
Nykvarn syyskuussa 1985 
Ruotsalainen Brasan perhe asuu piskuisessa Nykvarnissa, joka sijaitsee Södertäljen eteläpuolella. 
Perheeseen kuuluu tummanruskea partainen isä Anders, 16vuotias Valter sekä kymmenenvuotias 
Vivianne. Eva äiti otti avioeron vuonna 1983 koska ukko oli häpeäksi hänen hienolle Lillnystanin 
suvulle. 
Asianlaita on niin, että vuonna 1980 Anders joutui kiinni työpaikkavarkauksista. Asia on erityisen arka 
koska hän oli ammatiltaan rikostutkija. Työpaikka oli Södertäljen poliisilaitos.  
Anders toi kotiin, vaikka minkälaisia tavaroita poliisin löytötavaratoimistosta sekä konttorivarastosta. 
Perheelle hän väitti ostaneensa tavarat E-Bodenista, vaikkei sellaista kauppaa olekaan.  
Eva otti avioeron, kun Anders pääsi vankilasta. Vankilatuomion aikana hän ei uskaltanut ottaa 
avioeroa koska tämä olisi saattanut murtua yksinäisyydessä.  
Lapset tahtoivat jäädä isän luokse, ehkä se johtuu siitä, kun isukki on aina tuonut vaikka mitä jännää 
vaikka se jännä osoittautui varastetuksi tavaraksi. Eva hyväksyi lasten tahdon. 
Eva muutti Tukholmaan Vasastadiin pieneen yksiöön. Hän ei enää halua uusiin naimisiin koska on 
kyllästynyt ukkojen muniin, kuten hän itse on asian ilmaissut.  
 
Syksyinen aamu ja Anders ja lapset istuvat keittiössä ja juovat aamukahvia. Kohta Anders menee 
töihin. Hän on Södertäljen keskusrautatieasemalla rahtimiehenä. Hänen on vaikea saada muuta työtä 
vankilan jälkeen. Siitä hän on monesti puhunut lapsilleen, jotta he käyttäytyisivät hyvin. 
Kohta Valter ja Vivianne mene kouluun. He käyvät Genetan koulussa Södertäljessä. Isä vie lapset 
kouluun töihin mennessä. Hän on onnistunut neuvotella työajat niin, että ne täsmäävät kouluaikoihin.  
 
Valterilla on hyvin erityinen huumorintaju ja kaiken kukkuraksi hän on hyvin utelias ja kokeilee kaikkea, 
joka vaikuttaa vähänkin mahtavalta. Hän tapaa silloin tällöin järjestää diskoiltoja kotona vanhassa piha 
rakennuksessa, joka on vanha hevostalli.  Silloin tällöin perjantai-iltaisin hänen luokkakaverinsa 
tapaavat tulla Nykvarniin bailaamaan Brasojen piharakennukseen, jonka Anders on remontoinut 
hienoksi. Hän itse tapaa vuokraa rakennusta yhdistyksille ja yrityksille. Hänellä on bisnesmiehen verta.  
 
Koulussa Valter on aikamoinen raikulipoika, joka tapaa välitunneilla maleksia koulunkäytävillä ja kun 
joku opettaja tulee ajamaan hänet ulos, niin silloin hän on olevinaan kuin mikäkin mafiapomo ja sanoo 
käheällä kurkkuäänellä: ”Tämä jätkä on sisällä silloin kun haluan eikä tuollaiset opettajan jeevelit hypi 
silmille!” Kerran hän sytytti uudenvuodenraketin koulun pitkällä käytävällä, joka lähti kiemurtelemaan 
pitkin käytävän lattiaa. Kun opettajat olivat huomanneet tämän, niin silloin hän sai tunnin jälki-istunnon. 
Hänen piti istua rehtorin kansliassa. Hänestä jälki-istunto ei ollut mikään rangaistus vaan istui hiljaa ja 
virnuili ihan kuin olisi kuullut pierun paukahtavan. Jälki-istunnon jälkeen hän käveli nenä pystyssä ulos 
ja väitti toisille oppilaille, että oli syönyt kakkua rehtorin kanssa ja pelannut korttia. Jos joku rupesi 
hänelle riitaa haastamaan, niin silloin hän otti kyseistä henkilöä rinnuksista ja uhkasi seuraavalla 
kerralla antaa kunnolla turpiin. Kertaakaan hän ei ole ketään lyönyt koska väkivalta ei sovi hänen 
luonteelleen. Sisimmässään Valter on erittäin nynny mutta näyttelee kovista. Muut oppilaat olettavat 
hänen olevan väkivaltainen, kun uhkailee selkäsaunalla.  
Juuri tämän vuoksi Valter Brasa oli koko koulun kingi, jota koulun muut kovikset suojelevat, kun eivät 
uskalla alkaa vittuilemaan, kun eivät tiedä hänen nynnyyttänsä.  
Seitsemännellä luokalla hän nousi tyttöjen suosikiksi. Koulun muut pojat kadehtivat Valterin hurmurin 
taitoja. Todellisuudessa hän ei uskalla mennä tyttöjen kanssa treffeille, kun pelkää mokaavansa. Joka 
kerta kun treffit ovat lähellä, niin silloin hän keksii jonkin tekosyyn. Tyttöjen selän takana hän leuhkii 
toisille jätkille, että jatkuvasti hän on koulun vessoissa seksiä harrastamassa ja selkäkin alkaa olla ihan 
lopussa.  
Kahdeksannella luokalla Valter tapasi olla erään walesilaisjätkän kanssa. Jätkän nimi on Gullifer 
Brickhill, jonka kanssa Valter tapaa olla välitunneilla sekä vapaa-ajalla. Gulliver on erittäin ujo ja ei 
kyllä tohtisi edes halata tyttöä, vaikkakin unelmoi tytöistä. Hän on Valteriakin ujompi. Gulliver olettaa 
Valterin olevan kova jätkä ja sen vuoksi mielellään kuuntelee tämän sepityksiä tyttörintamalta. Hän on 
hyvin yksinkertainen ja uskoo kaiken mitä Valter hänelle väittää.  
Monesti Gulliver on kysynyt Valterilta neuvoja saadakseen tyttöystävän, jolloin tämä naurahtaa, että 
Beibiäkö haluat, johon Gulliver vastaa aralla äänellä: ”Jo, Babe…” Valter viihtyy nynnymäisen 
Gulliverin seurassa koska tämä uskoo kaikkeen eikä ole turpiin saannin vaaraa. Oikeille koviksille 
Valter ei uskalla mennä sepittämään omia juttujaan koska silloin olisi vaarana paljastua valehtelusta ja 
saada kunnolla turpiin.  
 



Valterilla on tarkoitus tehdä Gulliverista samanlainen kovis kuin mitä hän itse on tai paremminkin 
sanoen kuvittelee olevansa. Gulliver hyvin harvoin bilettää Brasojen piharakennuksessa. Syynä on 
ujous sekä välimatka.  
 
Peruskoulun jälkeen eli vuonna 1988 Valter ja Gulliver aloittivat lukiossa. Valter aloitti 
sosiaalipalvelulinjalla ja Gulliver aloitti elintarvikelinjalla. Molemmat linjat olivat nelivuotiset. He 
molemmat aloittivat lukion samanaikaisesti ja lopettavat vuonna 1992. Lukion jälkeen Valter lähetti 
hakemukset poliisikorkeakouluun, jotta voisi seurata isän jalanjälkiä, vaikka tietääkin poliisikoulun 
olevan aivan liian ylivoimainen mutta ylpeys ja ego eivät anna periksi.  
 
Kun Valter täytti 18vuotta, niin silloin hän sai kerta yrittämällä ajokortin. Siitä lähtien hän on ollut aina 
menossa. Anders osti pojalleen valkoisen BMW:n, josta Valter on kovasti haaveillut. Andersilla itsellä 
on vihreä Ford Escort.  
Monesti Valter ja Gulliver istuvat Södertäljen torin laidassa ja katselevat tyttöjä. Valter tapaa opettaa 
kaverilleen, kuinka flirttaillaan kauneimmalle pimulle.  
 
Koulussa Valter ja Gulliver tapaavat usein hassutella Gulliverin Janne serkun kanssa. Janne on 
oikeasti kiinnostunut poliisin ammatista, kun taas Valter ihan lämpimikseen isottelee, että hän tulee 
hakeutumaan poliisikorkeakouluun. Hän on kylläkin ihan oikeasti lähettänyt hakemukset 
poliisikorkeaan mutta häntä ei otettu sisälle koska hänellä on huono rätinkipeä sekä aivan liian lyhyt. 
Mikään lyhytkasvuinen hän ei sentään ole vaan ihan normaalipituinen mutta poliisiksi liian lyhyt ja 
hintelä. Gulliverille ja Jannelle hän väittää päässeensä poliisikorkeakouluun.  
Kun Valter kuuli Jannelta, että tämä on oikeasti päässyt kyseiseen opistoon, niin silloin hän tuli 
hiljaiseksi eikä osannut sanoa mitään. Hetkisen kuluttua hän väitti, ettei hän ole tavallisessa 
poliisikorkeakoulussa vaan huippusalaisessa tiedustelupalvelun opistossa. Tietenkään Janne Brickhill 
ei moiseen usko ja kertoi tästä naurettavasta valheesta myös serkulleen Gulliverille.  
 
Syksyllä 1994 Janne Brickhill pääsi Tukholman poliisikorkeakouluun. Hän muutti oppilas asuntolaan, 
joka oli aivan poliisikorkeakoulun lähettyvillä. Tukholmassa hän tapasi erään amerikkalaisen tytön, 
muuan Nancy Arrowin, joka on töissä Sabbatsbergin sairaalan laboratoriossa. Hän on kielimatkalla ja 
on kiinnostunut Pohjoismaista ja erityisesti ruotsin kielestä koska hänellä on kaukaiset ruotsalaisjuuret.  
Janne ja Nancy tapasivat toisensa Docklandin Ravebileissä Tukholman Nackassa. Vaikka Janne 
opiskelee poliisiksi, niin silti hän päätti joidenkin opiskelijakavereiden kanssa osallistua Ravebileisiin.  
Janne ja Nancy kiinnostuivat Ravebileistä, mutta he eivät luonnollisesti tohdi käydä reivaamassa 
kovinkaan usein, sillä Jannehan on poliisikorkeakoulussa. Jos tieto leviäisi poliisikorkeakoulun johtoon, 
niin silloin hän saisi sanoa hyvästit poliisinuralle.  
 
Jannella on musta taaksepäin kammattu tukka ja tummanruskeat paksut viikset. Nancyllä on 
oljenvaalea pitkä tukka, joka upeasti hulmuaa, kun hän tanssii teknomusiikin tahdissa.  
Andersin isä on lihaksikkaan roteva Victor, jonka ulkomuoto muistuttaa melkoisesti Bulldoggia ja sen 
vuoksi ensimmäiseksi ihmiset luulevat hänen olevan kehonrakentaja mutta ulkonäkö pettää.  
Jannen äiti on luuviulu Agneta. Pikkusisko on muutamaa vuotta nuorempi Vilhelmina.   
Gulliverin isä on liikemies Joel, joka omistaa Bastmoran virkistysalueen Södertäljen ulkopuolella.  
Joel Brickhillillä on vaaleanharmaa höyhenen kevyt tukka. Häntä ei kuitenkaan voi kutsua kaljuksi eikä 
tuuheatukkaiseksi vaan kevyttukkaiseksi. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Joelilla oli alkoholiongelmia 
mutta sitten onnistui raitistumaan. Alkoholiongelmat johtuivat hänen urheilu-uransa loppumisesta, sillä 
Joel Brickhill oli yksi Ruotsin parhaimmista hiihtäjistä ja on napannut useita kulta ja hopeamitaleja 
paitsi pronssia. Kolmatta sijaa hän ei ole onnistunut saamaan. Sitten ikä alkoi painaa eikä enää 
jaksanut osallistua suuriin hiihtokisoihin. Tästä hän masentui ja ratkesi ryyppäämään.  
Onneksi perhe onnistui katkaista ryyppyputken ja hän sai loistoidean ostaa Södertäljen kunnalta 
Bastmoran virkistysalueen ja tehdä sinne monipuolinen urheilukeskus hiihtolatuineen päivineen. 
Kesäaikaan alueella pidetään luontokävelyjä. Alueen keskelle Joel rakennutti huoltorakennuksen, 
jossa on pieni hotelli sekä ravintola. Siellä työskentelee hänen veljensä lapset sekä nuorimmainen 
Johan.  
Gulliveriä ei isän firma kiinnosta muuten kuin sen tuotto. Firma on nimeltä Bastmora friluftsanläggning.  
Gulliver olisi halunnut firman nimeen oman sukunimensä, jotta koulussa voisi leuhkia muun muassa 
Valterille. Totta kai Valter on kateellinen, kun kaverin isä on perustanut tällaisen virkistyskeskuksen.  
Hän ei tiedä, että omalla isällä on suunnitteilla jonkinlaisen halpahallin perustaminen. Anders laskee 
huolellisesti, että minne kannattaisi halpahalli perustaa ja mitä siellä voisi alkaa myydä.  
 



Anders Brasan tuuhea tummanruskea parta on kasvanut melkoisesti. Ex-vaimo Evan mielestä ukko 
muistuttaa ihan jotakin konnaa, kun on tällainen hirveä partaturri eikä yhtään kadu avioeroa. Valterin 
mielestä isän parta on tosi mahtava ja yrittää itse kasvattaa ruskeita viiksiä, samanlaisia kuin Jannella 
mutta viikset kasvavat aivan liian hitaasti. Hänelle kasvaisi helpommin parta, muttei kuitenkaan itse 
halua samanlaista partaa kuin isällä mutta viikset olisivat heviä, kuten Valter on monesti ajatellut. 
Anders ja Valter mielellään pukeutuvat tummansinisiin tai harmaisiin pukutakkeihin. Rinnuksissa tulee 
olla punainen neilikka sekä tummanpunainen solmio. Vivianne puolestaan pukeutuu rahvaanomaisesti 
farkkuihin sekä kesäaikaan punaiseen minihameeseen. Juhlissa hän mielellään on nahkaisessa 
mustassa minihameessa.  
 
Vuonna 1994 kun Janne pääsi poliisikorkeakouluun, niin silloin hänen pikkusiskonsa Vilhelmina 
innostui diskoista, ja rupesi järjestämään niitä keväisin ja syksyisin Bastmoran ravintolassa ennen 
hiihtosesonkia. Näin firma saa tuloja kaikkina vuodenaikoina. Totta kai isä Joel on ylpeä tyttärestään. 
Hän on myös iloinen, kun pojasta tulee poliisi niin, etteivät konnat hiippaile nurkissa.  
Monesti Valter on ajatellut, jos järjestäisi Ravebileitä heidän piharakennuksessansa mutta ei taida 
isäukko sellaiseen lämmetä, kun päivittäin uutisista kuulee, että Ravessa pyörii paljon huumeita sekä 
kummallisia tursakkeita. 
Viime aikoina oli pienoinen skandaali, kun Ruotsin vasemmistopoliitikko Gudrun Schyman biletti 
Docklandin Ravebileissä. Valter kuuli Jannelta, että Gudrun olisi tanssinut alasti kaiuttimien päällä 
mutta tämä taitaa olla pelkkää huhupuhetta.  
 
Vuonna 1994 Anders osti vuosisadanvaihteessa rakennetun omakotitalon Jämtlandin Häggenåsista 
koska hän on saanut selville, että siellä päin on halvempia yritystontteja eli sinne voisi rakentaa 
mahdollisen halpahallin. Hän on hieman epäileväinen, jos lapset haluaisivat muuttaa Jämtlandiin. Jos 
he eivät haluaisi mukaan, niin silloin he voisivat asua äitinsä luona Tukholman keskustassa.  
Eräänä kevätpäivänä Anders otti lapsiensa kanssa puheeksi, että jos he muuttaisivat Häggenåsiin 
koska siellä olisi halvempia tonttimaata yritykselle sekä ihanan rauhallista. Hänen suureksi 
hämmästykseksensä poika ja tytär suostuivat muuttaa pohjoiseen. Vivianne on kiinnostunut lakoista, 
josta hän voisi valmistaa lakkahilloa ehkä myös lakkaviiniä. Vivianne on kovasti kiinnostunut 
talousasioista. 
Valteria kiehtoo isän lailla yrityksen perustaminen. Hän on itse mielessään ajatellut, että jos he 
perustaisivat suurenmoisen yrityksen Jämtlannissa, niin silloin Gulliverin leuka loksahtaisi auki. Tosin 
he tulevat harvemmin tapaamaan mutta onneksi puhelin keksitty. Äskettäin Valter ja Vivianne ovat 
saaneet ensimmäiset matkapuhelimet, jotka ovat totta kai Ericssonin puhelimia.  
 
Andersilla on kaksi veljeä, jotka ovat vanhemmasta päästä Sven ja Carl. Svenne on naimissa 
ruipelomaisen Svean kanssa ja heillä on kaksi lasta; Jan ja Kristina.  
Nuorimmainen Carl on naimisissa puheliaan lyhytkasvuisen Ritan kanssa. Heillä on kolme lasta, jotka 
vanhimmasta päästä ovat Mikael, Maria ja Jennie. Viimeksi mainittu on Valterin huippusalainen 
suosikkiserkku, vaikka heillä on hirveä ikäero. Valter fanittaa myös salaisesti Kristina serkkua mutta 
Jennie kiehtoo eniten koska Kristina on nynnymäisen ujo, ehkä ujompi kuin hän itse. Jennie on hyvin 
avoin kuten sisarensakin. Koko Carlin perhe on aktiivinen, sillä Carl harrastaa painia ja Rita 
kansantansseja.  
Sven on hyvin innoissaan Andersin yrityssuunnitelmista ja saattaa hyvinkin tulla osalliseksi.  
 
Syksyllä 1994 kun Janne Brickhill aloitti poliisikorkeakoulussa, niin silloin hän muutti 
oppilasasuntolaan, ettei tarvitsisi höylätä Södertäljen ja Tukholman väliä, vaikkei matkaa ole juuri 
laisinkaan. Nancy alkoi yhä useammin yöpyä poliisikorkeakoulun asuntolassa. Nancy ja Janne 
tuntevat vahvaa rakkautta toisiaan kohtaan.  
Juhlapyhinä kuten jouluisin Janne meni Södertäljeen lapsuuskotiin joulunviettoon. Nancykin tuli hänen 
mukaansa, jotta poikaystävän vanhemmat oppisivat tuntemaan hänet.  
Jouluisin Brickhillit tapaavat kokoontua Bastmoran ravintolaan, jolloin paikka on suljettu ulkopuolisilta.  
 
Syksyllä miltei heti EU-kansanäänestyksen jälkeen Anders lapsineen muutti Häggenåsiin. Anders on 
hyvin iloinen, kun Ruotsin liittyy Euroopan Unioniin koska silloin on helpompi tehdä bisnestä. Hän 
toivoo hartaasti, että Norjakin liittyisi EU:hun mutta se jäi vain toiveeksi. Heti Norjan 
kansanäänestyksen jälkeen hän sanoi muutama ruotsalainen kirosana: ”Jävla Norge, sug kuk!” 
Valteria huvitti, kun isä tuolla lailla kiroilee ja hän päätti alkaa käyttää kyseistä kirosanaa. Vivianne on 
sen verran sivistynyt, ettei ala kiroilemaan.  
 



Eräänä joulukuisena päivänä, kun Valter oli huoneessaan, niin yhtäkkiä ovikello soi. 
Isä ja pikkusisko olivat jouluostoksilla ja Valterin oli pakko avata ovi. Oven takana seisoi lihava 
nelikymppinen mies, jolla oli yllään vihreä metsästystakki. 
Takki oli auki, jonka alta näkyi valkoinen T-paita, jonka hihoista pilkisti Östersundin kunnan vaakunat.  
Miehellä oli paksut kulmakarvat. Mies kertoi olevansa Roy Lily ja kysyi että onko hän Valter Brasa. 
Valter vastasi hämmästyneellä äänellä, että oikein arvattu, kyllä hän on Valter, niin silloin mies otti 
häntä rinnuksista ja kysyi: ”Vad fan har du sagt om mig till Gunther? ja painoi vasten ulko-ovea ja piteli 
nyrkkiä nenän edessä ja yhtäkkiä löi täydellä voimalla niin, että veri lensi. Silloin Valter kuuli korvissa 
kummallisen äänen; Veri sure Blood! Hän ei käsittänyt mistä oli kysymys ja yhtäkkiä Royksi 
esittäytynyt mies muuttui kummitukseksi ja ahmaisi hänet kokonaan suihinsa.  
Valter heräsi sängyssään ja oli hiestä märkänä. Hän oli nähnyt vain unta mutta uni vaikutti todelliselta. 
Hän ihmettelee nimiä; Roy ja Gunther. Kyseisiä nimiä hän ei ole kuullut edes venäläisessä 
kirkossakaan. Unessa tämä kummallinen mörököllimäinen Roy hoki koko ajan hampaiden 
kopauttamista ja Nordkappin miehistä.  
 
Tammikuussa 1995 työnvälitys löysi nuorisoharjoittelupaikan Valterille. Työpaikka on Östersundin 
kaupunginpainolla, jossa hänen yllätykseksensä työskentelee lihavahko Roy Lily niminen 
mörököllimäinen ukkeli. Lisäksi siellä työskentelee hintelä Leonard Lövsal. Valter ihmettelee, että 
minkä ihmeen takia hän näki ennakkoon unessa Roy Lilyn hahmon ja mikä hassuinta; Roy näyttää 
tismalleen samalta kuin unessa.  
Eräänä päivänä Valterille muistui mieleen lukiomuistot. Osa niistä on hullunkurisia ja jopa laittomia. 
Itse lukiossa Valter oli ihmisiksi mutta vapaa-aikana erään tytön mieliksi hän ja Gulliver kävivät 
eräässä södertäljeläisessä vammaisyhdistyksessä. Pojat olivat jonkin aikaa yhdistyksen jäseninä 
koska varsinkin Valterilla oli hyviä ideoita. Kerran Valter pisti tuhat kruunua omaan taskuunsa. 
Pöllityillä rahoilla hän osti itselleen mustan merimiestakin, jonka hihoissa on kultaiset ringit. Hänellä oli 
tuuria kun ei paljastunut rahavarkaudesta. Siitä tiesi ainoastaan nynnymäinen Gulliver, joka ei taatusti 
uskalla ilmiantaa kaveriaan.  
Jonkin ajan kuluttua Valter tuli katuma päälle ja meni paikalliseen helluntaikirkkoon ja polvistui alttarin 
reunalle ja pyysi anteeksi rahavarkauden, jolloin hän tunsi rauhan sydämessään, ihan kuin iso kivi olisi 
vierähtänyt sydämeltä.  
Eräänä päivänä helluntaikirkon kahvilassa, kun Valter ja Gulliver olivat siellä kaksistaan, niin silloin 
Valter hiippaili tiskin taakse ja vaivihkaa avasi kassalippaan, josta hän otti tuhat kruunua.  
Sitten he menivät pankkiin ja laittoivat vammaisyhdistyksen tilille, ettei kukaan huomaisi varkautta.  
Valter vannotti ja jopa uhkasi antaa hänelle turpiin, jos hän vasikoisi. Kun he saivat ajokortin, niin 
silloin Valter alkoi uhkailla kaveriaan, että hän viiltäisi autonrenkaat, jos tämä höpisisi kenellekään 
varkauksista. Muuten he ovat hyviä kaveruksia ja ovat tehneet monta hyvää aloitetta yhdistyksen 
kokouksissa. Heistä kumpikaan ei ole vammainen, vaan he haluavat auttaa yhdistyksessä, jotta 
samaa luokkaa käyvä tyttö ihastuisi Valteriin. Gulliver aloitti yhdistyksessä Valterin iloksi. Vasta nyt 
jälkikäteen Valteria on hävettänyt, kun hyväksikäytti kaveriaan. Valter on kirjoittanut jopa runoja 
ystävyydestä Gulliverin kanssa; Den ene var som dörrhandtag och den andre var som gångjärn. 
Runon hän lähetti tekstiviestitse Gulliverille, jonka mielestä runo on erinomainen ja ehdotti sen 
julkaisemista. Valter sai idean tehdä runokokoelma, jonka voisi joskus tulevaisuudessa julkaista.  
 
Anders ei ollut tietoinen poikansa touhuista. Hän oli iloinen, että pojalla oli kaveri eikä osannut 
aavistaakaan, että tämä hyväksikäytti Gulliverin ylikiltteyttä. Itse asiassa poika teki samankaltaisia 
rötöksiä kuin hän itsekin. Pojalla oli parempi tuuri eikä joutunut kiinni.  
 
Kun Brasat muuttivat Häggenåsiin, niin silloin vammaisryhdistyksen talousasiat siirtyivät sen vetäjälle, 
joka on puolikaljupäinen vanhahko ukkeli. Hän on erittäin humoristinen ja oikea tulisielu. 
Valterin ja Gulliverin suosikkityttö lopetti lukion vuotta aikaisemmin, ja sen jälkeen he eivät enää olleet 
yhteyksissä, sillä tyttö aloitti kokopäiväisesti helluntaikirkossa. Valter ei enää halua astua jalallakaan 
helluntaikirkkoon koska silloin omatunto alkaisi vaivata.  
  
  
 


