
Vuosi 2029, Ystadin ulkopuolella olevalla pienellä Brasön yksityissaarella. 
Huoneessa on hämärää. Punaiset verhot ovat ikkunan edessä. Valot on sammutettu.  
Radio Mix Megapol soittaa hittimusiikkia. Mielikuvat pyörivät Jenna Björklundin päässä. Avioliitto. 
Tavallista perhe-elämää ja halua muuttaa todellisuutta. Ei mitään salaisuuksia enää. On pitkä 
hiljaisuus. Huutava hiljaisuus kunnes radiosta kuuluu: ”och nu spelar vi låten Once upon a tale, an 
Ugly Duckling, lost in verse, och du lyssnar på Radio Mix Megapol!" Sävelmä tarttuu Jennan päähän 
kuin häkä. Hän ajattelee itsekseen: "Jag? Kertooko se minusta? Oon ruma, miksi se ei kertoisi? En 
kaipaa enää ketään, en sinuakaan, jota rakastin tai rakastan yhä. Mutta silti hymysi lämmittää minua, 
vaikka sitä katsellessani en voi katsoa enää. En voi sulkea silmiäni sinulta. Pimeys syö minut. Pahat 
henget hyökkäävät kuin sika limppuun jos sellaisia paholaisia ylipäätään on olemassa. En osaa 
puolustautua. Auta minua rakkain! Olenko sinulle vain ilmaa sittenkin? Nujerrun pahan alle. Voi, miksi 
minä? Kuolemastako minun täytyisi löytää onneni? Ei kai sentään! Silloin olisin jeeveli, mutta eihän 
jeeveleitä ole olemassakaan. Tajuan olevani hullunmyllyssä keskellä seosta. Haluan juosta kuvasi luo, 
jota en koskaan voi saavuttaa. Tämä on helvetti, mutta eihän helvettiä ole olemassa. En voi saada 
mitä haluan, mitä himoitsen. Jos hyppään pois kuin jänis, loppu on pelkkää odotusta."  
Tällaisia ajatuksia pyörii vaaleatukkaisen Jennan päässä. Hän on juuri löytänyt puoliveljensä Tomin 
kokaiinipussin sohvatyynyn alta, ja sitten kaatoi jauheen ruskealle olohuoneenpöydälle ja nuuhkaisi 
muutaman kerran, ja silloin hän tunsi olonsa kummallisen leppoisaksi ja eikä aikaakaan kun päähän 
tuli tällaisia kummallisia ajatuksia. Jokainen radiosta tuleva sana jää pyörimään hänen mieleensä.  
 
Tom oli kätkenyt kokaiinipussin sohvatyynyn alle, ettei vaimo sitä löytäisi ja ihmettelisi. He eivät tiedä, 
että ovat puolisisaria. Tomin isä ja hänen serkkunsa Jennie saivat Jennan vuonna 2001 vaikka jo 
silloin Jenna oli parisuhteessa Danielinsa kanssa ja pian myös Valter, joka on Tomin isä, tapasi 
Noransa. Valter ja Jennie päättivät pitää vanhemmuutensa salassa. Jennie väittää Danielille, että tyttö 
olisi hänen eikä Danielilla ole muuta mahdollisuutta kuin uskoa, sillä he ovat harrastaneet paljon 
seksiä, myös raskauden aikana. Valterin on helpompi vaieta isyydestä koska siittämisen aikaan hän ja 
Nora eivät vielä olleet tavanneet. Tänä vuonna Tom ja Jenna tapasivat toisensa ja rakastuivat 
tietämättään sukulaisuudesta ja saivat lapsen, pienen Bengt-pojan. Heti kun Jennie ja Valter saivat 
tämän tietää, niin silloin he päättivät entisestään pitää kaiken salassa ja viedä salaisuuden mukanaan 
hautaan. Varsinkin Valterilla olisi paljon menetettävää jos totuus tulisi ilmi, sillä hän omistaa Noran 
kanssa huutokauppakamarin pienessä maalaispitäjässä Ystadin itäpuolella.  
Tom tapaa auttaa isän huutokauppakamarissa isän palkkaaman Mark Utterin kanssa.  
Tässä päivänä eräänä Tom löysi huutokaupan portilla olevasta vessamoduulista kokaiinipussin, joka 
oli kätketty vessanpytyn taakse. Ilmeisesti huumediileri oli kätkenyt sen ostajaa varten, ettei tarvitse 
ottaa riskiä ja myydä sitä kasvotusten. Tom inhoaa huumeita ja päätti viedä sen poliisille mutta ensin 
tehdä pieniä kokeita kun on uteliastuutti, kuten hänen ukkinsa tapaa sanoa. Tom piilotti kokaiinipussin 
sohvatyynyjen alle, ettei rakas Jenna sitä löytäisi. Jenna saattaisi luulla sen kuuluvan Tomille vaikka 
sisimmässään tietää, ettei tämä ole mikään narkkari. Jennakaan ei aiemmin ole käyttänyt huumeita 
mutta nyt päätti uteliaisuuttaan nuuhkaista pari kertaa. Kokaiini sattui olemaan erittäin vahvaa, joka 
hetkessä vaikuttaa kehoon. Oli tosi hullua mennä nuuhkaisemaan kokaiinia koska makuuhuoneessa 
pikkuinen Bengt poika uinuu tietämättään äidin huumesekoilusta.  
 
Yhtäkkiä ovikello soi. Jenna ei reagoi ovikellon ääneen ja alkaa vain hokea ovikellon ääntä. Oven 
takana seisoo Tom, joka ihmettelee kun Jenna ei avaa ovea, siispä hän menee sisälle omilla avaimilla. 
Heillä on tapana kotiin tullessa soittaa ovikelloa, ettei toinen säikähdä.  
Olohuoneessa Tom näkee kokaiinipussinsa lojuvan pöydällä ja vaimo sekoilee sohvalla. 
Hän kysyy: "Vad är med dig?" johon Jenna: ”Nuuhkaise tuota pölyä tuossa pöydällä, Uuuuh!” johon 
Tom: ”Så roligt ska vi inte ha!” ja ottaa olohuoneen nurkassa olevan paperikorin ja lakaisee kokaiinit 
siihen. Hän ajattelee, ettei nyt pysty viedä poliisille kun huume on levitetty ja sotkettu. Pääasiahan on, 
ettei varsinainen huumeidenkäyttäjä saanut kamojaan. Hän aikoo kertoa vaimolleen heti kun tämä on 
selviytynyt huumevaikutuksesta. Hän taluttaa vaimonsa makuuhuoneeseen nukkumaan, sillä onhan jo 
alkuilta, ihan sama mennä nukkumaan. Jenna nukahtaa heti. Tom katsoo alkuillan uutislähetyksen ja 
sitten menee pehkuihin.  
 
Tom herää aamuyöstä ja herättää Jennan hellällä suudelmalla: ”Miten on vointi?” Jenna on sen verran 
toipunut, että pystyy jo paremmin ajattelemaan selkeästi mutta hieman viluttaa. Tom kertoo, että hän 
on erehdyksissä mennyt nuuhkimaan kokaiinia jonka hän oli löytänyt huutokauppakamarin vessasta. 
Oli tarkoitus viedä kamat poliisille mutta ensin oli tarkoitus tutkia kamaa. Nyt sitä ei voi viedä poliisille 
kun siinä voi olla Jennan DNA:ta. Parempi heittää kamat roskiin. Jenna on samaa mieltä ja pyytää 
anteeksi kun oli mennyt nuuhkimaan uteliaisuuttaan kamoja, johon Tom vastasi: 



”Minäkin olisin tehnyt samoin eli oli tarkoitus vain hieman nuuhkaista, jotta saisin tietää miltä se tuntuu 
ja nyt sä voit kertoa miltä tuntui olla kokaiinin vaikutuksen alaisena…” johon Jenna: ”Juu, tuli ihan 
dorka olo ja kaikki äänet tarttuivat päähän ja tunsin itseni levottomaksi, Fy fan vilken känsla!”  
Sitten he jatkavat nukkumista aamuun ja sitten aamukahvin jälkeen siivosivat loput kokaiinipölyt 
olohuoneen pöydältä. Paperikorin he tyhjensivät biojätteisiin.  
Onneksi Bengt nukkui niin, ettei tiennyt mitään äidin sekoilusta. Jos olisi ollut hereillä ja nähnyt, niin 
tuskinpa muutaman kuukauden ikäinen vauva olisi ymmärtänyt mitä äiti siinä nuuhkii.  
 
Vähän myöhemmin Tom kaivaa povitaskustaan matkapuhelimen ja soittaa isälleen Valterille: 
”Tjena, mä tässä, hehhee, mitä sanoisit miesten illasta siellä Älgmossa?” Valter innostuu ideasta:  
”Juu varför inte, milloin oot ajatellut?” Tom miettii hetkisen ja sitten vastaa: ”Vaikkapa nyt perjantaina 
heti huutokaupan jälkeen.” Huutokauppakamari on auki perjantaisin iltapäivisin. Ensin Valter aloittaa 
kuparipannuista ja sitten siirtyy muihin tavaroihin. Kuparipannuissa on hänen ja Noran nimikirjoitus.  
Nyt Tom ehdottaa äijäiltaa huutokaupan kahvilaan. Sillä välin äiti voisi pitää akkojen iltaa Danielin 
tukkuvarastolla. Muutama vuosi sitten hän osti tukkufirman itselleen kun sen edellinen omistaja meni 
vararikkoon kun ei osannut keskittyä oikeisiin tuotteisiin vaan osti ja osti ties mitä. Valter ja Nora 
yrittivät auttaa myymällä prosenttiostoksella eli puolet myyntisummasta tukkuvaraston omistajalle. 
Tämäkään ei paljoa auttanut kun kyseisistä tuotteista ei saanut paljoa rahaa.  
Daniel Björklund tuli pelastavana enkelinä ja osti tukkuvaraston ja samalla varmisti oman 
työpaikkansa. Tukkuvaraston entinen nimi oli Oscars Camping & butikservice. Daniel nimesi firman 
uudelleen Grosskontor AB:ksi, jossa hän myy erikoistuotteita vähittäiskauppoihin. 
 
Jenna voisi osallistua akkailtaan. Tom ja pikku Bengt osallistuvat äijäiltaan, vaikkei vauva vielä 
paljoakaan ymmärrä äijistä ja akoista mutta sivukorvalla saa kuunnella ukkojen naurua. Tom haluaa 
olla tasa-arvoinen ja olla lapsen kanssa niin paljon kuin mahdollista jotta äiti voisi tuulettua.  
 
Tomin ja Jennan huvila sijaitsee Ystadin eteläkärjessä olevalla pienellä saarella, jonka he saivat 
häälahjaksi juhannuksena. Saaren he itse nimesivät sukunimensä mukaan Brasöksi. Se onkin 
tunnelmallinen nimi sillä Brasön tarkoittaa suomeksi nuotiosaarta eli Tomin sukunimi tarkoittaa 
nuotiota. Jennan sukunimi on Björklund. Hän olettaa, että Daniel olisi isä vaikka näin ei todellakaan 
ole vaan hänen isänsä on sama kuin Tomilla eli Valter. Tämä on Valterin ja Jennien suuri salaisuus, 
jota he eivät missään nimessä aio paljastaa.  
Brasön saarelle pääsee vain veneellä. Tomilla ja Jennalla on tosi ärhäkkä moottorivene nimeltä 
Jenna1. Venepaikka on Ystadin pienvenesatamassa melko lähellä Brand Linen satamaa. 
 
Jennan äiti ja oletettu isä asuvat Ystadin länsipuolella. Jenniellä ja Danielilla on yksi yhteinen lapsi, 
joka on nyt 25vuotias Julius eli Jennan ainoa oikea täysveli. Hän ei tiedä, että Tom on hänen puoliveli. 
Danielkaan ei sitä tiedä vaan olettaa hänellä olevan kaksi lasta.  
Julius on töissä isän kanssa tukkuvarastolla.  
Valterilla ja Noralla on vain yksi yhteinen lapsi eli Tom. Heillä ei ole aikaa tehdä lisää lapsia kun 
huutokauppa vie kaiken ajan. Huutokauppakamari on saanut paljon julkisuutta TV4:n tosi-tv sarjan 
ansiosta. TV-kamerat seuraavat heidän tavaroiden ostoreissuja sekä joitakin huutokauppapäiviä. 
Ohjelmasta tuli hyvin suosittu ja moni tekee lomamatkoja Ystadin Älgmohon.  
Huutokaupan vieressä on suuri second-handmyymälä, jossa myydään tavaroita jotka eivät mene 
myydyksi huutokaupassa eikä niitä viitsi alkaa rahtaamaan Hallonbohon asti Maxi Magasinetiin.  
 
 
Tom, Jenna ja pikku Bengt viilettävät moottoriveneellä kohti Ystadin pienvenesatamaa. Bengt nukkuu 
kantokopassa äidin sylissä kun isä ohjaa venettä. Ohjauspyörä on veneen keskiosassa. 
Navigaattorina toimii tablettitietokone. Heti kun Tom lisää kaasua, niin silloin Jenna alkaa huutaa kun 
pelkää veneen tekevän kuperkeikan. Vene on todella ärhäkkä.  
Vene kaartaa Brand Linen satama-altaan ohi jossa parhaillaan on M/s Jim.  
Jenna ja Tom tapasivat viimevuonna Brand Linen perillisen; Petrus Branderin Brand Linen laivalla kun 
he olivat menossa lomalle Saksaan. Tapaaminen oli sattuma. Se oli myös ensimmäisiä yhteisiä 
lomamatkoja Tomille ja Jennalle. Alkuvuodesta he kävivät toisen kerran Brand Linen risteilyllä, josta 
tuli oikea lemmenristeily, jolloin pikku Bengt sai alkunsa.  
Vuosi sitten kun Tom ja Jenna tapasivat Petrus Branderin, niin silloin he hämmästyivät kun äijä on 
ihan Tomin näköinen. Petruksen seurassa oli tämän tyttöystävä, joka on Jennan kaima ja 
kaikenkukkuraksi kuin peilikuva. Miten ihmeessä heillä molemmilla on kaksoisolento? 



Moottorivene Jenna2 saapuu pienvenesatamaan, josta he menevät pitkäaikaispysäköintialueelle, 
jossa on Tomin auto, tummansininen Hyundai farmarimalli.  
He lähtevät ajamaan kohti Älgmota, joka sijaitsee Ystadin itäpuolella.  
Pian he saapuvat huutokauppakamarin edustalle. Tom avaa matkapuhelimellaan portin ja sitten ajaa 
sisälle. Portin kauko-ohjauksen on tehnyt apumies Mark Utter. Hän on todella kätevä käsistään ja on 
jopa saanut kuntoon täysin surkeassa kunnossa olevan lehtipuhaltimen. Hän on myös tehnyt 
huutokauppakamarin katolle jättimäisen kuparipannun lasikuidusta. Myös portin vieressä olevat 
vessamoduulitkin on Markin tekosia. Miesten vessanovessa on Valterin kuva ja naisten puolella on 
Noran kuva.  
 
Heti kun Valter oli huomannut pojan saapumisen, niin silloin hän juoksujalkaa tulee toivottamaan 
hänet tervetulleeksi. Nora tulee halaamaan Jennaa. 
Valter on tätä nykyään lihavahko miehen köriläs, jolla on melkoinen kaksoisleuka sekä hirveät 
silmäpussit. Norakin on melkoinen mätisäkki, joka on osittain värjännyt tukkaansa violetiksi kun se on 
hänen suosikkivärinsä.  
Valter ja Nora käskivät tulla peremmälle. He menivät asuinrakennukseen. Siellä on paljon huoneita.  
Tomin suosikkihuone on kirjasto, koska siellä isällä on paljon mielenkiintoisia opuksia.  
Nyt Valter näki kirjaston savunvärisellä lasipöydällä valkoisen paksun kirjan, jonka kannessa on 
avainnipunkuva. Hän kysyi, että onko tuo uusi kirja, johon Valter: ”Juu, se on minun kirjani eli 
vihdoinkin olen julkaissut kertomukseni, jotka perustuvat tosielämään peitetarinoiden kera.”  
Tom kysyi jos hän saisi lainata kirjaa, johon isä: ”Ja visst, ota matkaan ja saat sen omaksi, sillä minulla 
on varastossa useita niteitä.” Tom kiittää kirjasta ja aikoo lukea sen nukkumaan mennessä.  
Tietenkään Valter ei paljasta kirjassaan ihan kaikkea, kaikkein vähiten, että kuka on siittänyt Jennan.  
 
Äijäilta alkoi alkuillasta, jolloin paikalle pyöräili Mark Utter. Bussilla tuli Jennan oletettu isä Daniel sekä 
tämän poika Julius. Silloin naisväki lähti Tomin autolla Ystadin toiselle puolelle tukkuvarastolle 
pitämään akkailtaa, johon osallistuu Jennan lisäksi Nora, Jennie ja Markin seurustelukumppani sekä 
Nina Teglbjerg. Äijäiltaa osallistuu myös Ninan aviomies Uno Tuppbo, joka on kaukaista sukua 
Noralle.  
 
Miehet katsoivat jättitelevisiosta ruotsalaisjännärin nimeltä Muurin takana. Leffa kertoo 
mursuviiksisestä ukosta joka on melkoinen pukki ja panee jokaista tyttöä niin, että myöhemmin lasten 
on vaikea tietää kuka on sukulainen ja kuka suvunulkopuolinen. Leffa tuntui Valterista erityisen 
kamalalta koska hänhän on salaa siittänyt Jennan serkkunsa kanssa ja tämä on avioitunut Tomin 
kanssa. Valterilla ei ole mitään mahdollisuuksia paljastaa totuutta kun on luvannut serkulleen, ettei 
siitä hiiskuisi kenellekään.  
Leffan lopussa mursuviiksisen ukon aikamies poika muuraa isänsä tiiliseinän taakse, jonne tämä jää 
loppuiäksi. Seinän takana huivi suun edessä roikkuen kahleistaan ukko pikkuhiljaa menehtyy 
tuskallisesti. Valter ei kerta kaikkiaan pystynyt katsomaan leffaa vaan oli pakko mennä second-hand 
myymälän puolelle lajittelemaan kirjoja. Siellä on valtavat kasat vanhoja kirjoja, jotka ihmiset 
lahjoittavat firmalle. Osa kirjoista huutokaupataan.  
Tom ja muut miehet ihmettelivät kun tavallisesti niin kovaa äijää näyttelevä Valter ei saattanut katsoa 
leffaa. Kyllä he ymmärsivät, että leffa on tosi karmea. Lopputekstien jälkeen oli jälkinäytös, jossa 
monen vuosisadan jälkeen suvun jälkeläiset löysivät tiiliseinän takaa luurangon, jonka suun edessä oli 
yhä huivi. Tomiakin hieman puistatti tällainen kauhea leffa. Hän ei osaa aavistaakaan, että 
samanlainen pukki on ollut hänen oma isänsä ja sen vuoksi tätä alkoi iljettää leffan katsominen. Sitä 
hän ei koskaan saa tietää. 


