
 

Sigfrid Flintewald on jo pitkään etsinyt elämänsä miestä, muttei löytänyt. Hän kohtasi vain sellaisia 
jotka haluavat ainoastaan sitä mikä on naisilla jalkojen välissä.  
Sigfrid asuu kissansa kanssa pienessä Freiburgin kaupungissa Etelä-Saksassa aivan Ranskan rajan 
tuntumassa.  
On elokuu. Sigfrid on juuri pakannut tavaransa pieneen pakettiautoon, jolla hän lähtee ajamaan kohti 
Ranskan Calais kaupunkia, josta hän menee autojunalla Englanninkanaalin ali. Häntä jännittää, että 
millainen paperirumba odottaa Doverissa ja kiroaa koko Brexitin.  
Hänellä oli tuuria kun Britannian tulliviranomaiset eivät alkaneet jammailemaan.  
 
Sigfrid muuttaa pieneen Hastings nimiseen kaupunkiin etelä Englannissa, joka sijaitsee Doverin länsi 
puolella. Syy muuttoon on se kun hänellä on englantilaisjuuret. Hän toivoo hartaasti, että Britannian 
luhistuisi omaan mahdottomuuteen ja Englanti, Wales ja Skotlanti itsenäistyisivät. Hän on kivenkova 
englantilainen, ehdottomasti ei britti. Sanat Britti ja Britannia ovat hänelle kuin kirosanoja, jopa 
pahempia kuin Fuck ja Cunt. 
 
Hastings on Sigfridin syntymäkaupunki ja nyt hän palasi takaisin juurilleen vaikka samperin Britannian 
pääministeri on tehnyt emämunauksen ja alkoi nuoleskella uusnatsien takapuolia järjestämällä EU:sta 
kansanäänestyksen kesällä 2016. 
 
Kissan hän salakuljetti koska eläinlääkärintarkastus olisi maksanut paljon rahaa eikä Sigfridillä ollut 
siihen vara ja toiseksi hän on aina ollut saituri.  
Sigfrid ei tiedä että kissalla on vesikauhu. Kissa oli pari päivää ennen muuttoa saanut tartunnan eräältä 
kuolleelta ketulta Freiburgin ulkopuolella.  
Nyt kun Sigfrid ja kissa olivat asettuneet Hastingsiin, niin eräänä yönä kissa jäi auton alle ja kuoli heti.  
Autonkuljettaja heitti kissan raadon maantien ojaan, koska kissalla ei ollut kaulapantaa ja hän ajatteli 
että se saattaa olla kulkukissa.  
 
Samana yönä kettu löysi kissan raadon ja rupesi herkuttelemaan. Kaupanpäälliseksi kettu sai 
Rabiestartunnan, ja parin päivän kuluttua sekin jäi auton alle, muttei kuollut. Se loukkaantui ja linkutti 
maantien ojaan. Autonkuljettaja sattui olemaan kiinnostunut villieläimistä ja otti tämän loukkaantuneen 
kettu paran autoonsa ja vei sen kotiin autotalliinsa, jotta se saisi turvallisen paikan toipua.  
 
Auton kuljettaja on nelikymppinen Tony Lakebranch ja hän asuu melko lähellä Sigfridiä, mutta he eivät 
tunne toisiaan. He molemmat asuvat pienessä omakotitalossa.  
Aamulla Tony meni autotalliinsa katsomaan kettua, niin heti kun hän avasi autotallin oven, niin silloin 
kettu oli raivohulluna, ja hyppi Tonya kohti ja ketulta valui vaahto suupielistä. Tony juoksi autoonsa ja 
yritti ajaa ketun päälle, muttei onnistunut. Kettu vain hyppi auton sivu ikkunoita kohti.  
Tony yritti kolkata ketun auton ovella, mutta se epäonnistui ja kettu hyppäsi autoon sisälle ja puri Tonya 
käsivarteen, ja sitten Tony sai kettua niskasta ja heitti sen vähän kauemmaksi ja juoksi sisälle 
asuntoon paikatakseen ketun puremia. Hänen vaimonsa Linda sanoi että ketulla saattaa olla 
vesikauhu tai jokin muu vakava sairaus ja kehotti miestään mennä lääkäriin. Tony naurahti, että mistä 
vesikauhu olisi tullut pieneen Hastingsiin, jossa ei tapahdu mitään jännittävää. Vaimo sanoi, ettei tässä 
asiassa saa vähätellä. Tony haki makuuhuoneen seinältä vanhan hirvikiväärin ja meni ulos ampumaan 
ketun, mutta kettua ei näkynyt missään.  
Parin päivän kuluttua kun Tony oli lähdössä töihin, ja ajoi tuttua maantietä kohti Doverin kaupunkia, 
jossa hän työskentelee eräässä suuressa konttori rakennuksessa.  
Jonkin aikaa ajettuaan, häntä rupesi pyörryttämään ja hänen silmissä tie alkoi luikerrella ja lopulta hän 
menetti ajoneuvonsa hallinnan, ja auto täydessä vauhdissa syöksyi suoraan viljapellolle, jossa auto 
törmäsi leikkuupuimuriin. Onneksi puimurissa oleva maanviljelijä ehti hypätä pois ennen kuin auto 
jysähti päin puimurin kylkeä. Maanviljelijä soitti matkapuhelimellaan ambulanssin ja pian Tony oli 
sairaalassa.  
Lääkärit tekivät diagnoosin että Tonylla on vesikauhu. Lisäksi hänellä on pahoja luunmurtumia joita ei 
kannata kipsata koska vesikauhu on jo sen verran pitkällä, ettei murtumat ehtisi parantua ennen 
kuolemaa. Tonylla oli hyvästi aikaa laatia testamentit ja muut asiat ennen kuin viikatemies korjaisi 
omansa.  
 
Muutaman viikon kuluttua pari metsästäjää ampuivat ketun jonka he veivät laboratorioon tutkittavaksi, 
että onko sillä vesikauhu. Ja se olikin se sama kettu, joka poltettiin jotta tauti häviäisi mutta kettu oli jo 
ehtinyt tartuttaa taudin erääseen susikoiraan.  
Koiran omistaja on viisikymppinen Raymond Float, joka nyt on asioilla East Centre nimisellä 
kauppakeskuksella. Hän sitoi koiransa ostoskeskuksen ulkopuolelle koska koirilla ei ole sisälle asiaa.  



 

Jonkin ajan kuluttua vanha rouva näki kuinka koira uikutti. Rouvaa kävi kovasti hauvarukka sääliksi ja 
päästi koiran sisälle kauppakeskukselle.  
Hetken päästä koira tuli raivohulluksi, ja hyppi ihmisiä ja liikkeiden lasiovia kohti.  
Korttelipoliisit näkivät valvontakameroista hullun koiran ja he kuuluttivat, että kaikki läsnä olleiden tulee 
mennä heti paikalla lähimpään kauppaan ja sulkea ovet mennessään, ettei koira pääsisi sisälle.  
Poliisit epäilivät että koiralla saattaisi olla vesikauhu. He myös lukitsivat keskuksen automaattiset 
liukuovet, ettei sinne tulisi lisää ihmisiä. Koiranomistaja Raymond näki pankin lasioven läpi, että hänen 
koiransa oli päässyt sisälle. Hän oli lähellä mennä koiran luokse mutta samassa poliisit käskivät hänet 
takaisin pankkiin. Hän katsoi pankin sisältä kuinka poliisit ampuivat koiran. Kun koira oli päästänyt 
viimeisen vinkaisun ja kaatunut keskuksen vaalealle marmorilattialle, niin silloin Raymond meni 
koiransa luokse ja sanoi poliiseille, että minkä takia he ampuivat hänen koiran. Poliisit sanoivat että se 
hyppi raivohulluna ihmisiä kohti ja he kyllä korvaavat hänelle menetetyn koiran. Heti seuraavana 
päivänä Raymond sai hakea poliisien koiratarhasta uuden susikoiran. Hänelle kerrottiin karutotuus, 
että edellisellä koiralla oli rabies. Mies kiitti poliisia ripeistä toimista.  
Onni onnettomuudessa, ettei tauti ehtinyt levitä laajemmalti, ja epidemia loppui koko Hastingsin 
alueelta, todennäköisesti myös koko Britannian saarelta.  
 
Sigfrid löysi kissansa jäänteet maantien ojasta. Hän arveli sen kuolleen rabiekseen ja sen vuoksi laittoi 
lapiolla kissan ruumiin muovipussiin, jonka hän sitten poltti omassa takassa, jotta kisu saisi jokseenkin 
arvokkaan polttohautauksen. Luut hän hautasi pihan perälle. Hautakiveen hän hakkautti tekstin, että 
tässä on todellinen Brexit-kissa, joka tuli Saksasta ja päätyi eristyksissä olevaan Britanniaan.  
Sigfrid olisi toivonut kissan parantuneen ja Iso-Britannian jääneen Euroopan Unioniin mutta minkäs 
teet kaiken maailman propellipäiden ja tautien takia. Kerta Britannia eroaa, siispä hän toivoo Iso-
Britanniankin hajoavan osiin; Englanti, Wales ja Skotlanti. Hän toivoo myös Pohjois-Irlannin liittymistä 
Irlannin tasavaltaan. Se olisi Britannian tursakkeille oiva opetus.  
Uutta kissaa hän ei aio enää ottaa, jotta olisi helpompi matkustaa. Riittää mainiosti passirumba ja 
siinäkin on puolet liikaa.  
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