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Vattulan kunnantalolla on tavanomainen kunnanvaltuustonkokous. Kukaan ei osaa aavistaakaan, että kuinka 
se päättyisi.
Kello on vähän yli kahdeksan illalla ja kokous on pitkittynyt koska perussuomalainen puolue vastustavat 
shiiamuslimien moskeijan rakennusluvan myöntämistä Jumila pienteollisuusalueelle. Juuri moskeijan 
rakennusluvan päättämisen tähden paikalla on runsaasti lehdistöä sekä uteliaita kuntalaisia. 
Perussuomalaiskunnanvaltuutetut ovat korva tarkkana, ettei vain heitä vedettäisiin höplästä. He ovat 
huomattavassa vähemmistössä koska muut puolueet ovat päättäneet olla välittämättä tästä sinivalkoisesta 
populistipuolueesta, jonka kukoistuskausi oli Vennamon aikaan. Viime vaaleissa puolue on kokenut vasta 
jytkyn. Vaikuttaa siltä, että nyt on jytkyt jytkytetty.

Sessiosalin ulkopuolella seisoo puolinukuksissa vartioliike Turvatumin vahti. Häntä nukuttaa koska kokous 
etenee hyvin verkkaisesti vaikkakin käsittelyssä on suuria tunteita. Juuri sen tähden vartijaa tarvitaan jos 
joltain kunnallispoliitikolta palaisi käämit ja alkaisi reuhaamaan. Kunnantalon muut tilat on suljettu yleisöltä. 
Ainoastaan sessiosaliin ihmiset pääsevät vapaasti sisään ja ulos, muttei kuitenkaan talon muihin tiloihin. 
Kerran tämä vaaleanruskea siilitukkainen vartija Reino oli erehtynyt lukitsemaan ulko-oven ja siitä nousi 
melkoinen häly koska yleisöllä tulee olla pääsy valtuuston kokouksiin. Silloin kokouksen uusiminen oli hyvin 
lähellä mutta onneksi silloin ei tehty mitään suurempia päätöksiä kuin päätettiin rakentaa Vattupuistoon 
Kummelit tv-sarjaan pohjautuva teemaleikkikenttä.

Hetkisen kuluttua Reino Murtsikka havahtuu kun sisään astuu päättäväisin askelin siisteihin tummansinisiin 
pukutakkeihin pukeutuneita miehiä, joilla on mukana rynnäkkökiväärit. He komentavat Reinon seinää vasten 
ja käskevät kädet niskan taakse. Yksi miehistä jää vahtimaan Reinoa kun toiset astuvat sisälle sessiosaliin.
Ensimmäisenä saliin astuu mustaviiksinen mies, jolla on musta taaksepäin kammattu rasvistukka. Hän on 
pukeutunut tummansiniseen kapteenin takkiin. Hän kävelee suorinta tietä mustatukkaisen nuoren 
chileläisnaisen luokse. Nainen edustaa vasemmistoliittoa. Hän on kasvanut pohjoissuomalaisessa 
Vattulassa. Hän on kansanedustajana eduskunnassa. Kapteenitakkimies alkaa laulaa Rosalita -laulua koska 
se on naisen nimi. Rynnäkkökiväärimiehet laittavat matkapuhelimen musiikkisoittimen päälle, josta alkaa 
kuulumaan saman kappaleen karaokeversio. He painavat lähimmän mikrofonin päälle ja asettavat 
matkapuhelimen mikrofonin viereen jotta kaikki kuulisivat kyseisen kappaleen. Kaikki salissa olleet katsovat 
huuli pyöreänä, että mitä ihmettä on tapahtumassa. Monella käy mielessä, että kyseessä olisi jokin 
polttarijuttu tai vastaava mutta Rosalitahan on jo naimisissa.
Kapteenitakkimies alkoi halata ja suukotella Rosalitaa, jonka vieressä istuva parrakas mies yrittää irrottaa 
miehen otetta puoluetoveristaan mutta silloin yksi rynnäkkökiväärimiehistä tönäisee parrakkaan miehen 
etäämmäksi. Kapteenitakkimies ottaa rautais-otteella vastaan rimpuilevan Rosalitan syliinsä ja lähtee 
kantamaan naista kohti ulko-ovea. Nainen takoo miehen selkää mutta aivan turhaan, sillä hänen takkinsa 
alla on luodinkestävät liivit. Mies kantaa sätkivän naisen mustan Mersun takapenkille ja itse asettuu istumaan 
hänen viereen pidellen lujasti naisen käsivarresta. Rynnäkkökiväärimiehet juoksevat kapteenitakkimiehen 
perässä autoon ja sitten Reinoa vartioinut mies juoksee ulos ja asettuu istumaan apumiehen puolelle, jolloin 
auto lähtee renkaat ulvoen liikkeelle. Autossa kapteenitakkimies painaa nukutusaineella käsitellyt rätin 
naisen nenää vasten, jolloin tämä nukahtaa välittömästi. Sitten hän laittaa keltaisen huivin naisen silmien 
eteen, ettei tämä näkisi herättyään mitä ympärillä tapahtuu. Auto ajaa huimaa vauhtia kohti E63 tietä. 

Heti miesten lähdettyä Reino soittaa poliisit. Sessiosalissa sekä sen ulkopuolella on melkoinen säpinä kun 
tiedotusvälineet haastattelevat kunnallispoliitikoita sekä muita paikalla olioita. Perussuomalaiset vain hokevat 
radioreporttereiden keltaisiin pallopäisiin mikrofoneihin: ”Tätähän me olemme kaikki nämä vuodet 
toitottaneet, ettei monikulttuurisesta yhteiskunnasta ole mitään hyötyä, kun kaikenmaailman mutiaiset 
riehuvat miten sattuu!”

Poliisi saapuu nopeasti paikalle koska Vattulan poliisitalo on kunnantalon takana mutta hälytys tuli myöhään.
Poliisiautojen jälkeen paikalle saapuu ruskeaviiksinen kaljupäinen rikostutkija J-O Kasa Helsingistä asti, 
jonka viikset sojottavat pystyssä heti kun Reino mainitsee kapteenitakkimiehen tuntomerkit.

Sukevan ja Iisalmen välillä olevalla levähdyspaikalla rynnäkkömiehet vaihtavat autoa. He siirtyvät valkoiseen 
Bemariin. Kapteenitakkinen mies änkyttää kumppaneilleen, että he sytyttäisivät entisen auton tuleen mutta 
kumppanit vain nauravat: ”Et kai sä oo mikään pyromaani?” ja työntää miehen Bemarin takapenkille 
nukkuvan Rosalitan seuraksi ja pyytää autonavaimet, sillä kapteenitakkimies omistaa kyseisen auton. 
He eivät anna hänen ajaa koska tämä on aivan liian stressaantunut.

Noin puolentunnin kuluttua poliisit löytävät Mersun. Autosta ei löydy yhtään sormenjälkeä sillä miehillä on 
käsissään ruskeat nahkahanskat. Takapenkiltä löytyy ainoastaan Rosalitan hiuskiehkura, joka tarkoittaa 
tietenkin, että ollaan oikeilla jäljillä.



Rynnäkkömiehet ajavat tuhatta ja sataa Iisalmeen, josta he kääntyvät Nurmekselle päin. Puolivälissä he 
kääntyvät eräälle metsätielle jossa he pysähtyvät. Kapteenitakkimies poistaa huivin heräilevän naisen silmiltä 
ja kuiskaa hiljaa tämän korvaan huonolla suomenkielellä: "Minä rakastaa sinua!" johon Rosalita: 
"Senkin perverssi sika!" ja sylkäisee miestä päin kasvoja, jolloin mies halaa naista kovemmin: 
"Oi miten romanttista, minä olin myös kova sylkemään kouluaikaan opettajien päälle ja meillä on samanlaiset 
kujeet." Rosalita yrittää rimpuilla vapaaksi, muttei jaksanut irrottautua miehen rautais-otteesta. 
Nainen kysyy pelokkaalla äänellä: "Mitä te oikein haluatte?" johon mies änkyttää monotonisella äänellä: 
"Mi… minä haluaa pillua!" Johon Rosalita: "Mutta minä en halua! Päästä irti, perverssi sika!" mies alkaa 
nauraa hirnua: ”Minä en ole sika vaan olen tavallinen heteroseksuaalinen pukki!” Yksi miehistä ottaa esiin 
nukutuspiikin ja pistää sen naisen takapuoleen, jolloin tämä nukahtaa mustaviiksisen miehen kainaloon. 
Sitten he jatkavat matkaa kohti Nurmesta. Kapteenitakkimies käskee kumppaneita virittää autoradion Radio 
Rexin taajuudelle koska ollaan menossa kohti Pohjois-Karjalan pohjoisosaa.

Noin tunnin kuluttua he saapuvat Nurmekselle, jossa he ajavat Bomban karjalaiskylään. He vuokraavat 
pienen karjalaistyylisen hirsimökin läheltä ravintolarakennusta. Kapteenitakkinen mies kantaa Rosalitan 
mökkiin ja sitten laittaa siellä Radio Rexin päälle.

Jonkin ajan päästä nainen alkaa heräillä ja ihmettelee, että mihin on joutunut. Mies silittelee hänen mustaa 
suoraa tukkaa ja alkaa jutella pehmeällä mutta monotonisella äänellään: ”Kaikki on hyvin… meistä tulee 
hyvä pari.” Nainen on vielä unenpöperössä ja hokee aviomiehensä sukunimeä: ”Querido Dino… Dino!”, 
johon mies: ”Kuka vitun Dino? Luuletko, etten osaa espanjaa, sillä minun ukkivainaa on lähtöisin 
Espanjasta!” Nainen heräsi kokonaan ja nousi istumaan sängynlaidalle ja sanoi: ”Se on mun aviomies, joka 
tulee antamaan sulle turpiin kun saa tietää, mitä sä oot mulle tehnyt ja meillä on kuule hyvät yhteydet 
vasemmistoanarkistipiireihin, jotka tekevät sun elämäsi vaikeaksi ja saat olla saakelin varma!” Mies alkoi 
nauraa räkättää johon nainen: ”Naura sinä vaan mutta pian hymysi hyytyy kun poliisit tai anarkistit saavat 
sinut kiinni tai sitten he molemmat.” johon kapteenitakkimies: "Kuule, Dino on jättänyt sinut ja nyt minä olen 
sinun miehesi!" Rosalita katseli mustaviiksisen miehen kasvoja, jotka ovat kieltämättä melko seksikkäät 
mutta Rosalita on päättänyt olla uskollinen José Dinolle, ja kysyi rauhallisella äänellä: ”Miks sä kidnappasit 
minut?” mies alkoi änkyttää: "Koska olen tuntenut jo monta vuotta vetoa sinuun ja nyt vihdoinkin päätin 
hakea sinut omakseni!" ja vetäisi sormuksen Rosalitan sormesta ja laittoi sen omaan taskuunsa ja tilalle 
laittoi toisen sormuksen, jossa on kaiverrus: Jim-Adolf & Rosalita. 

Miehen nimi on Jim-Adolf ja ollut jo monta vuotta naimisissa keskivaalean Ulrika serkun kanssa. He aloittivat 
suhteen heti kun Jim-Adolf oli päässyt mielisairaalasta. 
Viime aikoina Jim-Adolf on kavereidensa kanssa haaveillut vasemmistoliiton ääniharava Rosalita Dinosta. 
Kavereista kaksi ovat Jim-Adolfin mielisairaalassa tapaamat Mikko ja Vihtori. Kolmas heistä on 
punatukkainen Matias Joonala. He päättivät tehdä Jim-Adolfin iloiseksi ja auttaa naisenryöstössä. 

Hirsimökissä Rosalita pomppaa pystyyn ja ryntää ovelle ja riuhtaisee auki. Silloin hän pysähtyy katselemaan 
ihmeissään ympärilleen, että mihin kummaan hänet on viety. Aluksi hän epäili joutuneensa Venäjän 
Karjalaan kunnes huomasi Bomba-talon seinässä suomenkielisen kirjoituksen; Ravintola. 
Jim-Adolf kietoo käsivartensa Rosalitan kaulalle ja sanoo lempeällä äänellä, että nyt aloitetaan uusi elämä. 
Rosalita toistaa, että hänellä on jo mies ja on kaiken lisäksi kunnanvaltuutettu johon Jim: ”Vasemmistoliitto ei 
ole hyväksi noin kauniille naiselle. Minä, Mikko, Vihtori ja Matias suojelemme sinua natseilta ja muilta 
hulluilta.” Rosalita lyö Jim-Adolfia leukaan ja potkaisee munille johon tämä naurahtaa: "Kylläpä olet vahva! 
Tule tyttö Jim-Adolin kelkkaan!" ja hymyilee kuin vähäjärkinen ja tarttuu Rosalitaa kädestä, jolloin tämä 
riuhtaisee itsensä irti ja lähtee juoksemaan kohti Bomba-taloa ja muistaa nähneensä kyseisen paikan 
matkailuesitteistä. Hän juoksee sisälle suoraan ravintolasaliin ja huutaa aivan paniikissa: 
”Minut on kidnapattu! Soittakaa poliisit!” Jim-Adolf juoksee perässä ravintolasaliin sanoen: ”Jaa, sinulla on 
nälkä!” ja yrittää halata naista, mutta tämä tyrkkää Jim-Adolfin päin katettua pöytää, jolloin hän vain 
ähkäisten nousee pystyyn ja tarttuu uudelleen naista rautais-otteella ja lähtee tätä raahaamaan ulos 
pysäköintipaikalle. Ulko-ovelta hän huutaa ravintolan työntekijöille: ”Poliisia ei tarvita, kysymys on vain 
polttareista!” Jim-Adolf vetää väkisin Rosalitaa kädestä takaisin auton luokse, jossa hän sanoo 
kumppaneilleen: "Nyt on aika lähteä livohkaan! Joku on saattanut soittaa poliisit koska naiseni sattui 
huutamaan ravintolassa!" Rosalita huusi kuin viimeistä päivää. Jim-Adolfin selässä kulki vilunväreet kun 
ajatteli, että poliisit voivat olla matkalla. Matias työnsi Rosalitan väkisin Bemarin takapenkille ja sitten itse 
työntyi autoon. Mikko meni ratin taakse, sillä hän on erittäin kokenut sompamies. Ennen Vattulaan muuttoa 
hän tapasi usein viikonloppuisin käydä Turun Kaarinasta asti Vattulassa tapaamassa Jim-Adolfia ja Elliä, 
jona on tuttava mielisairaasta. Vihtori istui auton apumiehen paikalla.
Jim-Adolf asettui istumaan Rosalitan toiselle puolen. 
He lähtivät ajamaan hirvittävää vauhtia kohti Nurmeksen keskustaa ja sitten he valitsivat 6tien ja lähtivät 



ajamaan kohti pohjoista. Jonkin matkan päästä he pysähtyivät ja laittoivat Rosalitan peräkonttiin ja sulkivat 
luukun ja lähtivät ajamaan kohti Valtimoa ja Sotkamoa. 
Samaan aikaan Bomba-talon pihaan saapui poliisiautoja. Ravintolan henkilökunta kertoi miesten tuntomerkit 
ja ne täsmäsivät hyvin Rosalitan sieppaajiin. Poliisit sulkivat kaikki Nurmeksen ulostulotiet mutta miehet 
olivat jo ehtineet poistua taajama alueelta. Tietenkään poliisit eivät tiedä mihin suuntaan ovat menneet mutta 
ravintolan henkilökunta ehti nähdä heidän autonsa ja ottivat ylös rekisterinumeron. On melko helppoa pitää 
silmällä uusia valkoisia Bemareita täällä harvaan asutulla seudulla. Poliisit alkoivat tarkkailla lähialueen teitä 
helikopterista käsin. 

Jim-Adolfin seurue päätti ajaa Sotkamoon jossa he voisivat majoittua johonkin majataloon. 
Yhtäkkiä Jim-Adolf muisti, että Sotkamon Vuokatissa asuu Kainuun kovin ja itsepäisin metsästäjäkalastaja 
Reijo Lillukka. Hän asuu vanhainkodissa ja kertoo toisille papparaisille metsästysjuttuja.
Jim-Adolf pohtii jos he kävisivät siellä rupattelemassa Reiskan kanssa ja samalla he olisivat poissa poliisien 
silmistä. Jim-Adolfille tuli mieleen, että mitenhän vanha Reijo ottaisi hänet vastaan kun syksyllä 1995 oli 
seonnut totaalisesti ja yrittänyt itsemurhaa. Viime hetkellä äiti onnistui pelastamaan hänet takaisin elävien 
kirjoihin. Jim-Adolf ehti käydä helvetin portilla ja oli kasvotusten ison pirun kanssa. Onneksi äiti pelasti hänet 
joutumasta laava-altaaseen. Ennen itsemurhayritystä Jim-Adolf oli nuorisoharjoittelussa Kajaanin 
vahtimestariosastolla. Silloin Reijo oli painajana kaupunginpainolla. Mielisairaalasta päästyään Jim-Adolf ei 
ole kyennyt käymään entisellä työpaikalla koska silloin joutuisi selittelemään sekoilujaan sekä eräitä mokia 
kuten koulukaverin tapon kaupungintalon jätehuoneessa. Mielisairaalassa Jim-Adolf tunnusti 
koulukaverimurhat. Hänet vapaudettiin syytteistä mielenterveydellisistä syistä. 

Ilta alkoi hämärtää ja Jim-Adolfin poppoo huomasivat helikopterien sätkätystä, siispä he ajoivat erään 
metsätien varteen yöpymään. Auton päälle he nostivat kuusen oksia, ettei sitä nähtäisiin ilmasta käsin. 
Jim-Adolf avasi peräkontin luukun, jolloin Rosalita hyökkäsi hänen kimppuunsa ja yritti kuristaa Jim-Adolfin. 
Viime hetkellä Matias tuli ja tarttui naista tukasta ja nosti hänet ylös peräkontista ja köytt hänet. Sitten 
jokainen vuorollaan raiskasi hänet ja päälle nauraa räkätti. Kun tuli Jim-Adolfin vuoro raiskata, niin silloin hän 
pyyhki kostealla liinalla Rosalitan sukupuolielimet koska hänellä on basillikauhu. Tietenkin kaverit nauroivat 
makeasti Jim-Adolfin basillikauhulle. Vähän myöhemmin he laittoivat köytetyn Rosalitan takaisin peräkonttiin 
ja Jim-Adolf työnsi paristokäyttöisen dildon pimppiin ja sulki luukun. 
He päättivät varmuuden yöpyä täällä metsätien varressa. Olisi riskialtista ajaa yöllä koska silloin olisi vähän 
liikennettä ja poliisilla olisi helpompi pitää silmällä jokaista autoa. 

Jim-Adolf asettui nukkumaan auton takapenkille. Mikko pumppasi pumpattavan sängyn ja rupesi 
nukkumaan. Jim-Adolfia nauratti kaverin sänky koska siitä hänelle tuli mieleen pumpattava Barbara. Mikko 
sanoi Jim-Adolfille, että hänellä on nyt elävä seksinukke tuolla peräkontissa ja mitähän isä Raimo sanoisi, 
johon Jim-Adolf naurahti: ”Hän sanoisi Hölle Junge!” ja nauroi makeasti.
Jim-Adolf ajatteli itsekseen, että ehkä Rosalita tulee raskaaksi ja sitten tulisi lisää perillisiä ja tunsi itsensä 
todella seksineroksi eikä tuntenut lainkaan syyllisyydentunnetta.

Aamulla kun Jim-Adolf kurkisti peräkonttiin, niin silloin Rosalita itki aivan tolkuttomasti. Hänellä kävi sääliksi 
tyttörukka. Muut nukkuivat vielä, siispä Jim-Adolf päätti vapauttaa naisen. Hän avasi köydet ja sanoi: 
"Minä rakastan sinua!" Rosalita nyyhkytti, että haluaa takaisin Vattulaan. Jim-Adolf päätti päästää hänet 
menemään koska ennemmin tai myöhemmin joutuisi kiinni. Jim-Adolf huomasi kavereiden heräilevän ja 
kysyi, että kannattaisiko päästää nainen menemään. Johon he nyökkäsivät hyväksyvästi. 
Jim-Adolf sanoi Rosalitalle: ”Menet tuonne länteen, niin pääset Vattulaan, varo suonsilmäkkeitä, varsinkin 
sitä isoa Vattulan lentokentän lähellä. Me tulemme myöhemmin.”
He eivät uskaltaneet lähteä saattamaan koska silloin joutuisi todennäköisesti kiinni. Rosalita jopa halasi 
Jimiä kiitokseksi kun tämä oli vihdoinkin järkiintynyt. Sitten nainen lähti kävelemään pitkin metsätietä kohti 
6tietä. Matias lähti Rosalitan perään. Kun he olivat kadonneet mutkan taakse, niin silloin hän pysäytti naisen 
laittamalla käden tämän suun eteen ja toisella kädellä riisui häneltä housut ja tunki tytön haaroihin suurta 
pystyssä olevaa kalua. Rosalita puri miehen kämmentä niin, että ote irtosi ja kädestä alkoi tulla verta. 
Rosalita yritti juosta pakoon, muttei ehtinyt kun Matias kaivoi povitaskustaan äänenvaimentimella varustetun 
pistoolin ja tähtäsi naista päähän ja laukaisi. Tumma veri roiskahti ja sitten oli hiljaista. Matias raahasi ruumiin 
metsään, jossa hän raiskasi hänet vielä kerran kunnes ruumis oli viilentynyt. Sitten hän palasi takaisin 
autolle. Jim-Adolf kysyi, että pääsikö Rosalita maantielle johon Matias nyökkäsi: ”Kyllä, hän on jo kaukana.” 
jolloin Jim-Adolf kiitti, että oli auttanut hänet maantielle. Hän ei osaa aavistaakaan, että mitä todellisuudessa 
oli tapahtunut. 

He päättivät olla vielä toisenkin yön täällä metsätien varressa koska näkivät poliisi helikopterin lentävän 
useita kertoja heidän ylitseen. He luulevat, ettei heitä ole vielä havaittu mutta siinä he ovat väärässä. Liian 
myöhään he peittelivät auton kuusenoksilla. 



He katsoivat kartalta, että mihin suuntaan kannattaisi lähteä. Jim-Adolf ehdotti, että kannattaisi patikoida 
metsän kautta Valtimolle. Hänellä on mielessä mahtava suunnitelma; he tekisivät tismalleen samalla tavalla 
kuten Arto Paasilinnan Jäniksen vuodessa; patikoida Lappiin ja asustella jossain eräkämpässä. 
Auton hanskalokerossa sattui olemaan saksankielinen Jäniksen vuosi taskupokkari, joka nyt saa toimia 
sudenpentujen käsikirjana. Aamulla he päättivät lähteä patikoimaan metsään. Mikko vitsaili, että jaksaako 
Jim-Adolf todella kävellä metsässä, johon Jim-Adolf: ”Juu, kyllä jaksan.”
Jim-Adolf laittoi auton kuljettajan puoleisen istuimen makuu asentoon ja asettautui hyvään 
nukkuma-asentoon, sillä tällä kertaa hän päätti nukkua kuskinpukilla. Takapenkillä turvavöiden rautaosat 
tahtoivat painaa selän alla. Jim nukahti miltei heti. Vihtori nukkui apumiehen paikalla ja Mikko pumpattavalla 
sängyllään. Matias päätti nukkua takapenkillä

Yhtäkkiä joku avasi kuskin puoleisen oven ja Jim-Adolf säpsähti hereille. Hän näki edessään puoliksi 
kaljuuntuneen ruskeaviiksisen poliisin. Vähän kauempana oli aseistautuneita poliiseja. Kaverit olivat 
käsiraudoissa ja heitä ohjattiin mustaan-maijaan.
Jim-Adolf sanoi änkyttäen: ”No… terve Kasa!” Jim-Adolf tunnisti poliisin, joka oli vuonna 1996 käynyt häntä 
jututtamassa Lapinlahden mielisairaalassa. 
J-O Kasa tervehti takaisin: ”No helevetti, sehän on Branderin poika, mitä ihmettä sä oikein touhuat? 
Muistatko silloin Lapinlahdessa kun sulta pääsi itku kun kyselin Tuomaksesta ja niistä Molskayista… ja nyt sä 
olet syyllistynyt todella vakavaan rikokseen!” Jim-Adolf punastui ja tunsi kuinka naamaa ihan kuumotti ja 
jalkoja vapisutti. Kasa komensi hänet ulos autosta ja laittaa kädet autonkattoa vasten. Ei auttanut muu kuin 
totella. Sitten Kasa tarkisti Jim-Adolfin taskut. Povitaskusta löytyi pistooli, jonka Kasa laittoi pieneen 
muovipussiin ja samalla tuhahti: ”Soo, soo poju, ei tällaisten vehkeiden kanssa pidä leikkiä.” Sitten Jim-Adolf 
laitettiin rautoihin ja työnnettiin poliisiauton uumeniin. Kasa tuli Jim-Adolfin viereen ja alkoi saarnata: 
”Mitä helevettiä varten kidnappasit Rosalitan ja missä hän nyt on?” johon Jim-Adolf vastasi itkukurkussa: 
”Hänet päästimme menemään. Se oli mun idea!” johon Kasa: ”Joopa joo, niinhän kaikki julmurit väittää… me 
löysimme hänen ruumiinsa tuosta mutkan takaa.” Jim-Adolfilta pääsi hillitön itku ja alkoi hokea äitiä. 
Kasa kaivoi vyöltään virka-aseen ja sanoi: ”Nyt ei itkut auta, tai itke pois mutta sinut kuitenkin teloitetaan 
ilman oikeudenkäyntiä.” ja asetti pistoolinpiipun Jim-Adolfin ohimolle. Jim-Adolf rukoili armoa, mutta Kasa 
sanoi kylmän rauhallisesti: ”Hyvästi Jim-Adolf Brander, kerro terveisiä pirulle!” ja painoi liipaisimesta ja 
paukahti. Poliisiautossa Jim-Adolfin veri lensi ympäriinsä ja Kasa oli yltä päätä veressä. Samaan aikaan Jim-
Adolfin kumppanitkin teloitettiin ampumalla. 

Laukaisu hetkellä Jim tunsi ohimollaan valtavaa poltetta ja silmissä musteni. Hän näki olevan pitkässä 
tunnelissa, jonka päässä loisti kirkas valo mutta sinne hän ei päässyt vaan jokin voima veti hänet käytävän 
puolivälissä olevaan punaiseen hissiin, joka lähti kovaa vauhtia alaspäin. Hissi oli samannäköinen kuin 
edellisellä kerralla, silloin myöhäissyksyllä 1995.
Kuumuus lisääntyi, mitä alemmaksi hissi eteni. Jim-Adolf yritti paniikissa painella hissinnappuloita mutta 
turhaan. Vaikuttaa siltä, että hissi on automaattiohjauksella. Hän huusi kurkku suorana, että haluaa kotiin. 
Pian hissi pysähtyi ja ovi aukesi. Häntä vastassa oli sarvipäinen karvainen ukon köriläs, jolla oli hiilihanko 
kädessään ja päässä pelottavat sarvet. Jim-Adolf tunnisti körilään samaksi piruksi kuin edellisellä kerralla.  
Piru sanoi nauraen: ”Hauska tavata vanha tuttu mutta tällä kertaa sä et pääse katkuun!” ja tökkäsi hiilihangon 
piikit Jim-Adolfin mahaan ja kantoi hänet valtavaan laava-altaaseen. Jim-Adolf huusi aivan paniikissa, että 
haluaa kotiin eikä tuntenut kipua vaikka hiilihangon piikit olivat tökätty mahaan ja tulivat selkäpuolelta ulos. 
Korvissa kuului teknomusiikin jumputus; Paradox, Paradox… Jim-Adolf tunsi jonkun taputtelevan hänen 
poskiaan. 

Hän avasi silmänsä ja näki Ulrika vaimon siniset silmät edessään: ”Miten sä voit? Sä oot ihan märkänä 
hiestä.” Jim-Adolf kysyi unenpöperössä: ”Mitä minä täällä teen? Haluan kotiin ja hyvittää kaiken!” johon 
Ulrika: "Sä oot kotona omassa sängyssä. Sä huusit ja räpistelit kuin lintu. Oot tainnut nähdä painajaista.” 
Jim-Adolf nousi istumaan ja näki, että hän olikin turvallisesti kotona omassa sängyssä rakkaan 
serkkuvaimonsa vieressä. Jim-Adolf hieroi silmiään ja naurahti: ”Heh, luulin joutuneeni helvettiin!” johon 
Ulrika: ”Ei helvettiä ole olemassakaan. Se on vaan semmoinen pelote, jotta ihmiset käyttäytyisivät kunnolla.” 
Jim-Adolf halasi vaimoaan ja naurahti helpottuneena: ”Näin unta, jossa kidnappasin poliitikkotyön Vattulan 
kunnantalolla ja sitten poliisi teloitti minut ampumalla ja sitten jouduin helvettiin.” Ulrika naurahti: 
”Niin siinä käy kun menee naisia ryöstämään!” ja antoi pusun miehensä poskelle ja jatkoi: "Kidnappaa minut 
ja silloin saat niin paljon pillua, kuin ikinä haluat!” ja nauroi makeasti. Jim-Adolfiakin nauratti ja meni 
kirjastohuoneeseen ottamaan Jägermeister ryypyn. Hänellä on baarikaappi täynnä erilaisia viinapulloja ja 
suurin osa on korkkaamattomia.

Aamulla Jim-Adolf meni työpaikalleen joka on Vattulan kunnantalon kellarissa oleva kopiointikeskus, jonka 
hän omistaa Lauri Lehdon sekä Gunther Brickin kanssa. 



Iltapäivällä Jim-Adolf käväisi apuvälinefirma Röllykkässä moikkaamassa ohjaajia sekä duunareita. Röllykkä 
on päivätoimintaryhmä. Se on puoliksi kunnan omistuksessa. 
Röllykkä sijaitsee Mäntymäen dementia-asuntolan rakennuksessa. Kun menee Mäntymäen liukuovista 
sisään, niin heti vasemmalla on Café Auringonkukka, joka on myös päivätoimintaryhmä. 
Kun kävelee kahvilan läpi, niin silloin tulee päivätoimintaryhmä Fiksaajaryhmä. 
Aivan käytävänpohjukassa on Röllykkä KY:n tilat. Kun astuu Röllykän lasiovesta sisään, niin silloin edessä 
on Röllykän reseptio. Tiskin takana istuu Jim-Adolfin kaima Suomen ruotsalainen Jim Tjäder. 
Jim-Adolf  nostaa käsivartensa yläetuviistoon tervehtiäkseen reseptiomiestä. Sitten hän kääntyy oikealle. 
Eikä aikaakaan kun vastaan tulee vaalea harmaatukkainen ohjaaja Ankki Anttila, joka morjestaa herra 
Branderia. Sitten tulee toinen ohjaaja, pitkä vaaleatukkainen Sofia Erkkilä, jolla on iso muumimammamainen 
olkalaukku olallaan. Jim-Adolf naurahtaa: ”Sofia, vieläkö sulla on tuo lääkärinlaukku?” johon Sofia: 
”Huh sun juttujas, tämä laukku ei ole lääkärinlaukku, senkin Lulu Belle!” Sitten tulee erään vaikeasti 
vammaisen Kamillan avustaja Kerttu Ollikainen, jolla on hieman ihilistin kujeita ja siksi Jim-Adolf hieman 
inhoaa Kerttua. Kerttu ei pidä kun hänelle soittaa turkulaistrubaduuri Otso Ruusuvirran Kerttu -biisiä. 
Kappaleessa lauletaan muun muassa, että Kerttu on ruma ja lihava. Kyseessä on vain huumorirallatus mutta 
ihilisti Kerttu ei voi sietää kappaletta.
Ankki kehottaa Jim-Adolfia istuutumaan kahvihuoneeseen, jossa yksi duunareista on juuri leiponut Harjulan 
pikkuleipiä. Ankki tietää, että Jim-Adolf on aivan hulluna Harjulan pikkuleipien perään.  

Harjula sijaitsee Keravan ulkopuolella, jossa asuu Ankin muinainen työkaveri Pirkko "Bittan" Anttila. Juuri 
Bittan on keksinyt pikkuleipien reseptin ja lahjoittanut sen Röllykälle, jossa resepti muunnettiin kuvareseptiksi 
jotta muun muassa dyslektikot voisivat leipoa. 
Kahvin jälkeen Jim-Adolf päätti lähteä kotiin kun koko ajan painajainen painaa mieltä. Häntä pelottaa jos 
vaimo jättäisi hänet, vaikkei oikeasti ole ollut uskoton. 


