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Talvella 1996 Igor ja Boel tunsivat, että nyt olisi aika perustaa perhe ja he pistivät tuulemaan.  
Yhdyntä olisi rentouttavaa puuhaa, kuten Boel ajatteli samalla, kun ehdotti miehelleen 
perheen perustamista. Igor tarttui vaimoaan kädestä ja sanoi lempeällä äänellä:  
”Okei, mitä hellästi rakastettu vaimokulta sanoisi, jos riisuttaisiin kaikki vaatteet ja 
kuunneltaisiin vaikkapa radiota?” Boel naurahti: ”Mikä ettei!”  ja alkoi riisuutua. Sitten hän 
viritti radion kaupalliselle joku aika sitten perustetun Radio P4 Norgen taajuudelle, jota hän 
tapaa kuunnella päivittäin. Sitten hän meni miehensä kanssa leveään parisänkyyn ja alkoivat 
keinua toistensa päällä. Rakastellessa Boel ajatteli, että rakastelu on hyväksi ukon 
hermovialle. Itsekin hän tunsi rentoutuvansa. Rakastellessa Boel totesi miehelleen, että tästä 
parannuskeinosta pitänee joskus tulevaisuudessa kirjoittaa kirjan. Igor ajatteli rakastellessa, 
että tämäpä on hunajaisen ihanaa ja tunsi kuin syntyisi uudelleen.  
Vankilassa olisi paljon mukavampi istua, kun pääkoppa olisi kunnossa, ajatteli Igor samalla, 
kun pumppasi vaimonsa päällä. Sitten vankilassa voisi kirjoittaa erilaisia tietokirjoja, ajatteli 
hän. 
Syyskuussa heille syntyi potrapoika, joka sai nimeksi Harald.  
Igor ja Boel alkoivat suunnitella etelään muuttoa koska ovat kyllästyneet Jäämeren hyytävään 
viimaan. He suunnittelevat joko Gotlantia tai Latviaa. Boel on Gotlannin kannalla koska 
norjahan on melkein ruotsia. Igorkin on jo melko hyvin oppinut norjaa mutta yleensä puhuu 
mieluummin englantia ja saksaa. Veljensä kanssa hän puhuu luonnollisesti venäjää. Pojasta 
hän pyrkii tekemään monikielisen maailmankansalaisen.  
 
Rikostutkija J-O Kasa on luvannut psyykkisesti sairaalle Jim-Adolf Brandzerille, ettei tätä 
tuomittaisiin vankeuteen. Jimiä hoitavat lääkärit Lapinlahden mielisairaalassa ovat samaa 
mieltä, ei kehitysvammaista pidä laittaa konnien keskelle. Jim selkeästi katuu tekosiaan; 
itsemurhayritystään sekä neljää koulukaveritappoa, jotka osittain menevät murhan puolelle. 
Tekohetkenä Jim ei tiennyt mitä teki tai osittain tiesi ja osittain ei tiennyt. Asia on hyvin 
sotkuinen; ihmismieli on arvaamaton, kuten lääkärit kommentoivat Jimin tapausta. 
Pääasiahan on, että mies on tunnustanut koulukaveritapot. Tuomas Uganderin tappoon hän 
on täysin syytön. 
Tuomas Uganderin tappaja on Igor Retkutsenko. Jim suojelee tätä, kun Igorilla on 
mielenterveydellisiä ongelmia ja toiseksi isän kaveri. Jim kertoi J-O Kasalle, että tappaja olisi 
tuntematon Molskaya Men. Osittain tämä pitää paikkaansa, sillä Molskaya Men on Igorin ja 
Ivanin peitenimi Ravebileiden parissa. Enempää hän ei paljasta isän kavereista.  
 
Tällä hetkellä poliisi on ihan ulalla, että keitä olivat ne Molskaya Menit. Jim väittää heidän 
olevan täysin tuntemattomia ja häipyneen heti, kun olivat heittäneet hänet kotiin Sukevalle.  
Jim on näyttänyt J-O Kasalle uimarannan, jossa tappo ja mereen tumppaus tapahtui mutta 
ruumista ei ole poliisin etsinnöistä huolimatta löytynyt. Tuomaksen matkapuhelin on sentään 
löytynyt ja Jim on kertonut viimeisistä puheluista, kunnes heitti sen Hotel Fennon roskikseen.  
 
J-O Kasa on huokaissut helpotuksesta, että muutama palanen on loksahtanut paikoilleen. 
Hän ei tietenkään paljasta julkisuuteen Jimin henkilöllisyyttä, sillä tämähän on psyykkisesti 
sairas eikä ole syyllinen Uganderin tappoon.  
 
Syyskesällä Einar Brick ehdotti isälleen, Charlesille, että Lohtajan urheiluhallin kellariin saisi 
soman kuntosalin, kun tähän asti kellari on ollut tyhjillään.  Siellä on säilytetty vain roskia.  
Charles innostui nuorimmaisen ehdotuksesta. Kellariin menee kierreportaat urheiluhallin 
kahvilan vierestä, jotka Charles aikoo purkaa ja leventää. Lisäksi kellariin tulee kunnollinen 
ulko-ovi, ettei hikisten treenaajien tarvitsisi kulkea kahvilan ja urheiluhallin kautta.  
Rakennuksessa on Charlesin ruokakauppa, kahvila sekä monitoimiurheiluhalli. Kauppaan 
pääsee sisäkäytävän kautta. Keskellä on sisätori, jonka varrella on piskuinen kahvila, jossa 
työskentelee nuori, naimaton, Anni Teränen.  
Charlesilla on suunnitelmissa tehdä kahvilasta hampurilaisravintolan, koska jo nyt paikka on 
suosittu nuorten kohtauspaikka eikä vielä Lohtajalla ole pikaruokaloita.  
Nyt syksyllä Charles nimesi Lohtajan urheiluhallin Leijonahalliksi, jotta se erottuisi muista 
Kajaanin urheiluhalleista. 
 
Silloin tällöin Agatha auttaa Annia muun muassa siivouksessa, ettei terveystarkastajat löytäisi 
mitään huomautettavaa.  

https://tarinasaitti.webnode.fi/


Charles ja Agatha harkitsevat lopettavansa Kajaani-yhtiöllä, jotta jäisi enemmän aikaa 
urheiluhallin pyöritykseen.  
Pojan ehdotuksesta Charles todella innostui kuntosalin rakentamisesta. Hän alkoi laskeskella 
ja vatuloida, että mitä tulisi maksamaan remonttimiesten palkkaaminen.  
 
Guntherin tyttöystävä, Ellen Rooster, suunnittelee aloittavansa tulevan appiukkonsa 
ruokakaupan kassalla, koska tätä on aina kiehtonut palveluammatti. Hänellähän on jo 
kokemusta myyntialasta, sillä usean kesän aikana on myynyt mansikoita Kajaanin torilla.  
Nyt appiukon ruokakauppa olisi hyvä työpaikka, jotta poikaystävän vanhemmat oppisivat 
hänet tuntemaan. Gunther ja Ellen ovat tulenpalavasti rakastuneita. Heti kun Gunther tulee 
töistä kotiin, niin silloin Ellen on jo odottamassa tämän huoneessa. 
Totta kai Charles ja Agatha ovat hyvillään, kun vanhin poika on tavannut noin kauniin 
englannin kielisen tyttöystävän ja kaiken kukkuraksi hyvin humoristinen ja suvaitsevainen. 
Guntherille ei sovi mikään tosikko, kun tämä on hyvin lapsenmielinen, joskus jopa liikaakin.  
Ellen on lähtöisin Englannista, kun taas Brickit ovat Walesista.  
 
Eräänä syyspäivänä Guntheria odotellessa Ellen päätti järjestellä poikaystävän 
petivaatelaatikkoa, sängyn alla. Hän löysi täkin alta tosi pornahtavan näköisen pumpattavan 
seksinuken.  
Hänen sydämensä hyppäsi ihan kurkussa asti, kun aikaisemmin ei ollut nähnyt tällaisia 
seksinukkeja. Kyllä hän tietää mihin tällaista pumpattavaa nukkea käytetään ja yleensä 
kutsutaan Barbaraksi.  
Alku hämmennyksen jälkeen Elleniä alkoi naurattaa puhallettava seksilelu. Agatha kuuli 
keittiöön tytön hillittömän kikatuksen, ja meni katsomaan pojan huoneeseen. Onneksi ovi oli 
kiinni, ettei tuleva anoppi yllättänyt. Kun Ellen kuuli koputuksen ovella, niin salamannopeasti 
hän työnsi petivaatelaatikon kiinni, ettei anoppi näkisi poikansa salaisuutta.  
Ellen ei pahastu seksileluista koska hänen mielestänsä ne vain stimuloivat rakastelukykyä. 
Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että poikaystävä on peto sängyssä, ajatteli Ellen.  
Kun Agatha avasi oven, niin silloin Ellen sanoi englanniksi: ”Äh, lueskelen poikanne 
kertomusta, se on tosi hauska!” ja piteli summamutikassa ottamaa tummansinistä kansiota 
edessään ja oli lukevinaan. Todellisuudessa kansiossa oli pelkkiä maksettuja laskuja. Agatha 
hymähti: ”Haha, hän on tosi hyvä kirjoittaja!” sitten sulki oven ja meni takaisin keittiöön 
valmistamaan päivällistä. Tänään ruokapöydässä on läskimakkaraa sekä juuressosetta, joka 
on Gunherin ja Charlesin lempiruokaa. Einar ei oikein pidä näin rasvaisesta ruuasta koska 
haluaa pyykkilautavatsan.  
 
Kun Gunther oli viimeinkin tullut kotiin, niin silloin Ellen näytti seksinukkea ja kysyi: ”Mikä on 
tämä?” Gunther karahti tulipunaiseksi ja änkytti: “Ööh, se on… öh… vain piirustusmalli, jotta 
osaisin piirtää ihmisen!” samalla, kun Gunther pelkäsi pahinta; tyttöystävä jättäisi hänet vain 
yhden seksilelun takia mutta yllätykseksi tyttöystävä nauroi katketakseen: ”Älä punastele 
noin, on ihan okei kuiva harjoitella, jotta tulisit automaattirakastajaksi.”, sanoi Ellen. 
Guntherilta pääsi helpotuksen huokaus; eikö tyttöystävä pahoittanutkaan mieltään, ajatteli 
hän. Gunther änkytti: ”Juu, nuken sain yhdeltä työkaveriltani ennen kuin tapasimme, ethän 
loukkaantunut?”, johon Ellen vastasi naurahtaen: ”Haha, mitä loukkaavaa tässä nyt on, 
nukkehan ei edes purrut, haha!” ja sitten jatkoi: ”En ole mikään pinnisuinen feministi!” ja halasi 
hellästi poikaystäväänsä, ja jatkoi: ”Tämä on terveyden merkki, että olet kuivaharjoitellut ja nyt 
olet varmasti automaattirakastaja.”  
Guntherillle tuli loistoidea: ”Heureka, myydään nukke, jotta saisimme lisää kahisevaa!” Ellen 
naurahti huvittuneena: ”Kuka nyt ostaisi käytetyn runkatun nuken?”, johon Gunther: ”Ehkä 
eräs kaveri…” Ensin hän ajatteli Jimiä mutta tuskin mielisairaalaan saa viedä seksileluja 
mutta Jean-Sixten varmasti ilahtuisi ihka oikeasta Barbarasta, ajatteli hän.  
Gunther otti seksinuken otteeseensa ja rutisteli hetkisen, ja sitten heitti takaisin 
petivaatelaatikkoon, jonka tyrkkäsi kiinni samalla, kun totesi: ”Niinpä teen!” ja sitten halasi 
tyttöystäväänsä.  
 
Gunther ja Ellen alkoivat kiihkeästi suudella, kunnes Charles tuli huoneeseen ilmoittamaan 
Ellenille, että tämä saa hyväpalkkaisen työn ruokakaupan kassalta. Hän saa luvan ottaa 
suoraan kassalippaasta päivänpalkan. Ellen ilahtui niin, että halasi tulevaa appiukkoa ja sitten 
heti tulevaa puolisoaan. Appiukkoaan halatessa hän sanoi: ”Suosikki appiukkoni!”, jolloin 
Charles alkoi nauraa: ”Haha, onko suhteenne niin pitkällä, että sain appiukon tittelin?” ja 



vilkaisi poikaansa, johon tämä: ”Yes daddy, se on tosi pitkällä, pitänee mennä kihloihin!” 
änkytti Gunther. Charlesin suu loksahti auki, kun Gunther alkoi halata Elleniä hyvin hartaasti. 
Hän sai vain sanottua: ”Hell no boy, sepä mukavaa!”, johon poika: ”Onko siinä väärää?”, 
johon isä: ”Ei mitään väärää, Ellen on kaunis tyttö, sinun tuleva vaimosi, pussailkaa vain!”  
Charles poistui huoneesta ja meni kertomaan vaimollekin, että hän palkkaa Ellenin 
ruokakauppaan ja sitten heistä tulee appiukko ja anoppi. Vaimolta pääsi räkänauru: ”Haha, 
hyvä on, sepä kiva, kun Brickin suku näyttää kasvavan!”  
Viime aikoina Charles ja Agatha ovat selvästi huomanneet, että Gunther ja Ellen ovat syvästi 
rakastuneita. He ovat pelänneet pojan järkyttyneen Jimin itsemurhayrityksestä mutta juuri 
sopivasti tämä tapasi Ellenin. Tyttö on oikea taivasten lahja, kuten Charles ja Agatha ovat 
monesti sanoneet. Aikaisemmin he ovat olleet huolissaan myös Guntherin mielenterveydestä 
ja ihan hyvin myös tämä olisi voinut seota Jimin lailla.  
Onneksi Guntherilla oli ennen Ellenin tapaamista toinenkin kaverikontakti, ruotsalaispoika 
Jean-Sixten. Tämä vaikuttaa erittäin rauhalliselta. Charlesia on hirvittänyt, jos poika olisi niitä 
kaappimiehiä mutta onneksi sentään tapasi ihka oikean tytön, kuten hän on todennut 
vaimolleen. Varmasti Fanny-mummolle olisi ollut kova pala, jos karvaiset ukot peuhaisivat 
lapsenlapsen sängyssä, kuten Charles on asiaa vatuloinut. Nyt siinä peuhaa Gunther ja 
oljenvaaleatukkainen tyttö.  
 
Lapinlahden mielisairaalassa Jim tutustui kolmeen, noin viisitoista vuotta nuorempaan, 
potilaaseen. He ovat hyvin sosiaalisia, sosiaalisempia kuin Jim itse, ja juuri sen vuoksi hänet 
sijoitettiin tälle osastolle. Kolmikko on innokkaita halailemaan.  
Yksi heistä on vaaleatukkainen Elli Yrjölä, joka yrittää opettaa Jimille täydellistä suomen 
kielen lausumista sekä oikealla lailla halaamista; poski poskea vasten. Tähän asti Jimin 
halaukset ovat muistuttaneet poliisipidätyksiä.  
Toinen kolmikosta on hattupäinen pitkäkasvuinen laiheliini, Mikko Kaaninen. Hänellä on 
kaksimieliset jutut niin, että Jim saa nauraa ihan mahakippurassa.  
Kolmas on lyhyt ja lihava Vihtori Näsi, jota Elli kutsuu leikillään lihapullaksi. Ihme kyllä Vihtori 
ei pahastu tästä liikanimestä. Hän tietää tytön olevan hyvätahtoinen eikä tarkoita haukkua.  
Toisinaan Elli ei siedä viime hetken muutoksia ja tulistuu, mutta onneksi sentään hän on 
lyhytvihainen. Juuri tämän vuoksi hän on joutunut psykiatriseen laitoshoitoon.  
Mikon kohdalla on Jehovan todistajista eroaminen. Lahkoon jäi hänen ihastuksensa, Elina 
Rautapolku mutta tapailu osoittautui mahdottomaksi. Tämä masensi Mikko Kaanisen ja päätyi 
mielisairaalaan.  
Vihtorin mielenterveyttä järkytti hänen oma liikalihavuutensa. Hän ei kykene laihduttaa, kun 
on herkkusuu.  
 
Mikko Kaanisella on usein päässään musta huopahattu. Hän on kolmikosta rauhallisin ja 
viihtyy hyvin Ellin ja Vihtorin seurassa.  
Miltei heti, kun Jim oli tullut sairaalaan, niin he kiinnostuivat tästä mustaviiksisestä 
saksalaismiehestä, joka oli yrittänyt todella järkyttävää itsemurhaa; tukehduttaa itsensä 
muovisäkkiin. Sitä ennen jätkä oli tappanut neljä koulukaveriaan.  
Aluksi Jim enimmäkseen sänkynsä päällä itki ihan hysteerisesti, kun hävetti oma sekoaminen 
ja osittain itki helpotuksesta, kun viimeinkin pääsi hoitoon.  
Aluksi Elli istui Jimin sängyn vieressä ja lohdutti, että hän on aina läsnä. Tietenkin Jimiä alkoi 
kiihottaa, kun kaunis blondi istui noin lähellä mutta päätti pitää päänsä kylmänä, ettei sekoaisi 
rakkaudesta. Mielisairaala olisi väärä paikka kuherrella, ajatteli Jim-Adolf. 
Jim sai oman sairashuoneen, jotta tarvittaessa pystyttäisiin hänet eristää. Sitä ei tarvitse 
tehdä. Lääkkeet alkoivat heti tuottaa tulosta.  
 
Päivittäin Elli, Mikko ja Vihtori menevät Jimin huoneeseen lohduttamaan. Pian hän pystyi itse 
siirtyä seurustelutilaan katsomaan televisiota. Kolmikkoa huvitti Jimin hauskat jutut. 
Kun Jim oli kertonut, että kotona huoneessaan hänellä on suomalaissaksalainen miestenlehti 
nimeltä Fifi, niin silloin Vihtoria alkoi naurattaa koska hänen vanhemmillansa on 
samanniminen koira, Maltan sylikoira. Jim alkoi kysellä Vihtorilta, että miten nelijalkainen Fifi 
jakselee, joka ei totta totisesti rapise vaan haukkuu, johon Vihtori vastaa: ”Hyvin se jakselee 
mutta entä sun pornolehdes?” ja nauraa niin, että maha hytkyy. Vihtori on lihavampi kuin 
Reijo Lillukka. Hän kävelee laahaten, joka johtunee juuri lihavuudesta. Hän ei koskaan 
painosta ketään mutta joskus leikkimielellä Elli tapaa hieman painostaa, jotta Jim pysyisi 
aisoissa. Jim itse mielessään tapaa ajatella, että Elli lienee naispuolinen Reijo ja sitten vatuloi, 



että olisikohan mahdollisuutta palata takaisin Kajaanin kaupungintalon vahtimestariosastolle 
sitten kun on parantunut mutta taitaa olla parempi etsiä uusi työpaikka.  
Kaupungintalolla joutuisi selittelemään sekoamistaan, kuten Jim tapaa vatuloida. Hän melkein 
arvaa kuinka Jussi ja Reijo ärtyisivät vittuilemaan.  
 
Syyskuun lopulla urheiluhallin kahvila suljettiin remontin vuoksi. Anni saa pitää hyvin ansaittua 
lomaa, sillä hän on ollut hyvin ahkera ja pitänyt kahvilasta hyvää huolta.  
Charles uusii koko kahvilan kalustuksineen. Keittiön puolelle tulee uusi moderni tiskikone ja 
lisäksi friteerauskone. Kun hampurilaisravintola on valmis, niin sitten alkaa kuntosalin 
rakentaminen. Kahvila remonttikin on iso juttu, ja sen vuoksi hän otti muutaman viikon töistä 
vapaata. Lisäksi hän palkkasi muutaman remonttimiehen. Kuntosalin rakentaminen vaatii 
enemmän remontti Reiskoja koska kyse on juuri kellaritiloista. Nyt kellarissa on harmaa 
pölyinen betonilattia ilman väliseiniä. Kuntosalin yhteyteen tulee sauna- ja solariumosastot. 
Kuntosalista Einarilla on tarkoitus tehdä Kajaanin parhain kuntoilupaikka tavallisille 
duunareille. 
 
Einar on ihastunut Vivi Brandzeriin ja usein perjantai-iltaisin he kiertelevät Kajaanin 
keskustassa muiden nuorten tavoin.  
 
Lokakuun lopulla urheiluhallin hampurilaisravintola valmistui. Kuun viimeisenä lauantaina 
pidettiin avajaiset. Avajaisiin osallistui koko Brickin perhe, Retkutsenkot sekä Brandzerit.  
Jim ei tietenkään päässyt tulemaan koska tämä on suljetussa hoidossa. 
 
Boel oli Haraldin kanssa Sukevalla Brandzereilla, kun väkijoukkoon ei kannata mennä 
pikkuvauvan kanssa. 
Igor on luvannut vaimolleen, ettei enää tee liiketoimintaa ja ottaa rauhallisesti.  
Boel on huomannut, että ukko voi jo paremmin ja hermotkin alkavat olla paremmassa 
kunnossa. Hän on varma, että rakastelu, Aloe Vera ja muut rohdot ovat saaneet ihmeitä 
aikaan; Igorista on tullut kuin uusi mies. Hän on jo kirjoittanut muistiin kaikki rohdot, joita on 
syöttänyt miehelleen.  
 
Evasta tuli Haraldin kummi, muttei sylikummia, kun ei ehtinyt tulla ristiäisiin. Eva harmittelee, 
kun ei päässyt sylikummiksi myöskään veljensä kaksosille, jotka syntyivät keväällä 1995. 
Rubenin sylikummisijaisena toimi tämän vanhin tytär Ulrika.  
 
Jimin potilashuoneessa on puhelin. Sitä tulee käyttää harkitusti koska jokainen puhelu 
peritään potilasmaksusta. Sinänsä Jimillä on vara puhua puhelimessa, kun kuuluu 
miljonäärisukuun. Muutaman kerran hän on soittanut Igorille kertoakseen kuulumisistaan. Hän 
on kehottanut Igoria ottaa rauhallisesti, ettei käy kuin hänelle. Igor on luvannut myöhemmin, 
muutaman vuoden kuluttua mennä poliisille ja tunnustaa kaiken. Keskustelu on saksaksi, kun 
Igor ei osaa suomea. Itä-Saksassa ollessaan Retkutsenkot oppivat hyvää saksaa ja tapasivat 
salaa katsoa länsisaksalaisia televisio-ohjelmia sekä kuunnella Länsi-Berliinin radiota.  
Nyt puhelimessa antautumisasioista he puhuvat lyhyesti ja ytimekkäästi koska puhelua 
saatetaan salakuunnella. Sitä ei koskaan voi tietää.  
Jim kehotti Igoria olla mainitsematta, että he tuntevat toisensa ja kertoa tismalleen saman 
Molskaya Men tarinan, että he olisivat tavanneet Kajaanin torilla ja sitten olisivat häipyneet 
jonnekin. Lisäksi Jim vannotti Igoria olla mainitsematta hänestä mitään muuta kuin, että hän 
olisi Dj Kukkola. Tämän Jim sanoi saksalaisella murteella käyttäen kiertoilmaisuja.  
 
Joka ilta Jim soittaa vanhemmilleen, jotta he kuulisivat, että hän voi hyvin. Jim on sanonut 
isälleen huolensa, jos joutuisi vankilaan koulusurmista. Tähän isä lohduttaa poikaansa, että 
se on sen ajan murhe ja kyllä vankilassakin on hyvät puolensa. Siellä olisi mahtavat puitteet 
ruveta kirjailijaksi. Lopuksi hän lohdutti poikaansa, ettei usko vankilaan joutumista, sillä 
saman asian ajaa mielisairaala. Korkeintaan Jim saattaisi joutua Niuvanniemen 
vankimielisairaalaan, jos sinnekään. Raymond lisäsi, että jos tapahtuisi niin huono säkä, että 
häkki heilahtaisi, niin silloin lupasi hankkia huippuasiantuntijat, jotta saisi mahdollisimman 
pienen tuomion. Jim todella katuu sekoamistaan ja hullunmaineen pelkoa. Nyt jälkiviisaudella 
ajatellen hulluus on sairaus siinä missä kaikki kuutkin. Ei hulluus ole sen kummempi kuin 
oksennustauti tai nuhakuume, kuten isä tapaa lohduttaa itkevää poikaansa. Jim alkaa olla 
samaa mieltä; ei hulluutta tarvitse hävetä.  



Jim ei käsitä, että mikä häneen meni talvella 1980, kun puukotti kuoliaaksi kiusaajansa. Ehkä 
se on jonkinlainen järkytys isän vankilaan joutumisesta ja sitten koulukiusaamisesta.  
Tästä hän on keskustellut psykiatrien kanssa. Mielitautilääkärit lupasivat huolella laatia hyvän 
lääkityksen Jimille.  
Uusille kavereille Jim ei aio kertoa sanaakaan tekosistaan koska he voisivat järkyttyä. Hekään 
eivät juurikaan läpätä omista tekosistaan, että miksi ovat joutuneet mielisairaalaan.  
Jim on kertonut ainoastaan itsemurhayrityksestään. Jim ei halua menettää kolmikon 
luottamusta eikä hakua heitä järkyttää. Ehkä Elli saattaisi järkyttyä, jos saisi tietää, että 
sakemanni on tappanut muutaman koulukaverin.  
Elli yrittää olla kova pimu mutta itse asiassa on hyvin herkkä. Hän pelkää ukkosta niin paljon, 
ettei haluaisi ukkosyönä olla omassa potilashuoneessaan. Huoneestaan hän lähettää Jimille, 
Mikolle ja Vihtorille tekstiviestejä, että voisiko he tulla nukkumaan hänen huoneeseensa. Se ei 
käy päinsä koska jokaisen potilaan on oltava omissa huoneissaan, jotta aamulla hoitaja osaisi 
oikein jakaa lääkkeet. Kyllä Elli sen ymmärtää, ettei mielisairaalassa voi vaihtaa huoneita.  
 
Lokakuussa, Leijonahallin hampurilaisravintolan avajaisissa Ivan tapasi Annin ensimmäisen 
kerran. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. He molemmat rakastuivat korviaan myöden.  
He tunsivat, että kuuluvat toisilleen. Heillä on kylläkin hirveä ikäero, mutta siitä he viis 
veisaavat. Tärkeintähän on rakkaus ja ikähän on vain numeroita.  
Annista miehen mustat tuuheat viikset vaikuttavat tosi seksikkäiltä. Lisäksi Ivan on seksikkään 
notkea. Aikaisemmin Anni on ollut hieman ihastunut Jimiin, mutta tunteita sotki tämän 
mielisairaalaan joutuminen. Monesti Anni on itse mielessään vatuloinut, jos olisi ottanut 
härkää sarvista, niin kuka ties Jim olisi rauhoittunut ja itsemurhayritys olisi jäänyt tekemättä. 
Toisaalta silloinhan tämä ei olisi joutunut hoitoon, kuten Anni Teränen tapaa miettiä iltaisin 
sängyssä.  
  
Heti kun Ivan tapasi Annin, niin silloin hän alkoi suunnitella Kajaaniin muuttoa. Hän voisi tulla 
osaomistajaksi hampurilaisravintolaan. Mitä enemmän hän mietti asiaa, sitä varmemmaksi 
hän tuli Kajaaniin muutosta. Igor ja Boelhan suunnittelevat vakavissaan Gotlantiin muuttoa 
niin ihan hyvin hän itse voisi muuttaa Kajaaniin. Sieltä ei olisi pitkästi Venäjälle, kuten Ivan 
tapaa vatuloida.  
Ensin pitänee katsella asuntoja, mielellään omakotitaloja, kun kerrostaloa Ivan vierastaa. Itä-
Berliinissä hän ja Igor asuivat kerrostalossa, lähellä Alexanderplatzia.  
 
Lähes joka viikonloppu Ivan alkoi käydä Kajaanissa tapaamassa Annia. Matkaa ei ole kovin 
paljon, tarvitsee ajaa melkein kohti suoraa etelään. Liikennepainettakaan ei ole.  
Aluksi tyttö ujosteli näyttää poikaystävää, tai paremminkin sanoen miesystäväänsä, 
vanhemmilleen ikäeron vuoksi. Anni on kaksikymmentä ja Ivan on 38 vuotta vanha.  
 
Jouluaattona Brickit ja Brandzerit kokoontuivat ensimmäisen kerran yhteiseen joulunviettoon 
Leijonahallin hampurilaisravintolaan. Silloin ravintola oli suljettu yleisöltä.  
Jim ei päässyt joululomalle, kun vielä hoito on kesken. Ehkä sitten ensi jouluna hän pääsisi 
kotiin joulunviettoon.  
  
Leijonahallilla oli myös Ivan ja Anni sekä tytön vanhemmat. Läsnä oli myös Annin kolme 
muutamaa vuotta vanhempaa sisarusta; Jonna, Jami ja Anu.  
Anni paljasti vanhemmilleen, että rakastaa tätä ihanaa venäläismiestä ja kertoi 
kihlasuunnitelmista. Tämä tuli yllätyksenä Annin vanhemmille mutta kuitenkin hyväksyivät, 
kun huomasivat, että Ivan vaikuttaa kunnon mieheltä, jolla on hyvästi rahaa. Aluksi Anni luuli 
isän päästävän mahastaan hirveän mölyn ja sen tähden häntä jännitti isän reaktio.  
Erkki Teräsellä on ollut turhia ennakkoluuloja venäläisistä, joka tietenkin johtuu sotavuosista. 
Ivan vaikuttaa kiltiltä ryssältä, kuten Erkki asiaa vatuloi.  
Sirkka Teränen lupasi leipoa kihlajaisiin keksimäisen rapeita pikkuleipiä, joiden keskellä on 
hillonokare. Pikkuleipiä Teräset kutsuvat Harjulan kekseiksi.  
Harjula on piskuinen maaseutupitäjä Keravan ulkopuolella, jossa Teräset ovat aikaisemmin 
asuneet.  
 
Jouluaterian jälkeen joku rynkytti urheiluhallin lasista ulko-ovea. Charles meni kiroillen 
katsomaan, että kuka perhana on se, joka ei osaa lukea, että halli on suljettu 
yksityistilaisuuden vuoksi ja kaiken lisäksi jouluaattona. Ovella hän huomasi, että sehän on 



itse joulupukki. Hän avasi oven ja kysyi änkyttäen huonolla suomella: ”Kuka sinä olet?” pukki 
vastasi: ”Hou, Hou! Etkö joulupukkia tunne?” Charles vastasi, ettei ollut tilannut pukkia, johon 
valkoparta ukki naurahti: ”Hou, hou, hou… ei minua tarvitse tilata vaan tulen kaikkien kilttien 
lasten ja aikuisten luo!” Charles päästi pukin sisälle ja käveli pukin perässä 
hampurilaisravintolaan, jossa muut olivat sulattelemassa vasta syötyä jouluruokaa. 
Joulupöydässä oli saksalaisia sekä brittiläisiä perinne jouluruokia. Totta kai oli myös 
suomalaisia laatikoita sekä suuri joulukinkku.  
 
Pöydät oli laitettu yhteen, jonka ääressä istui kaikki nämä kolme perhettä; Brandzerit, Brickit 
sekä Teräset. 
Joulupukki astui hampurilaisravintolaan, jossa tuoksui jouluiselta. Normaalisti ilmassa leijuu 
uppopaistetut ranskanperunat mutta nyt ilmassa oli kinkun tuoksu.  
Kaikki paikalla olleet tulivat hiljaisiksi, kun näkivät ihka oikean joulupukin ja katsoivat toisiaan, 
että kuka oli pukkina, kuka puuttui. Ketään ei näkynyt puuttuvan, niin kuka ihme on joulupukin 
naamarin takana, ajatteli Charles sekä moni muukin.  
Ivan katsoi tarkasti pukkia ja näki jotain perin tuttua. Kävelee kuin venäläinen, ajatteli hän 
samalla, kun pukki alkoi jakaa lahjoja.  
Ivan ja Anni saivat paksun keittokirjan sekä Nordkapp aiheisen taulun. Ivan muisti, että 
syksyllä Igor oli ostanut sellaisen Kirkkoniemen syysmarkkinoilta. Hän katsoi taulun taakse ja 
näki kullanvärisellä tussilla kirjoitetun norjan kielisen kirjoituksen; Til Ivan og Anni, Hilsen Igor 
og Boel. Ivanilla alkoi raksuttaa; pukki taitaa olla velimies Igor. Hän kysyi pukilta, että missä 
on joulumuori, jolloin tämä vastasi möreällä pornoäänellä englanniksi: ”Ho, Ho, autossa ei, 
kun reessä!” ja jatkoi lahjojen jakoa. Jokainen paikalla ollut sai yllätyslahjan.  
 
Heti kun joulupukki oli lähtenyt, niin silloin jälleen ulko-oveen koputettiin. Ivan arvasi 
koputtajan ja meni itse avaamaan. Charles huusi Ivanille, ettei päästäisi sisään ulkopuolisia. 
Tällä kertaa koputtaja oli Igor perheineen. Nopeasti Igor oli riisunut joulupukin tamineet 
autoon.  
Leijonahallin ovella Igor sanoi, että hän auttoi joulupukin matkaan ja kysyi, että oliko pukki 
jättänyt lahjoja hänellekin. Ivan vastasi, että pukki oli hommannut joulukinkun hänelle, johon 
Igor: ”Sehän on parempi kuin sata jänistä!”  
Igor ja Boel menivät Ivanin perässä hampurilaisravintolaan työntäen lastenrattaita. 
Charles ja Raymond naurahtivat yhdestä suusta: ”Sieltähän se pukki tuleekin!”, johon Igor 
naurahti suomea murtaen: ”Minä kyllä näytän teille pukit!”   
 
Igor on syksyn aikana opiskellut suomea, jotta antautuminen onnistuisi paremmin. Hän tapaa 
katsoa Suomen televisiota, joka näkyy Kirkkoniemellä. Häntä kiinnostaa erityisesti tv-ohjelma 
Poliisi-tv, kun siinä on viime aikoina jauhettu runsaasti Tuomaksen tapauksesta. Tietenkin 
Igoria kiinnostaa tietää, että missä kohti poliisitutkinta on menneillään. Helsinkiin Igorilla ei ole 
mitään asiaa koska silloin voi törmätä Tuomaksen kavereihin. 
 
Heti kun Anni oli nähnyt Harald-vauvan, niin silloin häneen iski kova vauvakuume ja alkoi 
vihjailla Ivanille, että hekin aloittaisivat lapsituotannon.  
 
Jouluaattona Raymond sanoi Charlesille ja Ivanille, että olisi kiinnostunut tulla vähemmistö 
osakkaaksi hampurilaisravintolaprojektiin. Totta kai hän on tervetullut koska silloin ravintolalla 
olisi vahvempi omistustausta. Ivanin ehdotuksesta päätettiin siltä istumaltaan muodostaa 
osakeyhtiö. Igor lupasi antaa hyviä vinkkejä mutta pysyä projektin ulkopuolella, kun hänen 
pitää ottaa asiat rauhallisesti ja valmistautuu antautumista. Ehkä joskus vankilatuomion 
jälkeen voisi palata takaisin liike-elämään, kuten hän totesi joulupöydässä.  
 
Päätettiin heti, että Charles ja Ivan olisivat suurimmat osakkeenomistajat, kun taas Raymond 
olisi vähemmistöosakas. Raymond on suunnitellut vakavissaan veljensä Helmutin kanssa 
laivavarustamon perustamista. Jos varustamoprojekti toteutuisi, niin silloin ravintolayhtiö voisi 
olla varustamon tytäryhtiönä ja ehkä laivoille voitaisiin perustaa hampurilaisravintola. 
Charlesista ja Ivanista tämä kuulostaa erittäin hyvältä idealta; perustaa upouusi 
hampurilaisketju. Sitten alettiin miettiä hampurilaisravintolan nimeä. Nyt syksyn aikana 
ravintola on ollut Ravintola Leijonahallin nimellä mutta parempi ja kansainvälisempi nimi olisi 
hyvä olla, sanoi Ivan.  
Gunther kuunteli pitkään vieressä ja lopulta ei enää malttanut olla vaiti: ”Yeah, Minulla välähti 



sopiva nimi!” Kaikki kääntyivät katsomaan häntä ja Charles rykäisi englanniksi: ”Hell no, mitä 
vittua?” Gunther vastasi: ”Ei mitään vittua vaan nimeksi sopisi vaikkapa Brickburgers!”  
Charles raapi päätään ja otsa rypistyi: ”Mjaa, tuo ei ole mikään tuhma idea, ihan hyvä nimi!”  
Ivan huudahti iloisesti: ”Superhieno nimi!” ja taputti Guntherillle, johon muutkin yhtyivät. 
Vieressä istunut Ellen sanoi ylpeästi poikakaverilleen: ”Superboy!” ja alkoi rallatella 
yksinkertaista sävelmää: ”Super boy Super Boy you are not Floyd!”, johon 
Gunther: ”Supergirl, Kokoboom!”, ja antoi pusun Ellenin vaalealle hieman pulleahkolle 
poskelle. 
 
Seuraavaksi Raymond paljasti, että hän suunnittelee tosissaan veljensä kanssa 
laivavarustamon perustamista. Kaikki menivät hiljaisiksi, vaikka siitä on ollutkin jonkin verran 
puhetta. Pienen hiljaisuuden jälkeen Charles totesi: ”Ideassa olisi munaa ja minäkin voisin 
tulla osaomistajaksi varustamoprojektiin.”. Raymond selvensi, että hän on ajatellut 
matkustajavarustamoa Suomen ja Saksan välille ja ehkä myöhemmin myös Ruotsin ja 
Saksan välille ja Helmut on todella innoissaan varustamoprojektista.  
Keskustelu oli englanniksi, kun se on Brickien kotikieli eivätkä osaa saksaa. Raymond osaa 
hyvin huonoa suomea mutta kyllä pärjää hyvin.  
 
Oikeastaan Brickit puhuvat äidinkielenään Walesia mutta luonnollisesti he osaavat englantia. 
Charles unelmoi itsenäisestä Walesista mutta valitettavasti hän on pieni ratas isossa 
brittiläisessä koneistossa.  
 
Anni osaa ihan kiitettävästi kouluenglantia, mutta hänen vanhempansa eivät osaa englantia 
mutta onneksi tytär tulkkasi tärkeimmät ja hauskimmat jutut suomeksi.  
Erkki ja Sirkka eivät ole kiinnostuneita liikehommista, kun ovat tavallisia duunareita eikä 
uskalla sijoittaa vähiä pennosiaan osakkeisiin.  
 
Charles ja Ivan olivat intoa täynnä Raymondin varustamoprojektista ja lupasivat tulla 
vähemmistöosakkaiksi. Tässä olisi mainio sijoituskohde sekä mielenkiintoista puuhaa, kuten 
Charles asian ilmaisi.  
Retkutsenkojen ja Raymondin vanhat salakuljetuksesta saadut rahatkin tulisi pestyiksi. Rahat 
ovat yhä Sveitsin pankissa. Varustamoprojekti olisi mainio rahanpesula, kuten Raymond 
totesi samalla, kun leikkasi kinkkusiivun.  
 
Gunther sanoi väliin, että hän voisi suunnitella Brickburgersille esitteitä sekä ruokalistoja. Hän 
on taitava tekstinkäsittelyssä ja osaa hyvää suomea, jota hän puhuu hieman murtaen. Hänen 
veljensä, Einari puhuu virheetöntä suomea, kun tällä on paljon kantasuomalaisia kavereita.  
 
Loppuillan Brandzerit olivat kotona ja jakoivat loput lahjat, vaikka Vivi on jo aikuinen nainen, 
niin silti perheellä on tapana ostaa joululahjoja. Harmi vaan, kun Jim ei päässyt joululomalle, 
ehkä sitten ensi jouluna, jos hänen mielenterveydentilassansa tapahtuu edistymistä. Jo nyt 
hän voi jo paljon paremmin. Parhaillaan Lapinlahdessa lääkärit testaavat erilaisia 
mielialalääkkeitä kontrolloidusti. Jim ottaa lääkkeensä ihan mukisematta. Hän haluaa 
parantua ja saada pönttönsä kuntoon. Häntä nolottaa, kun aikaisemmin oli pelännyt hulluksi 
leimaantumista, vaikka hän oli varttihullu ja osittain jopa täyskahelikin, kuten hän itse tapaa 
vatuloida sairaalasängyssään maatessa.   
 
Kun Jim ääntää väärin jonkun suomen kielisen sanan, niin silloin Elli naurahtaa: ”Pässi mikä 
pässi!”. Aikaisemmin tällainen vitsailu olisi ollut vaarallista, mutta enää Jimin silmissä ei ole 
pistävää psykopaatin katsetta. Hän tuntee ihastusta Elliä kohtaan. Hänhän on 
vaaleatukkainen ja sopivan lihava. Maha hieman roikkuu. Se johtuu tytön liiallisesta Coca 
Colan kittaamisesta. Hän itse yrittää päästä eroon kolakierteestä mutta se on vaikeaa. Hän on 
puhunut asiasta psykiatreille, jotta he auttaisivat häntä päästä irti kola ja karkkikierteestä. 
Suurin prioriteetti on tytön mielenterveyden kohentaminen ja sitten vasta sokerikierteen 
katkaisu.  
 
Mikolla on oikea pyykkilautavatsa, jota Elli kadehtii. Vihtori on porukan lihavin ja on 
hyväksynyt oman läskimahansa.  
 
Jim on suurin piirtein yhtä lihava kuin Elli, ehkä hieman laihempi mutta Jimille on kasvanut 



melkoinen röllykkävatsa, oikea kaljamaha, vaikkei hän juo olutta.  
 
Lapinlahdessa potilaat viettävät joulua mutta ilman lahjoja. Se tuntui oudolta Jimistä, kun on 
tottunut saamaan paljon lahjoja. Häntä piristi, kun sai jouluhalauksen Elliltä, ihan vain 
kaveripohjalta. Aluksi Jimin halaukset olivat jäykkiä, mutta Elli on opettanut oikeaoppisen 
halaamisen; poski poskea vasten.  
 
Muutamaa päivää ennen joulua isä ja äiti toivat pikkulahjat Jimille sairaalaan. Jim sai 
vanhemmiltaan matkapuhelimen, jotta olisi helpompi olla yhteydessä kotirintamalle. Totta kai 
ensin Raymond kysyi hoitavalta lääkäriltä luvan matkapuhelimen käyttöön.  
Jimin suu meni messingille, kun sai saksalaisen Siemensin matkapuhelimen. Nyt Jimin on 
helpompi tekstailla ja puhua Igorin kanssa, kun omaa matkapuhelinta on vaikeampi 
salakuunnella.  
 
Uudenvuodenaattonakin Brickit, Brandzerit, Teräset sekä Retkutsenkot kokoontuivat 
Leijonahalliin ottamaan vastaan vuosi 1997. Tälläkin kertaa halli oli suljettu ulkopuolisilta. 
Sinänsä olisi voitu pitää julkinen uudenvuodenjuhla mutta silloin olisi pitänyt anoa 
anniskeluoikeuksia. Sellaiseen rumbaan Ivan ja Charles eivät jaksaneet ryhtyä. Toiseksi 
julkinen juhla olisi tullut kalliiksi, kuten saituri-Charles tapaa sanoa.  
 
Varsinaisen urheiluhallin puolella pidettiin uudenvuodentanssit, jossa alkuillasta Charles 
soitteli Jazz-levyjään mutta sitten tiskijukka vaihtui, kun Gunther alkoi soittaa teknolevyjään, 
jotka hän oli saanut Jimiltä. Heti Lapinlahteen jouduttuaan Jim soitti Guntherille ja kysyi, jos 
hän haluaisi teknolevyt, kun hän ei enää niitä halua. Teknosta Jimille tulee mieleen 
Tuomaksen tapaus. Totta kai Gunther kiitti levyistä ja kävi hakemassa levyt Jimin huoneesta 
Sukevalta. 
 
Igoria alkoi ärsyttää teknojumputus ja kehotti Guntheria lopettaa levyjen soittaminen koska 
niistä hänellekin assosioituu Tuomaksen tapaus. Gunther pysäytti heti levysoittimen ja vei 
levyt autonsa peräkonttiin. Hän päätti myydä ne divariin, kun kukaan lähipiirissä ei niitä siedä 
kuulla. Ellenkään ei erikoisesti pidä teknosta.  
 
Uudenvuodenaattona Gunther huomasi, että tyttöystävä tupakoi kuin korsteeni. Vähän väliä 
Ellen kävi Leijonahallin ulko-ovella tupakalla. Gunther ei uskalla kehottaa tupakoinnin 
lopettamista, kun pelkää suhteen puolesta. Kyllä Ellen on monesti pohtinut tupakkalakkoa, 
muttei siitä mitään tule. Hän aloitti tupakoinnin viisitoistavuotiaana, kun lähes kaikki 
luokkakaverit vetivät röökiä välitunneilla. Hän ei halunnut olla erilainen.  
Nyt Ellen päätti tehdä uudenvuodenlupauksen ja lopettaa tupakoinnin. Hän laittoi puolikkaan 
tupakka-askin pystyssä olevan petoni rullan päälle ja sytytti koko askin palaamaan. Hän 
päätti, ettei enää ostaisi uusia. Heti kun tulisi nikotiinihimo, niin silloin hän aikoo pistää ihan 
tavallisen purukumin suuhunsa. Nikotiinipurukumiin hän ei usko. Hän päätti lopettaa 
tupakoinnin, ettei poikaystävä jäisi leskeksi.  
 
Kello kaksitoista yöllä oli mahtava ilotulitus. Charles, Ivan, Igor sekä Raymond olivat ostaneet 
mahtavia ja kalliita ilotulitteita. He juhlivat muun muassa tulevan varustamoprojektin puolesta, 
ja ilotulitus on eräänlainen alkuräjähdys projektille. Guntherilla oli pikku papatteja, joita hän 
räjäytteli Leijonahallin parkkipaikalla. Ellen vitsaili: ”Nehän papattavat kuin papattaja itse!”  
Gunther naurahti: ”Sinä ja sinun vitsisi!” ja nauroi makeasti ja siinä epähuomiossa laittoi 
yhden papatin mustien nahka hanskojensa päälle ja sytytti sytytyslangan, jolloin hän huomasi 
erehdyksensä, muttei enää voinut tehdä asialle mitään. Hän ei halunnut huitaista paukkua 
lumihankeen koska silloin raha olisi haukannut paskaa, kuten hän itse asiaa ajatteli. Gunther 
on tullut isäänsä. Hanskat paloivat kekäleiksi ja sekä Guntheria harmitti, kun parhaat 
hansikkaat paloivat piloille. Äitikään ei ollut kovin iloinen, kun poika poltti hyvät hanskat.  
Isä tuhahti: ”Hell no boy, mitä taas olet mennyt tekemään?” Gunther vastasi nyyhkyttäen:  
”Yhyy, harmittaa, kun satuin laittamaan paukun hanskojen päälle, yhyy!” Elleniä hymyilytti 
poikaystävän moka. Kyllä hänkin on tehnyt yhtä ja toista tyhmää. 
Raymond ja Eva ajattelivat, ettei Jim ole ainoa, joka on tehnyt paljon kummallisuuksia ja 
Guntherin moka tuntui lohduttavalta. Tietenkin tämä hanskojen polttaminen on pientä mitä Jim 
on saanut aikaan, ajatteli Raymond.  
 



Vuodenvaihteessa kello 12 Eva soitti Jimille Lapinlahteen ja toivotti hyvää uutta vuotta. Hän 
kertoi Guntherin mokasta, että tämä oli epähuomiossa sytyttänyt papatin nahkahanskojensa 
päällä. Tämä vain lohduttaakseen poikaansa. Jimiä nauratti makeasti. Hän sanoi, ettei täällä 
mielisairaalassa ole ilotulitteita, johon Eva: ”Sepä hyvä, kun ne ovat vaarallisia.”. Eva kutsuu 
poikansa hoitolaitosta Lapinlahdeksi, kun taas Jim kutsuu sitä mielisairaalaksi, kun vihdoinkin 
haluaa pitää kaikki kortit pöydällä ja sanoa asiat oikeilla nimillä. Evalle mielisairaala on 
kauhea sana eikä halua ajatella, että poika olisi hullu vaan yrittää ajatella, että tämä on 
muuten vain sairas. Jim itse kutsuu itseään hulluksi, josta aikoo parantua.  
 
Heti Lapinlahteen jouduttuaan Jim vatuloi, jos katkaisisi kaikki siteet vanhempiinsa mutta 
onneksi hän järkiintyi. Olisi ollut työlästä aloittaa kaiken uusiksi ilman sukulaisia. Eniten hän 
pelkäsi, jos isä tulisi ilmi vihaiseksi, kun oli yrittänyt itsemurhaa ja tappanut neljä 
luokkakaveriaan. Siinä Jim-Adolf oli väärässä. Isä ymmärsi häntä, että kyseessä oli vain 
sairaus, josta voi parantua.  
Parhaillaan Jim pohtii kuumeisesti, että olisiko Elli tai Ulrika se oikea. Hän rakastaa eniten 
serkkuaan, kun taas Elli on mainio kaveri kaveripohjalta, kuten Jim itse mielessään vtuloi 
samalla, kun lepäilee sairaalasängyssä. Heti, kun hän pääsee sairaalasta, niin ehkä hän 
ottaisi yhteyttä Ulrikaan ja rohkeasti kosisi. Haluaisiko serkkutyttö mennä hullun serkkunsa 
kanssa naimisiin, ajattelee Jim-Adolf. Sairaalasta päästyään olisin entinen hullu, kuten hän 
itse mielessään vatuloi.  
 
Ilotulituksen jälkeen uudenvuodentanssit jatkuivat Leijonahallin urheilusalissa, jolloin soi 
enimmäkseen suomalaisia sekä englantilaisia tanssikappaleita. Guntherista on sääli, kun Igor 
ei enää siedä teknomusiikkia. Hän on pohtinut, jos alkaisi järjestää Ravebileitä nyt, kun 
Retkutsenkot ja Jim ei enää järjestä, muttei kehtaa alkaa moista Ravesirkusta. Vaikuttaa siltä, 
että Jim on ehtinyt tartuttaa Rave- ja teknokuumeen Guntheriin.  
 
Välillä Gunther soitti akustisella kitaralla itse tekemän hassun kappaleen; I was lonely but I 
was not alone had, I had an acoustic guitar played with hilarious melodies…  
 
Sillä välin kun poikakaveri soitti kitaraa, niin Ellen kävi vessassa ja juomassa kolaa 
hampurilaisravintolan puolella. Tiskin yläpuolella on suuri värikäs neonkyltti, jossa loistaa 
paikan nimi; Brickburgers. Rakennuksen ulkoseinässä ei vielä ole Brickburgersin kylttejä, sillä 
niitä ei vielä ole ehditty asentaa, kun muutama päivä sitten Gunther oli keksinyt nimen.  
Vessasta Ellen käväisi ulko-ovella haukkaamassa raitista ilmaa ja samalla ajatteli polttaa 
yhden savukkeen mutta sitten muisti uudenvuodenlupauksensa; nythän on jo vuosi 1997.  
Ulko-ovelta hän huomasi pysäköintipaikalla hopeisen urheiluauton. Merkkiä hän ei tiennyt, 
kun on huono autojen merkeissä mutta auto vaikutti tosi ärhäkältä. Ratin takana näkyi istuvan 
puoliksi kaljuuntunut mies, joka näkyi vilkuttavan hänelle ja sitten lähti ajamaan renkaat 
ulvoen. Ellen ajatteli, että ehkä joku vauhtihullu oli eksynyt Leijonahallin parkkipaikalle.  
Ellen palasi takaisin urheilusalin puolelle ja sanoi poikaystävälleen, että äsken 
pysäköintipaikalla oli tosi ärhäkkä urheiluauto. Gunther kertoi nähneensä usein hopeisen 
urheiluauton ajavan tuhatta ja sataa viitostiellä, ehkä sama auto, arveli Gunther.  
 
Vuosi 1997 
Heti joulun ja uudenvuoden pyhien jälkeen Ivan teki talokaupat. Hän osti Lamminkadulta  
60-luvun alussa rakennetun valkoisen puutalon, jossa hän teki suurremontin. Anni sai itse 
valita huonekalut ja tapetit, jotta viihtyisi hyvin uudessa kodissaan.  
Talon hän osti Raymondilta, kun tämä haluaa saada lisää rahaa varustamoprojektiinsa. Talo 
on sama, jossa Brandzerit asuivat Kajaaniin muutettuaan.  
 
Helmi-maaliskuussa Ivan ja Anni muuttivat ensimmäiseen yhteiseen kotiin ja samalla menivät 
kihloihin. Vappuna he menivät naimisiin. Häät pidettiin Kajaanin tuomiokirkossa.  
Igor antoi häälahjaksi vaaleanpunaisen Fordin, jonka takaikkunassa on punainen sydän, 
jossa lukee suomeksi ja venäjäksi; Että tämmöinen tapaus!  
 
Vivi on lähes päivittäin olla Annika Hopeaisen ja Vivianne Palosen kanssa. He tapaavat 
suunnitella vaatteita ja siinä sivussa keskustelevat jätkistä. Annika ja Vivianne säälivät Viviä, 
kun tämän veli on mielisairaalassa. Vivi toteaa joka kerta, että kyllä veli pärjää ja on jo 
huomattavasti parantunut.  



Vivi on ottanut kopiot veljensä kertomuksista ja tapaa lueskella niitä ystävättäriensä kanssa. 
Annikasta ja Viviannesta Jimin kertomukset ovat erittäin hyviä ja suosittelevat niiden 
julkaisemista. Vivi aikoo rohkaista veljeään julkaista tarinansa ja kirjan tuotto ohjattaisiin 
Suomen mielenterveysseuralle.  

 
Huhtikuun lopulla Raymond ja Helmut ostivat eräältä konkurssiin menneeltä varustamolta 
kolme valkoista matkustajalaivaa, jotka ovat pitkään seisseet tyhjän pantteina Oulun 
satamassa, eikä kukaan tunnu olevan niistä kiinnostunut, kunnes nyt nämä kaksi Brandzerin 
veljestä huomasivat Kauppalehdestä konkurssiin menneen oululaisvarustamo, Laakso Linjat 
Oy:n myynti-ilmoituksen. Konkurssin syynä oli perustajan äkillinen poismeno eikä perilliset 
osanneet pyörittää varustamoa. Rahat hupenivat viihteeseen ja pian konkurssi oli väistämättä 
edessä.  
 
Muut varustamot eivät uskalla ostaa laivoja koska pian päättynee Tax Free myynti mutta 
Brandzerin veljekset eivät pienistä säikähdä. Heti kun Raymond oli nähnyt lehti-ilmoituksen, 
niin silloin hän pirautti veljelleen Hampuriin ja kertoi, että nyt saattaisi olla hyvä tilaisuus ostaa 
kolme matkustajalaivaa suhteellisen halvalla. 
 
Kuun puolivälissä Raymond ja Helmut kävivät Oulun satamassa katsomassa, että 
minkälaisista laivoista olisi kysymys. Heti kun he olivat nähneet nämä kolme valkoista 
kuusikerroksista matkustajalaivaa, niin he olivat kuin lumottuja, kerrassaan upeita laivoja.  
Kun he olivat kuulleet laivojen hinnan, niin silloin he hädin tuskin uskoivat korviakaan; pari 
miljoonaa Suomen markkaa. Normaalisti tällaiset matkustaja-alukset maksavat useita 
miljoonia. Pari miljoonaa markkaa Brandzerien kaltaisille monimiljonääreille ei ole hinta eikä 
mikään. Ennen ostopäätöstä he varmuuden vuoksi tutkituttivat laivojen pohjat sekä koneistot, 
ettei tulisi ostettua sikaa säkissä. 
 
Laakso linjat Oy:n pääkonttorin ulkopuolella, Oulun keskustassa, Raymond katsoi 
kummissaan; täällähän on ennenkin tullut käytyä. Tosiaan, tämähän on juuri se yritys, josta 
kävin kysymässä töitä silloin 1983 ja täältä minut naurettiin ulos, muisteli Raymond. Nyt häntä 
alkoi naurattaa, että nyt yrityksellä on hymyt hyytyneet. Laiva kauppojen jälkeen hän kysyi, 
että kuka oli se kaljupäinen ukko, joka istui tässä konttorissa keväällä 1983.   
Laakso Linjat Oy:n konkurssipesän hoitaja vastasi, että se saattoi olla se edesmennyt firman 
perustaja, toimitusjohtaja Reidar Laakso. Raymond ajatteli itse mielessään, että niin siinä käy, 
että pilkka osuu omaan nilkkaan. Totta kai hänestä tuntuu surulliselta, kun yrityksen johtaja on 
kuollut.  
 
Kuukauden lopulla laivat tutkittiin ja hyviksi havaittiin. Suomen merenkulkulaitos oli mukana 
arvioimassa laivojen kuntoa. Laivat ovat todella erittäin hyvässä kunnossa, sillä ne ovat melko 
uusia eikä niissä ole kuluman kulumaa.  
 
Toukokuun alussa Raymond ja Helmut perustivat osakeyhtiö Brand Linen. Heistä tämä nimi 
kuulostaa hyvältä, jossa näkyy selkeästi omistajan sukunimi sekä nimi on helppo mieltää 
upouudeksi brändiksi. 
Sitten he tekivät lopulliset kaupat, ja niin heistä tuli laivanvarustajia. Sitten tuli eteen laivojen 
nimeämiset eli niille pitäisi keksiä oikein nasevat nimet.  
Raymond kysyi veljeltään, että mitä nimiä hän ehdottaisi, johon Helmut kohautti 
hartioitaan: ”Äh, sinä voit keksiä nimet, minulle sopii nimi kuin nimi!”, johon Raymond: ”Mjaa, 
mitä sanoisit, jos yksi laivoista nimettäisiin sinun kaimaksesi?”, tähän Helmut naurahti: ”Minun 
nimeni ei ole kovin ärhäkkä laivan nimenä mutta sinun nimesi olisi tosi hyvä laivalle, kun siinä 
on r-äänne ja kaikki.”, johon Raymond vastasi samalla, kun istui omassa 
olohuoneessaan: ”Okei, laiva yksi voisi olla vaikkapa M/s Raymond, laiva kaksi olisi M/s Jim 
ja kolmas laivoista voisi olla M/s Vivi…”. Helmut vastasi: ”Sepä tehdään, sinulla leikkaa, 
veliseni!”. Raymond tarttui matkapuhelimeensa ja pirautti pojalleen Lapinlahteen ja kysyi, jos 
tämä haluaisi laivakaiman, sillä parhaillaan ollaan perustamassa matkustajavarustamoa. Jim 
oli intoa täynnä niin, että oli vähällä tulla puhelimen kautta kotiin. Raymond rauhoitti 
innostunutta poikaansa: ”Ota nyt iisisti, sitten kun pääset kotiin, niin silloin voit itse sisustaa 
laivasi.” Puhelun jälkeen hän soitti tyttärelleen, joka tavalliseen tapaansa oli kavereidensa 
kanssa kaupungilla. Myös Vivi innostui laivakaimastaan ja lupasi suunnitella laivoille tekstiilit, 
kuten ikkunaverhot sekä työvaatteet.  



 
Juuri silloin Vivi oli Annikan luona piirtämässä vaatekaavoja. Heti puhelun jälkeen hän sai 
lisää inspiraatioita; suunnitella merimiesaiheiset työliivit.  
 
Toukokuun puolivälissä Raymond osti Hangon kaupungilta pienen satama-alueen, joka on 
pitkään ollut tyhjillään. Satama on epäkäytännöllinen rahtisatamaksi mutta 
matkustajaliikenteeseen olisi passeli. Hangon kaupunki on jo pitkään yrittänyt myydä satamaa 
mutta huonoin tuloksin. Vihdoinkin kaupunki löysi satamalle ostajan. Jos Raymond ei olisi 
ostanut satamaa, niin silloin siihen olisi todennäköisesti rakennettu hienostoasuntoalue, jonka 
kaavoitus ja rakentaminen olisi tullut kaupungille hyvin kalliiksi mutta sataman myynnistä 
kaupunki sai hyvästi kahisevaa. Totta kai Hangon kaupunki tuli osakkaaksi Brand Lineen. 
 
Heti satama-alueen ostettua Raymond laittoi vetämään terminaalin rakennuslupa-anomukset. 
Luvan sai nopeasti, sillä terminaali tuo lisää työpaikkoja Hankoon.  
Terminaalista tulee kaksikerroksinen keltatiilinen rakennus. Sisälle tulee marmorilattia, 
liukuportaat toiseen kerrokseen sekä runsaasti messinkikaiteita. 
 
Sassnitzin satamaan tulee samanlainen terminaali, jonka rakentamisesta vastaa Helmut. He 
ovat jakaneet vastuut niin, että Raymond hoitaa laivat sekä Suomen puoleisen liikenteen ja 
Helmut Saksan puoleiset asiat. Pääkonttori tulisi Sukevan ja Kajaanin välille, on Raymond 
suunnitellut.  
 
He ovat suunnitelleet avata liikenteen myös Ruotsiin. Hangosta Nynäshamniin ja Ystadista 
Sassnitziin. M/s Vivi tulisi Nynäshamnin reitille mutta Ystadin reitille ei ole vielä laivaa. Ehkä 
Hangon laivat voisivat poiketa Ystadissa, ja näin matkustajilla olisi enemmän aikaa tehdä 
edullisia ostoksia sekä huvitella, kuten Brandzerin veljekset ovat suunnitelleet.  
 
Charles Brick ja Ivan Retkutsenko tulivat vähemmistöosakkaiksi Brand Lineen. Ehkä joskus 
tulevaisuudessa voisivat ostaa enemmän osakkeita.  
Suurimmat rahoittajaosapuolet ovat muun muassa pankki, vakuutusyhtiö, Hangon ja 
Sassnitzin kaupungit sekä rakennusfirma Toivosen Raksa Oy, joka rakentaa Hangon 
terminaalin sekä pääkonttorin. Sassnitzin terminaalin sekä Saksan puoleiset hallintotilat 
rakentaa eräs saksalainen rakennusyhtiö. 
 
Aivan sattumalta Raymond löysi tämän pienen tamperelaisen Toivosen Raksa Oy:n. Firma 
löytyi Kauppalehden ilmoitussivulta.  
Toivosen Raksa Oy:n omistaa muuan sänkipartainen Matti Toivonen. Kyseessä on perheyritys 
eikä sillä vielä ole ollut isompia projekteja. Ainoa suurin projekti oli hotellin rakennusurakka 
Bahrainissa. Raymond Brandzerin soitto oli taivaanlahja tälle pienelle rakennusyhtiölle.  
Matti Toivonen päätti tulla osakkaaksi Brand Lineen heti, kun laivaliikenne olisi käynnistynyt.  
Raymond sopi hänen kanssansa, että Toivosen Raksasta tulisi Brand Linen tytäryhtiö, jonka 
vastuulle tulisi pääkonttorin ja terminaalin kunnostustyöt sitten, kun ne olisi ensin rakennettu.  
Matti tietää, että Kainuussa on paljon työttömiä rakennusmiehiä ja varmasti saisi valtiolta 
työllistämistukea.  
 
Ennen liikenteen aloittamista laivat täytyy ajaa Oulusta Hankoon ja sitten vielä 
merenkulkulaitos sekä muut viranomaiset suorittavat tarkastuksia, että niillä saataisiin 
kuljettaa suuria ihmismääriä. 
Sukevan pohjoispuolelle tulee varustamon pääkonttori koska täälläpäin Suomea on paljon 
työttömiä ja toiseksi tonttien hinnat ovat halvemmat. Hän voisi saada jopa työllistämistukea, 
koska on luomassa uusia työpaikkoja työttömyyden riivaamaan Pohjois-Suomeen. 
Pääkonttori voisi sijaita Kainuun ja Pohjois-Savon rajalla. Ehkä hän voisi saada tukea 
molemmista maakunnista. 
 
Sukevalla asuva Ray Palonen on perustamassa halpahinta lentoyhtiötä. Hän on sopinut 
Raymondin kanssa rakennuttaa pääkonttorista hieman isomman, jotta molemmat yritykset 
voisivat olla saman katon alla. Rayn lentoyhtiö sai nimeksi Palos Aero ja se tulee 
liikennöimään Kajaanin ja Östersundin välillä.  
 
 



Ivanin ja Annin Brickburgerista on tullut hyvin kannattava. He suunnittelevat toisen ravintolan 
avaamista. Ehkä sopiva paikka olisi Brand Linen tuleva pääkonttori. 
Helmi-maaliskuussa Charles alkoi rakennuttaa kuntosalia Lohtajan urheiluhallin kellariin. 
 
Vivi on luvannut isälleen, että hän voisi suunnitella Brand Linelle työvaatteet. Raymond on 
todella ylpeä tyttärestään, kun tämä on taitava käsistään.  
Vivi on tehnyt vanhemmilleen paljon erilaisia vaatekappaleita kuten liivejä ja lippalakkeja. Ne 
ovat todella tyylikkäitä. 
Raymond lupasi Jimille työpaikan pääkonttorista sitten kun hän pääsee sairaalasta. Hän ei 
suosittele pojalleen paluuta Kajaanin kaupungintalon vahtimestariosastolle koska siellä 
joutuisi selittelemään sekoilujaan sekä Mirjan tappoa. Myös Jim on samaa mieltä. 
 
Igor ja Boel suunnittelevat tosissaan Gotlantiin muuttoa. Gotlanti olisi sopivan rauhallinen 
paikka Igorin hermoille sekä kasvupaikka Haraldille.  
Igor tahtoisi käydä Lapinlahdessa katsomassa Jimiä, muttei uskalla käydä Helsingin 
ympäristössä koska siellä voisi törmätä Tuomaksen kavereihin. Onneksi on matkapuhelimet 
keksitty, kuten hän tapaa sanoa.  
 
Igor on nähnyt Poliisi-tv:stä etsintäkuulutuksen, jossa annettiin mystillisten Molskaya Menin 
tuntomerkit. Dj Kukkola ei enää ole etsintäkuulutettu koska poliisi tietää hänet eikä tämä ollut 
osallisena Tuomaksen tapossa. 
Igor aikoo todella antautua poliisille muutaman vuoden kuluttua. Vielä hän ei ole valmis 
vankilaan. 
 
Puoliksi kaljuuntunut ruskeaviiksinen rikostutkija Juha-Olli Kasa istuu Helsingin poliisilaitoksen 
kolmannessa kerroksessa pienessä työhuoneessa ja selailee tummansinistä kansiota, johon 
hän on koonnut kaikki tähänastiset tiedot Tuomaksen tapauksesta. Hän huokaisee raskaasti, 
että jopa on merkillistä, kun Molskaya Meniä ei ala löytyä. Hän menee työhuoneensa seinällä 
olevan pääkaupunkiseudunkartan eteen ja laittaa nuppineulan vanhan Kaapelitehtaan 
kohdalle ja siirtää katsettaan länteen päin. Hän seuraa Jorvaksen tietä Jorvin sairaalan 
luokse. Hän ajattelee, että tänne ne kummalliset Molskayat olivat kertoneet vievänsä 
Tuomaksen mutta Jimin kertoman mukaan he olivat tumpanneet ruumiin hankolaiselle 
uimarannalle. Poliisi on tutkinut kaikki uimarannat Hangon niemeen menevän tien varrelta, 
mutta ruumista ei ole löytynyt. Ilmeisesti merivirrat ovat kuljettaneet sen kauemmaksi merelle, 
ajattelee Juha-Olli.  
Jimin kertoman mukaan Molskayan miesten kadonneen sen jälkeen, kun seuraavana päivänä 
he olivat jättäneet hänet Kajaanin torille. Kasa raapii kaljuaan ja pohtii kuumeisesti, että 
ovatkohan Molskayat enää Suomessa vai ovatko menneet Venäjän puolelle. Hän on kysellyt 
Molskayan miehiä Venäjän poliisilta, mutta siellä ei tiedetty mitään. He vain sanoivat, että 
Venäjällä ilmestyy sanomalehti nimeltä Molskaya Pravda, mutta sanomalehdethän ei tapaa 
olla väkivaltaisia. 
Kasa laittaa nuppineulat vanhan Kaapelitehtaan, Hangon niemen sekä Kajaanin kohdalle. 
Kajaanin kohdalle hän piirtää ison kysymysmerkin. Kasa puistelee päätään ja mutisee 
itsekseen: ”Tämä juttu lienee urani visaisin, mutta tätä en aio luovuttaa ennen kuin Molskayat 
istuu kiven sisässä.” ja menee poliisilaitoksen kahvihuoneeseen hakemaan kupposen mustaa 
höyryävää kahvia. 
 
Eräänä kevätpäivänä Raymond menee kellariin ja katsoo pontikkapannuaan ja miettii, että 
viinankeittämisestä pitäisi luopua, ettei varustamon maine menisi.  
Hän pullotti viimeisen erän ja pyyhki luutulla pontikkapannusta kaikki sormenjäljet ja laittoi 
hanskat käsiinsä ja kantoi pontikkapannun autonperäkonttiin. Sitten hän kirjoitti muistiin 
pontikkareseptin, ettei se unohtuisi, jos joskus tulisi viinanteko lailliseksi. Hän uskoo, että näin 
tulisi käymään joskus tulevaisuudessa. Vuonna 1980 hän uskoi vahvasti, että Saksat 
yhdistyisivät ja niin myös kävi. Hän tuntee ylpeyttä, että oli salakuljettanut länsitavaraa Itä-
Berliiniin ja tuntee olleensa pieni tekijä Saksojen yhdistymisessä. Hän otti linnareissun 
lepolomana. Vankilassa hän kirjoitteli pikku tarinoita sinikantiseen vihkoon, jonka viimeiselle 
sivulle hän oli kirjoittanut; Olipa paska reissu mutta tulipa viruttua. Nyt hän ajattelee, että 
mielisairaala on myös pojalle samanlainen lepoloma.  
 
 



Keskiyöllä Raymond ajaa jonkin matkaa viitostietä Sukevalta etelään ja kääntyy metsätielle. 
Jonkin matkaa ajettuaan hän pysähtyi. Sitten hän avaa peräkontinluukun ja ottaa 
pontikkapannun syliinsä ja kantaa sen suuren kiven taakse ja sanoo 
pontikkapannulle: ”Danke schön pontikkapannu!” Mäskit hän kaataa viereen. Sitten hän 
menee hyvissä mielin kotiin ja ajattelee, että nyt alkavat uudet ajat ilman laittomuuksia.  
Vaimon viereen käpertyessään sanoo hiljaa tämän korvaan: ”Liebling, nyt sitten loppui 
pontikankeittäminen.” Eva havahtuu. Hän änkyttää hämmästyneenä: ”Mitä vittua? Joko poliisit 
ovat saaneet vihiä?” johon Raymond hymyilee leveästi: ”Nein, ainoa poliisi, joka tietää 
pontikastani, on työkaverini Arvo mutta sehän on eri juttu... Olen lopettanut pontikan 
keittämisen ja vienyt pois pontikkapannun... Guten Nacht liebling!” ja sammutti yölampun.  
Eva antoi pusun miehensä poskelle ja sanoi: ”Vihdoinkin tulit järkiisi!”, johon Raymond: ”Niin, 
ei ole hyvä keittää pontikkaa, kun ollaan perustamassa yritystä… pontikan valmistus alkaisi 
uudelleen heti, kun pontikan keittäminen olisi laillistettu.”  
 
Nyt kevään aikana Charles Brickillä on monta rautaa tulessa; hän on mennyt vähemmistö 
osakkaaksi Brand Lineen, rakennuttamassa pojalleen kuntosalia sekä laajentanut 
ruokakauppaansa. Kaupan hän nimesi K Kultasiiveksi.  
Pääsisäänkäynnin yläpuolella on pieni katos, jonka päälle hän asensi valokyltin, jossa on 
komean näköinen leijonamaskotti, melkein kuin Suomen vaakunassa.  
Rakennuksen keltaiseen tiiliseinään hän asensi valokyltit; K Extra Kultasiipi sekä 
Brickburgers. Katolla komeilee Keskon iso sinivalkoinen K-kirjain. Rakennuksen toisella 
puolella on kellarinluiska, josta pääsee tulevalle kuntosalille, joka valmistuu syksyllä.   
 
Toukokuun lopulla alkoi Brand Linen Hangon satama-altaan ruoppaustyöt. Satama-altaan 
pohjasta löytyi paljon metalliromua kuten vanhoja polkupyöriä, kottikärryjä sekä melkein puhki 
ruostuneita tynnyreitä. Raymond seisoi satama-altaan reunalla ja katsoi kun ruoppaajat 
nostivat romua laiturille. Veden pintaan oli noussut, vaikka minkälaista törkyä nyt kun vettä 
hämmennettiin. Yhtäkkiä hän huomasi, että vedessä kellui joku ihmisruumista muistuttava 
pötkylä. Hän vihelsi ruoppaajille, että he nostaisivat pötkylän satamalaiturille. Ruoppaaja nosti 
pötkylän laiturille. Hän meni katsomaan sitä lähemmin, että mikä ihme se oikein on. Hän 
ajatteli, että varmaankin se on joku vanha mallinukke, mutta siinä hän oli väärässä. Pötkylä 
olikin turvonnut ihmisruumis. Raymondilla teki häijyä, koska ruumis oli erittäin pahannäköinen 
ja se lemusi ihan hirveälle. Kaiken kukkuraksi kalat olivat näykkineet ruumiin sormia, joista 
pilkisti luun päät.  
Toivuttuaan järkytyksestä Raymond otti matkapuhelimen esiin ja soitti poliisille. Noin vartin 
kuluttua paikalle porhalsi poliisiauto. Poliisejakin iljetti tämä turvonnut ruumis. He laittoivat sen 
inhoten mustaan muovisäkkiin ja kuljettivat rikostekniseen laboratorioon tutkittavaksi. 
Ruumilla oli yllään ohut vetoketjutaskuilla varustettu takki. Taskusta löytyi lompakko, josta 
selvisi ruumiin henkilöllisyys; Tuomas Ugander. 
 
Iltapäivällä rikostutkija J-O. Kasan puhelin soi. Hänelle ilmoitettiin, että Tuomaksen ruumis on 
löytynyt, joka on parhaillaan rikosteknisessä laboratoriossa. Kasan tuuheat ruskeat viikset 
sujahtivat pystyyn. Hän meni heti laboratorioon katsomaan ruumista.  Kasalle kerrottiin, että 
ruumis löytyi Hangon satama-altaan ruoppaustöiden yhteydessä. Nyt muutama palanen on 
loksahtanut paikoilleen mutta itse tappajat ovat yhä vapaalla jalalla. J-O Kasaakin iljetti 
turvonnut ruumis, vaikka se on ehtinyt kuivahtaa.  
Hän ajoi heti Hankoon ja kyseli Raymondilta, että miltä ruumis näytti vedessä ja missä kohti 
se oli ollut. Raymond vastasi järkyttyneenä, että se oli niin pahannäköinen, että häneltä pääsi 
oksennus ja näytti tarkalleen paikan, josta ruumis oli nostettu.  
Kun Kasa oli maininnut ruumiin nimen, niin silloin Raymond oli lähellä ilmiantaa Igorin mutta 
päätti kuitenkin vaieta, kun oli niin luvannut. Hän tietää Igorin itse antautuvan heti, kun aika 
olisi kypsä. Raymond sanoi ainoastaan, että nimen oli kuullut pojaltaan, joka oli ollut sinä 
kohtalokkaana iltana Kaapelitehtaan Ravebileissä tiskijukkana. Kasa sanoi, että on useita 
kertoja jututtanut Jimiä ja tämä on syytön Uganderin tappoon ja kysyi nyt Raymondilta, jos 
tämä tietäisi jotain Molskaya Men miehistä. Raymond vastasi, ettei tiedä mitään.  
Raymond kertoi tismalleen kuten poika oli puhelimessa kehottanut isäänsä kertoa poliisille, 
jos tätäkin kuulusteltaisiin. 
Kasa antoi Raymondille käyntikorttinsa ja kehotti ottaa yhteyttä heti, jos ja kun ilmenisi jotain 
uutta. Hän nyökkäsi ja lupasi olla yhteydessä.  
  



Illalla Raymond soitti Igorille ja kertoi, että ruumis löytyi Brand Linen satama-altaasta 
ruoppaustöiden yhteydessä, jolloin Igorilta pääsi helpotuksenhuokaus. Ruumiin löytyminen 
voi tarkoittaa, että jutun julkinen käsittely alkaisi laantua ja sitten voisi alkaa liikkua Helsingin 
kaduilla. Raymond kehotti Igoria pysymään poissa Helsingistä koska silloin olisi vaarana 
Tuomaksen kavereiden kosto.  
 
Kesäkuun alussa valmistui Brand Linen Hangon terminaali ja sitten asennettiin 
matkustajarampit autoille sekä jalkamiehille. Jalankulkijoidenlaskusilta on katettukäytävä 
terminaalin ja laivan välillä. Terminaalin keltaiseen tiiliseinään asennettiin valokyltti, jossa on 
Brand Linen sininen B-kirjain logo, keskeltä lähtee punavalkoinen viiva vasemmalle. 
Terminaalin katolla liehuu valkoinen lippu, jossa on samanlainen B-kirjain logo. Raymond itse 
on laatinut logon.  
 
Rakennuksen toisessa kerroksessa on paikka pienelle kahvilalle sekä lipuntarkastuspisteille. 
Kahvilan ja lipuntarkistuspisteiden välissä on alakertaan menevät portaat; Liukuportaat ylä- ja 
alakertaan sekä liukuportaiden välissä menee tavalliset rappuset.  
 
Vivi alkoi todella suunnitella varustamolle työvaatteita. Ensimmäiseksi valmistui siniset 
hihattomat liivit, joiden olkapäissä on valkoinen neliö, jonka keskellä kullanvärinen nappi.  
 
Sukevan pohjoispuolelta Raymond osti ison metsäalueen, johon hän aikoo rakennuttaa Ray 
Palosen kanssa yhteisen pääkonttorin Brand Linelle ja Palos Aerolle, joka tulee jonkun 
matkan päähän viitostiestä. Väliin jää kapeahko puropahanen.  
Pääkonttorista tulee punaruskeatiilirakennus, joka ylhäältä päin katsottuna muistuttaa 
kierosakaraista E-kirjainta. Näiden kahden yrityksen lisäksi rakennuksessa tulee olemaan 
hallintotilat Toivosen Raksalle sekä muille yrityksille. 
 
Äskettäin Raymond joutui hankkia itselleen lukulasit, sillä näkö perhana on heikentynyt. 
Vaimo totesi, että kyseessä lienee ikänäkö mutta Raymond tuhahti: ”Housussasi on ikänäkö!”  
Myös Evan näkö on heikentynyt ja joutui hankkia lukulasit. Rillit saatuaan isä ja äiti soittivat 
pojalle Lapinlahteen, että nyt hekin kuuluvat samaan rillijengiin ja kehottivat tätä jatkuvasti 
käyttämään silmälaseja. Ainakin Lapinlahdessa Jim käyttää silmälasejaan kuin isot miehet. 
Heti, kun hän riisuu lasit, niin Elli huomauttaa, että rillejä pitää käyttää, kun sellaiset on 
määrätty. oikeassahan neiti Yrjölä on, kuten Jim asiaa vatuloi.  
Vivi on ainoa perheessä, jolla ei vielä ole silmälaseja.  
 
Raymond osti uudemman matkapuhelin mallin koska entinen oli aivan liian painava niin, että 
povitasku ihan pullotti. Se oli kiusallista tavarataloissa liikkuessa, kun myymäläetsivät koko 
ajan tuijottivat häntä. Samalla hän osti uuden matkapuhelimen pojalle, jotta tällä olisi 
modernimpi kännykkä.  
 
Kesäkuun puolivälissä valmistui Sassnitzin terminaali. Sekin on kaksi kerroksinen keltatiilinen 
rakennus. Raymond ja Helmut ovat päättäneet, että kaikki varustamon satamarakennukset 
olisivat keltatiilisiä mutta pääkonttori tulee olemaan punaruskeatiilirakennus.  
Samoihin aikoihin Brand Linen laivat ajettiin Hankoon. Samalla juhlittiin varustamon avajaisia 
sekä juhannusta. Laivoille tuli kaikki osakkeenomistajat aina lehdistöä myöten. Kutsuvieraat 
oli jaettu kaikkiin kolmeen laivaan. Lähes jokaisen suomalaisen, ruotsalaisen ja saksalaisen 
lehden edustajia oli kutsuttu avajaisiin. Laivat menivät peräkanaa Oulusta Hankoon. Ne 
kulkivat hyvin tasaisesti, eivätkä keikkuneet juuri lainkaan.  
M/s Raymondilla oli itse toimitusjohtaja sekä päävieraat. M/s Jimillä oli Helmutin lisäksi 
toimittajia. Kolmannella laivalla eli M/s Vivillä oli luonnollisesti Vivi ja Eva sekä Helmutin vaimo 
Karina. M/s Vivistä on tarkoitus tehdä feminiininen, jossa olisi runsaasti vaaleanpunaisia 
sävyjä sekä parfyymi- sekä naistenvaatemyymälöitä. Kerta M/s Vivi tulee Hangon ja 
Nynäshamnin reitille, niinpä kyseiselle laivalle tuli ruotsalaistoimittajia.  
Helmut oli M/s Jimin juhlaisäntä, ja hänen tehtävänänsä oli kohottaa juhlamalja ja pitää pieni 
juhlapuhe. Helmutilla on aina ollut helppo pitää hupaisia puheita. Harmi kun Jim ei päässyt 
lomalle sairaalasta, vaikka pientä edistystä on tapahtunut hänen terveytensä tilassa. Lääkärit 
eivät vielä uskaltaneet päästää häntä varustamon avajaisiin.  

 
 



M/s Jimillä oli myös Gunther ja Ellen. Tämä oli heille ensimmäinen yhteinen risteily.  
Illalla hytissä he rakastelivat hyvin kiihkeästi ja välillä ammuskelivat toisiaan kuulapistoolilla. 
Teki todella kipeää, kun toinen ampui pakaraan. Vaikuttaa siltä, että heillä on sadomasokistin 
kujeita. Kun he kyllästyivät ammuskeluun, niin silloin yltyi seksinnälkä ja Gunther tahtoi, että 
tyttöystävä riisuisi hänet alasti. Niin hän tekikin. Pian Gunther oli aivan ilkosillaan, jolloin he 
alkoivat hyväillä toisiaan hytin kapealla sängyllä. Gunther päätti antautua tyttöystävänsä 
käsittelyyn, jotta tämä saisi rakastella haluamallaan tavalla. Gunther tunsi suussaan Ellenin 
lämpöisen kielen ja rinnan sekä mahan päällä keikkui tytön lämpöinen keho. Yhtäkkiä 
Gunther tunsi pippelin olevan tytön sisällä ja tunsi lämpimän aallon kulkevan hänen ylitseen.  
Ellen jatkoi yhdyntää niin rajusti, että Gunther oli aivan sekaisin laukeamisesta ja hoki koko 
coituksen ajan: ”Darling, Kill me, Kill me.” Ellen nauroi katketakseen, kunnes huomasi 
poikaystävänsä pyörtyneen orgasmista. Hän käpertyi tämän kainaloon ja nukahti. 
Aamulla Gunther heräsi ensimmäisenä ja ihmetteli kun nukkui alasti. Tämä oli hänelle 
ensimmäinen kerta, kun oli nukkunut ilkosillaan. Pian Ellen heräsi ja antoi hellän pusun 
poikakaverinsa karhealle poskelle.   
Ellen kertoi, että hän voi tulla raskaaksi, ja synnytys tapahtunee joskus talvella. Guntherilla ei 
ole mitään vastaan, jos tulisi isäksi.  
 
Vaasan satamassa täytettiin laivojen polttoainesäiliöt ja sitten matka jatkui kohti Hankoa, 
jonne he saapuivat noin viikon kuluttua, jolloin oli juhannusaatto ja laivoilla karkeloitiin täysin 
rinnoin. Nyt nämä kolme valkoista laivaa ovat ensimmäistä kertaa uudessa kotisatamassaan. 
Juhlavieraille ojennettiin varustamon erikoisdrinkki; Raymond´s Special joka on puoleksi kolaa 
ja puolet toimitusjohtajan itse tekemää pontikkaa. Juoma oli monen toimittajan mieleen, ja se 
tulee olemaan laivojen drinkkilistalla, mutta liikenteen alettua pontikka tullaan korvaamaan 
vodkalla. Tietenkään Raymond ei paljastanut, että juoma sisälsi pontikkaa, hänen viimeinen 
pontikkaeränsä.  

 
Tax Free myymälässä on edellisen omistajan jäljiltä jäänyt jonkin verran tavaraa, jotka ovat 
pääasiassa makeisia sekä viinapulloja. Ennen julkisen liikenteen aloittamista Raymond aikoo 
käydä läpi kaikki myymälän tuotteet, etteivät ne ole päässeet vanhentumaan.  
 
Gunther ja Ellen kävivät salaa yöllä Tax Free myymälässä katsomassa, jos löytyisi viinaa. 
Myymälän tuotteisiin ei saisi kajota koska niitä ei vielä ole rekisteröity uudelleen.  
Gunther ja Ellen otti muutaman viini- ja viinapullon ja hiippaili hyttiinsä kokeilemaan erilaisia 
drinkkejä. He sekoittelivat vodkaa eri juomien kanssa, ja yrittivät keksiä niille hassuja nimiä. 
Esimerkiksi appelsiinilimonaatin ja vodkan he nimesivät yhdynnäksi; appelsiinilimonaati olisi 
Ellen ja Gunther olisi vodka. He maistelivat näitä omia juomasekoituksiaan, ja jonkin ajan 
kuluttua he tulivat känniin. He vain jatkoivat juomien sekoittelua ja maistelemista kunnes he 
sammuivat.  
Aamulla he heräsivät jomottavaan päänsärkyyn. Kylmäsuihku auttoi jonkin verran, jonka 
jälkeen he menivät kahvilan puolelle, joka on jo nimetty laivan mukaan Café Jimiksi.  
Kahvila on vielä suljettu koska tämä ei vielä ole julkinen matka. He menivät tiskin taakse 
etsimään jotain suolaista. He löysivät perunalastuja, joihin he lisäsivät suolaa. Päälle he joivat 
runsaasti vettä. 
Laivalla on vain välttämätön miehistö. À la Carte ravintola on ainoa paikka, jossa on 
keittiöhenkilökuntaa. Siispä kahvilan puolella he saivat rauhassa hoitaa krapulaa.  
Gunther ja Ellen päättivät, etteivät enää milloinkaan juopottelisi, kun siitä tulee näin kaamea 
olo. Vähän myöhemmin he veivät tyhjät pullot takaisin Tax Freehen.  
Sitten he kuulivat kovaäänisistä Helmutin saksan kielisen kuulutuksen; Hyvää huomenta ja 
tunnin kuluttua Á la Cartessa on hyvä meriaamiainen… Hän aikoo myöhemmin mennä 
suomen kielen kurssille, jotta olisi helpompi johtaa varustamoa. Hän tulee olemaan 
varatoimitusjohtaja.  
 
Perillä Hangossa Raymond kävi tarkistuskäynnillä M/s Jimin ja M/s Vivin Tax Free 
myymälöissä, ettei vain kukaan ole juopotellut matkan aikana. M/s Jimin myymälässä hän 
huomasi tyhjät viinapullot ja epäili toimittajia tai veljeään, muttei kuitenkaan kehdannut alkaa 
riehua. Guntheria ja Elleniä hän ei osannut epäillä koska nämä vaikuttavat aivan liian 
pulmusilta.  
 
 



Hangon kaupunginjohtaja leikkasi sinivalkoisennauhan, joka oli laitettu terminaalin ovelle, 
jonka perään torvisoittokunta töräytti ilmoille mahtavat fanfaarit.  
Satamassa alkaa kaikki olla valmiina laivaliikenteen aloittamiseksi, mutta paljon on vielä 
tekemättä kuten esimerkiksi henkilökunnan palkkaaminen ja kouluttaminen.  
Äskettäin on aloitettu Nynäshamnin satamassa terminaalin rakennustyöt.  
Ystadin satama on vielä ilman terminaalia. Siellä rakennustyöt alkavat elokuussa. Raymond 
ja Helmut ovat laskeneet, että laivaliikenne alkaisi vuoden vaihteessa. Ruotsin puoleiset 
rakennustyöt tekee pieni skånelainen rakennusfirma Hopp Bygg AB, jonka omistaa 
sänkileukainen Mats Hopp, melko lailla Matti Toivosen näköinen miekkonen.  
 
Heinäkuun lopulla oli Brandzerien sukukokous, joka on ensimmäinen jonne Raymond ja Eva 
osallistuivat. Kokous pidettiin Sassnitzin satamassa koska vielä laivaliikennettä ei ole aloitettu 
ja siten siellä on rauhallista ja eniten tilaa. Tämä vasta valmistunut terminaali on oiva paikka 
sukukokoukselle. Terminaalin taakse he olivat vuokranneet asuntovaunuja kokousvieraiden 
majoitusta varten. Vaunut olivat aivan jalankulkijoiden rampin alapuolella, jotta ne olisivat 
tuulensuojassa ja lähellä terminaalin WC-tiloja.  
Kokouksen järjestäjinä olivat Helmut sekä Josén nuorin veli Wilhelm, joka on sukuseuran 
puheenjohtaja. Sukukokoukseen saapui Helmutin ja Arthurin perheiden lisäksi Josén ja Hildan 
sisarukset. Todella harmi, kun sukuseuraa ei älytty perustaa vanhusten elinaikana, sillä 
varmasti heillä olisi paljon mielenkiintoista kerrottavaa suvun vaiheista.  
Wilhelm on ammatiltaan maatalousopettaja ja sen tähden hän sopii erittäin hyvin 
puheenjohtajaksi. Hänen vaimonsa on pitkäkasvuinen mustatukkainen Annie. Heillä on noin 
27vuotias Tanja-tytär, joka on hyvin fiksu ja hyväkäytöksinen.  
Sukukokous pidettiin lauantaina, ja silloin Wilhelm kertoi sukututkimuksen tähänastisesta 
tilasta ja kysyi, jos joku haluaisi jatkaa sukututkimusta. Helmut lupautui ottamaan selvää, että 
mistä Brandzerin suku on tullut Espanjaan.  
Illalla pidettiin tanssit. Solistiksi oli kutsuttu saksalainen yhdenmiehenorkesteri nimeltä Göpel 
Show, jossa hintelänoloinen mies ruskeissa nahkahousuissa soitti hyvin taitavasti 
syntetisaattoria. Kuulosti ihan kuin olisi isokin orkesteri.  
 
Sunnuntaiaamulla sukuseura tarjosi aamiaisen terminaalin kahvilassa ennen kuin jokainen 
lähtee omille teilleen. 
Tanja, joka istui samassa aamiaispöydässä Raymondin ja Evan kanssa kertoi, että nyt 
seuraavaksi hän menee Helsinkiin U2:n konserttiin ja kysyi, että voisiko he mennä samaa 
matkaa. Totta kai Raymond suostui, jotta voisi rupatella serkkunsa kanssa pitkästä aikaa.  
Raymond, Eva ja Tanja menivät Finnjetillä Helsinkiin koska omat laivat eivät vielä ole 
liikenteessä. Todennäköisesti vuoden kuluttua liikenne olisi käynnissä, sanoi Raymond.  
 
Illalla he istuivat Finnjetin yökerhossa kuunnellen musiikkia. Samalla Raymond piti silmät auki 
ja kirjoitti pieneen lehtiöön laivan yksityiskohdista kuten esimerkiksi juomien hintoja sekä 
ohjelmanumeroita, jotta voisi pistää paremmaksi omilla laivoillaan. Nyt hän on eräänlainen 
yritysvakoilija.  
 
Aamulla Helsingissä Tanja jäi pois kyydistä, ja ilmoittautui Hotel Fennoon. Sitten Raymond ja 
Eva kävivät Hangossa katsomassa Brand Linen satamaa sekä laivoja. Satamassa on vielä 
hyvin hiljaista, mutta toivon mukaan ensi kesällä siellä olisi täysi tohina käynnissä. Ennen 
kotimatkaa he kävivät Lapinlahdessa katsomassa poikaa. He tapasivat pojan uudet kaverit, 
jotka tekivät vaikutuksen Raymondiin ja Evaan. Heitä myös ilahdutti nähdä, kun poika oli 
silmälasit päässä. Muutakaan vaihtoehtoa ei ollut, kun Elli oli läsnä.  
Raymondista ja Evasta tuntui hyvältä, kun pojasta on tullut sosiaalinen sekä voi jo paremmin. 
Hänen katseestansa näkee, että se pistävä psykopaatin katse on poissa. Lääketiede on 
edistynyt, sanoi Raymond. Kotimatkalla autossa hän sanoi vaimolleen, ettei enää ole yhtään 
häpeällistä joutua mielisairaalaan. Mielisairaus on sairaus muiden joukossa. Evakin alkaa olla 
vakuuttunut, ettei hulluudessa ole mitään kummallista, ilkeämpää on nuha, kun räkä koko 
ajan valuu nenästä. Hulluus on näkymätöntä, sanoi hän samalla, kun auton keula osoitti kohti 
pohjoista.  
 
 
 
 



Einar Brickin kuntosali valmistui elokuun puolivälissä. Aluksi hänellä oli tarkoitus itse johtaa 
kuntosaliaan, mutta siihen ei oikein aika tahdo riittää koska hän käy parhaillaan viimeistä 
vuotta teknisessä korkeakoulussa. Siispä hän palkkasi vanhan koulukaverinsa Antti Koistisen 
kuntosalin päälliköksi sekä valvojaksi. He ovat tunteneet toisensa aina kolmannelta luokalta 
lähtien. Lähes koko 80-luvun he tapasivat rullalautailla, ja heillä oli unelmana tulla 
rullalautailun maailmanmestareiksi ja muuttaa Amerikkaan. Muutaman vuoden kuluttua 
kiinnostus rullalautailuun lopahti ja sitten he kiinnostuivat perhokalastuksesta, ja liittyivät 
paikalliseen kalastusklubiin, jossa he oppivat tekemään erilaisia perhoja. Monesti he tapasivat 
onkia linnanraunioilla. Kiinnostus kalastukseen lopahti, kun he saivat ajokortit ja siitä lähtien 
he ovat usein tienpäällä. Perjantai-iltaisin he muiden kainuulaisnuorten tavoin harrastavat 
pillurallia Kajaanin keskustassa. Einar on ihastunut Vivi Brandzeriin. Ihastuminen tapahtui 
Leijonahallin uudenvuodenjuhlissa. 
 
Einarin kuntosalin avajaiset pidettiin elokuun lopulla ja sinä iltana siellä oli avajaisdisko, jossa 
Vivi ja Einar tanssivat ja joivat runsaasti siideriä. Gunther ja Ellen eivät olleet mukana, mutta 
he olivat kuitenkin samassa rakennuksessa, K Kultasiiven takahuoneessa. Kukaan ei tiennyt, 
että he olivat siellä, sillä he halusivat olla kahdestaan salaisessa paikassa. Kauppa oli suljettu 
siltä päivältä ja henkilökunta oli lähtenyt kotiin. Gunther ja Ellen rakastelivat tavaralaatikoiden 
takana varaston hämyssä. Välillä he joivat siideriä ja sitten jatkoivat rakastelua. He riisuutuivat 
kilpaa ja kun he olivat aivan ilkosillaan, niin silloin Ellen sanoi: ”Gunther, mikä tuolla?” ja osoitti 
huoneen toiseen päähän. Gunther nousi ylös ja katsoi Ellenin osoittamaan suuntaan, niin 
silloin Ellen nappasi Guntherin valkoisen T-paidan ja siniset farkut kainaloonsa ja juoksi 
salamana myymälän puolelle, jossa oli lähes yhtä pimeää kuin takahuoneessakin. Heikkoa 
valon kajoa tuli Leijonahallin käytävän puolelta.  
Ellen piiloutui hyllyn taakse ja sitten hiipi seuraavan hyllyn taakse. Gunther hädissään 
juoksenteli munasillaan ympäri myymälää etsien Elleniä. Sitten Gunther meni maitokylmiön 
puolelle katsomaan, jos Ellen olisi siellä. Samassa Ellen pönkitti kylmiön heilurioven suurella 
puulaatikolla niin, ettei Gunther päässyt ulos. Gunther huusi hädissään äidinkielellään: ”Täällä 
on kylmä!” Ellen nauroi ihan katketakseen: ”Rakastan kylmiä munia!” Sitten hän hiippaili 
kylmiön puolelle maitotiskin kautta ja yllätti maitotölkillä poikaystävänsä takaapäin, joka oli 
yhä takomassa heiluriovea. Kuului vain muksahdus ja samassa Gunther oli yltä päätä 
maidossa, joka sai ainoastaan sanotuksi: ”Mitä sinä duunaat, mitä sanoo isä?” Ellen nauroi 
ihan katketakseen ja alkoi lipoa kielellään Guntherin ihoa puhtaaksi maidosta:  
”Hän ei saa tietää mitään, oi, miten hyvältä maito maistuu iholtasi!” Sitten Ellen kaatoi 
Guntherin kylmiön betonilattialle ja he kieriskelivät toistensa päällä. He molemmat tunsivat 
kylmän betonilattian paljasta ihoa vasten mutta viis välittivät. Kun he olivat aikansa 
pelehtineet toistensa päällä, niin sitten he alkoivat siivota. He laittoivat valot päälle, jotta 
näkisivät jokaisen maitotilkan, ettei aamulla Charles huomaisi mitään. Siivotessaankin he 
olivat Aatamin ja Eevan asuissa. He eivät juuri lainkaan tunteneet kylmyyttä. Ehkä rakkaus 
lämmitti.  
Siivoamisen jälkeen Gunther pyysi saada paitansa takaisin, jolloin Ellen juoksi takaisin hyllyn 
taakse, jonne oli piilottanut poikaystävänsä vaatteet ja sanoi: ”Sammuta valot niin saat 
vaatteesi!” Gunther sammutti valot ja meni Ellenin luokse kädet ojossa. Ellen antoi hänelle 
kaikki muut vaatteet paitsi paidan. Gunther vei vaatteet takahuoneeseen metallisen pöydän 
päälle, ja sitten palasi takaisin myymälän puolelle hakemaan paitansa. Hän haluaa 
nimenomaan pukea ensimmäiseksi paidan, sitten vasta housut. Ellen vilautti paitaa ja juoksi 
myymälän toiseen päähän. Gunther juoksi perässä, muttei saanut kiinni. Sitten Ellen juoksi 
lihatiskille ja sieltä kassojen luokse, jossa hän survoi paidan kassakoneenlippaaseen ja työnsi 
sen kiinni. Gunther juoksi perässä huutaen: ”Anna minulle paita!” samalla kun tuli kassojen 
luokse. Silloin Ellen tarttui rautaisotteella Guntheria kädestä ja käski istuutumaan 
kassanliukuhihnalle. Gunther teki käskettyä ja nousi varovaisesti istumaan 
kassanliukuhihnalle, ettei se menisi rikki.  
Sitten Ellen tarttui poikaystäväänsä päästä ja väänsi tämän liukuhihnan päälle makuulle, ja 
sitten itse hyppäsi kassapöydän päälle ja painautui Guntheriin kiinni. Toisella kädellä hän otti 
muovikassin ja sujautti sen poikakaverinsa päähän ja nauroi: ”Minä voisin tukehduttaa sinut.” 
Gunther alkoi hokea: ”Tee se, se olisi kivaa!” Ellen huomasi, että Gunther selvästi nauttii 
kiusaamisesta ja hän itsekin tunsi kiihottuvan kiusaamisesta ja sanoi: ”Tukehduta myös 
minut!” He vaan makasivat toistensa päällä kassatiskin päällä ja Ellen rynkytti itseään 
Guntheria vasten niin, että sperma roiskui liukuhihnan päälle.  
 



Hän ei huomannut, että Gunther haukkoi henkeään kassin sisällä ja oli niin sekaisin 
orgasmista, ettei kyennyt ottaa pois muovikassia päästään. Ellen tarttui kiinni penikseen ja 
alkoi sitä nuoleskella ja imeä. Hänelle muistui mieleen isän pornolehdet, joita hän on salaa 
selaillut. Hän tunsi sperman kitkerän maun suussaan, jota pulppusi enemmän ja enemmän, 
mutta viis välitti siitä, vaan jatkoi nuoleskelua. Hän varovaisesti pureskeli poikakaverinsa 
penistä ja koko ajan Gunther ähki kouristellen, sillä hän ei saa happea. Elleniä kiihotti 
Guntherin pitkä orgasmi, ihan kuin pornofilmeissä.  
Sitten hän hoksasi muovikassin poikaystävänsä päässä ja poisti sen nopeasti. Gunther oli 
aivan pökerryksissä, ja Ellen säikähti, että onko hän tappanut poikakaverin. Ellen antoi suusta 
suuhun elvytystä, jolloin Gunther virkosi ja halasi tyttöystäväänsä hyvin hellästi. He halailivat 
toisiaan kassapöydän päällä eivätkä tulleet ajatelleeksi, että kassojen ulkopuolella on 
muoviverkosta tehty oviverho. Semmoinen, joka lasketaan kaupan sulkemisajan jälkeen alas.  
Guntherille tuli mieleen Jimin itsemurhayritys muovisäkissä ja kiihottui. Hän ajatteli 
itsemielessään, että jos joskus tulisi tarve tehdä itsarin, niin tämä olisi se kiihottavin tapa 
kuolla, ehkä voisi kuolla Ellenin seurassa, ajatteli hän.   
 
Leijonahallin käytävällä Einar ja Antti katsoivat pilarin takaa, kun Ellen ja Gunther rakastelivat 
kassatiskin päällä. Heillä oli todella naurussa pitelemistä. Näky oli kuin suoraan pornofilmistä. 
Onneksi muut avajaisjuhlijat olivat jo poistuneet. puolituntia sitten Einar oli antanut hyvän yön 
suukon Viville, joka poistui juhlijoista viimeisenä. Einar ja Antti lähtevät kaikkein viimeisenä, 
koska heidän pitää ensin siivota paikat kuntoon, koska huomenna on eräs urheiluseura 
vuokrannut urheiluhallin. He keskeyttivät siivouksen, kun Antti sattui huomaamaan näiden 
rakastavaisten touhut. Vähän aikaa katsottuaan Einar huokasi: ”Vittu ku videokamera unohtu 
kottiin…” johon Antti: ”Samat sanat! Aattele, jos tää ois saatu videolle!” Sitten he menivät 
jatkamaan urheiluhallin siivousta. Lattioilla lojui paljon murentuneita perunalastuja sekä 
serpentiinejä. 
 
Samaan aikaan kassatiskin päällä Gunther otti muovikassin ja vetäisi sen vuorostaan Ellenin 
päähän ja kaatoi tämän selälleen kassan liukuhihnan päälle ja piteli kassista samalla kun 
toisella kädellä hyväili tytön rintoja. Ellenkin oli aivan sekaisin orgasmista. Gunther työnsi 
pippelinsä pimppiin ja rynkytti edes takaisin, kunnes huomasi, ettei tyttöystävä enää liikkunut. 
Hän poisti muovikassin tyttöystävänsä päästä ja huomasi tämän pökertyneen. Nyt Gunther 
puolestaan antoi suusta suuhun elvytystä, jolloin Ellen virkosi ja nauroi, että olemme 
samanlaisia, ja sitten he halasivat toisiaan. Gunther totesi: ”Taidamme olla samanlaisia hulluja 
kuin Jim-Adolfkin ja pian mekin joudumme Lapinlahteen hulluttelemaan Jimin kanssa!” Elleniä 
nauratti makeasti: ”Siltäpä vaikuttaa, olen hulluna sinusta!”. Koko ajan he puhuivat 
englanniksi, kun se on heidän tunnekielensä.  
 
Sitten Ellen avasi kassalippaan ja otti sieltä poikaystävänsä paidan ja antoi sen hänelle. Heti 
Gunther puki sen päälleen ja meni takahuoneeseen pukemaan housut. Elleniä nauratti 
kovasti, kun Guntherille paita on tärkeämpi kuin housut. Sitten hänkin pukeutui, jotta he 
pääsevät lähtemään kotiin. Gunther selitti, että hänellä on eräänlainen läskirumba eli 
kuvittelee olevansa lihava. Tämän vuoksi paidatta oleminen kiihottaa häntä niin paljon, että 
helposti laukeaa. Ellen sanoi, että sama juttu hänelläkin. Heistä kumpikaan ei ole lihavia. 
Hieman maha tahtoo roikkua ja pullottaa. 
 
Ulko-ovella Gunther sanoi: ”Tämä oli ihana ilta, joku toinen ilta voisimme rakastella veljeni 
kuntosalilla.” johon Ellen naurahti: ”Jess, se olisi hyvä idea, voisimme myös rakastella Brand 
Linen laivoilla, lemmenristeily!” johon Gunther: ”Yes, paremminkin sanoen seksuaaliristeily!” 
Ellen halasi poikaystäväänsä ja sanoi: ”Sinä olet poikaystävä numero yksi!” 
 
Leijonahallin ulkopuolella Einaria ja Anttia nauratti niin, että kortteli raikui, kun olivat nähneet 
livenä melkoisen pornoesityksen. Einari ei olisi koskaan uskonut, että hänen veljensä olisi 
oikea pornotähti. Hetken mietittyään hän sai loistoidean tehdä ikioman pornofilmin mutta 
miten ihmeessä saisi heidät suostumaan filmaukseen? Siinäpä pulma. Ehkä joskus 
kuntosalilla voisi järjestää pornokuvaukset kiinnostuneille. 
 
 
 
 



Aamulla Einari meni Guntherin huoneeseen. Hän vetäisi veljensä päältä täkin, jonka alta 
paljastui paljas ylävartalo. Näköjään velimies on tottunut nukkumaan ilman paitaa.  
Einari naurahti: ”Haa, ilman paitaa! Tiesitkö, että sinua on alettu kutsua tikkariksi!” Gunther 
karahti tulipunaiseksi ja änkytti: ”Mitä ihmettä?” johon veli naurahti: ”Eilen illalla minä ja Antti 
näimme, kun sinä ja Ellen rakastelitte kassahihnan päällä, se oli tosi heviä!”, enempää hän ei 
voinut sanoa, kun tuli naurunpurskahdus. Gunther punastui: ”Älä kerro mutsille ja faijalle, 
ethän?”. Einari lupasi vaieta asiasta koska hänkin haluaisi kokea saman Vivin kanssa. 
 
Syksyn aikana Brand Linen laivoilla tehdään useita turvallisuusharjoituksia, jotta liikenne 
voitaisiin aloittaa vuodenvaihteessa. Marraskuussa yksi laivoista ajetaan Sassnitziin ja  
M/s Vivi Nynäshamniin. Syyskuun lopulla valmistui Ystadin terminaali, jolloin kaikki satamat 
ovat valmiina aloittamaan liikenteen.  
Hangon terminaalille palkattiin tyylikäs huopahattupäinen Suomen ruotsalainen Urho Kukkola 
sekä hänen avovaimonsa Lenita Asikainen. Urho tulee vastaamaan kahvilasta ja Lenita 
lipunmyynnistä. Lenitalla on tuuhea ruskea kiharainen tukka ja muistuttaa melkoisesti 
kaimaansa Airistoa mutta on huomattavasti nuorempi sekä pitää kovasti tennissukista.  
Urho ei tiedä, että työnantajan poika on käyttänyt hänen sukunimeänsä Ravebileissä.  
Sinänsä se ei haittaa Urhoa, mutta kiusallista kun poliisi on jututtanut häntä juuri sukunimen 
takia. Enää J-O Kasa ei epäile Urhoa koska hän tietää kuka oli Dj Kukkola eikä Jimkään ole 
epäiltynä Tuomaksen taposta. Poliisi on keskittynyt etsimään Molskaya Men nimellä esiintyviä 
venäläiskaksikkoa. Silloin tällöin J-O Kasa on käynyt Lapinlahdessa kyselemässä Jimiltä, että 
miltä ne Molskayat näyttivät ja mitä hän arvelee, että minne he olisivat menneet. Jälleen Jim 
on tehnyt valkoisen valheen ja väitti miesten puhuneen jotain Pietarista, että he olisivat 
Pietarin kapellimestareita.  
 
Lokakuun alussa Raymond sanoutui irti poliisilaitoksensiivoojan työstä. Hän ei mitenkään olisi 
jaksanut ja ehtiä hoitaa toimitusjohtajan virkaa ja siinä sivussa siivota poliisien paskoja, kuten 
hän asian ilmaisi. Oikeastaan hänen ei tarvitsekaan käydä töissä, kun on monimiljonääri 
kuuluen ylempään yläluokkaan. Brandzerit itsekään ei tiedä rahojensa alkuperää. Ne ovat 
vain tulleet perintönä sukupolvelta toiselle.   
Tähän asti työnteko on ollut vain mielenpiristettä. Nyt vihdoinkin Raymond löysi mielekästä 
puuhaa. Viimeisenä työpäivänä työkaverit toivottivat onnea uudelle varustamolle, ja komisario 
Arvo lupasi ostaa Brand Linen osakkeita heti liikenteen alettua 
 
Sukevan pohjoispuolelta on jo raivattu metsää tulevan pääkonttorin tieltä. Raymond ja Ray 
ovat jättäneet lääninhallitukselle ehdotuksen uudesta asuntoalueesta, joka rakennettaisiin 
tulevan pääkonttorin ympärille. Sinne voitaisiin rakentaa omakoti- ja kerrostaloja. Kajaanin ja 
Iisalmen kaupungit rakentaisivat tämän uuden lähiön yhteistyössä koska alue sijaitsee 
Pohjois-Savon ja Kainuun rajalla. 
Nämä kaksi kaupunkia hyötyisivät siitä, koska se tulisi tuomaan lisää työpaikkoja niin, ettei 
Kajaani olisi liikaa riippuvainen paperitehtaasta ja Iisalmi panimosta.  
Kajaanin ja Iisalmen kaupunginjohtajat ovat hyvin kiinnostuneita ideasta ja aikovat ottaa asian 
esille lääninhallituksessa. Myös lääninhallituksessa ollaan kovasti kiinnostuneita luoda 
Sukevalle sisarlähiö. Alueelle voitaisiin muodostaa Savo-Kainuu kokeiluyhdyskunta.  
 
Marraskuussa M/s Jim ajettiin Sassnitziin odottamaan laivaliikenteen aloittamista.  
Samalla miehistö harjoitteli turvallisuusasioita kuten esimerkiksi jakaa pelastusliivejä sekä 
kuinka pelastusveneet lasketaan vesille. Kun M/s Jim saapui ensimmäisen kerran Sassnitziin, 
niin silloin vastassa oli torvisoittokunta. Helmut oli odottamassa koko perheen voimalla. 
 
Hans on tätä nykyään kihloissa tanskalaisen Ursula Johansenin kanssa. Wilma on yhä 
sinkku, ja silloin tällöin hän tapaa katsella poikia sillä silmällä, muttei oikein tohdi ottaa ensi 
askelia. Hän on monesti pohtinut, että olisiko Jim se oikea ja ehkä heistä voisi tulla pari heti 
kun tämä olisi päässyt sairaalasta. Yhä Jim pitää kovasti Wilmasta mutta vieläkin enemmän 
Ulrikasta ja Jenniferistä. 
 
Wilma on vastikään muuttanut Sassnitzin keskustaan. Hänellä on tarkoitus aloittaa laivalla 
leikkitätinä. Se työ sopisi hänelle kuin nakutettu. Hän muutti pienkerrostaloon, jonka hänen 
isänsä osti. Helmutilla on tarkoitus ostaa Sassnitzin keskustasta, sataman kupeesta, 
pienkerrostaloja sekä rakentaa lisää varustamon työntekijä asunnoiksi.  



Todennäköisesti Wilma aloittaisi M/s Jimillä koska laiva tulee ensimmäisenä Sassnitziin.  
Kaupungin ulkopuolelle on parhaillaan valmistumassa Brand Linen Saksan puoleisen 
toiminnan hallintorakennus, josta tulee nelikerroksinen punaruskea tiilirakennus. 
 
Brandzerin veljeksillä on yksi murheenkryyni; verovapaanmyynnin päättyminen, mutta 
kuitenkin he ovat optimistisia, että he löytäisivät jonkin ratkaisun. Jim on puhelimitse 
ehdottanut isälleen, että laivoille voitaisiin perustaa kirjakauppoja, joissa voitaisiin myydä 
hänen kirjoittamia kirjoja. Ensin kertomukset pitää lähettää kustantajalle. Isä ja äiti ovat 
vieneet hänen tietokoneensa sairaalaan. Mikä parasta, Jimillä on yksityishuone, jossa hän voi 
kaikessa rauhassa naputella kertomuksiaan. Silloin tällöin hänen uudet kaverinsa tapaa 
houkutella häntä käytävän päässä olevaan oleskeluhuoneeseen, jotta olisi sosiaalinen. Usein 
Jim tekee käskettyä koska hän on ihastunut Elliin. Hän on päättänyt pitää ihastuksensa 
salaisuutena. Elli ja Mikko kutsuvat Jimin kertomuksia pornonovelleiksi. Sellaisia ne ovatkin.  
 
Arthur Brandzer on parhaillaan pyrkimässä Eurooppa-parlamenttiin ja sitä kautta voisi 
lobbailla Tax Freelle jatkoa. Vaikka hän ei pääsisikään Eurooppa-parlamenttiin, niin silti 
hänellä on jonkin verran suhteita sinne päin koska hän tuntee joitakin saksalaisia meppejä. 
Jos kuitenkin verovapaus päättyisi, niin silloin Brand Linen laivat voisivat poiketa vaikkapa 
Latviassa tai Ahvenanmaalla. Latvia on ehkä parempi vaihtoehto, koska sehän on matkan 
varrella ja samalla merimatka pidentyisi ja silloin matkustajille jäisi enemmän aikaa tehdä 
edullisia ostoksia.  
 
Eräänä marraskuisena päivänä Raymond keksi, että hän voisi rakennuttaa perheelleen 
kartanot pääkonttorin lähistölle. Hän on löytänyt sopivan paikan kartanoille; metsäpuron 
alkupäässä. Puro saa alkunsa pohjattomasta suonsilmäkkeestä ja laskee Sukevajärveen.  
Suonsilmäkkeen lähistöllä olisi mahtavat lakka-apajat.  
Lähempänä pääkonttorin rakennuspaikkaa puro on leveimmillään, melkein kuin joki.  
 
Raymond itse piirsi kartanolleen piirustukset, joita hän näytti arkkitehdeille. Piirustukset saivat 
paljon kehuja koska ne ovat ainutlaatuisia Pohjois-Suomessa. Evaakin miellytti miehensä 
tekemät piirustukset, joiden mukaan kartanoista tulisi valkoisia kivestä vuorattuja 
kaksikerroksisia taloja. Moderneja kartanoita, joissa vanhan ajan tyyli.  
 
Raymond kysyi tyttäreltään, että haluaisiko hän tällaisen kartanon. Tämä nyökkäsi 
hyväksyvästi. Raymond ja Eva päättivät rakennuttaa samanlaisen kartanon myös pojalle, jotta 
tällä olisi ihka uusi koti sitten kun pääsee pois mielisairaalasta. Tämä on yllätys Jimille.  
 
Kartanot tulee rakentamaan Toivosen Raksa Oy, ja ne tullaan nimeämään omistajien mukaan. 
Raymondin ja Evan kartano tule olemaan Raymondin hovi. Vastaavasti tyttären kartano tulee 
olemaan Vivin hovi. Poika saa sitten aikanaan nimetä oman kartanonsa mieleisekseen.  
 
Vivin kartano tullaan rakentamaan lähelle pientä niittyä. Vivin hovin ja Raymondin hovin väliin 
jää metsäpuro, joka levenee lähempänä pääkonttoria.  
Raymond laittoi heti rakennusluvat vetämään, jotta pääsisi eroon nykyisestä Villa Veistolasta. 
Heti kun kartanot ovat muuttovalmiina, niin silloin Villa Veistolasta tulee matkailukoti, jota tulee 
pyörittämään Suomen matkailukotien liitto. 
 
Hyvällä onnella pääkonttorin ja kartanoiden rakennustyöt alkaisivat jo keväällä, ja syksyllä 
kartanot olisivat muuttovalmiina. Vähän aikaisemmin pääkonttori valmistuisi koska sitä 
rakentamassa olisi enemmän työmiehiä sillä sen valmistuminen on tärkeämpää.  
 
Marraskuussa Ellen sai varmuuden raskaudestaan. Gunther on ilman muuta lapsen isä koska 
tämä on Ellenin ensimmäinen suuri rakkaus ja toivon mukaan myös se lopullinen. Ellen tuntee 
nahoissaan, että Guntherin kanssa hän haluaa elää loppuelämän. Onhan tämä 
ruskeatukkainen jätkä hyvin äveriäs niin, ettei maha menisi tyhjäksi ensi pieraisulla, kuten  
Ellen Rooster monesti vatuloinut. Sitä ei parane sanoa ääneen, ettei haaveet kaatuisi.  
Kyllä Ellen aidosti rakastaakin Guntheria koska tämä on hieman erikoinen kuin kaikki muut. 
Hän uskoo, että avioliitosta tulisi hyvin rattoisa, kun saa kuunnella Guntherin hauskoja juttuja. 
Raskausepäilyt hän paljasti ensimmäiseksi äidilleen Barbaralle, että tästä tulee mummo.  
 



Barbara Rooster suhtautui positiivisesti tyttärensä raskauteen koska isä on erittäin mukavan 
oloinen nuori mies, jolla on jopa rahaakin. Isä, Johnistakin tuntui mukavalta tulla ukiksi. 
Barbara on ammatiltaan sairaanhoitaja ja John on työtön rakennusmies.  
Gunther on jo ehdottanut appiukolleen, että tämä voisi kysyä töitä Toivosen Raksa Oy:ltä.  
Guntherin vanhemmat eivät vielä tiedä, että pian pojasta tulee isä.  
 
Raymond tiedusteli Matti Toivoselta, että mitä tulisi maksamaan kolmen kartanon 
rakentaminen. Bonukseksi hän lupasi Matille lisää Brand Linen osakkeita sekä toimitilat 
rakennusfirmalle. Toivosen Raksa voisi muuttaa tulevaan pääkonttorirakennukseen niin, että 
rakennuksesta tulisi usean yrityksen pääkonttori.  
Muutaman päivän miettimisen jälkeen Matti suostui tarjoukseen. Tähän asti Matti on 
pyörittänyt firmaansa kotoa käsin. Viimeinkin saisi viralliset hallintotilat.  
 
Joulukuun alussa Matti kävi Sukevalla katsomassa pääkonttorin ja kartanoiden tontteja.  
Nyt vihdoinkin hänellä on mahdollisuus näyttää, että hänen firmansa kykenee rakentamaan 
kokonaisia kartanoita. Hän palkkasi työttömiä kainuulaisia ja pohjoissavolaisia 
rakennusmiehiä, joiden joukossa on John Rooster, josta tuli työnjohtaja kartanoiden ja 
pääkonttorin rakennustyömaille. Toinen työtön rakennusmies on Jean-Sixten Palosen tuleva 
appiukko, Martti Puustinen. Kesällä Jean-Sixten tapasi sattumalta Martin tyttären, 
vaaleatukkaisen Santran.  
 
Viikkoa ennen joulua pääkonttorin ja kartanoiden viralliset piirustukset olivat valmiit ja sitten 
alkoi alueen kaavoitus. Rakennuslupa on jo myönnetty. Se kävi nopeammin kuin Raymond 
osasi odottaa. Lääninhallitus antoi rakennusluvan sillä ehdolla, ettei kartanoiden itäpuolella 
olevaa suonsilmäkettä ojitettaisi eikä muulla tavoin turmeltaisi, sillä se on tärkeä osa etelä-
Kainuun ekosysteemiä. Jos suonsilmäke kuivuisi, niin silloin monet hienot lakkamaat olisi 
menetetty. Tietenkään Raymond ei halua menettää hilloja. Alueella on myös paljon 
vadelmapensaita. Raymond ja Eva ovat aivan hulluina vadelman perään.  
 
Kartanoiden ja pääkonttorin väliin jää melkoinen välimatka ja se on tarkoituskin, jotta työasiat 
olisivat kaukana kotoa, muttei kuitenkaan liian kaukana. Jos kaikki menisi suunnitelmien 
mukaan niin kartanoiden ja pääkonttorin välille tulisi asutusta sekä liikerakennuksia, jotta 
pääkonttorin työntekijät voisivat asua lähellä työpaikkaansa. Sekin olisi eräänlainen ekoteko, 
ettei tarvitsisi höylätä autolla Kajaanin tai Iisalmen väliä. 
 
Koko syksyn ajan Gunther ja Ellen ovat katselleet Kainuun Sanomien asuntoilmoituksia, 
mutta niitä tahtoo olla kovin niukasti.  
Eräänä joulukuisena päivänä he huomasivat, että Kajaanin keskustassa olisi yksiö 
vuokrattavana. Heti he päättivät vuokrata asunnon. Heti kun olisi tarjolla isompia ja parempia 
asuntoja, niin silloin he muuttaisivat siihen. He haluavat vihdoinkin muuttaa pois kotoa.  
Charles on lupaillut vanhimmalle pojalleen rakennuttaa omakotitalon tulevan Vivin hovin 
lähettyviltä koska siellä päin tontit ovat halvempia. Guntheristakin olisi hyvä asua lähellä 
veljeään, jotta saisi tukea tietokoneongelmissa. Einari on hyvin taitava tietotekniikassa, kun 
taas Gunther on hyvä tekstinkäsittelyssä. 
Yksiö sijaitsee ihan Kajaanin keskustassa, Pohjolankadulla, aivan kaupungintaloa vastapäätä. 
Rappukäytävän ovea vastapäätä on kaupunginpainon ikkunarivistö. Ikkunoista näkee kuinka 
valkoiseen t-paitaa pukeutunut Reijo Lillukka sekä ruskeaan nahkaliiviin pukeutunut Lauri 
Lehto paiskivat töitä.  
Painajia sekä vahtimestareita järkytti, kun he kuulivat Jimin tappaneen Mirjan ja oli vähällä 
tapaa myös itsensä. He olivat luulleet Jimiä kiltiksi pojaksi. Kyllä hän onkin kiltti mutta sairas 
poika, joka nyttemmin on parantumaan päin. Jussin on vaikea sulattaa sakemannin tekosia, 
kun taas Marja tuntee sääliä Jim-rukkaa kohtaan.  
 
Gunther ja Ellen kävivät katsomassa yksiötä, jonka vuokraisäntä on erään vanhan mummelin 
aikamiespoika koska mummeli on juuri muuttanut palvelutaloon. Mummeli tarvitsee rahaa 
palvelutalon vuokraa varten. Gunther ja Ellen tulivat kuin pelastavat enkelit. He päättivät ottaa 
asunnon. Vuokraisäntä sanoi, että sitten kun hänen äidistään aika jättää, niin silloin asunto 
myydään vieressä olevalle hammaslaboratoriolle mutta niin pitkään, kun hänen äitinsä on 
elossa niin silloin Gunther ja Ellen voivat asua vuokralla. Sehän sopii kuin nakutettu. 
Niin Gunther ja Ellen allekirjoittivat vuokrasopimuksen ja löivät kättä päälle.  



Yksiö on hyvin valoisa ja hyvässä kunnossa, jossa on suuri olohuone, jonka perällä on pieni 
makuualkovi ja toisessa päässä on pieni keittonurkkaus. Lisäksi asunnossa on iso parveke, 
josta näkymät Vuohengin lukiolle päin. Parvekkeen alapuolella on suuri parkkipaikka.  
Charles on arvellut Guntherin ja Ellenin omakotitalon valmistuvan joskus kevättalvella. 
 
Uudenvuodenaattona Hangon, Sassnitzin, Nynäshamnin sekä Ystadin satamissa pidetään 
suurenmoiset avajaisjuhlat. Nyt vihdoinkin Brand Linen laivaliikenne alkaa. Avajaisiin on 
kutsuttu paljon lehdistöä sekä Suomen, Ruotsin ja Saksan liikenneministerit.  
Evaa jännitti, että osaako hän olla niin hienossa seurassa. Raymond neuvoi vaimoaan, että 
pitää vain olla kohtelias, muttei kuitenkaan mennä liiallisuuksiin.  
 
Jimkin pääsi lomalle, jotta voisi osallistua laivaliikenteen avajaisiin ja ottaa uusivuosi vastaan.  
Samalla hän näkisi ympäröivää maailmaa, joka tekisi hyvää hänen mielenterveydelleen.  
Hän sai mukaansa ison nyssykän lääkkeitä. Hän voi jo huomattavasti paremmin eikä enää 
korvissa humise. Hän tuntee itsensä kuin uudeksi mieheksi.  
 
Hangon satamassa kävi jopa Suomen tasavallan presidentti leikkaamassa sinivalkoisen 
nauhan. Kesällä samanlaisen nauhan leikkasi Hangon kaupunginjohtaja. Silloin vietettiin 
varustamon avajaisia ja nyt liikenteen avajaisia. Sassnitzin satamassa Saksan liittokansleri 
leikkasi Saksanlipun värisen nauhan ja se tapahtui tismalleen samaan aikaan. Ystadissa kävi 
Ruotsin pääministeri leikkaamassa sinikeltaisen nauhan ja Nynäshamnissa kuningas avasi 
sataman, jossa ei vielä ollut laivaa koska M/s Vivi on Hangossa. Sitten laivat töräyttivät 
sumusireeniä ja avasivat ajorampit, jotta matkustajat pääsisivät sisään.  
Näin aluksi oli vähän matkustajia mutta eiköhän matkustajamäärät ala kasvaa, kun huhu 
alkaa levitä tästä erinomaisesta laivayhteydestä Saksaan ja Ruotsiin.  
Tunnin kuluttua laivat lähtivät kohti määräsatamiaan. Puolivälissä, jossain keskellä Itämerta 
M/s Jim ja M/s Raymond kohtasivat ja soittivat toisilleen sumusireeniä.  
Jimistä tuntui mahtavalta, kun hänellä on oma nimikkolaiva. Hän ei vielä tiedä, että saa myös 
oman kartanon.  
 
M/s Vivi soittaa torvea muille laivoille koska sillä ei ainakaan vielä ole laivakaveria.  
Ehkä tulevaisuudessa hankittaisiin neljäs laiva, joka todennäköisesti nimettäisiin Evan 
mukaan.  
 
M/s Raymond ja M/s Jim poikkeavat joka kerta Ystadissa. Totta kai matka kestää hieman 
pitempään kuin kilpailijoilla mutta Brand Line mainostaa itseään viihdelaivoiksi. Matkustajilla 
on runsaasti aikaa huvitella sekä tehdä ostoksia. Jos verovapaus päättyisi, niin silloin laivojen 
myymälöissä myytäisiin Saksan verotuksen mukaan eli halvempaa kuin Suomessa ja 
Ruotsissa. 
 
Raymondin ja Evan perhe oli M/s Raymondilla ja Helmutin perhe oli M/s Jimillä.  
Lisäksi mukana olivat Brickit sekä Retkutsenkot perheineen. Gunther ja Ellen menivät 
Hankoon Guntherin harmaalla Nissan Sunnylla. 
 
Laivoilla pidettiin uudenvuodentanssit. M/s Vivin risteilyisännät, Pete Pöntinen ja Mate Eklöf 
kertoivat Pikku-Kalle vitsejä.  
Gunther ja Ellen tanssivat niin hyvin kuin osasivat, vaikka oli paljon lehdistöä ja salamavalot 
välkkyivät.  
 
Aamulla kun M/s Raymond oli ensimmäisen kerran saapunut Sassnitziin, niin silloin 
Brandzerit tervehtivät Sassnitzin terminaalin työntekijöitä. Illalla kello 18 laiva lähti takaisin 
Hankoon ja silloin oli jo huomattavasti enemmän matkustajia. Lisää tuli kyytiin Ystadissa. 
 


