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Stefan Eriksson on ihan tavallinen koulupoika joka asuu pienessä Hallonbon pitäjässä, joka sijaitsee 
jossain Östersundin ja Häggenåsin pohjoispuolella E45 tien varrella. Isolta tieltä menee liittymä 
Hallonbon pitäjään joka saanee ensi vuonna kuntaoikeudet eikä mitä tahansa kuntaoikeuksia vaan 
Hallonbosta tehdään Ruotsin kokeilukunta jossa kokeillaan erilaisia yhteiskuntamalleja. Hallonbossa 
kadunreunukset ovat matalat jotta pyörätuolilla pääsee esteettömästi kulkemaan sekä vältetään 
rappusia. Lisäksi Hallonbossa kokeillaan kahden valuutan järjestelmää; kruunut ja eurot ovat 
rinnakkain.  
 
Erikssonin perheeseen kuuluu neljä henkilöä; isä Staffan jota perheenjäsenet kutsuvat vain papaksi. 
Äiti karina jota kutsutaan enimmäkseen mamaksi, joskus isän kanssa kahden kesken Karinaa 
kutsutaan Morsaniksi eli mutsiksi.  
Pojat ovat vanhimmasta päästä Stefan ja Anders. Heidän ikäero on vain viisivuotta. Anders on hieman 
tuhdinpi ja sosiaalisempi kuin Stefan.  
Perhe asuu pitkulaisessa kaksikerroksisessa pienkerrostalossa, jonka he itse omistavat. Talossa on 
kuusi vuokralaista; neljä asuntoa ja talonpäädyssä kangaskauppa jonka omistaa seudun rikkain 
nainen Vivianne Brasa, joka asuu ihan kivenheiton päässä Vivianneburgin ökykartanossa, joka on 
mäenharjalla. Mäen alapuolella luikertelee Hallonbäcken puropahanen jota on kauppatorin kohdalla 
levennetty niin, että puro on muuttunut joeksi. Puro saa alkunsa pohjattomasta suonsilmäkkeestä. 
Kartanon kohdalla puro on kapea ja paikka olisi sovelias pienelle voimalaitokselle. Sellaista 
suunnitellaan jotta voitaisiin omatoimisesti jauhaa sähköä katuvaloihin ja liikennevaloihin.  
Kartanon vierestä menee keskustaan puron yli Borgarbron silta. Sillan pohjoispuolella menee 
Sverdgatan joka sillalla muuttuu Borgargataniksi, joka menee keskusta-alueen läpi rautatielle. 
Keskustan kohdalla Borgargatanin ja Affärsgatanin risteyksessä on pienoinen aukio nimeltä 
Chipstorget. Keskusta on yhtä suurta rakennustyömaata. Joka puolella on nostureita. 
 
Erikssonien talon kellarissa, kangaskaupan alapuolella, on kirjakaupan varasto. Kirjakauppa on kadun 
toisella puolen. Kirjakauppa suunnittelee avata isomman myymälän keskustan Affärsgatanilla, kunhan 
kauppatalo valmistuu.  
Erikssonien talo on Forskarlvägenin ja Kornavägenin risteyksessä.  
 
Pojat käyvät Kornaskolanissa. Stefan on seitsemännellä ja Anders on tällä hetkellä kolmannella 
luokalla.  
Steffe on hyvin ujo, niinpä hän on enimmäkseen omissa oloissaan välitunneilla. Hän tapaa maleksia 
koulunkäytävillä ja ujosti ihaillen tyttöjä eikä uskalla tehdä lähempää tuttavuutta. 
Välillä hän tapaa käydä koulunkellarissa olevalla taukohuoneella jututtamassa kouluemäntiä, jotka 
myyvät menua ja kanelipullia. Stefanilla ei ole rahaa mukana koska alimmilla luokilla hän on tottunut 
olla rahattomana koulussa ja nyt rahasta olisi hyötyä jotta voisi ostaa välipalaa. On vaikea muuttaa 
tapoja. Hän tapaa vitsailla kouluemännille, että voisiko hän saada ilmaiseksi välipalaa. Tietenkään se 
ei käy päinsä. 
 
Silloin tällöin Stefan menee yläasterakennuksen toiseen päähän tervehtimään serkkujaan, jotka 
käyvät kahdeksannella luokalla. Oikeastaan Stefanin tulisi olla kympillä tai yhdeksännellä mutta 
matemaattisten vaikeuksien takia hän kävi vapaaehtoisesti kuudennen luokan toiseen kertaan. 
Kyseessä ei ollut luokalle jääminen vaan hän omasta aloitteesta halusi käydä keskiasteen viimeisen 
luokan kahteen kertaan. Hän aloitti esikoulun vuotta myöhemmin koska oli hyvin rauhaton 
varhaislapsuudessa. 
Hänellä on tosi kehno rätinkipeä. Tuskin hän tietää mitä on 2 kertaa 2 mutta on tietoinen, että 2 plus 
yksi on kaksi sekä tyttöystävä pitäisi saada niin nopeasti kuin mahdollista mutta miten ihmeessä 
sellaisen saisi haaviin, missä on rakkain, kuten Stefan Eriksson tapaa päivittäin pohtia.  
 
Tiistaisin Stefanin luokalla on kotitaloutta. Kalapäivinä on ongelma, nimittäin hän ei pidä kalasta. Hän 
ei ole allerginen mutta jostain syystä kalan näkeminen pistää puistattamaan; missä kala, siellä 
ongelma, kuten Stefan tapaa ajatella. 
Talousopettaja Inger Laméer kehottaa oppilaita edes vähäsen maistaa kaikenlaisia ruokia jotta 
opittaisiin uusille makuelämyksille mutta Stefan ei halua laittaa kalaa suuhunsa.  
Kalapäivinä hän tapaa sujauttaa kalan lautasliinaan jotta opettaja luulisi fisun olevan mahalaukussa. 
Tässä päivänä eräänä opettaja huomasi jotain hänen servietissä ja katsoi mitä siellä on. Sehän oli 
kuin olikin kala ihan ite. Silloin Inger sanoi akkamaisella narisevalla äänellä: ”Nyt jälkiruokaa ei tipu 
eikä lirise!” 



Ei auttanut muu kuin katsoa kun toisen söivät herkullista mansikkakiisseliä kermavaahdon kera. Hän 
lohdutti itseään, että nyt toiset saavat lisäkiloja ja hän itse säästyy läskiltä sekä diabetes riskiltä.  
Ruokailun jälkeen Stefan tuli kiusaukseen ja otti salaa kaikessa hiljaisuudessa kiisseliä, jonka hän 
hetkessä hotkaisi mahalaukkuun ja röyhtäisi päälle. Opettaja kuuli röyhtäisyn ja puisteli päätään. 
 
Kerran matikan tunnilla Stefan löysi vastaukset kirjan lopusta. Hän tuli kiusaukseen hieman luntata 
kunnes luokanvalvoja Anneli Gård huomasi ja tuli saksien kanssa: ”Ajabaja pojke, nyt et enää fuskaa!” 
ja leikkasi vastaussivut pois.  Totta kai Stefania potutti kun enää ei pysty lunttaamaan. Pian hän keksi 
uuden tavan laskea; käyttää viivoitinta apuna. Tämä onkin mainio idea, jolloin laskutehtävät voivat 
jäädä mieleen.  
Ruotsintunnilla hän on paljon parempi. Hän on haka kirjoittamaan aineita. Kotona hänellä on paljon 
kertomuksia CD-rompuilla sekä USB-muistitikuilla. Hän myös tallettaa tarinoita pilvipalveluihin. 
Ei kauaa nokka tuhise kun hän saa äidinkielenkirjan valmiiksi, jolloin hän sanoo opettajalleen, että 
tämä tarkistaisi kirjan jotta sitten voisi ottaa sen kotiin ja arkistoida vinttikomeroon.  
 
Lähes joka välitunti hän menee taukohuoneelle yrittämään ylipuhua kouluemännät antamaan 
ilmaisvälipalan. Hän tapaa vitsailla, että kenties pääministeri maksaisi hänen mehut ja pullat, johon 
emännät vastaavat yhdestä suusta: ”Ei käy sanottiin osuuskaupassa!” Kouluemännät tykkäävät hänen 
huumorista koska hänellä on tosi hassuja fraaseja kaikkeen. Stefanista olisi vaikka koomikoksi. 
 
Onneton rakastuminen 
Kahdeksannella luokalla Stefan Eriksson rakastui ensimmäistä kertaa samalla luokalla käyvään 
Magdalena Petterssoniin mutta pahaksi onneksi tytöllä on jo jätkä, muuan papin poika. 
Tytöllä on tuuhea kiharainen keskivaalea tukka sekä melko tukevahko kehonrakenne koska muutama 
vuosi sitten hän on pelannut jalkapalloa paikallisessa FC Venus joukkueessa kunnes kyllästyi pallon 
perässä juoksemaan. Jalkapallon sijasta hän aloitti laulukuorossa nimeltä Hallonbo kyrkokör.  
On suunnitteilla rakentaa Hallonbon tuomiokirkko keskustaan. Ensi vuonna Hallonbo saa 
kuntaoikeudet eli totta kai Hallonbossakin tulee olla kirkko.  
 
Stefanilla on lyhyeksi leikattu vaaleanruskea tukka, joka on hieman pystyyn kammattu eli eräänlainen 
pitkähkö siilikampaus, muttei kuitenkaan mikään punkkarikampaus. Hänen kuontalonsa muistuttaa 
hieman juuriharjaa. 
Stefan yrittää itsepäisesti hurmata Magdalenan mutta tyttö haluaa olla uskollinen jätkälleen. 
Magdalena on hieman ihastunut Stefanin erikoiseen siilikampaukseen. 
Joka ikinen välitunti Stefan kulkee Magdalenan perässä niin, että tyttö alkoi kyllästyä läpitunkeviin 
katseisiin sekä hänen pulleisiin poskiin.  
Eräänä syyspäivänä Magdalena sai loistoidean kuinka ohjata Stefanin kiinnostus pois hänestä, 
nimittäin hän sopi ystävätär Mona Lövträdin kanssa, että tämä voisi näytellä rakastunutta.  
Mona suostui näyttelemään rakastunutta koska hänellä on vaikeuksia ajatella pitkäjaksoisesti. Mona 
aloitti hurmaoperaation koska on ylikiltti lähimpiä ystäviä kohtaan. Kun hän riitaantuu jonkun kanssa, 
niin silloin tulee tosi vaikeita konflikteja. Hän ei osaa ajatella selkeästi, että tämä operaatio on tosi 
härskiä ja epäreilua; leikkiä toisten tunteilla. 
Monan hurmaoperaatiosta tuli tosi vaikeaa. Stefan on vaikeasti hurmattavaa sorttia.  
Stefanista Mona on jollain tasolla kaunis ja kiltti mutta hänen kesakot yläposkessa sekä 
nenänvarressa häiritsee lemmentunteita.  
Stefan on niin itsepäinen, ettei hevillä eikä muullakaan musiikkityylillä halua antaa periksi. Hän on 
päättänyt itse mielessään, että hän haluaa Magdan. Stefanin mielestä Magdalenalla on seksikkäästi 
ruskettuneet kädet sekä ihanan violetti silmänluomi.  
 
Eräällä välitunnilla Mona houkutteli Stefanin koulun yläkertaan. Siellä hän kuiskasi, että Magda olisi 
vessassa jalat levällään. Silloin Stefan juoksi puuskuttaen kieli suorana kohti yläkerran vessaa.  
Vessassa tytöt yllättivät hänet takaapäin ja tönäisivät hänet peremmälle vessaan, jossa Magdalena otti 
rautaisotteella häntä käsistä kiinni jolloin Mona riisui häneltä housut. Stefan huusi paniikissa: ”Päästä 
minut!” Tytöt vain nauroivat rinnat hytkyen. Mona riisui Stefanilta kalsarit ja alkoi kosketella pystyssä 
olevaa pippeliä. Magdalena kaatoi hänet punaiselle vessan lattialle ja piteli häntä, jotta Mona voisi 
leikkiä jätkän hännällä. Stefan yritti rimpuilla vapaaksi mutta turhaan. Magda on tosi vahva jalkapallon 
ansiosta. Stefan päätti antautua tyttöjen käsittelyyn. Hänestä tuntui hyvältä kun pippeliä vatvottiin ja 
hyväiltiin. Sitten Mona riisui Stefanilta paidan ja istahti hänen vatsan päälle ja pieraisi niin, että 
mahanahka ihan värähti. Magdalenaa nauratti makeasti: ”Paskanna vielä!” Mona teki sen 
kirjaimellisesti ja rykäisi kakkapötkylän Stefanin mahan päälle joka pyörähti lattialle.  



Sitten valui hieman ripulia koska aamulla Mona on syönyt liikaa Ksylitolipurkkaa. Ripulia valui hänen 
omille vaaleanpunaisille housuille, jolloin hän alkoi kiroilla koska nyt joutuu olla paskaisilla housuilla 
loppupäivän sillä tämä on päivän ensimmäinen välitunti. 
Mona ja Magdalena lähtivät vessasta ja menivät taukohuoneelle ostamaan mehua. Monan käteen jäi 
Stefanin paita.  
 
Stefan itkien nousi vessanlattialta. Hän pyyhki mahansa puhtaaksi. Sitten hän etsi turhaan paitaansa. 
Hän hoksasi, että tytöt olivat ottaneet sen mukaansa. Hän meni ensimmäiseen kerrokseen hakemaan 
paitaansa, muttei nähnyt tyttöjä. Sitten hän meni taukohuoneelle. Hän meni paidatta koulunkellariin. 
Kouluemännät vitsailivat, että onko se Tarzan ihan ite. Stefan änkytti, että kyllä on ja hän etsii Janea 
jolla on hänen paitansa. Hänen hartiat olivat kyyryssä koska hän ei ole tottunut olemana paidatta 
ihmisten ilmoilla. Hänellä on melkoinen läskirumba eli kuvittelee olevansa lihava. Tämä oli 
ensimmäinen kerta kun hän oli paidatta koulussa. Toki liikuntatunneilla hän on alasti suihkussa ja 
silloinkin hän on olkapäät kyyryssä ihan kuin olisi joku vaivainen.  
Ilman paitaa hän tuntee itsensä tosi kiimaiseksi ja housut tuntui ahtailta. Hän ajatteli, ettei ainakaan 
Viagra ole häntä varten. Riittää, että hän riisuu paidan niin, jopas kummasti jorma seisoo kuin 
kerjäläisukko muki kourassa.   
Hän huomasi Monan ja Magdalenan taukohuoneen perällä. He istuivat matalan valkoisen 
sohvapöydän takana. Pöydällä lojui hänen harmaa pitkähihainen paita. Hän ujostelee myös 
käsivarsiaan, vaikkei niissä ole mitään ujosteltavaa. hän meni tyttöjen luokse ja ojensi kätensä 
ottaakseen paitansa mutta Mona oli nopeampi ja tempaisi sen ja sujautti oman paitansa alle ja sanoi: 
”Saat paidan jos riisuudut alasti!” Stefan änkytti: ”Okei do, muttei täällä… Tule perässäni!” Tytöt 
seurasivat häntä yläkertaan, jossa hän riisui housut. Mona tempaisi housut ja lähti pinkomaan 
yläkerran pitkää käytävää pitkin keskimmäiselle siivekkeelle. Stefan juoksi kulkuset kilisten.  
Onneksi muilla luokilla oli urheilupäivä eli käytävällä ei ollut ristinsieluakaan.  
Stefan huusi samalla kun juoksi vikkelän Monan perässä: ”Anna housut!” 
Magdalena kaivoi esiin matkapuhelimen ja otti valokuvan kun Stefan juoksee koulukäytävällä aivan 
ilkosillaan. Magdalena sanoi ystävättärelleen, että kuva tulee Naamakirjaan ja varmasti oikein ropisee 
peukutuksia. Sitten hän filmasi kännykällään ja sanoi, että filmaus tulee You Tubeen.  
Stefan istuutui käytävän varrella olevalle pitkähkölle penkille ja alkoi itkeä. Sitten välituntikello soi, että 
tunti alkaa. Tytöt antoivat hänelle vaatteet. Oikeastaan he eivät haluaisi olla ilkeitä mutta he tulivat 
kiusaukseen kiusata Stefania koska tämä reagoi niin hassusti. Tänään tytöt olivat kujeilutuulella ja 
halusivat kiusata tätä kiimaista jätkää.  
Kun Stefan oli pukeutunut, niin silloin hän kiirehti ensimmäiseen kerrokseen odottamaan 
luokkahuoneeseen pääsyä. Hän pohti itse mielessään jos kertoisi opettajalle, että tytöt kiusaa mutta 
päätti pitää sen salaisuutena koska hänellä on vahvoja tunteita Magdalenaa kohtaan.  
Hänellä ei ole sydäntä aiheuttaa ongelmia näin suloisille tytöille. Jollain tasolla hänellä oli hauskaa kun 
tytöt kujeilivat hänen kanssa. Hän alkoi hieman tykätä Monasta mutta yhä Magda on ykkönen 
sydämessä. Stefanilla on pitkä pinna. Hän ei osaa suuttua, ei ainakaan kauniille tytöille. Magdalena on 
kieltämättä kauniimpi kuin kirppumainen Mona.  
Magdalenan otsatukassa on jännä pitkähkö hiuskiehkura joka muistuttaa kalanruotoa, jonka hän on 
värjännyt vaaleaksi. Korvissa on suuret korvarenkaat. Violetti silmäluomi korostuu huvittavasti. 
Tästä lähtien Stefan alkoi ehdotella Magdalenalle, että he toistaisivat sen hassun riisuutumisleikin. 
Joka kerta Magdalena vastaa vakiona: ”Nää, niin hauskaa ei pidä olla koska mulla on jo jätkä joka 
saanee riittää!” Tämän hän saa sanoa satoja kertoja mutta Stefan ei vaan tajua lopettaa diggailua.  
 
Välitunneilla Stefan tapaa seistä käytävän päädyssä nojaten ryijyyn, joka on tehty tumman punaisista 
langoista. Ryijyn vieressä on pieni kullanvärinen kyltti; Viviannes Design. Firma on Stefanille liiankin 
tuttu, sillä sen omistaa isän vuokralainen. Vivianne Brasalla on kartano Hallonbäckenin 
pohjoisrinteessä. Kartano on nimeltä Vivianneburg. Kartanon lähettyvillä on naisen isän samanlainen 
kartano, joka oli seudun ensimmäinen rakennus. Sitten Anders Brasa rakennutti halpahallinsa sekä 
tyttären ja pojan kartanot. Pojan kartano on myyty koska tämä on muuttanut Ystadiin. 
Joka joulu Vivianne tapaa antaa vuokraisännälle joulupaketin joka sisältää silliä, keksejä sekä 
hanhenmaksapalleroita. Stefan ei pidä hanhenmaksasta koska hänen mielestä se maistuu 
inhottavalta mutta sitä saattaa syödä pieniä määriä kunhan juo paljon joulujuomaa. Kala on hänen 
ykkösinhokki. Hanhihan ei ole kala vaan lintu mutta linnuthan tykkäävät kalasta mutta sehän on eri 
juttu.  
 
 
 



Ryijyn vieressä on suuri Hallonbon kartta, jota säännöllisesti päivitetään koska pitäjä kasvaa niin, että 
suhisee. Stefania on aina kartat kiinnostanut ja tapaa sitä innolla tutkia. 
Mona ja Magdalena asuu Hallonbon eteläpuolella Laxarenin omakotialueella, joka on sisääntulotien 
varrella.  
Erikssonin perhe asuu puron pohjoispuolella eli ihan kävelymatkan päässä Vivianneburgista.  
Pohjoisella alueella ei vielä ole nimeä koska kaikki on vastarakennettua. Ehkä alueen nimeksi tulee 
Korna, joka tarkoittaa lehmiä. Nimiehdotus tulee seudun monista lehmihaasta sekä alueella 
esiintyvistä hirvilehmistä.  
Kuten saattaa arvata, Stefan on jo lukemattomia kertoja pyöräillyt Laxareniin katsomaan idoleitaan. 
Sinne on melkoinen matka mutta rakkaus antaa puhtia.  
Tässä eräänä alkuiltana kun Stefan oli Laxarenissa, niin silloin Mona oli joidenkin pikkutyttöjen 
seurassa. Monaa alkoi ujostuttaa koska pelkäsi pikkutyttöjen alkavan kiusoitella kun poika ilmestyy 
seuraan. Mona piiloutui sähkömuuntajan taakse mutta Stefan huomasi hänet ja yritti mennä 
muuntajan taakse mutta pikkutytöt estivät moiset puuhat. Hetkisen Stefan tuijotti muuntajaa ja sitten 
Stefan pyöräili kotiin kun alkoi television lastenohjelma Bolibomba. Kotimatkalla hän kävi mutkan 
Magdalenan kotikadulla joka asuu Löpgravsvägen 21 valkoisessa tiilitalossa.  
Talon edustalla seisoi vanha kulunut musta Volvo PV.  Stefan näki ratin takana istuvan puoliksi 
kaljuuntuneen jätkän, joka koko ajan silitteli vaaleanpunaista pitkäkarvaista rattimuffia.  
Vaikutti siltä, että jätkä odotti jotakuta. Pian Magdalena juoksi autoon jolloin auto lähti renkaat ulvoen. 
Stefan arveli jätkän olevan hänen niin kutsuttu poikakaveri ja häntä teki mieli kopsauttaa hampaat. 
Sitä hän ei oikeasti tee koska on ylikiltti eikä halua vahingoittaa edes muurahaista.  
Nyt hän inhoaa tätä puoliksi kaljuuntunutta jätkää ja itse mielessään kutsui häntä hintin perhanaksi, 
joka vikittelee kauniita narttuja. Hän ajatteli haikeana, että milloin hän löytää vapaan tytön jotta 
hänestäkin tulisi hintin perhana. Tietenkään Stefan ei ihastu kirjaimellisesti samaan sukupuoleen vaan 
katkerana hän kutsuu ihanien tyttöjen poikaystäviä hintin perhanoiksi.  
 
Magdalenan poikakaveri asuu Doroteassa, jonne on pitkä matka. He tapasivat toisensa muutama 
vuosi sitten kun Magdalena oli juuri aloittanut kuorossa. Silloin jätkä äänitti mp3-soittimella 
kuoromusiikkia jota hän soittaa omassa nettiradiossa. Hän pitää arki-iltaisin nettiradiolähetyksiä ja on 
nimennyt radionsa Radio Loopiksi.  
Joka ilta nettilähetyksessä hän soittaa kuuntelijoiden toivemusiikkia jota he toivovat radioaseman 
chatissa. Hän tapaa myös kertoa härskejä vitsejä. 
Hän lähettää eräällä ruotsalaisella harrastajapalvelimella.  
Jätkä asuu pienessä yksiössä mustan lihavan kissan kanssa jota hän kutsuu nettiradiossa 
Nassekatteniksi koska kisu oli kerran sattunut röhkimään suorassa lähetyksessä niin, että moni 
chatissa ihmetteli, että sikako siellä studiossa ääntelehtii. Niin jätkän kissaa alettiin kutsua 
Nassekatteniksi. Kissan oikea nimi on Ronten. Jätkän oma nettinimi on Dj Bara. Hänen oikea nimensä 
on Arnold Stenmo.  
Nyt Magdalena ja Arnold menevät Doroteaan. Magdalena auttaa poikaystäväänsä illan 
nettiradiolähetyksen teossa. Hän on ajatellut lurauttaa pienen laulun.  
Radio Loopilla on kourallinen uskollisia kuuntelijoita joita Arnold kutsuu leikillään reikäpäiksi.  
Harrastajaradiopalvelimella on tiukat säännöt; ei saa mainostaa omia radioasemia muualla päin nettiä 
eikä viljellä kuuntelulinkkejä. Jos rikkoo palvelimen sääntöjä, niin silloin saa bannit eli lähetyseston.  
Kurinpitotoimista ei voi valittaa koska palvelimen ylläpidossa on ahdasmielinen ihilisti,  
muuan Kim Pollare. Palvelimen omistaa ylikiltti Karl Hårson, joka ei uskalla ärhennellä Kimille.  
 
Joka välitunti Stefan tapaa käydä ulkona haukkaamassa raitista ilmaa. Jotkut oppilaat istuvat kellarin 
taukohuoneessa litkien pillimehuja sekä ahmien kanelipullia. Niin tekisi myös Stefan jos hänellä olisi 
rahapussi mukana tai jos kouluemännät tarjoaisi.  
  
Stefan kiertää koulurakennuksen ja sitten palaa takaisin ryijyn luokse. Tämä on hänen suosikki paikka 
josta näkee joka suuntaan. Hän näkee heti kun tytöt tulevat taukohuoneelta. Taukohuoneella hän ei 
uskalla tuijottaa koska silloin kouluemännät voisivat reagoida ja vääriin ymmärtää.  Siellä voi olla myös 
serkut jotka voisivat huomata Stefanin tuijotukset tuuheatukkaista tyttöä päin. Sitten vapaa-ajalla olisi 
useita ivallisia vislauksia niin, että veli saisi tietää ja sitten vanhemmat. 
Kun Stefan kyllästyy seisomaan ryijyn vieressä, niin silloin hän tekee kierroksen yläkerroksen pitkällä 
käytävällä jossa on rauhallista. 
Siellä hän usein kohtaa yksinäisen pitkäkasvuisen laihahkon koulutytön, jonka kainaloissa on kirjoja. 
Tytöllä on lyhyeksi leikattu mustan harmaa tukka ja mustasankaiset silmälasit. Hänen ilmeensä on 
usein itkuinen. Ehkä hän tihraa itkua koska hänen mielestä peruskouluissa on liian rankka ilmapiiri. 



Tyttö on intellektuelli joissakin aineissa niin, että hän on ikäisiään parempi, kun taas toisissa asioissa 
erittäin huono ja tarvitsisi tukiopetusta. Hän ei halua aloittaa erityiskoulussa mutta siellä olisi liian 
helppoa eli parempi käydä niin kutsuttua normaaliluokkaa. Hän on yliahkera ja on kiinnostunut 
historiasta ja erityisesti kansojen historiasta. Hän on tosi kehno laskennossa joka tuottaa vaikeuksia 
yläasteella kun jokaisen tulisi osata kertotaulut. Hyvin harva osaa kertotaulun ulkoa ja saa ihan 
kohtalaisen hyvät arvosanat. He niin kutsutut laiskat ja väärällä tapaa älykkäät oppilaat onnistuvat 
usein mielistellä opettajia, jotta he antaisivat hyvät arvosanat päästötodistuksissa. Väärällä tapaa 
laiskat älyköt kehuvat opettajien erikoisharrastuksia.  
Harmi kun tämä pitkä ja laiha tyttölapsi ei kuulu tähän härskiin ryhmään. Välitunneilla hän tapaa 
kävellä edestakaisin pitkällä käytävällä, ettei muiden oppilaiden joukossa altistuisi kiusaamiselle. Hän 
ei uskalla itkeä avoimesti, etteivät väärällä tapaa älykköoppilaat huomasi ja alkaisi kiusata.  
Joka kerta kun Stefan kohtaa kyseisen tyttölapsen, niin silloin hän kiertää kaukaa koska hän on kuullut 
serkuiltaan huhupuheena, että tyttö on joskus tökännyt kynän jonkun pyllyyn. 
Tokkopa huhussa on perää mutta sitä Stefan ei voi tietää.  
Ehkä tytön erikoinen ulkonäkö aiheuttaa huhuja ja ennakkoluuloja. 
Jos Stefan tietäisi tytön tarinan, että myös tämä kirjoittelee kertomuksia, niin ehkä hän voisi istuutua 
tytön kanssa pitkän käytävän penkille kirjoittamaan yhteisiä kertomuksia. Se olisi ehkä vaikeaa koska 
tytön kertomukset ovat älykkäitä taiteellisia tarinoita kun taas Stefanin kertomuksissa on paljon 
toimintaa ja tuhtia huumoria. Hän kirjoittaa niin kuin asiat on kun taas tämä koulutyttö kuvailee 
liioitellun tarkasti kuinka haavanlehti värisee kesätuulessa sekä unelmista muuttaa yhteiskuntaa ja 
inhimillistä moraalia. Kaikkea tätä tyttö tapaa miettiä samalla kun kävelee edes takaisin aikaa 
kuluttaakseen koulun pitkällä käytävällä toisessa kerroksessa.  
Stefan ei ajattele juuri mitään erikoista, ehkä hän ajattelee Magdalenaa, että kuinka onnistuisi vikitellä 
hänet vaikka tällä on jo jätkä. 
Jos Stefan onnistuisi päästä eroon turhista ennakkoluuloista, niin ehkä tästä pitkäkasvuisesta laihasta 
koulutytöstä voisi tulla akka. Tytön ulkonäöstä Stefanille tulee mieleen nimi Annika mutta tuskin se on 
tytön nimi. Hän ei tiedä tytön oikeaa nimeä. Ehkä tämä assosiaatio tulee Peppi Pitkätossun Annikasta, 
vaikkei Tommyn Annika olekaan pitkäkasvuinen eikä mustaharmaa lyhyttukkainen.  
Jotenkin Stefanin aivot manipuloivat erilaisia assosiaatioita niin, että tulee kummallisia tuloksia. 
Sisimmässään itse mielessään hän on nimennyt tämän laihan pitkäkasvuisen tytön Annikaksi. 
Hän näkee selvästi, että koulutyttö on surullinen mutta hän on erittäin huono lohduttaja. Hän ei osaa 
antaa kaverihalauksia. Äskettäin hän on alkanut antaa Magdalenalle lemmen halauksia kotiin 
lähtiessä oppilaskaappien luona. Stefanin halauksista tulee pakkopullaa koska Magdalena ei halua 
tulla halattavaksi koska hänellähän on Arnold.  
Ehkä pitkäkasvuinen laiha tyttö saattaisi halata Stefania sekä kaikkia ihmisiä jotta yhteiskunnasta tulisi 
parempi paikka asua ja yhteiskunnan rankkamoraali pehmenisi. 
Tyttö etäihailee erästä jätkää joka on usein pukeutunut rikkinäiseen verkkopaitaan ja on rikkinäiset 
hampaat sekä kampaamaton tukka. Huhujen mukaan mulkerolla on minijääkaappi olohuoneessa, 
jossa on lautanen täynnä ihania hanhenmaksapalleroita, valkosipulisalamia sekä salviaa.  
Kukaan ei tiedä onko huhussa perää. Ehkä verkkopaitajätkällä on samanlainen ihmiskohtalo kuin 
tytöllä. Myös hänellä on rankkaa koska yhteiskunta on täynnä väärällä tapaa älykkäitä 
perseennuolijoita, jotka luovat hyvä veli verkostoja päättäjiin. Juuri tällaista tyttö inhoaa koko 
sydämestä mutta hänellä ei ole valtaa eikä yhteyksiä päättäjiin. Tyttö on sen verran älykäs, ettei 
lankea populistien ansoihin.  
 
Stefan tapaa mennä ulos koulunkanslian ulko-ovesta koska siellä on harvoin tupakoitsijoita. Muiden 
ovien edustoilla on paljon tupakoitsijoita niin, että saa kulkea savuverhon läpi. Kaikkien ulko-ovien 
edustoilla on useita tupakointi kielletty kylttejä mutta kukaan ei tottele tupakkakieltoja. 
Stefan ei voisi ajatellakaan alkaa vetää röökiä. Hänestä on hullua imeskellä pientä käryävää paperista 
tikkua jonka toisessa päässä on filtteri ja toisessa päässä käryävää kessua.  
 
Kello kymmenen välitunnilla kanslian ovesta tapaa tulla sisälle parrakas mies kantaen ruskeita 
pahvisia postilaatikoita. Miehen suunpielessä roikkuu kierovartinen piippu. Hänellä on usein 
ammottavan suuret silmät ja vaikuttaa ylipirteältä vaikka hänen työnsä on stressistä kun jakaa postia 
lähitienoon kouluihin. Hallonbossa ei vielä ole kovinkaan paljon kouluja mutta lisää on suunnitelmissa. 
Koko Hallonbo on yhtä suurta rakennustyömaata.  
Hallonbon keskustan kupeessa on koulu nimeltä Centralskolan. Parhaillaan on rakenteilla kouluja 
muun muassa Laxareniin ja Lövmon omakotialueille. 
 



 
Koulupostimies kulkee kunnan sinisellä Volkswagen pakettiautolla. Autonovissa on Östersundin 
kunnan vaakunat. Kun Hallonbosta tulee kunta, niin silloin totta kai kunnan autot saavat omat 
tunnukset. Tällä hetkellä Hallonbon keskustassa on paikallinen postinlajittelupaikka ja se on 
rakennuksessa josta tulisi kunnantalo. Sieltä johdetaan väliaikaisesti alueen rakennusprojekteja niin, 
ettei Östersundin kunta rasittuisi. 
Hallonbon kuntaa pyöritettäisiin yksityisvoimin niin pitkälle kuin mahdollista ja samalla katsotaan 
kuinka siinä kävisi. Jos kunnan yksityistäminen onnistuisi hyvin, niin silloin Hallonbo mallia 
sovellettaisiin maan muihin kuntiin. 
 
Stefanin musiikkiopettaja Sven Hov tapaa usein vitsailla Stefanille, että tämä toisi kouluun jonkun 
hyvän CD-levyn jotta voitaisiin kuunnella tämän lempimusiikkia. Opettaja olettaa Stefanin pitävän 
gospelmusiikista koska kuuntelee niin hartaasti Magdalenan ja Monan laulamista.  
Stefan on hyvin ujo tietyillä alueilla eikä halua ottaa CD-levyjä kouluun. Hänellä on enimmäkseen 
härskejä CD-levyjä isoille pojille. Hänen suosikkipornolaulu on Sillsalteriet sekä In kommer far. Kyllä 
hän ihan hyvin voisi ottaa tämän levyn kouluun mutta entäs jos hän kadottaisi levyn? Hänelle härskit 
äänitteet ovat kullanarvoisia tai kuten hän itse tulkitsee sanonnan; kullinarvoisia.  
Stefan tapaa vitsailla samalla mitalla musiikkiopettajalleen: ”Tuo ite turkkilaisen CD:n!” tähän Svenne 
naurahtaa: ”Niin hauskaa ei pidä olla mutta SINÄ otat tanssimusiikkia tai jonkun kauniin 
gospeläänitteen!”  
Eräänä päivänä Stefan pähkäili kotona jos kuitenkin ottaisi kouluun härskin CD-levyn, jonka kotelossa 
lukee ainoastaan; Svenska folklåtar för stora pojkar. Stefan siirsi hintalapun Stora pojkarin kohdalle 
niin, ettei opettaja huomaisi tekstiä. Folklåtar eli kansanlaulu ei herätä ennakkoluuloja. 
Stefanin mielestä pornolaulut ovat eräänlaisia kansanlauluja sekä myös gospel on melkoista pornoa 
sillä Raamatussahan on paljon seksikohtauksia, jopa langatonta yhdyntää; neitsyt Mariahan pamahtaa 
paksuksi pyhästä hengestä. Näin Stefan tapaa pohtia huoneessaan ja samalla hänen mielikuvitus 
kehittyy uusille tasoille. Hänestä tulee vielä suurenmoinen kirjailija. Ruotsi saanee hänestä joskus 
tulevaisuudessa ikioman Aleksis Kiven.  
 
Seuraavalla musiikkitunnilla Stefanilla oli mukana CD-levy. Opettaja Sven ilahtui ja syötti innoissaan 
levyn CD-soittimeen ja nojasi opettajan tuolilla taaksepäin ja kysyi: ”Nå Steffe, mitä musiikkia saamme 
kunnian kuulla?” Stefan vastasi: ”Juu, valitse kappale numero kymmenen joka on mahtavaa 
gospelia…” Svenne valitsi kyseisen kappaleen. Kappale ei gospelia ole nähnytkään vaan siinä 
Ruotsin tuorein protestilaulaja Anders Släggberg laulaa honottavalla äänellä valtiovaltaa ja korkeaa 
verotusta vastaan. Anders Släggberg on Eddie Medusan manttelinperiä, josta voi tulla suositumpi kuin 
edesmenneestä Eddie Medusasta. Anders Släggbergin managerina ja lauluntekijänä on 
ruipelomainen Sven Sund. Hän tekee Andersille protesti- ja juomalauluja tavalliselle rahvaalle.  
Sven Sund etsii kuumeisesti henkilöä joka voisi kääntää ruotsiksi Irwin Goodmanin biisejä.  
Nyt musiikkitunnilla musiikkiopettaja Sven Hov valitsi Anders Släggbergin kappaleen ja sääti 
äänenvoimakkuuden isommalle. Kaiuttimista alkoi kuulua; Lukta skiten hela statsmakten, ni redan har 
gjort livet till ett helvete… Heti sanan helvete jälkeen opettaja sammutti CD-soittimen ja katsoi 
hämmästyneenä Stefania ja kysyi: ”Mitä gospelia se tämmöinen oikein on?” Stefan nauraa kikatti: 
”Juu, ehkä hieman tuhdimpaa gospelia, semmoista humoristista gospelia!” Svenne antoi CD-levyn 
takaisin Stefanille ja puisteli päätään: ”Tästä lähtien minä valitsen musiikin.”  
Stefanilla ei ole aavistustakaan, että musiikkiopettaja on helluntailaisia. Helluntailaisuus tekee 
Svennestä yliherkän kirosanoille. Tunnin jälkeen Svenne pesi kätensä käsidesillä kun oli korskenut 
syntiseen äänitteeseen.  
Stefanin ja muidenkin oppilaiden oli vaikea pidättää naurua kun opettajan ilme oli todella näkemisen 
arvoinen. Suu loksahti auki heti kun laulaja oli maininnut sanan helvete. Ainoastaan Magdalena ja 
Mona olivat totisia kuin torvensoittajat mutta heilläkin oli pienoinen hymynvire huulilla. 
 
Tässä päivänä eräänä koulutaukohuoneessa kun Stefan jälleen oli jututtamassa kouluemäntiä, niin 
yhtäkkiä tuntematon jätkä ohi kulkiessaan repäisi Stefanin takataskun hajalle niin, että kalsarit tulivat 
näkyviin. 
Stefanin luokkakaverit tunnistivat jätkän ja kertoivat luokanvalvojalle, että kyseessä on koulun 
hulivilipoika Mikael Storsjögren. Toinen hulivilipoika on nimeltä Reine Vistbacka joka on Mikaeliakin 
hullumpi ja tekee pontikkaa kotona jota hän kauppaa koulussa oppilaskaapistaan. Hän tapaa myös 
räjäytellä ilotulitteita koulun pitkällä käytävällä. Reineä kutsutaan liikanimellä Trimmattu lihapulla.  
Myös Mikael Storsjögren on hyvin lihava, ehkä lihavampi kuin Reine. Hänen liikanimensä on vain 
Lihapulla. Hänen rahallisempaa kaveria kutsutaan Paskakasaksi. 



Mikael ja Reine eivät todellakaan ole mitään pingottajia. Koulun suurin pingottaja on pitkäkasvuinen 
laihahko harmaamustatukkainen tyttö, hän joka maleksii kirjat kainalossa koulun pitkällä käytävällä, 
siis silloin kun Reine ei räjäyttele ilotulitteita. Tyttö tapaa usein pohtia itse mielessään yhteiskunnan 
kummallista moraalia ja joidenkin jätkien härskiyttä.   
 
Luokanvalvoja Anneli Gård otti Stefanin housut ja ompeli takataskun jotta tämä voisi jatkaa 
koulupäivää. Sillä välin Stefan joutui istumaan pienessä välihuoneessa. Hän oli punainen kuin tomaatti 
kun luokkakaverit olivat nähneet kalsarit. 
Mikael joutui maksamaan 100 kruunua vahingonkorvausta Stefanille. Rahoilla hän osti äidin kanssa 
uudet housut Maxi Magasinetistä, joka sijaitsee keskustan ja Lövmon välissä, rautatien varrella.  
 
Halpahalli Maxi Magasinetin omistaa liikemies Anders Brasa. Häntä voidaan pitää Hallonbon 
perustajana. Halpahalli on seudun ensimmäisiä rakennuksia. Kaikkein ensimmäisin on hänen ja 
lapsien kartanot. Poika ei pitkään viihtynyt kartanossaan kun löysi elämänsä naisen Ystadista tai 
paremminkin sanoen elämänsä naiset, sillä Ystadissa asuu Valterin rakas serkkutyttö, jonka hän ehti 
pistää paksuksi ennen kuin tapasi tyttöystävän, vaaleatukkaisen Noran. Serkkutyttö päätti pitää lapsen 
vaikka hänellä on poikaystävä. Serkkutyttö ja Valter sopivat, että lapsi on heidän yhteinen salaisuus ja 
isäksi väitetään serkun poikaystävää. 
Ystadissa Valter ja Nora perustivat menestyksekkään huutokauppafirman.  
 
Koulujen päättäjäispäivänä kun Stefan ja Mona olivat luokkahuoneen oven edustalla odottamassa 
sisälle pääsyä, niin silloin Mona solmi kengännauhojaan ja moikkasi vieressä seisovaa Stefania. 
Stefan oli mykkänä rakkaudesta. Vastikään hän on alkanut ihastumaan Monaan koska tämä on niin 
paljon flirttaillut eikä osaa aavistaakaan, että se on vain teeskentelyä kuuluen operaatioon jotta 
Stefanin kiinnostus siirtyisi Magdalenasta.  
Stefanin pulssi hakkasi ja katse oli kengännauhoja sitovassa ruipelomaisessa tytössä. Yhtäkkiä hänen 
mieleensä tuli tulevaisuusvisio itsestään kiinnittyvistä kengännauhoista.  
Mona kohotti päätään ja kysyi kummissaan: ”Etkö aio moikata?” jolloin Stefan havahtui ajatuksistaan 
ja alkoi änkyttää: ”Juu, kyllä mä moikkaan… Hei, Hei!”  
 
Syyslukukauden alkaessa Mona ei enää sietänyt Stefanin läsnäoloa ja yritti vältellä tämän seuraa. 
Stefan ei käsitä yhtään mistä on kysymys ja mitä on tapahtunut. Keväällähän Mona flirttaili ja levitteli 
reisiänsä ja osoitti pimppiään sanoen, että se on täällä. Syynä oli vain yritys ohjata pois Stefanin 
kiinnostus Magdalenasta. Hän ei osannut ajatellakaan, että joutuisi samaan pinteeseen. Mona ei 
todellakaan ole mikään ruudinkeksijä. Hänellä on dysleksia. Stefanilla ei ole aavistustakaan Monan 
luki- ja kirjoitusvaikeuksista sekä tämän narsistisista taipumuksista siis Stefanilla oli onnea kun heistä 
ei tullut paria josta hän osaa riemuita. 
Hän pohti itse mielessään jos Mona suuttui epäonnistuneesta tervehdyksestä. Ehkä hän on saanut 
poikaystävän kesänaikana mutta miksei hän sitä kerro? 
Stefanin sydän oikein huutaa hänen nimeä. Hänellä on syvä sydänsuru. Heti kun hän edes vilkuttaa 
Monalle, niin heti tämä happanee kuin Zlatan sekä vilauttaa keskisormea ja on valmis kopauttamaan 
hampaat. Stefan ei saa edes katsoa häntä kun Mona heti tuhahtaa: ”Älä katso mua noin, se häiritsee!” 
Stefan tapaa esittää hänelle vakiorepliikin: ”Mä niin maanperusteellisesti rakastan sua!” johon Mona 
puistelee päätään: ”Mä viis välitän sun perhanan rakkaudestasi!” Stefan tuntee kaihoa ja on vähällä 
purskahtaa itkuun, muttei halua alkaa pillittää tyttöjen edessä.  
Isä on joskus sanonut, ettei tyttöjen nähden pidä itkeä. Pillittäjästä ei tule miestä vaan pelkkä 
räkänokka.  
Nämä lemmenmurheet ovat Stefanin ensimmäiset ja hänen seksualiteettinsa on vastikään herännyt. 
Ala- ja keskiasteilla hän pystyi leikkimään tyttöjen kanssa ilman lemmentunteita mutta nyt on uudet 
sävelet. 
Eräänä päivänä Stefan kysyi Monalta syytä hänen kiukkuun, johon tyttö vastasi: ”Koska sä tuijotat 
mua ja sen saat lopettaa!” Stefan muistutti viime vuoden flirttailuista, niin silloin Mona paljasti, että se 
kuului operaatioon jotta lopettaisit Magdalenan diggailun.  Mona lisäsi: ”Nyt sä saat jättää minut 
rauhaan tai saat turpiin. Magdalenakin sai kerran turpiin.” ja hymyili ystävättärelleen. Magdalena 
ihmetteli, että milloin hän on mukamas saanut turpiin, johon Mona: ”Et sä muista senkin Shaabo, 
silloin kun roikotit hillereitäni hännästä.” ja nauroi pienet rinnat hytkyen. Monalla on hyvin pienet 
lättänät tissit jotka hädin tuskin erottuu mutta nauraessa ne hölskyjää paidan sisällä.  
Monalla on kasvoissa paljon kesakkoja joihin Stefan on tottunut, sillä rakastunein katsein kesakotkin 
näyttävät seksikkäiltä kauneuspilkuilta. Stefan sai sanotuksi: ”Minä joka tapauksessa…” ja tunsi palan 
kurkussa. 



Kornaskolan on kymmenvuotinen peruskoulu ja ollen näin Ruotsin kokeilukouluna.  
Vastikään Ruotsin valtiopäivät päättivät, että ensi vuoden alusta Hallonbo saa kuntaoikeudet ja saa 
kokeilukunta statuksen. Siellä tulee olemaan kaksi rinnakkaista valuuttaa; euro ja Ruotsin kruunu.  
Anders Brasa on positiivinen euron suhteen ja toivoo hartaasti, että koko valtakunta siirtyisi euroon. 
Myös hänen poikansa Valter on suuri eurooppalainen ja pitelee koko ajan peukkuja Euroopan 
liittovaltiolle. Valter ja hänen avopuoliso Nora ovat yrittäjiä. Heillä on Ystadissa menestyksekäs 
huutokauppakamari. He kiertävät ympäri Ruotsia ja ostavat julkkiksilta joutotavaraa jotka he 
huutokauppaavat Ystadin Älgmon pitäjässä. Joskus tv-filmiryhmä seuraa heitä dokumenttisarja 
Auktionskungen joka lähetetään TV4 kanavalla. Näin Valterista ja Norasta on tullut 
valtakunnanjulkkiksia. He ovat käyneet filmiryhmän kanssa muun muassa Per Gesslen luona 
Halmstadissa ja Gunde Svanin luona Borlängen Vansbrossa. Gunde möi nimikirjoituksella varustetut 
suksensa huutokaupattavaksi. 
 
Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin kaikki Ruotsin koulut muuttuisivat kymmenvuotisiksi. 
Näin siistittäisiin korkeita työttömyyslukuja, etteivät oikeistopopulistit hyppisi silmille. 
 
Eräänä kevätpäivänä Stefanin luokka teki tutustumisvierailun Östersundin museoon. Museovierailun 
jälkeen he lounastivat eräässä lounasravintolassa kaupungin keskustassa. Syönnin jälkeen oppilaat 
saivat vapaasti kierrellä lähistöllä olevassa tavaratalossa. Stefan osti ruotsi-saksa sanakirjan koska 
hän on kielistä kiinnostunut. Hänellä on hyvä kielipää ja tapaa kääntää kaiken mahdollisen, jopa 
henkilöiden liikanimetkin. 
Vähän myöhemmin oli aika kiirehtiä bussitorille kotimatkaa varten. Bussia odotellessa Stefan osti 
torikioskista maisemakortin matkamuistoksi. Kun hän tuli ulos kioskista, niin silloin sormi jäi oven 
väliin. Se teki niin kipeää, että hän kiroili kuin miehet autoremontissa tai autoilija joka on törmännyt 
betonipylvääseen. 
Bussissa hän istui Monan etupuolella ja kääntyi taaksepäin katsomaan idoliaan. Hän seisoi polvillaan 
istuimella. Monan oli käännyttävä taaksepäin, ettei näkisi Stefanin pärstää. Monan vieressä istui 
tanskatar Tine Hansen, hyvin lihava lyhytkasvuinen suupaltti.  
Stefanilla on sekalaisia tunteita Tineä koskaan; osittain hän rakastaa häntä ja osittain inhoaa koska 
tytöllä on vaihteleva ja impulsiivinen mieliala. Ehkä Tinen pyöreys aiheuttaa tiineyttä. 
Usein Tine tapaa piirrellä dystooppisia piirroksia, jotka ovat tyylikkäästi piirrettyjä. Hän itse väittää öisin 
näkevän kummallisia dystooppisia unia omasta itsestään. Kaukaisessa tulevaisuudessa hän olisi 
poika ja nähnyt unta Stefanin tulevaisuudesta jolloin tämä olisi tyttö, erittäin kaunis vaaleatukkainen 
tyttö. Tämän vuoksi Tine on ihastunut Stefaniin mutta harmi vaan kun rakkaus Monaan lukitsee muut 
rakastumiset. Ehkä heistä voisi tulla hieno pari mutta voi olla myös, että suhteesta tulee sekava kun 
Tine on kova flirttailemaan kaikille. 
Nyt Monan ja Tinen takana istui muut miespuoliset luokkakaverit kuten esimerkiksi Micke, Örjan ja 
Tord. Jonkin ajan kuluttua tyttöjen oli vaihdettava paikkaa koska Mona ei kestänyt Stefanin 
läpitunkevia polttavia katseita. Hän oli hyvin kiukkuinen Stefanille ja saattaisi muotoilla tämän lärvin 
uuteen uskoon jos paikalla ei olisi muita. 
Myös Stefan vaihtoi paikkaa ja asettui istumaan Monan taakse. Monaa otti pattiin kun ei tullut 
ajatelleeksi, että takana oli yksi vapaapaikka.  
Kun bussi alkoi lähestyä Hallonbon bussiasemaa, niin silloin Stefan hieman silitteli Monan vasenta 
olkapäätä, jolloin tyttö kääntyi rivakasti taaksepäin ja sanoi kuivalla äänellä ihan kuin hän olisi puukolla 
viiltämässä sitkeää nahkaa: ”Lopeta tuo tai saat turpiin!” Stefan änkytti: ”Sä ei koskaan lyö!” jolloin 
Mona käänsi päänsä ja sanoi Tinelle: ”Tuo jätkä on todella työläs!” Tine sanoi, että monesti öisin hän 
on nähnyt unta juuri tästä tilanteesta mutta silloin olemme junassa joka lähestyy kummallista 
lasimonumenttia. Unessa me olemme poikia ja Stefan on tyttö.” Mona huokasi: ”Jos olisin poika, niin 
silloin tuo idiootti saisi kunnon selkäsaunan!”   
Tine ei välitä Stefanista koska hän on ihastunut häneen koska tämä on luokan ainoa selväjärkinen 
poika. Mona ei todellakaan ole samaa mieltä vaan kaikkea muuta kuin selväjärkinen.  
Tine ja Mona eivät ole erityisesti kavereita mutta nyt he istuivat vierekkäin koska Magdalena tunsi 
olonsa kummalliseksi ja ehkä kyseessä on vatsatautia.  
Bussi pysähtyi Hallonbon bussitorilla, joka sijaitsee kauppatorin ja rautatien puolivälissä aivan 
keskustassa. Kauppatorin ja bussitorin välissä on tuleva kunnantalo.  
Bussiterminaalissa on antikvariaatti sekä Pressbyrånin kioski. Jämtlannin läänin bussiyhtiön konttorilla 
on erityinen nimi; Reseservice.  
Hallonbosta bussi jatkaa matkaa pohjoiseen Dorotean kaupunkiin.  
 
 



 
Mona ja Magdalena vaihtoivat paikallisbussiin joka menee Laxareniin. Heistä oli harmi kun  
Östersund – Dorotea bussi ei pysähtynyt Laxarenin kohdalla vaikka ajoi ohitse.  
Stefan, Tord ja Örjan vaihtoivat bussiin joka menee Kornan alueelle.  
Bussitorilla finninen Örjan halasi Monaa, ihan vain vittuilakseen Stefanille. Stefan otti Örjania 
rinnuksista ja sanoi kuivalla mutta änkyttävällä äänellä: ”Älä koske Monaan, sillä se ei halua sua!”  
Örjan vastasi kylmän rauhallisesti: ”Ei sinuakaan!” ja vilautti keskisormea ja riuhtaisi itsensä irti.  
Monaa nauratti koska Stefan yrittää olla kovajätkä vaikka onkin pelkkä pieni paska.  
Örjan ja Tord asuvat lähellä Erikssoneja ja sen vuoksi Stefania jännitti jos Örjan olisi väkivaltainen 
mutta onneksi pelko oli aiheeton. Örjanista Stefan on hassu koska tällä on aina niin hassuja repliikkejä 
kaikkeen ja on hyvä jätkä vaikka hän kiusaa tyttöjä tuijotuksilla.  
Tord jatkoi bussilla päätepysäkille, joka sijaitsee perimmäisessä Täppanin asuntoalueella. Siellä on 
enimmäkseen omakotitaloja. Tordin kotitalo sijaitsee Granbygatanin päädyssä mutta tietä tullaan 
todennäköisesti jatkamaan. Lähistöllä on piskuinen ruokakauppa ICA Nära. Kaupan kellarissa on 
asekauppa. Kioskia vastapäätä on pieni kioski joka on aina auki.  
Stefan ja Örjan jäivät pois bussista Forsgatanilla. Tänne ollaan rakentamassa loistohotellia joka tulee 
Scandic ketjuun. Hotellin taakse tulee uimahalli. 
örjan asuu aivan hotellin ja uimahallin takana eli hänellä tulee olemaan lyhyt matka uiskentelemaan. 
Kortteli on nimeltä Fjärrskog. Stefan käveli päätien vartta Forskarlsvägenille. 
 
Keväällä Stefan oli ensimmäistä kertaa työharjoittelussa. Työpaikka oli vasta-avattu ruokakauppa 
Coop Konsum Fogdevägenillä joka on Täppanin keskeinen tie.  
Stefanin piti hinnoitella tavaroita sekä laittaa maitotölkkejä kylmiöön. Hänen piti kauhukseen pakata 
muikkuja muovikelmuun. Kala kalabaliikista huolimatta hän viihtyi Konsumissa. Kahden viikon kuluttua 
työharjoittelu jakso oli ohi ja aika palata takaisin koulunpenkille. 
 
Vuonna 2016 Hallonbo sai kuin saikin kuntaoikeudet ja sai Ruotsin kokeilukunta statuksen. Hallonbo 
ja Haaparanta ovat Ruotsin ainoat kunnat joissa eurot ovat käytössä rinta rinnan kruunujen kanssa.  
 
Vuosi 2018 
Tämä on vuosi jolloin Stefan Eriksson aloitti lukiossa, Hallonbon ensimmäisessä ja ainoassa 
lukiokoulussa nimeltä Getens Gymnasium. Lukiorakennuksen julkisivulla on suuri valkoinen vuohen 
kuva koska Geten tarkoittaa vuohta.  
Stefan aloitti lukion hotelli- ja ravintola-alalla, jossa pyritään kouluttaa ravintolahenkilökuntaa 
Hallonbon ravintoloihin sekä tuleviin ravitsemusliikkeisiin.  
 
Getens Gymnasium sijaitsee keskustassa, torin ja rautatieaseman välillä. Lukiorakennus on 
rakennettu keltaisista tiiliskivistä.  
Stefanilla on ihan kävelymatka lukioon. Hänen tarvitsee ylittää Hallonbäcken puron Virkesbron siltaa 
pitkin joka menee kauppatorin vierestä. Puron pohjoispuolella sillalle menee Virkesvägen joka sillan 
eteläpäässä muuttuu Rotsgataniksi. 
Sitten hän talsii torin läpi ja kävelee kunnantalon ja ICA Kvantum Livhallenin välistä menevää Olof 
Palmes gatania pitkin Nordensgatanille jonka toisella puolen sama poikkikatu jatkuu lukiolle asti. 
 
Vapaa-ajalla Stefan tapaa pyöräillä paljon ja on tehnyt lukemattomia pyörälenkkejä Laxareniin 
katsomaan jos näkisi Monaa. Magdalenasta hän ei enää piittaa koska on omaksunut tämän 
poikaystävän. Vieläkään Stefan ei tiedä, että onko Mona sinkku vai ei. Monalla ei ole haluja kertoa 
mahdollisesta poikakaverista tuijottavalle jätkälle.  
Tytöt käyvät viimeistä kymmenettä luokkaa Kornaskolanissa ja heistä tuntuu paratiisimaiselta kun se 
ärsyttävä tuijottaja ei enää käy samaa luokkaa.  
Entä miten käy vuoden kuluttua kun tyttöjen on aika aloittaa lukiossa? Hallonbon ainoassa lukiossa. 
Monalla oli tarkoitus aloittaa hotelli- ja ravintola-alalla. Nyt hänellä ei ole haluja mennä sinne 
tuijotettavaksi. Opettajatkaan eivät mitenkään noteeraa tuijotuksia vaan nauraa räkättävät, että 
kysymyksessä taitaa olla rakkautta. Sen Mona tietää liiankin hyvin.  
 
Myöhemmin syksyllä Stefan retkahti samaa luokkaa käyvään tyttöön. Hän on muuan Vilhelmina 
Stenig. Tytöllä on valkosankaiset silmälasit. Tyttö on tukevahko, muttei kuitenkaan mikään läski. 
Hänellä on valtava kaksoisleuka joka kiehtoo Stefania. Myös tytön elefanttimainen kehonrakenne 
kiihottaa Stefania. Hän helposti kiihottuu läskeistä ja jopa omista läskeistä. Hän ei suinkaan ole 
ylipainoinen mutta hänellä on melkoinen röllykkä eli ruotsiksi Kalaskula – juhlakuula.  



Yksi asia Stefania inhottaa Vilhelmiinassa ja se on tytön imelähkö hymy. Melkein sylki valuu 
korostuvien etuhampaiden välistä. Vilhelmina Stenigillä on vähän samankaltainen äitelä hymy kuin 
monilla lahkosaarnaajilla. Mikä hassuinta, hän on kuin onkin aktiivisesti mukana Hallonbon 
helluntaikirkossa. Hallonbossa on jo useita seurakuntia.  
 
Nyt kun Stefan rakastui Vilhelminaan, niin Mona ja Magdalena joutuivat tunteiden paitsioon.  
Vilhelminakin on samassa kuorossa kuin Stefanin entiset idolit. Kuoro on esiintynyt televisiossakin. 
Kyseessä oli dokumentti tästä vastaperustetusta erikoisesta kuorosta koska siinä on monta 
toimintarajoitteista.  
Yritetään houkutella toimintarajoitteisia kokeilukunta Hallonbohun, jota pyritään rakentaa niin 
vammaisystävälliseksi kuin mahdollista. Vältetään jyrkkiä rappusia sekä korkeita katukiveyksiä. 
Rappusten sijasta pyritään rakentaa loivia betoniluiskia.  
Monalla on dysleksia ja Magdalenalla on lievä toimintarajoite, josta Stefanilla ei ole hajuakaan.  
Tytöillä ei yksinkertaisesti ole minkäänlaisia haluja kertoa vaivoistaan tuijottajalle. Kukaties Stefan olisi 
alkanut liioitellusti sääliä ja mielistellä. Joskus liiallinen mielistely on vittuiluakin ärsyttävämpää.  
Tv-dokumentissa kuoron rumpalia ujostutti niin, että piiloutui pilarin taakse mutta sitten kuitenkin 
rohkeni vetää kunnon rumpusoolon.  
 
Stefanin suureksi harmiksi myös Vilhelmina on varattu tai niin hän väittää olevansa. Mikä parasta, hän 
haluaa olla vain kaveri kaveripohjalta. Hän on Stefanin ensimmäinen oikea ystävä mutta vain 
tavallinen ystävä. Sehän on parempi kuin sata jänistä, kuten äiti Karina tapaa lohduttaa poikaansa kun 
tämä valittaa akan puutetta. Karina ja isä Staffan tapaa lohduttaa poikaansa, että on parempi olla 
sinkku kuin huonossa suhteessa. He ovat huolissaan jos poika joutuisi narsistin seuraan.  
 
Eräänä päivänä välitunnilla kun Vilhelmina oli tupakalla koulun ulko-oven ulkopuolella, niin silloin 
hänen ystävätär Stella Ollonberg halusi maistella tupakkaa kun Vilhelmina niin autuaana veteli 
henkosia ja puhalteli savurenkaita. Stella saikin maistaa savuketta ja sitten alkoi yskiä kun ei ollut 
aiemmin vetänyt röökiä. Stefania alkoi naurattaa kun ennen tupakan maistelua Stella oli kovaa pimua, 
muttei sietänytkään tupakansavua. Stellasta ei tullutkaan suurtupakoitsijaa, ja siitä hän saa olla 
iloinen. Stefankaan ei ole koskaan tupakoinut eikä hänestä tule tupakoitsijaa. Hän on sen verran 
nuuka, ettei ala tuhlaamaan vähiä rahojaan syöpäkääryleisiin.  
 
Stefan ja Stella tapaavat usein koulussa kujeilla. Heistä voisi tulla mainio pari mutta Stefan ei syty 
Stellasta mutta Stella saattaisi hyvinkin ottaa Stefanin ukoksi. 
Stefanin mielestä Stellalta puuttuu se jokin. Ehkä Stefania häiritsee tytön lapsellisuus ja impulsiivinen 
asenne sekä lyhyt pinna. Stella on vähän samaa kaliiberia kuin Tine Hansen.   
Stella hermostuessaan alkaa heitellä tavaroita ympäriinsä. Ainakaan vielä hän ei ole tulistunut 
Stefanista vaikka tämä silloin tällöin imitoi hänen olemustaan.  
Nuoriherra Eriksson on hyvin perso naiskauneudelle. Nyt jälkiviisaudella ajatellen Mona ei olekaan 
kaunis. Yläasteella Stefan näki vaaleanpunaisten rakkausrillien läpi Monan seksikkäänä. Rakkaus on 
eräänlainen humalatila, jolloin näkee jopa rupikonnan seksikkäänä. 
Magdalena on Stefanin mielestä yhä suloinen mutta hänellähän on jo hintin perhana poikaystävänä.  
Stella on hieman ihastunut Stefaniin koska tällä on hassuja juttuja ja repliikkejä kaikkeen.  
Myös Stefan tykkää Stellan kaninhampaista, ulospäin korostuvat etuhampaat, mutta tytön lapsellisuus 
pilaa eroottisuuden.  
 
Nyt kun Stefan oli huomannut, että Vilhelmina on suurtupakoitsija, niin hän alkoi kutsua häntä 
savumiinaksi. Hän tapaa myös arvuutella erään keskustan korttelin nimeä. Korttelissa on muun 
muassa Daniels Pub. Kortteli on nimeltään Vilhelminius eli melkein Vilhelminan kaima. Joka kerta 
Vilhelmina tapaa sanoa vakiorepliikkinsä: ”Kors i taket!”. Silloin kaksoisleuka oikein korostuu. Joka 
kerta Stefan katsoo kattoon, että onko siellä ristiä. 
Joka välitunti Stefan tapaa olla Vilhelminan ja Stellan seurassa. Heillä on samankaltainen huumori. 
Enää Stefan ei uskalla alkaa tuijottaa ja jopa välttelee katsekontaktia.  
Jos Stefan ei olisi tyttöjen seurassa, niin silloin Stella alkaa jankuttaa Vilhelminalle, että tämä hakisi 
Stefanin. Kun hän ei ole tyttöjen seurassa, niin silloin hän kiertää lukiokorttelin. Rakennuksen 
pysäköintipaikka on puoliksi sorapintainen ja mukulakivinen. Stefan tapaa tehdä kengänkärjellään 
puroja ja satamia soraisella parkkipaikalla mielikuvituslaivoilleen. Hänellä on valtava mielikuvitus. Se 
joka lukee hänen kertomuksia, usein ihmettelee, että mistä poika ammentaa kaikki ne ideat. 
 
 



Usein iltapäivisin hän saattaa tytöt bussitorille. Kävellessä hän tapaa hassutella ja imitoida Stellan 
olemusta ja hänen kaninhampaita. Stefan asettaa etuhampaat alahuulten päälle ja päästellä 
kummallisia ääntelyä kuten esimerkiksi; Wäf-Wäf-Wäf! Kuulostaa sekavalta koiralta.  
Tietenkin tytöiltä pääsee räkänauru niin, että koko kortteli raikuu. Aluksi heitä hävetti mutta sitten 
tottuivat tähän hassutukseen ja jopa toivoivat hänen tekevän yhä uudelleen.  
Ihmeellistä kun Stella ei suutu kun Stefan imitoi ja pilailee hänen kaninhampaista mutta jos joku toinen 
niin tekisi, niin silloin tavarat alkaisivat lentää. Stella on selvästi ihastunut Stefaniin ja toivoo, että tämä 
rakastuisi häneen mutta niin ei käy koska rakkaus Vilhelminaan estää rinnakkaiset rakastumiset.  
Stella on oikeasti rakastunut eikä näyttele kuten Stefanin edelliset idolit. Nyt Stefanilla on kaksi kaveria 
jotka ovat samalla aaltopituudella. Stella haluaisi halata ja suukotella mutta Stefan ei ole valmis 
sellaiseen. Hänen mielestä halaukset ja pusut ovat esileikkiä ennen yhdyntää. Hän on epävarma jos 
haluaisi suudella Vilhelminaa koska tällä on niin äitelä hymy, semmoiset kumimaiset huulet.  
Jos Stella tai Vilhelmina halaisi häntä, niin todennäköisesti hän juoksisi pylly edellä puuhun.  
Stefanin sydämen sopukoissa on hitusen verran lemmensiemeniä Stellalle, ainoastaan jos 
lemmenkipinä iskisi tulta.  
Bussitorilta Stefan kävelee kotiin, useimmiten Rotsgatania pitkin ja sitten Virkesvägsbron sillan yli kohti 
Kornaa. Erikssonit asuvat Kornan ja Täppanin välimaastossa.  
 
Stefanilla on hurmurin taito, muttei rohkeutta toteuttaa eroottisia unelmiaan. Hän ei myöskään uskalla 
antaa kaverillisia halauksia. Hän tuhlasi halaukset Magdalenaan ja samalla halaukset saivat eroottisen 
latauksen. Stefanin rakastumiset tapahtuu kuin salama kirkkaalta taivaalta ja jos tytöllä on jo 
poikaystävä, niin silti hän flirttailee niin pitkään, että tyttö kyllästyy. 
 
Toukokuussa Stefanin luokka teki viikon koulumatkan Strömstadiin, jossa he yöpyivät hotellissa.  
Stefan sai oman huoneen koska tämä oli ensimmäinen kerta kun hän oli ilman vanhempia.  
Jos hän ei olisi saanut omaa huonetta, niin tuskin olisi lähtenyt mukaan.  
Illalla huoneessa kun hän katsoi tv-uutisia, niin yhtäkkiä puhelin soi. Hän ihmetteli, että kukahan 
mahtaa soittaa ja nosti kuulokkeen ja sanoi värisevällä äänellä: ”Hallå?” 
Langan toisesta päästä hän kuuli tyttömäistä kikatusta. Hän kuuli, että siellä oli Vilhelmina ja Stella. 
Hän sanoi: ”Vilhelmina är min älsklings mina!” silloin kuului oikeaa räkänaurua ja sikamaista röhkintää. 
Puhelin jälkeen hän löysi television takaa injektioruiskun. Sydän teki voltin kurkussa asti ja sitten hän 
avasi ikkunan ja heitti mystisen ruiskun ulos sisäpihalle. Hän kuuli kuinka ruisku kopahti metallikatolle. 
Hän ei uskaltanut olla samassa huoneessa mystisen ruiskun kanssa.  
Sitten hän kurkisti kirjoituspöydänlaatikkoon, että onko siellä lisää ruiskuja. Siellä oli vain banha 
pornolehti. Tietenkin pornonystävänä hän selasi lehden ja sitten vei sen käytävän varrella olevaan 
vessaan. Häntä ujostutti nukkua pornolehden kanssa, jolloin opettajat olisivat luulleet sen olevan 
hänen lehti. Sinänsä siinä ei olisi mitään kummallista koska hänhän on jo nuoriaikuinen. 
Nukkumaan menon aikaan hän teki turvallisuustarkistuksen huoneessaan. Hän kurkisti sängyn alle, 
ettei siellä olisi akillesjänteen viiltäjiä. Hän on nähnyt liian monta kertaa kauhuleffa 
eläintenhautausmaan. Sängyn alla oli vain muutama villakoira jotka eivät tietenkään viillä mitään eikä 
räksytä. Seuraavaksi hän tarkisti vaatekomeron, ettei siellä olisi kaappimiehiä. Hän tarkisti, ettei 
kaapissa olisi salaovia, josta kaappimiehet hyökkäisivät. Kaapissa oli vain hänen oma kevättakkinsa.  
Takki on hupullinen ja siinä on kaksi suurta povitaskua. Sivuilla on avoimet taskut joihin ei kannata 
laittaa mitään arvokasta koska silloin tavarat putoaisivat. Povitaskuissa on kätevä pitää kännykkää ja 
lompakkoa. Joskus hän erehtyy laittaa molemmat samaan povitaskuun niin, että hän muistuttaa 
myymälävarasta. 
 
Yöllä Stefan näki kummallista unta, jossa hän yhtäkkiä muuttui tytöksi ja löysi kirjoituspöydänlaatikosta 
tablettitietokoneen täynnä nakukuvia. Usein hän näkee unta pitkätukkaisesta blondista joka änkyttää 
kuten hän itse. Ehkä unet ennustavat, että pian hän tulee tapaamaan sen oikean. 
 
Kesäloma 
Erikssonit päättivät tänä kesänä matkailla Pohjanmaalla Suomessa kun siellä ei koskaan aiemmin ole 
tullut käytyä. He ajoivat Haaparannan ja Tornion kautta. Ensimmäisen yön Suomen puolella he 
yöpyivät Nallikarin leirintäalueella Oulussa. Siellä he ottivat aurinkoa ja ottivat rennosti. Leirintäalueen 
vieressä on seikkailu-uimala aaltokoneineen päivineen. 
Muutaman pävän kuluttua he jatkoivat lomamatkaa kohti etelää Suomen länsirannikkoa pitkin koska 
siellä on paljon ruotsinkielisiä paikkoja. Erikssonit eivät osaa sanaakaan suomea.  
Turussa he ostivat matkamuistoja sekä suomalaisia elintarvikkeita kun ovat kuulleet Suomessa olevan 
erittäin hyvää makkaraa ja leipää. 



Stefan osti suomenkielisen huumorilehden nimeltä Viihdekomppania. Hän ei osaa sanaakaan suomea 
mutta silti halusi ostaa tämän hassun huumorijulkaisun, jotta voisi hieman harjoitella kieltä. Hänhän on 
kielistä kiinnostunut, erityisesti itäeurooppalaisista kielistä. Äiti ja isä tapaavat vitsailla, että kohta poika 
muuttuu finneksi ja saa finniset kasvot.  
 
Viihdekomppania lehti oli aluksi ihan tavallinen kotisivu, joka sisälsi paljon linkkejä. Sitten sivusto 
vaihtoi palvelimia ja lopulta se muuttui paperilehdeksi. Lehteä toimittaa eräs anonyymi sälli  
Länsi-Ruotsissa joka käyttää peitenimeä The JT. Facebookissa sama jäbä on perustanut 
kaksimielisen vitsisivun nimeltä Vitsblåsa, jossa hänen kaverit kertovat härskejä vitsejä.  
Viihdekomppania lehdellä on myös ruotsinkielinen painos jonka Stefan tapaa silloin tällöin ostaa. 
Ruotsinkielinen versio on nimeltä Nöjeskompaniet. Kustantamo on nimeltä JT Media jolla on myös 
nettiradioasema nimeltä Radio Götasvågor. Jäbällä on suunnitelmissa perustaa oikea Ula-radio mutta 
harmi vaan kun hänellä on aivan liian pieni kukkaro.   
Hän tapaa lähettää epävirallista kortteliradiota pienteho FM-lähettimellä, joka kuuluu vain 
lähikortteleissa. Kortteliradiolähetyksiä hän kutsuu Radio Tingvallaksi. Silloin tällöin hän lähettää myös 
TV-lähetyksiä Facebook livessä. Hänellä on muutama uskollinen katsoja, muuan mestarikuvaaja. 
 
Kun Erikssonit olivat kierrelleet Turun kaupoissa ja tavarataloissa niin silloin he ajoivat Hankoon josta 
laivalla Nynäshamniin. 
Odotellessa Brand Linen M/s Viviä Stefan käveli laiturinreunalla ja yhtäkkiä tuli lokkiparvi jotka olivat 
hyökkäämistuulella niin, että Stefan juoksi takaisin autoon, etteivät lokit nokkisi hänen hienoa 
otsatukkaa.  
Pian he saivat ajaa laivaan. Aikaisin aamulla laiva saapui Nynäshamniin. Sitten he ajoivat yhtä soittoa 
kotiin Hallonbohun. Oli onnea sään kanssa; hienoja aurinkoisia hellepäiviä. 
 
Ensimmäinen kesätyö 
Koulunpäättäjäisten jälkeen Stefan sai kesätöitä kunnanpainolta. Siellä työskentelee kaksi painajaa; 
Leonard Lövsal sekä Gulliver Brickhill. Viimeksi mainittu on kasvanut Södertäljessä mutta muutama 
vuosi sitten muutti Hallonbohun kun hänen teiniaikainen kaveri Valter Brasa houkutteli häntä 
Hallonbohun jotta tämä nuori kunta saisi lisää asukkaita.  
Leonard tulee lähempää Östersundista ja on aiemmin ollut Östersundin kunnanpainolla ja sitten  
Maxi Magasinetin kopiointihuoneella. Vuonna 2016 kun Hallonbo sai kuntaoikeudet, niin hän päätti 
vaihtaa työpaikkaa kun on tottunut julkiseen sektoriin. Kunnallisissa työpaikoissa on rauhallisempi 
ilmapiiri kuin yksityisillä aloilla.  
Gulliverin vanhemmat asuvat yhä Södertäljessä. isä omistaa ulkoilualue Bastmoran. Äiti auttaa 
miestään ulkoilualueen hoidossa.  
Gulliver on kihloissa vaaleatukkaisen Ellen Schröderin kanssa.  
 
Koska Hallonbo on kokeilukunta, niinpä paino on kommandiittiyhtiö jonka omistaa Leonard ja Gulliver. 
Suurin omistaja on tietenkin Hallonbon kunta.  
Gulliver on oikea tulisielu eli kaksi päivää viikossa hän auttaa Hallonbon ensimmäisessä 
päivätoimintaryhmä Hallonreda KB. Ryhmän tilat sijaitsevat ihan kävelymatkan päässä kunnantalolta 
saman kadun varrella. Hallonredassa Gulliverin vastuulla on kotisivun päivitys kun ohjaajat eivät sitä 
osaa. Yksi ohjaajista tapaa leikillään kutsua häntä professoriksi. Joka kerta kotiin lähtiessä hän sanoo 
vakiona, että nyt hän lähtee pikkuhiljaa kotiin, niin silloin toinen ohjaajista esittää vakiokysymyksen: 
”Etkö ole vieläkään lähtenyt?” Gulliver on melkoinen vekkuli.  
Kun hän saapuu painolle, niin silloin Leonard tapaa sanoa vakiona: ”Nyt kaislikko kukkii!”  
 
Painolla on neljä digitaalista ja kaksi analogista kopiokonetta. Siellä on myös liimausprässipenkki jota 
Hallonreda käyttää ahkerasti, nimittäin ryhmä on kehittänyt ikikalenterin, joka ei ole vuosipainotteinen. 
Paino on katutasossa ja ikkunat ovat Nordensgatanille päin. Kunnantaloa vastapäätä on asuintalo. 
 
Stefanin piti enimmäkseen rei’ittää ja nitoa uunituoreita kunnanasiakirjoja sekä Maxi Magasinetin 
mainoslehtisiä. Hän on hyvin nopea työskentelyssä. Hän on stressinkestävä ja on vaikea rentoutua. 
Olisi hyvä jos hän alkaisi urheilla jotta oppisi ottamaan rennosti. Häntä ei kiinnosta urheilu.  
Kun hän on tehnyt työtehtävänsä valmiiksi, niin silloin hän kysyy lisää hommia. Ensimmäisellä päivänä 
Leonard tiedusteli, että mistä hän on kiinnostunut johon Stefan vastasi liiankin rehellisesti: ”Juu, 
tapaan piirrellä ja kirjoitella!”  
Lähes jatkuvasti Stefan tapaa puhua kovaäänisesti niin, että korvat ovat kovilla. Ehkä siksi tytöt eivät 
halua hänestä ukkoa, ettei tulisi kuuroksi. 



Leonard muisti Valter Brasan kesätyöajat Östersundin kunnantalolla. Siellä oli kolme painajaa; 
Leonardin lisäksi isomahainen Roy Lily ja ruipelomainen Keith. Roy tapasi hassutella Valterin kanssa 
koska tämä oli toisenlainen, semmoinen nynny. Valter oli suurin piirtein samaa kaliiberia kuin Stefan. 
Painajat eivät osanneet aavistaakaan, että samasta sällistä tulee huutokauppakeisari ja tekee 
suosittua tosi-tv-sarjaa. Tänään lähes koko Ruotsi tuntee Valter ja Nora Brasan. Myös hänen isäukko 
Anders on julkkis koska omistaa menestyksekkään Maxi Magasinetin. Perheen kuopus Vivianne on 
menestyvä muotoilija.  
 
Leonard meni paperivarastoon ja otti paperiarkin kynän kera ja sanoi: ”Steffe, piirräpä jotain mukavaa 
tuolla kahvihuoneessa… Sanon kun on työtehtäviä!” Stefan huudahti: ”O’boy, senpä teen, aion piirtää 
teille tosi hienoja kuvia!” Hänen O’boy huudahdus kuulosti kuin minareettihuutajan rukouskutsu. 
Stefan otti paperiarkin kynän kera ja meni siniseksi maalattuun pitkulaiseen kahvihuoneeseen ja 
asettui kahvipöydän ääreen piirtämään jääkarhun kuvia, joita hän vertasi tyttöihin eli molemmat ovat 
yhtä vaarallisia; suloisia mutta murskaavat pienen pojan sydämen. Leonard nauroi persettään repien 
ja ajatteli, että Stefan on tosiaan yhtä hassu kuin se huutokauppakeisari. 
Taukohuoneessa on ikkunaruutu painosalille päin. Sisäikkunaa vastapäätä on ulkoikkuna josta näkee 
Nordensgatanin vilinän.  
Stefan piirteli ja kirjoitteli ilkeitä sepityksiä koulukavereistaan ja kaiken kukkuraksi oikeilla nimillä. 
Kotona vanhempien kesken hän ei uskalla lausua koulukavereiden nimiä, kaikkein vähiten 
naispuolisten. Hänellä on sitkeä nimiujous. Nyt hän uskaltaa liiankin hyvin sepittää tarinoita 
koulukavereistaan, että hän on ollut rakastunut Magdalenaan ja Monaan.  
Kahvitauoilla Leonard ja Gulliver lueskelivat ja katselivat hänen tuotoksiaan. Yhtäkkiä Leonard 
havahtui ja päätti auttaa Stefan-pelleä, ettei tämä tekisi samaa mokaa kuin Valter ja varoitti häntä 
piirtämästä ja sepittämättä mitä sattuu työpaikalla. Hän sanoi, että sepittäminen voi aiheuttaa pellen 
maineen ja sitten on nussimiset nussittu, sanoi Leonard Mikael Lövsal. Hän lisäsi, ettei Stefan 
kirjoittaisi kertomuksia oikeilla nimillä. Stefan punastui ja pelkäsi, että tuleekohan nyt potkut. Kyllä hän 
ymmärtää, että tämä ystävällinen laihahko moottoripyöräilevä mies tahtoo pelkkää hyvää ja päätti 
lopettaa työpaikalla sepittämiset. 
 
Hallonbon kaksikerroksinen kunnantalo on rakennettu punaruskeista tiiliskivistä.  Toisessa 
kerroksessa on muun muassa kunnankanslia, jossa istuu kunnanjohtaja Richard Gärvik sekä kaksi 
kunnallisneuvosta; Marit Thors ja Mats Hopp. Mats on aikaisemmin omistanut rakennusfirma  
Hopp Bygg AB:n, jonka osti suomalainen rakennusfirma Toivosen raksa Oy. Silloin Mats asui 
Malmössä mutta yrityskaupan jälkeen hän muutti Hallonbohun Ystadin kautta. Ystadissa hän oli jonkin 
aikaa Valterin ja Noran huutokauppakamarin apurina mutta siellä ei tarvittu kahta apulaista, sillä siellä 
on television tuotantoyhtiön palkkaama Mark Utter. Hallonbossa Mats kiinnostui politiikasta ja päätti 
ryhtyä demarien kunnallisneuvokseksi.  
Leonard tapaa kutsua Marit Thorsia kepulais-mööffaksi, joka johtunee naisen mumisevasta 
mömmöttävästä puhetyylistä. Maritin kaksoisleuka muistuttaa hyvin paljon kassalipasta.  
Kanslian vieressä on palkka- ja henkilöstökonttorit, talousosasto sekä ammattiliitot.  
Katutasossa on tekninen virasto, hoivahallinto ja kiinteistökonttori. Parhaillaan keskustellaan ja 
pohditaan kiinteistökonttorin yksityistämistä. Näin Hallonbon kunta saisi lisää rahaa peruspalveluihin 
jotka on pakko olla kunnanomistuksessa, oli kyseessä kokeilu tai tavallinen kunta.  
Ehkä kiinteistökonttori voisi olla kommandiittiyhtiö kuten paino sekä Hallonreda. 
Kunnantalolla on myös kunnallinen asuntoyhtiö Hallonbyggenin hallintotilat. Osakeyhtiö 
Hallonbyggenillä on jo monta kerros- ja rivitaloa ympäri Hallonbota ja lisää on suunnitteilla. 
Hallonbyggen on puoliksi kunnan ja Mats Hoppin omistuksessa.  
Kunnantalolla on totta kai arkkitehti-, suunnittelu-, ja insinöörikonttorit, jotka ovat kokonaan kunnan 
omistuksessa mutta on yksityistämissuunnitelmia mutta kunnallislaki on esteenä.  
Kunnantalolla on myös työpaikkaterveydenhoito joka tullaan myös yksityistämään heti kun on löydetty 
hyvä ja luotettava sairaanhoitoyritys.  
Painon vieressä on postiosasto jota pyörittää päivätoiminta. Osastolla lajitellaan ja jaetaan kunnan 
kirjeet ja paketit. Postiosastolla työskentelee Georg Messelius ja Katarina Andreasson. Nainen on 
aikaisemmin ollut Östersundin keskuskeittiöllä jossa hän sai niska ja hartia kulumia painavien 
sokerisäkkien nostelusta. Georgilla on ollut lyhytaikaisia pätkätöitä ja nyt vihdoinkin sai vakituisen 
palkkauksen. Georg ja Katarina ovat käyneet hoivakurssin koska osastolla tule olemaan 
toimintarajoitteisia. He molemmat ovat jollain tasolla toimintarajoitteisia. Katarinalla on niska ja hartia 
vaivoja mutta Georgilla on synnynnäinen aivovaurio josta hän ei halua puhua kenellekään eikä edes 
itsellekään myöntää olevansa toimintarajoitteinen vaikka sen kuulee hänen änkyttävästä puheesta ja 
kummallisista päähän pistoista. 



Georg Messelius on naimisissa kuvankauniin vaaleatukkaisen Sandra Boosterin kanssa mutta silti 
postia lajitellessa hän ihailee Katarinan kookkaita meijereitä vaikka myös vaimolla on isot tissit.  
 
Kunnantalon toisessa päässä on kouluvirasto, jota on vaikeampi yksityistää mutta toki Hallonbohun 
yritetään houkutella yksityiskouluja.  
Kunnantalon aulassa, jonne pääsee Nordensgatanilta, on reseptio ja kuluttajavirasto sekä 
lounasravintola Halloneriet. Ravintola on osa päivätoimintaa.  
Hallonbon kunnan puhelinvaihde on täysautomatisoitu.  
 
Silloin tällöin Stefan saa auttaa postiosastolla kun painolla ei ole mitään tekemistä.  
Jos hän olisi toimettomana, niin silloin hän todennäköisesti sormeilisi joka paikkaa ja ehkä leikkisi 
paperileikkaajalla niin, että pian hän olisi sormeton. Viimeistään silloin olisi sormeillut sormeiltu.  
Ensin Leonardin mielessä kävi, että Stefan voisi luppoajalla piirrellä mutta sitten muisti Valterin 
kohellukset. Leonard ei halua olla yhtä epäreilu kuin vanha lihava Roy, joka piti Valteria ihan 
pilkkanaan.  
Stefan tapaa järjestellä painon hyllyjä ja pöytiä. Pöydillä lojuu Leonardin moottoripyörälehtiä. Silloin 
tällöin Leonard vitsailee, että Stefan on liimanäppinen pelle joka ei osaa pitää näppejään kurissa.  
Parempi antaa pojan auttaa postiosastolla jotta Georg ei liikaa villiintyisi kollegansa tisseistä.  
 
Leonatd tykkää kovasti Brasan perheestä koska he houkuttelivat hänet ja Royn Maxi magasinetin 
kopiointihuoneelle. Vuoden kuluttua Roy palasi takaisin Östersundin kunnanpainolle. Se oli Leonardin 
salainen operaatio, ettei tarvitsisi kuunnella Royn ainaisia metsästys- ja kalastusjuttuja. Leonard soitti 
entiselle pomolleen ja ehdotti houkutella Royn takaisin kunnan leipiin. Niin kävikin ja jopa 
kirjaimellisesti kahvileivän avulla Östersundin kiinteistöpäällikkö houkutteli herra Lilyn takaisin. 
 
Elokuussa koulujen alkaessa Stefan näki jälleen rakasta Vilhelminaa. Hänkin asuu Laxarenin 
kaupunginosassa. Stefan on jo lukemattomia kertoja pyöräillyt tytön kotikulmilla jammailemassa, 
muttei kertaakaan ole nähnyt pimua, sillä Vilhelmina on aktiivinen, oikea jokapaikanhöylä.  
Hän laulaa Hallonbon kirkkokuorossa, on mukana vammaisyhdistys Grundenin paikallisessa 
hallituksessa sekä auttaa helluntaikirkossa.  
Grunden yhdistys perusti Hallonbohun paikallisyhdistyksen jotta sinne muuttaisi toimintarajoitteisia. 
Näin yritetään kohottaa suvaitsevaisuutta vammaisia kohtaan. Kerta Hallonbo on vastarakennettu, 
niinpä siellä ei ole yhtään kulttuurisuojeltuja rakennuksia eli niihin on helppo rakentaa 
pyörätuoliramppeja.  
 
Vilhelmina on yrittänyt pitää salassa kotisoitteensa, ettei Stefan menisi sinne jammailemaan mutta 
keväällä koulumatkalla hän erehdyksissä antoi Stefanille tehtäväksi postittaa maisemakortin kotiin, 
josta tämä näki osoitteen. Vilhelmina asuu Sagolandsvägen 21, jossa on yhden hengen yksityinen 
oppilasasuntola. Tavallaan Vilhelmina asuu alivuokralaisena Johanssonin pariskunnan luona.  
Heti koulumatkan jälkeen Stefan otti munamankelin ja sinkutti Laxareniin etsimään idolinsa osoitetta. 
Vilhelmina asuu melko lähellä Stefanin edellisiä idoleita. Stefan ei uskalla soittaa ovikelloa koska on 
hyvin ujo, Ujo vain tyttörintamalla.  
Usein koulussa hän tapaa vitsailla Vilhelminalle, että hän tulee imuroimaan koko Sagolandsvägenin ja 
sitten ryömisi satunnaiseen miinoitettuun kaivokseen jossa kasvaa mustia heiniä. Joka kerta tyttö 
sanoo vakiovastauksen: ”Åh, miinoitettu kaivos taas, luovuta jo, mä tulen dorkaksi, tyypillistä!”  
Vilhelmina on alkanut kutsua Stefania pultiksi koska haluaa olla yhtä hillitysti härski ja tarkoittaa 
tietenkin hänen pikku pulttia jalkojen välissä. Totta kai Stefan olettaa, että hänen pulttinsa olisi 
maailman suurin.  
Koulussa Vilhelminalla tapaa olla niin kutsutut nappihousut; vihreät samettihousut pareittaiset napeilla 
varustettuna. Stefan tapaa nauraa tirskua nappihousuille: ”Hihii, tuolla on se miinoitettu kaivos!” Hän 
on saanut päähänsä sanan kaivos koska Vilhelminan englanninkielinen muunnos on Wilhelmine ja 
siten Stefanin likainen mielikuvitus lähtee laukkaamaan. Joka kerta kun hän tirskuu housun napeille, 
niin silloin Vilhelmina sanoo vakiovastauksen: ”Åh, taas se miinoitettu kaivos juttu, mä tulen dorkaksi, 
luovuta jo!” Vilhelminasta Stefan on melkoinen koomikko vaikka punainen pellenenä puuttuukin.  
 
Iltaisin sängyssä Stella tapaa unelmoida Stefanista. Hän toivoo hartaasti, että tämä jättäisi Vilhelminan 
pois ajatuksista ja rakastuisi häneen, mutta turhaan, aivan turhaan, kuten Stella haikeana pohtii. 
 
 
 



Eräällä pitkällä välitunnilla Stella houkutteli Stefanin koulun jätteiden kierrätyspömpeliin, joka on 
koulun sisäpihalla. Hän väitti, että sisällä Vilhelmina odottaa jalat levällään. 
Stefan juoksi jätepömpeliin kielipitkällä läähättäen. Hän avasi ruskean metallisen oven, jolloin Stella 
tyrkkäsi hänet peremmälle ja itse pujahti sisälle ja sulki oven. Salamana hän antoi Stefanille pusun 
poskelle. Stefan rimpuili irti Stellan otteesta ja avasi oven ja juoksi ulos Vilhelminan luokse joka oli 
tupakoimassa. Vilhelmina naurahti: ”Etkö tykkääkään tytöistä, jaaha, siinä tapauksessa saat hankkia 
itsellesi lihaksikkaan rantapojan!” ja nauroi valtava Marlboro huulillaan. Stefan änkytti:  
”Juu, mä tykkään tytöstä nimeltä Vilhelmina!” Toistamiseen Vilhelmina sai selittää, ettei hän halua olla 
tyttöystävä vaan ihan kaveripohjalta.  
 Stefanin tulisi kiittää onneaan kun Vilhelmina ei halua häntä tai muuten olisi yhtä rumbaa; 
helluntailaiset aivopesisivät hänet ja sitten olisi pakko tehdä palkatonta talkootöitä joko 
helluntaikirkossa tai Grunden yhdistyksessä. Stefan ei edes tiedä, että idoli on helluntailainen. Hän 
tietää vain, että Vilhelmina on aktiivisesti mukana Grunden yhdistyksessä.  
Stella on todella ihastunut Stefaniin mutta ongelmana on kuinka hän onnistuisi hurmaamisessa. 
Samaa miettii myös Stefan Vilhelminasta ilman aavistustakaan tytön helluntailaisuudesta.  
Vilhelminalla on korkeita poikaystäväkriteereitä. Hän rakastaa koko sydämestä historian merkittävää 
pitkätukkaista parrakasta suurmiestä, joka teloitettiin mutta nousi kuolleista. Ihan oikein, hän on 
Jeesus Kristus. Vilhelmina on vahvasti uskovainen ja iltaisin lukee Raamattua ja kirjoittelee 
Raamattulauseita Facebookiin. Stefan ei ole Vilhelminan kaverilistalla. Stefanilla ei ole Facebook 
tiliäkään koska vanhempien mielestä ei kannata kirjautua kaiken maailman höpötyksiin.  
 
Erikssonin perhe 
Stefanin isä Staffanilla on muutaman päivän parransänki ja äiti Karinalla on pitkä kastanjanruskea 
tukka. Anders veljellä on pellavatukka, suorat hiukset joka suuntiin.  
Staffan on töissä vastaperustetussa elektroniikkafirmassa, jolla on tilat Hallonbon luoteispuolella. 
Yritys sijaitsee Tihisnäsin teollisuusalueella, jonne yritetään houkutella lisää yrityksiä.  
Karina on reseptiovirkailijana hammaslääkärivastaanotolla. Työpaikka on ihan kävelymatkan päässä 
kotoa Kornaskolanin vieressä.  
Parhaillaan suunnitellaan Kornaskolanin uudelleen nimeämistä koska nykyinen nimi on hieman 
harventava naisia kohtaan, sillä Korna tarkoittaa lehmiä.  
Hallonbon kunnanvaltuusto tulee piakkoin ehdottamaan nimeä Täppans skola. Idemmäksi tullaan 
rakentamaan uusi koulu, joka tulee olemaan varsinaisessa Kornassa. Ehkä tämä koulu nimettäisiin 
Kornan kouluksi jos feministit eivät älähtäisi. Pitää myös yrittää keksiä Korna sanalle luonnollinen 
selitys kuten esimerkiksi hirvilehmien ja lehmihakojen mukaan. Ehkä voitaisiin kehittää sanalle 
kokonaan uusi tarkoitus niin, ettei sanasta tulisi lehmä mieleen.  
Ehkä Kornan kaupunginosan läntisiin osiin tulee omakotialue Kätöviken. Tulevan koulun nimeksi 
sopisi hyvin Kätövikskolan.  
 
Vuosi 2019 
On elokuinen perjantai-ilta. Stefan päätti lähteä kaupungille tuulettumaan. Hän lähti yksin sillä hän ei 
ole koskaan ollut kovin aktiivinen kavereiden suhteen. Nyt vihdoinkin hän päätti hankkia akan mutta se 
on tosi vaikeaa koska kaikki suloiset tytöt ovat varattuja tai eivät halua häntä ukoksi. 
Hän meni ravintola Rossoon, joka sijaitsee Affärsgatanilla aivan ydinkeskustassa. Hän pohti jos menisi 
Daniels Pubiin, muttei kuitenkaan mennyt koska ei tykkää oluesta. Rosso saa välttää, ajatteli Stefan. 
Rossossa Stefan joi monta lasillista alkoholilimua ja samalla katseli tyttöjä mutta kaikilla näyttää 
olevan miesseuraa. Hän tuli mustasukkaiseksi ja surulliseksi kun toiset jätkät suutelivat tyttöjään ja 
hän itse saa vain suudella juomalasiaan. 
Keskiyöllä hän horjuen tuli ulos ravintolasta. Hän tunsi olevansa melko lailla humalassa eikä uskalla 
mennä tässä kunnossa kotiin. Aivan varmasti isä ja äiti olisivat vihaisia kun hän joi itsensä humalaan.  
Hän käveli horjuen Affärsgatania pitkin länteen. Kadun länsipäässä on rakennustyömaa, jollaisia 
Hallonbo on täynnä. Tänne ollaan rakentamassa vanhusten palvelutaloa, jonka arvokkaaksi nimeksi 
tulee Värdebo koska kaikki vanhukset ovat arvokkaita. Palvelutalon viereen tulee opettajaseminaari, 
jossa tullaan opettamaan tulevia opettajia toisella lailla kuin muualla Ruotsissa.  
Värdebon ja opettajaseminaarin länsipuolelle tulee synnytyslaitos. Koska Hallonbo on kokeilukunta, 
niinpä täällä synnytetään porealtaissa jotta lievennettäisiin synnytystuskia.  
Synnytyslaitos tulee olemaan osoitteessa Brummarensgatan koska vastasyntyneet vauvat yleensä 
iloisesti örisevät. Synnytyslaitoksen takana lännessä on Tihisnäsin teollisuusalueelle menevä 
pistorata.  
 
 



Stefan sammui rakennustyömaalla hiekkakasan päälle. Muutaman tunnin kuluttua hän heräsi ja 
huomasi kauhukseen nukkuneen hiekkakasassa keskikaupungilla. Hän tunnusteli taskunsa, ettei 
mitään ole viety. Kännykkä ja lompakko ovat yhä povitaskussa. Lompakossa on kahdensadan 
kruunun seteli kuten ravintolasta lähtiessäkin.  
Hän nousi ylös ja näki hiekkakasan takana pienen heinäniityn. Niityn takana virtaa Hallonbäcken. Hän 
meni niitylle poimimaan pienen kukkakimpun. Hän valitsi horsmia ja niittyleinikkejä.  
Sitten hän lähti kävelemään kohti etelää eli Laxarenia. Hän käveli keskustan sisääntulotietä pitkin joka 
on nimeltä Majnuenvägen. Etelässä tie liittyy E45 tiehen. Liittymäkohta on nimetty 
Jämtlandsporteniksi, jonne on suunnitteilla rakentaa suuri palveluasema matkailijoille.  
Suomen S-ryhmä on halukas rakentaa tänne Jämtlandsporteniin Ruotsin ensimmäisen  
ABC liikennemyymälän. S-ryhmä kokeeksi perustanee ABC:n Hallonbohun koska kaupunkihan on 
kokeilukunta. Jos liikennemyymälästä tulisi samanlainen hitti kuin Suomessa, niin silloin tultaisiin 
perustamaan lisää liikennemyymälöitä ympäri maata.  
 
Stefan meni Vilhelminan luokse ja soitti ovikelloa mutta kukaan ei avannut. Hän ei kuullut mitään ääniä 
sisältä eli ketään ei ollut kotona. Jos olisi ollut joku kotona, niin silloin olisi kuulunut edes jonkinlaista 
ääntä sekä keittiönverhot olisivat liikkuneet. 
Sitten hän meni Monan luokse. Hän asuu äitinsä kanssa rivitalonpätkässä ihan lähistöllä.  
Hän soitti ovikelloa vapisevin sormin ihan kuin Parkinson olisi pukannut päälle tai hän olisi menossa 
kummitustaloon.  
Pian Monan äiti Marianne, pitkähkö laiha nainen, avasi oven. Stefan änkytti tavanomaisella 
monotonisella äänellä: ”Onko Mona kotona?” Marianneksi esittäytynyt nainen vastasi: ”Jo visst, tuolla 
yläkerrassa.” Stefan ojensi kukkakimpun Mariannelle ja kehotti antaa ne tyttärelleen. Marianne kysyi, 
miksei hän itse anna niitä, johon Stefan: ”Ei ole aikaa.” ja vilkaisi rannekelloa ja lähti takaisin kadulle. 
Pitkäkasvuisesta naisesta Stefan saa kummallisia assosiaatioita alastomaan naiseen. Hän ei käsitä 
minkä takia tällainen mielleyhtymä, ehkä hän on joskus nähnyt pitkäkasvuisen naisen jollain 
pornosivustolla.  
 
Marianne otti kukkakimpun ja meni yläkertaan tyttärensä huoneeseen ja sanoi: ”Eräs nuori mies käski 
antaa nämä sinulle.” Marianne olettaa, että ovella käynyt poika olisi tyttären uusi poikakaveri, sillä tytär 
vaihtaa jätkiä kuin muut sukkia. Heti kun tulee riitaa, niin silloin yhtäkkiä ihana jätkä onkin idiootti. 
Monalla on useita toimintarajoitteita joista yksi on dysleksia, jota hän osittain häpeää kun ei osaa 
kirjoittaa ja lukea virheettömästi. Jotenkuten hän onnistuu tavata sanat mutta käsiala on melkoista 
harakanvarvasta. Mona kysyi, että keneltä kukat on, johon Marianne: ”Muistaakseni joku Stefan…” 
johon Mona: ”Siinä tapauksessa kukat menee roskiin!” ja tempaisi äidiltään kukkakimpun ja repi ne 
pikkupalasiksi ja heitti paperikoriin ja sylkäisi perään. Mona katsoi halveksivasti paperikorissa olevia 
kukkia ja sanoi äidilleen, että se jätkä on tosi vittumainen koska koulussa se tuijotti jatkuvasti. 
Marianne ei sanonut mitään kun ei tiedä taustoja. Hän tuntee tyttärensä kuin omat taskunsa, että 
mahdolliset riidat voivat olla hänen omaa syytään, siispä ei kannata asiaa kommentoida, ajatteli 
Marianne Lövträd. Tavallaan Marianne on ihan oikeassa, että Mona itse on kiihottanut turhaan 
Stefanin ja sitten vihoittelee kun tämä rakastui.  
Mona on päättänyt aloittaa ensi syksyllä Brunflon kansankorkeakoulun medialinjalla. Siellä hän voisi 
harjoitella lukemista ja kirjoittamista. 
 
Stefan käveli kotikaupunginosaan. Täppaniin on melkoinen matka eteläisestä Laxarenistä. Kävellessä 
känni muuttui krapulaksi. Häntä alkoi haluttaa suolaista ja lisäksi oli jyskyttävä päänsärky. 
Pitkäkävelylenkki teki hyvää krapulalle. 
Kotona äiti ehdotti suolamuikkuja mutta kalakauhuinen Stefan ei tietenkään suostunut ottamaan vaan 
söi suolasalamia. Ilman krapulaakin hän mielellään syö salamia.  
Isä nauroi: ”Oi, onpas pojalla melkoinen jälkitauti!” Stefan lupasi, ettei enää koskaan joisi liikaa viinaa 
kun siitä tulee näin kaamea olo. Loppupäivän hän istui huoneessaan kirjoitellen lemmenrunoja. Hän 
huomasi, että runosuoni sykkii parhaiden krapulassa mutta päätti kuitenkin, ettei kannata hankkia 
krapulaa pelkkien runojen takia vaan mieluummin kirjoittaa kertomuksia vesiselvänä.  
Runot hän laittoi kirjekuoreen ja päälle kirjoitti huolellisella käsialalla; Sonetter till tjejen. 
Hän päätti antaa runot sille tytölle josta tulisi vaimo mutta missä ihmeessä sekin oikein kuppaa, ajatteli 
Stefan Eriksson.  
Illalla sillä välin kun vanhemmat olivat iltakävelyllä ja veli oli kavereittensa kanssa, niinpä Stefan päätti 
pirauttaa Monalle ja kysyä mitä hän tykkäsi kukista. Mona vastasi kuivalla happaman narisevalla 
äänellä, että kukat ovat nyt roskapussissa.  
 



Stefania alkoi risoa: ”Haiska paska tytön perkele, minä kun haluan tarjota rakkautta suoraan 
sydämestä, niin sinä mieluummin annat ylen kuin kehut!” johon Mona mumisi: ”Se oli todella oikea 
sana, nimittäin oksennan, älä enää koskaan soita!” Stefan katkaisi puhelun ja ajatteli, ettei Mona ole 
häntä varten, pesunkestävä kummallinen tyyppi. Oikeastaan Vilhelminaa hän rakastaa mutta 
tämäkään ei halua hänestä ukkoa. Stefan huokaisi raskaasti ja ajatteli Stellaa; olisiko hänessä 
tyttöystävän ainesta? Kieltämättä ihana tyttö, kauniskin mutta lapsellinen niin, ettei oikein ilkeä näyttää 
sukulaisille vihkipallin päällä.  
Stefan on väärä henkilö tuomitsemaan toisia lapselliseksi koska hänkin on hyvin lapsellinen. Ehkä 
juuri siksi hänestä ja Stellasta tulisi oiva pari mutta tytöstähän puuttuu se jokin. Stella on lapsellisempi 
kuin Stefan. Olisi noloa olla tämän kanssa isän ja äidin luona, jolloin tämä saisi raivokohtauksen ja 
heittelisi tavaroita ympäriinsä. Mitähän isä ja äiti sanoisivat jos pojan akka olisi hirveä raivohullu?  
Ajatella jos Stefan osaisi taikoa, niin silloin hän taikoisi Stellasta unelmapimun. Harmi vaan kun Stefan 
ei osaa taikoa ja toiseksi toisia ihmisiä ei pidäkään mennä muuttamaan. Jos niin tekisi, niin silloin olisi 
pesunkestävä narsisti ja itse tarvitsisi hoitoa. 
 
Hallonbo 
Hallonbon kunta sai kuninkaalta ympäristöpalkinnon koska siellä lajitellaan talousjätteitä; palavajäte 
punaiseen ja ruuanjätteet vihreään astiaan. Jätteiden lajittelua on testattu muissa kunnissa mutta nuori 
Hallonbo on kehittänyt lajittelua edelleen, nimittäin vihreän astian biojäte kaadetaan jätemyllyyn, joka 
jauhaa jätteen pieniksi murusiksi, jotta jäte veisi mahdollisimman vähän tilaa.  
Kaikki Hallonbon vuokratalot ovat asentaneet jätemyllyjä roskakuilun yhteyteen. Kunta avustaa 
omakotitalonomistajia hankkimaan jätemyllyjä. Tämä on erittäin helppoa koska koko kaupunki on 
vastaperustettu ja kaikki talot ovat uusia ja moderneja.  
Hallonbon kunnalla on hyvä talous koska kunnallispoliitikot alensivat palkkojaan heti alussa niin, että 
kunnalle jää ylimääräistä rahaa kaikkien talojen jätemyllyihin.   
Kunnallispoliitikoiden alhaiset palkat on osa kokeilukunnan toimintaa. Näin säästetään 
kunnanhallintokuluissa. Painetaan vain kaikki välttämätön asia paperille ja loput tallennetaan 
elektronisiin lukulaitteisiin. Lukulaitteiden hinnat on puristettu niin alhaisiksi, että niitä voidaan jopa 
jakaa ilmaiseksi. Hallonbon slogaani kuuluu; Tulevaisuus alkaa Hallonbosta! 
   
Hallonbon sosiaalidemokraattinen kunnallisneuvos Andreas Vaskersson matkusti Tukholmaan 
vastaanottamaan kuninkaan kädestä ympäristöpalkinnon mutta sitä hän ei ehtinyt, sillä samana 
aamuna hän sai sydänkohtauksen ja menehtyi. Heti seuraavana päivänä kunnanjohtaja Gärvik kävi 
noutamassa palkinnon.  
Andreaksen kuoleman jälkeen kunnantalolla nimettiin hänen muistolle yksi kokoushuoneista hänen 
sukunimensä mukaan.  
 
Stefan Eriksson istuu huoneessaan ja muistelee kesätyömuistoja. Hänestä kesätöissä oli mukavaa 
koska oli paljon luppoaikaa. Leonard oli todella fiksu kun varoitti ajoissa olla piirtelemättä 
lapsellisuuksia. Sepittämisen sijasta hän sai käydä kunnantalon aulassa järjestelemässä esitehyllyjä.  
Esitteet olivat hujan hajan.  
Pidemmän päälle Hallonbon kunta pyrkii korvata paperiesitteet digitaalisilla lukulaitteilla, mutta ensin 
pitää löytää sopiva firma joka valmistaisi yksinkertaisia lukulaitteita halvalla, jotta niitä pystyttäisiin 
jakamaan ilmaiseksi.  
Kesätöihin Stefan meni pyörällä, jotta kunto pysyisi hyvänä. Kunnantalolle ei ole yhtään pitkästi. 
Tarvitsee vain ylittää Virkesbron silta ja sitten ohittaa kauppatori ja sitten Rotsgatania 
Nordensgatanille. Hänellä on hieno kolmevaihteinen polkupyörä. Joskus näyttää vaaralliselta kun hän 
polkee täysillä ja katsoo taakse. Hän on hyvin energinen ja joskus energiaa oikein pursuu 
yliaktiivisuutena. Todennäköisesti tämän ansiosta hän ei liho. Maha hieman kasvaa koska hän on 
intohimoinen suklaan ystävä.  
Eräänä kesäpäivänä töiden jälkeen hän seisoi katujen Nordensgatan-Rotsgatan risteyksessä odottaen 
vihreää valoa pyöräilijöille. Hänen takana oli Leonard autossaan, punaisessa farmari Volvossa, 
odottamassa vihreää autoille. Hän tuuttasi Stefanille, mutta tämä ei kuullut mitään kun oli mp3-
soittimen kuulokkeet korvilla. Leonard painoi äänitorvea useita kertoja mutta turhaan. Stefan ei 
reagoinut. Stefan kuuntelee musiikkia äänentaso täysillä. Musiikki on isojen poikien pornokappaleita.  
Seuraavana päivänä töissä Leonard ihmetteli, miksei Stefan reagoinut tuuttaukseen. Stefan äimisteli: 
”Miten niin tuuttaus, en kuullut mitään?” ja näytti mp3-soitinta ja sanoi: ”Kyllä kuulin jotain kummallista, 
mutten osannut yhdistää autontuuttaukseen.” Leonard puisteli päätään: ”Sicket folk!” ja sitten antoi 
Stefanille tanskalaispunkkari Willy Ekin CD-levyn. Stefan katsoi CD:n kantta otsakurtussa ja ihmetteli, 
että mikä ihmeen Willy Ek, josta ei ole kuullut edes venäläisessä kirkossakaan. 



Leonard naurahti makeasti ja sitten kertoi, että Willy on Tanskan punkmusiikin uranuurtaja ja tämä 
levy on harvinainen keräilyharvinaisuus koska muutama vuosi sitten mafiosot upottivat Willy paran 
merenpohjaan koska tämä ei suostunut tottelemaan ja lopettaa tekemästä pilkkalauluja Putinista.  
Willy haistatteli kaiken maailman nettitrollien uhkauksille niin, että Venäjän mafia päätti eliminoida 
hänet. Stefan kysyi, että miksi juuri hän saa levyn koska hänhän ei ole mikään punkkari. Leonard 
vastasi: ”Koska minä en enää ole kiinnostunut modernista punkmusiikista vaan olen kiinnostunut 
ainoastaan tanskalaisesta oluesta ja tanskalaispimujen Fissestä.” ja nauroi päälle. Stefan kysyi, että 
mitä tarkoittaa Fisse, johon Leonard naurahti: ”Juu, se on pillu tanskaksi.” Stefan räjähti nauruun. 
Sana Fisse tarttui hänen muistiinsa. Se on vaan merkillistä kun aina rumat sanat tarttuvat mieleen, 
muttei koskaan kiltit sanat.  
 
Leonard tapaa pysäköidä autonsa kunnantalon vieressä olevalle pysäköintialueelle, niin lähelle 
työpaikan ulko-ovea kuin mahdollista.  
Kunnantalon pysäköintipaikalta menee sivuovi suoraan käytävälle jonka varrella on muun muassa 
paino. Parkkipaikan toisella puolen on Olof Palmes gata sekä ICA Kvantum Livhallen. 
Sivusisäänkäynnin vieressä on postiosaston lastauslaituri.  
Käytävän varrella, postiosastoa vastapäätä, on siivousosasto, jossa työskentelee kaksi thai-naista, 
jotka omistavat siivousfirma Rent hus AB:n, jolla on siivoussopimus kunnan kanssa. 
 
Heti kun Stefan oli hiffannut nämä kaksi nuorta suloista thai-naista, niin hänelle pukkasi kevättunteita. 
Hänen oli vaikea kävellä kun housun etumus koko ajan pullotti.  
Kyseiset thai-naiset ovat todella suloisia kuin söpöt kisut. Heti kun thaimaalaiset tulivat painon puolelle 
siivoamaan, niin silloin Stefan meni kahvihuoneeseen katsomaan paikallislehdestä elokuvailmoituksia 
jos olisi romanttisia leffoja. Tietenkään ei ollut silloin kun olisi halunnut vaan oli iänikuisia 
amerikkalaisia hapatuksia, kuten Stefanin isä tapaa kutsua tyypillisiä amerikkalaisia toimintaleffoja.  
Stefan ei jaksa katsoa ulkomaisia leffoja koska hänestä on työlästä lukea tekstitystä ja samalla yrittää 
seurata leffaa. Usein tekstityksessä lukee turhanpäiväistä lörpötystä. 
 
Hallonbossa on toistaiseksi vain yksi elokuvateatteri, joka sijaitsee keskustan pääkadulla. 
Elokuvateatteri on nimeltä Bio Munter kuuluen valtakunnalliseen SF Bio ketjuun.  
 
Stefan kysyi Leonardilta hurmavinkkejä kuinka hurmata nuo kaksi söpöliiniä. Hän vastasi: ”Kutsu ne 
kotiin kahville.” Stefan vastasi ujostellen: ”Äh, en oikein tiedä.”  
Stefan ujostelee kutsua tyttöjä kotiin, erityisesti jos tytöllä on erilainen ihonväri. Hän ei tiedä kuinka 
vanhemmat reagoisivat thaimaalaisiin. Ehkä tulisi väärinkäsitys, että poika olisi löytänyt kadulta 
huoran. Tuskin vanhemmat niin ajattelisivat mutta sitä ei voi tietää koska hänellä on vilkas 
mielikuvitus. Myös Stefanilla on sekalasia tunteita ihmisiä kohtaan joilla on kellertävä ihonväri. Osittain 
kiihottaa ja osittain oksettaa. 
 
Painoa vastapäätä, käytävällä, ovat henkilöstövessat sekä pieni lepohuone. Siellä Leonard tapaa 
ottaa nokoset lounastunneilla. Lepohuone toimii myös ravintolaryhmän pukuhuoneena. Juuri siksi 
Leonard mielellään ottaa nokoset lepohuoneessa jotta näkisi ravintolan tytöt ilman paitaa.  
Ravintolassa työskentelee hyvin suloinen blondityttö josta lähes kaikki jätkät pitävät. Myös Stefan on 
aivan sanaton kun kohtaa blondin käytävällä. Tyttö on aivan liian suloinen, jotta Stefan uskaltaisi edes 
esittäytyä.  
 
Kun tulee painolle käytävän kautta, niin ensin on vastassa pieni reseptioluukku. Reseptioon jätetään 
tilaukset sekä kopioitavat paperit. Painon asiakas täyttää kaavakkeen ja soittaa ovikelloa, jolloin 
Leonard tulee ja avaa lasiluukun ja ottaa tilaukset vastaan.  
Kesätöissä Stefaninkin piti istua reseptioluukun takana ottaen asiakkaita vastaan. Tämä oli hyvä idea, 
ettei tule piirreltyä ja näin saisi vääränlaisen kuvan työmarkkinoilta. 
Koulussa opettajat lässyttävät niin, että joillekin oppilaille jää epäselväksi, että kuinka pitää käyttäytyä 
ihmistenilmoilla. Kerrankin Stefan meinasi lyödä Vilhelminaa tuorekurkulla kun tämä oli ikkunan 
edessä selin luokkahuoneeseen, niin Stefan kohotti kurkun tytön pään yläpuolelle mutta ylikypsä 
vetinen kurkku katkesi keskeltä ja kaikki vedet valui luokkahuoneen lattialle. Nauruhan siitä tuli kun 
Stefanin ilme oli näkemisen arvoinen ja änkytti, että oli tekemässä kurkku voileipää. Totta kai 
Vilhelmina ja apuopettaja arvasivat mitä pojalla oli mielessä, sillä he tuntevat hänet liiankin hyvin.  
Kun Stefanilla on tosi hauskaa, niin silloin hänen naurunsa kuulostaa porsaan röhkinnältä ja samalla 
hän haroo vaistomaisesti nenäänsä niin, että Stefan saa hupakon maineen. Toiset hupakot alkava 
nauraa ja tosikot ärsyyntyvät.  



Kun hän nauraessaan haroo nenäänsä, niin silloin terävät kynsien sälöt tahtoo naarmuttaa nenän 
pään vereslihalle. Stefan on erityinen poika ja se on vain etunimi, sillä hän on tosi vekkuli.  
Eräänä koulupäivänä lounaan jälkeen oppilaiden piti tavalliseen tapaan tiskata ruuanlaittoastiat. 
Stefan oli tiskivuorossa, muttei oikein jaksanut tiskata kaikkia kattiloita. Hänen vieressä oli pottukärry, 
semmoinen jollainen on vanhoilla mummeleilla mukana kaupassa. Stefan sujautti muutaman kattilan 
kärryyn piiloon ja päätti tiskata joku toinen päivä mutta pahaksi onneksi talousopettaja huomasi ja 
sanoi, että ensi kerralla tämä ottaisi korvasta jos hän vielä fuskaisi. Syy fuskaamiseen oli kun hän 
halusi ehtiä sanoa hej doot tytöille, jotka saivat lähteä hieman aikaisemmin.  
 
Lukion toisella vuosikurssilla Stefan alkoi Vilhelminan ehdotuksesta auttaa vastaperustetussa 
vammaisyhdistys Grundenissä. Siellä tarvitaan stressinkestävää avustajaa.  
Grunden Hallonbo sijaitsee ICA Kvantumin itäpuolella keskustassa vihreässä puutalossa Affärsgatanin 
ja Nordensgatanin välissä.  
Joka torstai-ilta siellä on suosittu tupailta, jossa on paljon viihdettä kuten bingoa, tiskijukkailtoja sekä 
veikkauskävelyjä.  
Tuskin Stefan oma-aloitteisesti olisi aloittanut yhdistyksessä. Hän itse mielessään elättelee saavansa 
pillua Vilhelminalta. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen.  
Vilhelmina ajatteli houkutellessaan Stefania yhdistykseen, että siellä tämä tapaisi sen oikean. Stefan 
ei katso muita tyttöjä vaan ainoastaan istuu Vilhelminan ja Stellan pöydässä ja kujeilee niin, että Stella 
saa jatkuvasti nauraa. Stefan ei uskalla enää tuijottaa rakkauskohteitaan, etteivät nämä happanisi 
kuten Mona ja Magdalena, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella.  
Eräänä tiskijukkailtana Stefan sai olla tiskijukkana ja soitti musiikkia mp3-soittimesta, jonka hän kytki 
yhdistyksen kannettavaan tietokoneeseen. Tällä kertaa kappaleet olivat sisäsiistejä iskelmiä koska 
monet toimintarajoitteiset voivat olla hyvin herkkiä härskeille isojen poikien kappaleille.  
Stefan soitti ihan tavallista ruotsalaista iskelmää kuten esimerkiksi laulajaduo Mats ja Stefan Gräsenin 
kappaleita.  
Gräsenin veljesten kulta-aika oli 70- ja 80-luvuilla mutta yhä he ovat hyvin pidettyjä tanssittajia. Heidän 
läpimurtohitit olivat Kattguldet ja Jag trampar på dessa stigar. 
 
Yhdistyksen vetäjä on muuan herrasmiesmäinen Mark Smältdamm. Hän filmasi videolle tiskijukkien 
musiikkiesittelyt. Mark on melkein kuusikymppinen mutta on hyvin energinen, oikea tulisielu. Hänellä 
on lyhyt siilikampaus ja ruskeat viikset, semmoiset kuin tv-mies Leif ”Veturi” Olssonilla.  
Stefan on aivan hulluna tuuheisiin viiksiin. Jos Stefan saisi päättää, niin Mark värjäisi viiksensä 
pikimustaksi, jotta tämä sopisi hyvin Stefanin gangsteri unelmiin. Mark ei ole mikään konna vaan hyvin 
kiltti ja humoristinen mies. Ilman huumoria ei jaksaisi vetää kokonaista yhdistystä. 
 
Grunden yhdistyksessä Stefan tutustui Stellan poikaystävä Gustafin kanssa. Gustaf muistuttaa 
ulkonäöltä hyvin paljon Stellaa; samanlaiset kaninhampaat ja eteenpäin kaareutuva leuka.  
Vaikuttaa siltä, että Stella viihtyy paremmin Stefanin ympärillä kuin oman rakkaansa lähellä. Stefania 
hieman hirvittää kun Stella on koko ajan hänen lähettyvillä niin, että Gustaf saattaa käsittää väärin. 
Onneksi Gustaf on hyvin kiltti eikä ala rähjätä. Varmuuden vuoksi Stefan kohtuudella kujeilee Stellan 
kanssa, ettei Gustaf vahingossakaan käsittäisi väärin.  
Stefan ei tarkoita flirttailla Stellalle vaikka tällä on joitakin seksipommin ominaisuuksia mutta 
lapsellisuus ja temperamenttisuus pilaavat kaiken.  
Stella ja Gustaf ovat kihloissa mutta on ajankohta milloin kihlaus päättyisi. Todennäköisesti he ovat 
kihlautuneet hetken mielijohteesta. 
Kun jonain torstai-illalla Stefan ei mennytkään yhdistyksen tupailtaan, niin silloin Vilhelmina soitti 
hänelle ja kysyi syytä moiseen. Hän selitti, että Stella haluaa, että hän tulisi yhdistykseen.  
Stefan lopetti yhdistyksessä käynnit kun Vilhelmina lopetti lukiossa. Myös Vilhelminalla jäi vähemmälle 
yhdistys käynnit kun helluntaikirkon hommat vievät kaiken ajan.  
 
Hallonbon helluntaikirkko sijaitsee Skogsavverkningsgatanilla, Lövmon laidalla. Vilhelmina yleensä 
auttaa helluntaikahvilassa ja tekee voileipiä. Hän on ihastunut helluntaipastorin poikaan. 
Vilhelmina ja Stella kävivät vuotta ylemmällä vuosikurssilla kuin Stefan. Kun tytöt olivat lopettaneet 
lukiossa, niin silloin Stefan ei enää nähnyt tyttöjä koska ei ole kovin sosiaalinen. Hän on jollain tasolla 
sosiaalinen kunhan vaan joku laittaa häneen vauhtia.  
Stefan kyllästyi yhdistykseen koska sen ohjelma toistaa liikaa itseään ja siellä on aina samat naamat 
sekä hirveää mekkala. Kovaa meteliä hän kutsuu rumbaksi. Stefan ei ole mikään yhdistysihminen, 
erityisesti kun siellä ei ole mitään kiintotähteä. 
 



Grunden yhdistyksessä muut tytöt ovat Stefania vanhempia. Häntä ei kiinnostaa vanhat mätisäkit.  
Kun Stefan oikein suuttuu, niin silloin hän helposti huutaa naispuolisen sukupuolielimen rumimman 
mahdollisimman nimikkeen, joka totta totisesti ei ole mikään lääketieteellinen termi.  
Stefan kiroilee ainoastaan sukupuolielinten nimillä. Hän ei koskaan kiroile paholaisten nimillä koska 
silloin syntitaakka kasvaisi. Usein äiti tapaa yrittää sivistää poikaansa, ettei ole yhtään miehekästä 
kiroilla.  
 
Grunden yhdistyksessä on eräs vanha nainen nimeltä Signe Åhlgren, jota kutsutaan hieno Åhlgreniksi, 
vaikkei mummeli olekaan kovin hieno mutta hänellä on hyvin hieno sydän, vaikkei kirurgien vielä ole 
tarvinnut avata hänen rintakehäänsä ja katsoa sydämen tilaa. Signe Åhlgren tapaa käyttää rollaattoria 
ja hän on hyvin puhelias niin, että tekohampaat lonksuvat. Hän tapaa usein säkättää vaivoistaan. 
Heti kun hän oli nähnyt Stefanin, niin silloin hän tuli enemmän energisemmäksi ja alkoi kutsua itseään 
superpuumaksi.  
Toinen nainen samassa yhdistyksessä on nimeltä Irma Röntgen, joka olettaa olevansa oikea Amorin 
enkeli ja hokee jatkuvasti: ”Au vink, Au vink!” Stefanista tämä kuulostaa hyvin lapsellisen ärsyttävältä 
mutta hän ei mahda sille mitään koska naisellahan on vamma.  
 
Seuraavan lukukauden alkaessa Stefanin luokalla aloitti paljon uusia oppilaita. Yhteen heistä Stefan 
rakastui ihan korviaan myöten niin, että Vilhelmina joutui tunteiden paitsioon. Uusi oppilas on hänen 
mielestä monta kertaa kauniimpi, oikea herkkupala. Tyttö on muuan Rosa Havsson. 
Rosalla on oikea missin vartalo. Hänellä on keskiruskea puolipitkä tukka ja ihana örisyttävän kaunis 
hymy. Rosa tapaa usein olla erään lyhytkasvuisen Katarinan kanssa, jolla on lyhyet punertavat 
hiukset. He molemmat ovat kivenkovia tupakoitsijoita.  
Stefanista Rosa on monta kertaa suloisempi kuin Vilhelmina, Magdalena ja Mona yhteensä. Hän 
saattaisi leikiten suudella Rosaa jos tämä olisi sinkku mutta näin ei asian laita ole. Silti Rosa mielellään 
kujeilee Stefanin kanssa ja hieroo tämän reisiä kun he istuvat kotitaloussalissa pöydän ääressä. 
Stefan on ihana poika koska tällä on aina niin hassuja juttuja.  
Katarina, joka istui pöydän toisella puolen, nauroi katketakseen kun huomasi Stefanin nauttivat 
reisihieronnasta. Katarina alkoi ihastua Stefaniin koska tämä on toisenlainen kuin muut jätkät; ihanan 
ujo joka helposti kiihottuu. Kiimaa Katarina tapaa kutsua Kalle Årvar Toreksi koska sanojen 
ensimmäiset kirjaimet muodostavat sanan Kåt eli kiima. Näin Katarina ei kuulosta härskiltä kun 
rumalla sanalla on peitenimi. 
Harmi vaan kun Stefan ei oikein kykene rakastua Katarinaan, mutta melkein hän saattaisi ottaa hänet 
akaksi mutta punainen tukka sekä lyhytkasvuisuus häiritsevät. Ehkä Stefania häiritsee myös Katarinan 
karsastavat silmät mutta muuten tyttö muistuttaa hyvin paljon Marilyn Monroeta, mutta silmien 
karsastus pilaa Stefanin halun mennä sänkyyn. Stefan on hyvin perso naiskauneudelle.  
Kaikkein mieluiten Stefan haluaisi kuherrella Rosan kanssa mutta se ei käy päinsä koska tällä on jo 
jätkä, muuan Simon Frangén. Tämän Rosa kertoi Stefanille, ettei tämä turhaan elättelisi toiveita 
hänestä. Rosa haluaa vain olla kaveri kaveripohjalta.  
Keväällä Rosa meni kihloihin ja Stefan jäi jälleen toiseksi mutta kuitenkin onnitteli kihlauksen johdosta 
vaikka mustasukkaisuus sappi kiehui pinnan alla.  
Simon Frangénilla on mustasankaiset silmälasit sekä kuminauhamainen hymy, joka venyy lähes 
loputtomiin. Lisäksi hänellä on taaksepäin kammattu tukka. Hän asuu Häggenåsissa. Rosa asuu 
Ringstassa, Häggenåsista länteen. 
 
Onnellisesti rakastunut 
Tämä oli Stefanin viimeinen lukiovuosi ja syksyllä hän alkoi etsiä töitä. Häntä onnisti kun sai töitä 
Vivianneburgin hevostallista eräänlaisena tallirenkinä. Sinne on ihan kävelymatka ja sijaitsee 
Hallonbäckenin pohjoispuolella. 
Työn hän sai suhteilla koska Vivianne Brasahan on Erikssonien vuokralainen. Hänen pitää hoitaa 
hevosia ja lakaista hevostallia. Lisäksi hänen pitää pestä hevoset sekä pitää tallista hyvää huolta.  
Siellä on neljä hevosta, erittäin hyviä ravihevosia.  
Ennen kuin Stefan aloitti hevoshoitajana, niin hän kysyi töitä kunnan painolta mutta siellä ei tarvittu 
apua. Oikeastaan painolla tarvittaisi apulaista mutta Leonardilla ja Gulliverillä ei ole vara palkata lisää 
väkeä. Kaikki rahat menevät paperiin ja väripatruunoihin.  
Onneksi Vivianne Brasa tarvitsee uutteran hevoshoitajan.  
Stefanin pitää syöttää hevosia sekä siivota tallia. Vivianne on pohtinut hevosista luopumista mutta 
toisaalta haluaa pitää hepat koska ne ovat hyviä ravihevosia.  
Viviannella on kaksi lasta, jotka ovat vanhimmasta päästä Tom ja Nina. Tom syntyi vuonna 2012 ja 
Nina tuli maailmaan vuonna 2017. Lasten isä on Einar Tegelson.  



Vivianne ja Einar tapasivat vuonna 2009 Östersundin Folkets parkilla. Silloin Mats ja Stefan olivat 
keikalla. Vivianne ja Einar rakastuivat perusteellisesti kun veljesduo lauloi romanttisen kappaleensa 
Jag älskar dig, jolloin Einar koko ajan hoki laulun kertosäettä Viviannen korvaan; minä rakastan sinua.  
Niihin aikoihin Hallonbossa ei vielä ollut Folkets parkia. Muutama vuosi sitten sellainen rakennettiin 
Hallonbäckenin itäpuolelle länsirannalle. Hallonbon Folkets park sai hassun nimen; Nöjesparken eli 
huvipuisto, vaikkei siellä ole mitään kieputtimia eikä härveleitä vaan siellä tanssijat saavat itse kieppua 
tanssin pyörteissä.  
Nöjesparkenin vieressä on Sommarnäsin uimaranta, jossa on jatkuvasti kylmävesi koska purossa on 
vahva virtaus. Uimaranta on suojatussa suvanto kohdassa.  
 
Viviannella on paljon työkiireitä Viviannes Design firman parissa. Einar on perustanut 
elektroniikkafirman Hallonbon Tihisnäsin teollisuusalueelle. 
Vivianne ja Einar eivät vielä ole naimisissa koska häihin ei ole ollut aikaa. Ehkä joskus 
tulevaisuudessa tanssittaisiin häitä. 
Liikehommien takia heillä molemmilla ei ole aikaa taloushommeleihin, niinpä he ovat äskettäin 
palkanneet kotiavustajan, joka on nuori tyttönen, suurin piirtein Stefanin ikäinen.  
Kotiapulainen on nimeltä Sandra Booster. Heti kun Stefan oli nähnyt hänet, niin heti hän rakastui. 
Myös Sandra rakastui Stefaniin.  
Tähän mennessä myös Sandran on ollut vaikeuksia löytää sitä oikeaa. Hän on tavannut oikeita 
perverssejä, jotka ajattelevat vain sitä yhtä paikkaa joka naisilla on jalkojen välissä. Eräs 
yliseksuaalinen jätkä tapasi jankuttaa lapsen tekemisestä mutta silloin Sandra ei ollut valmis äidiksi. 
Hänen edellinen jätkä olisi muuten ollut mukava mutta he tapasivat liian harvoin sekä jätkän 
henkilökohtainen avustaja oli koko ajan läsnä.   
Nyt Sandra Boosterilla kävi todellinen säkä ja kohtasi hevoshoitaja Stefanin. He molemmat ovat 
Viviannen ja Einarin palkollisia.  
Stefan tunsi tulleensa todelliseen paratiisiin kun työajallakin voi suudella. Hän rakastaa Sandraa 
erittäin paljon niin, että entiset idolit unohtuivat. Nyt Sandra on ykkönen sydämessä.  
Työpäivän jälkeen Stefan ei ollut yhtään väsynyt. Rakkaus antaa lisäpuhtia.  
Joka aamu Sandra odottaa häntä Vivianneburgin portilla. Heti kun he kohtaavat, niin silloin he 
suutelevat ja halaavat toisiaan ennen kuin menevät työpaikoilleen; Sandra menee kartanon keittiöön 
ja Stefan hevostalliin. 
Stefan Erikssonilla on oikea unelmatyö, jossa saa suudella kaunista tyttöä työajalla ja kaiken 
kukkuraksi saa palkan. Hänellä ja Sandralla on paljon vapauksia; vapaus ja vastuu. Hevoset pitää 
ruokkia ja Sandra pitää keittää kahvit ja kattaa pöytä tiettyinä kellon lyömillä. Siinä välissä katsoa, että 
paikat ovat siistinä. He molemmat ovat erittäin ahkeria. Vihdoinkin he ovat löytäneet toisensa.  
Ensimmäiseksi Sandra opetti Stefanille kielisuudelman. Aluksi Stefanista kielisuudelma oli hieman 
inhottavaa mutta sitten hän tuli kielisuudelmamestariksi ja kiihottuu valtaisasti kun kielet kiemurtelevat 
toistensa ympäri ja sylki sekoittuu.  
Myös vapaa-aikana he alkoivat olla yhdessä niin, että Stefanista tuli hyvin sosiaalinen. Usein he 
istuvat Hallonbon kauppatorilla tai pienellä Chipstorgetilla, joka on Borgargatanin ja Affärsgatanin 
risteyksessä. Chipstorgetilla on vihreä puutalo, jossa on matkailutoimisto, jota pyöritetään 
harrastajavoimin. Kuka vain saa auttaa kokeilukunta Hallonbon markkinoinnissa.  
Tämä pieni tori on nimetty Chipstorgetiksi eli perunalastutoriksi jotta ihmiset omaksuisivat torin 
eräänlaiseksi olohuoneeksi jossa voi napostella perunalastuja ja katsoa kaupungin vilinää.  
Chipstorgetille ei ole pitkästi Vivianneburgista; tarvitsee kävellä Svedvägeniä ja sitten Borgarbron 
siltaa Hallonbäckenin yli keskustaan. 
 
Stefanin ja Sandran lopullinen rakkaus puhkesi kukkaan kun Sandra löysi poikakaverinsa niin kutsutun 
G-pisteen, joka sijaitsee navan vieressä. Heti kun hän hieroo ja hyväilee Stefanin mahaa, niin silloin 
tämä alkaa nauraa ja maha hyppiä sekä housuissa pullottaa. Tämä tapahtui Chipstorgetilla. Heillä oli 
sentään vaatteet päällä. Heitä alkoi haluttaa rakastella ilman vaatteita ja menivät käsikkäin erääseen 
puistoon rakastelemaan. Puisto on Hallonbäcken puron varrella aivan keskustassa. Puistossa on 
paljon vadelmapensaita, joiden juurella he rakastelivat ilkosillaan ja välillä hampailla otti puskasta 
vadelmia.  
 
Eräänä aamuna aamiaispöydässä Stefan nosti kissan pöydälle ja kertoi vanhemmilleen, että nyt hän 
on löytänyt sen oikean, jolloin isän otsa rypistyi ja kysyi kummissaan: ”Kuka on se onnellinen ja missä 
hän asuu?” Stefan änkytti punaposkilla: ”Juu, hän on yks työkaveri… muuan Sandra!” Nimen hän 
sanoi hyvin nopeasti koska Sandra nimellä on vanha eroottinen lataus.  
 



Riittää, että hän edes ajattelee nimeä, niin silloin hän saa vahvoja kevättunteita ja pöytä voi nousta 
ilmaan jos hän istuisi pöydän ääressä. Nytkin pöytä oli lähellä nousta tunkkimaisesti ylös.  
Jo iltapäivänä Stefan esitteli tyttöystävän vanhemmilleen. Staffan ja Karina ilahtuivat kun poika on 
löytänyt noin kauniin ja kiltin oloisen tytön. He kutsuivat Sandraa fiksuksi tytöksi ja kehuivat pojan 
löytöä, ettei tämän tarvitsisi olla yksin. 
Seuraavaksi Sandra esitteli poikakaverinsa omille vanhemmille, jotka ovat Erik ja Erin. He asuvat 
Häggenåsin ulkopuolella mutta suunnittelevat vakavissaan muuttaa Hallonbohun koska sinne on 
tulossa enemmän ja enemmän palveluita. Östersundiin on sen verran pitempi matka, ettei sinne aina 
viitsi mennä. Myös Sandran vanhemmat ilahtuivat tyttären poikaystävästä. Stefan on oikea anopin 
unelma.  
 
Tässä päivänä eräänä kun Stefan ja Sandra olivat yksin työpaikalla, niin he päättivät tutkia kartanon 
kellarin. Tässä kartanossa ei takuulla kummittele koska talohan on uusi, valmistui vuoden 2001 
alussa. Viereisellä tontilla on samanlainen kartano joka ei enää ole Brasan omistuksessa. Talo kuului 
aikaisemmin Viviannen veljelle, joka jo vuoden kuluttua talon valmistumisesta muutti Ystadiin kun oli 
löytänyt sen oikean. Siis Vivianneburgissa ei kummittele koska talolla ei ole ollut muita omistajia eikä 
siellä kukaan ole ehtinyt kuolla.  
Vivianneburgin kellari on jännittävä, oikea labyrintti. Siellä on muun muassa eräänlainen paniikkihuone 
joka toimii kriisitilanteessa väestösuojana. Kellarissa on myös toinen erikoinen huone nimittäin 
harrastus- ja erotiikkahuone. Siellä Stefan ja Sandra näkivät ujostuttavia aikuistenleluja joihin he eivät 
uskaltaneet kajota, ettei tulisi potkuja. Stefan vitsaili Sandralle, että ilmeisesti Viviannen ja Einarin 
lapset on tehty tässä huoneessa. Sandra nauroi makeasti ja lisäsi, että täällä asuu itse haikara.  
He sulkivat oven huolellisesti, etteivät työnantajat huomaisi, että hevoshoitaja ja kotiapulainen ovat 
nuuskineet huoneessa. Stefanilla ja Sandralla ei ole mitään aikuistenleluja vastaan ja voisivat itsekin 
hankkia sellaisia kun muuttavat omaan kämppään. 
Kellarissa on myös sauna ja poreallas, vaikkei Vivianne ja Einar ole suomalaisia. Stefanille ja 
Sandralle tuli mieleen iskelmälaulaja Nanne Grönwallin kappale Avundsjuk, niin kateellisiksi he tulivat 
kun näkivät saunan.  
 
Stefan ja Sandra ovat hyvin ahkeria työtehtävissään ja sen vuoksi saivat palkankorotukset. Stefan on 
siivonnut hevostallin erittäin hienoksi niin, että tuskin edes huomaa, että kyseessä on hevostalli. Hän 
on lakaissut ja maalannut seinät ja lattiat. Mikäs hevosten on ollessa siistissä tallissa, jossa ei edes 
ehtinyt haista kun Stefan nopeasti lapioi hevosen lannat puutarhakompostiin, josta saadaan 
kukkamultaa.  
Myös Sandra on hyvin ahkera taloushommeleissa. Hän on mestarileipuri. Hän on erikoistunut 
leipomaan ihania voipullia äidin reseptillä ja käyttää ikivanhaa taikinanjuurta.  
Sandra haaveilee leipomon perustamisesta Hallonbon keskustaan. Ensin hänen on mietittävä ideaa. 
Ainoa jolle hän on paljastanut leipomo haaveesta, on tietenkin rakas Stefan Eriksson.  
Valitettavasti heillä ei ole tarpeeksi kapitaalia yrityksen perustamiseen mutta yritysapua saa Hallonbon 
kunnan elinkeinosihteeristöstä.  
 
Stefanilla ei vielä ole ajokorttia vaikka on jo täyttänyt 22 vuotta. Jostain syystä hän ei ole ollut 
kiinnostunut ajoluvasta. Kiinnostus heräilee pikkuhiljaa, muttei vielä ole herännyt täysin. 
Hän on alkanut lukemaan ajokorttikirjoja, joita hän on ostanut kirjakaupasta ja liikennekouluista. 
Hallonbon keskustassa on yksi iso kirjakauppa nimeltä Bergs bokhandel, joka sijaitsee vastapäätä 
Daniels Pubia.  
Nyt kun Stefan ja Sandra ovat pari, niin he molemmat kiinnostuivat oluesta ja usein istuvat iltaa 
viettämässä tässä tunnelmallisessa Daniels Pubissa.  
 
Eräänä päivänä Stefan sanoi isälleen, että nyt hän on riittävän vahva muuttamaan kotoa ja pyysi apua 
pienen asunnon hankkimisessa.   
Viikon kuluttua Staffan löysi pojalleen ja tämän tyttöystävälle viihtyisän asunnon keskustan kupeesta. 
Asunto sijaitsee Vita Karelensgatanilla, lähellä rautatieasemaa. Asemarakennus on kaunis vihreä 
puurakennus, joka on rakennettu vanhalla tyylillä vaikka on vastarakennettu. Koko kaupunki on 
vastarakennettu, ainoastaan puro on vanha. 
 
Staffan osti pojalleen asumisoikeusasunnon; kaksio talonpäädyssä. Pääty ikkunasta näkee hieman 
rautatieasemaa. Pääty on sivukatu Stenmarksgatanille päin. Junaradan toisella puolen on Viviannen 
isän halpahalli. 
 



Joulukuun alussa Stefan ja Sandra muuttivat lapsuuskodista. Keväällä 2023 he saivat pienen potran 
pojan, jonka he kastoivat Hugoksi. Ristiäisissä Stefan vitsaili, että pojalle hankittaisiin Hugo Boss 
sponsoriksi, johon Sandra naurahti: ”Nyt olit kyllä hyvin hauska!” ja kutitteli mahasta, josta hän kutiaa 
eniten. Hyvä kun ei patukka noussut pystyyn kesken ristiäisjuhlien ja osunut pappia otsaan.  
 
Kesäkuun alussa Stefan ja Sandra menivät naimisiin. Häistä tuli oikeat juhannushäät. Hääkirkkona oli 
Östersundin tuomiokirkko.  
Hääjuhla pidettiin pienellä saarella keskellä Storsjön järveä. Siellä Einar Tegelsonilla on kesämökki. 
Totta kai työnantaja oli kutsuttu hääjuhlaan. Vivianne ja Einar ovat tulleet hääparille läheisiksi 
ystäviksi.  
 
Mökin Einar osti eräältä metsästysporukalta. Porukkaan kuuluu muun muassa entinen painaja Roy 
Lily, joka nyttemmin on eläkkeellä. Metsästysporukka ei enää jaksa metsästää, niinpä metsästysmökki 
myytiin. Itsepäinen Roy kutsui sitä omaksi mökikseen vaikka metsästysporukka oli eräänlainen 
osuuskunta.  
Einar Tegelson päätti ostaa mökin ja saaren koska se on paratiisimainen. Hän on aina pitänyt 
kiinteistöistä ja vihdoinkin halusi ostaa ikioman kesämökin.  
Saari on sen verran suuri, että sinne hän rakensi lomakylän pienine kesämökkeineen, joita hän 
vuokraa halukkaille. Lomakylä sai nimeksi Einars by eli Einarin kylä.  
 
Lomakylä oli mainio paikka Stefanin ja Sandran hääjuhlille. Tästä lähtien Sandran sukunimi on 
Eriksson. Hän ei oikein pitänyt omasta sukunimestä koska Booster tarkoittaa stereovahvistinta.  
Koulussa häntä usein haukuttiin kielletyn miehen hirveäksi stereolaitteeksi.  
Sandran vanhemmat pitävät kovasti tästä harvinaisesta sukunimestä. Nyt joka tapauksessa Sandrasta 
tuli Eriksson. Ruotsissa on tuhansia Erikssoneja.   


