
Tammikuussa 1998 laivavarustamo Brand Linen pääkonttorin rakennustyöt alkoi.  
Kartanoiden rakentaminen aloitetaan helmi-maaliskuussa. Jo lukemattomia kertoja Vivi ja Einar ovat käyneet 
katsomassa tonttia. Tontille menevää tietä reunustaa upea tammi rivistö.  
 
Varustamon hallintotilat Sassnitzissa valmistui tammikuun alussa. Sieltä johdetaan tilapäisesti koko yhtiötä. 
Heti kun pääkonttori Suomessa on valmistunut, niin silloin Brandzerin veljekset tulevat jakamaan työtehtävät, 
jotta vältyttäisiin loppuun palamiselta.   
Sassnitzin hallintotiloista johdetaan myös Helmutin muita projekteja kuten esimerkiksi hänen 
autokauppojansa. Hän kunnostaa ja myy autoja Leif Plomeroksen kanssa. Leif asuu Pohjois-Ruotsissa ja 
häntä kutsutaan Leifiksi. Plomeroksella on huvittava tumma pornoääni.  
Helmutin ja Leifin firman nimi on Helmut & Leifis Auto Ag, joka nyt vuodenvaihteessa vaihtoi nimensä 
Brandcariksi, josta kaavaillaan varustamon tytäryhtiötä. Helmutilla on suunnitelmissa perustaa 
autovuokraamo terminaalin yhteyteen, ehkä autovuokraamo voisi myöhemmin aloittaa myös Suomen ja 
Ruotsin puolellakin.  
 
Heti loppiaisen jälkeen Gunther ja Ellen muuttivat ensimmäiseen yhteiseen asuntoon. Asunto on sopiva 
kahdelle nuorelle aikuiselle. Suuri parveke sekä tilava olohuone, jonka perällä on pieni makuualkovi. 
Keittonurkkaus on niin pieni, että sinne mahtuu vain yksi henkilö kerrallaan ja se tarkoittaa sitä, että heidän 
sopastansa tulee maukas, kun kokkeja on vain yksi.  
Seinänaapurina on hammaslaboratorio ja toisella puolen asuu vanha papparainen eli rauhallisia naapureita. 
Kellarissa on pieni uima-allas ja sauna, jonka jokainen talon asukas voi varata. Kellarinkomeroa heillä ei ole 
sillä siellä on mummelin tavarat, joka yhä omistaa asunnon. Guntherin ja Ellenin ylimääräiset tavarat on 
varastoitu heidän lapsuuskoteihinsa.  
 
Talon Pohjolankadun puoleiselta ulko-ovelta näkee painon puolelle, jossa valkoiseen t-paitaan pukeutunut 
Reijo Lillukka paiskii töitä niskalimassa. Välillä vilahtaa myös Lauri Lehto ruskeissa nahkaliiveissä, mutta 
lihavahko Reiska näkyy takuuvarmasti. Gunther ja Ellen eivät tunne painajia mutta Gunther on kuullut heistä 
kaiken moista Jimiltä. Viime aikoina, kun Jim on soittanut kaverilleen, niin hän on surkutellut, kun sekosi eikä 
nyt ilkeä palata takaisin kaupungintalolle. Gunther lohdutti, että kyllä aina töitä löytyy ja aivan varmasti Brand 
Lineltä löytyisi jotain.  
 
Tammikuun lopulla Vivi ja Einar muutti omaan tilapäiseen asuntoon. He muuttivat Kajaanin rautatieaseman 
lähettyville. Heti kun Vivin hovi on valmistunut, niin silloin he laittavat asunnon vuokralle tai myyvät pois. 
 
Helmikuussa Gunther ja Ellen paljastivat Charlesille ja Agathalle, että he saavat pian lapsen. Uutinen tuli 
melkoisena yllätyksenä, vaikka ovatkin sellaista aavistelleet koska Ellenin vatsa oli melkoinen 
uudenvuodenjuhlissa mutta silti uutinen tuli yllätyksenä. Kuten tavallista, Charles naurahti ja katsoi 
poikaansa: ”Hell no my boy, mitä nyt taas olet mennyt tekemään?” Gunther punastui ja änkytti:  
”I’m doing… tuota ajattelin tehdä lapsen!” Charlesilta pääsi räkänauru, kun poika tuolla lailla punastui ja 
stressaantui. Tuleva ukki meni olohuoneeseen ja otti baarikaapista kuohuviiniä ja kaatoi sitä neljään pikariin 
ja laittoi ne hopeatarjottimelle ja meni keittiöön tarjottimen kanssa ja sanoi: ”Otetaan lapsen kunniaksi!” 
Agatha kysyi katsoen epäilevästi pikareihin: ”Mitä tämä on?” Charles vastasi: ”Skumppaa vain!”, johon Ellen 
kysyi ääniväristen, että tohtiiko ottaa alkoholia, kun on raskaana, johon Agatha: ”No problem, ei tippa tapa 
eikä ämpäriin huku…” ja hyräili tunnettua suomalaista iskelmää. Brickit eivät paljoakaan kuuntele 
suomalaista musiikkia, mutta Irwinin biisit he sentään tuntevat.  
Ellen naurahti ja katsoi Guntheria ja sitten appivanhempiaan ja sanoi: ”Eipä tietenkään!”. Charlesia nauratti 
samalla, kun hopeatarjotin tyhjeni.  
 
Kun Gunther ja Ellen olivat lähteneet, niin silloin Agathalta pääsi itku. Niin liikuttunut hän on tulevasta 
lapsenlapsesta. Charles lohdutti vaimoaan: ”Ei tämä ole itkun asia, mitä sanoisit, jos mekin pyöräytettäisiin 
lapsi, semmoinen Magazine Family?” Agatha naurahti: ”Oh My man, riittää mainiosti, että meillä on Gunther 
ja Einar sekä tuleva lapsenlapsi!”  
 
Brickit tapaa kutsua lapsentekoa Magazine Familyksi, koska 70-luvun alussa Guntherilla oli lehdestä 
leikattuja samannimisiä paperinukkeja. Suomeen muuttaessa Charles oli kaikessa hiljaisuudessa heittänyt 
paperinuket roskiin koska häntä ärsytti, kun poikalapsi leikki paperinukeilla. Häntä hirvitti, jos 
paperinukkeleikit tekisivät pojasta homon.  
Muutaman kuukauden kuluttua Gunther kyseli paperinukkejensa perään, niin silloin Charlesilta pääsi 
räkänauru ja paljasti heittäneensä ne roskiin. Charlesin hämmästykseksi poika ei suuttunut.  
Siitä lähtien Charles alkoi kutsua sukupuoliyhdyntää Magazine Familyksi, ja siitä muodostui perheen 
sisäpiirislangia.  
Nyt Charlesista ja Agathasta tuntuu hyvältä, kun Gunther on löytänyt brittitytön, jonka kanssa voi puhua 
äidinkieltään. Brickien perheessä puhutaan molempia; englantia ja Walesin kieltä.  



 
Eräänä maaliskuisena sunnuntai-illalla, kun Gunther ja Ellen istuvat olohuoneessaan ja katsovat televisiosta 
Arto Nybergiä, jossa vieraana on Pertti Spede Pasanen, niin yhtäkkiä Ellen alkaa kiemurrella eikä suinkaan 
naurun takia vaan poltot alkavat voimistua. Hän sanoo poikakaverilleen, että menee vaahtokylpyyn ja 
kehottaa kertoa mitä Spede sanoo. He molemmat haluavat oppia korrektin suomen kielen ääntämisen.  
 
Vessassa on yhden hengen kylpyamme, johon Ellen laittaa veden valumaan. Sillä välin, kun amme täyttyy, 
niin hän käy hakemassa hedelmäkuohuviiniä, samaa merkkiä, jota appiukko oli tarjonnut.  
Sitten hän riisuutuu ja istahtaa kylpyammeeseen, keskelle hyvätuoksuista kylpyvaahtoa. Poltot hieman 
hellittävät ja hänestä tuntuu kuin syntyisi uudelleen. Hän sulkee silmänsä muistellen lapsuuden lomamatkoja 
Portugaliin, kuinka makasi ilmapatjan päällä Atlantin aalloissa. Jonkin ajan kuluttua poltot voimistuvat entistä 
voimakkaampina, jolloin hän huutaa Guntherille: ”Darling, kohta on aika!” 
Gunther pomppaa pystyyn beigen värisestä kangasnojatuolista kuin vieteriukko konsanaan ja kiiruhtaa 
vessanovelle ja kysyy kummissaan: ”Mikä tulee, kakkako?”, johon Ellen tuskaisen näköisenä:  
”Älä näyttele tyhmempää kuin olet, lapsemme, senkin pässin pää!” samalla, kun nousee tuskissaan 
ammeesta. Gunther ottaa pyyhkeen, jossa on punnan setelin kuvia ja kuivaa avovaimonsa.  
Synnytystuskissaan oleva Ellen juuri ja juuri kykenee pukeutua. Sitten Gunther hakee hänelle valkoisen 
toppatakin ja auttaa avovaimonsa ulos parkkipaikalle, joka on talon takana, jonne pääsee pyörävaraston 
kautta.  
Gunther ajaa tuhatta ja sataa Kainuun keskussairaalan synnytysosaston ulko-oven eteen ja auttaa 
tyttöystävänsä ulos autosta ja taluttaa sisälle synnytysosaston reseptioon ja huutaa murtaen:  
”Hän synnyttää!” Heti ilmestyy lääkäreitä ja kätilöitä, jotka laittavat Ellenin pyörillä varustetun sängyn päälle 
ja työntävät synnytyssaliin. Gunther sanoo: ”Käyn hakemassa videokameran kotoa!” ja lähtee, huimaa 
vauhtia ajamaan kotiin. Onneksi Pohjolankadulle on lyhyt matka. Pian hän on takaisin synnytysosastolla 
videokameralaukku olalla ihan kuin olisi tv-reportteri.  
Reseptiossa hän kysyy, että minne päin Ellen on viety. Hänet opastetaan käytävän perälle. Hoitaja kehottaa 
odottaa käytävällä. Guntheria jännittää, että kumpi tulee; poika vai tyttö tai tuleeko kumpaakaan samalla, kun 
istuu vanhalla puisella natisevalla tuolilla videokamera sylissä. Hän maistelee sanoja; Isi, Father, Daddy.  
Nyt hänestä sitten tulee isä ja isästä ukki. Hän ajattelee, että nyt sitten hänestä on tullut iso ukko.  
Hän ei kertaakaan aiemmin ole ollut synnytysosastolla, jos ei lasketa hänen omaa syntymistänsä, josta 
luonnollisesti hänellä ei ole muistikuvia.  
 
Puolen tunnin kuluttua synnytyssalinovi avataan ja käytävälle astuu iloinen vanhahko kätilö, joka pysähtyy 
Guntherin kohdalle sanoen: ”Teille on syntynyt potra poika.” Gunther kysyi tavanomaisella monotonisella 
äänellään: ”Potra, mikä se on?”, johon kätilö vastasi narisevalla äänellä: ”No, potra poika on sama kuin 
hyvinvoiva poikalapsi.”, johon Gunther: ”No, menikö synnytys hyvin?” johon kätilö: ”Kyllä, lapsi on terve kuin 
pukki!” Gunther nousee tuolilta ja menee synnytyssaliin samalla, kun laittaa videokameran päälle. 
Synnytystuolissa Ellen makaa jalat levällään pieni vaaleanpunainen vauva mahan päällä.  
Gunther filmaa pätkän ja sitten halaa avovaimoaan, josta juuri on tullut äiti.  
Tuntuu uskomattomalta, että tämän vauvan isä on Gunther Brick, ajatteli hän ja nipisti itseään poskesta, että 
onko tämä totta, kyllä siltä vaikuttaa.  
Hän sanoo englanniksi: ”Nyt meistä on tullut isä ja äiti!”. Ellen hymyilee väsyneenä puristaen poikaystävänsä 
kättä sanoen: ”Nyt kaikki on hyvin… väsyttää, pitää nukkua, erittäin hyvä nukkua.”  
 
Kätilö antaa vauvan Guntherille sanoen: ”Teidän pitää opetella vauvan hoitoa.” ja antoi toiseen käteen 
valkoisen muovikantisen kansion, jossa on vauvanhoito-ohjeita. Guntherin pitää lisäksi käydä 
lastenneuvolassa opettelemassa lastenhoitoa.  
 
Ellen siirrettään sairaalasängylle, joka työnnetään toiseen huoneeseen, jossa saa levätä muutaman päivän. 
Gunther kysyy änkyttäen: ”Saanko viedä lapsen kotiin?”, johon kätilö: ”Ei vielä. Lapsi rokotetaan, mitataan ja 
punnitaan. Sitten äidin mukana lapsi pääsee kotiin. Sillä välin teillä on aikaa koota kehdot sekä käydä 
lastenhoitokurssilla.” Gunther nyökkää hyväksyvästi ja lupaa tulla huomenna takaisin.  
Sairaalasängyllä makaava Ellen sanoo Guntherille: ”Kerro tämä ilouutinen vanhemmillemme!”, johon 
Gunther: ”Yes, kerron kaikille mahdollisille ja mahdottomille henkilöille!” ja lähti innoissaan kävelemään kohti 
uloskäyntiä.  
 
Kun Gunther oli kävelemässä autolle, niin silloin synnytysosaston ulko-oven eteen kurvasi punainen 
Volkswagen Golf. Auton kuskinpuoleisesta ovesta tuli puoliksi kaljuuntunut Jean-Sixten Palonen, joka juoksi 
avaamaan apumiehenpuoleisen oven tyttöystävälleen ja talutti tämän synnytysosastolle.  
Gunther pikaisesti moikkasi Jean-Sixteniä ja kertoi juuri tulleen isäksi ja sanoi, että ilmeisesti myös tämä 
tulee pian isäksi. Jean-Sixten nyökkäsi ja innoissaan talutti isomahaisen tyttöystävänsä sisälle 
synnytysosastolle.  
 



Synnytysosastolta Gunther ajoi ensin appivanhempiensa luokse kertomaan ilouutisen. Barbara ja John olivat 
iloisia, kun tytär synnytti oikein potran pojan, kuten Gunther asian ilmaisi suomeksi ja lopun hän sanoi 
englanniksi. Hänestä tämä uusi suomalainen sana kuulostaa hienolta. Tämä pitänee joku päivä kertoa 
Jimillekin, ajatteli hän.  
 
Appiukko, John Rooster, olisi tarjonnut viskiä mutta Gunther ei voinut ottaa kahvia vahvempaa, kun on 
autolla liikenteessä ja seuraavaksi menee kertomaan tämän ilouutisen omille vanhemmilleen. Autossa 
matkalla Lohtajalle hän mietti kuumeisesti, että kuinka kertoisi asian, että nyt myös hän on saanut isän 
arvotittelin. He ovat saaneet ukin ja mummon tittelit.  
Tavalliseen tapaan hän ajoi kuvaa vauhtia vanhempiensa autotallin edustalla niin, että äitiä hirvitti, jos auto ei 
ajoissa pysähtyisi ja törmäisi päin autotallinovea. Ihme kyllä poika onnistui jarruttaa ajoissa. 
Gunther meni sisälle autotallin kautta, kuten tavallisesti. Hän avasi kodinhoitohuoneen ja autotallin välisen 
oven ja huusi englanniksi kurkkusuorana: ”Hi mum and dad! Teistä on tullut ukki ja mummo!”, jolloin isä tuli 
vastaan: ”Hell no boy, mitä sinä sanoa?” ja nauroi päälle ja sitten jatkoi: ”Sepä mukavaa, tyttö vai poika?” Äiti 
hiippaili esiin otsarypyssä: ”Joko nimi on mietitty?”, johon Gunther: ”No name, Ellen saa päättää nimen… 
Lapsi on poika… Potra poika in Finnish!”  
 
Charles totesi, että nyt hänellä on monta titteliä; Daddy, isä, ruokakauppias, entinen maajussi, viiniekspertti, 
toimitusjohtaja, liikemies ja nyt myös ukki ja Grandfather.  
 
Fanny-mummo ei enää asu Brickien luona. Hiljattain hän muutti eläkkeellä olevan tilintarkastaja Kyöstin 
luokse, johon on rakastunut korviaan myöten. 
 
Kotona Gunther soitti Jimille Lapinlahteen, että nyt hänestä on tullut faija. Jim onnitteli kaveriaan ja naurahti, 
että heti kun hän on parantunut ja päässyt sairaalasta, niin silloin hänkin aikoo pyöräyttää lapsen jonkun 
hehkeän pimun kanssa. Jim on vähän sillä silmällä katsellut Elli Yrjölää, muttei viitsi alkaa rienata tyttöä 
täällä sairaalassa. Ehkä sitten kun he molemmat ovat päässeet pois sairaalasta. Jim ja Elli tulevat hyvin 
toimeen keskenään. Ellillä on hersyvä huumorintaju. Tytön ainoana ärsyttävänä piirteenä on kiukustua heti 
kun jokin asia ei mene hänen mielensä mukaan. Juuri sen vuoksi neiti Yrjölä on psykiatrisessa hoidossa. 
 
Vaikka nyt Guntherista on tullut isä, niin hän aikoo kuitenkin säilyttää lapsenmielen. Hänen on vaikea 
aikuistua sata prosenttisesti, sillä hän ei todellakaan halua ukkoutua ja istua telkkarin ääressä olutpurkki 
kädessä samalla kun vaimo hoitaa lapsia. Se tyyli ei sovi hänelle, vaan hän haluaa aina hassutella ja ottaa 
asiat rennosti, vaikka joskus näyttää vähän siltä, ettei hän osaa rentoutua. Hän rentoutuu vähän eri tavalla 
kuin muut ihmiset. 
 
Parin viikon kuluttua Ellen ja pienokainen pääsivät kotiin. Sillä välin Gunther oli koonnut ruskean kehdon, 
jossa hän itsekin on uinunut. Viimeksi siinä uinui Einar.  
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Gunther kokosi kokonaisen huonekalun aivan itse. Aikaisemmin isä on 
auttanut tai pikemminkin koonnut huonekalut ja sitä ennen Legot saamattomalle pojalleen.  
Kehdon päänkohdalla on korkea kolmionmuotoinen verhorakennelma, jonka päädyssä on koukku tutille.  
 
Ensimmäisenä iltana kun Gunther ja Ellen olivat sängyssä, niin silloin he miettivät lapselle sopivaa nimeä. 
Gunther ehdotti nimeä Adolf mutta se ei sopinut Ellenille koska ei halua lastaan Hitlerin kaimaksi. Lopulta he 
pääsivät yhteisymmärrykseen, kun Ellen ehdotti Tomia. Nimi vaikuttaa modernilta ja kansainväliseltä. Lisäksi 
he molemmat diggaavat Tom Jonesia, ja sekin tekee tämän nimen mahtavaksi. 
 
Charles ei oikein uskalla pitää pikku Tomia sylissä koska pelkää pudottavansa hänet. Hän lupasi ottaa Tomin 
syliinsä kouluiässä. 
Guntherista tuntuu todella uskomattomalta, kun hänellä vihdoinkin on lapsi eikä hänen pippelinsä ollutkaan 
pelkästään pissaamista varten kuten hän on aiemmin pelännyt. 
 
Kesäkuussa Jennifer Caroline Brandzer pääsi ripiltä. Hänestä on tullut iso komea tyttö, joka saa poikien päät 
kääntymään ja erityisesti erään serkkupojan pään. Rippijuhlaan tulivat lähes kaikki lähisukulaiset. 
Serkkupoika ei halunnut kysyä psykiatreilta ja lääkäreiltä, jos saisi lähteä vanhempiensa mukaan serkkutytön 
rippijuhlaan. Syynä on sitkeä ihastus. Jim pelkäsi sekoavansa ihanasta serkkutytöstään. Hän haluaa 
mieluummin parantua sairaalassa. Hän kertoi psykiatreille ongelmastaan, että on tulenpalavasti ihastunut 
serkkutyttöihinsä. Psykiatrit antoivat neuvoksi kertoa heille totuus heti tilaisuuden tullen. Totta kai psykiatreja 
ilahdutti, kun Jim kykeni itse olla osallistumatta serkkunsa rippijuhlaan eli Jimin mielenterveydentilassa on 
tapahtunut edistystä. 
 
Raymond ja Eva sekä muut sukulaiset yllättyivät, kun näkivät, että Jennifer oli hankkinut nenälävistyksen; 
pieni hopeinen koru oikeassa sieraimessa.  



Arthur ja Karina kertoivat, että tyttö oli ollut lähellä tehdä itse napalävistyksen, mutta onneksi Karina sattui 
ajoissa tulemaan tyttärensä huoneeseen ja näki valtavan rautapiikin sekä kylmälaukunpatterit tyttärensä 
huoneen lattialla ja tyttö istui vieressä napa paljaana. Jos Karina olisi tullut vähän myöhemmin, niin silloin 
olisi ollut edessä sairaalareissu. Karina nuhteli tytärtään, ettei lävistyksiä saa tehdä itse koska silloin voi tulla 
vaikka minkälaisia tulehduksia. Jennifer lupasi äidilleen olla tekemättä lävistyksiä itse mutta vaati luvan 
mennä teetättämään edes nenälävistyksen. Ei auttanut muu kuin antaa periksi. He antoivat luvan ainoastaan 
nenälävistykselle, muttei missään nimessä muita lävistyksiä. Karina ja Arthur eivät halua lapsistaan mitään 
joulukuusen sukulaisia. Todennäköisesti Jennifer on saanut tämän lävistysvillityksen veljensä tyttöystävältä. 
 
Mark seurustelee puolatar Agnierska Waliczekin kanssa, jolla on nenälävistyksen lisäksi napakoru. Jennifer 
on aina ollut melkoinen menopimu, jonka on aina kokeiltava jotain uutta. Arthuria ja Karinaa vähän 
huolestuttaa, jos nuorimmaiselle sattuisi jotain. Heitä eniten hirvittää, jos tyttö raiskattaisiin koska tämä on 
niin siro ja kaunis. Jenniferillä on pitkät suorat vaaleat hiukset. 
 
Agnierska on Jenniferin esikuva. Hänkin on Jenniferin tavoin pitkäkasvuinen laiha ruipelo. Sitä hänen 
sukulaisensa ovat monesti ihmetelleet, kun kaikki muut sukulaiset ovat lihavia, jopa läskejä.  
Waliczekit ovat kotoisin keskipuolalaisesta pikkukaupungista. Puoli sukua asuu eri puolilla Eurooppaa. 
Kylmänsodan aikana suku pakeni kommunismia länteen. Nyt he voisivat palata takaisin Puolaan mutta se 
olisi vaikeaa, kun ovat ehtineet kotiutua uusiin kotimaihinsa. Agnierskalla olisi lyhin matka koti-Puolaan ja 
usein käykin Puolassa ostamassa täkäläisiä tuotteita sekä sukuloimassa. Berliinistä on lyhyt matka Puolan 
rajalle. Muut sukulaiset asuvat Itävallassa sekä Ruotsissa. 
 
Kotimatkalla rippijuhlista Raymond ja Eva kävivät Lapinlahdessa katsomassa poikaansa. Heti kun Jim oli 
kuullut serkkunsa lävistyksestä, niin silloin hänen kielteinen suhtautumisensa lävistyksiin muuttui 
myönteiseksi. Ehkä Jim saattaisi hankkia itselleen napalävistyksen, muttei nenä lävistystä.  
Nenä lävistyksestä hänelle tulee mieleen äkäinen sonni. Korviksiakaan hän ei voisi ajatellakaan koska niistä 
hänelle tulee mieleen homokulttuuri. Jim on pesunkestävä hetero. Napalävistys olisi jännä, ajatteli Jim-Adolf 
samalla kun kuunteli vanhemmiltaan Saksan kuulumisia. He istuivat käytävän päädyssä olevassa 
oleskelutilassa.  
Vähän myöhemmin oleskelutilaan tuli Jimin kaverikolmikko. Evasta ja Raymondista he vaikuttavat ihan 
mukavilta. Raymondia kiehtoi Mikko Kaanisen huopahattu ja kysyi, että mistä tuollaisia saisi. Mikko vastasi, 
että oli kerran ostanut hatun markkinoilta. Raymond päätti alkaa myydä samanlaisia huopahattuja laivoilla. 
Sopivasti Hangon kahvilan Urho Kukkolallakin on samanlainen eli eräänlainen elävä hattumainos.  
 
Heinäkuussa Raymond ja Eva kävivät loma- ja ostosmatkalla Viipurissa.  
Raymond osti vihreät piraattiverkkarit, joissa on virheellisesti kirjoitettu Adidas logo, joka on huvittavasti 
mennyt muotoon; AIDS. Juuri tämän virheen takia hän päätti ostaa verryttelyasun koska Suomesta sellaisia 
ei saa. Eva osti monta kartonkia savukkeita, jotka ovat vanhaa neuvostoliittolaista merkkiä Tupolev500, ja ne 
ovat hyvin pitkiä eli sisältävät runsaasti nikotiinia. Myöhemmin Raymond luki askin tuoteselosteesta, että 
savukkeissa on myös jotain tuntematonta ninnin ainetta. Mitä helvettiä tuokin on, sanoi Raymond. Eva päätti 
rohkeasti polttaa nämä veikeän makuiset pitkät savukkeet. Hän on monesti pohtinut tupakoinnin lopettamista 
mutta se on vaikeaa. 
Raymond lopetti tupakoinnin vuosi sitten varustamoa perustettaessa. Hän päätti Brand Linen kunniaksi 
aloittaa terveellisen elämän ilman syöpäkääryleitä ja pontikkaa. 
 
Viville he ostivat perinteisen venäläisen puunuken, jonka sisällä on aina pienempi nukke. Jimille he ostivat 
Cd-levyn, jossa on venäläistä iskelmää koska poika on aina ollut kiinnostunut Venäjästä ja venäläisyydestä. 
Viipurissa Brandzerit kävivät vain päiväseltään koska Eva ei uskalla jäädä yöksi ryssien armoille kuten hän 
asian ilmaisi. Berliinissä asuessakin hän monesti katsoi otsarypyssä parvekkeelta Itä-Berliiniin päin ja 
tupakka suupielessä puisteli päätään. Ainoat ryssät, joihin Eva luottaa, on tietenkin Retkutsenkot.  
 
Kotimatkalla Vaalimaan Venäjän puoleisella rajalla he joutuivat odottamaan pitkään, kun venäläiset 
rajamiehet tarkistivat passeja liioitellun hitaasti ja byrokraattisesti. Raymondia hieman hirvitti, jos tullimiehet 
äkkäisivät piraattiverkkarit sekä tupakkakartongit. Ehkä tupakkakartonkeja tuli ostettua liian monta. Onneksi 
tulli ei tarkastanut autoa. Se voi johtua, kun heidän molemmilla puolilla oli pakettiautoja eli tullin mielenkiinto 
kohdistui niihin. 
 
Vaalimaan rajajonossa Raymondille tuli mieleen Länsi-Berliinin aikaiset työmuistot. Silloin hän yritti nopeasti 
hoitaa passitarkastukset, ettei tulisi ruuhkaa ja ihmiset olisivat tyytyväisiä, mutta se ei paljoa auttanut koska 
hän oli vain pieni ratas suuressa koneistossa ja toiseksi hänhän oli länsipuolen vartija joka mielellään, olisi 
päästänyt kaikki itäsaksalaiset länteen. Myös Igor ja Ivan pyrkivät samaan eikä suostuneet ampumaan 
ketään. 
 



Muutaman tunnin kuluttua Brandzerin pariskunta pääsi vihdoinkin Suomen puolelle. He kävivät mutkan 
Lapinlahdessa tervehtimässä poikaansa ja sitten kävivät Hangossa katsomassa Brand Linen satamaa. 
Raymondia ilahdutti nähdä pitkät autojonot, jotka odottivat laivaan pääsyä. He kävivät terminaalissa 
jututtamassa työntekijöitään. 
 
Kuun lopulla varustamon pääkonttori on viittä vaille valmis. Elokuun lopulla se otetaan käyttöön. Raymond 
on jo palkannut konttorihenkilökuntaa. Brand Linen toimitilat tulevat toiseen kerrokseen ja neljänteen tulee 
Toivosen Raksan konttorit. Ylimpään viidenteen kerrokseen tulee Palos Aeron pääkonttori. 
 
Pääkonttorin lähettyville on alettu rakentaa omakotitaloja. Yksi omakotitaloista on jo valmis, johon Matti 
Toivonen on parhaillaan muuttamassa. 
 
Pääkonttorin kellariin, keskimmäisen siivekkeen kohdalle, Ivan ja Anni Retkutsenko tulee perustamaan 
lounasravintolan. 
Pääsisäänkäyntiaulassa on pieni puoliympyrän muotoinen reseptiotiski. Aulan keskellä, aivan reseptiota 
vastapäätä, on pääportaikko eri kerroksiin. Portaikon vieressä, keskellä aulaa, on kaksi siniseksi maalattua 
hissiä. Jokaisen kolmen siivekkeen päädyssä on hissi sekä kapeat kierreportaat. Keskimmäisessä 
siivekkeessä on suuri tavarahissi, jonka alapäässä on lastauslaituri sekä postinvastaanotto, josta Raymond 
on varannut työpaikan pojalleen, kun tämä pääsee mielisairaalasta. 
 
Kartanotkin ovat jo hyvin pitkällä mutta kaukana valmiista. Ne valmistuvat joskus loka-marraskuussa. 
Kartanot ovat valkoisia rapattuja vihreäpeltikattoisia kivitaloja.  
Heti kun Raymond ja Eva ovat muuttaneet, niin silloin Villa Veistolassa tehdään suurremontti. Talosta 
tehdään matkailukoti koska se on sopivan etäällä viitostiestä.   
 
Vivi suunnittelee design-yrityksen perustamista ja on katsellut sillä silmällä pääkonttorin tiloja. Isä on 
luvannut järjestää tyttären yritykselle tilat pääkonttorin kellarista. Kellaritilat yleensä sopivat mainiosti design-
alalle. Firman perustamista hän suunnittelee Annika Hopeaisen ja Vivianne Palosen kanssa. 
Annika on kiinnostunut pehmoeläinten suunnittelusta. Hän on jo tehnyt Guntherin ja Ellenin pojalle ison 
ruskean nallen, jonka hän nimesi Maxiksi. Annikalle tulee mieleen mitä mielikuvituksellisempia 
pehmoeläinten nimiä. Aikaisemmin hän on tehnyt pehmonorsun, jonka hän nimesi Kreikaksi.  
Vähän pienemmän nallen hän on nimennyt Brittish Airiksi. Hän itsekään ei tiedä mistä nimet ja ideat tulevat 
hänen päähänsä. 
Vivi on tehnyt työvaatteet isän varustamolle, Toivosen Raksalle ja Palos Aerolle. Sinisten haalareiden soljissa 
on pieni kullanvärinen Brand Linen B-kirjain logo merkiksi siitä, että niiden suunnittelija kuuluu Brandzerin 
sukuun. Hän aina aloittaa vaatteiden suunnittelun tällaisista yksityiskohdista. 
 
Myöhäissyksystä kaikki kolme kartanoa valmistuivat. Vihdoinkin Vivi ja Einar pääsevät muuttamaan uuteen 
kotiin. Kaupunkiasunnon he laittoivat vuokralle.  
Vivin hovin pihalle on valmistumassa valkoinen hevostalli, jonne Einar on luvannut ostaa hyvän ravihevosen. 
He tulevat myöhemmin palkkaamaan kotiapulaisen, ettei tarvitsisi alkaa kokkaamaan ja siivoamaan.  
 
Raymond ja Eva palkkasivat heti kartanon valmistuttua kotiapulaisen koska Raymondilla menee koko päivä 
varustamon sekä pääkonttorin rakennustyön parissa. Hän itse auttaa Toivosen raksan rakennusmiehiä talon 
rakentamisessa. Myös Eva laittaa oman panoksensa pääkonttoriin. Hän maalailee rakennuksen sisätilojen 
pilareita sekä ovia. Hän myös aikoo ostaa pääkonttorin ikkunoihin oikein kauniit verhot sekä viherkasveja.  
Sitten kun rakennus on valmis, niin silloin hän tulee olemaan miehensä sihteerinä, ettei ukko alkaisi 
kuhertelemaan toisten naisten kanssa.  
Raymond ja Eva tulevat palkkaamaan palvelusväkeä myös pojan kartanoon, kun tämä on 
kehitysvammainen.  
 
Kartanot ovat toistensa kopioita; eteinen on hyvin avara, jossa on paljon tammipaneeleita. Ulko-ovelta 
katsottuna vasemmalla puolella on vessa ja kylpyhuone sekä yläkerran rappuset. Ulko-oven oikealla puolella 
on kirjastohuone.  
Vivin hovin kirjastohuoneeseen Einar hankki hyvin varustetun baarikaapin. Joka ilta nukkumaan mennessä 
hän tulee ottamaan yömyssyn.  
Kirjastosta menee lasiovi yhdistettyyn olohuoneruokasaliin. Oikealla puolen on keittiö, jossa on paljon 
komeroita sekä pitkä työpöytä. Keittiöstä menee käsin veivattava ruokahissi suoraan kellarissa olevaan 
ruokavarastoon. 
 
Parhaillaan Raymond etsii sopivaa vartiointiyhtiötä pääkonttoria varten. Hän kysyi Jimiltä puhelimitse mitä 
yritystä hän suosittelisi. Jim ehdotti suomalaisvirolaista Haukka Oy:tä, mutta Raymond ei oikein luota 
yrityksiin, joilla on yhteyksiä Balttiaan tai Venäjälle.  



Hän on supisuomalaisen Turvatumin kannalla koska heillä olisi edullinen tekninen ja henkilökohtainen 
vartiointipaketti. Jim on ehdottomasti Turvatumia vastaan koska häntä inhottaa tämä Suomen suurin ja 
dominoiva vartiointi- ja turva-alanyritys koska hän on kuullut, että 80-luvun lopulla joistakin Etelä-Suomen 
pankkiautomaateista katosi mystisesti rahaa eikä syyllisiä saatu kiinni. Hän on varma, että Turvatumin 
miehet olisivat kavaltaneet pankkiautomaattien rahat.  Kerta poliisi luottaa aivan liikaa tähän suuryhtiöön, niin 
Turvatum jäi tutkimatta. Jim suositteli isälle, ettei hän ostaisi palveluita ainakaan Turvatumilta. Hän jopa ärtyi 
kiroilemaan ja haukkumaan Turvatumin vartijoita mafiosoiksi. Tähän Raymond murahti, ettei noin pidä sanoa 
ja kehotti poikaansa ottaa rauhallisesti, jotta parantuisi.  
Jim vastasi, ettei hän ihan niin hullu ole, ettei ymmärtäisi kuinka konnamainen on tämä Turvatum paska.  
Lapinlahden sairaalan tiloja vartioi Jimin harmiksi juuri Turvatum mutta heille hän ei uskalla osoittaa mieltään 
koska silloin todennäköisesti psykiatrit saisivat tietää ja saisi lisää piikkejä takapuoleen. Kun Jim on ollut 
yksin sairaalan pitkällä käytävällä, niin silloin hän on vaivihkaa repinyt ovista Turvatumin viivakooditarroja, 
jotka hän rypisti palloksi ja heitti käytävän päätyikkunasta ulos tai sitten on vetäissyt vessanpytystä alas.  
Jim on inissyt puhelimessa isälleen, ettei Turvatum olisi hyväksi mielenterveydelle.  
 
Vivikään ei tykkää Turvatumista. Hän hankki hienon hälytyslaitteiston Haukka Oy:ltä ja suositteli sitä myös 
isälleen. Lapsiensa pettymykseksi iskä hankki vartiointisopimuksen Turvatumilta.  
Ennen kuin Turvatum aloitti vartioinnit pääkonttorin tiloissa, niin silloin muutamana yönä Vivi ja Einar kävivät 
siellä vartiointikierroksella. He tarkistivat jokaisen tilan. Siinä oli melkoisesti kuntoilua, kun käveli 
kellarikerroksesta viidenteen kerrokseen ja tarkisti kaikki kolme siivekettä. Tässä eräänä yönä, kun he olivat 
neljännessä kerroksessa Toivosen Raksan toimitilojen käytävällä, niin silloin he olivat pelehtimistuulella. 
Heillä oli mukana hernepistoolit, joilla he ammuskelivat toisiaan takapuoleen. 
Käytävän puolivälissä, seinän vieressä, olevalla punaisella samettisohvalla he suutelivat ja riisuutuivat ihan 
ilkosilleen.  
Oli pilkkopimeää ja rakennuksessa ei ollut ketään muita. Ainoastaan paloivat hätäuloskäyntien vihreät 
valokyltit sekä heidän omat taskulamppunsa. Yhtäkkiä Einar otti vaivihkaa matkapuhelimensa esiin ja soitti 
Vivin puhelimeen, jolloin tämä ihmetteli, että kuka kumma soittaa ja meni nurkan taakse vastaamaan. Heti 
kun tyttöystävä oli mennyt nurkan taakse, niin silloin Einar nappasi Vivin vaatteet ja juoksi salamannopeasti 
toisen nurkan taakse ja meni erääseen konttoriin ja survoi tyttöystävän vaatteet työpöydän laatikkoon, ja 
sitten meni vihellellen takaisin sohvan luokse. Vivi näki kännykästä, että soittaja olikin Einar ja palasi takaisin 
sohvalle, jolloin huomasi poikaystävän olevan hengästynyt ja tietenkin arvasi, että jätkä on tehnyt jäynää. 
Hän alkoi kutitella Einaria mahasta: ”Missä on vaatteeni? ja nappasi salamannopeasti syliinsä Einarin 
vaatteet ja lähti juoksemaan kohti neljännen kerroksen rapputasannetta huutaen: ”Sinäkin olet alasti!” 
 
Einar lähti juoksemaan pallit kilisten tyttöystävänsä perään kuulapistooli kädessä ja ammuskeli tätä 
pakaroihin. Vivi pakeni käytävältä neljännen kerroksen rapputasanteelle.  
Käytävien ja rapputasanteiden välissä on harmaat muoviset lasiovet, jotka öisin ovat sähkölukittuja.  
Ovi aukeaa ainoastaan ovenavaajasta. Einar hädissään sai räplättyä oven auki, jolloin Vivi oli jo ehtinyt 
mennä hissiin, jonka ovi sulkeutui. Einar takoi turhaan hissin sinistä ovea. Sitten hän palasi takaisin 
käytävälle sohvan luokse ja haki konttorista Vivin vaatteet. Sitten hän rupesi pitkälleen sohvalle odottamaan 
tyttöystäväänsä ja omia vaatteita. Hän tunsi olonsa tosi kiimaiseksi. Vähän spermaa ruiskusi sohvalle, joka 
pyyhkiytyi hänen selkänsä alla. Hän ajatteli, että varmasti näin hauskaa oli taannoin Guntherilla ja Ellenillä 
isän ruokakaupan kassalla. 
Samaan aikaan alaston Vivi ajoi hissillä kerroksen alemmaksi ja laittoi Einarin vaatteet hissin lattialle ja sitten 
ajoi takaisin neljänteen kerrokseen, ja meni juoksujalkaa takaisin Toivosen Raksan käytävälle sohvan luokse 
katsomaan joko poikaystävä olisi ottanut hänen vaatteensa esiin. Hän tempaisi nopeasti vaatteensa sohvan 
päältä ja pukeutui samalla kun Einar änkytti: ”Missä on minun vaatteeni?” ja osoitti käytävän varrella olevaa 
paksuovista arkistohuonetta: ”Tuollahan ne lojuvat!” Einar lähti päätä pahkaa juoksemaan pallit kilisten kohti 
arkistohuonetta. Hän meni sisälle tähän pieneen kansioiden säilytyshuoneeseen. Vivi tyrkkäsi paksun sinisen 
teräsoven kiinni ja pyöräytti kiiltävästä ratista oven lukkoon. Einar alkoi hädissään takoa ovea sisältä 
päin: ”Avaa ovi!” Vivi vain naurahti: ”Siellä olisi kiva runkata!” ja sitten meni takaisin rapputasanteelle ja 
painoi hissin nappulasta, jolloin hissinovi avautui ja astui hissiin. Juuri kun hän oli kumartunut ottaakseen 
Einarin vaatteet hissin lattialta, niin samassa hissinovi sulkeutui ja hissi meni jonkin matkaa alaspäin, jolloin 
se pysähtyi kerrosten väliin ja valot sammuivat. Hänelle tuli hätä ja paineli paniikissa jokaista nappulaa mutta 
mitään ei tapahtunut. Hissikorissa oli aivan pilkkopimeää. Oli tullut sähkökatkos koska pääkonttorin 
ulkopuolella olevaan väliaikaiseen muuntajaan oli tullut pieni oikosulku. Lähipäivinä tullaan asentamaan 
lopullinen muuntaja. 
Vivi huusi Einaria mutta aivan turhaan sillä tämähän on lukitussa arkistohuoneessa. Ovea ei saa auki sisältä 
päin. Nyt he molemmat ovat vankeina suljettujen ovien takana. Vivillä on sentään vaatteet päällä mutta Einar 
on aivan nakuna. Vivi yritti avata väkisin hissinovea, muttei jaksanut sitä vääntää auki. Einar yritti turhaan 
takoa arkistonovea. Hän luuli Vivin olevan yhä oven ulkopuolella ja huusi täyttä kurkkua. Hän tunsi 
entisestään kiihottuvan ja pippelistä valui sperman sekaista kusta arkistohuoneen harmaalle korkkimatolle.  
Hän otti esiin kännykän ja soitti Viville, mutta juuri kun Vivi oli vastaamassa, niin silloin akku loppui. Einari 



sanoi ääneen sen hyvin tunnetun suomalaisen v-kirjaimella alkavan kirosanan. Hän istahti pienelle pöydälle 
ja sitten asettui makuuasentoon. Hän tunsi pippelin sykkivän. Hän otti pöydältä kynätelineen ja laittoi sen 
pippeliään vasten niin, että sperma valui siihen. Sitten hän rauhoitti kiimaansa tekemällä yhdyntäliikkeitä 
pöytää vasten.  
 
Samaan aikaan pimeässä hississä Vivi takoi hissinovea, mutta se pysyi visusti kiinni. Sitten hän kopeloi 
hissin nappuloita, muttei mitään tapahtunut. Yhtäkkiä kännykkä soi. Se olikin ainoa valonlähde. Hän näki, 
että se oli Einar.  
Heti kun hän oli vastaamassa, niin silloin yhteys katkesi. Vivi yritti soittaa takaisin, muttei onnistunut. Hän 
arveli, että ehkä Einarin puhelimen akku loppui tai sitten hän pyörtyi pimeään arkistohuoneeseen, jossa ei 
ole valokatkaisijaa. Valonappi on käytävän puolella. 
Hänelle tuli paniikki ja painoi kännykkänsä valikkonappia niin, että näyttöön tuli valo, jotta näkisi hissin napit. 
Hän huomasi hätäpuhelinluukun, jonka hän avasi ja otti esiin kuulokkeen ja kuunteli, että minne hätäpuhelu 
yhdistyy.  
Kukaan ei vastannut koska puhelu meni ainoastaan pääkonttorin reseptioon, joka yöaikaan on 
miehittämätön. On tarkoitus myöhemmin kytkeä hissien hätäpuhelimet niin, että ne kytkeytyvät jonkin ajan 
kuluttua hälytyskeskukseen mutta vielä ei ehditty niin pitkälle, sillä rakennushan on vielä keskeneräinen.  
Sitten Vivi vielä kerran yritti aukaista väkisin hissinovea ja tällä kertaa hän onnistui raottamaan sen verran, 
että ovi aukesi, että pystyi ryömimään ulos. Oli hankala ryömiä yläviistoon, koska hissi oli kerrosten 
puolivälissä. Saksalaisella sisulla hän pääsi kuin pääsikin pois hissistä, mutta Einarin vaatteet hän joutui 
jättämään hissin lattialle.  
 
Neljännen kerroksen rappukäytävässä Vivi pohti kuumeisesti, että kuinka saisi hissin käyntiin, jotta saisi 
poikaystävän vaatteet ja sitten he pääsisivät lähtemään kotiin. Ulkona on paukkupakkanen ja Einar on alasti. 
Hän mietti, että olisikohan jossain konttorissa vaatteita. Ehkä joltain virkailijalta olisi jäänyt esimerkiksi 
päällystakki. Toivosen raksan konttorit valmistui ensimmäisenä.  
Vivi kolusi jokaisen neljännen kerroksen konttorit mutta aivan turhaan. Joissakin konttoreissa olisi ollut 
ainoastaan myssyjä sekä kaulaliinoja. Sitten Vivi meni arkistohuoneen luokse ja avasi oven. Heti kun ovi 
avautui, niin Einar pyrähti ulos arkistohuoneesta ja kysyi vaatteitaan. Vivi änkytti, että ne ovat hississä ja 
hissi jäi kerrosten väliin. Vivi opasti hänet hissille ja näytti taskulampulla avoimesta hissin ovesta hissiin 
sisälle, jotta tämä näkisi, että siellä ne vaatteet ovat. Einar otti oman taskulampun ja katsoi sen avulla 
hissikorin kattoa, että onnistuisiko sitä käsipelin vetämään tänne neljänteen kerrokseen. Hän kömpi hissin 
katolle ja alkoi tutkia hissin rattaita ja vaijereita. Yhtäkkiä hissi alkoi hiljalleen liikkua ja Einarille tuli hätä, että 
litistyykö hän nyt jonkin rattaan alle. Hän päätti pysytellä keskellä hissikorin kattoa, ettei käsi tai jalka osuisi 
mihinkään rattaaseen tai vaijeriin.  
Hän seisoi hissikorin päällä tikkusuorana, ettei horjahtaisi sivulle päin, jolloin olisi vaarana pudota alas 
hissikuiluun. 
Vivi katsoi kauhuissaan, kun hissinovi sulkeutui ja hissi lähti ylöspäin ja alaston Einar sen mukana. Miten 
hänet saisi takaisin? Hissi pysähtyi neljännen kerroksen tasanteelle ja ovi avautui. Näköjään sähköt palasivat 
itsestään. Hissinvalotkin loistivat ihan kuin ei olisi mitään tapahtunut. Vivi meni hissiin ja otti Einarin vaatteet 
ja laittoi ne hissin ulkopuolelle ja sitten otti rapputasanteella olevan suuren pyöreän valkoisen kukkaruukun ja 
pönkitti sillä hissinoven, ettei se enää sulkeutuisi. Sitten hän meni takaisin Toivosen Raksan käytävälle 
etsimään tuoleja tai jotain vastaavaa korokkeeksi. Hän löysi eräästä konttorista tukevan tuolin ja vei sen 
hissiin. Hän nousi tuolille ja yritti takoa auki hissin kattoluukkua, jotta Einar voisi laskeutua alas. Einar ei 
tohtinut liikahdakaan, ettei vain astuisi minkään rattaan päälle tai putoaisi alas. Pippelistä tippui spermaa 
hissikorin päälle. Einaria hirvitti, jos spermaa tippuisi sähköjohtojen päälle ja sitten saisi melkoisen tällin. 
Juuri kun Vivi oli saanut hissin kattoluukun auki, niin silloin hänen päälaellensa tipahti spermatippa, jolloin 
hänelle muistui mieleen Berliinin aikainen tapaus, jolloin Jim oli sylkäissyt assyrialaisnaista. Tällä kertaa 
kyseessä oli spermatippa. Viviä nauratti makeasti, kun eriskummallisessa tilanteessakin poikakaverilla on 
hirveä kiima päällä. Einariakin nauratti, kun pelastaja sai spermatipan.  
Loppujen lopuksi Einar uskaltautui laskeutua luukusta hissiin sisälle ja sitten Vivi antoi hänelle vaatteet. Heti 
kun hän oli pukeutunut, niin silloin he katsoivat kelloa. Se oli kolme yöllä ja on aika lähteä kotiin. 
Kotona Einar sanoi, että tuo oli jännittävä seksiseikkailu, mutta ehkä olisi parempi kuitenkin harrastaa seksiä 
kotona. Vivikin on samaa mieltä. Vivi ajatteli itsemielessään, että täytyy hänessä olla hieman hullun vikaa, 
kun tuolla lailla riehaantui; pelehtiä öisen pääkonttorin käytävillä aivan ilkosillaan. Mitä jos esimerkiksi Matti 
Toivonen olisi sattunut tulemaan? Vivi ajatteli, että hulluus taitaa olla sukuvika; veli on mielisairaalassa ja isä 
on istunut vankilassa. Nyt tytär on riehunut alasti öisen pääkonttorin käytävillä. Vivi pohti mitähän hullua äiti 
on mahtanut tehdä?  
Vivi ja Einar puhuvat keskenään suomea sekä englantia. Joskus Vivi opettaa poikaystävälleen saksaa.  
 
Jouluaattona Vivi ja Einar kokoontuivat Raymondin hoviin joulun viettoon. Jim pääsi joululomalle 
mielisairaalasta koska hänen terveydentilansa on kohentunut.  
Jim ihasteli kartanoita, kerrassaan mahtavia. Isä paljasti pojalleen, että hänellekin on rakennettu 



samanlainen kartano, jonka hän saa heti kun on päässyt pois psykiatrisesta hoidosta. Jim liikuttui niin paljon, 
että antoi kiitos halauksen isälle ja äidille. Tämä on Jimiltä hyvin epätavallista. Elli on opettanut Jimille, 
kuinka halataan oikea oppisesti; poski poskea vasten eikä sitten mitään poliisinpidätystä muistuttavaa 
rutistusta.  
Jim kävi isän kanssa omassa kartanossansa, joka on vielä tyhjä. Jim itse saa aikanaan kalustaa talonsa 
mielensä mukaan. Isä kysyi, että minkä nimen tämä haluaisi kartanolleen. Jim pohti hetkisen ja sitten 
vastasi: ”Brandzers Hof!” Raymond naurahti: ”Natürlich, ihan hyvä nimi.”  
 
 
Vivi sai isältään internetpaketin, josta hän on pitkään haaveillut.  
Sitten kun Jim pääsee ulos Lapinlahdesta, niin hänen taloonsa asennetaan nettiyhteydet. Vielä sitä on turha 
tehdä koska tekniikka kehittyy koko ajan. 
Jim sai joululahjaksi vaatteita sekä makeisia. Kartano on hänelle todellinen joululahja. Hän aikoo sairaalassa 
pohtia kuinka kalustaisi talonsa ja sitten kertoa toiveensa puhelimitse. 
 
Vivin internetliittymä on modeemiliittymä koska vielä tänne syrjäseudulle ei ole vedetty laajakaistakaapeleita. 
Alueella ollaan parhaillaan rakentamassa omakotitaloja, rivitaloja sekä kerrostaloja. Vivin hovin lähettyville 
Palosen perhe on rakentamassa kaksi omakotitaloa; yksi Ray ja Eva Paloselle ja toinen Jean-Sixtenille ja 
Santralle. Vivianne tyytyi heidän nykyiseen taloonsa, joka sijaitsee Sukevan eteläpuolella.  
Samalle omakotialueelle Charles on alkanut rakennuttaa Guntherille ja Ellenille omakotitaloa, jotta pikku 
Tomilla olisi enemmän kasvutilaa. Guntherista on hyvä, kun hän tulee asumaan lähellä veljeään koska tämä 
on melkoinen tietokoneasiantuntija siltä varalta, kun kone alkaisi temppuilla.  

 
Vuosi 1999 
Vivi alkoi chattailla lähes joka ilta kello 18 jälkeen koska silloin on halvempaa. Todennäköisesti jo vuoden 
kuluttua alueelle vedetään laajakaistakaapelit. 
 
Jimkin tapaa surfailla netissä pienessä sairashuoneessa. Lapinlahden sairaalassa on laajakaista, joka on 
potilaille ilmainen. Jim löysi hyvän chatin Radio Novan kotisivulta, jossa hän tapasi paljon kummallista 
porukkaa kuten Valuraudan joka tapaa häiriköidä muita chattaajia. Jim tutustui erääseen JV:hen joka 
vaikuttaa kovalta bilettäjältä. Jim kertoi aikaisemmin olleen dj:nä Ravebileissä, muttei tietenkään paljastanut 
missä ne olivat olleet siltä varalta, jos Tuomaksen kaverit sattuisivat olemaan chatissa. Itsesuojeluvaistona 
hän kaunisteli totuutta, että asuu parhaillaan hienossa kartanossa Helsingin ulkopuolella. Jimin nimimerkkinä 
oli Mr Arrow. Tämä näytti ärsyttävän Valurautaa, kun tämä mystinen Mr Arrow alkoi kertoa helteisiä terveisiä 
Helsingistä. Eräänä päivänä Valurauta tekaisi Mr Arrowille pilasivuston, jonne hän kokosi kaikki Chat 
kirjoitukset. Jimiä nauratti makeasti pienessä sairashuoneessaan, kun luki pilasivustolta Valuraudan 
kokoamia kommentteja. Onneksi Jim käytti nimimerkkiä. Hän sai lisää materiaalia Arrow kertomukseen.  
Valurautaa myös vituttaa eräs länsiruotsalainen nuori mies, joka jatkuvasti kertoo terveisiä helteisestä 
Trollhättanista ja sen vuoksi epäilee, että Mr. Arrow kusettaa usealla nimimerkillä.  

 
Maaliskuussa Raymond ja Eva kävivät Kanarialla rentoutumassa koska varustamon perustaminen on käynyt 
voimille. Raymondista tuntui hyvältä loikoilla rannalla ja antaa veljen pyörittää puljua.  
 
Samaan aikaan Kanarian saarilla oli myös Arthurin perhe. Perhe ja perhe ainakin melkein, sillä mukana oli 
vain nuorimmainen Jennifer. Markia ja Emiliaa ei enää isän ja äidin seura kiinnosta. Jenniferkin olisi halunnut 
jäädä kotiin mutta siihen Arthur ei suostunut. Hän ei todellakaan uskalla jättää häntä yksin kotiin, sillä hän voi 
saada ties mitä hullua päähänsä. Riittää että hänellä on tämä nenälävistys. Oli viisainta ottaa tyttö mukaan, 
ettei tämä kotona järjestäisi mitään villejä seksijuhlia. Arthur ja Karina kutsuvat Jenniferiä Kleineksi eli 
pikkuiseksi vaikka tyttö on jo teini-iässä. 
Arthur, Karina ja Jennifer olivat San Augustinissa. Raymond ja Eva olivat Puerto Ricossa. He tapasivat 
toisensa Playa de Inglésissa. Se oli todellinen yllätys, kun he eivät tienneet, että sattuivat samaan aikaan 
Gran Canarialle. 

 
Viimekesäisen rippijuhlan jälkeen Raymond ja Eva eivät olleet yhteydessä toisiinsa koska Arthurilla on paljon 
poliitikonkiireitä ja Karina touhuaa baijerilaisten kansantanssien parissa. Raymondilla ja Evalla on paljon 
tekemistä varustamon kanssa. 
Luonnollisesti Raymond ja Eva ovat paljon yhteydessä Helmutin perheeseen koska nämähän ovat 
varustamon toinen omistaja puolisko. 
 
Nämä kaksi Brandzerin perhettä olivat Kanarialla kaksi viikkoa. Joka päivä Eva soitti lapsilleen Suomeen, 
että onko kaikki kunnossa. Vivi oli äidille kukkien kastelijana. Vielä kotiavustajaa ei ole palkattu. Raymond ja 
Eva etsivät huolella hyvää palvelusväkeä. 



 
Kun Eva oli kertonut puhelimitse Jimille, että Kanarialla on myös Arthur, Karina ja Jennifer, niin silloin Jim 
kiihottui. Hän ei ole pitkään aikaan nähnyt Jenniferiä. Hän on pohtinut, että ketä serkuista rakastaa eniten. 
Ehkä hän eniten tykkää Ulrikasta ja sitten heti toisena tulee Jennifer ja kolmantena on Wilma. 
 
Raymond ja Eva olivat Kanarialla vain viikon sillä pitempään he eivät malttaneet olla, sillä varustamon 
tehtävät houkuttelevat.  
 
Raymond ja Helmut seuraavat jännittyneinä, että kuinka verovapaanmyynnin käy. He ovat varautuneet sen 
loppumiseen. Siinä tapauksessa hän perustaisi kirjamyymälän pojan ehdotuksesta.  
 
Keväällä Raymond ja Helmut ostivat satama-alueen Latvian Liepajasta siltä varalta, jos verovapaus päättyisi.  
Liepajan satamaan tarvitsee vain rakentaa terminaali sekä tehdä pieniä muutoksia laskusiltoihin. Satama on 
aikanaan ollut Neuvostoliiton salainen laivastotukikohta.  
Liepajan kaupunki oli helpottunut, kun vihdoinkin saatiin tämä vanha satama myytyä niin, että rahat riittävät 
peruspalveluihin. Jos sitä ei olisi saatu myytyä, niin paikalle olisi rakennettu hienostoasuinalue, jonka 
rakentaminen olisi tullut hyvin kalliiksi. Nyt kaupunki sai hyvästi kahisevaa Brandzerin monimiljonäärisuvulta.  
 
Igorin ja Ivanin veljet, Boris ja Sergei, innostuivat Brand Line projektista ja tulivat vähemmistöosakkaiksi.  
He päättivät lopettaa FSB:n palveluksessa koska kyllästyivät Venäjän touhuun ja päättivät muuttaa Latviaan, 
jonne muutti myös heidän vanhempansa. Boris ja Sergei ostivat merenranta huvilan vanhempiensa 
naapurista. He suunnittelevat myöhemmin perustaa Latviaan vartiointiyrityksen, joka voisi olla Brand Linen 
tytäryhtiö ja vartioida varustamon tiloja.  

 
Ivan ja Anni viihtyvät hyvin Kajaanissa. He suunnittelevat perheen perustamista. Ivan on ihastunut anopin 
leipomiin kaurakekseihin, joita Teräset kutsuvat Harjulan pikkuleiviksi.  
 
Igor, Boel ja pikku Harald viihtyvät hyvin Gotlannin saaren itärannalla. Talon ikkunasta avautuu upeat 
näkymät Itämerelle. Jossain horisontissa on Latvia.  
Gotlannin rauhallinen ilmapiiri tekee hyvää Igorin hermoille. Hän on jo huomattavasti rauhoittunut eikä enää 
stressaannu yhtä helposti kuin aikaisemmin. Boelin kotikonstit ovat saaneet ihmeitä aikaan.  
Hän on sekoittanut erilaisia yrttejä kuten Kuismaa, Aloe Veraa sekä loraus turskan mätiä maitolasiin, jonka 
Igor on juonut joka aamu. Seoksella on ollut rauhoittava vaikutus.  
Nyt parhaillaan Igor etsii hyviä asianajajia, jotta voisi antautua poliisille. Hän toivoo saavan niin lievän 
vankeusrangaistuksen kuin mahdollista. Hän ymmärtää, että kyseessä oli oikea rikos, kun taas Itä-Berliinissä 
rikos oli lainausmerkeissä rikollista, kun tarkoitus oli edesauttaa todellista demokratiaa ja tietoutta 
ympäröivästä maailmasta.  
 
Toinen toukokuuta Brandzerin suku jatkui, kun Hans ja Ursula saivat pienen hyvinvoivan tyttölapsen. Tyttö 
ristittiin Carolineksi. Nyt on Helmutista tullut ukki. Muutama vuosi sitten Arthurista tuli isoisä, kun Emilia 
synnytti tytöntyllerön, joka kastettiin Juliaksi ja talvella Emilialle syntyi pikku Olivia.  
Nyt Arthur ja Karina odottavat jännittyneenä, että milloin Mark ja tämän tyttöystävä Agnierska aloittaisivat 
vauvatuotannon. Sitten onkin Kleine Jenniferin vuoro. Sitä hetkeä Arthur odottaakin kauhun sekaisella 
tunteella koska nuorimmainen on hyvin impulsiivinen ja saattaa retkahtaa vaikka minkälaiseen 
tursakkeeseen. Karina on nähnyt hirveitä painajaisia Jenniferin tyttärestä, vaikka sitä ei vielä ole 
olemassakaan. Unessa pikkuisen tytär juoksentelee ympäriinsä aivan alastomana pidellen valtavaa 
kivespussia kädessään samalla kun taivaalta sataa kokaiinia ja sitten unessa näkyy laivan potkurikuohuntaa 
ja vedestä nousee ylös paljon käsiä, jolloin Karina herää hiestä märkänä. 
 
Emilian poikaystävä, Steven oli aluksi hyvin väkivaltainen ja pahoinpiteli tyttöystäväänsä, joka loppui heti kun 
Arthur oli kovistellut tätä ruskeasiilitukkaista nuorta miestä. Hän uhkasi antaa kunnolla turpiin, jos vielä 
kerrankin löisi Emiliaa. Jos Emilia ja Steve eivät olisi ehtineet saada lapsia, niin silloin Emilian olisi ollut 
helppo jättää tämmöisen mulkero mutta nyt lapsien kannalta on hyvä, että on olemassa isä.  
Heti Arthurin kovistelun jälkeen Steve muuttui kiltiksi mieheksi. Hän alkoi pelätä appiukkoaan.  
 
Arthur on hieman suunnitellut tulla Brand Lineen osakkaaksi mutta toisaalta olisi viisainta pysytellä yrityksen 
ulkopuolella poliittisista syistä. Hän tähtää Euroopan-parlamenttiin. Ehkä Brand Linelle olisi hyötyä, jos yksi 
suvunjäsenistä olisi vallanytimessä, kuten hän tapaa ilmaista.  
 
Mark ja Emilia ovat ostaneet jonkin verran Brand Linen osakkeita ja kuuluvat varustamon hallitukseen. Ehkä 
muutaman vuoden kuluttua myös Jennifer ostaisi osakkeita. Parhaillaan Jennifer käy yhdeksättä luokkaa ja 
syksyllä aloittaa lukiossa. Hän pyrkii hotelli ja ravintola alalle. Jos sinne ei pääsisi, niin silloin menisi 
esteettiselle koska on äitinsä tavoin hyvin kultturelli ja usein askartelee koruja.  



 
Pienessä yhden hengen sairashuoneessa Jim chattailee Radio Novan Sininen eläintarha chatissa.  
Siellä hän tutustui kahteen henkilöön, joiden kanssa aloitti sähköpostikirjeenvaihdon. Heistä yksi on 
helsinkiläinen Jouni, joka käyttää nimimerkkinä JV. Jimille tuli mieleen, että ehkä tämä mystinen JV Jouni 
saattaisi olla Tuomas vainaan kavereita eli ei missään tapauksessa kannata paljastaa olleensa Dj Kukkola.  
Toinen Chat ja sähköpostikaveri on naispuolinen Ann-Mari, joka käyttää nimimerkkiä Nupo. Ainakin tytön 
kertoman mukaan tämä asuu Pohjois-Pohjanmaalla Kyyjärvellä. Hän lähetti Jimille paperikirjeenkin 
valokuvan kera. Valokuva on hieman epäonnistunut, kun kuvassa tytöllä on paha akne, jota hän itse pyyteli 
anteeksi, että toivottavasti oikeasti ei olisi noin karmean näköinen ja lähetti aikaisemman kuvan ja kirjoitti, 
jotta näkisi, että joskus hän on sentään muistuttanut ihmistä. Tämä huvitti Jimiä. Tuorein kuva on otettu liian 
läheltä kasvoja ja näyttää siltä, että tytöllä olisi suuret silmät ja vielä suuremmat silmälasit. Ann-Mari Nupo 
kertoi opiskelevansa ravintola-alalle. Jim lähetti tytölle itse äänittämän kasetin, johon kopioi saksalaisia 
huumorilauluja sekä iskelmiä, joiden väliin hän itse kertoi tietoa kappaleista, jotta tyttö kuulisi hänen 
puheääntänsä. Kasetin Jim äänitti potilashuoneessaan, jossa hieman kaikuu. Jim vatuloi, että ehkä Ann-Mari 
valmistuttuaan voisi aloittaa Brand Linellä mutta ensin pitäisi paljastaa oikea nimi. Chatissa Jim esiintyi Mr. 
Arrowina eikä paljastanut olevansa mielisairaalassa. Tuskin kukaan olisi uskaltanut chattailla ihka oikean 
hullun kanssa, kuten Jim itse mielessään vatuloi.  
Ann-Marie ilahtui, kun sai kasetin tältä tuntemattomalta Mr Arrowilta ja olettaa tämän olevan oikea nimi. 
Jounillekaan Jim ei paljastanut oikeaa nimeään.  
Ensimmäisessä sähköpostiviestissä Jouni kyseli tietoa saksalaisista jääkiekkojoukkueista heti kun oli kuullut 
Mr Arrowin olevan Suomen saksalainen. Jim ei osannut kertoa paljoakaan saksalaisista lätkäjoukkueista, 
kun urheilu ei voisi vähempää kiinnostaa.  
 
Kun Jim oli näyttänyt Ann-Marien valokuvaa Ellille, niin silloin tämä naurahti: ”RRR, oot sä kiimassa!” ja kertoi 
Jimin löydöstä Mikolle, joka vitsaili: ”Oikea leikkitäti, vai kuinka Jim?” Jim nyökkäsi. Tästä tuli ikikeskustelun 
ja vitsailun aihe, että Jimillä olisi monta leikkitätiä. 
Kun Elli, Mikko ja Vihtori käyvät Jimin sairashuoneessa, niin silloin he katsovat nurkassa olevaa 
sähköpääkytkintä ja vitsailee, että mitä tapahtuu, jos he katkaisisivat sähköt. Joka kerta Jimille tule hätä 
koska hänen tietokoneensa on jatkuvasti päällä. Hän pelkää sähkökatkon aikana kovalevyn vaurioituvan ja 
sitten kertomukset olisivat mennyttä kalua. Hän tapaa tallentaa kertomukset disketeille mutta silti häntä 
hirvittää, jos kertomukset katoaisivat ja sitten saisi psykoosin. Tietenkin kavereita naurattaa tämä hassu 
reaktio. Jimistä nämä kolme kaveria ovat yhtä hauskoja, miltei hauskempia kuin Reijo ja Lauri. 
Eräänä päivänä Jim duunasi vanhasta keksipurkista suojakotelon sähköpääkytkimelle ja teippasi sen vivun 
päälle. Kavereita nauratti kovasti keksipurkki sähkökytkimen päällä.   
Jim hädissään kielsi olla koskematta siihen väittäen suojakotelon sisällä olevan irrallisia sähköjohtoja ja 
muutaman päivän kuluttua sähköasentaja kävisi asentamassa lopullisen suojakotelon. Tietenkin kavereita 
nauratti makeasti, kun selvästi näkee, että kotelo on vanha keksipurkki. Vihtori kertoi, että hänen isänsä on 
sähköasentaja ja tämä voisi tulla tarkistamaan virityksen.  
 
Vihtorin isä, Hermanni Näsi omistaa Keravalla sähköfirma Näsin sähkö Oy. Nyt kun Jim kuuli Vihtorin isän 
ammatista, niinpä hän vastavetona vitsaili, että Vihtorin faija tulee joku päivä viimeistelemään tuon 
sähkökotelon. Tähän Mikko tapaa nauraa ihan katketakseen, että pitää kysyä Hermannilta, jos tämä laittaisi 
tilapäisiksi sähkökoteloiksi keksipurkkeja. Hän vitsailee lisäksi, että varmasti Hermanni sanoisi Jimille; 
helvetti poika! 

 
Verovapaamyynti päättyi heinäkuun alussa. Brand Linen laivat alkoivat poiketa Latvian Liepajassa jonka 
satama on jo valmis. Terminaali vielä puuttuu mutta rakennustyöt ovat pitkällä. 
Nyt Hangon ja Sassnitzin väliset laivat poikkeavat kahdessa satamassa matkan varrella; Liepaja ja Ystad. 
Matka kestää pitempään kuin kilpailijoilla. Brand Linen ideana on tarjota paljon viihdettä sekä rentoutumista 
merimatkan aikana. Jimin ehdottama kirjakauppa on avattu laivojen myymälän nurkkaan.  
Heti kun M/s Jim ja M/s Raymond alkoi poiketa Liepajassa, niin verovapaus jatkui. Tämä ei ilmeisesti ole 
ikuista. Sitten kun Latvia liittyy Euroopan Unioniin, niin silloin verovapaus päättyy jälleen. Silloin Tax Free 
myymälästä voisi tehdä vaikkapa Bordershopin ja myydä tavaraa maahintoja halvemmalla. M/s Vivillä on jo 
rajakauppa, Bordershop.  
 
Palosten lentoyhtiö Palos Aerollakin menee hyvin. Kajaanin ja Östersundin välinen reitti on tullut hyvin 
kannattavaksi, kun näin pohjoisessa on vähän lentoliikennettä. 
 
Jos Brand Linen talous pysyisi voitolla, niin silloin ostettaisiin neljäs laiva, joka tulisi Nynäshamn-Hanko 
reitille M/s Vivin avuksi. Ehkä voitaisiin pidentää reittiä Tallinnaan tai Paldiskiin. 
 
 
 



Heinäkuussa Vivi vaihtoi autoa. Hän osti punaisen urheilumallisen Chevrolet Cameron, joka on oikeastaan 
Einarin idea sillä Vivi ei ole paljoakaan perillä autoista, että minkä merkin kannattaisi ostaa. Einarista tuntuu 
mukavalta oleskella Vivin hovin edustalla, kun pihalla seisoo tällainen punapeltinen vauhtihirmu. Perjantai-
iltaisin he käyvät Kajaanissa tai Iisalmessa elvistelemässä.  
Kun Eva oli nähnyt tyttärensä uuden auton, niin silloin hän alkoi kutsua sitä kaunottareksi. Auto on todella 
upean näköinen. Moni sukevalainen on alkanut kateuksissaan mutista perisuomalaiseen tapaan: ”Perkele, 
menisipä rikki!”  
 
Heinäkuussa Vivi ja Einar päättivät tehdä itämerenristeilyn Brand Linen laivalla ja samalla käydä Berliinissä. 
Vivi ei moneen vuoteen ole tavannut sukulaisiaan äidin puolelta.  
Sassnitzistä he ajoivat uudella autolla Berliiniin. Tämä oli Einarin ensimmäinen Saksan matka. Hän ei osaa 
kovinkaan hyvin saksaa siispä Vivi sai olla tulkkina.  
 
Ruben kertoi, että Ulrika tähtää sairaanhoitajaksi. Siinä sivussa hän pyörittää poikaystävänsä kanssa 
mainostoimisto UK Direktiä sekä vapaa-aikana käy keilaamassa.  

 
Rubenin ja Emilian kaksoset James ja Tina olivat koko ajan Einarin kimpussa koska tämä pelleili heidän 
kanssansa. Einar on aina viihtynyt pikkulasten parissa. Lapsuuskodissa asuessa hän on tottunut 
lapsellisuuksiin, kun isoveli Gunther on usein pelleillyt.  
 
Jamesta ja Tinaa näkyi kiehtovan Einarin valkoinen Brand Line lippalakki. Kun hän oli laittanut lakkinsa 
keittiön työpöydälle ruoka-ajaksi, niin heti James otti lakin ja alkoi pelleillä. Einarilla otti pattiin, kun tuo pentu 
otti hänen rakkaan lakkinsa mutta onnistui kuitenkin peittämään tunteensa. Hän ei iljennyt alkaa riidellä 
yhdestä lippalakista.  
Syönnin jälkeen Vivi kysyi Jamekselta, koska Einar ei oikein osaa saksaa, että haluaisiko hän lippalakin 
omaksi. James huudahti: ”Joo, haluan!” johon Vivi: ”Ole hyvä; pidä hyvää huolta lippiksestä, sillä Brand Line 
on hieno yritys!” ja pöllytti Jameksen pellavapäätä, joka juoksi isänsä luokse ja sanoi innoissaan:  
”Vivi antoi lakin!” Ruben kuiskasi: ”Kuinka sanotaan, kun saa jotain?” James kääntyi Viviin ja Einariin päin ja 
sanoi: ”Danke schön!” johon tämä: ”Bitte, ole hyvä!” Ruben alkoi kaivaa kuvettaan ja sanoi, että kyllä hän voi 
maksaa lippalakin johon Vivi kiirehti sanomaan: ”Nein, Nein, lippalakki voi olla syntymäpäivälahja!” Vivi lisäsi, 
että varustamon varastossa on paljon erilaisia lippalakkeja, jolloin Ruben innostui ja kysyi jos voisi ostaa 
myös itselleen samanlaisen lippalakin, johon Vivi nyökkäsi ja lupasi lähettää postitse enolleen lakin ihan 
ilmaiseksi. Tietenkin kohteliaisuuttaan Ruben olisi maksanut senkin, mutta myös Vivi halusi olla kohtelias ja 
ei suostunut ottaa maksua enoltaan. Tämän hän on oppinut äidiltään. 
 
Vähän myöhemmin Vivi ja Einar nousivat ylös Rubenin valkoiselta nahkasohvalta, jolloin Vivi sanoi, että nyt 
on aika mennä tervehtimään Volkhardia. Johon Ruben sanoi: ”Kummallista kun äijä ei ole pitkään aikaan 
käynyt kylässä, vaikka asuukin samassa kaupungissa!” Einaria haukotutti, kun ei ymmärrä sanaakaan mistä 
hänen ympärillään puhutaan. Hän ymmärsi vain naurut, muttei naurujen syytä. Einar itse mielessään ajatteli, 
että joskus pitänee käydä Vivin kanssa Walesissä ja vitsailla Walesiksi. 
 
Volkhard asuu Berliinin laidalla valkotiilisessä omakotitalossa Pilzstrasse 3:ssa. Talon hän rakensi vuonna 
1992. Hänen keittiössään on ympäri vuoden samat porkkanaverhot koska tämä nuuka avioeron kokenut 
mies ei omista muita verhoja, eikä halua sellaisiin tuhlata viimeisiä pennosiaan. Joka kerta kun Vivi käy 
Volkhardin luona, niin silloin häntä alkaa potuttaa samat verhot, niinpä nyt hän antoi enolleen uudet itse 
tekemät keittiönverhot, joissa on sinisiä Brand Linen B-kirjain logoja valkoisella pohjalla.  
Volkhard ilahtui, kun sai ihan ilmaiseksi kauniit verhot. Kukkaverhoja hän ei missään nimessä haluaisi koska 
on kivenkova maskuliini. Hän on itsepäinen nuuka jörrikkä. Joka kerta kun hänen luonansa käy vieraita niin 
silloin tämä kysyy tarkkaan, että kuinka monta kupillista kahvia kukin juo, ettei tule keitettyä liikaa.  
Volkhard ihasteli uusia verhojaan ja yhtäkkiä hänelle tuli mieleen Veronica, kun katseli varustamon 
mainosverhoja. Hän ei käsitä, että mistä ihmeestä hänelle tuli kyseinen nimi mieleen. Hän ei tunne ketään 
Veronicaa eikä verhoissa ole muita kirjaimia kuin sinisiä B-kirjaimia valkoisella pohjalla.  
 
Jonkin ajan kuluttua Vivi ja Einar palasivat takaisin Rubenin luokse, jossa he yöpyivät. He nukkuivat Rubenin 
ja Emilian makuuhuoneessa ja itse talonväki nukkui olohuoneen sohvalla. Volkhardin luona ei oikein ilkeä 
yöpyä, kun ukko on niin saita.  
 
Rubenista oli todella harmi, kun Einar ei osaa saksaa. He onnistuivat keskustelemaan jonkin verran 
englanniksi ja elekielellä.  Ruben ei ole kovin hyvä englannissa mutta hyvinhän se siitä.  
 
Vivi ja Einar olivat vain muutaman yön Berliinissä ja sitten lähtivät kotimatkalle. Totta kai he kävivät 
Elisabethin luona, joka asuu tätä nykyään palvelutalossa. Hänellä on oma yksityishuone.  
Onneksi Elisabeth osaa ihan kiitettävästi englantia, jotta Einarkin ymmärtäisi.  



Joka päivä Vivi soitteli äidilleen ja kertoi kuulumisista. Kotimatkalla he kävivät Lapinlahdessa tervehtimässä 
Jimiä. Nopeasti Vivi kiintyi veljensä sairaalakavereihin. Ellin kanssa on helppo ystävystyä, kun tämä on 
erittäin sosiaalinen.  
 
Pääkonttorin kellariin Vivi todella perusti Vivi's Designin. Yrityksen perustajina oli Annika Hopeainen ja 
Vivianne Palonen. 
 
Syyskuun 21 päivä Jim täytti 30-vuotta, jolloin hän sai luvan käydä kotona synttärijuhlilla.  
Jim sai syntymäpäivälahjaksi uuden valkoisen BMW:n. Vanhan auton isä oli myynyt lehti-ilmoituksella. Jimin 
uutta autoa ei vielä ole rekisteröity, ettei turhaan tarvitse maksaa veroja. Auto rekisteröidään heti kun Jim 
pääsee sairaalasta. Auto on pysäköity Jimin kartanon edustalle ja on peitelty pressulla. 
 
Eräänä syyskuisena viikonloppuna Vivi ja Einar kävivät Etelä-Suomessa Jokimaan raveissa katsomassa, jos 
siellä olisi halvalla hevosia myytävänä.  
Vivi ihastui valkoiseen mustatäplikkääseen hevoseen, jonka myyjinä olivat kaksi romanimiestä Manne ja 
Asser. Hevosen virallinen omistaja, Manne, kertoi, että hevosen isä on unkarilainen Billy Boy ja äiti on 
ukrainalainen täysverinen Sovjetus. Hän kehui hevosta kova sukuiseksi mutta vielä se ei ole voittanut 
yksiäkään raveja, mutta voitto on vain ajankysymys. Vivistä on ihan yhden tekevää, että onko koni voittanut 
raveja vai ei. Hänelle riittää hevonen kuin hevonen, jolla voi ratsastaa. Hän onnistui tinkimään hevosen 
hinnan melko alas sanomalla, että on aina pitänyt mustalaisista, ja luulee itsekin kuuluvansa heimoon. 
Mannea ja Asseria nauratti todella makeasti, kun Vivi kehuskeli mustalaiskulttuuria taivaisiin. Kaupanpäälle 
he saivat hevosen kuljetuskärryn, jonka kyljessä lukee sinisellä; Manne & Asser. Einar lupasi maalata kärryn 
uudelleen ja kirjoittaa siihen hevosen uuden nimen, jonka vaimo saa päättää. Onneksi Vivin autossa on 
peräkoukku, jotta hevonen saatiin kuljetettua kotiin.  
Autossa kotimatkalla Vivi päätti antaa hevoselle nimeksi Laukko, johon Einar naurahti: ”Nou, ei hyvä nimi… 
olen kuullut, että sellainen hevonen on jo olemassa!” Vivi mietti pitkään uutta nimeä ja lopulta 
keksi: ”Kävisikö sitten nimi Brand-Laukko!” Einar vilkaisi avovaimoaan hymähtäen: ”Okei, se olisi parempi 
nimi!”  Vivi antoi pusun avopuolisonsa karhealle poskelle niin, että auto mutkitteli viitostiellä. Einar rohkeasti 
kysyi: ”Haluatko mennä kanssani naimisiin… ehkä jouluna?” Vivi änkytti: ”Why not, kyllä minä voin mennä 
naimisiin noin seksikkään jätkän kanssa.” Joka aamu Vivi alkoi tehdä pienen ratsastuslenkin Brand-Laukon 
kanssa. 
 
Eräänä lokakuisena päivänä Raymond ja Eva palkkasivat kotiapulaiseksi Santra Puustisen. 
Vivi ja Einar eivät vielä ole löytäneet kotiavustajaa. Vivin hovin piha on jo siistitty, mutta nurmikot ovat vielä 
keskeneräiset. Taloa vastapäätä on valkoinen hevostalli, jonka takana on pieni niitty. Niityn toisella puolen 
valmistuu parhaillaan valkotiilinen loistohuvila. Talon rakennuttaja on pyörätuolissa istuva Reino. Hän on ollut 
moottoripyöräonnettomuudessa ja halvaantunut navasta alaspäin. 
 
Kuun lopulla Vivi ja Einar löysivät hyvän kotiavustajan, joka on eläkkeellä oleva Lempi ja asuu Kajaanissa 
aikuisen yksinhuoltaja tyttärensä kanssa. Lempi on ollut eläkkeellä jo monta vuotta, mutta päätti vielä 
vanhoilla päivillään mennä työelämään, sillä häntä on aina kiehtonut taloushommat. Lempi tulee muun 
muassa tekemään ruokaa, siivoamaan sekä ottamaan vastaan vieraita. Hänen apunansa tulee olemaan 
hänen tyttärensä Anne. Työsuhde alkaa tammikuun alussa. 
 
Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina Eva kävi kertomassa Viville suru-uutisen; tämän ainoa mummi on 
lähtenyt tästä maailmasta. Kun Eva tuli tyttärensä luokse, niin silloin tämä oli kirjastohuoneessa lukemassa 
Der Spiegeliä, jonka isä ja äiti ovat tilanneet. Kun he ovat lukeneet lehden, niin silloin he antavat sen 
tyttärelle, ettei tämä unohtaisi saksaa. Vasta viime aikoina Vivi on alkanut kiinnostua äidinkielestään, ettei se 
unohtuisi sillä hänellähän on sukulaisia Saksassa. 
 
Nyt kun Eva oli kertonut tyttärelleen tämän suru-uutisen, niin silloin Vivin sydän teki melkein voltin kurkussa 
asti. Nyt hänellä ei enää ole yhtään mummia. Pian on edessä Saksan reissu. Äidin lähdettyä Vivi kertoi 
tämän suru-uutisen Einarille, joka luonnollisesti otti osaa suruun.  
 
Totta kai Eva soitti Lapinlahteen ja kertoi pojalleen suru-uutisen. Jiminkin sydän hyppäsi kurkussa asti, kun 
ainoa mummi on poistunut tästä maailmasta. Hän on varma, että mummi pääsi taivaaseen sillä tämä oli 
onnistunut välttelemään syntiä mutta entä minä, onko taivaspaikka evätty neljän murhan takia, vatuloi Jim 
samalla, kun purskahti itkuun. Elli käväisi huoneen ovella ja kysyi: ”Mitä sä pillität?”, johon Jim: ”Juu, mummi 
on kuollut!”. Elli tuli lähemmäksi ja silitteli Jimin pulleita ja pikkukarheita poskia: ”Otan osaa, kyllä se siitä, nyt 
mummisi ei enää tunne kipuja. Mä oon aina lähellä.”. Jim kiihottui ja tunsi, kuinka pippeli alkoi seistä peiton 
alla. Elli kävi hakemassa hoitajan, jotta Jim voisi avautua ammatti-ihmiselle. 
 
 



Hoitajalle Jim avautui huolestaan, että onko taivaspaikka menetetty. Hän itki, ettei halua enää koskaan 
nähdä sitä kauheaa pirua, jonka oli nähnyt helvetin portilla. Hoitaja lohdutti, että kyllä asiat järjestyvät ja 
hänellä on hyvästi aikaa tehdä parannus. Jos ei tee syntiä, niin silloin taivaan portit aukeavat kuin Euroopan 
rajat. Tämä lohdutti Jimiä. Hän alkoi iltaisin sängyssä lukemaan iltarukouksen sekä osallistua Lapinlahden 
sairaalan hartaustilaisuuteen, joka pidetään joka toinen torstai sairaalan kanttiinissa, ala-aulassa. 
Tilaisuuteen osallistuu myös Elli, Mikko sekä Vihtori. Osallistuminen on suositeltavaa, jotta potilas saisi 
sosiaalista harjoittelua, kuten lääkärit ovat sanoneet.  
 
Elisabeth oli kuollessaan 80vuotta eli on ehtinyt nähdä paljon. Yhteiskunta on täysin muuttunut 80 vuodessa.  
Kuollessaan Elisabeth asui palvelutalossa aivan Berliinin keskustassa. Sitä ennen hän asui toisessa 
palvelutalossa, jossa keväällä aloitettiin suurremontti. Juuri remontin takia hän joutui muuttamaan tilapäisesti 
tähän keskustan palvelutaloon.  
Elisabeth Kartoffel kuoli sydänkohtaukseen. Hänen sydämensä oli jo ihan lopussa, joka olikin kestänyt 
paljon. Hänellä on ollut useita sydänkohtauksia, joista on ihmeen kaupalla selvinnyt, ja se voi johtua lujasta 
uskosta Jumalaan. Häntä huolestutti Jimin terveyden tila. Kukaan sukulaisista ei suostunut kertomaan koko 
totuutta itsemurhayrityksestä ja Jim on parhaillaan mielisairaalassa. Kyllä Elisabeth sitä aavisti, sillä hän ei 
sentään ollut mikään pässi. Hän oli elämänsä aikana tavannut niin paljon erilaisia tursakkeita, joista 
emätursake oli Adolf Hitler. 
 
Aikaisin sunnuntaiaamuna, kun palvelutalon hoitaja tuli tavanomaiselle lääkintäkierrokselle, niin silloin hän 
huomasi Elisabethin makaavan sängyssään kivikuolleena punainen pipo päässä ja harmaat rukkaset 
käsissä. Hoitaja sai melkoisen shokin koska on vastavalmistunut. Hän kutsui toiset hoitajat katsomaan 
Elisabethia, jotka yrittivät elvytystä mutta turhaan. Sitten he soittivat Rubenille ja kertoivat suru-uutisen, joka 
puolestaan soitti sisarilleen. 
Elisabeth oli kuluneella viikolla sanonut Rubenille, että hän lähtee pian siihen toiseen kotiin, jota Ruben 
pähkäili pitkään, että mikä ihmeen toinen koti, kunnes hoksasi, että varmasti vanha äitimuori tarkoitti 
taivaankotia.  
Viikolla kun Eva ja Sigfrid olivat soittaneet vanhalle äidilleen, niin silloin tämä tuntui olevan kohtalaisen 
hyvässä kunnossa.  
Lääkärin mukaan kuollessaan Elisabethilla ei ollut mitään suurempia kipuja. Kuollessaan Elisabeth tunsi 
kuinka rinnassa puristi ja happi alkoi loppua. Hän näki edessään tummansinisiin pukutakkeihin pukeutuneita 
parrakkaita miehiä, jotka kysyivät, että onko hän valmis lähtemään, johon Elisabeth vastasi:  
"Jaa, joutaa kai tästä lähteä!”, miehet nyökkäsivät hyväksyvästi, ja sitten vanha Elisabeth ummisti silmänsä 
viimeisen kerran ja näki edessään pitkän tunnelin, jonka päässä oli kaunis kukkaniitty. Vahva voima vei hänet 
suoraan niitylle. Tunnelin puolivälissä näkyi punainen hissinovi jonne Elisabethilla ei ollut pääsyä koska 
vahva voima imaisi hänet suoraan kukkaniitylle, jossa häntä vastassa oli hänen miehensä Emil, joka kuoli 
vuonna 1968. Emilillä oli valkoiset joutsenensiivet selässään, joita Elisabeth kovasti ihmetteli.  
Elisabeth tunsi, kuinka leijui ilmassa eikä enää tuntenut mitään kipuja eikä pyörryttänyt. Ei edes oksettanut. 
Emil sanoi: ”Schwan Schwinge!” Elisabeth kurkisti taakseen ja näki kauniit joutsenensiipensä: ”Oho!” hän 
ihmetteli, kun jaksoi pitkästä aikaa kävellä ilman, että pyörrytti. Emil vastasi hymyillen, ettei täällä paratiisissa 
tunneta kipuja. He kuulivat kaunista linnunlaulua. Sitten Elisabeth halasi miestään ja vitsaili: ”Siivet olivat 
erikoistarjouksessa Liebenhallissa! “, johon Emil hymähti: ”Niinpä tietysti!” Sitten hän huomasi vähän 
kauempana savuavan reiän, jota hän alkoi ihmetellä. Emil kertoi, että se on helvetin hormi, josta ei tarvitse 
välittää. Hormi johtaa suoraan helvettiin, jossa syntisäkit joutuvat seisomaan tulikuumissa laava-altaissa 
katuen pahoja tekojaan. Elisabeth huokaisi helpotuksesta, kun oli onnistunut elää synnittömästi eikä 
menettänytkään taivaspaikkaa. Hän on saapunut paratiisiin ja voi hyvin, mutta hänen omaisensa eivät voi 
kovinkaan hyvin koska he jäivät kaipaamaan tämän hyvyyttä.  
Elisabeth kysyi Pyhä-Pietarilta, että mitä Jim oli tehnyt, kun kaikki vaikenevat. Pitkäpartainen Pietari vastasi, 
että Jim-Adolf oli yrittänyt itsemurhaa ja oli lähellä joutua kadotukseen. Pietari osoitti helvetin hormia. Hän 
sanoi, että nyt Jim voi hyvin ja on mielisairaalassa parantumassa. Ennen itsemurhaa Jim oli ollut mielisairas 
ja tappanut neljä ihmistä mutta saa synnit anteeksi, sanoi Pyhä-Pietari. Elisabeth huokasi helpotuksesta ja 
lupasi auttaa taivaasta käsin Jim-parkaa oikealle tielle.  
 
Einar halasi Viviä ja sanoi, että tämä voi ihan avoimesti kertoa surustaan, jotta tulisi parempi olo. Hänen 
toinen mumminsa äidin puolelta on ajat sitten kuollut.  
He päättivät, että Einar lähtisi Vivin sijasta Elisabethin hautajaisiin, sillä Vivi on estynyt; hän on muutama 
viikko sitten ehtinyt ilmoittautua yksityisyrittäjäinkurssille, joka pidetään Torontossa. Hän olisi halunnut lähteä 
mukaan, muttei mitenkään pystynyt koska kurssi on sitova eikä seuraavasta kurssista ole tietoa, siis oli 
otettava se kurssi, joka oli tarjolla. 
Einar laskee kukkaseppeleen kihlattunsa puolesta Elisabethin haudalle. Kesällä Einar tapasi ensimmäisen 
kerran tämän harmaatukkaisen mummelin. Hautajaiset ovat marraskuun puolivälissä.  
 
 



Raymond ja Eva varasivat kaksi hotellihuonetta Hotel Berlinistä, aivan kaupungin keskustassa koska 
Rubenin luona ei ole tilaa koska on luvassa paljon väkeä kuten Elisabethin sisarukset puolisoineen.  
 
Jim pääsi hautajaislomalle. Hänen terveydentilansa on parantunut eikä enää korvissa humise eikä örisytä, 
kun kuulee puhuttavan Retkusenkoista ja Tuomaksen tapauksesta. Jim jakaa hotellihuoneen vanhempiensa 
kanssa ja Einar saa oman huoneen. Nytkin Jim sai ison nyssykän mielialalääkkeitä. Jim päätti syödä 
lääkkeensä ohjeiden mukaisesti, jotta pönttö tulisi kuntoon ja sitten pääsisi muuttamaan kartanoonsa.  
 
Hautajaiset ovat lauantaipäivänä. Raymond ja Eva lähtivät jo torstaina. Ennen satamaan menoa he hakivat 
pojan Lapinlahdesta.  
Einar lähti samoihin aikoihin ja ajoi suoraan satamaan Chevroletilla. Lokakuun lopulla hän ja Vivi menivät 
kihloihin.   
 
Raymond varasi laivapaikan salanimellä, jotta näkisi kuinka laivan miehistö kohtelee matkustajia. Totta kai 
jotkut tunnistivat hänet ulkonäöltä, muttei hetikään kaikki sillä osa on palkattu työvoimatoimiston kautta. 
Jimistä tuntui mahtavalta, kun nyt on laivanvarustajan poika. Joskus tulevaisuudessa hän tulee perimään 
varustamon.  
 
Perjantaiaamupäivällä he olivat Sassnitzissa josta he ajoivat suorinta tietä Berliiniin, jossa ensin he 
ilmoittautuivat hotelliin. Kun Brandzerit tulivat hotellihuoneeseen, niin silloin televisioruudussa luki; Herzlich 
Willkommen Raymond, Eva und Jim Brandzer! Tietenkin se lämmitti sydäntä, ettei vanha kotimaa ollutkaan 
unohtanut lapsiaan.  
 
Rubenin ja Emilian kaksoset ovat hyvin villejä varsinkin James. Hän ihan koko ajan juoksentelee ja metelöi.  
Tina jatkuvasti hokee kymppiä niin, että Ruben ja Emilia ovat aivan ulalla.  
Kun Raymond ja Eva tulivat, niin silloin kaksosilla oli tuuttinenät ja hassuttelivat. Nyt Jim tapasi heidät ensi 
kerran. Jimiä jännitti, jos Ulrika olisi isänsä luona ja sitten poskia alkaisi kuumottaa. Hänellä on yhä vahvoja 
tunteita serkkujaan kohtaan ja toivoo hartaasti, että vanhemmat unohtaisivat taannoisen jäähyväiskirjeen 
tunnustukset tyttörintamalta. Heti kun keskustelu menee Rubenin perheeseen, niin isä ja äiti alkavat 
kiusoitella poikaansa, että Ulrika on sitten mukava tyttö.  
 
Ruben kertoi vierailleen erään kummallisen asian, joka tapahtui muutamaa päivää ennen Elisabethin pois 
menoa, jolloin hänen pihapuuhunsa ilmestyi tikka, vaikka tavallisesti pihalla ei tapaa esiintyä tikkoja.  
Sigfrid sanoi, ettei tikan näkeminen tarkoita hyvää. Eva puolestaan kertoi, että hänkin oli nähnyt tikan. 
Ilmeisesti tikat ennustivat Elisabethin kuolemaa. Linnut olivat eräänlaisia sanansaattajia.  
Ruben kertoi myös, että viime sunnuntaina, kun soitettiin Elisabethin sielunkelloja, niin juuri silloin pikkulintu 
oli lentänyt avoimesta ovesta sisälle. Ehkä sekin oli Elisabethin sanansaattaja, että nyt hän voi hyvin.  
 
Jimistä tämä kuulosti mielenkiintoiselta. Hän on alkanut enemmän ja enemmän uskoa yliluonnolliseen ja 
uskoo vahvasti, että saa anteeksi itsemurhayrityksen ja koulukavereiden murhat. Sairaalasta hän on 
soittanut Mirjan äidille ja pahoitellut tapahtunutta. Ymmärrettävistä syistä Marianne ei voi antaa anteeksi 
tyttärensä tappajalle ja löi luurin korvaan. Tästä Jim on keskustellut psykiatrien kanssa, että mitä hänen tulee 
tehdä, jotta Mirjan äiti antaisi anteeksi. Psykiatrit kehottivat pysyä kaukana Mirjan sukulaisista ja yrittää 
unohtaa koko juttu. 
Jim on myös itse mielessään pohtinut, että hän voisi käydä Mariannen luona siittämässä uuden Mirjan mutta 
tuskin tämä onnistuisi, ajatteli hän.  
Jim on myös keskustellut asiasta sairaalapastorin kanssa, joka on varma, että Jim luoja on antanut anteeksi 
ja luojahan on suurempi kuin Mirjan äiti. Pastori on huomauttanut, että Jim sai anteeksi silloin kun hän yritti 
itsemurhaa ja sai jatkonajan elämälleen. Tämä lohduttaa Jimiä. Ei olisi ollut mukava joutua pirun kanssa 
kasvotusten, ajatellee Jim.  
 
Rubenin kirjahyllyssä on Ulrikan lakkiaiskuva, jota Jim salaa ihaili. Kylläpä neiti Kartoffelista on tullut kaunis, 
ajatteli Jim-Adolf. 
Jonkin ajan kuluttua Brandzerit lähtivät nukkumaan, jotta hautajaispäivänä olisivat virkeinä. Hotellihuoneen 
minibaariin he eivät koskeneet, koska laivalta he voivat ottaa lainausmerkeissä ilmaiseksi samoja tuotteita, ja 
toiseksi viinojen juonti olisi Elisabethin tahdon vastaista.  

 
Lauantaiaamuna kun he olivat heränneet ja menneet hotellin ruokasaliin aamiaiselle, niin siellä Eva huomasi 
aivan sattumalta Elisabethin sisko Olga Martinin, joka oli miehensä Johanneksen kanssa syömässä 
aamiaista. Hekin olivat samassa hotellissa ja kaiken kukkuraksi vielä samalla käytävällä. Illalla Eva ei 
huomannut Olgaa koska edellisestä tapaamisesta on jo kulunut tasan kaksikymmentävuotta. Martinit asuvat 
Nürnbergissä pienessä omakotitalossa. Johannes on tyylikäs harmaatukkainen vanha herra. Hänen 
vaatetuksensa olisi aikaisemmin herättänyt Jimin mafiakuumeen, muttei enää.  



Nyt Jimistä tuntuu järjettömältä kaikki mafiaelokuvat; miksi elokuvantekijät ihannoivat mafiaromantiikkaa? 
Sama asia, jos suoraan tunnustettaisiin, että rosvous olisi hyväksyttävää. Näin Jim ei ajatellut aikaisemmin. 
Nyt Jim tuntee olonsa kuin uudesti syntyneeksi. Hän ei myöskään ymmärrä merirosvoseikkailuja koska sekin 
on rikollista puuhaa. Ainoa lainvastainen asia, jota hän hyväksyy, on niin kutsuttu warettaminen eli laittomasti 
musiikin ja elokuvien netistä lataaminen. Sitä hän ei voi harrastaa sairaalassa koska siellä se paljastuisi, 
mutta sitten kun hän pääsee kotiin, niin silloin hän aikoo opetella warettamisen aakkoset.  
Gunther ja Einar ovat luvanneet opettaa miten ladataan ilmaiseksi musiikkia ja leffoja. Jimistä waretus ei ole 
rikos eikä syntiä vaan kansalaisoikeutta. Myös Elliä kiehtoo elokuvien warettaminen.  
 
Aamupalan jälkeen he menivät huoneeseen pukeutumaan tummiin hautajaisvaatteisiin.  
Sitten Raymond, Eva ja Jim menivät Rubenin luokse, jotta hautausmaalle osuttaisiin samanaikaisesti.  
Einar menee suoraan hautausmaalle.  
 
Eilen illalla Einar kierteli Berliinin keskustan kaupoissa, kun Brandzerit olivat Rubenin luona sillä hän ei osaa 
kovinkaan hyvin saksaa. Einar osti eräästä seksikaupasta pumpattavan Barbaran sillä hän ja Vivi aikovat 
tehdä kellariin erotiikkahuoneen. 
 
Tänään Berliinissä on tosi kylmää. Onneksi oli lämpimät vaatteet.  
Rubenin luota he menivät Berliinin vanhalle hautausmaalle jonne Evan isä Emil Kartoffel on haudattu. 
Elisabeth pääsee samaan hautaan. Hautaustapa on perinteinen arkkuhautaus koska Elisabeth vierasti 
polttohautausta. Joka kesä, kun Brandzerit kävivät Berliinissä, niin silloin pois lähtiessä Elisabeth itki sydäntä 
särkevästi, että onkohan häntä enää ensi kesällä olemassa. Joka kesä hän sanoi, että hän lähtee 
ensimmäisenä mutta moni muu ehtikin kuolla ennen häntä, joiden joukossa ovat muun muassa Enewald, 
José ja Hilda. Kesällä kuoli Josén veli Martin. Kuolinsyyksi voidaan laittaa viina, sillä hän kaatui 
kännipäissään kotirappusilla ja löi päänsä betoniportaaseen ja sai sisäisiä verenvuotoja. Heti hän ei 
kuitenkaan kuollut vaan sairaalassa, jossa hänet ensin nukutettiin koska oli hyvin rauhaton. Sitten hän 
rauhoittui lopullisesti.  
 
Kun Brandzerit tulivat hautausmaan pysäköintipaikalle, niin siellä oli jo odottamassa kaikki muut 
hautajaisvieraat kuten Rubenin vanhimmat lapset.  
Jimiä lämmitti, kun kätteli rakasta Ulrikaa. Oli aivan pakko antaa pieni halaus. Ulrika hämmästyi, kun 
serkkupoika osasi halata oikein; poski poskea vasten. Tämän Jim on oppinut Elliltä. 
 
Ennen varsinaista siunausta halukkaat saivat käydä kappelinkellarissa katsomassa Elisabethin ruumista, 
joka oli laitettu kauniisti valkoiseen arkkuun. Raymond ja Jim eivät halunneet mennä katsomaan koska he 
haluavat säilyttää elävän muiston. Eva sekä muut sukulaiset kävivät kellarissa jättämässä Elisabethille 
viimeiset hyvästit.  
 
Einar seisoi Raymondin ja Jimin kanssa kellarinovella, kun arkunkansi aukaistiin. Sillä välin, kun Eva oli 
sisariensa kanssa arkun äärellä muistelemassa äitiään, niin silloin Raymond, Jim ja Einar menivät 
lämpimään kappeliin katsomaan kukkakaupan lähettämiä seppeleitä. Ulkona oli todella siankylmä. 
Brandzerien seppelenauhassa luki kultaisin kirjaimin; Lieben die Mutter, die Schwiegermutter und die Oma 
die Erinnerung Eva, Raymond, Jim und Vivi… Jonkin ajan kuluttua arkku kannettiin kappeliin seppeleiden 
keskelle ja sitten alkoi siunaustilaisuus. Jimiltä pääsi itku, kun naispappi kertoi lyhyesti Elisabethin elämästä, 
että hän oli nähnyt molemmat maailmansodat sekä koko 1900-luvun Saksan historian. Jimiä surettaa, kun 
mummo ei ehtinyt elää 2000-luvulle. 
Vähän myöhemmin oli aika mennä alttarille lukemaan muistovärssyn, jonka Raymond päätti lukea koska 
Evaa ja Jimiä itketti niin, ettei lukemisesta olisi tullut mitään. Tietenkin Evaa jännitti kuinka pojan 
mielenterveys kestäisi rankan hautajaiskokemuksen. Hyvinhän se meni. 
Jim mietti itsemielessään, että millaiset olisivat olleet hänen hautajaisensa, jos äiti ei viime hetkellä olisi 
pelastanut hänen henkeään ja kuinka isä ja äiti olisivat päässeet yli hänen kuolemastansa. Siihen ei ole 
vastausta. Heti itsemurhayrityksen jälkeen Jim oli nähnyt painajaisia, että olisi kuollut ja sitten isä olisi tehnyt 
kaikkensa unohtaakseen hänet. Kummallisin painajainen oli se, jossa isä murhasi kaikki serkkutytöt. 
Painajaisissa Jim on nähnyt itsensä helvetin laava-altaassa. Nyt viime aikoina painajaiset ovat jääneet 
vähemmälle, ja hän on nähnyt ihania unia Ellistä, Ulrikasta sekä Jenniferistä. 
 
Brandzerien edessä istui Volkhard naiskaverinsa kanssa. Volkhard olisi halunnut järjestää pienemmät 
hautajaiset kustannussyistä, mutta siihen muut sukulaiset eivät suostuneet koska se olisi ollut Elisabethin 
tahdonvastaista. Volkhard oli supistanut isän muistotilaisuutta, ettei siitä tulisi liian kallista. Siitä Elisabeth ei 
pitänyt ja kielsi Volkhardia järjestämästä hänen hautajaisiansa.  
 
 
 



Lopuksi Elisabethin valkoinen arkku kannettiin haudan lepoon Emilin viereen. 
Kun sukulaiset ja tuttavat olivat laskeneet kukka-asetelmansa hautaan ja pappi oli sanonut muutaman 
sanasen, niin sitten siirryttiin seurakuntatalolle muistotilaisuuteen. Seurakuntatalo sijaitsee Parkbaun 
kaupunginosassa lähellä Bachin omakotialuetta. 
70-luvulla Parkbaussa oli vaikeasti sammutettava kerrostalopalo, joka sai alkunsa pikkupoikien 
tulitikkuleikeistä. Nyt kun Jim näki kyseiset kerrostalot, niin silloin hänelle muistui mieleen kyseinen tulipalo. 
Sitten hänelle muistui mieleen hänen itse aiheuttama maastopalon poikanen. Se tapahtui, kun hän oli 
16vuotias ja paikka oli Münchenin ulkopuolella Josén kesämökin lähistöllä, jolloin hän oli paukutellut 
uudenvuodenpaukkuja, jotka oli jostain syystä jäänyt räjäyttämättä. Isä ja äiti olivat kehottaneet häntä 
paukutella kaikki jäljelle jääneet paukut kesällä 1986 ukinmökillä koska siellä on hyvät olosuhteet sellaiseen. 
Jostain syystä he eivät uskaltaneet paukutella Kainuun korvessa. Yhdestä paukusta tuli levisi kanervikkoon, 
josta kokonainen pajukko syttyi palaamaan, jolloin Jim säikähtäneenä juoksi pyytämään sammutusapua. 
Tietenkin José ärtyi noitumaan, että jo ovat markkinat, kun pennut leikkivät pommeilla. Hän oli todella pahalla 
tuulella, jota hän myöhemmin katui niin paljon, että osti Jimille rippilahjaksi hienon kameran. Onneksi 
metsäpalonpoikanen saatiin itse sammutettua eikä palokuntaa tarvinnut hälyttää.  
Nyt Jim pohti, että ehkä paukutteluvillitys johtui hänen huonosta mielenterveydestänsä. Nyt enää hän ei 
halua paukutella. Ennen kaikkea se on rahan tuhlaamista. 

 
Muistotilaisuudessa syötiin lihakeittoa, jota turhaan Jim pelkäsi kalakeitoksi. Monesti sairaalassa Elli on 
vitsaillut, ettei Jim ole oikea saksalainen, kun ei pidä kalasta. Tämän tyttö oli oppinut terapianvetäjä Villeltä, 
joka oli eräänä päivänä kysynyt Jimiltä, jos hän pitäisi kalastuksesta. Jim oli sanonut rehellisesti, ettei pidä 
kalasta. Tähän Ville oli nauranut persettään repien, ettei Jim ole oikea sakemanni, kun ei pidä kalastuksesta. 
Villen mielestä oikeat saksalaiset ovat hulluja kalan perään. 
 
Syönnin jälkeen Sigfridin tytär Margaret luki serkkunsa Justinan kanssa adressit, joiden joukossa oli muun 
muassa Vivin muistoadressi. Sitten juotiin hautajaiskakkukahvit. Raymondia ja Jimiä vastapäätä istuivat 
Ruben ja Emilia.  Jimin oikealla puolen oli pöydän pääty, jossa oli tyhjä paikka. 
 
Pöydän toisessa päädyssä istui pappi, jonka oikealla puolen istui Uno ja vasemmalla puolella istui Volkhard. 
Jonkin ajan kuluttua Ulrika istahti Jimin puoleiseen pöydänpäätyyn.  
Ulrika on hyvin kaunis neiti, joka vain kaunistuu vanhetessaan. Tämän Jim huomasi ja yhä uudelleen 
rakastui serkkuunsa. 
Raymond kysyi Ulrikalta, että mitä hän tekee tätä nykyään, johon tämä vastasi hyvin lempeällä kohteliaalla 
äänellä: ”Ich... ensi kesällä menen opiskelemaan Ateenaan.” johon Raymond: ”Osaatko kreikkaa?” johon 
Ulrika naurahti, ettei osaa mutta siellä ymmärretään englantia. Jimin oli pakko sanoa jotain, jotta herättäisi 
suosikkiserkkunsa huomion: ”Kreikkalaiset aakkoset ovat erilaiset kuin Saksassa.” johon Ulrika vastasi 
suloisesti hymyillen, että eiköhän niistä selviä. Jim tunsi kiihottuvansa Ulrikan kauneudesta. Jim ajatteli, että 
jopas nyt jotain, kun hän kiihottuu jopa hautajaisissa. Kappelissakin hänen niskaansa kuumotti koska 
suosikkiserkku istui takana. 
 
Jimin sydän löi kiivaasti. Häntä teki mieli päästä painamaan ihonsa Ulrikan ihoa vasten ja suudella tämän 
purppurahuulia mutta sehän ei olisi soveliasta tässä tilanteessa ja toiseksi Jimin kannattaa nyt pitää päänsä 
kylmänä, ettei uudelleen sekoa. Hän sanoi Ulrikalle, että kreikkalaiset aakkoset muistuttavat kyrillisiä 
kirjaimia. Ulrika hymyili oikein suloisesti. Ulrikakin ajatteli, että kylläpä Jim on lutunen, paljon ihanampi kuin 
hänen poikakaverinsa Jesper, jolta ei saa kunnon vastauksia, ajatteli hän. 
 
Opintojensa ohella Ulrika pyörittää mainostoimistoa Jesper Hansenin kanssa. Ulrika on kihloissa mutta alkaa 
kyllästyä jätkään koska tämä ei olekaan hellä ja rakkaudellinen. Nyt hautajaisissa Ulrikan sydäntä ihan 
lämmitti, kun tapasi Jimin pitkästä aikaa. Hänkin heti huomasi serkkupojan voivan erittäin hyvin, poissa on se 
pistävä psykopaattimainen katse. Ulrikaa kiihottaa yhä Jimin mustat paksut viikset ja toivoo, ettei serkku niitä 
ajaisi pois. 
 
Ulrikan veli menee pian armeijan harmaisiin. Pikkusisko on parhaillaan työharjoittelussa Lidlin 
ruokakaupassa, joka sijaitsee tässä Parkbaun kaupunginosassa. Anniella on kevyet silmälasit ja on yhä 
semmoinen pikku ruipelo. Ulrika on hieman tukevampi, muttei kuitenkaan lihava. John Kartoffel on myös 
ruipelomainen pitkäkasvuinen jätkän hujoppi. 
 
Jonkin ajan kuluttua Raymond meni vessaan ja suurin osa hautajaisvieraista alkoi valmistella kotiin lähtöä. 
Jim siirtyi seurakuntasalin ovelle ja hieman filmasi videokamerallaan, jonka vanhemmat olivat ottaneet 
mukaan. 
 
 



Vessassa Raymondia alkoi pyörryttää. Hän istahti vessanpytyn päälle ja yritti hengittää rauhallisesti. Hänelle 
pukkasi kylmähiki ja rojahti vessanlattialle. Muutaman minuutin kuluttua hän virkosi ja pohti mielessään 
unikuvaa, jonka hän oli nähnyt pökerryksissä ollessaan.  
Siinä hän väänsi niskat nurin joltain kauniilta blonditytöltä ja sitten joku iso potkuri löi toisen tytön kappaleiksi. 
Silloin hän virkosi ja nousi istumaan vessanpytyn päälle ja muisteli näitä kummallisia unikuvia. Hän nousi 
pystyyn ja meni seurakuntatalon eteisaulaan odottamaan vaimoaan, joka oli yhä seurakuntasalissa 
muistelemassa äitiään. 
Raymond sanoi Ulrikalle, joka myös oli tullut eteisaulaan, että juuri vessassa oli hetkeksi pökertynyt ja kysyi 
mistä moinen johtuisi. Ulrika kokeili pulssia ranteesta. Ulrika arveli pyörtymisen johtuvan korkeasta 
verenpaineesta ja kehotti ottaa rauhallisesti. Raymond naurahti: ”Heh, minä olen kivenrauhallinen pitää ottaa 
iisisti.” hän ajatteli, että vanhuusko yllättää, mutta tätä hän ei aio sanoa kenellekään, ettei kukaan alkaisi 
hössöttää. 
 
Seurakuntasalin ovella Jim ja Einar filmasi salin tapahtumia. Siellä ei tapahtunut paljoakaan. 
Jim hienovaraisesti filmasi Ulrikaa, jotta myöhemmin voisi ihailla suosikkiserkkuaan. Jim pohtii kuumeisesti, 
että kumpi olisi ihanampi; Ulrika vai Elli? Molemmat ovat ihania ja kauniita tyttöjä. Jimin tunteet rauhoittui, 
kun Ulrika lähti kotiin. Hänellä on valkoinen Toyota. 
 
Vähän myöhemmin muutkin hautajaisvieraat lähtivät. Brandzerit menivät Rubenin luokse ja Einar meni 
kaupungille kiertelemään kauppoihin. 
 
Ruben oli koonnut äitinsä tavarat pahvilaatikoihin, joita sukulaiset nyt innolla penkoivat autotallin perällä. 
Raymond oli olohuoneessa koska häntä ei todellakaan kiinnosta olla läsnä, kun Unon ja Martinin vaimot 
ahneuksissaan penkovat anoppinsa tavaroita. Jim katsoi hetkisen, kun äiti katseli mummin tavaroita. 
Hetkisen kuluttua Raymond käväisi autotallissa vitsailemassa: ”Oletteko kuulleet uudesta laista, että koko 
perintö menisi vävylle?” kaikki purskahtivat nauramaan. Sitten hän palasi takaisin olohuoneeseen katsomaan 
televisiota, jossa pian alkaa musiikkivisailuohjelma, Disc Jury, jota Raymond ja Eva tapaavat seurata kotona 
satelliitin kautta Saksan televisiosta. Tällä kertaa Eva ei jouda katsoa koska hänen pitää auttaa 
perinnönjakamisessa, etteivät veljien vaimot liikaa ahnehtisi.  
Jimkin meni olohuoneeseen katsomaan musiikkivisailua. Pitkään aikaan hän ei ole katsonut saksalaisia tv-
kanavia koska Lapinlahdessa näkyy ainoastaan suomalaiset, yksi virolainen sekä pari ruotsalaista kanavaa. 
Olohuoneessa istuu myös Margaret ja Justina. Heitäkään ei kiinnosta olla penkomassa mummin pölyisiä 
tavaroita. Kaksoset istuvat lattialla television edessä ja katsovat videolta piirrettyjä filmejä eli panttasivat 
televisiota. He olivat niin keskittyneitä, ettei huoneessa muut saanut sanoa mitään. Pian televisiossa alkaisi 
musiikkivisailu mutta se taitaa jäädä katsomasta koska kaksoset ovat vallanneet television. 
Olohuoneessa kaikkien pitää olla hiljaa koska pennut haluavat seurata piirrettyjä.  
Kun Raymond kysyi Justinalta, että mitä tämä tekee tätä nykyään, niin silloin James tokaisi: ”Jetzt, nyt 
vieraat pitää turpansa kiinni!" johon Raymond rykäisi ja naurahti: "Oho, onpas äkäinen Hausherr!” Emilia kävi 
olohuoneessa laittamassa television äänen isommalle, vaikka hänen olisi kuulunut sammuttaa video ja antaa 
pojalle kunnon selkäsauna. Raymond katsoi otsakurtussa Emiliaa ja puisteli päätään: ”Mitä väkeä sitä 
onkaan!”  
 
Samaan aikaan autotallin perällä Eva ja Sigfrid veljineen jakoivat äitinsä tavaroita. Välillä heiltä pääsi naurun 
purskahdus, kun vanhat muistot tulivat esiin. Lapsena Eva ja Sigfrid ovat muun muassa nikkaroineet omat 
puukengät puukalikoista koska isällä oli hyvin varustettu verstas. He ovat myös tehneet puunlastuista 
kiharoita.  
Kyllä he ovat myös tehneet paljon hulluakin kuten luisuneet mäkeä alas tuttavan kuplavolkkarin katolta niin, 
että Sigfrid repi jalkansa verille rekisterikilven reunoista, ja sitten he joutuivat tekemään erilaisia valkoisia 
valheita, että kuinka haavat olivat tulleet.  
Jouluisin he ovat penkoneet joululahjoja, ja kerran eräästä paketista alkoi kuulua itkua, joka tarkoitti sitä, että 
paketti sisälsi ihka oikean umpisilmänuken.  
Kerran kun he olivat tekemässä pahvilaatikosta nukkekotia, niin yhtäkkiä sakset tökkäsivät suoraan Sigfridin 
rintaan niin, että veri oikein suihkusi. Onneksi äiti oli lähellä ja onnistui tyrehdyttämään verenvuodon.  
 
Kun tavarat oli jaettu, niin silloin oli aika mennä tyhjentämään Elisabethin entisen asunnon kellarikomero, 
joka on yhä hänen nimissänsä. Itse asunto on annettu vuokralle naapurissa olevalle hammaslaboratoriolle. 
Vuodenvaihteessa hammaslaboratorio ostaa asunnon ja puhkaisee väliseinän. Asunto on aivan Berliinin 
ydinkeskustassa Norden Strassella lähellä Kurfürstendammia.  
 
Raymond odotteli Volkhardin ja muiden sukulaisten kanssa rappukäytävässä, kun Ruben, Eva ja Sigfrid 
tyhjensivät Elisabethin kellarikomeroa. Jim katsoi vieressä, että mitä kaikkea löytyy mummin varastosta. 
Sieltä löytyi vaikka mitä kuten uskonnollisia kertomuskirjoja, jotka Ulrika oli varannut itselleen koska pitää 
lukemisesta. Tämä kiihotti Jimiä koska hänkin pitää lukemisesta eli paljastui yksi yhteinen harrastus.  



Jim ajatteli, että olisi kiva lueskella Ulrikan kanssa ja välillä suudella. Lapinlahdessa Jim tapaa lukea paljon 
saksalaista dekkarikirjallisuutta. Sairaalakaverit usein vitsailevat, että kyseessä olisi pornokirjoja.  
 
Kellarivarastossa oli hyvin pölyistä ja juuri siksi Evalla ja Rubenilla oli hengityssuojaimet, jotka he saivat 
hammaslaboratoriosta.  
Kun Ruben sanoi, että nyt löytyy astioita, niin heti Unon ja Martinin vaimot juoksivat kellarikomerolle 
katsomaan, että onko ne arvokkaita. Kun Ruben löysi Elisabethin minkkiturkin, niin silloin Unon ja Martinin 
vaimot alkoivat riidellä, että kumpi ottaisi turkin niin silloin Raymond meni väliin sakset ojossa ja leikkasi 
turkin kahtia ja sanoi: ”Bitte meine Damen!” ja antoi molemmille naisille omat turkin puolikkaat. Silloin he 
katsoivat hölmistyneinä, kun hoksasivat, että kuinka lapsellisia olivat olleet, tapella nyt yhdestä turkiksesta.  
Kun kaikki käyttökelpoinen tavara oli jaettu, niin silloin he lähtivät Rubenin luokse keskustelemaan rahojen 
jakamisesta. Sen jälkeen he menevät Volkhardin luokse syömään lihakeiton lopun.  
Jimiä alkoi väsyttää ja halusi hotelliin lepäämään. Isä ja äiti jättivät hänet hotellin ulkopuolelle, jolloin Jim kävi 
lähellä olevasta kioskista ostamassa saksalaisen iltapäivälehden, jota hän lueskeli hotellihuoneessa ja 
samalla katsoi televisiota. 
 
Aamulla Brandzerit ja Einar lähtivät kotimatkalle. Sassnitzissä Brandzerit kävivät Wilman luona kahvilla. 
Wilmasta oli kiva nähdä pitkästä aikaa Jimiä. Hän on aina pitänyt serkkupojastaan. Jimillä on sekalaisia 
tunteita Wilmasta; toisinaan häntä kovasti kiihottaa ja toisinaan iljettää Wilman nynnyys.  
Einar meni suoraan satamaan koska hän ei osaa kovin hyvin saksaa. 
Illalla M/s Raymond lähti kohti Hankoa. Nytkin he matkustivat salanimellä, etteivät työntekijät huomaisi 
työnantajan olevan laivassa. Toimitusjohtaja oli varannut halvimman hytin autokannen alapuolelta, jotta 
näkisi millainen palvelu on siellä päin laivaa. Henkilökunta oli hyvin ystävällinen, vaikka työ näytti 
stressaavalta. Raymond vähän epäili, että ehkä henkilökunta oli tunnistanut hänet. 
Evaa pelotti nukkua vedenrajan alapuolella. Hän ajatteli koko ajan Estoniaa, että kuinka täältä voisi 
pelastautua, jos tulisi vaikkapa tulipalo. Jimiäkin hieman pelotti, mutta pystyi kuitenkin nukkua hyvin, sillä hän 
on aina pitänyt matkustajalaivoista ja nyt saa matkustaa isän omistamalla laivalla. Kaikki seinät, lattiat ja 
kalusteet ovat heidän, ajatteli Jim.  
 
Laivalla oli paljon matkustajia koska siellä esiintyi hyvin tunnettu saksalainen naislaulaja, jonka Helmut oli 
tilannut esiintymään. Tietenkin Raymondista tuntui hyvältä, kun näki matkustajien jonottavan myymälöissä ja 
baareissa. Sehän tarkoittaa rahantuloa. Alkuillasta laivalla oli lapsille tarkoitettu taikurishow, jossa punaiseen 
huppariin pukeutunut taikuri teki ilmapalloista eläinhahmoja. Taikurin palkkauksen takana olivat Ruotsin 
suomalaiset radiomiehet Pete ja Mate. Jimistä he ovat erittäin hauskoja mutta Evaa ärsytti jätkien höpinät, 
semmoista nuorisomaista höpötystä. 
 
Raymond on suunnitellut järjestää Millenniumjuhlat laivalle, jonne hän kutsuisi muun muassa veljiensä 
perheet, Retkutsenkot sekä Brickit. Kun hän oli kertonut suunnitelmistaan Evalle, Jimille ja Einarille, niin 
silloin Einarille tuli kuningasajatus; mennä naimisiin laivalla. Hän aikoo keskustella Vivin kanssa. Hän ei vielä 
aio paljastaa hääsuunnitelmia appivanhemmilleen koska haluaa yllättää heidät.  
 
Aamulla kun laiva oli saapunut Hankoon, niin silloin Einar ajoi suoraan kotiin, kun taas Brandzerit ajoivat 
Lapinlahden kautta jättäen Jimin sairaalaan. Hän kaipasi Elliä niin maan perusteellisesti.  
 
Raymond ja Eva olivat kotona myöhään maanantai-illalla. Einar toi Viville tuliaisiksi runsaasti makeisia, jotka 
tämä laittoi olohuoneen baarikaappiin talteen. Hän aikoo napostella, kun telkkarista tulee jotain 
mielenkiintoista. Salattuja elämiä katsoessa he tapaavat syödä Pringles perunalastuja ja siitä on tullut jo 
perinne. Heti kun alkaa soida Salkkareiden tunnari, niin silloin Einarille tulee Pringlesin himo. 
Vivi kysyi Einarilta, että miten Jim jakselee johon Einar vastasi, että ihan hyvin ja hän huomasi selvästi, 
kuinka Jimin silmät alkoivat loistaa rakkautta heti kun näki Ulrikan. 
 
Kuun lopulla kotiapulainen Lempi kävi tutustumiskäynnillä Vivin hovissa. Hän aloittaa tammikuun alussa. Hän 
saa omanhuoneen kartanon yläkerrasta, ettei tarvitsisi joka aamu herätä turhan aikaisin sillä hän on jo 65-
vuotias ja asuu Kajaanissa. Lempin vastuulle tulee kuulumaan muun muassa aamiaisen, päivällisen, 
illallisen valmistaminen sekä vieraiden vastaanottaminen. Hänen viisissäkymmenissä oleva tytär Anne 
palkattiin siivoojaksi, ettei Lempi rasittuisi liikaa. 
 
Silloin tällöin perjantai-iltaisin Gunther ja Ellen tapaavat tulla Vivin ja Einarin luokse kylään. Gunther on 
ihastunut Vivin hoviin. Hänkin haluaisi samanlaisen talon ja on vähän keskustellut Ellenin kanssa omantalon 
rakentamisesta. Ellen haluaisi omakotitalon Kajaanin Onnelanniemeen. Gunther taasen haluaisi talon lähelle 
veljeään, jotta voisi useammin käydä kylässä. Siitä olisi hyötyä, kun tietokone temppuilisi, sillä Einar on 
varsinainen bittinikkari, oikea hakkeri. 
 



Eräänä päivänä Gunther otti asian esille isänsä kanssa, että haluaisi omakotitalon Vivin hovin lähettyviltä. 
Charles alkoi neuvotella Toivosen raksan kanssa omakotitalon rakentamisesta kartanoiden lähistölle. Alue on 
jo kaavoitettu omakotitaloille ja katu on nimetty Linnuntieksi. Saman kadun varrelle on jo valmistunut Jean-
Sixtenin ja Santran sekä hänen vanhempiensa talot. 
Charles varasi pojalleen tontin alueen läpimenevän Lintulantien varrelta. Lintulantie menee Vivin hovin ja 
pääkonttorin välissä.   
 
Tämä tuleva lähiö tullaan todennäköisesti nimeämään Vattulaksi joka on Raymondin ehdotus sillä vadelma 
on hänen suosikkimarjansa. Pääkonttorin ympärillä on paljon vadelmapensaita, jotka on päätetty säästää. 

 
Jouluaattona Brandzerit kokoontuivat Raymondin hoviin viettämään joulua. Jim sai pitkän jouluvapaan koska 
hänen terveydentilassansa on huomattavaa parantunut. Hautajaismatka oli todellinen tulikoe.  
Totta kai hän kävi omassa kartanossa katselemassa paikkoja. Auto on yhä pois rekisteristä.  
Joululahjat hän vei kartanoonsa, ettei niitä tarvitse viedä sairaalaan, ainoastaan makeiset sekä lukemiset 
hän otti mukaan Lapinlahteen. Totta kai suklaakonvehteja hän tarjosi Ellille, sillä tämä on oikea herkkusuu. 
Elli tykkää kaikenlaisista makeisista paitsi lakritsasta, jota hän inhoaa.  
Jimin pitää palata takaisin Lapinlahteen heti loppiaisten jälkeen.  
 
Charles oli joulupukkina. Raymondin hovista Charles meni Leijonahalliin, jonne hänen perheensä oli 
kokoontunut. Siellä oli Brickin perheen lisäksi Ellenin vanhemmat sekä joitakin perhetuttuja.  
Vivi ja Einar viettivät jouluaattoa kahdesti; ensin Brandzerien parissa ja sitten Lohtajalla. Charles-pukki meni 
samassa kyydissä.  
 
Ivan ja Anni matkustivat Gotlantiin Igorin ja Boelin luokse joulun viettoon. Myös Retkutsenkojen vanhemmat 
olivat koko joulun ja uudenvuoden pyhien ajan Gotlannissa Igorin perheen luona. Igorin ja Boelin omakotitalo 
on todella loistokas, siis pikku Haraldilla on hienot kasvu olosuhteet. 
 
Raymond ja Helmut suunnittelevat hotellin rakentamista Hangon ja Ystadin satamiin. Raymond on jo laatinut 
piirustukset. Toivosen Raksa on luvannut ensisijaisesti työskennellä Brand Linelle ja sitten vasta ottaa 
rakennusprojekteja varustamon ulkopuolelta. Toivosen Raksalla on paljon rakennusprojekteja Vattulan 
alueella, josta on kasvamassa melkoinen lähiö. 
 
Rakennusyhtiön pääomistaja Matti Toivonen on ollut nuoruusvuosina töissä eräässä tukholmalaisessa 
rakennusfirmassa, kunnes pomon kanssa tuli erimielisyyksiä. Samoihin aikoihin hän asui ruotsalaisen 
vaimon sekä kolmen lapsen kanssa kuluneessa rivitalon pätkässä, kunnes kohtalo vei eroon katkeraan, 
koska sattui ihastumaan uudelleen entiseen tyttöystäväänsä ja oli uskoton vaimolleen.  
Edellisestä suhteesta hänellä on kaksoset; tyttö ja poika. Kaksosten synnyttyä tyttöystävä häipyi vähin äänin 
ottaen tytön mukaansa. Poika jäi Matille.  
Matti etsi tyttöystäväänsä kaikkialta mutta turhaan. Vasta kahdenkymmenen vuoden kuluttua kaksoset 
sattumalta tapasivat toisensa ja tietämättään sukulaisuudestaan rakastuivat. Tämä aiheutti melkoisen 
rumban ja pikkuhiljaa Matti löysi entisen tyttöystävänsä. Tämä asui kartanossa, Nackassa, helkutin rikkaan 
leskimiehen luona. He alkoivat salaa tapailla nykyisiltä puolisoiltaan, kunnes entinen tyttöystävä vahingossa 
paljasti erään muotiesityksen yhteydessä, että heillä on salasuhde. Silloin heidän molempien aviopuolisot 
päättivät jättää heidät. Se oli kova pala heille molemmille. Matti ei enää halunnut entistä tyttöystäväänsä 
takaisin, kun tämä oli pettänyt hänet ja nyt vielä paljastanut salasuhteen.  
Tyttöystäväkään ei halua Mattia koska tämä on tavallinen alhaisesti palkattu duunari mutta sen sijaan halusi 
tätä nussia. Avioeron jälkeen Matti pääsi töihin erääseen toiseen rakennusfirmaan, joka sai 
rakennusprojektin Bahrainista. Sinne hän muutti avioliitossa syntyneen Stina-tyttären kanssa, kun myös 
tämä kyllästyi Tukholman hullunmyllyyn. Hän on aina ollut isän tyttö ja aloitti rakennusfirmassa 
kahvivastuullisena eli kahvinkeittäjänä.  
Kun tämä rakennusprojekti oli ohi, niin silloin Matti ja Stina eivät enää halunneet takaisin Tukholmaan.  
He päättivät muuttaa Tampereelle, jossa asuu Matin vanhemmat, Esa ja Sirkka. Tampereella hän perusti 
Toivosen Raksa Oy:n, ja Stinasta tuli isän sihteeri. Stina meni suomen kielen kurssille, kun on 
umpiruotsalainen. Stina on tänään 20vuotias ja osaa ihan kiitettävästi suomea. Matillakin oli 
suomenkielentaito ruostunut mutta vähitellen oppi uudelleen äidinkielensä.  
Nyt Stina omistaa isän rakennusfirmasta puolet ja on varatoimitusjohtajana. Hän on päättänyt seurata isän 
jalanjälkiä, mutta ei kuitenkaan aio ruveta leikkimään rakkauden kanssa, ettei kävisi kuin isälle että joutuisi 
taas vaihtamaan elinympäristöä.  
 
Joskus Stina Toivonen on katsellut ihailevasti Einaria mutta tämähän on jo kihloissa. Hän ihailee myös Jean-
Sixteniä ja kaiken kukkuraksi tämä on ruotsalainen mutta Jean-Sixtenkin on jo varattu. 
Matti ja Stina ovat päättäneet olla ottamatta enää yhteyttä Tukholmaan. He eivät edes tiedä mitä siellä 
parhaillaan tapahtuu ja mitä Matin muut lapset touhuavat. Heidän mielestänsä touhutkoon mitä lystäävät, 



kunhan vaan eivät löytäisi heitä.  
Matti on sanonut tyttärelleen, että tämä saa käydä Tukholmassa tapaamassa sisaruksiaan, jos haluaa, mutta 
sitä hän ei halua. Täällä Suomessa on ihanan rauhallista; isän, mummin ja ukin seurassa.  
 
Parhaillaan Esa ja Sirkka on rakentamassa omakotitaloa Vattulan alueelle, aivan pääkonttorin lähettyville. He 
ovat huomanneet, että Tampereen ympäristössä on samanniminen alue. Voi olla, että Vattuloita on 
useampiakin. 
Matti ja Stina asuvat pääkonttorin lähettyvillä, pienessä omakotitalossa. Esan ja Sirkan tuleva talo sijaitsee 
naapuritontilla. Jonkin matkan päähän on äskettäin valmistunut poliisiasema koska Vattulasta on pitkämatka 
Iisalmeen ja Kajaaniin. Tosin Sukevalla on myös poliisiasema vankilan yhteydessä, mutta totta kai pitää olla 
poliisilaitos myös tässä uudessa kasvavassa lähiössä. 
Vattulan poliisitalon takana oleva metsä aiotaan säilyttää koska siellä on paljon vadelmapensaita. Metsikön 
taakse tullaan rakentamaan kerrostaloalue.  
Vattulan lähiöstä on tarkoitus tehdä niin ekologinen kuin mahdollista. Suomen kokeilu yhdyskunta, jossa 
voitaisiin kokeilla eri yhteiskuntamalleja sekä säännöksiä. Ehkä myöhemmin voitaisiin antaa kuntaoikeudet ja 
tehdä siitä kokeilukunta, jossa testattaisiin yksityisvoimin pyöritettävää kuntarakennetta, kuten lääninhallitus 
on vatuloinut.  
 
Myös Esa ja Sirkka Toivonen ovat osallisina Toivosen Raksassa. Esakin on ammatiltaan rakennusmies.  
70-luvun alussa, kun Matti vielä asui lapsuuskodissaan, Tukholmassa, niin silloin Esa vaati poikaansa 
opiskelemaan rakennusmieheksi, mutta opinnot jäivät kesken lemmenseikkailun takia. Ensimmäinen 
tyttöystävä flirttaili ja onnistui viettelemään Toivosen pojan.  
Esa ei oikein pitänyt siitä, että poika seurusteli tytön hupakon kanssa. Vanhemmat väsyivät katsomaan 
poikansa itsepäistä kuhertelua ja muuttivat Tampereelle jättäen pojan tytön kanssa kahdestaan Tukholman 
vilinään, kun tämä ei kuunnellut isän viisaita neuvoja. Sitten tyttö tuli raskaaksi ja synnytti kaksoset.  
Miltei heti synnytyksen jälkeen nainen otti tytön mukaansa ja pakeni rikkaan leskimiehen luokse, jolle väitti 
tulleensa pahoinpidellyksi eikä kahteenkymmeneen vuoteen ottanut minkäänlaista yhteyttä Mattiin.  
Monta vuotta Matti ihmetteli itse mielessään, että minne nainen oli mennyt tyttären kanssa. Siinä sivussa hän 
meni naimisiin göteborgilaisen sairaanhoitajan kanssa. Heille syntyi kaksi lasta, joista yksi on Stina. 
Kaksikymmentävuotta entinen tyttöystävä ja Matti elivät eri maailmoissa, kunnes kaksoset aivan sattumalta 
tapasivat ja tietämättään sukulaisuudestaan rakastuivat. Vähitellen Matti sai selville entisen tyttöystävän 
asuinpaikan ja sitten alkoi todellinen hullunmylly, joka johti avioliittojen tuhoon.  
 
Nyt Matti elää rauhallista yrittäjäelämää eikä halua enää naimisiin. Esa on talouspäällikkönä ja Sirkka on 
henkilöstöpäällikkönä. Toivosen Raksa Oy on oikea perheyritys kuten Brand Linekin.  
Viime vuonna, kun Brand Linen pääkonttori valmistui, niin silloin Toivosen Raksa muutti varustamon 
pääkonttorin neljänteen kerrokseen ja samalla palkkasi paljon työttömiä rakennusmiehiä sekä 
konttorihenkilökuntaa.  
 
Jennifer Brandzer on suunnitellut aloittavansa Brand Linen laivalla baariapulaisena ja samalla voisi pitää 
baarissa taidenäyttelyitä. Vuodenajoittain vaihtuvat taulut, kuten Jennifer on sanonut isälleen. Arthuristakin 
olisi hyvä, jos nuorimmainen aloittaisi veljiensä yrityksessä. Hän itsekin haluaisi ostaa varustamon osakkeita, 
mutta kuitenkin on viisainta pysytellä yrityksen ulkopuolella koska hänhän on ammatiltaan poliitikko. Jos hän 
olisi osallisena Brand Linessä, niin aivan varmasti tutkivat journalistit olisivat haukkumassa jääviksi. 
 
Vuosituhannenvaihteessa Vivi ja Einar menivät naimisiin. Vihkiminen oli Kajaanin kirkossa ja itse hääjuhla 
pidettiin laivan sijasta Brand Linen pääkonttorin Käy sisään ravintolassa. 
Ravintolan omistaa Ivan ja Anni Retkutsenko. Ravintolaan on palkattu kaksi naispuolista kokkia; Lotta ja 
Ankki. Lisäksi siellä tulee olemaan työharjoittelijoita, jotta kustannukset pysyisivät aisoissa ja samalla nuoriso 
saisi työkokemusta.  
 
Hääjuhlat oli tarkoitus järjestää laivalle mutta oli pakko tehtävä pieni muutos, koska laivoilla oli paljon 
millennium-matkustajia eikä liikennettä kannattanut perua yksien häiden takia. Silloinhan olisi menetetty 
monta maksavaa matkustajaa kilpailijoille.  
Kyllä Käy sisään ravintola on hieno hääjuhlien pitopaikka. Ravintolan salin yhteydessä on pienempi VIP-
ruokasali, jossa hääpari istui lähimpien sukulaisten kanssa, kun taas muut häävieraat istuivat isossa 
ravintolasalissa, joka on L-kirjaimen muotoinen. Ravintolan keittiö on melko ahdas mutta pääasiahan on, että 
siellä sopii kokkaamaan.  
 
Häävieraina olivat muun muassa Brandzerit, Gunther ja Ellen, Charles ja Agatha, Teräset sekä Retkutsenkot 
puolisoineen. Tietenkin Matti Toivonen ja Stina sekä Esa ja Sirkka Toivonen osallistuivat hääjuhliin. Jim sai 
olla kotona koko joulun- ja uudenvuodenpyhät. 
 



 
Saksassa asuvat Brandzerit ja Kartoffelit eivät päässeet tulemaan koska heillä oli millennium-juhlia. 
Kartoffelit ja Saksassa asuvat Brandzerit eivät tunne Retkutsenkoja. Helmut on ainoa, joka pintapuolisin 
tuntee Igorin ja Ivanin, mutta Arthurille ja Karinalle ukot ovat ventovieraita.  
 
Helmutin perhe vietti vuosituhannen vaihtumista Sassnitzin terminaalissa ja Arthurin perhe oli baijerilaisen 
kansantanssinryhmän juhlissa.  
Ruben ja Emilia eivät voineet juhlia pienten lasten takia. Volkhard juhli naisystävänsä kanssa hyvin nuukasti.  
Ulrika ja hänen kihlattunsa Jesper Hansen juhlivat kahden kesken. He ovat päättäneet myydä 
mainostoimiston pohjoisruotsalaiselle mainostoimisto Kronokselle koska Ulrikalla ei ole aikaa yritykselle 
opintojensa takia. Jesperinkin kiinnostus on lopahtanut. Ulrika vatuloi kuumeisesti, että olisiko sittenkään 
Jesper se oikea. Ihan kiva jätkä, mutta tämä on huono lohduttamisessa eikä tältä oikein saa hellyyttä. Koko 
ajan jätkä on omissa ajatuksissaan ja sitten yhtäkkiä, viime hetkellä, keksii yllätyksiä niin, että tämä stressaa 
tyttöystävää. Ulrikan mielessä pyörii jatkuvasti Jim-Adolf serkku. 
 
Raymond, Eva ja Jim antoivat Viville ja Einarille häälahjaksi jäätelökoneen. Charles ja Agatha antoivat 
häälahjaksi sivusta ladattavan pyykkikoneen. Kun pappi oli nähnyt pesukoneen, niin silloin hän vitsaili, että 
lestadiolaiset pitävät tuota mallia syntisenä koska alusvaatteet näkyvät, johon Einar naurahti: ”Mutta, mehän 
ei olla mitään lestadiolaisia… ja alusvaatteet ovat parasta mitä tiedämme!” Papilta pääsi räkänauru.  
Gunther ja Ellen antoivat häälahjaksi pölynimurin. Paketin avattuaan Einar hihkaisi englanniksi:  
”Yeah, nyt imee!” Vivin kasvoille nousi puna ja kuiskasi: ”Älä puhu seksistä, Pliis!” johon Einar: ”Miten niin 
seksistä? Puhun pölynimurista!” johon Vivi: ”Tunnen sinut, ukko!” ja alkoi kutitella tuoretta aviomiestään 
kainalosta. Vieressä Jim filmasi videolle, kun sisko ja Einar hassuttelivat. Jim pohti itsemielessään, että ehkä 
Ellistä voisi tulla hänen vaimonsa mutta ensin pitää tutkailla asiaa. Ehkä sitten kun olemme päässeet 
mielisairaalasta, ajatteli hän.   
 
Kun tuli häävalssin aika, niin silloin Einarin sormi meni suuhun koska hän ei osaa tanssia, vaikka onkin 
käynyt monesti Vivin kanssa Naapurinvaaralla. Nyt olisi hyvä osata tanssia virheettömästi koska onhan 
kyseessä häät. Vivikään ei ole mikään tanssimestaritar mutta osaa muutaman askeleen valssia. Hän 
kuiskasi Einarille, että tämä vain seuraisi hiipien perässä, muttei kuitenkaan liioitellun hitaasti. Einar piteli 
toisessa kädessään kukkakimppua ja toinen käsi oli Vivin niskan takana. Einar oli jäykkä kuin tönkkösuolattu 
muikku. Häävalssi meni ihan hyvin. Eva ja Raymond ihmettelivät, että missä ihmeessä tyttö on oppinut 
tanssimaan. Samaa ihmettelivät myös Einarin vanhemmat.  
Tästä päivästä lähtien Einar Brick on osa Brandzerin miljonäärisukua. Kyllä Brickit ovat äveriäitä, muttei 
kuitenkaan monimiljonäärejä vaan ylempää keskiluokkaa. 
 
Ellen Rooster on toden teolla innostunut vaatteiden suunnittelusta. Oikeastaan Vivi houkutteli hänet 
osalliseksi Vivi's designiin, jolla on tilat Brand Linen pääkonttorin kellarissa, itäisen siivekkeen alapuolella. 
Vivi osti neljä ompelukonetta, joissa on paljon hienouksia. Hänen ja Ellenin lisäksi palkkalistoilla on Vivin 
vanhoja koulututtuja.  
Vivillä on suunnitelmissa avata tytäryhtiö Kanadaan, joka tulisi markkinoimaan yrityksen valmistamia ja 
suunnittelemia vaatteita Amerikan markkinoille.  
Marraskuussa, hautajaisten aikoihin, hän oli yksityisyrittäjäinkurssilla Torontossa, jolloin hän vuokrasi 
firmalleen toimitilat Toronton esikaupunkialueelta. Vieressä on ruotsalainen elektroniikkafirma Bifas.  
Vivi´s Designin tytäryhtiötä tulee ensi kesästä lähtien johtamaan vaaleatukkainen, paksuhuulinen Marit 
Blodbarm, joka on kotoisin Ruotsin Häggenåsista. Hänet Vivi tapasi Oulun yritysmessuilla.  
 
Marit on musikaalinen ja suunnittelee levyttämistä. Ehkä Torontossa siihen olisi hyvä tilaisuus ja samalla 
Vivi’s Designin tytäryhtiö saisi positiivista julkisuutta. Marit on luvannut tehdä firmalle mainoskappaleita, jotka 
soisivat muotinäytöksissä.  
 
Ellen ja Annika johtavat Vivi’s Designia sillä välin, kun Vivi on Torontossa. Tytäryhtiön nimeksi tulee Brandtex. 
Vivillä on jo suuria suunnitelmia.  
Sillä välin, kun Vivi on Kanadassa, niin Einar hoitaa Vivi’s Designin talousasiat. Hänellä on myös oman 
kuntosalin johtaminen, jota hän pyörittää Antin kanssa.  
Antti Koistinen on kuntosalin päällikkö. Kuntosalilla työskentelee myös Toni Peltonen, joka on miesten 
koulututtu. Einar on antanut Antille ja Tonille vapaat kädet mutta vain yhdellä ehdolla; sinne ei tuoda mitään 
kiellettyjä aineita. Jos Antti näkisi dopingia, niin heti pitää antaa sellaiselle kehonrakentajalle porttikielto ja 
ilmoittaa poliisille, ettei salin maine menisi. 
 
Marraskuussa Vivin hovia vastapäätä, pienen niityn taakse, alettiin rakentaa huvilaa nimeltä Villa Reino, 
jonka rakennuttaja on pyörätuolissa istuva Reino Lehtola. Muutama vuosi sitten hän oli pahassa 
moottoripyöräonnettomuudessa ja vammautui vyötäröstä alaspäin.  



Huvila hanke on hänelle eräänlainen lohtu siitä, ettei hän enää koskaan voi ajaa moottoripyörällä. Talossa 
hän voisi keskittyä muun muassa omaelämänkerran kirjoittamiseen, sillä Reinolla on värikäs elämä. Hän on 
ollut jäsenenä moottoripyöräkerho MC Mustalaisessa.  Heti moottoripyöräonnettomuuden jälkeen Reijo erosi 
moottoripyöräkerhosta, kun jäsenyydestä ei ollut enää hyötyä. Kuten moottoripyöräkerhon nimestä voi 
päätellä, Reinolla on romaniverta. Reino on hyvin humoristinen ja häntä naurattaa romanivitsit kuten 
Pulttiboisin Manne kaskut. Toisaalta hänellä on tiukkapipon kujeita mutta yrittää kaikkensa päästä eroon 
tiukkapitoisuudesta ja senpä vuoksi suosii löysiä lippalakkeja.  
 
Raymondilla ja Helmutilla ei ole aavistustakaan, että Ruotsin Häggenåsissa asuu kivenkova liikemies, 
Anders Brasa, joka on päättänyt tilaisuuden tullen ostaa kaikki Brand Linen ja Palos Aeron osakkeet mutta 
ensin hän aikoo keskittyä oman yrityksen perustamiseen. Äijällä on vastarakennettu ökykartano Häggenåsin 
pohjoispuolella. Lähistölle hän on perustamassa halpahallia nimeltä Maxi Magasinet.  
 
https://tarinasaitti.webnode.fi/brandzer-sarja/  
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