
Eräänä tammikuisena perjantai-iltana vuonna 2001 Valter Brasa ajaa tavalliseen tapaansa 
kotikartanonsa pihalle. Talo, jonka hänen isä, Anders, on rakennuttanut pojalleen samalla kun 
lähistölle rakensi samanlaisen kartanon itselleen ja tyttärelleen Viviannelle. 
Anders Brasa on vastikään perustanut halpahallin samalle alueelle, joka sai nimeksi Maxi Magasinet. 
Hänellä on tavoitteena houkutella norjalaisia edullisille EU-ostoksille. Halpahallin sijainti on mitä 
mainioin; E45 tien varrella Östersundista pohjoiseen. Lähettyvillä on pieni Häggenåsin pitäjä. 
Andersilla on unelmana perustaa kokonainen yhteiskunta, josta voisi tulla Ruotsin kokeilukunta, jossa 
voitaisiin kokeilla erilaisia yhteiskuntamalleja ennen kuin lakeja sovelletaan muissa kunnissa. 
Parhaillaan Ruotsin valtiopäivillä mietitään jos ideassa olisi munaa. 

Anders Brasa on hyvin äveriäs, melkein monimiljonääri. 1980-luvun alussa hän istui Hallin vankilassa 
työpaikkavarkauksien takia. Hän oli rikostutkijana Södertäljen poliisilaitoksella, jossa hän tuli 
kiusaukseen varastaa poliisin löytötavaravarastosta tavaraa. Ensin hän näpisti poliisilaitoksen 
toimistovarastosta kyniä sekä lehtiöitä lapsilleen. Sitten hän menetti kontrollin ja alkoi viedä tavara 
löytötavaratoimistosta. Pian koti oli täynnä varastettua tavaraa kuten pelitietokoneita, musiikkilevyjä 
sekä paljon muuta vapaa-aikaan liittyvää. Perheelle hän väitti ostaneen tavarat työpaikkakaupasta, 
jota hän kutsuu kotona E-bodeniksi. 
Eräänä talvipäivänä vuonna 1980 hän joutui kiinni itse teosta eikä selitykset auttanut kun häntä oli 
pitemmän aikaa pidetty silmällä. Hän sai kolmen vuoden vankeustuomion. 
Vuonna 1983 hän pääsi vapaaksi mutta silloin Eva vaimo päätti ottaa avioeron kun ukko oli häpeäksi 
hänen hienolle Kreaturin suvulle. Lapset Valter ja Vivianne halusivat asua isän luona. Aluksi äiti 
vastusti sitä mutta lopulta oli annettava periksi koska avioerossa pitää ottaa lasten tahto huomioon.
Totta kai lapset kävivät usein äitinsä luona. Eva muutti Tukholman keskustaan Vasastaniin. 
Anders asui koko 80-luvun Nykvarnin pitäjässä Södertäljestä etelään. 90-luvun puolivälissä hän ja 
lapset muuttivat Häggenåsiin. Ensin Anders rakennutti lapsilleen ja itselleen kartanot, jonka jälkeen 
alkoi halpahallin suunnittelu. 

Tämän vuoden alussa valmistui halpahalli Maxi magasinet keskelle Jämtlannin korpea. Jonkun matka 
päässä tavaratalosta virtaa kapeahko metsäpuro, joka saa alkunsa suonsilmäkkeestä.
Kartanot Anders rakennutti lähelle suuria vadelmapensaikkoja koska vadelma on hänen salainen 
paheensa. Hän ehdotti lääninhallitukselle, että alue nimettäisiin Hallonboksi, joka tarkoittaa ruotsiksi 
vadelman pesää. Nimiehdotus hyväksyttiin koska se kuulostaa ihan loogiselta. 
Parhaillaan Ruotsin valtiopäivät miettivät jos Hallonbosta tehtäisiin kokeilukunta, jossa voitaisiin 
kokeilla muun muassa ekologista yhteiskuntamallia sekä kuinka pitkälle voidaan pyörittää kunnallisia 
palveluita yksityisvoimin. Ehkä voitaisiin kokeilla uutta euro valuuttaa Hallonbossa kruunujen rinnalla. 
Samanlainen kokeilukunta on pikkuhiljaa käynnistymässä myös Pohjois-Suomessa, jossa 
samankaltainen uusi lähiö on nimetty Vattulaksi. Hassu yhteensattuma kun molempien nimissä 
esiintyy vadelma ja molemmat sijaitsevat samojen ystäväkuntien lähettyvillä; Hallonbo sijaitsee 
Kajaanin ystäväkunta Östersundin pohjoispuolella ja Vattula Kajaanin eteläpuolella. 

Valter pysäköi autonsa kartanonsa edustalle. Koko viikko on tullut paiskittua töitä ja nyt on edessä 
kokonainen viikonloppu vapaata. Hän on tehnyt muutakin kuin töitä paiskinut nimittäin kuherrellut 
serkkutytön kanssa Ystadissa. Monta vuotta hän on unelmoinut Jennie serkusta kunnes tämä muutti 
Södertäljestä Ystadiin. 
Tyttö on tehnyt vanhemmiltaan ja poikaystävältään salassa raskaustestin, joka on positiivinen eli 
joskus kesällä hänelle ja Valterille syntyy huippusalainen lapsi. He eivät uskalla paljastaa vanhemmille 
koska he voisivat paheksua sisäsiittoisesta lapsesta sekä poikaystävän pettämisestä. 
Jennie on aina ollut impulsiivinen ja rajoja rikkova tyttö. Myös Valter on vallaton poika, joka 
varhaislapsuudessa oli hyvin villi ja rauhaton. Jämtlantiin muutettuaan hän alkoi unelmoida Jenniestä 
niin paljon, että tuntui pahalta olla kaukana tytöstä. Hän sinnitteli ja sinnitteli kunnes oma kartano 
valmistui, jolloin hän aloitti isän firmassa eräänlaisena kaupparatsuna. Hän kiertelee second-hand 
liikkeissä ostamassa käyttökelpoista tavaraa isän halpahalliin. Siellä on uusia sekä käytettyjä tavaroita. 
Käytetyt tavarat duunataan uuteen uskoon.  

Ystadissa hän yöpyy yksiössä jossa monesti Jennie on käynyt yökylässä. He eivät käyttäneet 
kondomia koska luottavat sukulaisuuden vuoksi toisiinsa, ettei heillä olisi sukupuolitauteja. He eivät 
tulleet ajatelleeksi raskausvaaraa koska teki niin kovasti rakastella ja maistaa kiellettyä hedelmää.
Kun Jennie sai tietää olevansa raskaana, niin silloin hän sopi Valterin kanssa, että sukulaisille 
väitettäisiin lapsen isäksi hänen virallista poikaystävää, mustarastatukkaista Daniel Björklundia. 
Daniellekin Jennie tulee valehtelemaan, että lapsi olisi hänen. 



Danielin Jennie tapasi Tukholman keskusasemalla aivan sattumalta. Laukkuvaras yritti varastaa 
Jennien olkalaukun mutta Daniel ripeästi otti laukkuvarkaan kiinni ja antoi laukun Jennielle ja varkaan 
hän luovutti aseman vartijalle. 

Jennie ja Valter rakastelivat Valterin yksiössä sillä välin kun Daniel oli iltavuorossa. 
Daniel on töissä paikallisella tukkuvarastolla, joka markkinoi tatuointi- ja lävistysvälineitä. Hänellä ja 
Jenniellä on lävistys. Janniellä on hopearengas oikeassa nenäsieraimessa ja Daniel on lävistänyt 
esinahkaansa hopeanvärisen munakorun koska hän on nähnyt kummallista unta kaukaisesta 
tulevaisuudesta jossa jokaisella kihlaparilla on muna- ja häpyhuulikoru. Totta kai Jennietä huvittaa 
poikaystävän hassu uni, jonka tämä on ottanut tosissaan. Danielin mielestä positiiviset enneunet tulee 
ottaa tosissaan ja toteuttaa niissä nähnyt ennustukset jotta unessa oleva ennuste toteutuisi.
Jennie ja Daniel sopivat hyvin yhteen vaikka tyttö kuherteleekin serkkunsa kanssa. Danielilla ei ole 
aavistustakaan moisesta. Hän olettaa olevansa lapsen isä koska Jennie on tarkoituksella ollut 
sukupuoliyhdynnässä myös hänen kanssa, vaikkei haluttaisi.

Jennien vanhemmat ovat Carl ja Rita. Carl on nuoruudessaan harrastanut painia mutta tätä nykyään 
on vaimonsa pyynnöstä aloittanut kansantanssiharrastuksen. He ovat tanssiryhmä Slappa troikanissa. 

Valter on saanut luottamustehtävän Carl sedältä käydä Ystadissa tervehtimässä serkkutyttöä, ettei 
tämä liikaa villiintyisi. Tämän vuoksi Carl ja Anders ovat hankkineet hänelle pienen yksiön Ystadin 
keskustasta, jotta Valterilla olisi yöpymispaikka. Brasan veljekset eivät osaa aavistaakaan, että Valter 
on yliseksuaalinen ja pisti serkkutytön paksuksi. Valter vaikuttaa liian nössöltä ja sen vuoksi häneen 
luotetaan. Vanha sananlasku rumimmat kalat uivat rauhallisissa vesissä, pitää kyllä paikkansa Valterin 
kohdalla. 

Carl ja Rita pelkäävät, että nuorimmainen sortuisi päihteisiin ja alkaisi sekoilla. Heillä ei ole 
aavistustakaan mitä tytär on tehnyt serkkunsa kanssa. Sinänsä heillä ei ole mitään sitä vastaan, että 
Jenniestä ja Valterista tulisi pari mutta kun tytöllä on jo poikaystävä, niin totta kai pitää olla tälle 
uskollinen. Lapsenhankkimisesta serkun kanssa he ovat epäileväisiä koska silloin on sukurutsauksen 
vaara. 

90-luvun puolivälissä kun Anders lapsineen muutti Häggenåsiin, niin silloin Anders oli työtön. Hänen 
on vaikea saada töitä vankilatuomion jälkeen. Onneksi sentään hänellä on hyvästi rahaa niin, ettei 
maha mene tyhjäksi ensi pieraisulla. 
Valter kävi Södertäljessä asuessa peruskoulun loppuun. Ala-asteella hän oli normaaliluokassa. 
Yläasteesta lähtien hän on ollut peruserityiskoulussa matemaattisten vaikeuksien takia. Hän kävi myös 
lukioerityiskoulun konsumtio-opintolinjan, jossa oli paljon ruuanlaittoa sekä luonnollisesti 
matematiikkaa ja äidinkieltä. Äidinkielessä hän on erittäin hyvä ja kirjoittelee uskomattoman hyviä ja 
hauskoja kertomuksia, jotka ovat viimeaikoina alkaneet mennä rivoon suuntaan. Hänen nykyiset 
kertomukset ovat melkoisia pornonovelleja. Hän on lähettänyt kertomuksiaan miestenlehtiin ja ne on 
julkaistu. Muun muassa Fib-Aktuellt lehden päätoimittaja on kehunut Valterin pornonovelleja taivaisiin. 
Isä Andersilla ei ole aavistustakaan, että poika on lähetellyt hävyttömiä kertomuksia pornolehtiin. 
Anders on tarkka kielenkäytöstä eikä suvaitse hävyttömyyksiä, joka johtunee hänen pelosta menettää 
lasten huoltajuus ex-vaimolleen. Muuten Andersilla ei ole mitään pornoa vastaan.
Valter suunnittelee perustaa oman pornolehden. Hän on katsellut halpoja värikopiokoneita ja 
skannereita. Hänellä on sopiva huone kartanon kellarissa, jonne hän voisi perustaa ikioman painosalin 
mikä, ettei myös panosalia, kuten hän on itse mielessään ajatellut. Hänen päässä on paljon 
kummallisia ajatuksia.
Tietokoneen tulostimella hän on tehnyt koekappaleen omasta pornolehdestä, jolle hän on antanut 
hassun härskin nimen; Rövögat. 

Lukioerityiskoulu oli nelivuotinen, jonka jälkeen hänellä oli useita työharjoittelupaikkoja, joista parhain 
oli Östersundin kunnanpaino. Siellä hän tutustui kahteen hauskaan painajaan; Roy Lily ja Leonard 
Lövskog, jotka edistivät Valterin härskiä huumorintajua. Hän on myös auttanut painon 
naapuriosastolla, jossa on vahtimestariosasto, joka lajittelee ja jakaa kunnantalon postia. 
Vahtimestariosastolla hän tutustui kahteen vahtimestariin; Josef ja Marie. 
Vuosituhannenvaihteessa Valter lopetti kunnantalolla kun aloitti isän firmassa kaupparatsuna. Tämä 
homma on todella kehittävää kun joutuu vertailemaan tavaroiden hintoja. Hänellä on apuna 
taskulaskin. Samalla hän tulee yhä paremmaksi autonkuljettajaksi. Hänellä oli vaikea saada ajokorttia 
mutta lopulta onnistui inssiajossa. 



Valter onnistui houkutella Royn ja Leonardin halpahallin hallintopuolelle painajiksi. 
Anders Brasa on päättänyt hoitaa mainosten painattamiset itse, vaikkei oikein osaa käyttää 
kopiokoneita, niinpä poika sai idean palkata Östersundin kunnanpainajat Maxi Magasinetin leipiin. 
Roy ja Leonard kiinnostuivat vaihtaa työpaikkaa kun heille luvattiin parempaa palkkaa. Tosin heidän 
työmatkansa piteni mutta toisaalta Häggenåsin perukoilla on ihanan rauhallista; yksinäinen halpahalli 
keskellä korpea. 

Todella uhkarohkeaa perustaa halpahalli keskelle ei mitään mutta Anders uskoo vahvasti, että 
liikeideasta tulisi todellinen rahasampo. Täällä syrjäseudulla tonttien hinnat ovat edulliset ja hän sai 
työllistämistukea palkkaamaan työttömiä pohjois-jämtlantilaisia. 

Tammikuun alussa Roy Gunnar Lily ja Leonard Mikael Lövsal siirtyivät Maxi Magasinetin 
hallintopuolen painolle, joka sijaitsee halpahallin takaosissa.
Halpahallilla on suuri pysäköintialue. Kaupparakennus on matala yhdessä tasossa oleva laaja 
rakennus. Julkisivulla lukee punaisilla valokirjaimin Maxi Magasinet. Pääsisäänkäynnin yläpuolella, 
aivan räystään alapuolella, lukee iskulause; Du får mer med kronan.
Halpahallin pohjoispuolella menee rautatie. Anders on esittänyt toiveen rautatieasemasta, jotta 
halpahalliin pääsisi mahdollisimman monella kulkuneuvolla. Totta kai lähiasukkaat kannattavat 
rautatieaseman rakentamista. 

Painolle hankittiin Xeroxin leasingsopimuksella huippumoderneja kopiokoneita ja skannereita. Roy ja 
Leonard ovat kiitollisia Andersille ja Valterille kun heidät palkattiin modernille painolle. Östersundin 
kaupunki nuukailee uusien painokokeiden kanssa. Nyt kunta menetti kaksi ammattitaitoista painajaa. 
Kopiointitehtävät joutuu tekemään kunnan vahtimestarit Josef ja Marie. 

Roy ja Leonard painavat halpahallin mainoslehtisiä, jotka jaetaan lähialueella. Kesäaikaan 
mainoslehtisiä jaetaan Östersundissa asti muun muassa lentokentällä sekä rautatieasemalla.  

Eräänä talvipäivänä Valter ehdotti isälleen, että palkattaisiin toinen kaupparatsu, jotta saataisiin 
enemmän tavaraa halpahalliin. Andersista ideassa oli munaa. 
Valterin taka-ajatuksena on tietenkin enemmän aikaa serkkunsa kanssa kuherteluun vaikka tyttö on jo 
raskaana ja on parisuhteessa Danielin kanssa. Jos Daniel saisi tietää, niin tuskin tämä antaisi turpiin 
sillä tämä rastatukkainen jätkä on liian nynny mutta Valter joutuisi huonoon valoon, jolloin olisi vaarana 
salaisuus paljastua sukulaisille. 

Muutaman kerran Valter on rämpyttänyt kitaraa eräällä taukopaikalla Trollhättanin eteläpuolella E45 
tien varrella. Pian hän huomasi, että demari- ja vasemmistoakat alkoivat kokoontua samalle 
taukopaikalle kuuntelemaan. Ilmeisesti Valterin kitaranrämpytys kuulostaa sopivan 
työläisrämpytykseltä. Kitaraa soittaessa Valter tapaa laulaa huonolla lauluäänellä tarinoita omista 
kertomuksista. Todennäköisesti poliitikkonaisia kiehtovat hänen tarinat, jotka ovat osioittain melko 
härskejä mutta hauskoja. Kitaransoiton jälkeen Valter pyytää palkaksi halauksen. Joidenkin kanssa 
hän on jopa harrastanut seksiä valkoisen pakettiauton tavaratilassa. Tällä kertaa hän käyttää 
kondomia, ettei vain sikiäisi lisää salaisia lapsia. 
Tietenkään hän ei kerro kitaranrämpytyksestä sekä seksinharrastamisesta taukopaikalla isälleen. 
Silloin olisi vaarana menettää kaupparatsun tehtävät ja isukki passittaisi poikansa hoitoon. 

Eräänä maaliskuisena päivänä Valter tapasi Ystadin keskustassa vaaleatukkaisen Nora Tuppbon. 
Valter ihastui ihan korviaan myöten tähän skånelaiskaunottareen. Mikä parasta, tyttö on sinkku niin, 
että Valter voi viimeinkin jättää kuhertelut sikseen serkkutytön kanssa. Heille kuitenkin syntyy kesällä 
yhteinen salainen lapsi, josta he eivät kerro Noralle vaan väittävät lapsen olevan Jennien ja Danielin 
lapsi. Totta kai aluksi Anders oli hieman epäileväinen Noran suhteen kun epäili tytön olevan vain 
onnenonkija mutta lopulta huomasi, että tyttö onkin ihan rehellinen ja tosissaan rakastunut poikaan.
Tietenkään Valter ei kerro Noralle mitään kitaranrämpytyksestä taukopaikalla. Onneksi Trollhättaniin 
on pitkä matka Ruotsin eteläkärjestä niin, ettei tieto hevillä eikä muullakaan musiikkityylillä leviä. 



Eräänä talvisena lauantaina kun Roy Lily oli jänisjahdissa, niin silloin hän vahingossa pudotti 
kiväärinsä maahan ja se meni rikki. Tästä hän jaksoi jauhaa työpaikallaan koko seuraavan viikon niin, 
että Leonardia ja Valteria alkoi todenteolla vituttaa niin, että heidän oli pakko tehdä pieni kävelylenkki. 
Puolentunninkuluttua kun Leo ja Valter palasivat takaisin työpaikalleen, niin silloin vanha lihava Roy 
jatkoi: "Ja heti kun olin pakannut kiväärin reppuun, niin silloin ohitse loikki yks iso vemmelsääri! Arvaa 
vituttiko?" johon Leonard nyökkäsi ja ajatteli itse mielessään, että kyllä muitakin vituttaa nämä ainaiset 
metsästysjutut. Yhtäkkiä Leonard sai kuningasajatuksen, että kuinka pääsisi eroon kollegastaan. Hän 
meni salaperäisesti hymyillen nurkan taakse ja pirautti Östersundin kaupungintalon kiinteistöpäällikkö 
Kristian Karlssonille. Hän kysyi, että olisiko vielä painajan paikka vapaana. Johon Kristian: 
"Åh vad kul, vielä kysyt, totta kai olette tervetulleita takaisin!” johon Leonard: "Huga ligen, kyse on 
Roysta, sillä mulla ei enää ole hermoja sen metsästysjutuille ja olisi hyvä jos järjestäisitte hänelle 
palkankorotuksen kahvileivän kera, jotta ukko palaisi takaisin.” Johon Kristian: "Kyllä se käy, 
oikeastaan te molemmat olette tervetulleita." Leonard naurahti: ”Hah, så roligt ska man inte ha, kyllä 
saa riittää, että Roy palaa takaisin… hörru du, soittaisitko hänelle ja tarjoa palkankorotus mutta 
lupaathan, ettet paljasta, että mä oon kaiken takana… palkaksi saat korillisen norjalaista Ringnes 
olutta.” Kristian lupasi heti soittaa Roylle ja on todella kiitollinen Leonardille, että vihdoinkin ratkesi 
painajapula. Harmi vaan kun Leonard ei halua palata takaisin vanhaan työpaikkaansa mutta yksi 
painaja on parempi kuin sata jänistä, jotka ilkkuen loikkii Royn ohitse kun rikkinäinen kivääri on 
repussa, ajatteli Kristian kun oli kuullut Royn metsästyshaaverista. 
Puhelun jälkeen Leonard meni takaisin kopiointisalin puolelle jatkamaan työtehtäviään. Hänen pitää 
kopioida tuhat Maxi Magasinet lentolehdistä. 
Roy on parhaillaan kopioimassa firman vuosikatsausta, jonka etukannessa on kaupparakennuksen 
kuva, jonka Valter on ikuistanut. Hän on innokas valokuvaaja. 

Vähän myöhemmin Royn matkapuhelin soi. Soittaja oli Kristian joka houkutteli häntä takaisin 
sanomalla, että tämä saisi palkankorotuksen sekä joka aamu ihanan pullapitkon jos palaisi takaisin 
entiseen työpaikkaansa. Lisäksi Kristian sanoi, että Östersundin kaupungintalolle olisi lyhyempi matka 
Åresta, jossa Roy asuu avovaimonsa kanssa. Roy kiinnostui palata entisiin hommiin kun kuuli 
palkankorotuksesta. Heti puhelun jälkeen hän alkoi pullistella Leonardille, että pian hän on 
kopiointiteknikko ja painopäällikkö palkankorotuksen kera mutta ei täällä vaan Östersundin 
kaupungintalolla. Leonard onnitteli Royta palkankorotuksen ja tittelin johdosta. hän oli mukamas 
kateellinen ja rallatteli laulajatar Nanne Grönwallin hyvin tunnettua iskelmää nimeltä Avundsjuk, joka 
tarkoittaa kateutta. 
Valitettavasti Leonardin pitää kestää kokonainen vuosi, sillä Royn nykyinen työehtosopimus koskee 
koko tämän vuoden. Myös Östersundin kaupunginkin on yritettävä sinnitellä ilman painajia vuoden 
verran.

Jonkin ajan kuluttua kuului autonmoottorin ääni lastauslaiturilta päin. Leonard meni katsomaan, että 
kuka tulee. Se olikin Valter joka peruutti valkoisen Mercedes pakettiauton lähelle lastauslaituria ja 
sitten kantoi betonilaiturin reunalle sinisiä ja oranssinvärisiä muovilaatikoita, joissa on myytävää 
tavaraa. Ennen kuin tavarat viedään myymälän puolelle, niin ne puhdistetaan ja hinnoitellaan. 
Leonard veti pitkävartisella teräskoukulla muovilaatikot sisälle varastoon. 

Painajien työtehtäviin kuuluu myös tavaran vastaanotto. On tarkoitus palkata ainakin yksi tavaran 
vastaanottaja, ettei painajien tarvitse juosta kuin mikäkin pikkuinen rotta. 
Valterilla ja painajilla vakio ikikeskusteluja, jotka alkoi Östersundin kaupungintalolla ollessa. 
Silloin tällöin Leonard tapaa vitsailla, että mitä hän sanoisi jos Josef tulisi tänne jotta saataisiin tuttuja 
arkisia rykimisääniä. Tähän Valter tapaa naurahtaa: ”Så roligt ska vi inte ha!” Tietenkään Leonard ei 
ole tosissaan koska vihdoinkin korvat ja hermot saavat levätä. Tämän vuoden ajan hänellä on yksi 
hermosaha nimeltä Roy Lily mutta eiköhän siitä selviä jämtlantilaisella sisulla. 

Leonard sulko lastauslaiturin ja kopiointitilan välisen oven ja sanoi Valterille: ”Huh, huh, Royn 
metsästysjutut ovat todella rankkaa kuultavaa, tuolla läskillä ei kyllä ole kaikki Muumit laaksossa!” 
johon Valter: ”Jaa, onko Roy vähän puheliaalla tuulella?” johon Leonard naurahti: 
"Puheliaalla tuulellako? Heh, Se on vaan etunimi!” Leonard jatkoi: ”Mitä jos alettaisiin kutsua sitä 
Maxiksi koska sen jutut ovat aina niin maksimaalisen pitkiä ja itsekin on maksimaalisen läski niin, että 
ukko sopisi hyvin Maxi Magasinetin maskotiksi. Siis jos maskotti malttaisi olla höpisemättä 
metsästysjutuista.” Valter Jim naurahti: "Mitähän Roy olisi sanonut jos olisi kuullut?" johon Leonard: 
"Juu, han skulle nog ha sagt Häggenås halv sju!” Aikaisemmin kaupungintalolla ollessa Roy monesti 



jankutti Valterille, että tämä haluaisi illalla kahvitella tämän luona ja katsoa kuin Brasat asuvat. Valter 
ei halunnut ja uskaltanut päästää työkaveriaan kotiin, ettei tämä höpisisi pikku mokista työpaikalla. 
Tämän vuoksi Roy leikillään alkoi kiusoitella, että tämä tulisi kello puoli seitsemän illalla. 

Leonard paljasti Valterille, että vuoden kuluttua vanha Roy palaa takaisin Östersundin kaupungintalon 
painolle ja sitten täällä on todellinen paratiisi. 
Valter otti esiin pullapussin jonka hän oli ostanut ohi ajaessaan eräästä Kronhallenin kahvilasta, joka 
sijaitsee Östersundin eteläpuolella. Siellä hän on ihastunut vaaleatukkaiseen kahvilanvalvoja Annie 
Karlsson-Stenig. Ihan muutaman kerran Valter on halannut tyttöä, muttei kovinkaan usein koska tämä 
on naimisissa Ivarinsa kanssa. Ivar Stenigillä on suosittu grillikioski Östersundin torilla. Mitä Valter ei 
tiedä, myös Ivar on istunut samassa vankilassa kuin hänen isä. Ivar oli veljensä kanssa salakuljettanut 
viinaa ja savukkeita Ruotsin ja Suomen välillä. He olivat tullimiehiä Tukholman Viking Linen 
satamassa. 

Nyt kun Valter otti autostaan pullapussin, niin silloin hän hihkaisi innoissaan: "Fika dags, ostin 
Kronhallenin kahvilasta kärleksmumseja!” ja heilutteli valkoista paperista pullapussia Leonardin 
edessä, johon tämä vitsaili tuttuun tapaan: "Valter, du är en klippa! Oi, kuinka paljon tunteita mulla 
onkaan sua kohtaan!" ja yritti halata mutta tavalliseen tapaansa Valter väisti halaukset sanoen:
"Men jag tänder inte i män, jag är helt vanlig heterosexuell man.” johon Leonard vakiona: 
"Clownen Hetero!" ja puhui kuin sirkustirehtööri konsanaan ja jatkoi: "Östersundin kaupungintalolla 
Krister Poon odottelee sua takapuolipaljaana." johon Valter: "Mutta, minä en syty miehiin!" johon 
Leonard: "Mutta miehet syttyy susta ja se näkkyy riittävän!" Leonard jaksaa ainoastaan ikikeskusteluja 
Valterin kanssa koska tämä on erilainen, hieman hassu jätkä. Royn metsästyshöpinöille hänellä ei ole 
enää hermoja. 

Valter ja Leonard menivät suoraan kopiointitilan perällä olevaan pieneen pitkulaiseen siniseksi 
maalattuun kahvihuoneeseen, ja laittoi pullapussin kahvipöydälle ja kaatoi kolmeen isoon valkoiseen 
posliinikuppiin tuoretta höyryävää kahvia. Yleensä hän karttaa tällaisia isoja porsliinikuppeja koska 
niissä on hänen mielestä kummallinen sivumaku, joka muistuttaa hänestä sairaalan sängyn 
kumirattaalle. Lukemattomia kertoja isä on nauranut persettään repien pojan mielikuvitukselle. 

Lihava Roy alkoi heti tutkia pullapussin sisältöä kuola suupielistä valuen. Valter sanoi: 
”Varsågod och ta!” Samassa Roy hotkaisi kokonaisen leivoksen valtavaan vatsaansa ja heti perään 
otti toisen sanoen: "En ehtinyt tuntea miltä se maistui, siispä otanpa toisen!" Leonard puisteli päätään 
sillä tämä on tyypillistä Royta. 

Vähän myöhemmin Roy tiedusteli Valterilta, että mitä Etelä-Ruotsiin kuuluu, johon tämä vastasi:
"Inga större konflikter, ei mitään maankaato ihmeitä!" johon Roy naurahti: "Vai ettei isompia konflikteja, 
siis joka tapauksessa jotain, lille Valter-balder!” Valter vastasi takaisin samalla mitalla: "Vad säger 
roncku själv?” johon Roy murahti: "Noin et saa koskaan enää kutsua mua koska se kuulostaa ihan 
runkulta tai muuten käyn pienet keskustelut isä Andersin kanssa ja saat olla saakelin varma!” 
johon Valter: "Okej för din skull för att din dag skulle vara bättre.” 
Painajilta pääsi oikea räkänauru. Leonard sanoi: "Valter, mikäs sun housuissa alkoi liikkua, eeh, det är 
ju en hare!” ja nauroi makeasti ja sitten jatkoi: ”Päästä jo se pupurukka pois pöksyistäsi.” ja nauroi 
vielä kerran. Monesti nauraessaan Leonard tapaa sanoa, ettei hänellä ollut niin hauskaa kun etsimme 
veljeä väärästä järvestä. 

Anders Brasa on äkännyt erään suomalais-saksalaisen laivavarustamon nimeltä Brand Line ja ostanut 
jonkun verran varustamon osakkeita. Hän on myös ostanut erään pienen halpahinta lentoyhtiön 
osakkeita. Lentoyhtiöllä on vain kaksi lentokonetta, jotka liikennöi Östersundin ja Kajaanin välillä 
Yhtiön nimi on Palos Aero ja sen omistaa eräs Suomen ruotsalainen Ray Palonen. Brand Linen 
omistaa Raimo ja Helmut Brander, joista ensin mainittu asuu Sukevalla. Myös Ray Palonen asuu 
Sukevalla ja molempia yhtiöitä pyöritetään samasta rakennuksesta, joka sijaitsee Sukevan 
pohjoispuolella. 
Anders osti myös Palos Aeron osakkeita, muttei kuitenkaan enemmistöä koska omassa yrityksessäkin 
on paljon työtä. Ehkä hän voisi joskus tulevaisuudessa laajentua Pohjois-Suomeen. 

 



Valter on innokas kertomusten kirjoittaja. Hänellä on tavallaan ilmainen kotisivu erään ruotsalaisen 
tietokonelehden tilaajaetuna. Tosin lehti on hyvin kallis mutta kotisivun takia hänen on pakko tilata tai 
muuten kotisivut lakkaisi olemasta. Kotisivut hän on luonut FrontPage ohjelmalla koska hän ei osaa 
koodata. Kotisivulle hän on laittanut kertomuksia, jotta saisi palautetta. Lisäksi hän esittelee 
ruotsalaisia radioasemia, joita hän tapaa kuunnella autossa kun ajaa pitkin E45 tietä kohti Ystadia. 
Tietenkin hän poikkeaa tien varrella olevissa kaupungeissa. 
Kotisivulla hän tietenkin mainostaa isän yritystä. 
Sivulla hän esiintyy peitenimellä koska on hyvin ujo käyttämään omaa nimeä. Hän on kehittänyt 
itselleen nettinimen; Augustin Palsmyr, jota hän käyttää second-hand myymälöissä asioidessa. 
Hän on keksinyt rakkaalle Noralle oman nettinimen; Helium Palsmyr, joka lienee epäsuora kosinta. 

Eräänä kevättalvella kun Valter oli Ystadissa Noran kanssa omalla asunnolla, niin silloin hän ehdotti 
jos he perustaisivat yhteisen firman. Nora äimisteli, että mikä firma, johon Valter hihkaisi innoissaan:
”Nå, auktion såklart!” Norastakin ideassa on munaa. He ostivat yhdessä vanhan maatilan Ystadin 
ulkopuolelta. He eivät aio alkaa viljelemään maata vaan perustaa huutokauppakamarin nimellä 
Palsmyrs auktionskammare. Siellä he aikovat kerran kuussa huutokaupata second-hand myymälöistä 
ostamiaan tuotteita. Heillä on unelmana, että he voisivat ostaa halvalla julkkiksilta joutotavaraa ja 
sitten huutokaupata ne kalliilla. Ylijäämä rahat menisivät tietenkin Valterin isän halpahallin 
rahoitukseen.
Heti kun Anders oli tästä kuullut, niin silloin hän hämmästyneenä sanoi: ”Helvete pojke, vad säger du?” 
johon Valter vastasi ylpeänä: ”Jo, jag bestämde mig bli auktionskejsare tillsammans med en härlif tjej i 
Ystad!” Hetken mietittyään myös Anders innostui pojan huutokauppaideasta ja avusti tämän firmaa. 
Huutokaupassa voitaisiin myydä sellaisia tuotteita jotka eivät mene kaupaksi Maxi Magasinetissa. 
Jos huutokauppaprojekti menisi hyvin, niin silloin voitaisiin perustaa toinen huutokauppakamari 
halpahallin lähettyville. Alueen nimi on hyväksytty ja tienviitoissa lukee; Hallonbo. 
Hallonbohon on suunnitteilla rakentaa omakotitaloja sekä muutama kerrostalokin. Valtiopäivillä on 
alettu jakavasti keskustella uuden kunnan perustamisesta vaikka Ruotsissa on liikaa kuntia. Hallonbo 
olisi mainio kokeilukunta, joka voisi itse rahoittaa itsensä. 

Yhä Ystadissa käydessään Valter tapailee serkkuaan. Jennien vaivavatsa on jo valtava. He ovat 
päättäneet vähentää kuhertelua, ettei vain salaisuus paljastuisi. Valterilla ei ole mitään sitä vastaan, 
että virallisesti Danielista tulee lapsen isä vaikka hän itse onkin sellainen. Hänellähän on oma 
tyttöystävä. Nora on hieno tyttö, jopa kauniimpi kuin Jennie. 

Alku kesästä Jennie synnytti pulskan tyttölapsen, joka kastettiin Jennaksi. Jennie ei koskaan tule 
paljastamaan lapselle tämän oikeaa isää vaan tulee väittämään Danielin olevan isä.
Daniel tosissaan uskoo olevan pikku Jennan isä. 
 
Kun Valter näkee Jennan, niin silloin hän on kuin ei tietäisikään, että lapsi on hänen. Hän aikoo 
muutaman vuoden kuluttua tehdä lapsen Noran kanssa.

Huhtikuun lopulla työnvälityksestä ilmoitettiin Andersille ja Valterille, että kaupparatsun virkaan olisi 
muutama hakija. myyntimieheksi valittiin eräs lillaedetiläinen Per-Gösta Karlsson jolla amisviikset ja 
lyhyt musta kuulamainen kampaus. Hän on hyvin laiha mutta kuitenkin hyvin vahva koska harrastaa 
salibandyä trollhättanilaisessa Gripen joukkueessa. Hän on muutamaa vuotta Valteria vanhempi ja 
vaikuttaa hyvin tunnolliselta työntekijältä. Hän omistaa kuljetusfirman eli on tottunut ajamaan autolla 
pitkiäkin matkoja. Hän on parisuhteessa lihavahkon Sanna Tempelin kanssa, jolla on paksut 
kulmakarvat sekä levoton katse, ihan kuin poliisi olisi tulossa.  
 
Nyt kun Per-Gösta on palkattu, niin Valterille jää enemmän aikaa omistautua huutokauppakamarilleen. 
Norakin on innoissaan heidän yhteisestä yrityksestä ja uskoo siitä tulevan melkoinen rahasampo. Nora 
on ehdottanut poikakaverilleen, että he voisivat kysellä eri tuotantoyhtiöiltä jos voitaisiin tehdä tosi-tv 
sarja, jossa kuvausryhmä seuraa heidän tavaroiden ostamista ja sitten huutokauppapäivää. 
Eräänä päivänä Nora löysi erään pienen tuotantoyhtiön, joka on keskittynyt televisiodokumenttien 
tekoon. Tuotantoyhtiö on nimeltä Äkta Media. Firma neuvottelee dokumenttien teosta Ruotsin TV4:lle. 
Valteristakin ideassa on munaa ja näin Palsmyrin huutokauppakamari saisi julkisuutta ja siinä sivussa 
myös isän Maxi Magasinet, jonka hän ja pikkusisko tulevat joskus perimään. 

 



Vastikään suomalais-saksalainen laivayhtiö Brand Line on aloittanut loistohotellin rakennustyöt 
Hangon ja Ystadin satamissa. Projektissa mukana on varustamon lisäksi Hangon ja Ystadin kaupungit 
sekä paljon muita piensijoittajia. Ystadin hotellin rakennuttaja on suomalainen rakennusyhtiö Toivosen 
Raksa, joka on rakentanut varustamon rakennukset Suomessa ja osittain Ruotsin puolella.
Lisäksi äskettäin Toivosen Raksa on ostanut skånelaisen rakennusyhtiö Hopp Bygg AB:n.
Hopp Byggin perustaja on sileäleukainen Mats Hopp, joka asuu Malmössä. Yrityksen myynnistä 
saanneilla rahoilla hän perusti työkonevuokraamon. 

Valter ja Nora vuokrasivat Matsilta työkoneita huutokauppakamarin rakennustöitä varten. Vanhan 
ladon he kunnostuttivat perin pohjin. He muuttivat viereiseen asuintaloon, jotta olisi lähellä firmaa. 
Niin Valterista on tullut huutokauppameklari. Heti kun Mats Hopp oli nähnyt Palsmyrin 
huutokauppakamarin, niin silloin häntäkin puraisi huutokauppakärpänen ja alkoi katsella kotoa tavaraa 
jota ei tarvitse. Mats lupasi toimia huutokauppakamarin apurina ja eräänlaisena kiinteistönhoitajana, 
joka pitäisi paikkoja kunnossa sillä välin kun Valter ja Nora kiertelevät autolla ympäri Ruotsia 
ostamassa tavaraa huutokauppaan. 
Valterin rakas serkkutyttö lupasi myös tulla huutokauppa-apulaiseksi ja esitellä myytäviä tuotteita 
yleisölle. Siihen hommaan hän sopii kuin nakutettu koska on kaunis vaaleatukkainen nuori nainen. 
Huutokauppameklarina Valter kehittyi valtaisasti niin, että oppi nopeasti puhumaan selkeästi. Moni 
arvostaa hänen riikinruotsalaista ääntämystä koska monet täällä Skånen perukoilla puhuu kuin kuuma 
pottu suussa. Nora on kirjurina. 
Muutaman kerran Daniel käy auttamassa huutokaupassa eikä osaa aavistaakaan, että kaupan 
omistaja on pikku Jennan siittäjä. 

Hallonbon kokeilukunta oikeudet ovat viittä vaille valmis. Jonkin matkan päähän Maxi Magasinetista 
on alettu rakentaa rautatieasemaa, jotta halpahalliin saataisiin asiakkaita ympäristöystävällisesti. 
Asemarakennus rakennetaan vaaleista laudoista. 

Syyskuun 11 terrori-iskujen jälkeen Anders päätti ostaa pohjois-ruotsalaiselta turva-alan yritys 
Tryggumilta täyspalvelut johon kuuluu muun muassa henkilökohtainen ja tekninen vartiointi. 
Heti kun Valter oli saanut tietää isän valinnasta, niin silloin hän meni kuohuksissaan isän kartanolle 
päpättämään: ”Pappa varför, miksi valitsit tuon mafiayrityksen?” johon Anders murahti:
"Fan, helvete pojke, tuollainen kielenkäyttö vie sinut vielä vankilaan. Kyllä saat hyväksyä Tryggumin!"
Valter vihaa Tryggumia yli kaiken. Joka kerta kun kaupungilla hän näkee yrityksen autoja, niin silloin 
automaattisesti hänen etusormensa nousee pystyyn. Joskus Tryggumin vartijat ovat lähteneet hänen 
perään jotta saisivat selityksen moiseen keskisormen näyttöön mutta Valter ei missään nimessä halua 
sanoa sanaakaan Tryggumin retkuille kuten hän heitä itse mielessään kutsuu. 
Muiden vartiointiyhtiöiden vartioiden kanssa hän saattaa jutellakin, muttei kuitenkaan tälle Pohjois-
Ruotsin ja Norjan suurimmalle vartiointialan yrityksen ukkojen kanssa. Östersundin kaupungintalolla 
ollessa Valter oli vähällä rakastua erääseen naispuoliseen vartijaan mutta ihastumisprosessia häiritsi 
Tryggumin logo, jossa on vaaka-asennossa kolme pallukkaa. Valter on lukenut netistä, että logon 
pallukat symbolisoivat pohjoisen lakkoja. Valterin mielestä Tryggum tällä lailla raiskaa hyvän marjan. 
Häntä kävi sääliksi tyttörukka joka hänen mielestä on Tryggumin uhri. Tietenkään hän ei sanonut 
ääneen ajatuksiaan. 
Lukemattomia kertoja Valter on saanut juosta korttelien sisäpihojen läpi Tryggum vartioita karkuun. 
Hänen onneksi Ruotsin vartijat eivät ole aseistettuja tai muuten hänen jalka muistuttaisi reikäjuustoa.

Valter lähti vihoissaan isän luota ajamaan kohti Ystadia. Kotoa hän soitti norjalaiselle vartiointiyhtiö 
Hök A/s:lle, että voisivatko he ostaa Tryggumin ja samalla yhtiö pääsisi kertaheitolla Pohjois-Ruotsin 
markkinoille. Hökin pääkonttori sijaitsee Trondheimissa. Hökin pääjohtaja kiitti vinkistä, muttei oikein 
uskalla ostaa näin isoa yhtiötä koska silloin kilpailuviranomaiset olisivat heti kimpussa.

Puhelun jälkeen Valter hieroi käsiään yhteen ja hoki: ”Yes, Yes, Yes!”, vaikkei yritysostosta ole 
varmuutta mutta hän riemuitsi omalle rohkeudelle. Hänestä on tullut melkoinen ideariihi. Hän itse aikoo 
ostaa vartiointipalveluita pieniltä vartiointiyhtiöiltä. Hän ei myöskään luota toiseen ruotsalaiseen 
vartiointiyhtiöön nimeltä Securitas koska on kuullut firman kavaltaneen pankkiautomaattirahoja joskus 
80-luvulla eikä vieläkään poliisit ole selvittänyt juttua koska viranomaiset sokeasti luottaa tähän 
dominoivaan turva-alanyritykseen. Hän toivoo hartaasti, että Securitas ja Tryggum menisivät 
konkurssiin tai joku toinen firma ostaisi paskat. Hänellä itsellä ei ole tarpeeksi rahaa ostaa tällaisia 
suuryhtiöitä. Jos hänellä olisi siihen vara, niin silloin hän poimisi rusinat pullasta ja loput polkaisisi 
historian suonsilmäkkeeseen. Nimet hän rekisteröisi niin, ettei kukaan niitä enää alkaisi käyttää.



Joka päivä kello kahdeksan alkaa painajien työt, jolloin ensimmäiseksi Leonard tapaa ottaa sisälle 
postilaatikot, jotka postiauto on jättänyt. Iltapäivällä hän vetää pitkävartisella koukulla lähtevät 
postilaatikot lastauslaiturille. 
Joka kerta kun Valter käy halpahallilla, niin silloin he vitsailevat vanhan kaavan mukaan. Tätä nykyään 
hän käy harvemmin koska Per-Gösta on juuri aloittanut kaupparatsuna. Hän vie myös tavaraa Valterin 
ja Noran huutokauppakamarillekin. Maxi Magasinetistä hän hakee huutokaupattavaksi tavaroita jotka 
eivät ole menneet kaupaksi.

Moneen kuukauteen Valter ei ole soittanut kitaraa trollhättanilaisella taukopaikalla koska hänellä on 
paljon puuhaa huutokauppansa parissa. Hän on kyllästynyt kitaraansa ja möi sen huutokaupassa 
kertoen, että se on soinut Trollhättanissa Peter Lemarcin laulumailla. Kitaran hinta nousi tuhansiin 
kruunuihin. 
 
Viikkoa ennen joulua Roy Lily palasi takaisin Östersundin kaupungintalolle. Vihdoinkin Leonardille 
koitti todellinen paratiisi kun ei enää tarvitse kuunnella Royn ainaisia metsästys- ja kalastusjuttuja.
Östersundin kaupungin kiinteistöpäällikkö Kristian huokasi helpotuksesta kun vihdoinkin kaupungintalo 
sai painajan. Tämä vuosi on ollut todella raskasta hänelle koska ylemmät esimiehet ovat ärhennelleet, 
että painajapulaan pitäisi löytyä pikainen ratkaisu. Nyt se ratkaisu on tullut. 
Kristian yritti houkutella Leonardiakin palaamaan mutta tämä ei halua takaisin koska häntä ottaa pattiin 
muutama henkilö kaupungintalolla joista neljä ovat Roy, Johan, siivouskonsulentti Bill ja juristi 
Susanna. Nyt herra Lövsal on täysin yksinään halpahallin kopiointihuoneessa josta hän on todella 
iloinen kun vihdoinkin hänelle on suotu täydellinen työrauha. 
Anders lupasi etsiä toisen painajan, jotta Leonard voisi ottaa vapaata silloin kun sitä tarvitsee. Lisäksi 
hän sai palkankorotuksen koska on hyvin ahkera ja ammattitaitoinen. 

Hallonbossa käydessään Valter tapaa auttaa Leonardia muun muassa rei'ittämisessä sekä 
nitomisessa. Joka kerta Leonard naurahtaa kun Valter saapuu kopiointihuoneeseen: ”Nu blommar det 
i vassen, du är en klippa!” johon Valter: ”Äh, sinäkin olet mestari!” johon Leonard vakiona naurahtaa: 
”Haluatko lainata rahaa kun tuolla lailla kehut?” ja nauraa makeasti. Monesti Valter kutsuu Leonardia 
universumiksi, jolloin tämä pistää paremmaksi: ”Siinä tapauksessa sä olet musta-aukko eli 
ruskeanreiänritari!” ja nauraa makeasti. Valterilla ja Leonardilla on erikoinen huumorintaju ja he ovat 
todellinen Dream Team. Heidän vitsailu voi kuulostaa ulkopuolisesta erittäin härskiltä ja lapselliselta. 
Tämän vuoksi he vitsailevat ainoastaan kun ovat kahdestaan. 

Marraskuun lopulla Valter sai tietokoneviruksen koska hänellä ei ole minkäänlaista 
virustorjuntaohjelmaa, ja se johtuu ohjelmien korkeasta hinnasta vaikka hän onkin varakkaan miehen 
poika ja erittäin saita. 
Kaikenkukkuraksi hänen sähköpostiohjelman esikatselutoiminto on käytössä eli kaikki viestit aukeavat 
automaattisesti, jolloin viruksetkin aktivoituvat. BadTrans -virusmato lähti silmänräpäyksessä jokaiseen 
osoitekirjassa olevaan osoitteeseen, joiden joukossa muun muassa pikkusisko Vivianne sekä 
Östersundin kaupungintalon kiinteistöpäällikkö Kristian Karlsson. Onneksi heillä on ajan tasalla oleva 
virusohjelma eikä virus tehnyt mitään vahinkoa. He ilmoittivat Valterille, että tämän osoitteesta tuli 
virus. Tämä oli melkoinen yllätys Valterille koska tämä on aliarvioinut virusvaaraa; eihän sellaiset 
minun koneelleni pääse. 
Virus iski myös Maxi Magasinetin tietokoneisiin. Onneksi Vivianne on melkoinen bittinikkari ja onnistui 
poistamaan viruksen. Tämän uroteon jälkeen hän sai tehtäväkseen päivittää firman virusturvaohjelmat 
sekä sai kunnian päivittää halpahallin kotisivua, joka on osoitteessa www.maximagasinet.se. Sivulla 
lukee ruotsiksi, norjaksi sekä englanniksi. Kun valitsee kieleksi norja, niin silloin hinnat muuttuvat 
Norjan kruunuiksi. Englanninkielellä hinnat muuttuvat eurohinnoiksi.  

Jouluaattona Valter ja Vivianne kokoontuivat isän kartanoon viettämään perinteistä joulua. 
Valter sai pikkusiskoltaan upouuden tietokoneen koska tällähän on ollut ongelmia tietokoneen kanssa. 
Lahja tuli täytenä yllätyksenä. Hän odotti ainoastaan virusturvaohjelmaa mutta saikin todellisen 
tehomikron jossa on CD:n polttaja sekä hyvin suuri kiintolevy. Koneessa on Windows 98, jonka 
Vivianne päivitti uusimman Windows XP:n jossa on muun muassa etätukitoiminto eli pikkusisko voi 
auttaa Hallonbosta käsin. Vivianne työskentelee isän halpahallin konttorissa kirjanpidon parissa. 

Valterille tuli vain yksi uusi ongelma; skanneri ei toimi XP:n alaisuudessa. Kuvanlukijan hän osti 
muutama vuosi sitten jolloin vielä Windows 95 oli kova sana mutta XP ei tue vanhoja skannereita. 



Ei auttanut muu kuin ostaa uusi skanneri. Hän osti monitoimikoneen, jossa on skanneri-kopiokone-
tulostin. Laitteesta on hyötyä huutokaupan esitteiden teossa, sillä Leonard ei millään ehdi painaa 
monen firman mainoslehtisiä. 

Jouluaattona Nora oli omien vanhempiensa parissa.
Uudenvuodenaattona Valter ja Nora olivat Ystadin satamassa, jossa laivavarustamo Brand Line 
järjesti mahtavan ilotulituksen uuden eurovaluutan kunniaksi. Valter toivoo hartaasti, että Ruotsikin 
ottaisi eurot käyttöön. Nora on maltillisempi ja on katsotaan linjalla. 
Valter on tutustunut euron valuuttakursseihin, että kuinka muunnetaan kruunut euroiksi ja päinvastoin. 
Valuutanmuunto on helppoa, sillä kruunusummasta pitää poistaa yksi nolla niin, silloin tulee 
eurosumma.


