
Vuosi 2028 
Eräänä kauniina keväisenä päivänä Tom Brasa ajaa tumman sinisellä Hyundai farmariautollaan kohti 
Ystadin keskustaa tapaamaan erästä vaaleatukkaista ihanaa tyttöä nimeltä  
Jenna Björklund. Tom asuu kaupungin itäpuolella olevassa Älgmon pitäjässä, joka on melkein 
kasvanut Ystadiin kiinni. Älgmon kasvu on Tomin vanhempien ansiota. He omistavat 
huutokauppakamarin, joka on houkutellut asukkaita Älgmon pitäjään, joka kuuluu Ystadin kaupunkiin.  
 
Tomi ja Jenna tapasivat toisensa Lundbergin sisäoppilaitoksessa. Heillä ei ole aavistustakaan, että he 
ovat sisarpuolia. Vuonna 2001 Tomin isä teki salaisen lapsen serkkunsa Jennien kanssa vaikka tämä 
oli jo silloin parisuhteessa Daniel Björklundin kanssa. Jennie on väittänyt tyttärelleen, että isä olisi 
Daniel.  
Vuoden 2001 syksyllä Valter tapasi Noran. Muutaman vuoden kuluttua heille syntyi poikalapsi eli Tom. 
Norakaan ei tiedä, ettei Jennan isä olekaan Daniel vaan hänen ukkonsa.  
 
Tom pysäköi auton Ystadin Brand Linen terminaalin edustalle. Jenna on töissä terminaalin kahvilassa. 
He ovat sopineet treffit terminaalin kahvilaan; Jennan työskennellessä hän voi rupatella Tomin kanssa.  
 
Terminaalin ala-aulassa olevasta kioskista Tom ostaa sinisen suklaalevyn jotta olisi jotain hyvää 
naposteltavaa ihanan Jennan kanssa.  
Sitten hän nousee liukuportaat ylös toiseen kerrokseen, jossa on pieni kahvila, jossa Jenna 
työskentelee. Hänen työvuoronsa päättyy pian eli töiden jälkeen he aikovat käydä Sassnitzin 
miniristeilyllä.  
Tom menee suoraan kahvilantiskille ja ottaa puunvärisen tarjottimen ja sen päälle suuren valkoisen 
kahvikupin. Tom muistaa isän kummallisen tarinan tällaisista suurista valkoisista kahvikupeista, että 
niissä on hänen mielestä kummallinen sivumaku, ihan kuin purisi sairaalan sängyn kumiratasta.  
Lasikaapista Tom ottaa kaksi Berliinin-munkkia ja sitten automaatista kaataa kahvia kuppeihin, sitten 
toisesta automaatista tilkkasen maitoa.  
Sitten hän siirtyy kassan kohdalle. Kassakoneen takana seisookin vaaleatukkainen ihana Jenna 
Björklund. Jenna sanoo, ettei tarvitse maksaa, sillä hän tarjoaa. Hän laittaa lompakostaan satasen 
kassalippaaseen. Tom kiittää ja lupaa tarjota seuraavalla kerralla.  
Sitten Tom menee tarjottimen kanssa kahvilan toiseen päähän ja istuutuu mukavaan punaiseen 
tekonahkaiseen nojatuoliin. Nojatuolin edessä on pieni pöytä, joka vieressä on kaksi samanlaista 
nojatuolia. Seinän vieressä on pitkulainen matala hylly, jossa on Brand Linen hinnastoja sekä 
muutama virsikirja.  
Kahvilassa ei ole muita ihmisiä eli Jenna pystyy tulemaan kahvittelemaan. Kohta hänen työvuoronsa 
päättyy, jolloin tulee seuraavassa työvuorossa oleva duunari, joka on muuan Uno Tuppbo. Muutama 
vuosi sitten hän muutti vaimonsa Nina Teglbjergin kanssa Tanskan Hjörringistä Ystadiin kun olivat 
kuulleet Brand Linen hyvistä palkoista. Nina on töissä terminaalin lippuluukulla.  
Tunnin kuluttua tulee laiva Hangosta Sassnitziin, joka poikkeaa täällä Ystadissa.  
 
Kahvitellessa Tom ja Jenna pelaavat Candy Crush peliä. Tom on erittäin hyvä kyseisessä 
matkapuhelinpelissä kun taas Jenna on huono. Nyt Tom auttaa häntä selvittää todella kinkkisen tason, 
jossa on paljon aikapommeja. Lopulta Tom selvittää tason, jolloin he tekevät yläfemmat.  
 
Kahvin jälkeen Jenna käy henkilöstötiloissa pukemassa kotivaatteet ja leimaa kellokortin. Juuri silloin 
Uno ja Nina tulevat. He vaihtavat pari sanaa ja sitten Jenna sanoo hej doot. Jenna menee Tomin 
luokse, joka odottaa terminaalin odotustiloissa liukuportaiden yläpäässä.  
Pian saapuu Brand Linen laiva nimeltä M/s Raymond. Laiva on vitivalkoinen jonka savupiipussa on 
sininen B-kirjain logo.  
 
Tom ja Jenna ostavat laivalipun. He valitsevat halvimman hytin. Jenna saa pienen työntekijä 
alennuksen. 
Puolen tunninkuluttua alkaa lastaus. He astuvat laivaan.  
Laivan sisääntuloaulassa he kysyvät missä päin laivaa on hyttinumero 1111. Hyttiemäntä neuvoo 
kannelle yksi, joka on autokannen alapuolella. Tom ei oikein pidä autokannen alapuolella olevista 
hyteistä koska silloin koko ajan mielessä pyörii autolautta Estonia, joka upposi useita vuosia ennen 
Tomin ja Jennan syntymää mutta ovat kuulleet ja lukeneet paljon Estoniasta. Tällä kertaa Tomia ei 
pelota koska rakas Jenna on läsnä.  



He menevät kullanvärisellä hissillä alimmalle kannelle. Hissin kovaäänisestä tulvii kauniita säveliä niin, 
että he todenteolla rakastuvat toisiinsa tietämättään, että ovat puolisisaria.  
Kun hissinovi avauduttua, niin silloin he etsivät hyttinumero 1111, joka lopulta löytyykin.  
Hytin vasemmassa nurkassa on vessa ja suihku. Hytti on yllättävän viihtyisä vaikka se on halvin 
mahdollinen ja autokannen alapuolella.  
Hytinoven vastakkaisella seinällä on kerrossänky, jonka vieressä on savunvärinen lasipöytä, jonka 
vieressä on selkänojaton kangaspalli.  
Tom ja Jenna istuutuivat alapetille ja alkoivat kiihkeästi suudella. Siitä tuli pitkä suudelma, ja vaatteet 
hupenivat. Pian he olivat pikkuhousuisillaan. He tunsivat kuuluvansa toisilleen eikä kumpikaan 
osannut aavistaakaan, että ovat puolisisaruksia eivätkä koskaan tule tietämään koska Tomin isä Valter 
on naimisissa Noransa kanssa ja Jennan äiti Jennie on naimisissa Danielinsa kanssa. Valter omistaa 
Noran kanssa huutokauppakamarin ja sen vuoksi hänen ei kannata paljastaa totuutta Jennan isästä.  
 
Illalla Tom ja Jenna tanssivat laivan yökerhossa. Jenna tilasi drinkkilistalta Arthur’s Special nimistä 
juomaa. Sitten heidän luokse tuli punaiseen huppariin pukeutunut taikuri joka taikoi tulenlieskat 
lompakostaan, jonka jälkeen kysyi Tomilta: ”It’s your wife?” ja osoitti Jennaa, johon Tom nyökkäsi: 
”Yes, in future!” Jenna naurahti: ”Toivottavasti lähitulevaisuudessa!” Sitten he menivät tanssimaan. He 
tanssivat poski poskea vasten. He ovat umpirakastuneita.  
Sitten he kävivät laivan viinimyymälässä ostamassa pullon eksoottista Salmiakki Koskenkorvaa josta 
he ovat kuulleet puhuttavan, muttei koskaan ole tullut maisteltua.  
Sitten he menivät hyttiin rakastelemaan. He keinuivat aivan ilkosillaan toistensa päällä. He keinuivat 
niin, etteivät tunteneet kun laivakin hieman keinui. Välillä he joivat Koskenkorvan mustaa viinaa. 
Heistä juoma on erittäin hyvänmakuista, vaarallisen hyvää koska sehän on viinaa eli helposti tulee 
juotua itsensä humalaan. He juopuivat niin, että nukahtivat toisestansa kainaloon.  
He heräsivät muutaman tunnin kuluttua kuulutukseen, että laiva on saapumassa Sassnitziin. He olivat 
sen verran humalassa, etteivät kyenneet poistumaan laivasta vaan jatkoivat rakastelemista. Onneksi 
he olivat varanneet myös paluumatkan samassa hytissä eli heillä ei ole kiire mihinkään.  
He nukahtivat uudestaan ja heräsivät aamulla kello seitsemän, jolloin he pukeutuivat ja menivät 
aamiaiselle laivan kahvilaan, joka on nimetty laivan mukaan Café Ray:ksi.   
He keskustelivat mahdollisesta raskaaksi tulemisesta, ja heillä ei ole mitään sitä vastaan. Tom tuntee 
nahoissaan, että Jenna on se oikea eikä osaa aavistaakaan, että tyttö onkin puolisisko. Myös Jenna 
on vakuuttunut, että Tom on hänen elämänsä prinssi.  
Tunnin kuluttua laiva saapui Ystadiin. Yöllä laiva kulkee hitaammin, jotta matkustajat saisivat nukuttua. 
Laiva kiersi Bornholmin saaren.  
 
Sisääntuloaulasta he siirtyivät maihin ja sitten Tom kyyditsi Jennan kotiinsa. He päättivät muuttaa 
yhteen. Ainoana huonona puolena on asumistuen menettäminen mutta mitäpä siitä kun on rakkautta. 
Tomin isä on aina luvannut avustaa poikaansa eri hankinnoissa.  
 
Kotona Jenna sanoi vanhemmilleen, että hän on löytänyt elämänsä miehen, erään huutokauppiaan 
pojan. Jennie kysyi pojan nimeä. Heti kun tyttö oli vastannut, että hän on eräs Tom Brasa, niin silloin 
Jennie hätkähti; sehän on hänen serkun poika ja Jennahan on hänen ja Valterin yhteinen salainen 
lapsi. Jennie ei halua eikä uskalla paljastaa totuutta koska silloin Daniel ilmiselvästi jättäisi hänet jos 
tulisi ilmi, ettei hän olekaan Jennan isä. Miten kävisi Valterin ja Noran menestyksekkään 
huutokauppakamarin? He molemmat omistavat yhtiöstä puolet. Jenniellä ei ole sydäntä sotkea asioita. 
Ehkä on sittenkin hyvä jos tietämättään sukulaisuudesta Jenna ja Tom olisivat yhdessä, ajatteli Jennie 
Brasa. Hän ajatteli, että hän ja Valterkin ovat sukulaisia eikä käynyt lainkaan kun saivat Jennan. 
Jennie örähti hieman jotta totuusajatus menisi pois. Hän yrittää väittää itselleen, että Jennan isä on 
Daniel eikä kukaan muu.  
  
Samaan aikaan Tom kertoi isälleen, että on tavannut sen oikean, erään Jenna Björklundin. Myös 
Valter hätkähti kun muisti serkkutytön kanssa siittämän tyttären. Hänkään ei voi asialle mitään koska 
ei halua aiheuttaa sotkua. Varmasti Nora veisi koko huutokaupan jos saisi tietää totuuden. Valterin ei 
auta muu kuin hyväksyä poikansa seurustelu tämän sisarpuolen kanssa.  
Tom asuu vanhempiensa naapuritalossa. Siellä on hyvästi tilaa Jennalle. Tom on töissä 
vanhempiensa yrityksessä ekonomistina. Tom on erittäin hyvä laskennossa.  
 
Kuukauden kuluttua Jenna muutti Älgmon pitäjään Tomin luokse. He menivät kihloihin ja he 
suunnittelevat naimisiin menoa vuoden kuluttua Juhannuksena.  
 



Vuoden 2029 alussa Tomille ja Jennalle syntyi potrapoika. Lapsesta ei näy päällepäin, että olisi 
sisäsiittoinen ja sehän on parempi kuin sata jänistä, kuten Valter ja Jennie ovat itse mielessään 
ajatelleet. He eivät koskaan aio paljastaa totuutta. Totuuden he aikovat viedä hautaan. Ihan lapsen isä 
ja äitikin sisäsiittoinen, So What, kuten Brasan serkukset ovat ajatelleet. Kahden kesken he ovat 
keskustelleet asiasta ja päättäneet pitää asian salassa. Kaikkea ei ole hyvä tietää.  
 
Pojan Tom ja Jenna kastoivat Bengt Brasaksi. Joka tapauksessa nyt huutokaupalla on perijä kun 
Valterista ja Jennasta aika jättää. Pikku Bengt tulee myös perimään ukinukin halpahallin kaukaisessa 
Hallonbossa.  
 
Anders Brasakaan ei osaa aavistaakaan, että Jenna on pojan siittämä. Hän olettaa tytön olevan 
veljentyttären ja Danielin tytär.  
Muutama vuosi sitten Anders on tavannut ihanan naisen nimeltä Erika Bollenmyrin, jota hän tapaa 
kutsua Erkuksi sekä Bolleniksi. Erika on silmälasipäinen ruipelomainen puolipitkä naikkonen. 
Ulkonäöltään Erika muistuttaa tyypillistä kansakouluopettajaa.  
Erikalla ja Andersilla on melkoinen ikäero, sillä Erika on kolmissakymmenissä ja Anders on jo 
seitsemänkymmenen paremmalla puolella, silti he tuntevat vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Joka 
kerta kun Anders kutsuu Erikaa Erkuksi, niin silloin tämä oikein juoksee kutittelemaan.  
Erika auttaa miestään halpahallin konttorissa. Erikan toivomuksesta halpahalliin palkattiin hänen 
ystävätär Elin Stigen, jota Anders kutsuu liikanimellä Ello. Erika tapaa vitsailla, että Ercku ja Ello ovat 
taivaassa ja he ovat vain Erika ja Elin eikä mitään muita. Elinistä Anders on hassu kun tämä aina 
keksii tällaisia hassuja liikanimiä. Kerran lounasaikaan syönnin jälkeen kun Anders istui näiden kahden 
naisen välissä, niin silloin hän sai kunnian pidellä heitä käsistä. Hänestä tuntui ihanalta kun Elin 
kutitteli kämmenestä. Tunteen hän salasi koska hänhän on kihloissa Erikan kanssa.  
Andersilla ja Erikalla on tarkoitus mennä naimisiin. Erikaa kiihottaa ukon ruskea kokoparta ja Andersia 
himottaa Erikan etunimi sekä tämän vekkulimaisuus.  
Heti kun Anders ja Erika saivat tietää, että Tom ja Jenna menevät naimisiin ensi Juhannuksena, niin 
hekin päättivät mennä samaan aikaan ja ehdottivat Hallonbon uutta tuomiokirkkoa. Kirkko on 
rakennettu muutama vuosi sitten. Hallonbo sai kaupunkioikeudet vuonna 2016 vaikka Ruotsissa on 
liikaa kuntia. Hallonbosta tehtiin Ruotsin kokeilukunta jossa tullaan kokeilemaan erilaisia 
yhteiskuntamalleja, ennen kuin niitä sovelletaan muihin kaupunkeihin. Hallonbossa on jopa kaksi 
valuttaa; Ruotsin kruunu sekä euro.  
Hallonbon tuomiokirkko on valkoinen puukirkko, joka sijaitsee aivan ydinkeskustassa 
Nordensgatanilla. Andersin halpahallille näkyy kirkontorni. Välissä on muutama kortteli sekä rautatie.  
Hallonbo on nopeasti kasvanut kaupungin mittoihin. Koillisessa on Hallonbon lentokenttä, josta menee 
Suomen ruotsalaisen Ray Palosen lentokoneet Hallonbon Suomen ystäväkunta Vattulaan.  
Hallonbon kaupungintalo on torin ja Nordensgatanin välissä. Kaupungintalo on punaruskeatiilinen 
kaksikerroksinen laajalle levittäytynyt rakennus. Torin puolella on anonyymipatsas, jolla on 
neutraalihymy. Patsaan vieressä on keltainen puurakennus, jossa on kaupunginteatteri.  
 
Kului vuosi ja on Juhannus. Hallonbon tuomiokirkossa on kaksoishäät; Tom ja Jenna sekä Anders ja 
Erika. Valter ja Nora antoivat Andersille ja Erikalle häälahjaksi valkoisen Opelin, jonka kyljessä lukee 
vaaleanpunaisella morsiamen nimi. Erika ihastui omaan nimikkoautoon. Auton peräluukkuun on 
kirjoitettu vaaleanpunaisilla kaunokirjaimilla; Anders och Erika Brasa.  
Valter ja Nora antoivat pojalle ja Jennalle häälahjaksi kesämökin pienestä saaresta Ystadin 
ulkopuolella. Saari on aiemmin kuulunut Ruotsin puolustusvoimille mutta se myytiin, jotta valtio saisi 
rahaa valtionvelan maksuun.  
Tom ja Jenna ilahtuivat ikihyviksi. Nyt heillä on oma saari, jonne he päättivät muuttaa asumaan, sillä 
saaresta on lyhyt venematka Brand Linen satamaan eli Jennalle tuli lyhyt työmatka.  
Saaren he päättivät nimetä Brasöksi. Heidän pikku Bengt sen kuin kasvaa ja suhisee.   


