri läskirumban takia. 
Tietenkään oikeasti hän ei toivoisi sellaista mutta oman pääkopan sisällähän voi itse muodostaa 
hassuja fantasioita, ajatteli George Brickhill samalla kun katsoi luokkakavereiden puuhia.  
Richard ja Patrick tykkäävät Georgesta enemmän kuin Scroogesta, syynä lienee ulkonäkö 
hörökorvineen. Lisäksi jätkän henki haisee suoraan sanoen paskalle.  
 
Kun George on yksin kotona, niin silloin hänelle tulee silloin tällöin riisuutumiskohtauksia. 
Hän tuntee valtavaa ihastusta Nina Breedingiä kohtaan. Se tuntuu todella haikealta kun ei pääse 
häntä lempimään. Erityisen piinallista kun yksi vuokralaisista on tytön kaima ja kaiken kukkuraksi 
varattu. Ehkä hänellä voisi olla mahdollisuuksia Nina Lakesignin suhteen jos vain uskaltaisi ottaa 
härkää sarvista ja pirauttaa tälle söpöliinille. Puhelinnumerot on saatavilla koska tytön äiti on 
avoliitossa Marty enon kanssa.  
 



Eräänä päivänä koulun jälkeen George teki uusimman lukulaitelehden, jonka hän nimesi Cairnhill 
schoolin mukaan ja laittoi sen vahvistettuun kirjekuoreen ja kirjoitti entisen koulunsa nimen.  
 
Kirjekuoreen hän kirjoitti lyhyen kirjeen, että tässä tulee lukulaitelehden viimeinen numero ja lähetti 
terveisiä Ninalle. Nykyistä kotiosoitetta hän ei tohtinut kirjoittaa eikä ilmoittanut, että asuu tätä nykyään 
Rapid Cityssä. Hän ei halua, että vanhemmat ja pikkuveli saisivat tietää kaipuusta Pierreen. Jos veli 
saisi tietää, että hän kaipaa Ninaa, niin silloin tämä alkaisi kiusoitellen vislata.  
Netin kautta George voisi ottaa videoyhteyden Ninaan tai paremminkin sanoen molempiin Ninoihin.  
Sitä George ei uskalla tehdä koska silloin paljastuisi IP-osoite ja sitä kautta hänen olinpaikka.  
Molemmat Ninat asuvat samassa kaupungissa; neiti Breeding asuu kaupungin eteläpuolella ja neiti 
Lakesign asuu pohjoispuolella olevalla Chestin kerrostalolähiössä, jossa osa kerrostaloista on hyvin 
kolkonnäköisiä harmaita korkeita betonisia talorykelmiä. Martyn ja Kayan kotikatu on nimetty 
muinaisen rockkuninkaan mukaan Elvis Presley Passage. Joka kerta kun Brickhillit käyvät heillä 
kylässä, niin silloin Georgen päässä alkaa soida Elviksen Love me tender biisi ja kiihottuu entisestään 
niin, että toivoo jos Nina ei olisi kotona. Sisimmässään hän toivoo, että Nina olisi kotona ja tämä ottaisi 
ensiaskeleen, niin olisi paljon helpompi mutta minkäs teet kun he molemmat ovat ujoja. George on 
ujoin. Heidän molempien ujous toisiaan kohtaan johtuu molempien äitien läsnäolosta. Jos jompikumpi 
alkaisi flirttailla, niin silloin heidän äidit karsastaisivat ja sitten myöhemmin alkaisi melkoinen saarna, 
ettei saa tuolla lailla flirttailla. Ninakin tykkää kovasti Georgesta ja juuri siksi hän tapaa mennä ulos 
kavereittensa kanssa, ettei turhaan kiihottuisi eli ajattelevat tismalleen samalla tavalla. Ajatella jos he 
joskus olisivat kokonaisen päivän kahdestaan! 
 
George ei koskaan saanut tietää, että menikö lukulaitelehti perille. Todennäköisesti se meni ainakin 
Cairnhillschooliin koska osoite oli oikea ja postimerkki tosin käytetty, jonka hän otti 
postimerkkikansiostaan kun ei tohtinut mennä Tunehomeroadin palvelukioskille.  
Kioskilla myydään yhä kannabiskeksejä, jotka George on huomannut, muttei uskalla niitä maistaa 
koska hän tietää huumekeksien olevan vaarallisia terveydelle. Hän ei tiedä, että silloin 
varhaislapsuudessa oli Jack Parkerin kanssa vahingossa ostanut kyseisiä keksejä ja maistellut. Hän 
kylläkin muistaa niiden ulkonäön, muttei muista maistaneen niitä. Tätä nykyään kannabiskeksit ovat eri 
paikassa kuin irtokarkit. Koko kioskia on uudistettu. Edellisen vuosikymmenen alussa kioskin 
yhteydessä oli grillikioski, joka nyttemmin on lakkautettu. Grillikioskin paikalle palvelukioski on 
laajentunut niin, että kioskilla on käytössä koko katutaso. Aikaisemmin julkisivulla oli leveät rappuset ja 
sen vuoksi kioskia kutsutaan Step kioskiksi. Nyt rappusia on kavennettu ja katettu.  
 
Georgen lähettämää kirjettä ihmeteltiin Cairnhillin koulun kansliassa koska siitä puuttuu lähettäjän nimi 
mutta lukee selkeästi Rita Cranen nimi, niinpä kirje meni oikealle vastaanottajalle. Rita arvasi, että se 
on Georgelta mutta harmi vaan kun poika oli unohtanut osoitteensa. Ritakin on hukannut Brickhillien 
Worthingtonin osoitteen niin, ettei voi lähettää kiitoskirjettä. Hän aikoo laittaa talteen lukulaitelehden 
viimeisen numeron. Hän ei osaa aavistaakaan, että George asuu jälleen Etelä-Dakotassa, sillä tätä 
nykyään kirjeitä ei enää leimailla. Rita skannasi lukulaitteen sisällön koulun nettisivulle, josta halukkaat 
voivat lueskella.  
 
Eräänä iltana sängyssä George kyseli veljeltään, että muistaako hän Pierren aikaisen luokkakaverin 
nimen, se joka tuli silloin tällöin hippasille. Totta kai Justin muistaa Ninan nimen koska hänkin oli 
hieman ihastunut isoveljen luokkakaveriin. Justin vastasi, ettei uskalla sanoa nimeä. Sitten George 
kysyi, että mitä liittyy siihen nimeen, johon Justin: ”It’s lot of Love.” ja kikatti tyttömäisesti. Myös 
George nauraa kikatti ja samalla haroi kasvojaan ja sitten sanoi rohkeasti nimen Nina ja päälle kikatti.  
Hän tunsi kiihottuvan kun mainitsi nimen. Justin vihelsi: "Whi-Whiyyy! You’re gone enchanted by the 
cute little?” George vastasi: "In principle I” ja jatkoi kikattamista ja tunsi kasvoillaan vahvaa punerrusta 
sekä lämpöä.  
 
Jouluaattona kaikki Rapid Sityssä asuvat Brickhillin perheet kokoontuivat mummolaan. Puolen tunnin 
kuluttua tuli joulupukki joka antoi pari lahjaa jokaiselle. Pikku Jennifer sai eniten paketteja josta 
George oli hieman kateellinen kun hän sai vain kaksi lahjaa; partakarvanpolttimen sekä 
lukulaiteromaanin, joka kertoo muinaisesta eurooppalaisjätkästä nimeltä Jim-Adolf Brander.  
Kotona George ja Justin saivat lisää lahjoja, jotka ovat lähinnä makeisia sekä vaatteita. Pojat saivat 
tyylikkäät kotimaiset muotihousut merkkiä; Ciao Rock, Rock, Rock ’n’ Roll. TV-mainoksessa nimessä 
olevaa rock-sanaa hoetaan Texasin murteella niin, että kuuntelijaa alkaa naurattaa ja samalla myös 
ärsyttää. Nämä hassunimiset siniset alumiini-puuvillahousut on valmistettu Texasissa.  
 



Myös Jack Parker ja Mike saivat samanlaiset partakarvanpolttimen sekä lukulaiteromaanin. Justin sai 
ukilta ja mummolta akvaarion ja lahjakortin kaloihin. Heti joulunpyhien jälkeen hän kävi ostamassa 
muutaman kalan. Hän valitsi Neon tetroja koska on kuullut niiden olevan kestäviä kaloja. 
Eläinkauppa on aivan kivenheiton päässä samalla alueella, joka sijaitsee Flat mountain streetillä 
Mexicohillin terveyskeskuksen vieressä. 
 
Kesällä 2985 Ann kävi yksin Raspberry Townissa tervehtimässä äitiään. Alex ei ehtinyt lomamatkalle 
koska hän päätti päällystää talo. Rappaus on päässyt rapistumaan, sillä Ollie maalasi talon edellisen 
vuosikymmenen puolivälissä. Oikeastaan hänen olisi pitänyt päällystää talo eikä maalata mutta kun on 
sama pää kesät talvet niin minkäs teet.  
Nyt Alex päätti päällystää talon valkoisilla peltilevyillä. Totta kai Ollie auttoi koska on luonteeltaan 
Action man, kuten hän itseään kutsuu. Lukemattomia kertoja Helga saa toppuutella ukkoaan ottamaan 
asiat rauhallisemmin koska vuosikymmenen alussa hän on saanut kolme sydänkohtausta. Neljäs 
saattaa olla kohtalokas. Hänellä on jatkuvasti rinnassa nitrolaastari, josta sydänlääke menee suoraan 
elimistöön.  
 
Alexia on alkanut kyllästyttää ne iänikuiset naamat Raspberry Townissa sekä maisemat sinne 
mennessä. Annin on pakko käydä äitinsä takia, joka muuten hätäilisi kaikesta. 
Ann matkusti Raspberry Towniin pikabussilla nimeltä Riverburg Bus Express. 
Kyseisen bussiyhtiön busseissa on paljon viihdykkeitä kuten esimerkiksi trubaduureja sekä 
erikoistarjouksia. Ann osti äidilleen hienoa marjaviiniä tuliaisiksi josta Heidi tykkää kuin hampaaton 
mummo korpusta. Heidi ei suinkaan ole hampaaton vaan erittäin hyvässä kunnossa olevat purukalut.  
Nuorempana hän on myynyt marjaviiniä Raspberry Townin kauppatorilla jotta rahoittaisi omat 
hautajaiset, ettei lasten tarvitse alkaa kaivamaan kuvettaan.  
Heidi ajattelee jatkuvasti, että milloin se viikatemies tulee. Monesti Ann ja Sue ovat sanoneet hänelle, 
ettei noin pidä ajatella, sillä ei koskaan tiedä kuka lähtee ensimmäisenä. 
 
Kesälomalla Georgelle tuli kova tyttöystäväkuume. Hän haluaisi tyttöystävän mutta miten sellaisen 
saisi? Se on ongelma, sillä hän on hyvin ujo tyttörintamalla. Häntä ottaa pattiin kun se upea Nina on 
kaukaisessa Pierressä, toisella puolen Etelä-Dakotaa. Tosin sinne pääsisi nopeasti ja helposti 
luotijunilla, lentokoneilla sekä pikabusseilla mutta George on hyvin saamaton eikä oikein tohdi yksin 
matkailla.  
Mitä enemmän hän ajattelee Ninaa, sitä enemmän hän tulee kiimaiseksi. 
Kun hän on yksin kotona, niin silloin hänelle tulee riisuutumiskohtauksia. Enää hän ei himoitse 
laserleikkureista vaan tytöistä ja mielellään tytöstä nimeltä Nina.  
Eräänä päivänä kun isä oli ostamassa lisää päällystepeltejä ja veli oli Jack Parkerin luona pelaamassa 
pelikonsolilla, niin silloin Georgelle pukkasi kova riisuutumiskohtaus. Hänen oli aivan pakko riisua 
itsensä alastomaksi ja ryömi huoneesta toiseen. Leikkihuoneen kokolattiamatto tuntuu mukavan 
pehmeältä alastonta ihoa vasten. Poikien leikkihuoneessa on ollut aikaisemmin ukin ja mummon 
makuuhuone. Oikeastaan huone on lohkaistu B-rapun yläkerran asunnosta niin, että siitä on tullut 
yksiö, jossa asui jokin aika sitten John ja Nina Currant kunnes he muuttivat Pierreen. Tämä tieto 
kiihotti Georgea koska nyt kaupungissa asuu kolme ihanaa Ninaa. Alapuolella asuu yhä 
mielisairaanhoitaja Jerry Mental. Eräänä päivänä George hetken mielijohteesta sylkäisi äijän päälaelle 
kun tämä sattui kurkottamaan ikkunasta ulos samaan aikaan kun George katsoi yläkerran ikkunasta. 
Jerry soitti Brickhillien ovikelloa ja valitti Alexille, että hänen yläpuolella olevasta asunnosta syljetään 
hänen päälle. Alex pahoitteli ja lupasi puhua sylkijälle järkeä. Jerryn mentyä Alex meni 
leikkihuoneeseen kysymään pojaltaan, että miksi tämä sylki alakerrassa asuvan Jerryn päälle. Hän 
arvasi, että kyseessä oli Georgen päähänpisto. Hän kurkisti leikkihuoneen ikkunasta ja näki 
alapuolella maassa märkiä sylkiläiskiä eli hyvät todisteet. Alex ei ollut kovin vihainen, muttei 
iloinenkaan. Hän ei oikein pidä Jerrystä koska tälläkin on kummallisia rituaaleja eli seura tekee 
kaltaisensa, kuten Alex on monesti sanonut. Tietenkään hän ei rupea tappelemaan vuokralaistensa 
kanssa niin pitkään kun he maksavat vuokraa.  
 
George ryömi alastomana leikkihuoneen lattialla ja taisi hän hetkeksi nukahtaa orgasmin takia. Hän 
näki unta jossa hän juoksi alastomana naapuritalon autonvaraosaliikkeeseen ja tempaisi suihkemaalia 
ja värjäsi sukupuolielimensä ja huomasi, ettei hänellä olekaan pippeliä. Häneltä pääsi hillitön itku ja 
huusi täyttä kurkkua, että miten hän nyt nussii kun pippeli on pudonnut. Silloin hän säpsähti hereille ja 
huomasi olevansa pikkuveljen sängyn alla alasti. Hyvä kun veli ei ehtinyt tulla kotiin tai muuten olisi 
selityksen paikka. Vielä kauheampaa jos isä olisi tullut ja nähnyt poikansa lattialla alastomana 
makaamassa.  



Georgesta uni vaikuttaa todelliselta, ihan kuin hän olisi oikeasti viuhahtanut autonvaraosamyymälän 
ovella. Kuitenkin hän on varma, ettei ole juossut alasti kyseiseen myymälään kun sukupuolielimissä ei 
ole maalin maalia. Pippelikin ovat tallessa. Tästä hän saneli kertomuksia eri muodoissa. 
Kertomuksissa hän vaihtoi oman sukupuolensa tytöksi, ettei kukaan saisi tietää hänen villejä unelmia.  
Kerran unessa hän näki lyhyen ja lihavan akan kyselevän intiaaniunelmista. George ei yhtään käsitä 
unessa esiintyneestä mätisäkistä.  
 
Eräänä päivänä kun George oli jälleen yksin kotona ja sai riisuutumiskohtauksen, niin silloin hän meni 
eteisen vaatehuoneeseen ja otti valonheittimen käteensä ja napsautti sen päälle. Hän painoi tämän 
vahvan valonheittimen vatsaansa vasten. Hän rääkäisi koska valolamppu hetkessä lämpeni niin, että 
navan viereen tuli palorakkula. Hän sammutti valoheittimen. Sitten hän huomasi, että valoheitin ehti 
sulattaa hieman sinistä toppatakkia. Onneksi kyseinen takki on hänen omansa mutta on todella 
kiusallista kun äiti huomaisi takissa sulaneen läiskän ja valoheittimen polttimossakin samanväristä 
sulanutta muovia. Ihme kun ei läskit tarttunut polttimoon, ajatteli George.  
Nyt hän alkoi enemmän piilotella paljasta mahaansa, ettei palorakkula näkyisi. Mahan piilottelun hän 
laittoi läskirumban piikkiin. Hän ei kuitenkaan ole lihava vaan pikku pullukka.  
 
Lauantaisin Brickhillit tapaavat kylpeä kylpysaavissa, joka on kellarissa. Eräänä lauantai-illalla Alex 
huomasi Georgen navan vieressä pienen palorakkulan ja kysyi, että mitä on tapahtunut. George 
punastui ja vastasi, että mopolla kaatui kun tuli sepeliliirto ja hän luisui sepelipintaista katua pitkin ja 
maha sattui kuumaan pakoputkeen. Selitys meni täydestä koska oikeasti George oli kaatunut mopolla 
kotitalon edustalla. Parhaillaan kunta on uudelleen asfaltoimassa Tunehomeroadia. Aikaisemmin tie oli 
osittain mukulakivipäällysteinen. Nyt tie kokonaan asfaltoidaan.  
Mopon hän sai 15vuotissyntymäpäivälahjaksi. Mopedin isä ja äiti ostivat työläisalennuksella 
mopotehtaan henkilöstökaupasta. Mopo on halpamalli Dakota Ram, jossa on melko kova ääni koska 
siinä on biokaasumoottori, joka ajon aikana lataa akun. Muut Dakota mopedit ovat sähkökäyttöisiä 
mutta tämä Dakota Ram malli on eräänlainen erikoishalpaversio, tosin biokaasu ei ole kovin halpaa. 
 
Ariellen siskon perhe Giantson asuu myös samassa kaupunginosassa muutaman korttelin päässä 
keltaisessa kaksikerroksisessa omakotitalossa. Heillä on kolme vuokralaista.  
Muutaman kerran George ja Justin tapaavat leikkiä Philin kanssa, josta on tullut kova jätkä vaikka 
vatsa on pehmeä, erittäin pehmeä.  
Eräänä päivänä kun Phil oli Georgen ja Justinin leikkihuoneessa, niin silloin hän oli kujeilu tuulella ja 
kysyi leikillään Justinilta jos riisuttaisiin George alastomaksi. Justin naurahti, ettei se olisi kovin hyvä 
idea koska veli alkaisi huutaa kuin oikohöylä. George ehti kiihottua ajatuksesta ja hänellä oli kielen 
päällä, että se olisi mukavaa, muttei kuitenkaan uskaltanut ehdottaa. Olisi suurin vaara, että äiti 
kurkistaisi keittiön ja leikkihuoneen välisestä oviaukosta ja käsittäisi väärin.  
Georgen sijasta Phil alkoi kujeilla Justinin kanssa ja selätti tämän sängyn päälle ja raotti paitaa ja 
sitten kosketti kielenpäällä tämän paljasta napaa. George katsoi vierestä ja kiihottui. Hän kiihottuu 
helposti paljaista navoista. Joskus George tapaa kutsua veljensä napaa naurunavaksi. Hän ei tiedä 
mistä tämä assosiaatio on lähtöisin. Justinin napa muistuttaa melkoisesti modernia taidetta, 
semmoinen kiemura kun taas Georgen napa muistuttaa torven rumpua. Oma napa kiihottaa häntä 
kaikkein eniten.  
 
Eräänä lauantai aamupäivällä kun Phil, George ja Justin olivat koulunportilla odottamassa Jack 
Parkeria, niin silloin tämä otti puheeksi siskonsa Doriksen ärsyttävät piirteet kuten tämän jankutukset 
ja itsensä lihottaminen. Myös Phil on hyvin lihava mutta Doris on lihavampi. Doris käy samaa luokkaa 
Justinin kanssa. Nyt Phil sanoi leikillään, että Doris pitäisi murhata, jolloin Justin sanoi, että sama juttu 
Georgen kohdalla. Tämäkin kiihotti Georgea mutta hän päätti kuitenkin pitää kiihottumisensa salassa, 
ettei saisi hullun mainetta. Oikeasti hän ei halua kuolla mutta fantasioissa kuoleminen tuntuu 
kiihottavalta, erityisesti jos hän kuolisi ihanan tytön kanssa jonka nimi olisi Nina.  
Tietenkään Phil ei oikeasta tapa ketään koska on pohjimmiltaan kiltti poika vaikka joskus on olevinaan 
kovakin jätkä. 
 
Vähän myöhemmin Jack Parker saapuu potkulaudallaan Lyrebird Schoolin portille, jossa hänen kolme 
serkkua jo odotteleekin. George ja Justin eivät ole mitenkään sukua Philille. Georgella on sekalaisia 
tunteita Philin pikkosisko Dorista sekä tämän isosisko Thujaa kohtaan. Varsinkin ihastus Thujaa 
kohtaan johtuu eräästä vauvanaikaisesta videofilmauksesta jossa pikku George istuu tämän sylissä. 
Filmaus on Ollien silloisella kesämökillä Raspberry Townin ulkopuolella. Mökki sijaitsi pienessä 
Geographyn kylässä.  



Kylän nimestä George kiihottuu koska sen nimi muistuttaa hänen omaa nimeä ja on onnistunut 
erotisoida jopa oman etunimensäkin niin, että ujostelee kirjoittaa saati lausua oman etunimen. Tämän 
vuoksi hän kutsuu itseään minuksi.  
Joka tapauksessa videofilmauksen takia George on hieman ihastunut Thuja Giantson-Slumberiin. 
Tämäkin nainen on varattu. Hän on naimisissa Biff Slumberin kanssa. Biff on todella pihvimäisen 
lihava ja erittäin laiska. Hän on ammatiltaan rakennustyöläinen mutta useimmiten on sairaslomalla 
koska hänellä oman kertoman mukaan on vaikea tyrä mutta pystyy erinomaisesti tekemään pimeitä 
kuutamourakoita. Biffillä on palksut punertavat käsivarret niin, että tekee ihan häijyä katsoa hänen 
käsivarsia. Thujakin on erittäin laiska ja valittaa lonkkaansa mutta kykenee kuitenkin käydä ostoksilla 
suurmyymälöissä, joita Rapid Cityssä on useita.  
Oikeasti George ei halua Thujaa koska tämä on kymmenen vuotta vanhempi ja hyvin laiska. 
Mieluummin hän ottaisi Doriksen akaksi mutta sitä hän ei uskalla koska Giantsonit ovat perhetuttuja.  
Justin ei pidä Anissasta koska tämä on hyvin puhelias ja utelias. Joka kerta Justinin nähdessään 
Anissa kysyy saman kysymyksen: ”Vieläkö sulla on sama pedagogi kuin Doriksella?” vaikka tämä 
tietää varsin hyvin, että totta kai heillä on sama luokanvalvoja kun ovat samalla luokalla.  
 
Kun Jack Parker on saapunut koulunportille, niin silloin hänkin yhtyy Philin aloittamaan keskusteluun 
lahtauksista, että kenet teloittaisi jos olisi siihen lupa. Jack Parker kertoo puolestaan, että Miranda on 
todella ärsyttävä koska tämä alkaa heti takoa puujakkaralla kun on pientäkin riitaa. 
Tästä lähtien George alkoi kutsua Miranda serkkua jakkaraksi. Joskus hän kutsuu häntä  
Another Kidiksi sekä Big Bugiksi.  Jack Parkeria hän ja Justin kutsuvat Another Guyiksi.  
Myös Alex ja Ann kutsuvat Wernerin perhettä jostain syystä Anotheriksi. Alex kutsuu isoveljeään 
Anorther Gafferiksi, jonka George on omaksunut ja kutsuu kummisetäänsä tällä liikanimellä. Georgella 
on pahempi nimiujous kuin Justinilla. Wernerin virallinen kutsumanimi on Werna. Kummitätiä George 
kutsuu Another Hagiksi. Joskus Alex kutsuu veljensä vaimoa Beaniksi eli pavuksi. Yleensä Alex ja Ann 
kutsuvat Werneriä ja Arielleä Wernaksi ja Arielleksi. Myös Wernerin perhe kutsuu Alexin perhettä 
Anotheriksi.  
Joskus George kutsuu Mirandaa Heat Cabinet Crazyksi koska tämä on vauvana ollut lämpökaapissa. 
Tietenkään tällainen nimittely ei ole kovin soveliasta mutta Miranda tietää hyvin serkkunsa kujeet ja 
jopa tykkää hänestä. George on mukava vekkuli vaikka tällä joskus on hyvin teräväkieli. Georgella on 
sekalaisia tunteita Mirandaa kohtaa ja syynä on lämpökaappimenneisyys. Jotenkin häntä iljettää 
suudella serkkuaan koska tämä on hengittänyt lämpökaapin ilmaa vaikka kyseinen laite on pelastanut 
tämän hengen.  
George ja Justin tapaa myös kutsua Jack Parkeria Erectors of a tent, koska vuosikymmenen alussa 
tämä oli pystyttänyt perinteisen intiaaniteltan Ollien nykyisen kesämökin pihalla.  
Kennethin perhettä George ja Justin kutsuvat Kenenthin perheeksi. Rebeccaa he kutsuvat Kenneth’s 
Hagiksi. Mikeä ja Madonnaa he kutsuvat Kid’s of Kenneth. Jenniferiä he kutsuvat Kidiksi sekä 
junioriksi. Varsinkin Georgelle tuottaa vaikeuksia sanoa ääneen Jenniferin nimen koska nimessä on 
melkoinen eroottinen lataus, ainakin Georgen mielestä, sama juttu myös Mirandan ja Jennan kohdalla.  
 
Viimeaikoina Georgella on alkanut viiksien kasvu ja se on hänelle melkoinen ongelma. Hän ei uskalla 
ajaa viiksiään partakarvanpolttimella, joka on moderni partakone. Laite polttaa parta- ja viiksikarvat.  
George on kuullut äidiltä, että joskus nuoruudessa Vernon eno on ajanut vatsakarvojaan ja sitten 
karvojen kasvu ärtyi entisestään niin, että nyt koko ukko muistuttaa apinaa.  
Muuten George on tyytyväinen kehoonsa, ehkä liiankin tyytyväinen ja välinpitämätön, ettei käytä 
omatoimisesti deodoranttia eikä käy säännöllisesti suihkussa. Äiti saa patistella poikaa suihkuun, ettei 
hiki haisisi. Syynä suihkufuskaamiseen on tietenkin läskirumba.  
Hän mielellään istuu kylpysaavissa mutta muuten hän ujostelee olla ilman paitaa vaikka kuinka 
haluaisi olla ilman paitaa. Siitä hän on kirjoittanut jopa puolisalaiseen muistiokirjoituslaitteeseen, jonka 
tässä päivänä eräänä Justin sattui löytämään. Hän kiusoitteli veljeään, että tämä haluaa olla ilman 
paitaa heti kun saa oman huoneen. Justin itse on mielellään paidatta ja monesti pelaa vaatepokeria 
Jack Parkerin ja Mirandan kanssa. Kerran hän ja Miranda ovat jopa suudelleet josta he vihjailivat 
Georgelle rivien välistä. Tietenkin George kiihottui koska itsekin haluaisi pussata Mirandaa, muttei 
uskalla tytön lämpökaappimenneisyyden takia. Varmasti Miranda saattaisi pussata myös Georgea 
kunhan vaan tämä miehistyisi. Muuten George on hieno poika ja varmasti moni tyttö rinnat hytkyen ja 
häpyhuulet irvistäen tulisivat hänen luokse. Georgen suuri pahe on kynsien pureskelu. Ei edes 
näkymätön pahalta maistuva kynsilakka auta sillä hän kaapii hampaillaan lakan pois kynsien päältä ja 
sitten hän sylkäisee lakan jäänteet lattialle. Lisäksi hänellä on tapana kaivaa nenää ja heitellä kuivia 
räkäpalloja päin seiniä, jolloin hän kuvittelee räkäpallojen olevan pommeja.  
Leikkihuoneen kokolattiamatolla on useita räkäpalloja jotka eivät näy pitkäkarvaisella matolla.  



 
Elokuussa Marty ja Kaya saivat pojan joka kastettiin isän ja isänveljen kaimaksi; Vernon-Marty.  
Annista tuli sylikummi. George haluaisi kirjaimellisesti olla Kayan tyttären sylikummi mutta sitä hän ei 
uskalla sanoa ääneen koska muuten äiti karsastaisi. Kyllä Ninakin saattaisi olla äidin miehen sisaren 
pojan syleilyssä. Hänkin ujostelee äitinsä reaktiota jos ottaisi ensi askeleen ja vikittelisi Georgen.  
Ei siinä paljon vikittelyä tarvittaisi koska hänellä sattuu olemaan juuri sopiva etunimi. Sitä  
Nina Lakesign ei tiedä ja se on harmi. Ninan ja Georgen poskia kuumotti kun he istuivat olohuoneessa 
kun pastori kastoi Ninan puoliveljen ja Georgen uusimman serkkupojan. Heidän molempien käsivarsia 
nyki halaukseen, mutteivät uskaltaneet edes hipaista. Jonkin aikaa Nina pystyi istua ja näytellä kovista 
kunnes kasvoja kuumotti niin, että oli pakko mennä parvekkeelle sähkötupakalle. Savuja puhallellessa 
Nina haaveili Georgesta ja välillä tihrusti itkua kun ei uskalla ottaa härkää sarvista ja istuutua tämän 
viereen ja laittaa käsivarren tämän ympäri. Hän näki parvekkeelta ikkunan läpi kuinka George 
suloisesti mutta ujosti katsoi häntä.  
 
Samaan aikaan Raspberry Townissa Heidi mummo katsoi netistä, kun pahnanpohjimmaisesta tuli isä.  
Hänestä tuntuu hyvältä kun viimeinkin Marty on löytänyt elämänsä naisen mutta huolestuttaa kun he 
eivät vielä ole naimissa. Heidiä pelottaa jos Marty joutuisi helvetin laava-altaaseen. 
Heidi laittoi merkille Georgen ja Ninan punertavat kasvot. Tavallisesti George on kuin 
kalkkilaivankapteeni mutta nyt hän on punainen kuin keitetty rapu. Ninaa hän ei ole tavannut koska ei 
ole sukua eikä sen vuoksi Ninaa kiinnosta käydä tuntemattoman vanhan mummelin luona. Kyllä hän 
on melko sosiaalinen ja häntä kiehtoo eteläamerikkalaismiehet mutta juuri tällä hetkellä hänen 
sydämessä melskaa jätkä Rapid Citystä.  
Heidi näki heti, että ilmiselvästi nuo kai sopisivat hyvin yhteen ja aikoo joku kaunis päivä ottaa asian 
esille Martyn ja Annin kanssa. Heidillä on kyky nähdä henkilökemiat. Ihminen ei punastu syyttä suotta.  
 
Syksyllä George aloitti kahdeksannen luokan ja ihastui luokkakaveri Madeleine Petersoniin koska 
tämä on luokan ainoa kaunein tyttö. Jos jompikumpi Ninoista kävisi samaa luokkaa, niin silloin hän ei 
olisi retkahtanut Madeleineen. Jotenkin tyttöystäväkuumeessa Georgen silmät nauliintuivat luokan 
ainoaan kaunottareen. Madeleinella on tuuhea ruskea kiharainen tukka ja tasainen kullanruskea 
rusketus. Madeleine aloitti samalla luokalla nyt syksyllä ja käy seitsemännellä vuosikurssilla. Kerta 
koulumuoto on perusspesiaaliluokka, niinpä vuosikurssit on niputettu yhteen.  
 
Rakastuminen tapahtui matematiikantunnilla kun George sattui vilkaisemaan tytön ruskettuneita käsiä. 
George ajatteli itse mielessään, että hän rakastui matematiikan tunnilla Madeleineen, mikäs sen 
paremmin.  
Rakastuminen osoittautui onnettomaksi rakastumiseksi, sillä tytöllä on jo poikakaveri, muuan  
Dennis Delteville, joka on paikallisen kirkkokuoron johtajan poika.  
Madeleine ja Dennis ovat mukana toimintarajoitteisten kuorossa. Siinä sivussa Madeleine pelaa 
jalkapalloa Rapid City Soccer Heroes joukkueessa. Dennis ihastui Madeleineen eräänä kesäpäivänä 
kun tämä oli etsimässä maalivahdin hanskoja, jolloin sattui kiroilemaan, että missä helkkarissa on mun 
maalivahdinhanskat. Kiroilu kuulosti Denniksen korviin hassulta ja rakastui siltä seisomaltaan. 
Madeleine on melko hyvä maalivahti.  
  
Musiikkitunneilla Madeleine ja luokkakaveri Monroe Linden tapaavat yhdessä laulaa kuorossa opittuja 
lauluja. Myös Monroe on samassa kuorossa. Hän on vielä sinkku koska on hyvin ujo sekä aivan liian 
lapsellinen. Tytöt ovat tehneet vaikutuksen musiikkipedagogiin, ja todennäköisesti tulevat saamaan 
laulusta erittäin hyvät arvosanat. Heillä on todella hyvä lauluääni, ihan kuin muinaisella Whitney 
Houstonilla. Myös George oli ihan ekstaasissa kun nämä kaksi tyttöä lauloi musiikkiluokan edessä. 
Hän alkoi lemmen humaltua niin, että Ninat jäivät unholaan. Hänellä on sekalaisia tunteita Monroeta 
kohtaan; toisinaan häntä kiihottaa tämän kirppumainen kehonrakenne mutta oksettaa tämän kesakot.  
George yrittää hurmata Madeleinen tuijottamalla tätä joka ikinen välitunti. Hän kävelee tytön perässä 
ja heti kun tämä kääntyi häneen päin, niin silloin hän yritti halata mutta tyttö tyrkkää hänet sivummalle. 
Madeleine on päättänyt olla uskollinen Dennisille kohtaan. 
Lukemattomia kertoja Madeleine on yrittänyt selittää, ettei hän ole kiinnostunut, niin silloin George 
tuntee piston sydämessään. Häneltä meinaa päästä itku koska on niin syvästi rakastunut. Hän ei 
tiedä, että tämä on vain korvikerakastuminen koska Ninat eivät ole tavoitettavissa. He ovat 
kaukaisessa Pierressä.  
 
 



Useimmiten koulupäivän päätteeksi George tapaa antaa pikahalauksen Madeleinelle, jolloin tämä 
rimpuilee itsensä irti Georgen syleilystä. Madeleinea alkaa pikku hiljaa ottaa pattiin tämän änkyttävän 
huonosti pukeutuneen minnesotalaisjätkän tuijotukset ja flirttailut.  
Madeleine sopi Monroen kanssa, että tämä voisi näytellä rakastunutta ja houkutella jätkän 
mielenkiinnon pois hänestä. Siitä tuli todella vaikea operaatio, sillä George vaan itsepäisesti yrittää 
hurmata Madeleinea vaikkei heidän kemiat täsmää.  
Monroe jopa heilutteli kondomeja Georgen edessä ja ehdotti, että he kävisivät vessassa, johon 
George piipittää monotonisella äänellä Minnesotan murteella: ”Does not need to pee!” johon Monroe: 
”But you need fuck!” ja nauroi makeasti niin, että hänen pikkuinen nänni tärisi. Hänellä ei ole lainkaan 
rintoja koska on hyvin laiha.  
 
Joulu alla kun luokalla oli joululahjanvaihto, niin silloin George oli unohtanut ostaa joululahjan, niinpä 
hän nokkelana poikana kääri pulpetistaan irtolyijykynän ja kääri sen kirjoituspaperiin ja teippasi kiinni. 
Näin hänkin sai osallistua joululahjanvaihtoon. George sai ison paketin mutta se sisälsi pienen 
tulitikkurasian täynnä tulitikkuja. Irtolyijykynä meni Patrickille, jota alkoi naurattaa kun sai kynän.  
 
George on kirjoittanut lukemattomia rakkauskirjeitä Madeleinelle, joihin hän on piirtänyt useita punaisia 
sydämiä. Madeleine antoi kaikki kirjeet Monroelle, joka puolestaan teki kirjeistä paperilennokkeja.  
 
Vuosikymmenen alussa USA:n presidentti Ulrika Kecko lopetti koska hänelle pukkasi paha dementia. 
Hänen tilalle tuli keskuspankin entinen pääjohtaja Magnum Birch, joka tapaa ärhennellä 
tietousvälineille aivan kuin muinainen Donald Trump. Muuten Magnum on melko pätevä presidenttinä 
mutta osavaltiot ovat alkaneet kyllästyä liittovaltioon ja vaativat itsenäisyyttä. Magnum kyllästyi 
osavaltioiden ininöihin, niinpä hän päätti luovuttaa vallan tukevahkolle puolikaljupäiselle  
Michael Gorgelle ja tämä tapahtui vuonna 2985. Turhaan Ulrikan oppitytär Pia Centson kärkkyi 
presidentinvirkaa. Hän sai vain ulkoministerin tehtäviä sekä ulkoministerin avustajan hommia. Heti 
Michael Gorgen tultua vallankahvaan, niin hän aloitti suuren uudistusprosessin nimeltä The Reform. 
Hän aikoo uudistaa koko USA:n ja antaa osavaltioille enemmän päätäntävaltaa. Saa nähdä mihin 
tämä kaikki johtaa. Hänen oli pakko uudistaa Yhdysvaltoja koska vuosikymmenen alussa Havaiji 
irrottautui liittovaltiosta ja julistautui itsenäiseksi. Nyt saarivaltiolla menee hyvin, josta kiitos turismille 
sekä kalastuselinkeinolle.   
  
Kesällä 2986 Brickhillit menivät Raspberry Towniin sukuloimaan koko perheen voimalla, jotta vanha 
Heidi pysyisi rauhallisena, ettei Ann ja Alex ole eroamassa kun viime kesällä Ann kävi yksin Raspberry 
Townissa. Tänä kesällä Ann ja Alex suutelivat toisiaan Heidin pienessä yksiössä jotta tämä näkisi, että 
he ovat yhä yhdessä.  
Georgea ja Justinia ällötti kun isä ja äiti alkoivat suudella mummon luona. He kutsuvat Heidiä 
Minnesotan mummoksi. Helga-mummoa he kutsuvat vastaavasti Etelä-Dakotan mummoksi.  
Varhaislapsuudessa George kutsui jostain syystä Errolia Rod-Uncleksi. Ehkä hän on sivukorvalla 
kuullut tämän sanoneen jotain rautakangesta niin, että sana tarttui pikku Georgen mieleen.  
 
Tässä hiljattain Errol ja Amy erosivat kun he huomasivat rakkaustunteiden kadonneen ja heitä alkoi 
ärsyttää toistensa pärstäkertoimet. Errol ei oikein tullut toimeen anoppinsa kanssa. He päättivät erota 
ystävinä, ennen kuin he todella vittuuntuisivat. Heillähän on kolme lasta eli on parempi erota ystävinä. 
Errol muutti yksiöön, joka sijaitsee lähellä Raspberry Townin sairaalaa Wolf pathway 1. 
Viikonloppuisin Errol hakee lapsensa, etteivät he unohtaisi isäänsä. Se on lapsille oikea juhlahetki kun 
saa olla isän luona ja syödä paljon jäätelöä. 
 
Syksyllä George aloitti rippikoulun. Kuten saattaa arvata, hän aloitti samassa rippikouluryhmässä 
Madeleinen kanssa. Muut luokkakaverit kävivät rippikoulun vuosi sitten mutta silloin hän ei ollut valmis 
rippikouluun. Nyt hän innostui rippikoulusta kun kuuli Madeleinen aloittavan rippikouluopinnot. George 
ajatteli, että rippikoulusta lienee sekin hyöty, että silloin saa akan otto luvan. Monroe menee vuoden 
kuluttua rippileirille koska tällä on dysleksia.   
Georgen ja Madeleinen rippikoulu on Lexcroftin kirkossa joka sijaitsee melkein vastapäätä 
ostokeskusta.  
Madeleine asuu Lexcroftin omakotialueella Cabbage butterfly road 25. Monroekin asuu samassa 
kaupunginosassa pienessä rivitalonpätkässä. Jo lukemattomia kertoja George on käynyt potkulaudalla 
tyttöjen kotikulmilla jammailemassa. Lexcroftiin on melkoinen matka mutta rakkaus antaa hänelle 
lisäpuhtia, siis onneton ja turha rakastuminen. 
 



Rippikoulussa hän käy autolla. Isä tai äiti vie hänet kerran viikossa rippikoulutunnille, joka on iltaisin 
kello 18. Siihen aikaan on jo pimeää eli olisi riskialtista liikkua yksin Lexcroftin ja Dollarmanorin 
kaltaisissa kaupunginosissa.  
 
Rippipappi Kerry Node kertoi, että silloin kun hän itse kävi rippikoulua, niin silloin hän oli melkoinen 
hulivilipoika. Kerran hän oli laittanut alttarin kuvaruutuun pyörimään pornofilmin ja hiippaillut sakastiin 
jossa juonut puolipulloa kirkkoviiniä kunnes pappi oli tullut, jolloin hän oli röyhtäissyt röyhkeästi. 
Pikkuhiljaa Kerry rauhoittui ja luki papiksi. Tämän kuultua Georgen itsetunto alkoi nousta. Hän ajatteli, 
että kenties hänestäkin tulisi pappi ja maisteli sanoja; Pastori George Brickhill ja kirkkoherra George. 
 
Rippikouluryhmässä suurin osa on erittäin kauniita tyttöjä, jotka tapaavat usein flirttailla Georgelle 
koska hän on ihanan nynnymäinen eikä hänestä tihku yhtään väkivallan merkkejä. Aluksi George 
päätti yrittää näyttää Madeleinelle, että hän ainoastaan välittäisi hänestä eikä katso toisia tyttöjä mutta 
sitten hän tuli ajatelleeksi, että nämä muut tytöt ovat ei-toimintarajoitteisia ja Madeleine on 
toimintarajoitteinen eli kuuluu Georgen tursakelistalle vaikka onkin fanittanut.  
Eräänä tiistai-illalla rippikoulutunnin jälkeen kun hän oli odottamassa äitiä kirkon käännytyspaikalla, 
niin silloin tytöt paitsi Madeleine piirittivät häntä ja heiluttivat kondomeja Georgen edessä. Kun äiti tuli, 
niin silloin George kiireen vilkkaa juoksi autoon turvaan. Jos äiti ei olisi tullut, niin ehkä hän olisi 
mennyt tyttöjen kanssa kirkon taakse lempimään. 
Autossa Georgelta pääsi itku koska tytöt hyppivät hänen ympärillään. Äiti naurahti: "Sellaisia ne 
tyttäret ovat!"  
Kotona sängyssä George mietti onnetonta rakkauselämää. Yhtäkkiä hänen mieleen tuli Pierren kaksi 
kaunista Ninaa. Hän päätti soittaa heille heti rippijuhlan jälkeen. Ensin hän soittaisi Nina Lakesignille 
silläkin uhalla jos äiti saisi tietää. Hän päätti, että hän kerrankin kuuntelisi sydämen ääntä järjen 
sijasta. Jos neiti Lakesign antaisi rukkaset, niin silloin hän soittaisi Nina Breedingille. Sanokoon veli 
mitä tahansa mutta hän haluaa vihdoinkin tyttöystävän. Hän päätti luovuttaa Madeleinen diggailun ja 
alkaa valmistautua ensi kesän Pierren matkaan ihan omin nokkineen. Hän pohtii kuumeisesti kuinka 
sanoisi vanhemmille, että hän käväisee yksin Pierressä. Hän ei uskalla mainita Ninojen nimiä, ei 
ainakaan Kaya Lakesignin tyttären. Mikä hassuinta, molempien Ninojen äidit ovat samannimisiä.  
Yhtäkkiä hän keksi hyvän selityksen käydä Pierressä; hän voisi väittää käydä keskellä kaupunkia 
olevalla ulkoilmamuseossa ja ostaa sieltä kuuluisia Pierren leivoksia. Niitä saa ainoastaan 
ulkoilmamuseosta jonka nimi on Ramhill. Leivoksilla on salainen resepti ja huhutaan, että ne ovat 
jaloilla tehtyjä. Georgesta Pierren leivokset ovat erittäin hyviä. Ehkä jalkahien suolaisuus antaa 
mukavan sivuvivahteen.  
 
Keväällä 2987 on Georgen konfirmaatiojuhla. Rippivieraat ovat vain lähisukulaiset Rapid Citystä. 
George sai ukilta ja mummolta kätevän taskukokoisen multimediakameran, joka on merkkiä  
Minolta Multimedia Camera, jolla saa kätevästi yhteyden muun muassa Facebookiin. George on 
vastikään hankkinut Facebook tilin, josta hän on löytänyt molemmat Ninat. 
Harmi vaan kun Nina Lakesign seurustelee erään chileläisen miehen kanssa mutta Nina Breeding on 
vielä sinkku. Tämä tieto sai Georgeen vipinää. Hän sanoi vanhemmilleen, että haluaa tavata pitkästä 
aikaan sen luokkakaverin, joka tapasi tulla leikkimään silloin Pierressä asuessa. Totta kai Alex ja Ann 
muistavat Ninan. Nimi ei niinkään ole jäänyt heille mieleen pojan nimiujouden takia. Pierressä asuessa 
George kutsui Ninaa vain luokkakaveriksi sekä koulukaveriksi. Jossain välissä hän punastellen oli 
maininnut tytön etunimen. Nyt hän näytti Facebookista tytön kuvan. Hänen ulkonäkö on hieman 
muuttunut; tytöstä nuoreksi naiseksi mutta sama veitikkamainen hymy on tallessa. Myös Georgen 
ulkonäkö on hieman muuttunut; viikset tahtovat väkisin työntyä ylähuulessa ja leuassa näkyy 
turpajouhia. Hän yrittää ajaa partakarvanpolttimella pois viikset ja parran mutta heti seuraavana 
päivänä sama juttu.  
 
Heti koulujen päättäjäisten jälkeen George päätti matkustaa luotijunalla Rapid Citystä Pierreen. Matka 
kestää vain tunnin.  
Pierren asemalle hän oli sopinut Ninan kanssa treffit. Nina asuu ihan juna-aseman vieressä, 
korkeassa tornitalossa osoitteessa Boarding House road 1 A. Toisella puolen tornitaloa ovat  
kuorma-autoverstas sekä Dakota mopedien moottoritehdas.  
Nina on muuttanut vastikään lapsuuskodista. Hän on hieman katsellut poikia, muttei ole löytänyt 
sopivaa. Hänkin on lukemattomia kertoja muistellut Georgea ja etsinyt minnesotalaisilta nettisivuilta 
tämän osoitetta mutta turhaan. Talvella Facebookista he löysivät toisensa.  
Georgen yhteyden otto tapahtui sopivaan saumaan, sillä Nina tuntee olonsa yksinäiseksi ja pelkää 
jokaista puhelua, että joku perverssisika soittaisi ja houkuttelisi hänet ansaan.  



Onneksi vanha kunnon George otti yhteyttä ja nyt kesäkuun alussa tuli hänen luokse.  
Nina on vastikään saanut töitä suuresta lääketehtaan laboratoriosta, jossa suunnitellaan uusia 
lääkkeitä.  
 
George ihasteli Ninan upeaa kaksiota, jonka ikkunoista on hienot näkymät keskikaupungille ja 
Missourijoelle. Ikkunasta näkee myös jokikatamaraani Eiderin, joka seisoo omassa laituripaikassa. 
Alus jonka George oli ollut vähällä upottaa. Oikeasti alus ei tietenkään ollut lähelläkään upota koska 
vipu avasi hieman vesirajan yläpuolella olevan luukun, josta tuli vain pieni ryöppy sisälle.  
 
Nina tahtoi Georgen yöpyvän hänen luonaan eikä pidä missään nimessä mennä mihinkään hotelliin tai 
majataloon yöksi. Totta kai George suostui yöpymään rakkaan Ninansa luona ja he nukkuivat 
vierekkäin, sillä hänellä on leveä sänky, melkein parisänky. 
Puoliyötä he rakastelivat kunnes uni otti voiton ja nukahtivat toistensa kainaloon.  
 
Aamulla Nina ehdotti, että George muuttaisi hänen luokse asumaan. George mietti pitkäntovin niin, 
että tyttö ehti huolestua ja epäillä, että George jänistäisi mutta yllätykseksi George päätti muuttaa 
rakkaan Ninansa luokse. George viihtyy hyvin Pierressä koska täältä on lyhyempi matka Minnesotaan. 
Hän soitti vanhemmilleen, että hän muuttaa sen entisen luokkakaverin luokse, se joka tapasi tulla 
leikkimään One Corner roadilla. George antoi matkapuhelimen Ninalle, jotta isä ja äiti voisivat puhua 
hänenkin kanssa, jotta he oppisivat luottamaan pojan uuteen tai paremmin sanottuna uusvanhaan 
tyttöystävään.  
Alex ja Ann ilahtuivat kun poika on kertaheitolla aikuistunut ja löytänyt sen oikean.  
Puhelun jälkeen Nina ja George kävivät Ninan vanhempien luona kertomassa, että he ovat yhdessä. 
Myös Kaya ja John ilahtuivat kun tyttärellä on luotettava poikaystävä, poika jonka kanssa tämä oli 
paljon leikkinyt. Nyt he ovat lyhyen matkan hippasilla sängyssä.  
 
Ninan ja Georgen Facebook sivulle tuli tieto, että he ovat parisuhteessa. Nopeasti alkoi tulla 
onnitteluja. Nina ja George rakastavat toisiaan koko sydämestä. He aikovat muutaman vuoden 
kuluttua mennä naimisiin ja hankkia ainakin yhden lapsen. 
 
Georgen lapsuuskodissa Georgen entiseen huoneeseen tehtiin vierashuone. keväällä hän ehti saada 
oman huoneen talonpäädystä. Olohuoneen ja vanhempien makuuhuoneen välille tehtiin kapeat 
portaat uuteen vinttihuoneeseen, jonne pääsee suoraan eteisestä. Rappusten alle tuli kätevä 
komerotila. George sai huoneen vanhempien entisestä makuuhuoneesta ja Justinin huone tuli 
vinttihuoneeseen. George ei uskaltaisi nukkua vinttihuoneessa mörköpelon takia. Nyt hänen ei tarvitse 
nukkua yksin kun rakas Nina nukkuu vieressä. Totta kai hän tulee jakamaan vuokran.  
 
George sai harjoittelupaikan lääketehtaalta, sama paikka jossa Nina on töissä. George työskentelee 
tuotannon puolella ja pitää valvoa, että liukuhihnoilla on tyhjiä lääkepurkkeja, jotka täyttyvät 
liukuhihnan loppupäässä. Sitten kone liimaa etiketit ja pakkaa purkit pahvilaatikoihin. Georgesta työ on 
melko yksitoikkoista mutta muuten ihan mukavaa. Palkkakin on ihan hyvä. Tuskin hän olisi saanut 
yhtä hyvän työpaikan Rapid Cityssä vaan todennäköisesti päätynyt Daily Activityyn tekemään 
nippelihommia koska koulumuoto oli spesiaalikoulu. Hänellä oli tuuria kun sai harjoittelupaikan 
Pierrestä ja hänet luvattiin palkata jos kaikki rullaisi hyvin.  
 
George Brickhill rauhoittui lopulta, kuten synnytyslääkäri Joel Stonehill ennusti. Äskettäin Joel on 
päässyt vanhuuseläkkeelle. Hänen sivutukka on harmaantunut ja yhä saa örinäkohtauksia kun kuulee 
tutusta synnytysongelmasta. Eläkkeellä ollessa hän ei monestikaan törmää kyseiseen ongelmaan. 
Hän on aloittanut omaelämänkerran kirjoittamisen tai paremmin sanoen sanelun. Hän sanelee 
tekstinkäsittelyohjelman mikrofoniin niin, että ohjelma automaattisesti muodostaa sanat 
välimerkkeineen päivineen.   
 
Kertomus voi päättyä tähän.  
 
Loppu 


