
Rapid City vuonna 2991 
Talvella Alex ja Ann Brickhill alkoivat rakennuttaa omakotitaloa. He tilasivat valmiin talopaketin 
taloyhtiö Team Reindeeriltä, joka koostuu valmiista moduuleista; kaikki huoneet on tehty talotehtaalla. 
Tarvitsee vain asentaa moduulit sokkelin päälle ja sitten kytkeä sähköjohdot ja vesiputket sekä 
tietenkin kalustaa. Tätä nykyään talonrakentaminen käy kädenkäänteessä. Toki talopaketit ovat kalliita 
mutta Alexilla ja Annilla on hyvästi kahisevaa pankkitilillä. Dakotan mopotehtaalla on hyvät palkat ja 
toiseksi heillä kävi hyvä säkä kun Etelä-Dakota sai oman valuutan, jolloin dollaripohjaiset säästöt 
kaksinkertaistuivat kun rahayksikkö vaihtui Capiksi.   
 
Viimevuoden elokuussa Yhdysvallat lakkasi olemasta. Vanhoillisrepublikaanit yrittivät syöstä 
presidentti Michael Gorgen vallasta sillä välin kun tämä oli loma-asunnollaan Floridan Key Westissä. 
Samaan aikaan Washingtonissa vanhoillisrepublikaanit yrittivät vallankaappausta mutta epäonnistuivat 
koska Michel Gorgeakin uudistusmielisempi Ben Jesh nousi republikaanien panssarivaunun päälle ja 
heilutti uudenlaista lippua julistaen Yhdysvaltojen tarun päättyneeksi ja perusti siltä seisomaltaan 
löyhemmän liittovaltion nimeltä Ameria. Kansa riensi Ben Jeshin tueksi ja joukolla pyllistivät 
vanhoillisrepublikaanien johtajalle, mustaviiksinen Alexander Runson. Siinä ei auttanut muu kuin 
haudata USA. Samassa rytäkässä loputkin osavaltiot leikkasivat siteet Washington DC:hen.  
Muissa osavaltioissa paitsi itärannikon Ameriassa, siirryttiin omaan valuuttaan.  
 
Etelä-Dakotassa pohdittiin valuutan nimeä. Joku ekonomeista ehdotti muinaisten intiaaniheimojen 
nimiä mutta sitten eräs valtionekonomisti keksi nimen Cap. Yksi Cap on sata senttiä. Cap on hyvä nimi 
rahalle, sillä sana tarkoittaa englanniksi lakkia ja pullonkorkkia. Korkithan muistuttavat melkoisesti 
kolikkoa. Cap valuutta on kuin Etelä-Dakotan päähine, dollariaikaan osavaltio oli kalju mutta nyt Cap 
pukee valtiota. Pohjois-Dakotakin otti samannimisen valuutan käyttöön ja solmi etelänaapurinsa 
kanssa eräänlaisen löysän valuuttaliiton mutta kuitenkin molemmilla on oma keskuspankki ja 
rahapolitiikka. Wyomingissakin otettiin samanniminen valuutta. 
Minnesotassa ei kuitenkaan haluttu lakkinimistä rahaa vaan heidän valuutta nimettiin Soiliksi. Yksi Soil 
on sata senttiä. Soil nimi kuvastaa Minnesotan maaperää, sillä Soil sanahan tarkoittaa juuri maaperää. 
Nebraskakin nimesi valuuttansa Soiliksi. Soil valuutoista tuli hieman vahvempaa kuin Capeistä.  
 
Lyhyt historiikki Etelä-Dakotan historiasta 
Toinen marraskuuta vuonna 1889 Etelä-Dakota liitettiin Yhdysvaltoihin. Nimensä Etelä-Dakota on 
saanut lakota- ja takota-nimisten sioux-intiaaniheimojen mukaan. Tätä nykyään monelle tulee mieleen 
Dakota nimestä mopedi koska niitä viedään moneen maahan. Juuri sähkömopojen ansiosta  
Etelä-Dakota on vaurastunut. Joitakin Dakota mopedimalleja valmistetaan Minnesotan Alexandriassa 
mutta suurin osa tehdään Etelä-Dakotan Rapid Cityssä. 
 
Siis Alexin ja Annin dollaripohjaiset talovelat maksetaan uudella Cap valuutalla. Dollarit olivat 
muutaman kuukauden rinnakkaisvaluuttaa. Rahanvaihdoksen ansiosta talo tuli hieman halvemmaksi. 
Dollareina se olisi ollut hyvin kallis mutta capeissa hinta laski hieman.  
Talopakettiin kuuluu paljon hienouksia kuten esimerkiksi huippumoderni keskustietokone, joka 
huolehtii kaikista talon sähkölaitteista. Tietokone ohjaa myös talopakettiin kuuluvaa murtohälytintä, 
joka kytkeytyy 20 sekunnin kuluttua poliisille.  
Uuteen taloon tulee myös kylpysaavi, jonka voi ohjelmoida täyttymään määrätyllä kellon lyömällä ja 
sitten puheääni ilmoittaa, että nyt kylpysaavi on täysi.  
 
Taloa vastapäätä rakennuttaa kolmehenkinen Steaksonin perhe, johon kuuluu isä Tam ja äiti Thuja 
sekä lapsi Tony. Thuja on Philin Giantsonin isosisko. Hyvinkin isosisko, sillä hän on hyvin lihava kuten 
Giantsonit yleensä. Tamiakaan ei voi ruipeloksi kutsua. He sopivat hyvin toisilleen, sillä he ovat hyvin 
laiskoja ja ovat kovia syömään.  
Käytännössä talon rakentaa talofirma Antlake sekä Werner. Tam ei vaivaudu edes auttamaan 
kattotiilien asentamisessa. Hän vain istuu kotona nojatuolissaan ja litkii olutta. Thuja puolestaan istuu 
tietokoneen äärellä ja chattailee Facebookissa. Pikku Tony leikkii lattialla vanhan WC ankan eikä 
pääse yksin ulos, sillä vanhemmat eivät luota häneen vaikka poika onkin jo viisivuotias.  
 
Samana päivänä kun Brickhillien talopaketti saapui, niin silloin alkoi Texasissa sota, jolloin Texas 
hyökkäsi Louisianaan, koska siellä on havaittu öljy- ja uraaniesiintymiä. Texas yrittää nyt miehittää 
Louisianaa mutta epäonnistui koska Ameria puuttui asiaan ja asettui Louisianan puolelle. Texasin 
presidentti on diktaattorimainen Sergio Hutchson, joka pullistelee luksushuvilassa Texasin 
pääkaupungissa Austinissa.  



Amerian joukot pakottivat Texasin joukot vetäytymään Louisianasta. Amerialla on vahva armeija koska 
sehän on USA:n perillinen.  
Texasin ja Louisianan rajalle muodostettiin kansainvälinen lentokieltoalue.  
 
Alexin ja Annin valkotiilinen omakotitalo valmistui toukokuun lopulla. Kun kaikki tavarat oli siirretty 
uuteen, niin lopuksi Justin filmasi multimediakameralla jokaisen sopukan entisestä talosta muistoksi, 
joka totta kai tallennettiin Brickhill’s Screen videosivustolle. Pierressä George veli katsoi netistä 
perheen muuttopuuhan. Hän viihtyy hyvin Ninan kanssa. Hän on erittäin onnellinen kun vihdoin saa 
asua rakkaan koulukaverin kanssa. Hän turhaan pelkäsi jäävän ikuiseksi poikuudeksi.  
Hän on töissä suuren lääketehtaalla tuotantohihnalla valvoen purkittajarobotin toimintaa. 
Nina on lääketehtaan laboratoriossa tutkijana. Hänen tehtävänä on kehittää uusia lääkkeitä. 
Parhaillaan lääketehdas Pharmateca Inc on kehittämässä Ebola rokotetta.  
 
Juhannuksena Brickhillit kokoontuivat ensimmäistä kertaa ilman Helgaa Ollien mökille.  
Vuosi sitten Helga menehtyi aivohalvaukseen. Heti perään myös Ollie alkoi sairastella ja hänelläkin oli 
lievä aivohalvaus ja tuli hyvin hajamieliseksi niin, ettei hän enää halua ajaa autolla pitkiä matkoja, ei 
edes automaattiohjauksella, hyvä niin.  
Mökki sijaitsee Spearfishin ulkopuolella pienen järven rannalla Sandgulfin mökkikylässä.  
 
George ja Nina eivät menneet Rapid Cityyn koska halusivat viettää juhannusta ihan kotosalla.  
 
Mökille tuli myös Marty ja Kaya, jolloin noin viisivuotias Vernon-Marty kiintyi Ollieen. He istuivat 
motorisoidussa puutarhakeinussa ja rupattelivat keskenään. Kun Ollie oli kertonut vaimonsa 
poismenosta, niin silloin viisivuotias lohdutti tätä onnetonta papparaista: ”Erase the sour faces, man!”  
Ollieta hymyilytti kun viisivuotias puhuu näin järkeviä. Vernon-Marty on pikkuvanha ja puhuu todella 
kuin aikuiset. Hän ei juuri höpötä turhia.  
 
Mökillä oli myös Steaksonin perhe, jonka Tony poika leikki Vernon-Martyn kanssa. He molemmat ovat 
samanikäisiä. He leikkivät sotaleikkejä ja ammuskelivat puupyssyillä mökin yläkerran ikkunasta.  
 
Heinäkuussa Alex, Ann ja Justin lähtivät tavanomaiselle Minnesotan matkalle. Vuosi sitten he kävivät 
Raspberry Townissa lentokoneella kun sattui pieni kolari eräällä kauppakeskuksella, jolloin valkoinen 
automaattiohjauksella ollut Ford ajoi heidän peräänsä. Onneksi ei tullut isompia henkilövammoja kuin 
Annin selkä hieman kipeytyi tärähdyksestä mutta pian selkä oli jo parempi. Kolari sattui vähän ennen 
kesälomamatkaa, niinpä automatkan sijasta varattiin lentoliput Minnesotaan. Rapid Citystä menee 
suoralento Minneapolisiin jossa pitää vaihtaa lentokonetta Raspberry Towniin.  
He olivat Raspberry Townissa vain muutaman päivän jotta vanha Heidi pysyisi rauhallisena. Heidistä 
tuntuu hyvältä kun George on löytänyt akan mutta huolissaan kun he eivät ole naimisissa. Heidi toivoo 
hartaasti, että he menisivät naimisiin ennen lapsen tekoa.  
 
Tänä kesänä Alex, Ann ja Justin menivät autolla Minnesotaan ja samalla kävivät Duluthissa Suen 
luona kylässä. Parhaillaan Sue on pikkuhiljaa muuttamassa maaseudulle kun on tavannut ihanan 
sinkkumiehen. Mies on muuan Jordon Pointson, hintelänoloinen pienviljelijä. Hän viljelee tilallaan 
maissia. Tähän asti Sue on vetänyt matalaa profiilia uuden rakkautensa suhteen mutta nyt hän päätti 
lanseerata Jordonin ainoalle pikkusiskolle.  
Ann naurahti: ”Voisi kai tutustua siihen Jordoniin jos se ei olisi aivan mahdoton.” johon Sue:  
”Ukko on tosi ihana, mahdottoman ihana!”  
Sitten he lähtivät peräkkäin ajamaan kohti Pointsonin maatilaa, joka sijaitsee Duluthin pohjoispuolella 
pienessä John Villagen pitäjässä pienen kalaisan Home Lake järven rannalla.  
 
Matkalla pysähdyttiin eräässä vahakabinetissa, joka on matkan varrella. Siellä on Amerikan historian 
merkittävät henkilöt vahanukkeina. Justin filmasi multimediakamerallaan jokaisen vahanuken jotta 
velimies näkisi netistä tämän upean vahakabinetin, joka sijaitsee Duluthin pohjoisessa 
kaupunginosassa nimeltä Stingygulf. George on innokas Brickhill’s Screenin katsoja. Kotona asuessa 
hän tuotti paljon sisältöä sivustolle mutta nyt se on jäänyt vähemmälle työkiireiden ja rakastelun 
vuoksi. Georgella on oma multimediakamera jolla hän tulee tuottamaan sisältöä suvun videosivustolle 
heti kun hän matkailee Ninan kanssa. He ovat alkaneet suunnitella Nebraskan matkaa. Jos jaksaisi 
ajaa, niin he voisivat käydä ihan Texasissa asti mutta sinne on hirveä ajomatka.  
Nebraskassakin olisi paljon katsottavaa ja siellä on huomattavasti halvempaa kuin Etelä-Dakotassa.  
 



Stingygulfin vahakabinetin vieressä on moottorimuseo jossa voi ihastella muinaisia Amerikanrautoja.   
 
Iltapäivällä he tulivat Pointsonin maatilalle, joka on kulkenut suvussa. Jordonin veljet asuvat lähettyvillä 
ja ovat valmiit ottaa veljensä maatilan haltuunsa kun tämä kyllästyy maissinviljelyyn.  
Pointsonit eivät ole kovinkaan äveriäitä.  
Seuraavana päivänä Alex, Ann ja Justin jatkoivat matkaa kohti Raspberry Townia, jossa he olivat vain 
viikon koska loppuloma on mukava olla ihan kotosalla.  
2970-luvun alussa moni minnesotalainen matkusti heti ensimmäisellä kesälomapäivänä Minnesotaan 
ja jopa monilla perheenäideillä oli viimeisenä työpäivänä papiljotit päässä kun perhe odotti pakatun 
auton kanssa työpaikan portilla. Alexin ja Annin perheellä ei koskaan ole ollut niin kova kiire 
Minnesotaan.  
 
Parhaillaan entisissä USA:n osavaltioissa on matalasuhdanne liittovaltion romahdettua. Nyt 
parhaillaan entiset osavaltiot kuumeisesti on solmimassa uusia kauppasuhteita ulkomaailmaan. 
Keskilännessä on muodostettu vapaakauppasopimuksia. Keskilänsi muodosti oman löysän 
vapaakauppa-alueen nimellä Midwestern Countries, jotta vältyttäisiin tullimaksuilta. Pitkällä tähtäimellä 
on tarkoitus syventää valtioiden yhteistyötä ja ehkä muodostaa uusi keskilännen liittovaltio.  
Itärannikon valtiot muodostivat valtioliiton nimeltä Ameria, jonka pääkaupungiksi tuli Washington DC. 
Luoteisnurkan Washington ei ole kovin iloinen Amerian pääkaupungin nimestä, varsinkin nyt kun 
Washington DC:llä ei ole mitään tekemistä Washingtonin valtion kanssa. Washingtonin pääkaupunki 
on Olympia. Vanhassa itärannikon pääkaupungissa ei olla kiinnostuneita kaukaisen valtion ininöistä. 
Amerian presidentti on harmaatukkainen alkoholisoitunut Ben Jesh, jonka Amerian kansa valitsi 
presidentikseen panssarivaunun päältä kun vanhoillisrepublikaanit yrittivät syrjäyttää USA:n viimeistä 
presidentti Micheal Gorgea. Juuri silloin Gorge oli lomalla Miamissa. 
Floridakin julistautui itsenäiseksi mutta sopi Amerian kanssa, että Ameria saa pitää USA:n vanhan 
sotilastukikohdan Miamin Key Westissä.  
 
Venäjä on luvannut tukea rahallisesti Amerian liittovaltiota. Venäjän presidenttinä on tätä nykyään  
Jurij Puskin senior, joka tässä hiljattain pelasti Mongolian itsenäisyyden, kun Kiina oli hyökännyt sen 
kimppuun. Todennäköisesti Kiina oli ottanut mallia Texasista kun se yritti vallata Louisianaa. Tämä 
tapahtui vähän ennen USA:n romahtamista.  
Mongoliasta on löytynyt suuri kulta- ja malmikaivos ja sitä Kiina yritti sada itselleen, mutta Venäjä ei 
siihen suostunut, koska oli ehtinyt solmia Mongolian hallituksen kanssa kauppasopimuksen.  
Moni kritisoi, että Venäjä lopetti sodan liian aikaisin, sillä Kiinan diktaattorimainen presidentti Sax Hux 
jäi valtaan. Hän on tapattanut monia tiibetiläisiä toisinajattelevia. Hong Kong on aikoja sitten 
irtaantunut Kiinasta ja sillä menee hyvin. Hong Kong on Aasian minivaltio.  
Monen mielestä Venäjän olisi pitänyt iskeä Pekingiin ja syrjäyttää Sax Hux, mutta taisi Jurijille 
pujahtaa pupupöksyyn. 
 
Elokuussa George päätti mennä autokouluun jotta olisi helpompi liikkua vaikka Pierressä on tätä 
nykyään erittäin hyvä julkinen liikenne; maanalainen jokaiseen ilmansuuntaan sekä pilareiden päällä 
kulkevia raitiovaunuja. Kuitenkin oma auto olisi kiva, kuten George ja Nina ovat monesti haaveilleet. 
He säästävät yhdessä autoon. Ensin pitäisi ottaa ajokortti. Kun George on saanut ajokortin, niin silloin 
myös Nina ottaisi ajoluvan. George voisi opettaa häntä autolla ajamisessa.  
 
Autokoulunpedagogi on lyhyt vaaleatukkainen Larry Carson. 
Autokoulussa George sai kunnian ajaa eurooppalaisella Brandia9000 henkilöautolla. Sillä on todella 
erinomainen ajaa. Autossa on automaattiohjaus mutta sitä ei saa käyttää jotta oppisi hallitsemaan 
autoa manuaalisesti. Vasta ajokurssien loppuvaiheessa opetellaan automaattiohjauksen käyttöä mutta 
inssiajossa sitä ei saa käyttää.  
Koko syksyn George harjoitteli autolla ajoa, ja tammikuussa 2992 oli liukkaankelinharjoitustunti. 
Keväällä oli teoriakokeet jonka George selvitti toisella yrityksellä eli nyt hänellä on puolikas ajokortti 
mutta se ei riitä; pitää selvittää myös inssiajo. Muutaman inssiajon hän reputti koska ei saa tulla 
yhtään ajovirhettä. 
 
Justin käy peruskoulun viimeistä luokkaa ja ensi vuonna aloittaa lukion robottiteknisellä linjalla. Lukio 
sijaitsee kaupungin keskustassa ja on nimeltä Nisse High School. Koulu on laajalle levittäytynyt 
keltainen tiilirakennus. Koulun takana on jäästadion.  
 
 



Lähistöllä on toinen lukiokoulu, jossa on lukiospesiaaliluokat sekä rakennuslinjat. Tällä lukiolla on 
hieman kummallinen nimi;  
The spirit of water High school. Ehkä muutaman vuoden kuluttua nimi tulee muuttumaan kun  
Rapid Cityn kolmas lukiokoulu fuusioidaan The spririt of waterin lukioon. Kolmas lukiokoulu on nimeltä 
Spool school.  
 
Syyskuun puolivälissä Justin oli neljä viikkoa työharjoittelussa sairaanhoitohallinnossa.  
Hänen työtehtäviin kuului muun muassa kirjoittaa arkistokansioiden etikettejä. Hän istui vapaana 
olevassa konttorissa ja sai käyttää huippumodernia tietokonetta. Hän tunsi itsensä isoksikin kihoksi, 
vaikka oli pelkkä työharjoittelija mutta päätti hoitaa työtehtävät kunnialla, jotta saisi hyvänmaineen 
työmarkkinoilla ja sitten saisi hyväpalkkaisen työn.  
Arkistossa hän näki Farmatecan lääketehtaan tositteita. Osa tositteista arkistoidaan paperiversiona, 
ettei yhteiskunta olisi liian haavoittuva sähkökatkojen sattuessa.  
 
Neljän viikon kuluttua hän palasi takaisin koulunpenkille. Syksyllä koulussa hän ihastui luokkakaveri 
Rose-Mary Johnsoniin mutta harmi vaan kun tyttö on varattu toiselle.  
Hän kuitenkin haluaa olla ystävä kaveripohjalta koska Justinilla on aina niin hyvät jutut. 
Eräänä syyspäivänä Rose-Mary houkutteli Justinia erääseen diskoteekkiin kaupungin keskustassa.  
Siinä ei tarvinnut paljoa houkutella kun Justin suostui mukaan. Diskoon hän meni sähkömopollaan, 
joka isä oli ostanut hänelle työntekijä alennuksella.  
  
Diskossa Justin sai tanssia Rose-Maryn kanssa muutaman diskontanssin, muttei yhtään hidasta 
koska paikan päällä oli tämän poikaystävä Michael Mobile, joka möi virvokkeita eikä ehtinyt tanssia 
tyttöystävänsä kanssa. Totta kai Rose-Mary oli sopinut poikaystävänsä kanssa, että hän tanssii 
diskotansseja Justinin kanssa vain kaveripohjalta.  
Michaelilla on kevyet amisviikset ja musta lyhyt taaksepäin kammattu tukka.  
Justin tunsi hieman mustasukkaisuutta kun Rose-Mary kävi antamassa pusun poikakaverilleen mutta 
kuitenkin onnistui peittää kuohuvat tunteensa. Hän on myös kateellinen veljelleen kun tämä muutti 
Ninan kanssa yhteen. Justinkin tykkää kovasti Ninasta vaikka tämä on muutamaa vuotta häntä 
vanhempi.  
 
Myöhemmin syksyllä Justin oli taas parin viikon työharjoittelussa, ja tällä kertaa eräällä 
konttoritukkuliikkeellä, joka sijaitsee ihan kävelymatkan päässä kotoa. Hänen piti järjestellä tavaroita 
hyllyihin sekä naputella tietokoneella asiakastilauksia.  
 
Joulun aikaan Ollie oli enimmäkseen sairaalassa koska eturauhanen alkoi vaivata. Hänellä havaittiin 
pitkälle mennyt eturauhassyöpä eikä sitä enää pysty leikata eli pitää vain odotella noutajaa. Kotona 
hän ei enää kykene asumaan kun kivut ovat todella valtavat. Sairaalassa hän saa kipulääkkeitä. Aluksi 
hän jakoi sairashuoneen iowalaismiehen kanssa, muttei siitä mitään tullut kun Ollie ei kyennyt käsittää 
mitä varten iowalaisukkeli nukkuu samassa huoneessa. Sitten hän sai oman huoneen Rapid Cityn 
sairaalan vuodeosastolta.  
Kevät talvella 2992 Ollie Brickhill poistui tästä maailmasta, ja sitten oli taas hautajaisten aika.  
Hänet haudattiin samaan hautaan Helgan kanssa.  
 
Molempiin hautajaisiin osallistui myös George ja Nina. Helgan hautajaisissa Nina tapasi ensimmäisen 
kerran Georgen sukulaiset. Vanhemmat hän tapasi jo 2980-luvun alussa.  
George sai Ollien tinasormuksen jonka tämä oli testamentannut ennen Georgen syntymää. 
Sormuksen Ollie oli ostanut halvalla postimies Jack Charmilta, joka tapasi usein tuoda postipaketteja 
Ollien kauppaan. Eräänä päivänä postimies halusi myydä tinasormuksensa kun oli mennyt naimisiin 
eikä kultasormus olisi mahtunut samaan sormeen. 
 
Huhtikuussa 2992 Justinin rakasluokkakaveri meni kihloihin poikakaverinsa kanssa ja Justin jäi 
nuolemaan näppejään. Kihlauutinen julkistettiin diskossa, jolloin tuttu tiskijukka julkisesti kuulutti 
mikrofoniin, että Rose-Mary ja Michael Mobile menevät kihloihin. Totta kai Justin onnitteli kihlauksen 
johdosta vaikka mustasukkaisuus kuohui suonissa.  
 
Toukokuussa oli Justinin ensimmäinen lukiomatka, joka tehtiin Nebraskan pääkaupunki Lincolniin. 
Matka kesti kokonaisen viikon. Justin sai jakaa hotellihuoneen kahden luokkakaverin kanssa, jotka 
ovat gourmetkunkku Ian Prettyblood sekä mustalyhyttukkainen Pierre Indianson.  
 



  
Huoneistohotellissa on kolme huonetta ja keittiö. Justinkin seurueen huone on ylimmäisessä 
kuudennessa kerroksessa josta näkee melkein koko kaupungin.  
Koulumatkallakin Justinilla oli multimediakamera mukana ja koko ajan kamera oli käynnissä jotta 
perheenjäsenet näkisivät millaista on Lincolnissa.  
Varsinkin Georgea kaupunki kiehtoo koska kaupunki on ollut jaettuna lankkuaidalla. Syynä olivat 
vanhoillisrepublikaanit, jotka olivat vallanneet kaupungin itäpuolen ja suunnittelivat jakaa Nebraskan 
kahtia, mutteivät ehtineet ennen USA:n romahtamista. Lankkuaidan he ehtivät rakentaa mutta vuonna 
2990 aita purettiin samalla kun USA lakkasi olemasta. Lankkuaitaa kutsuttiin muinaisen presidentin 
mukaan Trump-tyyppiseksi aidaksi. Nyt aidasta on muisto jäljellä. Joihinkin kohti on jätetty pätkä 
korkeaa lankkuaitaa muistoksi.  
 
Lincolnin keskustassa on keskilännen korkein tv-torni, jota Justinin luokka kävi ihmettelemässä.  
He kävivät myös USA historiallisessa museossa, jonne on koottu liittovaltion aikaista tavaraa.  
 
Eräänä iltana hotellissa kun muut luokkakaverit olivat olohuoneessa katsomassa Justinin filmauksia, 
niin silloin Rose-Mary kuiskasi hänelle: ”Would you like to give me a dick?” Justin punastui ja pöksyihin 
pujahti pupu: ”Some other time.” Justin ei ole mikään nopean toiminnan mies vaikka onkin oikea 
matematiikkanero mutta intiimiasioissa hän on oikea nynny. Pian hän katui päätöstään kun huomasi 
Rose-Maryn rakastelemassa Pierren ja Ianin kanssa. Kyseessä oli ryhmäseksiä ja Justin tahtoi tulla 
mukaan, johon Rose-Mary: ” Not now, because I have one cunt!” Justinia naurattaa tämä härski 
vastaus. Osittain häntä kadutti kun oli ensin kieltäytynyt. Oikeastaan rakastelulla ei olisi ollut mitään 
seksuaalista merkitystä sillä tyttöhän on jo kihloissa ja mitähän Michael mahtaisi tuumata jos tietäisi 
mitä tämän kihlattu puuhaa Nebraskan pääkaupungissa.  
 
Jo torstaina he lähtivät kotimatkalle. Viimeisen yön he olivat Alliancen kaupungissa. Siellä he yöpyivät 
hienossa kylpylähotellissa.  
 
Viime vuonna olivat Etelä-Dakotan parlamenttivaalit ja voittajaksi tuli Coalition Party puolue. 
Senaattoriksi tuli Carlos Image. Hän vaikuttaa olevan aivan liian nuori ja kokematon senaattoriksi 
mutta kansa päätti äänestää häntä kun tämä oli luvannut uudistaa Etelä-Dakotaa ja syventää uutta 
keskilännen vapaakauppa-aluetta.  
Samana vuonna Minnesotan parlamenttiin valittiin Eskil Meadow. Myös hän on hyvin nuori ja edustaa 
Center puoluetta.  
 
Kesäkuun lopulla Errol lapsineen tuli kylään Alexin ja Annin luokse. Errolin uusi akka on muuan  
Erika Boot, tukevahko pizzaleipuri. Hän työskentelee Raspberry Townin parhaimmassa pizzeriassa. 
Brickhillit ovat odottaneet kuin nousevaa kuuta, että joku tulisi vastavuoroisesti Raspberry Townista 
kylään ja nyt viimeinkin ihme tapahtui.  
 
Errolin porukka tuli luotijunalla, koska Errol ja Erika eivät tohdi ajaa vanhalla Hayosikolla. Ensin he 
menivät Pierreen, jossa he kävivät Martyn ja Kayan sekä Georgen ja Ninan luona. Nyt Nina tapasi 
ensimmäisen kerran poikaystävän enon.  
Georgea ahdisti koska mukana oli hänen rakas Jenna serkku mutta päätti pitää päänsä kylmänä eikä 
edes katsoa tätä kaunista tyttöä. Hän haluaa olla uskollinen vain Ninalle. Häntä yhä himottaa samassa 
kaupungissa asuva Nina Lakesign mutta onneksi sentään eivät tapaa juuri koskaan.  
 
Kesävieraat olivat Pierressä noin viikon ja sitten Alexin piti tulla heidät hakemaan Rapid Cityyn koska 
Martyn auton jarrut olivat hirttäneet päälle, kuten äijä itse väitti. Oli tarkoitus, että Marty ajaisi 
kesävieraat puoli väliin, mutta suunnitelmiin tuli muutos jarrujen hirttäessä päälle. Alex epäilee 
selitystä, sillä tuskin nykyaikaisten autojen jarrut hirttävät päälle. Taitaa olla niin, ettei Marty jaksanut 
lähteä kuskaamaan vieraitaan tai sitten akka kielsi moiset puuhat.  
Alexin ei auttanut muu kuin mennä Pierreen asti hakemaan vieraat. Hänellä on tätä nykyään iso 
matkailuauto, jonka hän osti keväällä. Asuntovaunun hän möi koska se oli melko kulunut ja 
elektroniikka oli hapettunut.  
 
Kun Alex ajoi kotitalonsa pihalle kesävieraat kyydissä, niin silloin Justinin polvet tutisivat, koska hänkin 
on ihastunut Jenna serkkuun. Hän avasi ulko-oven ja toivotti enon lapset tervetulleeksi. Hän huomasi 
heti Jennan ihailevat katseet, mutta kumpikaan ei uskaltanut halata toisiaan koska ympärillä oli paljon 
silmiä. 



 
Ann ja Alex eivät pitäneet Errolin lasten käytöstavoista koska he olivat hyvin vaitonaisia. Heiltä ei 
saanut kunnon vastausta edes ruokapöydässä. He lukivat enimmäkseen Justinin huumorilukulaitteita, 
eivätkä mitenkään osallistuneet keskusteluihin.  
Justinia kiihotti kun huomasi Jennan lukevan huumorilukulaitetta nimeltä American Crazy, joka on 
Mad-lehden perillinen.  
 
Iltaisin kun vieraat olivat menneet nukkumaan matkailuautoon, niin silloin Ann ja Alex kritisoivat Errolin 
lasten käytöstapoja. Se koski Justinia sydämeen, varsinkin kun Jennaa haukuttiin äimän käeksi.  
Justinin ei auttanut muu kuin pitää pääkylmänä ja mukamas nyökytteli vanhemmilleen. Hän yritti itse 
mielessään ajatella, ettei ainakaan Jenna ole äimän käki vaan tämän sisarukset.  
 
Eräänä yönä kun Justin oli nukkumassa omassa huoneessaan, niin silloin joku koputti oveen. Hän 
kietoi ympärilleen pressinpunaisen aamutakin ja avasi oven. Hän huomasi, että siellä oli Jenna ihan 
ilmielävänä. Justinia alkoi heikottaa ja jalat tutisivat. Hän kutsui serkkutytön peremmälle.  
Jenna meni suoraan asiaan, ja kysyi jos he rakastelisivat vähän. Justin pohti hetkisen ja sitten päätti 
käyttää tilaisuuttaan hyväksi ja heitti nurkkaan aamutakin ja kapsahti serkkunsa kaulaan ja halasi 
lujasti. Vähitellen vaate vaatteelta tippui lattialle ja pian he olivat ilkosillaan toistensa syleilyssä. Justin 
tunsi kuinka pystyssä oleva kalu löysi tien serkun pimppiin. Hänen pakotti itsensä olemaan hiljaa, ettei 
rakastelun äänet kuuluisi vanhempien makuuhuoneeseen.  
Tämä oli Justinin ensimmäinen yhdyntä ja pohti itse mielessään, että onkohan serkkutyttö ottanut 
ehkäisypillerin. Vähän myöhemmin hän sai sanotuksi: ”Sä voit tulla raskaaksi.” johon Jenna naurahti: 
”Silloinhan saadaan pieni vauva, little baby!” johon Justin: ” Tämä on vakava asia, mitä sinun 
vanhemmat sanoisi jos sä pamahtaisit paksuksi?” johon Jenna: ”Tuskin iskä siitä mitään välittäisi 
mutta mutsi todennäköisesti aloittaisi äläkän mutta siitä ei tarvitse välittää sillä mä olen jo iso tyttö ja 
olen pitkään halunnut vauvaa.” Justin nyökkäsi. Äidille tästä ei sovi puhua mitään. Hän ajatteli itse 
mielessään, että tässä sitä keinutaan äimän käen kanssa niin, että sitten syntynee pikku käkiä.  
 
Tästä illasta lähtien Justin on alkanut tosissaan suunnitella omaan asuntoon muuttamista. Se 
vaikuttaa liian isolta päätökseltä mutta joskus sekin on tehtävä. Hän aikoo ensin katsoa jos löytäisi 
työpaikan mutta ensin pitää käydä lukio loppuun. Kannattaisiko sitten muuttaa Raspberry Towniin? 
Kaupunkia hän on monesti haukkunut takapajulaksi. Justin ei ole edes syntynyt siellä vaan täällä 
Rapid Cityssä eli hän on kivenkova etelädakotalainen. Häntä hieman kadutti kun oli niin kovasti 
himoinnut Jenna serkkua. Hän ajatteli samalla kun Jenna pukeutui, että kiima on pahempi kuin viina.  
 
Viikon kuluttua eli heinäkuun alussa Brickhillit lähtivät Minnesotan matkalle ja samassa kyydissä 
Errolin porukka pääsi kotiin. Alex oli ajatellut, että välillä Errol tai Erika voisi ajaa mutta harmi vaan kun 
he olivat jättäneet ajokortit kotiin.  He olivat ottaneet tilalle sotilaspassit, ihka uudet Minnesotan 
sinikantiset sotilaspassit, vaikkei sellaisia tarvita sillä keskilännessä on passivapaus.  
Ann ei ole tottunut ajamaan pitkiä matkoja koska häntä helposti alkaa pyörryttää.  
 
He ajoivat Pierren kautta. Ensin he kävivät Georgen ja Ninan luona ja sitten Martyn ja Kayan luona.  
Etelä-Dakotan ja Minnesotan rajalla he yöpyivät. Siellä on moderni hyvin varustettu taukopaikka 
yökerhoineen sekä kauppoineen.  
He kävivät yökerhossa, jossa oli veikeä taikuri, joka teki lompakko nimisiä taikatemppuja; kun 
lompakon avasi, niin silloin lieskat tulivat ulos. 
Taikuri sanoi Justinille ja osoitti Jennaa: ”It’s Your girlfriend?” Justin punastui ja vastasi änkyttäen: 
”Ye, Öh, No, she is cousin.” ja häntä otti pattiin kun sattui istumaan lähelle tätä samperin totuuden 
torvea. Muutenkin häntä himottaa niin maan perusteellisesti. Kaiken kukkuraksi serkkutyttö saattaa 
tulla raskaaksi jos tämä ei olisi ottanutkaan ehkäisypilleriä ja olisi pitänyt käyttää kondomia. 
Justin yrittää kaikkensa yrittää unohtaa yhdynnän pitkän välimatkan takia.  
 
Seuraavana päivänä he jatkoivat matkaa kohti Raspberry Townia.   
Perillä he leiriytyivät vastavuoroisesti Errolin autotallin edustalle. Talonväki vaativat, ettei 
leirintäalueelle saa mennä koska silloin naapurit eivät näkisi, että heillä käy ulkomaisia vieraita. Moni 
on jo ehtinyt omaksua uuden valtio järjestelmän; enää Minnesota eikä sen ympärysvaltiot ole 
osavaltioita vaan itsenäisiä maita. Ainoastaan Minnesotan pohjoinen naapuri on aina ollut itsenäinen 
valtio. Sehän on vanha kunnon Kanada. Kanada suunnittelee tulla mukaan keskilännen  
vapaakauppa-alueeseen. Kanada on myös solminut kauppasuhteet Ameriankin kanssa.  
 



Heti Errolin porukka oli tullut kotiin, niin silloin Errol vei lapset kotiin äidin luokse tai muuten Amy 
saattaisi alkaa kuvittelemaan kaikenmoista kuten lapsikaappausta.  
 
Heidi oli iloinen kun vihdoinkin Errol, hänen suosikkihenkireikä palasi kotiin. Errolin lomamatkan aikana 
Vernon kävi annostelemassa lääkkeet sekä juttelemassa äitinsä kanssa.  
Heidistä Vernon on aivan liian kovakourainen ja saattaa yhtäkkiä alkaa ruipeloimaan eli käsillään 
hämmentää selkää niin, että luomet tahtoo irtoilla.  
Lisäksi Vernon on hyvin nuuka eikä raski ostaa edes jäätelöä vanhalle äitimuorille.  
 
Errol toi äidilleen lääkkeeksi rommia, jota tämä voisi ottaa nukkumaan mennessä mutta Heidi ei 
suostunut koskemaakaan koko pulloon ja vaati poikaa viemään pois pullon. Se jäi kuitenkin Heidin 
kahvipöydälle, ja sinä yönä hän ei saanut unta kun viinapullo on samassa asunnossa. Aamulla kun 
Brickhillit tulivat käymään, niin silloin Heidi antoi pullon Alexille ja paasasi, ettei koskaan enää 
tuotaisiin syntistä viinaa tähän asuntoon, ettei vain hän menettäisi taivaspaikkaa.  
Sitten Heidi kysyi jos näppäräsorminen Alex osaisi korjata hänen digitaalisen seinäkellon, joka koko 
ajan vilkutti nollia. Alex otti kellon seinältä ja avasi takakannen ja laittoi yksinkertaisesti siihen oikean 
ajan; 10:00. Heidi oli ihmeissään kun kello ei ollutkaan rikki vaan mennyt nollille sähkökatkoksen takia. 
Tässä kellossa ei ole paristovarmistinta. Heidi naurahti, että Alexilla on oikeat maagiset sormet, johon 
Alex totesi: ”Niin taitaa olla, sillä monissa tietokonepeleissä olen erittäin hyvä.” ja röyhisti rintaansa.  
 
Tänäkin kesänä Brickhillit olivat Raspberry Townissa vain yhden viikon. Kotimatkan he tekivät 
Brainerdin kautta. He katselivat vanhoja tuttuja maisemia, että täälläkin on tullut asuttua.  
He kävivät myös mutkan Worthingtonissa. Siellä he yöpyivät erään pienen järven rannalle. 
Päiväsaikaan sinne on pieni pääsymaksu mutta iltaisin sinne on vapaapääsy eli illalla sinne pystyi 
menemään ilmaiseksi.  
Aamulla ennen kuin he lähtivät jatkamaan kesälomamatkaa, niin he uiskentelivat järven lämpimässä 
vedessä. Vettä on kirkastettu ympäristöystävällisillä puhdistuskemikaaleilla niin, että vesi näyttää ihan 
kuin oltaisiin Karibialla.  
 
Sitten he ajoivat Pierreen ja kävivät Georgen ja Ninan luona. He eivät kehdanneet mennä Martyn ja 
Kayan luokse koska hekään eivät viitsi käydä kylässä. Mitä kyläluutia me sitten ollaan, kuten Ann on 
monesti sanonut.  
 
Elokuussa alkoi Justin toinen lukiovuosi. Hänen lukiolinjansa on kolmevuotinen.  
Syyskuun puolivälissä Justin oli jälleen työharjoittelussa sairaanhoitohallinnon keskushallinnossa. 
Tällä kertaa pitempi työharjoittelujakso; neljä viikkoa neljällä osastolla.  
Hän tulee olemaan muun muassa siivousyksikössä, kopiointikeskuksella, postitusosastolla sekä 
tutussa arkistossa.  
Siivousyksikössä hänen piti opetella käyttämään siivousrobotteja, jotka laitetaan siivoamaan 
virastotalon käytäville. Tämä on tarkkaa hommaa, sillä pitää virittää sensorit kohdalleen jotta robotti 
pysähtyisi esteiden edessä. Robotin alla on juuriharjat, joiden välistä tulee pesuainetta.  
Tästä hommasta Justin piti, koska silloin ei tarvitse olla samassa paikassa koko päivää. Pitää vain 
valvoa robotin työskentelyä.  
Neljän viikon kuluttua hänen tuli aika siirtyä kopiointikeskukselle, jossa työskentelee kaksi miestä ja 
yksi nainen.   
Lounaan söi viimesyksyiseen tapaan lähellä olevan elektroniikkafirman ruokalassa. Torstaisin kun 
ruokalassa oli hernekeittoa, niin silloin iltapäivisin Justinia pieretti niin vietävästi. Kopiointikeskuksella 
oli melkein sumua, kun hän päästeli hirveitä hajuja.  
Kopiointiteknikot pitelivät nenästä ja nauroivat, että kylläpä tuo jätkä osaa päästellä hajuja. Justin 
väitti, että liimauskone se vaan haisee. Työkaverit alkoivat kutsua piereskelyä liimaamiseksi, ja 
kysyivät, Do You paste again? 
Kopiointikeskuksella Justinin piti rei’ittää ja nidota. Lisäksi hänen piti muovittaa asiapaperiarkkeja 
muovikelmuun. Naispuolinen kopiointiteknikko vitsaili kun muoviin tuli pienoinen reikä: 
”Sehän muistuttaa Lea Petesonin mahaa!” Lea Peteson on tämän hetken suosituin pop-laulaja Etelä-
Dakotassa ja esiintyessä hänellä on yllään paita, jonka edessä on iso reikä niin, että napa näkyy.  
Neljän viikon kuluttua oli aika siirtyä kokeilemaan postitusosastolle, jossa hänen piti kiillottaa ja 
puhdistaa postinlajittelurobotteja. Täällä on neljä henkilöä, joista puolet naisia ja miehiä.   
Täälläkin Justin harrasti piereskelyä, ja erityisesti torstaisin. Muina päivinä hän nieleskeli ilmaa, jotta 
tulisi makeat pierut. Työkaverit tietenkin haukkoivat henkeään, joka huvitti Justinia. Tavallisesti hän on 
hyvin rauhallinen ja hyväkäytöksinen mutta jostain syystä hän nyt syksyllä menetti itsekontrollin.  



Neljän viikon kuluttua kun Justin siirtyi arkiston puolelle, niin silloin hän sanoi postitusosaston miehelle, 
että ehkä hän palaa takaisin, johon tämä vastasi: ”Et tasan tuu!” Nyt Justinille tuli mieleen, että kuinka 
typerästi oli käyttäytynyt ja päätti ryhdistäytyä, ettei tulisi potkuja.  Justinille tuli mieleen, että 
työpaikalla leikkiminen on oikeastaan isoveljen kujeita ja päätti jättää nyt heti paikalla pistää 
lapsellisuuksille piste.  
Arkistossa on viisi henkilöä, joista yksi on miespuolinen. Hän on arkistopäällikkö Benson Scoop.  
Useimmiten Justin työskenteli erään Ilona Watchsonin kanssa. Hän jopa kehui Justinia, koska tämä 
tekee tunnollisesti työtehtävät. Arkistonhoitajat eivät osaa aavistaakaan, että millainen pierupussi on 
ollut tämä harjoittelijapoika naapuriosastoilla. Arkistossa ei tullut pierun pierua.  
 
Viikonkuluttua oli aika palata takaisin koulunpenkille. Koko syyslukukausi meni 
sairaanhoitohallintorakennuksessa. Kun työharjoittelujakso oli ohi, niin silloin oli jo jouluviikko ja alkoi 
jouluvapaa.  
 
Jouluaattona George ja Nina tulivat Rapid Cityyn joulunviettoon.  
Justin sai isoveljeltä laatikollinen suussa sulavia Pierre leivoksia, joista pääkaupunki on tullut 
tunnetuksi. Justin antoi isoveljelle American Crazy vitsilukulaitteen.  
  
Vuosi 2993 
Tammikuussa Jack Parker muutti pois kotoa. Syksyllä hän tapasi unelmatytön Wyomingin matkalla. 
Hän oli kavereidensa kanssa viikonlopun bussimatkalla Buffalossa, jossa hän tapasi etelädakotalaisen 
pönäkän Ursula Johnsonin. Hän on vastikään lopettanut poliisina koska työ on hyvin riskialtista. 
Koskaan ei tiedä millainen konna on kohteessa. Hän alkoi opiskella Rapid Cityn korkeakoulussa 
sosiaalitieteitä. Hän on kiinnostunut modernista pedagogiteknikon virasta, joka vastaa 
avustajarobottien välittämisestä vanhuksille ja toimintarajoitteisille.  
Hänelle luvattiin töitä Spearfishin kaupungintalolta jatkokoulutuksen jälkeen.  
 
Nyt tammikuussa Jane Parkerin isä Werner osti Ollien ja Helgan talon joka on ollut tyhjillään 
kokonaisen vuoden. Talossa tehtiin suur-remontti; kattoa kohotettiin niin, että vintille tuli kaksi somaa 
makuuhuonetta. Olohuoneen seinään upotettiin jättimäinen tv-ruutu, joka on tätä nykyään ylellisyyttä. 
Olohuone on pitkänomainen. Eteinen on L-kirjaimen muotoinen melko avara. Keittiökin on mukavan 
suuri. Kellarissa on sauna sekä poreallas.  
Remontti rahoitettiin vanhusten perinnöstä sekä Wernerin Ariellen rahalahjoituksesta tälle nuorelle 
parille.  
  
Heti kun Justin oli kuullut, että myös serkku on muuttanut kotoa, niin häntäkin alkoi haluttaa muuttaa 
omaan kämppään mutta hänellä ei ole vara. Ensin pitää käydä lukioloppuun. Hänellä on jäljellä yksi ja 
puoli vuotta lukiota ja sitten hän aloittaa korkeakoulun elektrolinjalla.  
Eräänä tammikuisena päivänä hän muisti viimekesäisen rakastelun Jenna serkun kanssa ja tämä 
saattaa olla paksuna. He eivät ole olleet yhteyksissä toisiinsa koska Jennakin asuu vielä 
lapsuuskodissa ankaran äidin ja mummin kanssa.  
 
Syksyn aikana Jenna Ballin maha on kasvanut, josta äiti ja mummi ovat huolissaan kun näkee 
selvästi, että kyseessä on raskaus. Jenna väittää kivenkovaan, että läskiä se vaan on. Hän on salaa 
käynyt gynekologilla ja luonut salaisen identiteetin, ettei kotiväki saisi tietää suurta salaisuutta. Jenna 
ei paljastanut serkkuaan vaan väitti tulleensa raiskatuksi Raspberry Townin keskuspuistossa. Hän ei 
kuitenkaan halua tehdä aborttia vaan aikoo synnyttää lapsen salaisesti ja adoptoida lapsettomalle 
parille. Gynekologilla hän esiintyy nimellä Yonna Skein. Hän on onnistunut olemaan niin uskottava, 
että gynekologi on auttanut hankkia hänelle henkilöllisyyskortin tälle nimelle. Jenna on väittänyt 
raiskaajan tuhonneen henkilöpaperit ja asuvan kerrostalossa. Osoitteeksi hän on väittänyt 
kerrostaloalueen jossa asuu paljon kielitaidottomia maahanmuuttajia niin, ettei noin vain tehdäkään 
tarkistussoittoja. Jenna tulee synnyttämään ja adoptoimaan hänen ja Justinin yhteisen lapsen nimellä 
Yonna Skein. Hän ei aio paljastaa edes serkkupojalle tulleensa raskaaksi. Hänhän väitti kesällä 
ottaneensa ehkäisytabletin, vaikkei sellaista ole ottanut.  
Lapsen syntymäaika on laskettu tapahtuvan maaliskuussa 2993. Tammikuun lopulla Jenna päätti 
muuttaa joksikin aikaa hotelliin aivan kaupungin keskustassa. Hotelli on nimeltä Hotel Balin ja on ihan 
kohtalaisen loistokas mutta Jenna varasi halvimman huoneen muutamaksi kuukaudeksi salanimellä. 
Hän on päättänyt heti synnytyksen ja adoption jälkeen hävittää valeidentiteetin ja jättää hotellilasku 
maksamatta. Vanhemmille hän väittää asuvan erään vanhan koulututun luona joka auttaa 
laihdutuksessa.  



Hän väittää lapsimahan olevan pelkkä hiivaläskimaha ja entinen koulututtu on luvannut auttaa 
tehojumpassa. Näin Jennan raskaus ei paljastu kotiväelle. Hän ei ole valmis äidiksi vaikka joskus 
haaveilee lapsesta. Jos hän tekisi abortin, niin silloin saattaisi olla vaarana tulla lapsettomaksi. 
Hotellista käsin hän käy koulussa. Hän käy vielä yläasteella. Kouluun on lyhyempi matka Raspberry 
Townin keskustasta; pitää vain ylittää Raspberry Townin joki. Joen yli menee kaksi siltaa sekä 
kauempana ponttonisilta. Tietenkään koulussa hän ei höpise mitään raskaudesta vaan väittää olevan 
lihava ja saa piakkoin apua niin, ettei kouluterveydenhoitaja puuttuisi asiaan. 
 
Helmikuussa Justinilla oli parin viikon työharjoittelu Rapid City Plastic muovitehtaalla, joka valmistaa 
röntgentaskuja hammaslääkäreille. Yritys valmistaa kierrätysmuovista niin, että tuotteet ovat 
ympäristöystävällisiä.  
Muovitehtaalla Justinin piti tökkiä reikiä kommunikaatioradio koteloihin sekä pakata kansioiden 
välilehtiä. Työ on hyvin yksitoikkoista, muttei valittanut jotta saisi kovan työmiehen maineen.  
Muovitehtaalla oli toinenkin työharjoittelija, suurin piirtein Justinin ikäinen Christine Streamhill, joka 
poltti sähkötupakkaa samalla kun pakkasi kansioiden välilehtiä. Justinista tämä oli inhottavaa koska 
hän itse ei tupakoi. Tupakasta hänelle tuli mieleen Nina Lakesign ja pohti jos ottaisi yhteyttä ja 
vikittelisi hänet mutta sitten hän muisti, että tyttöhän on varattu jollekin savunaamalle, kuten hän 
maahanmuuttajia kutsuu. Justin ei kuitenkaan ole rasisti mutta hänellä on ennakkoluuloja sekä liian 
härskin rasistinen huumori, kylläkin hyvätahtoinen mutta vieraat ihmiset voivat helposti vetäistä 
herneen nenäänsä.  
Christine Streamhill ei ainakaan kuulu savunaamoihin vaan ihan kanta etelädakotalainen, muttei 
kuitenkaan intiaanisukua.  
Justinia kiihotti kun katsoi Christinea. Ihanan lutunen pimu, muttei uskaltanut kytkeä charmia päälle.   
Työharjoittelujakso päättyi maaliskuun alussa ja Justin palasi takaisin koulupenkille.  
 
Maaliskuun puolivälissä Jenna Ball nimellä Yonna Skein synnytti salaa poikalapsen, jonka hän adoptoi 
anonyymisti. Adoptio tapahtui syntymähetkellä, ettei kiintyisi lapseen. Nimeäkään hän ei antanut 
pojalleen, ettei siitä tulisi mielleyhtymiä muissa yhteyksissä. Jenna ei aio kertoa pojasta edes 
serkkupojalleen. Mitäpä suotta läpättää kun poika kuitenkin adoptoidaan, ajatteli Jenna. 
Heti synnytyksen ja adoption jälkeen hän palasi lapsuuskotiin ja oli kuin ei mitään olisi tapahtunut. 
Äidille hän väitti, että olipa mukava kun onnistui päästä eroon siitä hiivaläskimahasta.  
 
Kesällä Alex, Ann ja Justin kävivät joka kesäiseen tapaan Raspberry Townissa. Justin ei vieläkään ole 
onnistunut saamaan ajokorttia kun inssiajossa ei saa tulla yhtään virhettä.  
Hänellä on sähkömopo mutta se ei tietenkään autoa voita. Kesäaikaan mopo on kätevä kulkuneuvo 
mutta talvella sillä on kylmä ajaa. Rapid Cityssä on monta hyvää kevyenliikenteen kaistaa eli mopoilu 
on tehty miellyttäväksi Dakota mopojen kotikaupungissa,  
 
Raspberry Townissa Justin salaa katseli asuntoja. Erään asuntoyhtiön näyteikkunasta hän näki hienon 
kaksion lähellä matkakeskusta mutta myös hinta oli aivan liian hieno; rutkasti nollia eli semmoiseen ei 
Justin Brickhillin säästöt riittäisi. Hänellä ei ole edes työpaikkaa ja koulukin on vielä kesken. Syksyllä 
alkaa viimeinen lukiovuosi ja sitten vasta pitää alkaa etsiä töitä ja kämppää. Ehkä hänen rahat olisi 
juuri ja juuri riittäneet, muttei vuokraan.  
Hän päätti joskus tulevaisuudessa kosia Jenna serkkua ja on pohtinut kokonaisen vuoden jos 
serkkutyttö tuli raskaaksi. Hän yritti pitää korvansa auki enonsa luona, jotta kuulisi jos Jenna olisi 
saanut lapsen. Eno ei puhunut mitään lapsenlapsista.  
Errol ei tiedä mitään tyttärensä salaisesta lapsesta. Hän tietää vain tyttären ajoittaisesta 
vauvakuumeesta. Amy tapaa usein toppuutella tytärtään hankkimasta lasta eikä hänkään osaa 
aavistaa, että tytär on ollut raskaana serkkupojalle ja sitten salaa synnytti ja adoptoi lapsen.  
Totta kai adoptio oli Jennalle kova paikka vauvakuumeen takia mutta muutakaan mahdollisuutta ei 
ollut. Jos hän olisi laittanut kaikki kortit pöytään ja paljastanut rakastelleensa serkkupojan kanssa, niin 
silloin todennäköisesti vanhemmat olisivat alkaneet paasata sisäsiittoisuudesta. Jennaa ei yhtään 
haittaisi sisäsiittoisuus, häntä jopa kiihottaa serkkurakkaus. Sama juttu myös Justinkin ja Georgen 
kohdalla. Jos George ei olisi Ninan kanssa, niin kukaties Justinin sijasta tämä olisi siittänyt Jennan 
paksuksi. Siis näin kummallisia ovat Brickhillien veljekset. Onneksi Georgella on suvunulkopuolinen 
tyttöystävä. Olisi todella riskialtista avioitua serkkutyttöjen kanssa koska Pohjois-Minnesotassa 
monella on yhteisiä geenejä. Kautta aikain Raspberry Townin ympäristössä ihmiset ovat menneet 
naimisiin serkkujensa kanssa. Ehkä se selittää seudun korkean alkoholismin sekä perinnölliset 
sairaudet. Muualla päin maailmaa alkoholismi on laskemaan päin mutta Raspberry Townin seutu 
surullista katsottavaa. Muuten hienot luonnonläheiset maisemat.  



Asuntoyhtiön ikkunan luota Justin palasi kaupungin pääostoskadulle, joka on nimeltä Marketstreet. 
Hän tapaa kierrellä muun muassa osuuskunnallisessa tavaratalossa joka aikaisemmin oli suurempi ja 
mahtavampi mutta tätä nykyään tavaratalo on kuihtunut niin, että jäljellä on vaateosasto. Kaupungin 
itäpuolelle on valmistumassa jättiläismäinen osuuskunnallinen hypermarketti. 
Marketstreetin puolivälissä on lukulaitekauppa, jossa Justin tapaa käydä ostamassa minnesotalaisia 
lukulaitteita. Etelä-Dakotassa on hyvin harvassa Minnesotan murteella olevia lukulaitteita.  
Justinista tuntuu oudolta kun enää Dollari ei ole käytössä. Kyllä Amerian Dollarilla voisi maksaa mutta 
silloin vaihtorahat saisi Soil centteinä. Soil valuutta on arvokkaampi kuin Etelä-Dakotan Cap.  
  
Jonkun ajan kuluttua Justin meni Raspberry Townin kauppatorille, jossa isä ja äiti olivat jo 
odottamassa. Hän kysyi varsikseen jos vanhemmat ostaisivat hänelle asunnon täältä Raspberry 
Townista, johon he nauroivat räkäisen naurun: ”Hell no boy, meillähän on talovelka ja toiseksi 
sinullahan ei vielä ole edes töitä ja täällä työpaikkoja on hyvin harvassa, todennäköisesti joutuisit 
lukulaitetehtaalle. Justin ei halua teollisuuteen koska siellä on aivan liian raskasta vaikka saisi 
raskaantyön lisää.  
Justin sanoi, että joskus tulevaisuudessa voisi muuttaa tänne kun on käynyt lukion ja on 
työkokemusta. Tämä kuulosti jo paremmalta Alexin ja Annin korvissa. 
 
Seuraavaksi Brickhillit menivät Vernon luokse kylään. Sitten pitää mennä Errolin ja Erikan luokse 
syömään grillimakkaraa.  
Keväällä 2990 Vernon ja Agatha erosivat poliittisista syistä, nimittäin Agatha on vannoutunut 
vanhoillisrepublikaani ja olisi halunnut takaisin vanhan USA:n eikä kuunnellut miehensä järkipuhetta, 
että aika aikaansa kutakin sanoi pässi kun päätä leikattiin. Vernon on suuri Minnesotan ystävä ja 
riemuitsi kun vihdoinkin Minnesotalla oli mahdollisuus lähteä omille teilleen. Sitä riemua Agatha ei 
sietänyt ja vaati avioeroa. Moni muukin aviopari erosi samoihin aikoihin samasta syystä ja sen vuoksi 
tämän hetken avioeroja kutsutaan Amerikkalaiseksi eroksi eli American divorce Exit. 
Agatha otti heidän omakotitalonsa koska siinä on hänen mielestä amerikkalaista unelmaa. Vernonin ei 
auttanut muu kuin alistua koska muuten akka olisi vienyt hänen valkoisen Daimler pakettiauton, joka 
on hänen työväline. Yhä Vernon Ball ajaa leipiä Raspberry Townin osuuskunnallisiin ruokakauppoihin. 
Muutaman vuoden kuluttua hän pääsee eläkkeelle, jolloin Mickey poika alkaa seurata isän jalanjälkiä.  
Vuosi sitten Vernon rakensi hienon omakotitalon kaupungin itäpuolelle kun ei viihdy kerrostalossa, 
jossa hän sinnitteli, muttei oikein osannut asua kun on tottunut asumaan omakotitalossa.  
Kyllä Volmarin talonrakennusintoa ihmeteltiin, kun normaalisti tämä on hyvin nuuka.  
Vernon halusi rakentaa ihan uuden talon koska akka vei entisen. Kyllä Agatha oli ällikällä lyöty kun 
kuuli ex-miehensä rakentaneen hienon talon. Hän jopa yritti tulla takaisin mutta Vernon sanoi 
kylmänrauhallisesti: ”Asu nyt siinä Amerikkalaisunelmatalossasi!” 
 
Vernonin luota Brickhillit menivät Errolin ja Erikan luokse syömään grillimakkaraa. Syönnin jälkeen 
Justin kävi pyörälenkillä. Hänellä oli polkupyörä mukana kun matkailuauton takana on pyöräteline.  
Hän teki pitkän pyörälenkin suosikkiserkkunsa kotikulmille. Harmi vaan kun hän ei ole tietoinen 
ponttonisillasta, josta pääsisi suoraan Errolin ex-vaimon luokse.  
Justin sinkutti keskustan kautta kadulle Home Slope, joka sijaitsee Quagmirehillin omakotialueella, 
joka on lähellä lentokenttää. Sinne on melkoinen matka mutta rakkaus Jenna serkkua kohtaan antaa 
lisä puhtia. Kun hän vihdoin viimein oli punaruskeatiilisen talon edustalla jonka eno ehti rakentaa 
ennen avioeroa. Errolin ja Amyn ero on tavanomainen; Amy oli löytänyt salarakkaan niin, ettei Errol 
halunnut jakaa akkaansa toisten miehien kanssa. Toiseksi Errolia vitutti anoppi, joka asui heidän luona 
ja päpätti kaikesta.  
Kun Justin saapui kullanvärisellä polkupyörällään Home Slope kolmen edustalle, niin silloin hänen 
pöksyihin pujahti pupu eikä uskaltanutkaan soittaa ovikelloa. Hän palasi takaisin enon nykyiseen 
osoitteeseen jossa isä ja äiti rupattelivat niitä näitä, todennäköisesti vertaillen Minnesotan ja  
Etelä-Dakotan elintasoa. Joissakin asioissa Minnesota on edellä läntistä naapuriaan ja toisiassa 
asioissa jäljessä. Hintatasoltaan Minnesota on Etelä-Dakotaa kalliimpi. Ainoastaan Pohjois-Dakota on 
Minnesotaa kalliimpi.  
Errol asuu Filersstreet kahdeksassa. Saman kadun varrella asuu Alexin ja Annin nuoruusystävät Jack 
ja Priya Yorkson. Jack on sähköteknikko ja Priya on töissä Raspberry Townin sairaalan respassa.  
Heillä on kaksi Georgen ja Justinin ikäistä lasta; Harry ja Doris. Harrylla on nestekaasukitarabändi ja 
kesäisin soittaa usein kauppatorilla vanhoja countrykappaleita. 
2970-luvun alussa George oli tönäissyt Harryn järveen ihan vaan hetkellisestä mielijohteesta. Onneksi 
järvi oli hyvin matala eikä pojalle käynyt kuinkaan. Joka kerta kun Harry näkee Georgea, niin silloin 
tämä muistuttaa tönäisystä.  



Hän ei kuitenkaan kanna kaunaa mutta totta kai Georgelle se on melkoinen syntitaakka. Onneksi 
George ei ole moneen vuoteen nähnyt Harry Yorkia. 
Myös Justin on tehnyt oman kepposensa Yorkien luona ja se tapahtui kesällä 2990, jolloin Yorkien 
hamsteri puraisi häntä sormesta kun oli työntänyt räpylänsä tämän häkkiin. Heti kun talonväki oli 
mennyt takapihalle polttamaan sähkötupakkaa, niin silloin Justin vahvoilla työhanskoilla otti hamsterin 
ja puristi jyrsijän kuoliaaksi ja piilotti sohvan alle.  
Jack ja Priya eivät koskaan saaneet selville hamsterin tappajaa. He epäilevät toisiaan ja on vain 
ajankysymys milloin hekin eroavat. Ilman hamsterin tappoakin avioerovaara on ilmassa, sillä Jack on 
kausijuoppo niin, että Priyan mielenterveys on koetuksella.  
 
Nyt joka tapauksessa Justinilla ei riittänyt rohkeutta mennä suosikkiserkkunsa luokse kysymään jos 
tämä tuli raskaaksi. Tuskin Jenna sitä olisi myöntänyt koska synnytyshän oli salainen salanimen turvin. 
Kun Justin palasi takaisin Filersstreetille, niin silloin hän kehui tehneesä pitkä pyörälenkin keskustassa 
ja leirintäalueella asti, joka on keskustan itäpuolella.  
Hän ei uskalla kertoa rakkaudesta Jennaan koska ei tiedä kuinka eno reagoisi tietoon.  
  
Viikon päästä Brickhillit lähtivät kotimatkalle. He ajoivat John villagen kautta, koska Ann haluaa 
ehdottomasti rupatella siskonsa kanssa. Täällä he olivat kaksi yötä, ja sitten he menivät kotiin Pierren 
kautta tervehtimässä Georgea ja Ninaa. Martyn ja Kayan luona he eivät käyneet koska he ovat 
viimeksi käyneet ja olisi vastavierailun aika. 
 
Elokuun viimeisenä päivänä tapahtui se mahdoton, Justin Brickhill selvitti inssiajon! Voi sitä riemua 
kun hän sai ajoliuvan. Heti seuraavana päivänä hän kävi isän kanssa katselemassa autoja. Justin 
valitsi eurooppalaisen henkilöauton merkkiä Brandia900i. Auto on tummansininen, ettei pöly erottuisi. 
Autossa on automaattiohjaus sekä sisäänrakennettu matkapuhelin. Hän osti autoon mahtavat 
bassokaiuttimet sekä hienon musiikkisoittimen.  
 
Keväällä George sai ajokortin. Heti ajokortin saatuaan Nina ilmoittautui samaan autokouluun.  
George osti Brandia900i. Juuri sen vuoksi Justin valitsi samanmerkkisen auton kun veli kehui autoa 
taivaisiin. Georgen auto on viininpunainen.  
George ja Nina suunnittelevat todella Nebraskan matkaa. Olisi mielenkiintoista nähdä tämä 
keskilännen talousveturiksi kutsuttu maa. Myös Meksikoa kutsutaan talousveturiksi.  
 
Elokuussa Justin aloitti viimeisen lukiovuoden. Hän aikoo katsoa mitä tekee lukion jälkeen. Ehkä 
aloittaa Rapid Cityn korkeakoulussa jotta saisi hyväpalkkaisen työpaikan.  
 
Marraskuussa Justilla oli jälleen työharjoittelujakso ja tällä kertaa kaupungintalon postiosastolla.  
Siellä on kaksi postinkäsittelijää; lyhytleukapartainen Ollie Lindenberg ja käheäviskiääninen  
Rose-Mary Cup. Osaston seinän takana on kaupunginpaino, jossa työskentelee kaksi typografia; 
Roger Lily ja Leonard Grove.  
Justinin pitää lajitella kaupungintalon postia sekä huoltaa sähköpostipalvelimia.  
 
Jouluna George ja Nina tulivat Rapid Cityyn joulunviettoon. Tietenkin Justin tuntee mustasukkaisuutta 
kun veljellä on noin kaunis tyttöystävä ja kaikenkukkuraksi kaunisniminenkin. Tietenkään hän ei sano 
ääneen mustasukkaisuutta. George ei tiedä, että pikkuveli on siittänyt lapsen ennen häntä. Totta kai 
hän ja Nina ovat harrastaneet lukemattomia kertoja seksiä. Joka ikinen ilta nukkumaan mennessä 
George kiihottuu valtavasti kun saa nukkua rakkaan Ninansa vieressä. Iltalempiminen on todellista 
unilääkettä. Justin saa tyytyä pelkkään soolo seksiin paitsi kesällä 2992, jolloin laittoi serkkutyttönsä 
paksuksi.  
 
Vuosi 2994 
 Kesällä George ja Nina kävivät jälleen Rapid Cityssä nyt kun heillä on auto. Talvella Nina selvitti 
teoriakokeen ja inssiajon kerta yrittämällä. Heistä on mukava ajaa autolla. Aluksi Georgea jännitti ajaa 
Pierren ja Rapid Cityn väliä mutta Nina rohkaisi poikaystäväänsä, että se on niitä asioita jossa otetaan 
miehestä mittaa. Koko matkan on hieno moottoritie, jonka kaistojen välissä menee luotijuna. 
 
Perillä Rapid Cityssä heitä odotti Justinin lakkiaiset. Syksyllä hän aloittaa korkeakoulun elektroniikka-
alalla. George filmasi multimediakamerallaan kun pikkuveli skoolasi kavereidensa kanssa. Tämäkin 
filmaus näkyi suvun videosivustolla. Raspberry Townissa Heidi mummo katsoi hyvillään kun 
lapsenlapsi sai valkolakin. Häntä huolestuttaa kun pikku Justin yhä on sinkku.  



Häntä huolestuttaa myös se kun George ja Nina ovat avoliitossa.  
Lakkiaisjuhliin oli kutsuttu kaikki Rapid Cityssä asuvat sukulaiset ja tuttavat sekä heidän sukulaiset 
kuten esimerkiksi Steaksonin perhe, joka ei ehtinyt juhlia kovin pitkään kun he lähtivät Minnesotan 
matkalle tapaamaan sukulaisiaan.  
Justinin lakkiaisjuhlissa oli luonnollisesti myös Jack Parker sekä Ursula, jotka antoivat Justinille ison 
pullon Tequilaa. Tietenkin Ann puisteli päätään kun nuorimmainen sai noin väkevää viinaa lahjaksi. 
Hän aikoo sivistää poikaansa, ettei tämä joisi humalahakuisesti.  
George tuntee hieman kateutta veljelleen kun itse ei ole saanut valkolakkia. Hän ei ehtinyt käydä edes 
lukiota kun rakkaudenhuumassa muutti Pierreen Ninansa luokse. George kävi kuitenkin kunnialla 
rippikoulun loppuun jotta saisi akanottoluvan kirkollisesti.  
 
Muutaman viikon kuluttua George ja Nina lähtivät kotimatkalle. Puolivälissä pieni Bora lake niminen 
tekojärvi, jonka rannalla on kaunis taukopaikka mansikanmyyjineen.  
He pysähtyivät myös vähän matkan päässä olevalle Earbridgen pikkukaupunki, jonka keskellä on 
näyttävä juhlapalatsi. Earbridgessä moottoritien varrella on Midwestern Stopin palvelualue, jossa on 
ruokakauppa sekä tunnelmallinen kahvila.  
Midwestern Stopissa he tutustuivat Jim-Arthur Firenze nimiseen mieheen, joka oli pesemässä 
hopeanväristä turistibussiaan. George ja Nina tietävät hänen asuvan Pierren eteläpuolella Newmillin 
pitäjässä. 2980-luvun alussahan George oli monesti veljensä kanssa haaveillut turistibussinkuljettajan 
ammatista ja nyt hän päätti jututtaa Newmillbusin kuljettajaa.  
Jim-Arthur kertoi perheensä tarinan, että isä ja äiti erosivat edellisen vuosikymmenen alussa ja sitten 
isä tapasi uuden äidin, joka on radiopuhuja Olga Pop. Bussikuski kertoi myös asuvan hienossa 
huvilassa Newmillin ulkopuolella.  
 
Myöhemmin George ja Nina päättivät käydä katsomassa Firenzen perheen huvilaa. Pihalle on 
ulkopuolisilta pääsykielletty mutta he päättivät uhmata kieltoa ja uteliaisuuttaan mennä huvilan 
puutarhaan. Parkkipaikalta menee kaunis kaariportti puistokujalle. Huvilan takapihalla on Jim-Arthurin 
pronssinen näköispatsas. Etupihalla suihkukaivo. Selvästi näkee, että Firenzet ovat upporikkaita. 
George ja Nina kurkistivat ikkunasta sisään ja näkivät paljon kirjahyllyjä sekä lukulaitatelineitä.  
He katsoivat tarkemmin pronssipatsasta. Siinä lukee Jim-Arthurin syntymävuosi. Äijä on Georgen 
kanssa samanikäinen eli syntyneet vuonna 2969.  
 Yhtäkkiä joku harmaatukkainen mies ilmestyi nurkan takaa ja huomaa heidät patsaan edessä, ja 
alkaa huutaa: ”Hei siellä, millä asialla?” George ja Nina säikähtävät koska miehellä on kädessä 
laserkivääri. Ukko lähtee kiväärin kanssa ajamaan heitä takaa ja vaatii pysähtymään. He eivät uskalla 
pysähtyä kun pelkäävät laserkivääriä.  
Kotona he päättävät, ettei enää koskaan mene nuuskimaan Firenzen huvilaa kun kävijöitä pelotellaan 
laserkiväärillä. Ehkä se vanha mies oli vartija ja luuli heitä tutkiviksi journalisteiksi, päätteli George. 
Ninaa nauratti tämä päätelmä. Myöhemmin Nina sai inspiraation ryhtyä oikeasti journalistiksi ja he 
voisivat perustaa älykkääseen journalismiin perustuvan lukulaitelehden. Georgellahan on toimittajan 
lahjoja. Sen Nina muistaa kouluajoilta, jolloin tämä oli toimittanut koululukulaitelehteä. Ehkä he voisivat 
uudelleen perustaa Cairnhillschool lukulaitelehden uudella nimellä.  
Georgestakin ideassa on munaa. Kirjakaupoista voi ostaa halvalla tyhjiä lukulaitteita joihin voi itse 
tuottaa sisällön mutta tulisi kalliiksi ostaa satoja kappaleita lukulaitteita mutta vanhakunnon nettilehti 
tulisi halvemmaksi mutta heistä kumpikaan ei osaa koodata. Onneksi on sovelluksia, joilla voi luoda 
kokonaisia sivustoja ilman koodaamistaitoja. He päättivät miettiä ja hautoa ideaa. 
He viihtyvät hyvin Pharmatecalla. Firma on äskettäin ostanut puolet vanhasta eurooppalaisesta 
Zenecasta. Kauan sitten Zeneca on myynyt Astra puoliskon Leirakselle jotta saisi olla rauhassa 
Euroopan kilpailuviranomaisilta. Kilpailuviranomaisten oli helpompi sulattaa Pharmatecan ja Zenecan 
kauppa koska Pharmateca on pienempi yritys joka tulee täydentämään paremmin Zenecaa.  
Pharmateca on kehittämässä lääkettä jolla pääsee kokonaan eroon huume- ja tupakkariippuvuudesta. 
Osittain tämä on Ninan ansiota. Eräänä päivänä hän aivan sattumalta keksi sekoittaa pieniä määriä 
nikotiinia, ninniinia sekä kokaiinia kahvitilkkaan ja sitten vielä kiehautettua Aloe Veraa.  
Parhaillaan yritys etsii vapaaehtoista narkomaania koekaniiniksi. Lääkettä on jo testattu 
himotupakoitsijaan ja se näyttää toimivan; tupakoitsija ei enää halua tupakkaa. Ennen lääkeaineen 
lanseerausta pitää se luonnollisesti testata moneen kertaan.  
 
Elokuussa Justin aloitti Rapid Cityn korkeakoulussa elektrolinjalla, jossa opetellaan robotiikkaa. 
Vuoden kuluttua pitää alkaa katsella työpaikkoja. Hänelle on lupailtu vakituista paikkaa 
elektroniikkafirma Bifas Incistä, joka on suuri eurooppalainen elektroniikka- ja robottifirma. Rapid Cityn 
yksikkö palkkaa jatkuvasti uusia robotti-insinöörejä. 



Ympäri maailmaa, myös amerikkalaismediat uutisoivat uudesta valtiofuusiosta, nimittäin Euroopan 
federaatio ja Afrikan federaatio suunnittelevat yhteistä Global Unionia mutta ensin on järjestettävä 
kansanäänestys Euroopassa sekä Afrikassa. Kansanäänestykset pidetään nyt syksyllä. 
Odotetaan kyllä äänten voittoa vaikka Pohjois-Euroopassa on mielipidemittausten mukaan paljon 
vastustusta mutta Keski- ja Etelä-Euroopassa on paljon kannatusta eli projekti lienee läpihuutojuttu 
koska Keski-Euroopassa on enemmän asukkaita.  
Vastustajat pelottelevat, että afrikkalaiset veisivät rantatontit ja Afrikassa puolestaan pelotellaan 
historialla eli muinaisilla eurooppalaisilla siirtomaapolitiikalla.  
Kannattajat puolestaan lupailevat banaanien hintojen laskulla sekä hyvinvointia Afrikkaan.  
Gallupit pitivät paikkansa ja kyllä puoli voitti. Global Union perustetaan vuoden 2995 alussa. Ainoa 
Euroopan osavaltio joka äänesti vastaan, on Karjala. Päätettiin jättää tämä koilliseurooppalainen 
osavaltio Global Unionin ulkopuolelle. Karjalan ja Global Unionin välille muodostettiin vapaakauppa-
alue, jotta yritykset hyötyisivät mutta Karjala ei saa äänestää Global Unionin parlamentissa, joka on 
Marbellassa.  
 
Tänäkin jouluna George ja Nina menivät Rapid Towniin viettämään perinteistä joulua. Heille 
molemmille perinteet ovat hyvin tärkeitä. Nyt he ovat olleet kahdeksanvuotta yhdessä ja ovat 
onnellisia.  
Syksyllä 2992 Nina sai kummallisen puhelun matkapuhelimeen, jossa joku monotoninen änkyttävä 
miesääni väitti soittavan Etelä-Dakotan Minnesota-arkistosta väittäen tehden tilastoa 
minnesotalaisista. Ninaa ihmetytti kysymys, että asuuko hän yksin, johon hän esitti vastakysymyksen; 
miksi kysyt tuollaista, jolloin soittaja alkoi änkyttää gallupista ja sitten kiitti puhelinhaastattelusta. 
Hänen matkapuhelimen näyttöruutuun tuli ainoastaan pitkä rivi nollia.  
Puhelu tuli kesken työpäivän. Lounastunnilla Pharmatecan lounasravintolassa hän näytti kummallista 
numeroa Georgelle. Myös hän ihmetteli ja otti sen ylös. Kotona hän tutki numeroa ja teki nettihakuja 
mutta tuloksetta. Hän otti yhteyttä Etelä-Dakotan Minnesota-arkistoon joka sijaitsee Pierressä, että 
onko sieltä äskettäin tehty galluptutkimus. Sieltä ei olla tehty mitään puhelinhaastatteluja eli soittajan 
täytynee olla joku häiriintynyt mulkero, joka oli kiihottunut suloisesta naisen nimestä.  
 
Syksyllä 2994 George ja Nina ovat kovasti miettineet kesällä tapaamaansa Jim-Arthuria ja tämän 
hienoa huvilaa, että miksi siellä on aseistettu vartija. He pohtivat jos soittaisivat Jim-Arthurille ja 
sopisivat tapaamisen mutta eihän sellaista voi tehdä kun he eivät erityisemmin tunne toisiaan.  
 
Myös Justinilla on paljon pohdittavaa kuten Jennan mahdollinen raskaus. Oliko serkkutyttö raskaana? 
Synnyttikö hän lapsen mutta, miksei eno ole kertonut vanhimman tyttärensä lapsesta? Ehkä Jenna on 
tehnyt abortin eikä halua siitä läpättää.   


