
 

 

Anders, Annki ja Jessica ovat Hallonbon hienoimmassa hotellissa, Hotel Scandic Hallonis. He ovat juuri 
tulleet hotellille. Edward kyyditsi heidät osoitteeseen Rothsgatan rupattelemaan Birgit Antzonin kanssa. Hän 
asuu samanlaisessa yksiössä kuin Lisbeth-vainaa ennen palvelutalolle muuttamista. Lisbethin asunto 
sijaitsee lähistöllä, kaupungintaloa vastapäätä.  
 
Huomattavasti laihtunut Birgit tarjosi vierailleen jäätelöannokset. Viimenäkemällä hän oli suoraan sanoen 
läski ja sen vuoksi istuutui, kun Jessica filmasi multimediakamerallaan, etteivät läski näy. Nyt hän voisi 
poseerata kameroiden ristitulessa, kun on melkoinen ruipelo. Tällä kertaa Stenigit eivät filmanneet, eivät 
kehdanneet alkaa filmata toisen asunnolla.   
 
Birgit kehui Jessicaa koska tämä vaikuttaa fiksulta, älykkäämmältä kuin hänen oma samanikäinen tyttärensä 
Harriet, joka on isän tavoin aloittanut kehon turmelemisen oluella ja viinalla, kuten hän virkkoi. Onneksi 
sentään pojasta, Yana-Martinan ikäisestä Dagobertistä, on tullut kunnon kansalainen. 
  
Nyt hotellihuoneessa Stenigit lepäävät ja kokoavat voimia huomista lakkiaisjuhlaa varten. Vanha ei ole 
mikään vauhtipyörä, kuten Anders tapaa sanoa.  
Jessica surffailee takkipuhelimen ohjauspaneelilla, joka on kytketty hotellin Wi-Fi verkkoon. Takkipuhelin on 
merkkiä Sony Chicken, jonka ohjauspaneeli on hyvin pieni, jolle työkaveri Elon tapaa naureskella, kun 
ruokatunneilla Jessie tihruaa pientä ruutua pelaten mobiilipeliä, jossa järjestellään karkkeja. Nyt hotellissa 
hän ei pelaa, kun isä ja äiti eivät voi ymmärtää, että miksi pitää kallista aikaa tuhlata jonninjoutaviin peleihin.  
Tämän takia Jessica mobiili surffailee puoliseinämän takana olevalla sängyllä. Seinämän takana isä ja äiti 
lepäävät parisängyllä.  
Jessica käy Net-Galleryssa katsomassa, jos kaverit ovat jättäneet viestejä. Ei ole tullut viestejä, sillä 
kaikkihan tietävät, että hän on lakkiaismatkalla Hallonbossa. 
 
Yllättäen hotellihuoneen kommunikaatiolaite antaa äänimerkin, että puhelu odottaa. Annki menee laitteen 
luokse ja asettaa langattoman kuulokemikrofonin korvaansa ja painaa vastausnappia: ”Hallå?”  
Soittaja on Harriet Götesson, joka juuri oli kuullut äidiltään, että Stenigit ovat kaupungissa ja kertonut hotellin 
nimen. Harriet on hieman olutpöhnässä ja tahtoi tavata heidät. Annki pahoitteli, ettei oikein ole aikaa, kun 
huomenna on veljenpojan lakkiaiset ja sitten sunnuntaina on kotimatka. Harriet tahtoi rupatella Jessican 
kanssa. Annki antoi nappikuulokkeet tyttärelle. Jessica laittaa varovaisesti tärisevin sormin kuulokkeet 
korviinsa ja asettaa mikrofonin sopivasti suun eteen: ”Hallå?” Harriet kysyy, jos tämä muistaa hänet, johon 
Jessica: ”Kyllä muistan.” Sitten Harriet kysyy, että muistaako hän, kun silloin varhaislapsuudessa oli 
tyrkännyt hänet järveen. Jessie vastaa lyhyesti, että kyllä muistaa. Hän ei halua itse mainita sanaa tyrkkäys, 
ettei muistuttaisi vanhempiaan lapsuudenaikaisesta tempauksesta, vaikka kuuluukin vanhoihin synteihin, 
josta oli saanut satikutia isän kädestä.  
Harriet kysyy, jos he voisivat tavata, johon Jessica vastaa kuten äitikin, ettei oikein ehdi, kun huomenna 
lakkiaisjuhla pukkaa päälle ja sitten lähdetään kotimatkalle, ehkä joku toinen kerta, änkytti Jessica.  
 
Jessica ei oikein uskalla tavata Harrietia, kun ei tiedä, jos tämä kantaisi kaunoja tyrkkäämisestä, vaikka siitä 
on kulunut noin 41 vuotta. Silloin he molemmat olivat vallattomia pikkutyttöjä, mutta olutpöhnässä oleva 
Harriet saattaisi hyvinkin kantaa kaunoja ja sitten tavatessa kostona juottaa hänet humalaan.  
Kyllä myös Harrietilla on pitkä syntilista ja saanut lukemattomia kertoja selkään isävainaalta ja ehkä myös 
äidiltään. Isältä hän on oppinut juopottelun äidin kauhuksi.  
Onneksi Harriet ei tullut hotellille jammailemaan, se olisi vielä puuttunut, kuten Jessica itse mielessään 
ajatteli. 
 
Vähän myöhemmin Stenigit menevät hotellin viereiseen rakennukseen, jonne pääsee kellarinkäytävää pitkin. 
Ulkona on kaatosade. Onneksi Fjärrskogin uimala- ja kylpylärakennukseen pääsee sisäkautta, sanoi Annki. 
Jessicalla on vaaleanpunaiset bikinit sekä uimasortsit. Perillä uimahallissa valvojat kielsivät uimashortsien 
käytön, niinpä Jessica joutui mennä bikinisillään uimahallin reseptioon vuokraamaan virallisen uima-asun, 
joka täyttäisi jämtlantilaiset vaatimukset, kuten Stenigit jälkikäteen päivittelivät. Ainakin Länsi-Götanmaalla 
uimahalleissa saa polskia uimasortsit jaloissa. Mitä pohjoisempaan mennään, sitä ihilisempiä sääntöjä, totesi 
Anders.  
 
Uinnin jälkeen syötiin iltapalaksi täytetyt rieskat hotellin ravintolassa. Annkia ja Andersia vitutti, kun rieska on 
kuin kovalevy ja kuiva kuin Fjärrskogin uimahallin valvojien aivot. Jessican mielestä rieska maistui hyvältä ja 
jopa kehui tarjoilijalle. Tämä huvitti isää ja äitiä, kun noin vittumaista rieskaa oikein kehutaan.  
 
Syönnin jälkeen he menivät hotellihuoneeseen lepäilemään ja katsomaan televisiota. Enää jämtlantilaisten 
televisiokanavien katselu ei ole samanlaista juhlaa kuin aikaisemmin, kun kotonakin näkyy 
synnyinmaakunnan kanavat.  
 



 

 

Stenigien huone on neljännessä kerroksessa. Ikkuna on sisäpihalle päin niin, ettei ole kovinkaan komeat 
näköalat. Muuten huone on siisti. Hotellihuone on tehty kahdesta pienemmästä huoneesta. Jessica yöpyy 
neljänä yönä puoliseinämän takana olevassa sängyssä. Anders ja Annki nukkuvat parisängyssä seinämän 
takana. Jessicalla ei ole mukana yöasua ja se on tarkoituskin, sillä hän on vihdoin tottunut nukkumaan ilman 
yöpaitaa rinnat paljaina läskisillään. Uimahallissa häntä kiihotti, kun bikinillään haki lainauikkarit reseptiosta.  
Läskirumba alkaa hellittää. Hän on lukenut netin Kivinen areenalta nettikääntäjän avulla kaksoisolentonsa 
blogeja, että myös tämä on pääsemässä yli läskirumbastaan.  
Jessica on pääsemässä yli Johanne Haraldsenin tapauksesta eikä tämä ollutkaan mikään kaksoisolento. 
Johanna Kivinen on oikea kaksoisolento, kuten Jessica tapaa fundeerata.  
 
Myöskään Annkilla ei ole yöpaitaa mukana, sillä hän on monta moninaista vuotta nukkunut rinnat paljaina. 
Anders on alkanut viime aikoina käyttää yöpaitaa.  
 
Jessican mahassa hieman nipistelee jännitys, että tuleekohan huomenna lakkiaisjuhliin Jimmyn velipuoli 
Fredrik? Hän on ikuisesti ihastunut Freddeen, vaikka tämä on tätä nykyään naimisissa ja asuu Centstadissa.  
Jessica tykkää Jimmystä ja Fredrikistä yhtä paljon. Ihastus Jimmyyn johtuu tämän aiemmasta pyöreydestä. 
Tätä nykyään hän on huomattavasti laihempi ja on oikea terveysintoilija, kuten Annki on kuullut Eriniltä.  
 
Jessica päätti yllättää isän ja äidin ottamalla silmälasit mukaansa ja pitää niitä päässään enon luona, jotta 
olisi virallisen näköinen. Hallonbon sukulaiset ovat tottuneet näkemään hänet rillit päässä, sillä Net-Galleryn 
profiilikuvassa hänellä on tummat aurinkolasit vahvuuksilla.  
Joissakin somekuvissa, jotka Elliott ja Minette ovat ottaneet, hänellä on rillit päässä. Elliottin läsnä ollessa ei 
parane olla ilman silmälaseja tai muuten tulee hyrskyn myrsky.  
 
Hotellin sängyllä maatessaan Jessica funtsi, että ehkä Jimmy ihastuisi häneen rillit päässä, kun oikea silmä 
ei karsastaisi yhtä paljon kuin ilman rillejä.  
Hotellissa sekä kaupungilla kierrellessä hän on ilman silmälaseja. Kun hän ottaa silmälasikotelon 
povitaskusta, niin silloin hän tapaa sanoa äidille, että rillit ovat kotelossa ja pitänee laittaa päähän. Tähän äiti 
tapaa vastata vakiona: ”Miksei ne jo ole päässä, senkin Szaabo!” 
 
Puolenpäivän paikkeilla lauantaina Edward haki Stenigit lakkiaisjuhliin. Jessican sydän löi kiivaasti sitä 
mukaan, kun Bäcken läheni. Ennen Jimmyn ja Lotan syntymää häntä jännitti enon luona, jos Fredrik olisi 
siellä tai tulisi käymään. Nyt häntä jännittää ja kiihottaa tämän puoliveli.  
 
Perillä enon takapihalla hänen käsivarsiansa alkoi nykimään halaukseen, kun näki valkoiseen alumiinitakkiin 
pukeutuneen Jimmyn. Päässä pojalla on valkoinen ylioppilaslakki, jossa on sinikeltainen nappi Eurooppa-
lipun väreissä. 
Jessica ei uskalla halata suosikkiserkkuaan koska ympärillä oli paljon väkeä. Isä ja äiti sekä kaikki muut 
halaavat tuoretta ylioppilasta koska heille halaukset merkitsevät vain kaverillisuutta. Jessicalle kaikissa 
halauksissa on erotiikan maku, kuin esileikkiä.  
Jessica katuu, kun yläasteella oli tuhlannut halauksiaan kahteen tursakkeeseen. Lukiossa hän oli hieman 
maltillisempi. Kesällä 2992 hänellä ja Fredrikillä karkasi mopo käsistä, kun harrastivat kiihkeää seksiä.  
Tämä oli heidän ensimmäinen ja samalla huippusalainen yhdyntä. Talvella 2993 Jessica salanimen turvin 
synnytti poikalapsen ja adoptoi lapsettomalle parille. Hän ei osaa aavistaakaan, että Elon Jernstig-
Torstensson, on kuin onkin hänen salainen poikansa. Hän tuntee jonkinlaista vetoa tähän nuoreen 
vaaleatukkaiseen jätkään, parisen vuotta nuorempi kuin Jimmy ja Lotta.  
 
Lakkiaisjuhlissa Miken vaimo, Mary Häll-Lillnysta, hymähti Jessicalle, että mehän olemme somekavereita. 
Jessica on enemmän tietoinen Hallonbon sukulaisista kuin vanhemmat, sillä heillä ei ole tiliä uudessa 
somessa, joksi he yhä Net-Gallerya kutsuvat. 
Mary Häll-Lillnysta on pikkulihava ja sopusuhtainen, noin viisissä kymmenissä oleva nainen, joka 
työskentelee paikallisessa Daily Activityssä ohjaajana. Hänen ja Miken pojallakin on samana päivänä 
lakkiaiset ja ne oli yhdistetty Jimmyn lakkiaisjuhlien kanssa. Jimmy ja Nils ovat hyvin läheisiä kaveruksia, 
kuin veljeksiä.  
 
Jimmy kertoi, että hän aikoo hakea Luulajan pedagogiseminaariin. Myös Nils hakee samaan 
pedagogiseminaariin. 
Luulajan pedagogiseminaari tekee tiivistä yhteistyötä Oulun Tiia opiston kanssa. Peräjärven yli pääsee 
helikopteritakseilla niin, että seminaarien yhteistyö sujuisi kitkattomasti. 
 
Jessican Fredrik-jännitys osoittautui aiheettomaksi, sillä Fredde ei päässyt tulemaan puoliveljensä juhliin, 
kun Centstadissa hänen perheensä oli kutsuttu toisiin lakkiaisjuhliin. Hän etäosallistui puoliveljensä juhliin 
takkipuhelimen multimediakameran ja kuvaruudun avulla.  



 

 

Fredrikin ja Jimmyn juhlat näkyi suorana suoratoistopalvelu Lillnysta rutanissa.  
Jessica filmasi pätkiä omalla multimediakamerallaan Stenig Playhin.  
 
Juhlien aikana Jessicaa jännitti, jos Elliott alkaisi tekstitellä ja sitten isä ja äiti karsastaisivat takkipuhelimen 
ohjauspaneelilla räpläämisestä. Onneksi Örjansson ei tekstitellyt, sillä hänhän tietää blondin olevan 
lakkiaisjuhlissa. Myöhemmin kotiin tultuaan Jessica kehui Elliottille serkkuaan: ”Fyy faan, miten 
hyvännäköinen jätkä!” johon Elliott nauroi katketakseen ja halusi kuulla saman uudestaan. Tästä tuli heidän 
sisäpiirihuumoriansa. Jessica on mestari sisäpiirihuumorissa sekä sisäpiirislangissa. Joskus hänen 
vakiorepliikkinsä kyllästyttää, varsinkin Elliott on herkkä jankutuksille. Kun hän on pursuavan hyvätuulinen, 
niin silloin hän sietää paremmin vakiorepliikkejä.  
  
Lakkiaisjuhlien jälkeen Urban ja Tina-Maria ajeluttivat Stenigejä ympäri kaupunkia, jotta nähtäisiin vanhoja 
tuttuja maisemia ja kuinka kaupunki on muuttunut vuosien saatossa. Hallonbohun on rakennettu paljon sitten 
2970-luvun, jolloin Stenigit muuttivat pois.  
 
Urban ajoi matkailuautollaan muun muassa mutkan Bågvägenillä, joka sijaitsee Bäckenin lounaiskulmassa.  
He katsoivat Annkin ja Urbanin vanhaa lapsuustaloa. Talon nykyinen omistaja on tehnyt taloon täysremontin 
niin, että tuskin Lisbeth ja Alex-Olof vainaat tunnistaisivat taloa omakseen. Ainakin ulkoa päin katsottuna talo 
on kuin uusi. Aikaisemmin talolla oli vihreä betonipaaluvuoraus, joka muistutti kaukaa katsottuna 
hirsipäällysteeltä, vaikka olikin betonia. Nyt talolla on valkoinen lautavuoraus.  
Sisaruksista olisi kiva käydä sisällä katsomassa, mutta se ei tietenkään käy päinsä, kun talo on 
tuntemattoman omistuksessa. Annkia on monesti kaivertanut mieltä se, kun taloa myydessä sen vintille jäi 
paljon koululukulaitteita sekä muita tunne tavaraa. 
Talo sijaitsee Bågvägen kymmenessä. Kortteli on nimeltä Ryssja. Kaarimaisen tien pohjoispäädyssä on 
lakkautettu lukulaitetehdas, joka ehti laajentua Sokträskvägenin päälle niin, että Bågvägenille tehtiin uusi 
eteläinen liittymä suoraan Majnuenvägeniltä. Uusi Sokträskvägen on Bågvägenin eteläinen jatke, joka 
menee Majnuenvägenin kautta E45tielle, josta on liittymät Sokträskiin.  
Vanha Sokträskvägenin jatke on nimetty Sagolandsvägeniksi, josta pääsee uusi Sokträskvägenille sekä 
Bäckeniin. Sagolandsvägenin molemmin puolin on ollut heinäniitty. Niityn lounaispuolella menee kapea 
puropahanen, josta Bäckenin omakotitaloalue on saanut nimensä. Purossa on runsaasti iilimatoja.  
Vanha Sokträskvägenin varrella on aikaisemmin ollut kylmävetinen lähde, joka on jäänyt lukulaitetehtaan 
laajennuksen alle. Bågvägenin eteläpäädyssä on skientologikirkon rauhanyhdistys. 
 
Seuraavaksi Urban ajelutti Hallonbäckenin pohjoispuolella, Kornan kaupunginosassa, joka on harvaan 
asuttu. Siellä on Urbanin ja Annkin varhaislapsuuskodit. Yksi niistä on Kornavägenin varrella, pieni punainen 
mökki, aivan Hallonbäckenin pohjoisrannalla. Vähän matkan päässä on harmaa kivitalo, jossa Lillnystanin 
perhe asui ennen Bågvägenille muuttoa.  
 
Sitten he kävivät Hallonbon vanhalla hautausmaalla, jossa Annki laittoi kukkia isän ja äidin haudalle. Ensin 
he ostivat kukkia keskustan kukkakaupasta. Hautausmaalle he menivät juhlapalatsin raunioiden ylittävää 
siltaa pitkin.  
 
Urbanilla ja Tina-Marialla on pieni beesin värinen viihderobotti, joka soitti Jämtlandin kansanlaulua. 
Andersia ja Jessicaa ärsyttää tämä laulunrenkutus koska siinä ihan selvästi vittuillaan Jämtlandista pois 
muuttaneille, joita kutsutaan raukoiksi.  
Anders sanoi diskreetisti Urbanille, että hänellä on migreenin poikanen ja voisiko tämä sammuttaa 
viihderobotin. Tottahan toki Urban napsautti viihderobotin virtakytkimestä virran pois päältä. Myös Urban ja 
Tina ovat ulko-jämtlantilaisia, niinpä he ymmärsivät, että Hungerlandsvisan ärsyttää mutta laululla on kaunis 
kaihomielinen sävel.  
 
Sitten Urban ja Tina-Maria jättivät Stenigit hotellin edustalle. Myöhemmin Sven-Emil haki heidät kylään. 
Hänellä on Hyundai iRex mutta vuotta vanhempi kuin Jessicalla ja auto on sähkön sininen.  
Sven-Emil asuu koillis-Hallonbossa, Bredmon omakotialueella, jonne hän ajoi Lerige pienteollisuus- ja 
kauppa-alueen läpi, jossa on muun muassa halpahalli Luften ur, Träglädje sekä paljon muita halpahalleja 
sekä rautakauppoja kuten esimerkiksi rautakauppaketju ICA Järn.  
Pian he saapuivat Svampgränd kolmeen, jossa Sven-Emil asuu upeassa omakotitalossa, josta hänen 
entinen akkansa on kateellinen.  
 
Sven-Emilin luona oli naiskaveri Olivia Tifbo. Hetkisen Stenigit kahvittelivat ja rupattelivat niitä näitä.  
Jessicaa jännitti, jos keskustelu menisi politiikkaan koska hän epäilee vahvasti, että eno on kivenkova Global 
Unionin vastustaja. Onneksi keskustelu oli neutraaleilla alueilla. Olivia kertoi innoissaan, että vielä vanhoilla 
päivillä hän on varsikseen pyrkinyt poliisiopistoon mutta pääsykokeissa on reputtanut.  
 



 

 

Sven-Emilin olohuoneessa on kaunis rosopintainen vuolukivitakka sekä perinteinen kirjahylly, jossa ei ole 
kirjoja eikä lukulaitteita. Keskellä hyllyä on suuri televisioruutu. Sivuhyllyillä on Miken perheestä otettuja 
valokuvia. Tietenkään hyllyssä ei ole entisen akan kuvaa. Sven-Emil on aikoja sitten polttanut Allyn kuvan.  
Svenne esitteli russakan kokoista viihderobottia, joka liikkuu pienten pyörien avulla. Robotista ei ole muuta 
hyötyä kuin sen liikkumista seuraaminen. Kun Svenne otti minirobotin esiin, niin silloin hän naurahti:  
”Haha, tässä on mun lemmikkini!” Annki luuli aluksi, että veli oli ottanut kissan tai hamsterin mutta se olikin 
veikeän näköinen pienikokoinen viihderobotti, jossa ei ole äänitoimintoja. Vain liikkuu huoneesta toiseen ja 
sitten kääntyy takaisin ja menee lataukseen.  
Robotti toimii myös palovaroittimena sekä murtohälyttimenä. Jos yöllä robotin lähelle astuu jokin lämpöä 
säteilevä hahmo, niin silloin se robotin valolamppuihin syttyy kirkasvalo.  
 
Jonkin ajan kuluttua Sven-Emil kyyditsi Stenigit Coop Prisman edustalle, jotta Stenigit voisivat tehdä 
viimeiset Jämtlandin ostokset, sillä huomenna kello 12 alkaa kotimatka, jolloin Edward hakee heidät hotellin 
edustalta.  
 
Coop Prisma sijaitsee Lyckobovägenin ja Nackevägenin kulmauksessa. Lyckobovägen menee Lyckobon 
vastavalmistuneelle hienosto omakotialueelle, jossa aiemmin oli mainio leirintäalue. Vuonna 3001 alueella 
pidettiin asuntonäyttely ja sitä ennen leirintäalue lakkautettiin ja siirrettiin Jämtlandin portille, Majnuen 
liikenneliittymälle. 
 
Coop Prismasta he ostivat herkullisia jämtlantilaisia elintarvikkeita, sellaisia, jotka säilyvät lentokoneen 
tavaratilassa. Suurmyymälältä he patikoivat tihkusateessa keskustaan, jossa he söivät Hesburgerissa, joka 
on Anderssonin tavarataloa vastapäätä, Affärsgatanilla. Harmi kun Tvåstadissa ei ole Hesburgeria, ajatteli 
Jessica.  
 
Hampurilaisravintolan vieressä on pienimuotoinen kasaan kuihtunut kauppakeskus Handelsplatsen, jossa ei 
ole montaakaan myymälää, enimmäkseen pankkeja sekä kiinteistönvälityksiä.  
 
Iltapalan jälkeen Stenigit menivät mutkan kautta hotellille, jotta päivän mittaan saadut kalorit sulaisivat.  
He kävelivät Hallonbäckenin etelärantaa juhlapalatsin raunioille ja sieltä puron toiselle puolen ja sitten pienen 
puistikon läpi hotellille. 
 
Sunnuntaiaamupäivällä, kello 11 maissa, Edward tuli hakemaan heitä lentokentälle. Sitä ennen Jessica kävi 
kaupungilla katsomassa, jos löytäisi jotain mukavaa kotiin vietäväksi. Hän kävi ICA Citymarketin vieressä 
olevassa Altia Shopissa ostamassa isälle ennakkosyntymäpäivälahjaksi banaaninmakuista jaloviinaa, jota ei 
saa Länsi-Götanmaalla, vaikka Tvåstadissa on kaksi Altia Shopin alkoholimyymälää. 
Sitten Jessica käväisi vielä kerran kaupungintalolla katsomassa, jos olisi mielenkiintoisia lukulaite-esitteitä. 
Hän löysi ilmaisia Hallonbon seudun karttalukulaitteita, jotka oli niputettu kuminauhalla yhteen. Hän otti 
karttalukulaitteet mukaansa, jotta saisi ideoita Hjärtat fullt av vilja kertomukseen.  
 
Kertomuksessa hän itse esiintyy Johan Grusen nimellä. Kertomuksen hän on kääntänyt päälaelleen niin, että 
sukupuolet ovat vaihtaneet paikkaa.  
 
Sitten hän palasi takaisin hotellille. Anders ilahtui, kun sai tyttäreltä ennakkosyntymäpäivälahjaksi 
banaaninmakuista jaloviinaa. Hän täyttää 64vuotta Augustin puolivälissä. Hän ei aio järjestää juhlia, sillä 
hänen mielestänsä ikääntyminen ei ole juhlimisen paikka. Sama juttu Annkin kohdalla.  
Annki oikein vihaa syntymäpäiväjuhlia. Tämä synttäriallergia on tarttunut myös Jessicaan. Hän kuitenkin 
haluaa syntymäpäivälahjoja kotiväeltä, muttei missään nimessä työkavereilta.  
 
Viinapulloa ojentaessa isälle Jessica vitsaili äidilleen, että mitähän Birgit sanoisi, jos tietäisi, että oli käynyt 
viinaostoksilla. Äiti hymähti: ”Olisi varmasti puistellut päätään ja todennut, että jopas jo, kun myös Jessica on 
omaksunut kehon turmelemisen!”  
 
Kello yhdentoista jälkeen Edward tuli hakemaan Stenigejä lentokentälle. Jessica laittoi rillit päähänsä, jotka 
hän poisti vasta lentokentällä, kun eno oli lähtenyt.  
 
Parkkipaikalla tapahtui jälleen pieni kättelymoka; Jessie erehdyksissä kätteli enoaan vasemmalla kädellä 
koska oikeassa oli käsimatkatavarakassi. Tämän hän hoksasi, kun väärä käsi oli jo enon kädessä.  
Hän myhähti nolona ja vaihtoi kättään. Eno meni hämilleen. Onneksi isä ja äiti eivät huomanneet 
kättelymokaa, kun olivat ottamassa matkalaukkuja peräkontista. Jessie ajatteli itse mielessään, että 
toivottavasti eno ei loukkaantunut ja mietti jos myöhemmin tekstiviestitse pyytäisi anteeksi, muttei kuitenkaan 
kehdannut enää muistuttaa mokasta. Kyllä eno ymmärsi, että se oli vain pelkkä vahinko eikä tämä ole 
mikään tiukkapipoinen niuhottaja.  



 

 

Myös Edward itse on tehnyt paljon mokia, kuten esimerkiksi kesällä 2992 reissuun lähtiessä otti mukaan 
sotilaspassinsa ajokortin sijasta. Tätä Anders ja Annki ovat monesti päivitelleet, että tätä se 
kannabiskakkujen leipominen tietää. Myös Edwardin vanhin poika teki oman mokansa eli kiihotti serkkutytön 
hurmioon niin, että he olivat yhdynnässä.  
Edwardin vakavampi moka oli kannabiksen viljely ja kannabiskakkujen leipominen, josta hän luopui 
kaksosten syntyessä. Mikä hassuinta; hänen naapurissansa asuu eläkkeellä oleva konstaapeli 
Reinholdsson, mutta tämä on monesti ostanut häneltä kannabiskeksejä. Yhä silloin tällöin tämä vanha kyttä 
kyselee, jos herra Lillnysta leipaisisi kannabiskakkuja.  
Edward ei enää kehtaa ryhtyä moiseen, sillä ikänäkökin alkaa vaivata. Kyllä häntä yhä kiehtoisi kannabiksen 
viljely mutta se olisi työlästä. Kannabiksen sijasta Edward leipoo tavallisia pikkuleipiä ilman terästystä. Hän 
on aivan hulluna käpykakkujen perään.  
Muutama vuosi sitten hän haaveili Annkin ja Monique-Karinin kanssa valtavista käpykakuista, josta heille tuli 
makeat naurut, kun Edward hahmotteli käpykakun kuvaa paperille mutta se muistutti miehistä 
sukupuolielintä.  
 
Hallonbo-Baltnäsin lentokentällä Jessicaa jännitti, jos Jimmy saisi tietää, että oli kätellyt tämän isää väärällä 
kädellä ja ehkä rakastelemiset olisi rakasteltu ennen kuin ensimmäistäkään rakastelua olisi edes ehtinyt 
tapahtua. Jimmy ei taida edes tietää, että Jessica on vahvasti rakastunut häneen. Ehkä hieman aavisti sitä, 
kun perjantainahan tapahtui ensimmäinen kättelymoka.  
 
Jimmyn kaksoissisko Lotta on töissä postin logistiikkayhtiö Itellassa. Lotta suunnittelee muuttoa Centstadiin 
koska siellä olisi paremmat liksat sekä enemmän viihdettä kuin piskuisessa Hallonbossa.  
Lakkiaisjuhlissa oli myös Lotan poikaystävä Sebastian, ruipelomainen lyhyt ruskeatukkainen jätkän hujoppi, 
joka ei ole Jessican mieleen eikä tarvitsekaan ollakaan, sillä hänhän on serkkutytön poikaystävä. Häntä 
kiehtoo senkin edestä Lotan kaksoisveli.  
 
Hallonbo-Baltnäsin lentokentän turvatarkastuksessa takavarikoitiin jopa avaamattomat limsapullotkin. 
Transithallissa Anders puisteli päätään, että jopas oli ihilismillä huippunsa, kun ei saa viedä edes limsaa 
lentokoneeseen. Hän sanoi vaimolleen ja tyttärelleen, että tällainen pikkumaisuus on tyypillistä täällä 
Jämtlandissa. Pikkusieluiset virkamiehet oikein nauttien kiusaavat ihmisiä kummallisilla ohjesäännöillä, joita 
he paisuttelevat ja muuntelevat oman pään mukaan. Tämän Anders sanoi hiljaisella äänellä, ettei se kuuluisi 
turvatarkastuksen puolelle. Hän pelkäsi turhaan, jos tytär alkaisi mielenosoitukseksi kiroilla ja mennä 
näyttelemään keskisormea turvatarkastuksen puolelle. Silloin olisi suuri vaara, että häneltä evättäisiin 
lentokoneeseen pääsy. Onneksi tyttö käyttäytyi hyvin, ajatteli Anders. 
 
Tunnin kuluttua minisuihkari laskeutui Landvetterin lentokentälle. Sitten he siirtyivät lentokenttäjunaan, joka 
kiidätti heidät Såtenäsiin. Auto oli lentokentän parkkihallissa. Sitten he ajoivat suorinta tietä kotiin, sillä 
lyhyessäkin reissussa rähjääntyy, kuten Annkilla on tapana sanoa. 
 
On Juni sunnuntai-iltapäivä. Jessica lukee jämtlantilaista lukulaiteiltapäivälehteä huoneessaan Vingvägenillä.  
Yhä huonetta kutsutaan Jessican huoneeksi, vaikka tämä on neljätoista vuotta sitten muuttanut pois 
lapsuuskodista. Viereistä huonetta kutsutaan Yana-Martinan huoneeksi.  
 
Lukulaitteen lukeminen keskeytyy Elliottin lähettämään tekstiviestiin. Takkipuhelin on petisohvan nojalla niin, 
että ohjauspaneeli on hänen vieressänsä. Hän on makuuasennossa kuten tavallisesti. Silloin tällöin hän 
tapaa torkahtaa niin, että lukulaite kopsahtaa otsaa vasten, jolloin hän herää.  
Nyt tekstiviestissä Elliott kysyy, jos saisi tulla Minetten ja Viktorian kanssa kylään Vingvägen kuuteen.  
Hän oli ohi mennessään nähnyt Minetten autosta blondin keskiyönharmaan Hyundai iRexin Vingvägen 
kuuden autotallin edustalla, kun hän ja Minette olivat menossa Viktorian luokse pulikoimaan Vennergrenin 
pieneen uima-altaaseen. Jessica vastasi, että ehkä joku toinen kerta. Hän on aivan liian ujo päästämään 
kavereitaan vanhempien luokse. Ujous johtuu tietenkin silmälasirumbasta, vaikka Hallonbon matkan aikana 
hän piti rillejä päässä kuin isot naiset, niin silti hän ujostelee käyttää rillejä isän ja äidin luona sekä olla ilman 
rillejä työkavereiden läsnä ollessa, varsinkin Elliottin läsnä ollessa hän pyrkii käyttämään rillejä mutta nyt 
ongelmana ovat silmälasit ja lapsuuskoti, jossa hän ei ole tottunut katselemaan paikkoja rillien läpi.  
Elliott esitti vastakysymyksen tekstiviestitse; Miksen koskaan pääse Vingvägen kuuteen? Jessica ei osannut 
vastata mitään muuta kuin, että haluaa vain levätä. Hän pelkäsi, jos työkaveri tulisi happamaksi ja tekisi 
kaverilista Brexitit.  
 
Vähän myöhemmin isä koputtaa huoneen ikkunaan, että tämä on saanut kolme vierasta. Jessica nousi ylös 
ja meni autotallin perällä olevan varastohuoneen kautta ulos takapihalle, jossa näki kauhukseen kaverinsa. 
Otsatukka nousi pystyyn. Polvet löivät linkkua, kun Elliott, Minette ja Viktoria tulivat Vingvägenin leikkikentän 
suunnalta. Jessicaa ujostutti, kun näki kaverinsa ilman silmälaseja; oikealla silmällä katsottuna hieman 
suttuisena mutta vasemmalla silmällä katsottuna lähes normaalioloisina.  



 

 

Rillit olivat auton apumiehen istuimella eikä hän ehtinyt niitä hakea koska todennäköisesti Elliott olisi 
nauranut, että pupuko pujahti pöksyyn.  
Elliott huomasi heti, ettei blondilla ole rillejä päässä. Hänellä on käsittämätön kyky havaita pienemmätkin 
yksityiskohdat. Jessie vastasi, että oli iltapäivänokosilla ja välillä lueskeli uutislukulaitetta, jolloin on mukava 
lepuuttaa silmiään.  
Minette antoi Jessicalle Puttgardenin bussimatkan vahvistuksen, jonka hän oli printannut Viktorian luona. 
Tämä oli varsinainen syy, jonka takia kolmikko tuli Stenigien tontille. Toiseksi kolmikko on utelias, että 
millaista on Vingvägen kuudessa, jossa Jessica viihtyy paljon. Monesti Elliott on sanonut, että Jessican 
kannattaisi muuttaa takaisin mamman ja papan luokse. Samaa hän ajattelee myös Bjarnesta, joka itse 
asiassa asuukin lapsuuskodissa, vaikka hänellä on oma kämppä.  
 
Puttgardenin bussimatkan oman osuuden Jessica maksaa Minetten kautta. Nyt kolmikko halusi 
vahvistuksen, että Jessica todella haluaa mukaan. Jessica loi katseen vanhempiinsa ja sitten sanoi, että 
kyllä hän lähtee. Kolmikko ihaili lintujärven maisemia. Stenigien tontti on lähempänä järven rantaa kuin 
Vennergrenin tontti. Vastarannalla näkyy samanlaisia omakotitaloja sekä pitkulaisia keltatiilisiä 
kaksikerroksisia kerrostaloja. Keskellä järveä on auringonenergialla toimiva suihkulähde. 
Vingvägenin mutkan tällä puolen, leikkikentän takana, on toimintarajoitteisten ryhmäasuntola, joka kantaa 
kadun nimeä. 
 
Jessica esitteli kaverinsa vanhemmilleen, jotka olivat puutarhahommissa, että tuo lyhytkasvuinen on kahvilan 
duunari, tuo pitkäkasvuinen on katrineholmilainen ja tuo on Viktoria tuosta mutkan takaa.  
Viktorian adjektiiviä hän ei uskalla kertoa koska tämähän on paikalla. Jos Vickan ei olisi läsnä, niin silloin hän 
todennäköisesti olisi sanonut, että tuo lihava on Viktoria mutkan takaa. Viktoriaa hänen ei tarvitse esitellä 
koska vanhemmat ovat lukemattomia kertoja nähneet hänet vaappumassa kohti bussipysäkkiä. Anders ja 
Annki tietävät myös Viktorian äidin, kun tämä oli vähällä ajaa viihderobotin yli.  
Isä ja äiti kehottivat tytärtä esitellä talon. Jessica ryhtyi tuumasta toimeen ja esitteli kylpysaavin, joka on talon 
seinän vieressä olevalla pitkulaisella terassilla, jonka leikkikentän puoleinen pääty on lasitettu.  
Sitten hän kutsui kaverinsa sisälle ja esitteli huoneensa, jossa on jonkin verran hänen tavaroitansa kuten 
lukulaiteromaaneja sekä paljon muuta rihkamaa, joita ei halua kotiin. Hänellä on tapana vaivihkaa tuoda 
kotoa pikkuromua sekä purnukoita isän ja äidin luokse. Joskus äiti tapaa käyttää purkkeja leivonnaisten 
säilytykseen.  
 
Jessican huoneen seinällä on elektroninen ilmoitustaulu, jossa on kuva viihderobotista. Juuri nyt robotti on 
autotallissa latauksessa. Sitten Jessica esitteli muut huoneet. Hän oli hieman stressaantunut 
hämmästyksestä ja oli vähällä astua viihderobotin vara-akun päälle, jolloin akku olisi vioittunut.  
 
Olohuoneessa Jessica esitteli hassun puupastorin; kun hatusta nostaa, niin silloin pippeli tulee esiin.  
Tämä nauratti kavereita. Jessie sanoi, että pastori on ukin ja mummon perintö. Tietenkin kavereita huvitti, 
kun mielikuvitus lähti laukkaamaan, että mahtoi blondin ukki ja mummo olla melkoisia humoristeja, kun heillä 
on ollut tuollainen hassun härski puupastori. Lapsenlapsi on näköjään perinyt heiltä härskin huumorin.  
 
Puttgardenin bussimatka on Julin toisella viikolla. Ensimmäisellä viikolla Jessica, Elliott, Bjarne,  
Nisse sekä Minette kävivät Kanonbackenin huvipuistossa huvittelemassa.  
Heitä kiehtoo tämän vuoden suuri uutuuslaite nimeltä Korkskruven, joka on Pohjois-Euroopan mahtavimpia 
vuoristoratoja silmukoineen päivineen. 
Tällä kertaa he menivät Minetten kyydissä, jotta tulisivat mahdollisimman lähelle huvipuistoa. Huvipuiston 
vieressä on iso parkkihalli. 
 
Elliottin suureksi hämmästykseksi Korkskruveniin uskaltautui Jessica ja Bjarne, mutta Nisse jänisti viime 
hetkellä koska tämä tunsi verensokerin heittelevän ja alkoi itkua tihruta koska pelkäsi Elliottin hermostuvan.  
Ihan lyhyen ajan herra Örjansson olikin pettynyt koska ennen matkaa herra Albinsson oli kehuskellut ja 
näytellyt listoja, että missä laitteissa hän aikoo käydä ja Korkskruven oli ensimmäisellä sijalla.  
Elliott päätti ottaa rauhallisesti koska Minette oli läsnä sekä Nisselle ei kannata alkaa tiuskimaan koska silloin 
tämän vanhemmat saattaisivat ärähtää. Muutenkin Elliott on Bella-Erikan ja Moseksen mustalla listalla koska 
tällä on taipuvuuksia määräillä.   
Jälkikäteen Elliott vitsaili, että hän oletti Jessican ja Bjarnen jänistävän, muttei osannut odottaakaan, että 
Nissen pöksyihin pujahtaisi pupu. Spiken laitteessa he eivät käyneet koska Korkskruven oli mahtavampi ja 
ennen kaikkea vuoden uutuus.  
Jessica istui Bjarnen vieressä ja Elliott joutui istumaan yksin. Hänestä oli tosi mahtavaa istua yksin. 
 
Minette kävi vain muutamassa laitteessa koska hänen mielestänsä huvipuistolaitteet ovat liian lapsellisia.  
Neiti Gahn kävi muun seurueen kanssa puuvuoristorata Skandiabanassa, Forsrännassa sekä Stockälven 
kanootissa. Hän ei käynyt uutuus vuoristoradassa koska halusi pitää seuraa Nisselle.  



 

 

 
Elliott tapaa käydä lähes jokaisessa laitteessa koska on uhkarohkea sekä lapsenmielinen. Myös Bjarne kävi 
monessa laitteessa Elliottin ja Nissen kanssa.  
Jessica ei käynyt kaikkein hurjimmissa paitsi tässä uutuus vuoristoradassa. Viime kesällä Jessica erehtyi 
menemään Jukebox härveliin, jossa istutaan avoautojen näköisissä koreissa. Jessica tuli merisairaaksi eikä 
enää koskaan aio käydä tässä hirveässä laitteessa. Hän ei myöskään aio mennä riippukeinukaruselliin 
koska siinähän pää menee pyörälle. Elliott, Bjarne ja Nisse kävivät siinäkin.   
Jessica kävi Virvelvinden laitteessa. Se oli melko kauhea mutta onneksi vauhti ei tuntunut, kun laittoi silmät 
kiinni. Niin hän teki myös Korkskruvenin silmukoissa.  
 
He huomasivat suurilta mainoskuvaruuduilta, että ensi vuoden uutuuslaite on Mecano, eräänlainen hirveä 
kieputin. Jessica sanoi heti, ettei niin hauskaa pidä olla, että hän menisi sellaiseen hullunmyllyyn. Tähän 
Elliott naurahti, että Jessie on melkoinen pelkuri akka, kun ei uskalla mennä Mecanoon, johon Jessie 
naurahti: ”Haha, totta kai olen akka, sillä enhän ole ukkokaan. Jos et usko, niin lasken housut alas ja näytän 
pimpin.” Tietenkin Elliottia nauratti makeasti: ”Kyllä sä oot melkoinen rivo-Joanna kakkonen, jopa 
ykkönenkin!”  
Tämänvuotinen huvipuistovierailu onnistui paremmin kuin viime vuonna sillä nyt oli aurinkoista. Viime vuonna 
rankkasade yllätti kesken kaiken. 
 
Seuraavana viikonloppuna Jessica, Elliott, Minette ja Viktoria kävivät bussimatkalla Puttgardenissa.  
Siellä on suuri Brückemarkt viinatavaratalo, jossa myydään myös makeisia. Bjarne ja Nisse eivät lähteneet 
mukaan, kun eivät ole tottuneet matkailla Skandinavian ulkopuolella, ei ainakaan ilman vanhempia. 
Angereilla on kesämökki Torreviejassa, jossa he silloin tällöin käyvät lämmittelemässä.  
 
Ennen Torreviejan matkaa Bjarne tapaa rallatella kahvilan tiskin takana: ”Kylmästä lämpimään mutta 
näemme vielä, kylmästä lämpimään mutta vielä tulen sinua lempimään!” Tämä on Abraham Abreun kertosäe 
kappaleesta Från kylan till värme. Tietenkin Jessicaa kiihottaa, kun kuulee kalantarjoajan rallattelevan.  
Jessican onneksi on paljon julkkis-Abrahameja niin, että on helppo luoda nimelle uudet assosiaatiot, ettei 
ajatukset menisi mulkerovainaaseen.  
 
Albinssoneilla on venepaikka Uddevallan Karrobossa, Uddevallasta hieman länteen. Siellä Albinssonit 
tavaavat kalastaa. Silloin tällöin Nisse tapaa vitsailla kalakauhuiselle Jessicalle, että tämän pitää perata 
kalat.  
 
Puttgardenin bussimatka oli vain päivän reissu; perjantai-iltana Onnibus lähti Strannan matkakeskukselta ja 
ajoi läpi yön Puttgardeniin tehden mutkan Uddevallassa bussivarikolla.  
 
Juutinrauman-sillan kupeessa pysähdyttiin kahville. Tätä nykyään sillalle ei ole tietullia, jotta liikenne sujuisi 
joustavammin. Siltamaksu peritään suoraan federaation tieverosta. 
 
Sillan itäpäädyssä on ABC L-Oil Traffic Shop liikennemyymälä. Seuraava pysähdys olikin Puttgarden, jonne 
pääsee tätä nykyään Fehmarn sillan kautta. Enää ei tarvitse könytä laivoilla, kun voi ajaa suoraan Manner-
Eurooppaan siltaa pitkin.  
 
Brückemarktista he ostivat paljon alkoholipitoisia juomia sekä makeisia.  
Bussimatka oli hyvin väsyttävä, kun matka tapahtui läpi yön, jotta tultaisiin perille heti kun tavaratalo avataan. 
 
Strannan matkakeskukselta lähdettäessä kolmikko oli innoissaan, kun bussin perällä oli pitkä pöytä, jonka 
ympärillä oli mukavat sohvat. Ilo oli lyhytaikainen, sillä Uddevallan Kurödin varikolla oli bussin vaihto koska 
matkustajia oli liian vähän.  
Samassa bussissa oli iloisia ryyppypimuja, jotka pelleilivät Elliottin ja Viktorian kanssa. He joivat runsaasti 
Power olutta ja sen vuoksi olivat kovaäänisiä niin, että Elliott joutui kehottamaan heitä olemaan hiljempää 
koska Minette halusi torkkua sillä hän oli ajanut Katrineholmista Tvåstadiin. 
 
Eräänä päivänä Julin lopulla Jessica, Elliott ja Nisse kävivät Elliottin ehdotuksesta uimassa Gaddesannassa. 
Viime kesällä he kävivät siellä ensimmäisen kerran kolmistaan. Silloin he päättivät tehdä tästä 
kesäperinteen. Jessicalle tämä on pakkopullaa koska hänen pitää olla kuskina eikä uskalla olla Elliottin 
ehdotuksia vastaan, paitsi silloin kun hän on vanhempien luona tai sinne menossa. Silloinkin hän helposti 
stressaantuu koska pelkää Elliottin tekevän kaverilista Brexitit.   
 
Tänä kesälläkin Jessica sai pysäköidä auton Örjanssonien mökin pihalle. Mökkitien perällä on Jessican 
kummitädin mökki, joka käytännössä on Jane-Bettinan ja Olof-Carlin käytössä. Mökillä Jane-Bettinalla on 
tosi ärhäkkä vesiskootteri, jolla hän kurvailee Vänern-järvellä.  



 

 

 
Tänäkin vuonna mökkitielle käännyttäessä Elliott tapaa tuhahtaa, että sitten pitää ajaa kahta kymppiä sillä 
tämä sorapintainen lomakylän tiellä on 20:n nopeusrajoitus. Jessica monesti ajaa isommalta tieltä kolme 
kymppiä. Hän tapaa vastata työkaverin tuhahdukseen, että hän tietää, johon Elliott: ”Fitta, faan, sä et tiedä!”  
 
Tällä kertaa Elliottin vanhemmat olivat läsnä. Matilda lepäsi riippumatossa ja siemaili Power olutta. Ivar oli 
kitkemässä kukkapenkkiä. He ilahtuivat, kun näkivät poikansa työkaverit. Monesti Elliott on kertonut, että 
Jessica on hyvin avulias ja kuljettaa häntä sinne tänne. Isä on monesti kehottanut poikaansa tarjota 
kiitoskahvit Jessicalle mutta harmi vaan, kun Elliottilla ei ole paljoakaan rahaa käytössä, kun kaikki rahat 
menevät German Colaan sekä miesten kauneustuotteisiin. Eli Elliottin lompakossa raha ei viihdy.  
Pari kertaa kuukaudessa Ivar tapaa laittaa poikansa tilille käyttörahaa.  
Elliott yrittää olla hyväksikäyttämästä Jessicaa, koska ei halua olla samanlainen mulkero kuin Abraham ja 
Karlo eli hän ajattelee tässä asiassa kuten Karlo mutta häneltäkin helposti mopo karkaa käsistä koska 
Jessica on liikaa hemmotellut häntä. Enää Jessie ei ole kovinkaan rakastunut Elliottiin mutta pinnan alla yhä 
munasolut jylläävät.  
Elliott on paljon järkevämpi kuin Jessican kaksi edellistä idolia mutta hänen suuri paheensa on vaikeus 
peittää ärtymystään. Viime aikoina hän on onnistunut hyvin hillitsemään tunteensa mutta paljon on vielä 
harjoittelemista. 
 
Uimisen jälkeen Ivar ja Matilda tarjosivat poikansa työkavereille jäätelöt, ennen kuin he lähtivät koteihinsa. 
Uimaretkestä tuli ihan mukava paitsi Jessicalla oli polvikipeä koska päivällä oli kaatunut potkulaudallaan 
Lilleskogin kauppakeskuksen edustalla. Hän oli siellä Elliottin kanssa koska viime kesällä hän ei voinut 
lähteä, kun pyyntö tuli viime hetkellä, kun Jessica oli lähdössä Vingvägenille syömään.  
 
Nyt hän pystyi lähtemään, kun kaveri ehdotti potkulautalenkkiä iltapäivällä kello kolmen maissa, niin silloin 
Jessica oli jo syönyt. 
Lilleskogissa he kohtasivat Madelene Berganderin. Joka oli pelikauppa Bergander Gamesin ulkopuolella. 
Madde saa sieltä sukulaisalennusta, kun kaupan omistaa hänen siskonsa Marie. Bergander Games ei 
todellakaan ole mikään kultakaivos mutta se tuottaa kuitenkin mukavasti taskurahaa Berganderin siskoksille. 
Madelenen elatusisä Kicke tapaa laittaa sopivia summia Madden tilille. 
Hän on jo päässyt yli Abrahamin murhasta ja katselee sillä silmällä erästä Adrian nimistä risupartaista jätkää.  
Nyt Lilleskogissa Jessica kysyi Madelenelta, että onko tämä päässyt yli poikakaverinsa kuolemasta, johon 
Madde: ”Ja visst, minulla on tähtäimessä muuan Adrian!”. Jessicalle tuli mieleen samanniminen 
asuntovaunu: ”Aa, aiotko ostaa asuntovaunun?”, johon Madde: ”Nää, vaan yks jätkä nimeltä Adrian… Haha!”  
 
Elliott tunsi Abraham Waliczekin, muttei koskaan halunnut tämän kanssa kaveerata, kun koulussa tämä oli 
oikea itkupilli. Elliott inhoaa pillittäjiä mutta kauhistuttaa Abrahamin murha eikä osaa aavistaakaan, että 
murhaaja on kuin onkin hassu blondi. Hänen on vaikea ajatellakaan, että nössömäinen blondi murhaisi 
toisen ihmisen.  
 
Jessica kaatui potkulaudalla Lilleskogin Altia Shopin edustalla niin, että moni oletti hänen olleen humalassa, 
kun kaatuminen tapahtui alkoholikaupan edustalla. Jälkikäteen Elliott vitsaili, että ilmiselvästi blondi oli 
ympäri kännissä. 
Alkuillasta he kävivät uimassa. Silloin Jessica hieman valitti kipeää polveaan, että se tahtoo kipeytyä ja 
väsyä autolla ajaessa mutta onneksi hänellä on automaattivaihteet ja autopilotti. Viimeksi mainittua hän 
käyttää harvoin. Elliott ei oikein pidä vaivojen ja sairauksien valittamisista. Myös Nisse tahtoo valittaa kipeitä 
jalkojaan niin, että Elliott saa jatkuvasti puistella päätään niin, että posket lonksuvat.  
Elliott itsekin tapaa valittaa, kun jokin paikka on kipeä kuten esimerkiksi vatsa. Jessicaa valitus ei haittaa 
koska ei uskalla ärähtää hapankauhun takia. 
 
Kotimatkalla he kävivät mutkan Mellerudin Bobbyhillin Burger Presidentissä iltapalalla, vaikka Lilleskogin  
Mc Donald tai Hesburgers olisivat olleet matkan varrella. Jessicaa sekä monia muitakin tvåstadilaisia 
harmittaa, kun Lilleskogin Burger President sulki ravintolansa kesällä 3008.  
Viime vuonna Burger President avasi ravintolan Mellerudissä mutta sinne asti ei aina kehtaa mennä, ellei 
sati olemaan muuta asiaa.  
Nyt hapanpelkoisen Jessican oli väsyneenä ja kipeän polven kanssa pakko ajaa Mellerudiin asti purilaiselle. 
Kyllä hän itsekin mielellään syö Burger Presidentin kuuluisia grillattuja purilaisia.  
 
Bobbyhillin pienteollisuus- ja kauppa-alue on kuihtumaan päin. Viimeisin tulokas on Burger President, jonka 
vieressä on tavallinen lounasravintola sekä lasten leikkimaa, eräänlainen sisäleikkikenttä. 
Muutama vuosi sitten Jessican piti käyttää Karlon Julle-poikaa Bobbyhillin leikkimaassa, vaikka lähempänä 
olisi ollut Trestad Centerin leikkimaa, joka on hieman isompi kuin Bobbyhillin leikkimaa. Silloinkin Jessican oli 
vaikea kieltäytyä, kun on yhä mulkerovainaan aiheuttama hapankauhu.  



 

 

Joka kerta, kun Jessica menee Mellerudiin, niin Uddevalla kanavan eteläpuolella hänelle muistuu mieleen 
mulkeron murha. Siitä ei parane vihjailla työkavereille, ellei halua epäilyjä. Tokkopa toimintarajoitteiset Elliott 
ja Nisse hiffaisivat, että kuka on Abrahamin murhaaja. Nisseä järkytti enemmän murha koska Abrahamhan 
oli hänen työkaverinsa ennen ryhmän vaihtoa.  
 
Iltapalan jälkeen Elliottia ei tarvinnutkaan kyyditä kotiin, sillä hänet tuli hakemaan tyttöystäväkandidaatti  
Jonna Jonesen, kirppumainen siilitukkainen pimu, joka asuu Mellerudin Lycksjönin omakotitaloalueella, ihan 
kivenheiton päässä Bobbyhillistä.  
 
Bobbyhillissä asuu myös Jessican arkkivihollinen, flirttiperse Disa Nilsson. Syömään mennessä hän ei 
uskalla mainita mitään Disasta, ettei Elliott saisi päähänsä käydä moikkaamassa Disaa. Nyt Jessica huokaisi 
helpotuksesta, kun Elliott siirtyi Joannan Hyundai Oi citymaasturiin. Hänen pitää kyyditä ainoastaan Nisse 
kotiin. Jessica enemmän kuin mielellään kyyditsee Nisse nimisiä jätkiä. 
 
Muutaman kerran alkukesästä Jessica on joutunut hakemaan Elliottin Lycksjönin bussipysäkiltä, kun tämä 
halusi kotiin silloin kun bussit eivät kulje. Tuolloin Jessica huomasi, että tukkuvarasto Ofelia Camping & 
butikservice on lopettanut. Tilat ovat tyhjillään. Jos olisin monimiljonääri, niin perustaisin tiloihin jonkin 
yrityksen, funtsii Jessica samalla, kun ajaa rakennuksen ohitse kohti päätepysäkkiä. 
Aikaisemmin, nuorena tyttönä Jessicaa kiehtoi kahvilan perustaminen mutta tällä hetkellä hän saattaisi 
perustaa antikvariaatin.  
Tvåstadin merkittävin Antikvariaatti on Onsjön kaupunginosassa, Nya apoteketin lähistöllä.  
Ihan muutaman kerran Jessica on käynyt Mark Nerbon antikvariaatissa. Siellä on laajat valikoimat eroottisia 
julkaisuja; paperisia ja lukulaitteina. Samanlaisen antikvariaatin Jessica haluaisi perustaa mutta ongelmana 
on liian pienet tulot. Ei Mark Nerbokaan ole rikas vaan entinen pastori, jolta usko alkoi hiipua. Usein hänen 
antikvariaatissansa tapaa yöpyä Jessican naapuri, Magnum Johansson, koska yksityisetsivä tarvitsee 
piilopaikkoja. Jos kesken toimeksiannon menisi nukkumaan kotiinsa, niin silloin hämäräveikot saattaisivat 
varjostaa kotikulmille.  
Kaikkea tätä Jessica ajatteli samalla, kun käännytyspaikka lähestyi. Hetkisen odoteltuaan Elliott käveli 
luonnontilassa olevan puistikon siimeksestä.  
 
Jessica ajatteli, että tukkuvaraston konkurssi on eräänlainen lohtu, että kuitenkin työ olisi päättynyt muutaman 
vuoden kuluttua, jos hän olisi jatkanut. Kuitenkin häntä kaduttaa, kun ei jatkanut, sillä todennäköisesti olisi 
saanut muita töitä, ehkä päässyt takaisin informationsservice-osastolle, ajatteli Jessica samalla kun odotteli 
kaveriaan bussipysäkillä. Elliottille on turha puhua näistä asioista, sillä tuskin tämä ymmärtäisi, että hän olisi 
onnellisempi tavallisessa työpaikassa. Lukemattomia kertoja he ovat asiasta keskustelleet ja joka kerta Elliott 
kiihtyy. 
 
Elliottilla on ollut useita tyttöystäväkandidaatteja, jotka hän joka kerta esittelee Net-Galleryssa niin, että kaikki 
nettikaverit näkevät heidät ja sitten suhteen päätyttyä hänellä on kova työ selitellä kavereilleen, että suhde 
on päättynyt ja päättymisen syyn. Useimmiten syy on yksinomaan hänen koska ei siedä viime hetken 
muutoksia sekä kaiken pitää mennä hänen mielensä mukaan. Tietenkään tätä hän ei kerro kavereilleen.  
 
Heti kun hän tulee sinkuksi, niin silloin hän laittaa syötin pahamaineiselle deittisivusto Patukka Dateen.  
Hän käyttää ainoastaan sivuston ilmaistoimintoja ja sen kyllä huomaa tyttöystäväkandidaateissa. Osa heistä 
ovat ihan mukavia, joista yksi mukavammista on Minette Gahn mutta tämä ei halua Elliottista ukkoa vaan 
haluaa olla vain kaveripohjalta. Joanna Öberg on kummallisin tursake, jonka hän on tavannut deittisivustolla.  
 
Jessicaa ärsyttää, kun arkkivihollinen, flirttiperse Disa Nilssonkin heiluu Patukka Datessa etsien patukkaa. 
Ilmeisesti Disa matkii Elliottia. Elliott ei ole kiinnostunut Nilssonista koska tämä on liian pellemäinen eikä 
osaa olla hetkeäkään aloillaan eli stressaa enemmän kuin Jessica.  
Disan on vaikea pärstäkertoimellaan löytää sitä oikeaa. Jotkut jätkät ovat sanoneet suoraan hänelle, että 
tällä on kauhea pärstä, niin heti tämä alkaa pillittää Net-Galleryssa. Pillitys ärsyttää Jessicaa koska silloin 
flirttiperse saa sympatioita. Jos hän itse olisi edes lähellä alkaa itkeä, niin silloin Elliott tuhahtaa, ettei sitten 
pillittämistä mutta Disa saa näköjään pillittää miten sattuu. 
Onneksi sentään Elliott ei ole paljoakaan lohduttanut Disaa sillä hän tietää, ettei pidä antaa vääriä 
signaaleja. 
 
Elliottin on helppo löytää naisseuraa koska hänen ulkonäkönsä on hyvin sympaattinen; suloiset 
jääkarhumaiset kasvot, pienet hampaat sekä pieni pyöreäpäinen nöpönenä joka suloisesti rypistyy kun hän 
maistelee jotain inhottavan makuista karkkia kuten esimerkiksi lakritsia. Elliott inhoaa lakritsaa, kun taas 
Jessica on hulluna lakun perään niin, että salakavalasti hänen verenpaineensa kohoaa.  
 
 



 

 

Monet kuutkin jämtlantilaiset ovat lakritsan ylimpiä ystäviä, jos eivät syö lakritsimakeisia, niin ainakin kittaavat 
Forsöra salmiakkivodkaa, joka on muunnos Salmiakki Koskenkorvasta. Monesti Koskenkorvan tavaramerkin 
haltijat ovat yrittäneet haastaa skandinaavista Forsöra viinatehdasta oikeuteen mutta tuloksetta.  
 
Joskus Jessica vitsaillee Elliottille, että tämä maistaisi lakritsikeittoa, johon Elliott: ”Itse saat maistaa 
rapukeittoa!”  
  
Deittisivusto, Patukka Dateen Elliott lataa kuvia itsestään, joita hän on parannellut 
kuvankäsittelysovelluksilla. Monet tytöt punottavin poskin kiinnostuu hänen profiilistansa ja helposti päätyvät 
ensitreffeille ja sitten lyhytaikaisiin suhteisiin, kunnes tulee ensimmäiset vastoinkäymiset tai peruutukset 
sovituista tekemisistä. Juuri näin kävi Madeleine Jonassonin kohdalla.  
 
Joanna Jonesenin kanssa Elliott on ollut nyt noin pari kuukautta. Tytön luona hän näki televisio dokumentin 
Pohjois-Amerikan rajuista ukkosista, joka poisti Elliottin ukkospelon. Aikaisemmin hän on tekstitellyt 
Jessicalle heti kun keskiyöllä on jyrissyt, että hän vapisee peiton alla. Jessica on kärsivällisesti lohduttanut, 
ettei ole mitään pelättävää ukkosjohdattimien ansiosta. Nyt kun Elliott oli nähnyt dokkarin Pohjois-Amerikan 
rajuista sääilmiöistä, niin silloin hän ymmärsi, että täällä Euroopassa on kiltimpiä ukkosia. Jessica on alkanut 
itse mielessään kutsua Elliottia Ukkospojaksi. Ihan osuva nimike, sillä tämän hermostuessa hän on todella 
kuin ukkonen. Vuonna 3006 kun he tapasivat ensimmäisen kerran ravintolankeittiössä, niin niihin aikoihin 
Jessica oli kuullut Julia Sökbäckin kappaleen Mans djävul, josta Jessica saa assosiaatioita Elliottiin. 
Kappaleessa pelleillään hassu hattu päässä sekä ojennetaan ruusupuskaa.  
Jessica on kuullut Elliottilta, että myös Nisse pelkää ukkosta eli myös hänen tulisi nähdä kyseinen  
tv-dokumentti.  
 
Julin lopulla Elliott riitaantui Joannan kanssa koska tyttö alkoi ehdotella perheenperustamista sekä rajua 
seksiä. Elliott haluaisi edetä rauhallisesti koska hänellä on stressimaha sekä erityinen toimintarajoite, jota 
hän salaa kaikilta. Ilmeisesti Elliott kuvittelee olevansa täysnormaali aivan kuten Jessica. Toimintarajoitteisia 
he molemmat kutsuvat kummallisiksi tyypeiksi.  
Silloin tällöin Elliott haluaisi isäksi mutta ensin pitäisi poistattaa niin kutsuttu hylsymäinen munatuppi, 
eräänlainen ehkäisyvälinen. Kondomi ei ole yhtä luotettava koska Elliott saattaisi muuten 
hetkenmielijohteesta survaista. Munatupen asennetaan terveyskeskuksessa eikä sitä itse voi poistaa.  
Munatupesta huolimatta virtsaaminen onnistuu mainiosti.  
Sitten kun Elliott on löytänyt sen oikean ja on nähty, että suhde kestäisi pitemmän aikaa, niin silloin hänen 
vanhempansa antavat luvan poistattaa munatupen. Nyt Elliott on kahden vaiheilla; käskeä vanhempiaan 
antaa hyväksyntä lääkärille tai sitten jatkaa toistaiseksi lapsettomana.  
Vaikuttaa siltä, että Joanna on seksihullu eikä sovellu äidiksi, on Elliott pohtinut itse mielessään. Hänen 
stressimahansa ei kestäisi liian rajua seksiä ja sitten vielä elämänmuutosta lapsen kanssa, siispä hän pisti 
suhteen poikki ja alkoi etsiä uutta akkaa. Patukka Date sivustolle tuli päivitys; Luotettavaa akkaa etsitään! 
 
Augustin alussa hän löysi ihanalta vaikuttavan pimun, Tess LeMarc, joka asuu Uddevallan Killebossa, 
samassa talossa, jonka Olle ja Boel olivat omistaneet 2970-luvun alussa. Talon nykyinen omistaja on Tessin 
äitimuori. Suhde alkoi lupaavalta ja he menivät jopa kihloihin, ehkä liian aikaisin, sillä suhde päättyi 
kevättalvella 3015 Elliottin tavanomaiseen kiukutteluun. Silloin Tess kävi veljensä kanssa Puttgardenissa 
ostoksilla ilman Elliottia, joka olisi halunnut mukaan, muttei päässyt, kun LeMarcit halusivat olla kahdestaan 
sekä ostaa paljon saksalaista viiniä ja olutta niin, ettei pieneen pakettiautoon olisi kolmatta henkilöä. Koko 
ajan Elliott tekstaili ja kiukutteli. Tessin kaverilistalla tapahtui Brexitit.  
Sillä välin Elliott oli Tessin luona kotimiehenä ja sai leikkiä viihderobotilla, jolla on hassu nimi; Tusse Tronic. 
Robotin nimi Elliottia huvittaa monestakin syystä; Augustin lopulla, kun hän, Minette ja Jessica olivat 
Strannan matkakeskuksella odottamassa Uddevallan bussia, niin silloin Elliott mainitsi tyttöystävän 
viihderobotin nimen, jolloin Jessica vahingossa lausui nimen väärin; Murre Tronic. Elliottia alkoi naurattaa, 
kun tämä hassu blondi ei osaa lausua Tusse Tronicia eikä edes oman äidin viihderobotin nimeä. 
 
Viihderobotti Chili-Robon Annki sai edellisen vuosikymmenen alussa Kjellin ja Gretan perheeltä. Oikeastaan 
robotti oli Jesuksen syntymäpäivälahja, muttei enää ollut kiinnostunut koska oli saanut lapsen.  
Jesus ja Daniella eivät uskaltaneet altistaa Lexa vauvaa viihderobotin elektromagneettiselle säteilylle koska 
muutenkin nyky-yhteiskunnassa on aivan liian paljon elektromagneettista säteilyä, joka on lähtöisin eri 
laitteista. Langattomat Wi-Fi verkot ovat pientä viihderobottien säteilylle. Joistakin viihderoboteista lähtee 
erittäin voimakas tutkasäteily. 
Gretalla ja Kjellillä on ennestään viihderobotti, joka käyttää samaa toimintataajuutta kuin Chili-Robo eli sama 
ongelma kuin silloin 2970-luvun puolivälissä. Nytkin robottifani Annki sai viihderobotin kälyltä. Aluksi oli 
vaikeuksia robotin navigointiasetusten ohjelmoinnissa koska robotti koko ajan hoki Nyhusgatan yhdeksää, 
jossa Kjell ja Greta asuvat. Lopulta Annki onnistui päivittää robotin navigaatioasetukset.  
 



 

 

Äskettäin Jesuksen perhe muutti Jesuksen isän omistamaan taloon, jossa oli sopivasti vapaana pieni kaksio. 
Heidän ei tarvitse maksaa vuokraa. Jesus ja Daniella tekevät pieniä kiinteistönhoitohommia.  
 
Junin alussa, kun Elliott, Minette ja Viktoria kävivät Vingvägen kuudessa viemässä Jessicalle bussimatkan 
vahvistuspaperin, niin silloin Elliott kuuli tämän äidin suusta viihderobotin nimen, jonka tämä sattui 
ääntämään hieman Länsi-Götanmaan murteella, jolloin ääntämys tarttui Elliottin mieleen ja omaksui sen 
robotin oikeaksi nimeksi. Oikeasti Stenigit kutsuvat robottia Jämtlandin murteella, joka on heidän 
kotikielensä. Jessica tapaa ääntää Elliottin läsnä ollessa äidin viihderobotin jämtlantilaisittain, aivan kuten 
perhepiirissä. 
Jessica ääntää nimen kuten se kirjoitetaan. Annki yrittää puhua Länsi-Götanmaan murteella vieraiden läsnä 
ollessa, jolloin hän melko lailla änkyttää. Anders osaa puhua ihan kiitettävän hyvin Länsi-Götanmaan 
murretta paitsi hän usein hokee sanaa; Vettu, joka tulee sanoista Vet du. Tämä ärsyttää Jessicaa mutta hän 
ei uskalla huomauttaa isälleen vieraiden läsnä ollessa. 
 
Joka kerta kun Jessica sanoo Elliottille, että perjantai-illalla on kiva nähdä taas äidin Chili-Robo, niin silloin 
Elliott päätään puistellen tuhahtaa: ”Se vitun robotti on Chilli-Robo, senkin shaabo, opettele Länsi-
Götanmaan murretta, TIIH!” Tiih-sanan hän painottaa korvia huumaavasti.  
  
Kevättalvella 3015, kun suhde päättyi ja Elliott riitaantui Tessin kanssa, niin silloin hän alkoi ikävöidä  
Tusse Tronicia. Häntä tekisi mieli käydä hakemassa robotti itselleen, muttei tietenkään sellaiseen ryhdy 
koska sehän olisi varkaus. Elliott yrittää olla niin rehellinen kuin mahdollista. 
 
Tässä kerran, kun Elliott ja Jessica olivat Skafferiet ruokakaupassa ostamassa irtosalaattia, niin silloin 
Jessica oletti, että kertakäyttöaterimet kuuluisivat hintaan, niinpä kassa-automaatilla hän oli vähällä jättää ne 
skannaamatta. Elliott murahti: ”Faan, skannaa myös aterimet!” Jessica vastasi pelokkaalla aralla äänellä: 
”Tiedän, teen sen!”, johon Elliott: ”Faan, etkä tiedä!”  
Kävellessä Strannan matkakeskukselle Elliott päkätti, että oli lähellä sattua näpistys ja sitten olisi teräsverkko 
laskeutunut kaupan ulko-ovelle. Hän sanoi olevansa hieman hapan, jolloin Jessie alkoi itkua tihrustaa koska 
hänellähän on Abrahamin aiheuttama hapankauhu. Sitten Elliott rauhoittui ja sanoi, että hän halusi vain 
pelkkää hyvää.  
 
Skafferiet ruokakauppa sijaitsee Vänersborgsvägenin varrella, vastapäätä Trollviksstigeniä, joka menee 
suoraan joen ylittävälle junasillalle. Ensin junasilta ylittää luonnollisen Göta joen ja sitten liikennekanavan. 
Tätä nykyään silta on korkeampi kuin aikaisemmin eli sen tarvitsee avata ainoastaan, kun tulee isompia 
laivoja. Isojen rahtialusten määrä on selvästi vähentynyt, kiitos Uddevallan kanavan.  
 
Jessica ja Elliott söivät salaatin junaratasillan asemalaiturilla. Tavalliseen tapaan he katselevat saapuvia ja 
lähteviä junia sekä ikivanhaa Tingvallan kaupunginosaa. Alueen silhuetti on moneen kertaan muuttunut, kun 
joihinkin taloihin on rakennettu lisää kerroksia sekä laajennettu.   
 
Toinen samankaltainen mielenpahoitus tapahtui muutama vuosi sitten perjantai-illalla, kun Elliott, Viktoria ja 
Jessica odottivat Minetten saapumista. Ensin he olivat Elliottin kämpillä, Jaktstigenillä, jossa hän ja Viktoria 
pelasivat Grand Theft Car Zbox-peliä. Viktoria näytti Elliottille, että kuinka ratkaistaan pelissä oleva visainen 
tehtävä. Jessicaa kiehtoo kyseinen peli koska siinä on realistinen grafiikka, varsinkin yökerho ympäristö, 
jossa fiktiiviset miesstripparit keikistelevät ilkosillaan. Tämän vuoksi Elliott tapaa mennä juuri kyseiseen 
kohtaan, kun blondi on läsnä.  
Hetkisen pelattuaan he päättivät käydä Hunnebergin vuorella, jos näkisi hirviä ja samalla kuluttaa aikaa. 
Jessica oli epäileväinen koska oli jo pimeää eli tuskin pimeällä vuorella mitään näkisi. On myöhäissyksy. 
Jessican sana ei paljoakaan paina Elliottin läsnä ollessa. Viktoriakaan ei paljoa uskalla vastustella, kun on 
kuullut Madeleinelta, että herra Örjansson helposti polttaa päreensä ja sitten alkaa reuhata.  
Jessica antoi periksi ja teki pienen mutkan kyseisellä vuorella, jotta herra Örjansson näkisi, ettei siellä mitään 
hirviä näy, jos näkyisi, niin silloin myös tuntuisi. He käännyttivät Eldmörjanin kappelin edustalla. Sinne asti on 
katuvalaistus. Sitten Jessican oli pakko käydä keventämässä virtsarakkoa, muttei ollut iltamyöhään auki 
olevia vessoja, niinpä hän ajoi Bergagårdenin pysäköintipaikalle ja sitten kävi pusikossa kyykistymässä.  
Elliott ja Viktoria odottivat autossa ja leikillään huutelivat, että he lähtisivät ajelemaan kuten siinä pelissä. Hän 
oli stressaantunut, ettei vaan herra Örjansson hermostuisi ja tekisi kaverilista Brexitejä.   
Hän sai kuitenkin pissattua ja sitten juoksi autolle, jolloin Elliott puisteli päätään: ”Stressaantunut blondi!” ja 
nauroi makeasti. Hän istui takapenkillä apumiehen takana. Viktoria istui etupenkillä, kun on niin lihava, ettei 
taipuisi pienen Hyundain takapenkille.  
 
 
 
Sitten Jessica teki mutkan Mellerudissä ja näytti, osoitteen, jossa Madelene Bergander asuu. Hän ajoi liiankin 



 

 

tuttua katua pitkin. Lyckobon läpikulkutiellä on neljänkympin nopeusrajoitus, jolloin Elliott nuhteli häntä liian 
kovaa ajamisesta, ettei sitten edes kuunnellut, kun Jessica näytti Berganderin talon.  
Vaikka Elliott istui takapenkillä Viktorian takana, niin silti hän tunsi, että vauhti oli vähän yli neljänkymmenen.  
Jessican autossa tuntuu pienikin vauhti kovalta. Tämän on pannut merkille Jessican äiti. Hän on huomannut 
myös, että Gretakin ajaa hirveän kovasti. Hänelläkin on samanmerkkinen auto. Hallonbossa Annki huomasi, 
että myös Sven-Emil ajaa kovasti. Myös hänellä on Hyundai iRex, joka on Jessican autoa vuotta vanhempi.  
 
Jessica pahoitti mielensä, kun ajokortiton jätkä arvostelee ajoa. Sitten Elliott lohdutti, ettei tarkoittanut mitään 
pahaa. Jessica ei kykene ärähtää Elliottille koska yhä tykkää tästä vaalea siilitukkaisesta jätkästä, joka on viime 
aikoina alkanut värjätä tukkaansa suklaanruskeaksi. Elliott tapaa kammata tukkansa pystyyn niin, että 
kampaus muistuttaa vaateharjaa.  
Jessica rakastaa ja pelkää Elliottia. Hänen mielestänsä Elliottin pelko on viisauden alku. Näin tapaa ajatella 
myös Nisse, tosin hän ei varsinaisesti pelkää Örjanssonia vaan muuten vaan mielistelee vanhempiensa 
kauhuksi. Elliottin dominoiva piirre on hänen suurin paheensa, joka tuhoaa jokaisen suhteen, kun ei siedä 
viime hetken muutoksia suunnitelmiin. Tämän vuoksi Jessica ei ole täysin vakuuttunut, että Elliott Elias 
Örjansson olisi se oikea. Hyvätuulisena Elliott on unelmajätkä mutta huonotuulisena tosi vittumainen 
pilkunnussija. Elliott ei kuitenkaan ole samanlainen hullu kuin esimerkiksi Messenger Servicen Pippi 
Olofsson sekä Tvåstad helpon Abraham Waliczek. Elliott kykenee ajattelemaan loogisesti, kun on asiaa 
miettinyt mutta ongelmana on hetki, jolloin muutos on käsillä. Hän ei myöskään siedä jankutuksia eikä 
onnitteluja samalta henkilöltä useaan kertaan.  
 
Augustin puolivälissä, kun Elliott ja Jessica söivät jälleen irtosalaattia Öxneredin juna-asemalla, niin silloin 
Elliott kevensi sydäntään, koska hänen vanhempansa ärähtivät, kun hän oli kertonut lapsisuunnitelmista 
tyttöystävänsä kanssa. Matilda Örjansson oli tuhahtanut: ”Ota ihan iisisti, poika!” Tästä Elliott pahoitti mielensä 
koska itse asiassa hän ja Tess eivät olleet kuitenkaan päättäneet heti aloittaa lapsentekoa vaan 
lähitulevaisuudessa. Matilda käsitti väärin, että poika aikoisi poistaa munatupen ja alkaisi siitospuuhiin. Ihan 
näin ei asia ole koska myös Tessillä on ehkäisyväline, ehkäisysauva käsivarressa. Sekin pitäisi poistattaa, 
ennen lapsen tekoa. Siis Matilda käsitti väärin.  
 
Öxneredin asemalla Elliott itki sydäntä särkevästi niin, että Jessicalla teki pahaa. Hän olisi halunnut antaa 
lohtuhalaus, muttei uskaltanut koska aikaisemmin Elliott on arvostellut hänen halauksiansa poliisipidätyksiksi. 
Jessie vain taputti Elliottia olkapäähän, että kyllä se siitä suttaantuu ja varmasti on väärinkäsitys.  
Jessicasta on mukava nyt kun Elliott on kihloissa koska silloin viikonloppuisin on rauhallisempaa. Kun Elliott 
oli sinkkuna, niin silloin tämä saattoi saada päähänsä, että blondi tekisi hänelle seuraa pikaruokaloihin juuri 
silloin kun tämä olisi menossa tai olisi vanhempien luona. 
 
Tänä syksynä viikonloppuisin Elliott on paljon Uddevallassa. Aluksi hän kysyi, jos Jessica voisi kyyditä 
Uddevallaan, mutta siihen hän ei suostunut, kun ei oikein tunne tätä läntistä naapuri kaupunkia. Tosin hän on 
muutaman kerran yksin käynyt Uddevallassa. 2990-luvulla hän usein kävi Uddevallan vapaa-ajan messuilla 
sekä muutaman kerran Torpin kauppakeskuksella. Pitkään aikaan hän ei ole käynyt yksin Uddevallassa 
koska vapaa-ajan messut on lakkautettu eikä Torpille ole mitään erikoista asiaa.  
 
Kyllä Jessica osaisi tien Uddevallan Murphygatanille, mutta sitä hän ei uskalla sanoa kahvilan duunarille, joksi 
hän Elliottia kutsuu vanhemmilleen.  
Kyllä Örjansson ymmärtää, ettei Jessica ole mikään taksikuski eikä halua olla samanlainen mulkero kuin Karlo 
vaikka itsekin onkin pummannut kyytejä sinne tänne.  
Elliott pyysi Jessicaa kyyditsemään hänet Strannan matkakeskukselle tai Öxneredin juna-asemalle. Siihen 
Jessica suostui koska silloin samalla tietäisi kaverin olevan turvallisesti Uddevallassa eli pystyisi 
rentoutumaan ja olemaan Net-Galleryssa kriittisinä minuutteina kuin menisi Vingvägenille.  
Kun Elliott on kotona, niin silloin ennen vanhempien luokse menoa hän ei uskalla käydä Net-Galleryssa koska 
silloin antaisi toimettoman kuvan. Jessica ei vielä tiedä kuinka Chat-sovellus sammutetaan.  
 
Nyt kun Elliott on Uddevallassa, niin Jessica pystyy keskittymään Hjärtat fullt av vilja kertomuksen saneluun. 
Uddevallasta Elliott tapaa silloin tällöin keventää sydäntään tekstiviestitse heti kun hänen ja Tessin välillä on 
erimielisyyksiä. Tämän hän tekee tietenkin salassa. Varmasti Tess ei tykkäisi, jos tietäisi, että poikakaveri 
kertoo riidoista ulkopuoliselle. Näin myös Jessica itsekin on tehnyt muutama vuosi sitten kun oli riidoissa 
Elliottin kanssa. Jessica oli keventänyt sydäntään Bjarnelle sekä Minettelle. Nyt jälkikäteen Jessicaa hieman 
säälittää Elliott-rukka, kun hän oli pilannut tämän mahdollisuudet saada Ghanilta pillua. Oikeastaan tämä ei ole 
Jessican syytä vaan Elliott saanee syyttää itseään, kun oli ja on yhä melkoinen äkäpussi, pilkunnussija.  
 
 
 
 



 

 

Kerran Elliott sattui lukemaan Minetten takkipuhelimelta juuri tulleen viestin Jessicalta ja tuli happamaksi, 
kun tämä juorusi heidän riidoistansa. Heti kun Minette oli saanut selville, että Elliott oli salaa lukenut hänen 
tekstiviestejänsä, niin silloin hän nuhteli Elliottia niin, että tällä tuli tippa silmäkulmaan.  
Niihin aikoihin Elliott elätteli toiveita saada neiti Ghanista akka. Samoihin aikoihin myös Jessica toivoi 
Elliottista ukkoa. Nyt hän ei ole niinkään vakuuttunut, että kahvilan duunari olisi se oikea. Jessie pohtii 
kuumeisesti, jos Bjarne, rakas kalantarjoaja, olisi se oikea. Jessica pelkää kuin ebolaa, ettei Bjarne halua 
häntä koska heillä on iso ikäero, tai ainakin niin hän muutama vuosi sitten sanoi. Jessica ei tiedä rakastaisiko 
Bjarne häntä tällä hetkellä. Sitä hän ei uskalla kysyä, kun pelkää saavan yhä saman kieltävän vastauksen ja 
sitten hän itse pahoittaisi mielensä.  
 
Nyt Elliott on iloinen, kun hän on kihloissa ihanan Tessin kanssa. Saa nähdä miten pitkään kihlaus kestää. 
Se riippuu yksinomaan Elliottista, jos tämä onnistuisi pitää pokkansa vastoinkäymisissä. Jessica toivoo 
hartaasti, että kahvilan duunarin kihlaus kestäisi, jotta itse saisi olla rauhassa. Jessica ei tulle 
mustasukkaisuutta, kun muut jätkät piirittävät ja kujeilevat Elliottia mutta senkin edestä, kun niin tekee 
flirttiperse Disa.  
 
Minette on huomannut, että Jessica ja Elliott ovat samanlaisia stressiperseitä; hätäilevät syyttä suotta. 
Joskus Minette on kertonut tämän Elliottille, jolloin tämä tuhahti: ”Faan, enkä ole samanlainen!” Kirosana fan 
on Elliottin tavaramerkki, jota hän usein hokee.  
 
Syksyn aikana, muutaman kerran, Minette on ehdottanut Jessicalle, että he pitäisivät leffaillan kahdestaan 
koska Elliott on Uddevallassa ja myös Viktoria on löytänyt elämänsä miehen, punertavatukkaisen, Peter 
Meden. Minette tuntee itsensä yksinäiseksi, kun Elliott on Uddevallassa naisissa, Viktoria on Peterinsä 
kanssa. Madeleine Jonasson on uusissa suhteissa. Hänen uusi rakkaansa on laiheliini, pitkäkasvuinen, 
Yesusfer Jennisson.  
Minette ei tule toimeen Tessin kanssa koska tämä on nelikymppinen ja hän itse on vähän päälle 
kolmikymppinen. Jessica on ainoa nelikymppinen, jonka seura kiinnostaa Minetteä koska tällä on aina niin 
hyviä sutkauksia sekä jämtlantilaisia sananparsia, joita hän yrittää kertoa Länsi-Götanmaan murteella. 
Usein Minette leikillään kutsuu Jessicaa rivo-Joanna kakkoseksi tai rivo-Jessicaksi, koska myös tämä tykkää 
kovasti alapäähuumorista.  
 
Eräänä syysiltana Jessica ja Minette pitivät kahdenkeskisen filmi-illan Jessican luona. He katsoivat  
filmi-USB-kalikoilta leffoja, joista Elliott ei tykkää. He rupattelivat ja vitsailivat Örjanssonista, että nyt heillä on 
melkoinen paratiisi, kun Elliott on Uddevallassa. Minette ei ole kiinnostunut Elliottin tyttöseikkailuista koska 
tällä hassulla jätkällä on ollut lukematon määrä tyttöystäviä.  
Jokainen suhde kaatuu omaan mahdottomuuteen, kun tytöt huomaavat jätkän kiukuttelut heti kun tulee 
aikataulun muutos.  
 
Ainoat kaverit, joilla on rautaishermot ovat tietenkin Minette Gahn ja Jessica Stenig. Jessie ei uskalla sanoa 
suoria sanoja Elliottille hapankauhun ja kaverilista Brexit vaaran takia.  
Minette uskaltaa leikiten saarnata Elliottille. Muutama vuosi sitten Minette oli kertonut Elliottin lapsellisesta 
happamuudesta tämän äidille, jonka jälkeen jätkä oli erittäin pahalla tuulella. Sen jälkeen Minette ei ole 
kehdannut kertoa jätkän temppuiluista tämän vanhemmille ja on varoittanut Jessicaa olla valittamasta 
Matildalle koska hän tietää, ettei Jessica sietäisi Elliottin vastapalautetta ja sitten tulisi pillittämään hänelle. 
 
Syksyn aikana golfissa Jessica on edistynyt huomattavasti mutta on paljon parantamisen varaa. Erityisesti 
tuottaa vaikeuksia nurkka kolot, jonne on vaikea tehdä Hole in One.  
Lisensioimattomassa golfkilpailussa hän on tullut jopa toiselle sijalle. Hän ei voi edetä golfluokissa, sillä 
lisensioimattomassa luokassa ei voi edetä ylöspäin.  
Lisensioimattomien luokassa hän on sijoittunut toiseksi ja saanut muovisen pokaalin.  
 
Vuosittain Decemberin alussa on Lidköpingin golfhallilla Älva träffen golfkilpailu, johon voi osallistua myös 
lisensioimattomat golfaajat. Kuten tavallista, sinne mennään minibussilla, jonka Vivi Kristiansson ja Boel 
Skoglund vuokraavat ABC L-Oililta.  
Tänä vuonna Bjarne ei osallistunut Älva träffeniin koska samana päivänä hän meni vanhempiensa kanssa 
siskon luokse Centstadiin. Bjarnelle vierailut Ada siskon luona on oikeita juhlahetkiä.  
 
Älva Träffenissä golfasi muun muassa Jessica, Nisse sekä Fredrika. Tällä kertaa Jessica ei tullut mitalisijoille 
mutta tuli kuitenkin kymmenen parhaan joukkoon. 
 
Älva Träffen on seudun vanhimpia paraurheilu kilpailuja, joka aluksi oli keilakilpailu, kunnes Golf syrjäytti 
keilailun. Ainoastaan Suomessa keilailu on vielä suosittua mutta sielläkin golf tahtoo viedä tavallisen rahvaan 
sydämen. Keilailusta on kehitetty uusi muoto; potkukeilailu mutta siitä ei ainakaan vielä ole tullut suosittua.  



 

 

 
 
Myös nyrkkeily on tätä nykyään suosittua, mutta kukkahattutädit eivät suosittele sitä toimintarajoitteisille 
koska silloin olisi vaarana, että heidän aivovaurionsa pahenisivat entisestään.  
 
Talvella 3014 Floridan kansa vaati Ameria ystävällisen presidentin eroa. Miamin keskusaukiolla presidentti 
Viktoria Ninason joutui eroamaan. Tämän vuoksi Amerian liittovaltion presidentti Valdemar But sai 
kummallisen idean miehittää Floridalle kuuluvan Key Westin niemekkeen. Siellä on ihan laillisesti Amerian 
laivastotukikohta USA:n perintönä. Valdemar lähetti tunnuksettomat vihreät sotilaat Key Westiin järjestämään 
pikaisen kansanäänestyksen monimutkaisine kysymyksineen, että pitäisikö Key Westin kuulua Amerialle vai 
ei. Sotilaat vartioivat äänestystilojen ulkopuolella ja ilmassa oli selvä pelonilmapiiri eli kansa äänesti 
peloissaan kyllä. Sitten alkoi Key Westin amerilaistaminen eikä pienellä Floridalla ollut nokan koputtamista.  
Sitten vielä Valdemar But lähetti Pohjois-Floridaan separatisteja perustamaan autonomisen 
kansantasavallan, New Amerian Republic. Totta kai Floridan joukot puuttuivat ja yrittivät ajaa separatistit pois 
alueeltaan, mutta siitä tuli tosi vaikeaa, miltei mahdotonta kun Ameria koko ajan työnsi lisää sotilaita Floridan 
puolelle. Presidentti But kiisti sotilaidensa läsnäolon Floridan puolella, vaikka todisteita on runsaasti.  
 
Valdemar Butinin hallinto perusti New Yorkiin nettitrollitehtaan, joka alkoi levittää perättömiä väitteitä eri 
maiden nettilehtien uutiskommentteihin. Jo ennestään oli pienimuotoinen trollaustoimintaa mutta nyt Amerian 
propaganda lisääntyi entisestään.  
Yhteisöpalvelu Net-Gallery yrittää poistaa jokaisen trolliksi epäillyt profiilit, mutta se on vaikeaa, kun ei tiedä 
mikä on trolli ja mikä normaalikäyttäjä. 
Valdemar Butista on tullut tosi salakavala hallitsija, joka alkaa täyttää diktaattorin tunnusmerkit. Häntä on 
vaikea syrjäyttää koska Amerialla on vahva puolustusvoima. Onneksi ydinaseet saatiin raivattua paljon ennen 
USA:n hajoamista mutta Amerialla on paljon kemiallisia aseita.  
Vuosikymmenen vaihteessa Ameriassa oli jonkin aikaa nallemaisen pehmeä presidentti Tim Midleton, jolloin 
Valdemar But oli pääministerinä. Ilmeisesti sovittu silmänkääntötemppu. Seuraavissa vaaleissa herra But 
palasi takaisin presidentin pallille. Tämä järjestely vain siksi, jotta kierrettäisiin Amerian perustuslakia, ettei 
yksi presidentti olisi liian pitkään vallassa. Nyt Tim Midleton on pääministerinä. Ulkoministerinä on Sergio 
Lover, joka ei ole sukunimensä kaltainen vaan erittäin kiukkuinen ja vihamielinen.  
 
Floridan uudeksi presidentiksi valittiin Peter Reindeerson, joka vaatii separatistien poistumista maasta mutta 
se on vaikeaa, kun pienen maan presidentillä ei ole paljoakaan sananvaltaa. 
Juli kuussa Columbian Airlinesin matkustajakone ammuttiin amerialais-ohjuksella alas Floridan ja Amerian 
rajalla. Ameria ei tunnusta, että heidän sotilaansa olisivat ampuneet lentokoneen, vaikka todisteita on yllin 
kyllin. Jopa ohjuksessa on Amerian tunnuksia.  
 
Columbian Airlinesin matkustaja kone oli matkalla Kanadan Torontosta Kolumbian pääkaupunkiin. 
Putoamispaikalla Amerialais-sotilaat varastivat matkustajien omaisuutta eikä kukaan voinut estää, kun 
separatistit olivat raskaasti aseistettuja.  
 
Tämä syksy Jessicalle oli todella rentouttavampi kuin edellinen koska Elliott on usein kihlattunsa luona 
Uddevallassa. Myös Minettestä tuntuu hyvältä, kun hän voi olla myös muiden tvåstadilais-kavereiden kanssa 
kuten Viktoria Vennergrenin ja Madeleine Jonassonin.  
Muutaman kerran hän on yöpynyt Elliottin asunnossa tämän mieliksi, kun jätkä niin tahtoo, vaikka hän itse on 
pimunsa luona Uddevallassa. Elliott on antanut Minettelle vara-avainkortin. Muutaman kerran Minette yöpyi 
myös Viktorian luona, kunnes tämä tapasi Peter Meden ja Madeleine tapasi Yesusfer Jennissonin. 
Madeleinen suhde tukholmalaiseen Mathias Rosen kanssa päättyi, kun Madeleine havaitsi jätkässä 
kummallisia piirteitä. Yesusfer vaikuttaa mukavalta jäbältä.  
 
Uudenvuodenaattona Jessica oli jälleen Nissen luona koska hänen on vaikea kieltäytyä kutsuista, joka tulee 
Nisse nimiseltä jätkältä. Hänellä oli kielenpäällä sanoa ei, koska pitkästä aikaa haluaisi viettää uuttavuotta 
vanhempiensa kanssa. Jessica yritti vihjailla herra Albinssonille, että myös tämä voisi viettää joku uusivuosi 
omien vanhempien kanssa mutta Jessican harmiksi Nissen vanhemmat, Moses ja Bella-Erika ovat 
kehottaneet poikaa olemaan kavereiden kanssa. Vaikuttaa siltä, että Albinssoneilla on hirveä kuri; Nissellä on 
vain yksi virallinen koti, oma asunto Slättvägen 20 eikä noin vain saa tulla vanhempien luokse.  
 
Viime syksyllä Nissen Bella-Erika ja Moses kutsuivat Jessican, Nissen ja Elliottin heidän luokseen, koska he 
halusivat paasata Elliottille ja Nisselle, ettei Jessicaa saa hyväksikäyttää koska tämä ei ole taksikuski.  
Hyväähän he tarkoittivat mutta Elliott ei sitä ymmärrä. Nisse ymmärtää mutta hänen on vaikea kieltäytyä 
Elliottin ehdotuksista ja juuri sen vuoksi Nissen vanhemmat kutsuivat kaverukset kylään.  
Silloin ensimmäiseksi Nisse alkoi omatoimisesti esitellä lapsuuskotiaan, mutta Bella-Erika esti moiset puuhat 
sanomalla, ettei tämä enää asu täällä.  



 

 

Jessicasta ja Elliottista tämä kuulosti järjettömän ankaralta, sillä onhan talo Nissen lapsuuskoti. Ainakin 
Jessica saa esitellä kavereilleen vanhempien taloa ja niin hän tekikin alkukesästä 3014. Myös Elliott saa 
esitellä vanhempiensa asuntoa ja kesämökkiä kavereille.  
 
Moses ja Bella-Erika Albinsson ovat monesti kehottaneet poikaansa kutsumaan useammin Jessican kylään. 
Heidän mielestänsä pojan kannattaisi vikitellä Jessica ja lopettaa niin kutsuttu suhde Doriksen kanssa koska 
he eivät juuri milloinkaan tapaile. Tapailu ei onnistu Doriksen toimintarajoitteen takia. Nissen vanhemmat ovat 
säikytelleet poikansa säikyksi niin, ettei yksin uskalla lähteä mihinkään. Juuri ja juuri hän uskaltaa mennä 
lähikauppaan. 
Mitä Nissen vanhemmat eivät tiedä, Jessica on rakastunut ainoastaan pojan etunimeen ja vierastaa tämän 
narkolepsiaa. He eivät myöskään tule ajatelleeksi, että mahdolliset kutsut aiheuttavat Jessicalle stressiä, kun 
tämä mieluummin haluaisi olla omissa oloissaan kertomuksia sanellen sekä käydä Vingvägenillä. Jessie ei 
oikein uskalla paljastaa kavereilleen, että he ovat mukana Hjärtat fullt av vilja kertomuksessa, jossa heistä on 
tullut naispuolisia. Kertomuksessa kaikki Nisset ovat Ninoja ja päinvastoin.  
 
Net-Gallery Messenger chatissa Jessica chattailee silloin tällöin Johanna Kivisen kanssa. Johanna on 
lukenut Jessican kertomusten englanninkieliset versiot, kun ei osaa Skandinaviaa. Jessicakin on silmäillyt 
Johannan kertomuksia, jotka tämä kääntää englanniksi ja esperantoksi. Johanna on aivan heikkona Nino 
nimisiin jätkiin, samanlainen nimifetissi kuin Jessican kohdalla.   
 
Jessica alkaa kyllästyä Nisse Albinssoniin koska tämä on välillä liian lapsellinen ja ajoittain mököttäjä, jolta ei 
saa kunnon vastauksia. Ei tällaisen jätkän kanssa voi mennä naimisiin, kuten Jessica on monesti ajatellut.  
Jessie on hyvää vauhtia kyllästymässä myös Elliottiin koska tämä on liian dominoiva ja pilkunnussija.  
Elliottin seurassa Nisse on melkoinen perseennuolija, kun ei tohdi olla kaveriaan vastaan ja vähän väliä on 
antamassa yläfemmoja heti kun Elliott puistelee päätään jollekin kummalliselle asialle, jonka Jessica on 
sattunut sanomaan.  
Nisse ihailee Elliottin kovanaamaisuutta ja kerran töissä hän antoi Elliottille poskipusunkin, jolloin tämä juoksi 
pesemään poskensa. Jos Elliottin tilalla olisi ollut Abraham Waliczek, niin silloin olisi alkanut hirveä rumba, 
kuten Jessica ajatteli itse mielessään, kun herra Örjansson juoksi vessaan. Kerran kun Elliott taputteli 
Jessican päälakea, niin silloin hänen otsansa sattui olemaan hiessä, niin silloinkin Elliott juoksi vessaan 
pesemään kätensä. Jessicaa nauratti niin, että rinnat hytkyivät.  
 
Jessicasta on harmi, kun Nisse nimisellä tursakkeella sattuu olemaan seksikäs etunimi. Kyllä nuoriherra 
Albinsson on ihan mukava jätkä, jonka kanssa Jessicalla ei ole ollut kertaakaan riitaa. Heistä voisi tulla pari, 
jos Jessican narkolepsiakauhu hellittäisi ja Nisse hieman miehistyisi. Eihän liian lapsellista jätkää ilkeä näyttää 
vihkipallin päällä, kuten Jessica on monesti pohtinut.   
 
Yhä golftreenien jälkeen Jessican pitää saattaa Nissen bussipysäkille, vaikka tämä yksinkin osaisi mennä 
pysäkille tai kävellä kotiin, sillä Kobergin kentältä ei olisi kovin pitkästi Hullsjöniin. Jessicasta työläintä on 
odottaa herra Albinssonin pukeutumista golfhallilla. Hän pukeutuu liioitellun hitaasti ja asettaa heijastinnauhat 
käsivarsiin, vaikka olisi kuinka valoisaa. Hidastelun takia Hullsjönin bussi ehtii mennä niin, että seuraava tulee 
puolentunnin kuluttua. Tämän vuoksi Jessica tapaa kyyditä työkaverinsa kotiovelle, jotta itse pääsisi kotiin 
levähtämään rankkojen golftreenien jälkeen. Golfhallilla on hirveä metakka, kun golfkanuunat kolisevat ja 
humisevat. Lisäksi golfkahvilassa tulee nälkäkin, kun jotkut syövät pikaruokaa.  
Kesäaikaan kun golfataan ulkokentällä, niin siellä on hiljaisempaa. Silloin tällöin saattaa kuulua Carlo 
Dahlstenin ukkomaiset hihkaisut heti kun onnistuu saamaan Hole in one.  
 
Nissen uudenvuodenjuhlat ovat muuten ihan mukavia mutta niiden ärsyttävin piirre on, kun syönnin aikana 
televisio on suljettu, vaikka ruokailu tapahtuu olohuoneessa. Syönnin jälkeen useimmiten herra Albinsson 
käynnistää Jantendo pelikonsolin ja sen veikeän golfpelin, johon hän valitsee kuusi fiktiivistä hahmoa, joita 
vastaan pitää langattomien golfmailaohjainten avulla otella. Peliohjainten kädensijat muistuttavat oikeaa 
golfmailaa mutta alaosa puuttuu.  
Jokainen vuorollaan pelaa kaikilla kuudella hahmolla ja siinä sivussa Nisse pelleilee ja hokee Jessicalta 
oppimiaan vitsailuja hahmojen ulkonäöstä, koska yksi niistä muistuttaa Elliottia ja toinen Dorista. Kun sattuu 
vahingossa lyömään taaksepäin, niin silloin fiktiivinen yleisö hyppää tasajalkaa, jolloin Nisse naurahtaa 
lapsellisella äänellä: ”Nyt Vivi ja Boel hyppäsi!” Kun tummaihoinen pelihahmo golfaa, niin silloin Nisse 
kannustaa: ”Bravo Abdullah Ali Hassan!”. Nimi on Jessican käsialaa muutaman vuoden takaa. Muutama 
vuosi sitten Jessica kävi useammin Nissen luona koska silloin Nisse kiima oli kovimmillaan. Useimmiten he 
olivat kahdestaan. Eräänä päivänä olohuoneen sohvalla he halasivat toisiaan niin, että Jessica tuli erittäin 
kiimaiseksi ja riisui itseltään paidan ja veti Nisseä päällensä. Hän kehotti etsiä G-pisteen, jolloin Nisse kutitteli 
Jessicaa mahasta. Ilmeisesti jossain navan kohdalla on Jessican G-piste. Jessica tunsi olonsa hyvin 
raukeaksi ja olisi saattanut, vaikka kuolla Nissen alle. Nisse yritti opettaa kielisuudelmaa, muttei siitä mitään 
tullut, kun Jessicalle pukkasi narkolepsia kauhu sekä jätkän pussaillut toisten tyttöjen kanssa.  



 

 

Nisse kehotti Jessicaa hyväillä hänen paljasta vatsaansa sekä sukupuolielimiä. Viimeksi mainittuihin hän ei 
oikein uskaltanut koskea koska mielessä pyöri epäonnistunut halaus, kun hän oli bussissa Karlon kanssa, 
jolloin käsi oli lipsahtanut munille. Lopulta Jessica uskalsi koskettaa Nissen pippeliä, joka tuntui kylmältä 
mutta jäykältä.  
 
Kun Jantendo pelihahmo, joka muistuttaa Dorista onnistuu tekemään Hole in one, niin silloin Nisse tapaa 
lapsellisesti huudahtaa: ”Pusuja ja halauksia!”. Kun Elliottia muistuttava hahmo onnistuu pelissä, niin silloin 
Jessica sanoo samoin. Kun kyseiset henkilöt ovat paikalla, niin silloin Jessica sanoo vain nimien ja sanojen 
alkukirjaimet; P ja H. Lisäksi Elliottin näköisen hahmon pelatessa Nisse ja Jessica tapaavat rallatella Elliott 
Lekaksen läpimurtohittiä En sådan kvinna. 
 
Vuonna 3006 julkaistiin laulaja Elliott Lekaksen esikoissingle En sådan kvinna. Kappaleen ovat säveltäneet 
latvialaiset Kristina Martini, Luis Dublex ja Annie Hexsov ja sen sanoituksen teki Lasse Byggis. 
Kappaleeseen kuvattiin Centstadissa myös Jonna Dalåsin ohjaama musiikkivideo. Kappaleen julkaisu alkoi 
kuitenkin kaduttaa artistia, sillä siitä huolimatta, että hän oli kertonut levy-yhtiölle halustaan osallistua 
kappaleiden tekemiseen, kappale päätyi kuitenkin julkaisuun. Elliott ilmoittikin levy-yhtiölleen, että joko teen 
tämän omalla tavallani tai sitten en ollenkaan. Sittemmin kappale on poistettu myynnistä, eikä sen 
musiikkivideo ole enää nähtävillä netissä. Onneksi Jessica ehti sen imuroida itselleen. Kappale kiihottaa häntä 
ja ajatukset assosioituvat herra Örjanssoniin.  
 
Golfhallin pukuhuoneet ovat toisessa kerroksessa. Kerta Jessica on naispuolinen, niinpä hän joutuu odottaa 
miesten pukuhuoneen edustalla. Harmi kun hän ei voi mennä sisälle hoputtamaan herra Albinssonia. Bjarne 
on nopeampi pukeutumisessa ja lähtee kotiin. Häntä ei tarvitse kyyditä eikä suostu kyyditsemäksi koska ei 
halua hyväksikäyttää tätä kilttiä naista. Nissekään ei haluaisi hyväksikäyttää mutta kuitenkin mielellään menee 
Jessican kyydissä kotiin, kun tämä ehdottaa kyytiä.  
Kyyditseminen vain siksi, ettei tarvitse puolituntia odottaa bussia. Jessican ei tarvitse mennä bussilla, kun on 
auto. Kerran kuussa Nisse tapaa antaa Jessicalle kirjekuoren, jossa on kympin seteli biokaasurahaa. 
Kymmenen globalia on sama kuin 100 euroa.  
 
Golfhallin pukuhuoneiden ylätasanteella on rappuset sekä hissi. Useimmiten Nisse haluaa mennä hissillä, kun 
ei jaksa mennä rappusia alas. Hän on laiskapötkylä mutta kuitenkin joka kevät osallistuu miesten 
hölkkäkilpailuun.  
 
Hississä Jessica tapaa osoittaa Nisselle katutason E-nappia kysyen: ”Minne pääsisi tuosta napista?” jolloin 
Nisse naurahtaa: ”No, Elliottin luokse!” Tästä tuli nopeasti heidän vakiohassutteluansa. Jessica tykkää 
vakioilmaisuista, joita hän ei aina uskalla käyttää Elliottin läsnä ollessa koska tämä inhoaa hokemia.   
 
Jessicaa ärsyttää Nissessä se, kun uudenvuodenaattona tämä ei uskalla mennä ulos katsomaan ilotulitusta, 
kun pelkää rakettien ja Thai-lyhtyjen tulevan päälle. Ehkä hänen vanhempansa ovat pelotelleet poikansa ihan 
säikyksi. Nisse ei myöskään uskalla polttaa sädepuikkoja sisällä, vaikka ne onkin tarkoitettu sisäkäyttöön. Hän 
ei myöskään uskalla avata Pommac pulloa sisällä, kun pelkää samppanjamaista poksahdusta. Jessica joutuu 
avata Pommacit ja polttaa sädepuikot parvekkeella.   
 
Tänä vuonna Nissen luona oli Jessican lisäksi Bjarne ja Doris. Juhlien jälkeen Jessica kyyditsi Bjarnen kotiin, 
kun hänen vanhempansa olivat tuttavien luona uudenvuodenjuhlissa. Doris meni kotiin taksilla.  
 
Useimmiten juhlien loppupuolella Nisse väsähtää ja alkaa kikattaa tyttömäisesti tai sitten minitietokoneella 
alkaa pelata itsekseen golfpeliä, jolloin hän ei kuule eikä reagoi mihinkään.  
Jessica päätti, että ensi uutena vuonna hän olisi Vingvägen kuudessa isän ja äidin seurassa. Niin olisi 
helpompi, ettei tarvitsisi katsella Nissen väsymistä ja sitä hirveää kikatusta. Jessica on varma, että hän sietäisi 
paremmin Nisse ensimmäistä kuin tätä uutta Nisseä. Harmi vaan, kun Kristianstadiin on sen verran matkaa, 
ettei sinne asti kehtaa matkustaa, varsinkin kun Johnson on naimisissa, naimisissa toisen kerran. 
Vuonna 3010 hän erosi ja sitten muutaman kuukauden kuluttua avioitui Martina Kallesenin kanssa. Heti kun 
Jessica oli nähnyt Net-Galleryssa, että Nisse ykkönen on sinkku, niin heti munasolut alkoivat aktivoitua, 
muttei uskaltanut ottaa yhteyttä. Hän pelkäsi, jos Nisse ykkönen tekisi Brexitit. Sitä hän ei sietäisi. Jessicalle 
ykkönen on erittäin pyhä. Pian hän huomasi kauhukseen, että Johnson meni uusiin naimisiin jonkin Martinan 
kanssa.  
 
Bjarne eikä Elliott pidä Albinssonin lapsellisista joutavuuksista. Töissäkin ruokatunneilla Nisse tapaa 
kikattamisen takia saada sitkeitä hikkoja, jotka vain pahenevat, kun Disa alkaa pelleillä. Joskus myös Elliott 
pelleilee Nissen ja Disan kanssa. Elliott ja Jessica helposti vauhkoontuu pelleilemään, kun läsnä on toisia 
hupakoita. Silloin tällöin Elliott tapaa rallatella Nisselle kookospähkinä rallatusta, jolloin Nisse laittaa kädet 
korville, ettei rallatus tarttuisi päähän.  



 

 

Tänä uutena vuonna Elliott oli Tessin kanssa Restaurant Fransmanissa. Jessican piti kyyditä heidät 
keskustaan ennen kuin hän meni Nissen luokse. Jessica sattui toivottaa hyvää uutta vuotta kaksi kertaa, 
jolloin Elliott tuhahti: ”Faan, yksi kerta riittää!” 
 
Muutaman päivän kuluttua, heti loppiaisten jälkeen, Örjanssonit lähtevät Länsi-Intian matkalle. Tietenkin Elliott 
oli innoissaan, kun oli odottanut matkaa kuin nousevaa kuuta. Muutamaa päivää ennen matkaa Jessica sattui 
jälleen toivottaa useita kertoja hyvää matkaa, jolloin Elliott tuhahti: ”Faan, yksi kerta riittää!” ja alkoi kutsua 
blondia television sukulaiseksi, sillä molemmissa on liikaa uusintoja. Onneksi tätä nykyään Örjansson pystyy 
pitämään pokkansa paremmin. Ehkä hän on miehistymään päin.  
Joka kerta, kun kaveri tuhahtaa, niin Jessie stressaantuu, jos tämä tekisi Brexitit ja flirttiperse jäisi 
kaverilistalle. Jessicaa ärsyttää se, kun Elliott ei koskaan suutu Disalle. Ehkä on suuttunut mutta onnistuu sen 
peittämään Jessicalta. Todennäköisesti Elliott on ollut lukemattomia kertoja hapan myös Disalle.  
  
Jessicaa ilahdutti se, kun Elliott kehotti häntä silloin tällöin käydä tarkistamassa hänen kotiovensa, ettei 
asuntoon ole murtauduttu. Tämä tarkoittaa sitä, että Örjansson luottaa häneen. 
Elliott lupasi ostaa jotain kiitokseksi. Niin hän tekikin ja osti pienen kultaisen koriste ukkelin, joka muistuttaa 
Kolumbusta.  
Jessican on helppo pitää silmällä Elliottin kämppää koska Jaktstigen sijaitsee Kraftverket-talon eteläpuolella ja 
samalla saa lisäliikuntaa niin, että sivusilavat sulavat.  
 
Jessicasta tuntuu hyvältä, kun tätä nykyään kaveri sietää Net-Gallery peukutuksia. Länsi-Intian matkalla 
Örjanssonien somesivuille ilmestyi upeita kuvia ja videopätkiä. Eräässä videossa Elliott poseeraa bungalowin 
kuistilla, kun Ivar filmasi multimediakameralla. Filmillä Elliott katsoo suloisesti kuin nappisilmäinen jääkarhu. 
Hyvinkin karhu, ajatteli Jessica. Elliott-karhua pitää hieman pelätä ja kunnioittaa, ajatteli hän.  
 
Samaan aikaan kun Örjanssonit olivat Länsi-Intiassa, niin sillä välin Minette, Viktoria ja Madeleine kävivät 
lomailemassa Torreviejassa. He lensivät Oslon Gardemoen lentokentän kautta, kun sieltä menee halpahinta 
lentoyhtiö Carelian Airlines.  
 
Bjarne katseli innoissaan tyttöjen Torreviejan kuvia Net-Galleryssa, koska siellähän on Angerin perheen  
loma-asunto. Joskus Bjarne on fundeerannut, jos Minettessä olisi akan ainesta, muttei oikein kehtaa alkaa 
flirttailemaan, kun tietää tämän olevan Elliottin tyttökandi, tosin vain kaveripohjalta mutta Elliottista ei aina 
tiedä, pähkäilee Bjarne. Minette on semmoinen luuviulu, jolla on usein päässään leveälierinen kukkahattu.  
Myös Jessica ihailee Minetten hattua ja haluaisi samanlaisen. Joku kaunis päivä hän tulee vielä ostamaan 
samanlaisen hatun, jotta olisi virallinen kukkahattutäti, muttei kuitenkaan halua olla ihilisti.  
 
Tässä hiljattain Bjarne hankki Net-Gallery tilin koska näin on helpompi auttaa ja tulla autetuksi mobiilipeleissä, 
kun voi lähettää lisäelämiä sekä avata uusia tasoja nettikavereille. Kun Bjarne oli hankkinut Net-Gallery tilin, 
niin silloin Elliott viestitti innoissaan Jessicalle, että nyt Bjarne on Net-Galleryssa. Hänestä se oli melkoinen 
ihme, kun nössömäinen Bjarne ilmestyi sosiaaliseen mediaan.  
 
Jessican kauhuksi Bjarnen kaverilistalle tuli flirttiperse Disa Nilsson. Jessie vihaa Disaa koko sydämestä, 
vaikka työpaikalla hassutteleekin flirttiperseen kanssa. Hänen on pakko olla olevinaan Disan kaveri, etteivät 
ohjaajat reagoisi. Myös Elliott saattaisi tuhahtaa, jos hän alkaisi tapella Disan kanssa. Totta kai tuntuu 
raskaalta näytellä suvaitsevaista mutta hänen on pakko, sillä muuten Giovanni ja Gustaf alkaisivat temppuilla.  
Pakko on yrittää peittää mustasukkaisuus, vaikka se on vaikeaa, kun jatkuvasti saa pelätä, että flirttiperse 
vikittelisi kalantarjoajan tai kahvilan duunarin, ajattelee Jessica.  
Chatissa hän on kuullut, että myös kaksoisolennolla on sama ongelma. Kuulemma Forssan Daily Activityssä 
on Disan kaltainen Tatjana. Silloin tällöin Johanna pähkäilee chatissa, että kuinka onnistuisi hakea rahansa 
takaisin. Jessica yrittää rohkaista kaksoisolentoaan mennä rohkeasti mulkeron kämpille. Chatissa Jessie ei 
mainitse sanaakaan Waliczekin hulttiovainaasta, ettei vain tiedustelupalvelun tekoälyalgoritmit hälyttäisi.  
Jessica ei tippaakaan kadu Abraham-murhaa. Se oli ihan oikeutettua, kun mulkero oli vittuillut hänelle sekä 
tämän entisille kavereilleen.   
 
Jessicasta tuntuu hyvältä, kun Elliott ja Tess ovat kihloissa niin, ettei Disalla ole mahdollisuuksia saada 
hänestä ukkoa. Jessican oma kiinnostus Elliottiin alkaa hiipua ja syynä on jätkän temperamentti ja 
pikkumaisuus. Jäljellä on ihastuksen jämiä.  
Jessie pähkäilee silloin tällöin, jos Bjarnessa olisi ukon ainesta. Ehkä, sillä he eivät ole koskaan riidelleet. 
Jessica tahtoisi tarjota jotain hyvää ruokaa Bjarnelle, kun tämä muutama vuosi sitten tarjosi kalagratiinia 
mutta ongelmana on kokkauslaiskuus. Ehkä voisin tarjota pillua, kuten Jessica fundeeraa itse mielessään.  
 
  
 



 

 

Bjarne Anger fanittaa tämän hetken kuuminta pop-laulajatar Ann Snöyraa, mustatukkainen ruipelomainen 
nuori nainen, joka ponnahti julkisuuteen Skandinavian Idolsista. Ann Snöyran läpimurtohitti on Rovdjuret är 
lös, joka on rajua diskohumppaa.  
 
Eräänä Januari tiistai alkuillasta, kun Jessica oli menossa autolla golfklubin infopalaveriin, niin silloin 
Kundgatanin ja Vänersborgsvägenin risteyksen kiertoliittymässä tapahtui pikkukolari; valkoinen VGM 
henkilöauto rysäytti suoraan Jessican oikeanpuoleiseen takaoveen väistämiskolmion takaa. Onneksi ei tullut 
henkilövahinkoja eikä isompia peltivaurioita.  
VGM:ää kuljetti nuori nainen, jonka kyydissä oli pikkulapsia. Jessica säikähti mutta kykeni kuitenkin toimimaan 
loogisesti ja otti ylös vastapuolen yhteystiedot. Sitten hän jatkoi matkaa kohti Björndalenin kaupunginosaa, 
jossa yhdistyksen tilat sijaitsevat.  
 
Bjarne ja Nisse näkivät, kuinka blondi tärisi järkytyksestä mutta pystyi kuitenkin kuuntelemaan Vivi 
Kristianssonin ja tulevan puheenjohtaja Ulrika Shultzin tiedotteet.  
 
Piakkoin vanha lihava Vivi väistyy puheenjohtajan pallilta, kun hänellä on dementian esioireita. Lääkärien 
mukaan kyseessä saattaa olla robottisyndrooma mutta Vivi itse epäilee ihan tavallista heteroseksuaalista 
dementiaa, kuten hän itse on asian ilmaissut.  
 
Kokouksen jälkeen Jessica näytti jätkille autoa. Bjarne sanoi lohduttaakseen, että jotkut autoilijat eivät osaa 
ajaa rauhallisesti. Kolari ei ollut Jessican syy sillä toinen osapuoli tuli kolmion takaa.  
Kokouksen jälkeen Jessie kyyditsi Nissen kotiin, kun päivällä töissä oli niin luvannut. Sitten hän meni 
Vingvägenille näyttämään peltivaurioita vanhemmilleen. Onneksi Nisse asuu samalla alueella. 
 
Isä ja äiti polvet tutisten katsoivat tyttären auton takaovea, joka oli aivan mäsänä. Jälkikäteen Jessica vitsaili, 
että hänen autonsa on sisään ajettu; VGM ajoi sisään. 
 
Seuraavana päivänä isän kanssa Jessica vei auton vauriokorjaamolle, joka sijaitsee Stallbackan 
teollisuusalueella, jossa autokorjaamo on sijainnut monta moninaista vuotta. Vaurioverstas on tiedekeskus 
Ferron takana. Tvåstadissa on kaksi suurta tiedekeskusta; Innovatum sekä Ferro.  
Muutama vuosi sitten Hyundai autokauppa muutti Lilleskogiin.  
 
Ennen kuin Jessica ja Anders veivät auton korjaamolle, niin he kävivät vakuutusyhtiössä tekemässä 
vahinkoilmoituksen. Siitä tuli melkoista rumbaa, kun Kundtorgetin kupeessa olevassa konttorissa ei ollut 
vahinkoilmoitusosastoa vaan heidät kehotettiin mennä Mellerudiin asti. 
Mellerudissä he kävelivät läpi keskustan etsien vakuutusyhtiön konttoria, joka löytyi Kundgatanin ja 
Vallgatanin kulmauksesta. Oli sikakylmä talvipäivä. Maassa oli ohut lumikerros, joka oli tullut yön aikana. 
Kolarin sattuessa oli paljas maa eikä kolaria aiheuttanut liukkaus vaan toisen osapuolen huolimattomuus eli 
Jessica sai korvauksen vakuutusyhtiöstä eikä tarvinnut maksaa sentin hyrrääkään.  
 
Sitten he veivät auton vaurioverstaalle. He ajoivat peräkkäin, jotta Jessica pääsisi kotiin. Ensin he menivät 
Lilleskogin Hyundai autokauppaan, josta kehotettiin mennä Stallbackaan.  
Korjaamolla Jessicaa ärsyttää se, kun siellä vartioi hänen vihaamansa S-L Safety isoine kyltteineen ja 
tarroineen. Olisi tehnyt mieli repiä kaikki S-L Safetyn kyltit alas, muttei tietenkään sellaiseen ryhtynyt koska isä 
oli läsnä ja todennäköisesti korjaamon autoteknikot olisivat tahallaan viivytelleet autonkorjauksessa.  
 
Illalla Jessica meni bussilla Vingvägenille kylpemään kylpysaaviin, kun oli keskiviikko. Nyt hän joutuu 
kulkemaan bussilla vanhempien luokse. Perjantaisin hänellä on mukana Europowerin laukku täynnä 
likapyykkiä, jotka äiti pesee samalla kun pesee isän ja omat pyykit. Onneksi pysäkki on Vingvägenin ja 
Hullsjövägenin risteyksessä.  
 
Parhaillaan ollaan lakkauttamassa Jet korttelin punaisia parakkimaisia asuntomoduuleita ja tilalle tulee 
vuokrakerrostaloja sekä esikoulu.   
 
Töihin Jessica menee kävellen, kun sinne on lyhyt matka. Nyt kun auto on korjaamolla, niin hän ei voi ketään 
kuskata ja se tuntuu hyvältä. Kerrankin hän pystyy rentoutumaan työpäivän päätteeksi.  
 
Kiertoliittymä, jossa kolari sattui, sijaitsee Vänersborgsvägenin ja Kundgatanin risteyksessä. Kiertoliittymän 
pohjoispuolella Kundgatan nousee pilareiden päälle ja menee keskustan läpi kohti Onsjöta.  
Valtatie 44:n pohjoispuolella, Kundgatanin länsipuolella, on ruokaravintola Rico, jota vastapäätä on 
Elintorget. Torin nimi tulee JT Median perustajan vaimon nimestä. Äijällä on ollut useita salarakkaita ja yhä 
huhutaan hänen aikamatkailevan niin, ettei ukon kuolemasta ole tarkkaa tietoa.  
 



 

 

 
Elintorget on melkein yhtä suuri kuin Kundtorget. Elinstorgetin alla on toriparkki. Restaurant Ricon ja 
Elinstorgetin välissä on Erikagatan, joka menee länteen. Katu on nimetty Elinin ystävättären mukaan. 
Huhutaan, että myös Erika olisi ollut yksi JT Median perustajan salarakkaista.  
Se ainakin tiedetään, että Erika ja hänen aviomiehensä Jim olivat kovasti innoissaan aikamatkailusta. 
Mediamoguli on monesti käyttänyt heitä eri aikakausissa.  
 
Jessican auto oli korjaamolla pari viikkoa. Kun hän sai auton, niin silloin isä ja äiti lähtivät Thaimaahan 
rentoutumaan. Thaimaassa oli myös Mats-Stefan ja Polly sekä Urban ja Tina-Maria.  
Thaimaassa Polly esiintyi skandinaavisessa iskelmäbaarissa ja sai raikuvat aplodit.  
 
Viime vuosina Polly Vässare on levyttänyt paljon. Hänen uusimmat hittinsä ovat parempia kuin aikaisemmat 
hittikappaleensa, toisenlaista iskelmää. Kappaleet kuten Pojken med tennskor sekä Vem uppfann kärleken, 
helposti alkaa ärsyttää koska ne ovat skandinaavisten radioasemien puhki soittamia.  
Pollyn 3000-luvun kappaleet ovat muun muassa; Om du inte fanns, Låt vara, Hagnäs lång bron, Ingen 
räcker, Du får röra, Kan inte skada mer, Vadå Laura, Kalla dårar, Fem minuters tystnad, Vi är inte hjältar, 
Himlen öppnar sig, Hur det känns, Jag har sett kärleken, Dansar sig själva, Hjärtat sjunger, Gammalt salt, 
Kärlek är kraft, Vacker fräcke och lycklig sekä Jag körde genom natten. 
Radioasemat ovat alkaneet soittaa ahkerasti kappaletta Vacker fräcke och lycklig niin, että kappale on pian 
puhki soitettu.  
 
Aluksi Jessica funtsi, jos viimeinkin lähtisi mukaan, mutta päätti olla talovahtina koska hänellä on 
ennakkoluuloja etelän paahteesta, että jaksaisiko olla niin kuumassa. Ehkä joku toinen kerta voisi lähteä 
mukaan, ajatteli hän.  
Hän kävi töissä Vingvägeniltä käsin ja oli tuuria, kun auto tuli valmiiksi näin pian tai muuten olisi joutunut 
kulkemaan bussilla tai jalan. Kyllä hän jaksaisi kävellä Hullsjönistä Kraftverket-talolle.  
 
Kahden viikon ajan, kun auto vielä oli korjaamolla, niin hän sai maanantait vapaaksi koska silloin on venäjän 
kielikurssi, joka on Mellerudissä, Birgit Havsbergin kymnaasilla koska Kraftverket-talon Strömmarn lukiossa 
on vain peruskoulutason venäjän kursseja. Tätä moni ihmettelee, sillä Tvåstad on monta kertaa suurempi 
kaupunki kuin Mellerud.  
 
Myös Elliott opiskelee venäjää mutta on peruskoulutasolla. Hän kadehtii Jessicaa, kun tämä on ylemmällä 
tasolla ja joskus ei käsitä, kun blondi ei aina osaa ääntää oikein venäläisiä sanoja. Elliott ymmärtää paremmin 
venäjänkielisestä puheesta, kun taas Jessica ymmärtää tekstistä.  
 
Birgit Havsbergin lukiolla on toimintarajoitteisten aikuiskoulutuksen tilat. Jessica päätti alistua kohtaloonsa ja 
ilmoittautui lukiotason kurssille, kun sellainen ilmaantui ja ennen kaikkea se on ilmaista. Jos hänellä ei olisi 
pässinpapereita, niin silloin kielten opiskelu olisi sikakallista. Jotain hyötyä on pässinpapereista, kuten Jessie 
tapaa itse mielessään ajatella.  
Vuosi sitten hän ilmoittautui venäjänkurssille mutta silloin ei ollut vapaita paikkoja. Yhden lukuvuoden jälkeen 
paikka vapautui ja hän päätti aloittaa venäjänopinnot, jotta voisi kääntää kertomukset venäjäksi sekä ymmärtää 
venäläisleffojen puheet eikä tarvitsi lukea tekstejä.  
Mikä parasta, kurssi on maanantaisin eli silloin hänen ei tarvitse katsella flirttiperseen pärstää. Valitettavasti 
tiistaisin hän joutuu katsomaan Nilssonin naamataulua. Keskiviikkona hän on Alternativgruppenin A-Store 
ryhmässä, Tvåstad helpoa vastapäätä. Sinne pääsee rakennuksen ulkopuoleltakin, niin ettei tarvitse nähdä 
flirttiperseen naamaa.  
 
A-Storen ohjaaja on pitkäkasvuinen vaalea siilitukkainen Andreas Annikasson. Ryhmä varastoi 
työmateriaaleja kuten puhdistusaineita, vessapaperia sekä toimistotarvikkeita niin, ettei muiden ryhmien 
tarvitse erikseen tilata.  
 
Jessica järjestää tavaroita varastonhyllyihin ja siinä sivussa kirjoittaa artikkeleita lukulaitelehteen.  
Jokunen vuosi sitten perustettiin uusi lukulaitelehtiryhmä, kun kiinnostuneita alkoi ilmaantua. Aluksi 
lukulaiteryhmään kuului muun muassa Zack Poulsen, mutta sitten, kun tämä muutti Eurocityyn rakkauden 
perässä niin toimittajista alkoi olla pulaa. Yksi toisensa jälkeen alkoi kyllästyä lukulaitelehtityöhön.  
 
Muutamaa kuukautta ennen Zackin Eurocityyn muuttoa, hän pyysi Jessicaa muuttoavuksi, sillä hän muutti 
muutamaksi kuukaudeksi Hullsjöniin Anki kortteliin koska aikaisemmassa talossa oli seksihulluja 
pyykkituvassa eikä Zackin mielenterveys riittänyt. Hän avautui luottamuksellisesti Jessicalle, kun tykkää tästä 
niin paljon. Zack pähkäili kuumeisesti, että olisiko Jessie se oikea vai hänen aikaisempi tyttöystävänsä, joka 
asuu Eurocityssä. Hän valitsi entisen tyttöystävänsä koska vanha rakkaus ei ruostu.  
 



 

 

Jessica sai auttaa Zackia muutossa. Hän lupasi tarjota kahvit kiitokseksi, mutta näin ei käynyt, kun Zack 
muutti Eurocityyn ja Jessica oli juuri aloittanut golfharrastuksen. Yhä Zack on Jessican kaverilistalla.  
Kun Zack oli muuttanut Meänmaan pääkaupunkiin, niin samoihin aikoihin lakkautettiin Gnistanin maanantai-
iltatoiminta resurssipulan takia. Toiminnan ohjaajavetäjä Annika Ekholm sai pätkätöitä Somaliasta, jossa on 
mukana perustamassa päivätoimintaryhmiä niin, ettei köyhien toimintarajoitteisten tarvitsisi lähteä kerjuu 
matkoille.  
 
Jessica huokaisi helpotuksesta, kun Gnistan hapatus päättyi eikä enää tarvitse kyyditä Karloa. Enää 
Gnistanissa ei ollut hauskaa, kun seksikäs Zack muutti pois.  
 
Alternativgruppenissa työskentelee yhä Jill Andersson, joka ei ole kiinnostunut Karlosta koska jätkähän on 
tuulella käyvä; ei tiedä ollako lintu vai kala vai molemmat.  
Jill on hieman katsellut Fix Teamin Erik Borgemyriä. Joka kerta, kun Jill käy karkkiostoksilla Café Sunerissa, 
niin hän kurkistaa Fix Teamin puolelle, ellei Erik satu olemaan kahvilassa.  
 
Erik on Elonin paras kaveri ja ovat saman ikäisiä. Erik Borgemyrillä on mustasankaiset silmälasit, semmoiset 
pornomalliset, jollaisia tapaa olla pornoleffojen sankareilla.   
Erik on oikea naistenmies ja on kova flirttailemaan, pahempi flirttiperse kuin Disa. Hän ei kuitenkaan syty 
naamavikaisesta Disasta. Häntä ujosti kiihottaa Jessican kauneus. Erikiä on aina kiihottanut kaikki Jessica 
nimiset kaunottaret. Myös Jessicaa ihan snadisti kiihottaa tämä pornorillinen jätkä mutta yksi asia häntä 
häiritsee; jätkähän on toimintarajoitteinen ja tämän narkolepsia. Erikin unitauti on lääkityksen ansiosta 
kontrollissa. Jos Jessica saisi valita Nino Albinssonin ja Erik Borgemyrin väliltä, niin hän ehkä valitsisi 
Borgemyrin, kun tämä on lähinnä normaalirajoitteista. Albinsson on aivan liian lapsellinen, lapsellisempi kuin 
Jessica itse.  
Erikiä kiehtoo lihava tyttö Jill Andersson, kun tämä on ihanan vekkulimainen; mielellään kutittelee kainaloista 
ja halailee.  
 
Päivinä, kun Jessica on Tvåstad Helpossa, niin hän menee sisälle Daily Activityn pääsisäänkäynnistä. Kun hän 
kävelee kahvilan tiskin ohitse, niin hän moikkaa kahvilan jätkiä. Uuno vastaa joka kerta mutta Elliott vastaa 
ainoastaan, kun sattuu olemaan hyvällä tuulella.  
 
Ruokatunneilla Disa tapaa ahtautua kahvilan pitkälle sohvalle kahvilan jätkien viereen, vaikka paikkoja olisi 
riittävästi. Vierivieressä hän tapaa auttaa jätkiä mobiilipeleissä ja välillä pelleilee ja kerjää halauksia.  
Disalla on tapana työntää naamansa melkein jätkien naamaan kiinni ja pujottaa sohvalla istuessaan 
käsivartensa molemmilla puolilla istuneiden ympäri.  
Jessica toivoo hartaasti, että joku kaunis päivä joku jätkistä tulisi niin tasa-arvoiseksi, että antaisivat tytölle 
turpiin tai sitten haastaisi flirttiperseen seksuaalisesta ahdistelusta.  
Jessicaa ärsyttää, kun Disa on teflontyyppiä, jota kaikki näkyy sietävän, paitsi hän itse. Hänenkin on pakko 
näytellä suvaitsevaista.  
 
Kun auto oli korjaamolla, niin silloin Jessica joutui mennä bussilla Mellerudiin. Hän jäi bussista paikallisen 
paloaseman takana, josta käveli Birger Havsbergin lukiolle. Lukio sijaitsee Sportgatanin perällä, jossa katu 
yhtyy Bergrådsgataniin. Kun hän näkee tienviitan, niin mieleen tulee Madelene Bergander. Hänestä Jessica 
ei ole kuullut sitten vuoden 3008, vaikka Madde on Net-Galleryn kaverilistalla. Madelene on hyvin harvoin 
somessa, kun tällä on muuta puuhaa. Enimmäkseen Bergander pelailee Zboxillaan. Abrahamin eläessä 
pelaamisesta ei tullut mitään, kun jätkä oli koko ajan valittamassa ainaisesta pelaamisesta. Nyt Maddella on 
oikea paratiisi ja itse mielessään kiittää kihlattunsa murhaajaa, kuka lieneekään. Hän ei osaa aavistaakaan, 
että murhaaja on kuin onkin Jessica. 
 
Mellerudin paloaseman vieressä on valtava Mellerud Arena sekä golfhalli, jossa Jessica kävi muutama vuosi 
sitten säädättämässä golfmailan, jonka sai Bjarnelta. Bjarnehan on lyhytkasvuinen, niinpä mailakin oli aivan 
liian lyhyt pitkäkasvuiselle Jessicalle. Kyllä hän olisi pystynyt golfata lyhyelläkin mailalla mutta Bjarne suositteli 
mailan pidentämistä, ettei tarvitse altistua noidannuolelle.   
Mellerud Arena sijaitsee Hattgatanin ja Sportgatanin kulmauksessa. Sportgatanin toisella puolella on 
omakotitaloja.  
 
Monestikaan kurssin jälkeen Jessican ei tarvinnut mennä kotiin bussilla, kun pedagogi Emil Rusikoi kyyditsi 
hänet kotiin, kun itsekin asuu Tvåstadissa, Härstadin kaupunginosassa.  
Kevättalvella Jessican autosta puhkesi useita kertoja rengas. Ensimmäisellä kerralla rengasrikko sattui 
matkalla Mellerudiin, kun ajoi Trestad Centerin läpi, jolloin vahingossa ajoi laudanpätkän päältä, jossa oli iso 
naula. Rengasrikon hän huomasi vasta kurssin jälkeen Birgit Havsbergin lukion isolla parkkipaikalla. Ei 
auttanut muu kuin laittaa vararengas ja ajaa suorinta tietä Vingvägenille, jossa hän laittoi isän kanssa 
kesärenkaat.  



 

 

 
Jessican autossa ei ole umpikumirenkaita. Andersin autossa, Hyundai ME2000 farmariauto, on 
umpikumirenkaat. Halvimmissa pienissä Hyundaissa on tavalliset renkaat. Jessica fundeeraa ympärivuotisten 
renkaiden ostamista, ettei tarvitse joka kevät ja syksy vaihtaa renkaita.  
 
Toinen rengasrikko tapahtui eräänä keväisenä tiistai alkuillasta, kun hän oli menossa Jaktstigenille hakemaan 
Elliottia rugbytreeneihin, jotka ovat tätä nykyään Brålandan pohjoispuolella, melko lähellä Abrahamin 
murhapaikkaa. TIF-Hjältarna sai uudet kerhotilat muutama vuosi sitten, kun entiset tilat tullaan purkamaan 
uuden kaupunginosan tieltä. TIF-Hjältarnalla on ollut lukemattomia osoitteita. Joskus muinoin oli Strannan 
kaupunginosassa, Killegatanin ja Järnvägsgatanin kulmauksessa. Sitten tämä ikivanha jalkapallo- ja 
rugbyseura sai tilat Knorrenilta. Sitten kerhotilat siirrettiin Skogshöjdenin Bergtäkteniin tismalleen samasta 
syystä kuin nyt; uuden asuntoalueen tieltä. Knorrenille alettiin rakentaa Vårvikin kaupunginosaa. Nyt on alettu 
rakentaa uutta Restad Gårdia; kaikki vanha jyrätään maan tasalle. Alueella on näihin päiviin asti ollut 
muinaisen mielisairaalan rakennuksia.   
Joka kerta, kun Jessica kyyditsee Elliottin TIF-Hjältarnan uusiin tiloihin, niin hänelle muistuu mieleen 
mulkeromurha. Hän ei voisi ajatellakaan murhata ihanaa Elliottia, vaikka joskus tämä on vaikea, yhtä vaikea 
kuin mulkunpää, kuten Jessica tapaa itse mielessään hymähtää. Örjansson on monta kertaa normaalimpi kuin 
narsistinen Waliczek, kuten Jessie tapaa pohtia samalla, kun odottaa autossa rugbytreenien päättymistä.  
Hän on kuullut Johannalta, että myös tämä saa silloin tällöin kuskata työkaveriaan, joka on joku Elmo.  
 
TIF-Hjältarnan lisäksi rakennuksessa on Brålandan vapaa-aikatalo, jonka edustalla on nurmi- että 
tekonurmikenttä.  
Paikalla, jossa Jessica tappoi Abrahamin, on tätä nykyään omakotitaloja. Hän ei ainakaan halua asua niissä; 
kuka ties mulkeron levoton sielu alkaisi kummitella, kuten Jessie tapaa fundeerata. Muuten paikka on hyvin 
kaunis, josta upeat näkymät Uddevallan kanavalle. Kanavan pohjoispuolella asuu flirttiperse Disa.  
 
Kun Jessica huomasi renkaan puhjenneen, niin silloin hän stressaantui, kun pelkäsi kaverin hermostuvan ja 
tekevän Brexitit. Vapisevin sormin hän kaivoi esiin takkipuhelimen ohjauspaneelin ja pirautti Elliottille, että 
rengas on puhjennut ja mitä nyt tehdään? Elliott ottikin rauhallisesti ja sanoi menevänsä bussilla. Jessica 
huokaisi helpotuksesta. Jätkä selvästi näyttää miehistyvän, aprikoi Jessie.  
 
Syy, että miksi Elliottin olisi pitänyt viedä rugbytreeneihin on se, kun treenien jälkeen hän menee bussilla 
Uddevallaan tyttöystävänsä luokse. Uddevallan iltabussi lähtee Strannan matkakeskukselta eli ilman kyytiä 
hän ei ehtisi aikaisempaan bussiin. Harmi, kun Brålandasta ei mene iltabusseja Uddevallaan, vaikka 
Uddevallan kanavan molemmilla puolin menee hyvälaatuinen maantie.  
 
Jessica meni kotiin, sillä kumikorjaamo oli mennyt kiinni. Hän soitti isälle: ”Farsan, kumi puhkesi!”, johon tämä 
naurahti: ”Mitä sinä sanoa, Ööh, mikä kumi?”, johon Jessica: ”No autonrengas tietenkin!”, jolloin isä huokasi 
helpotuksesta: ”Yksinkertaisesti pitää sanoa kumikorjaamolla, että autonrengas on puhjennut eikä höpistä 
mitään kumeista, sillä se voi rengasteknikoita kiihottaa, kun sulla on tuota naiskauneutta!” ja nauroi makeasti. 
Jessicaakin alkoi naurattaa, kun hiffasi kumin toisen merkityksen. Tämäkin puhelu päätyy ennen pitkään 
kertomukseen.  
 
Aikaisin keskiviikkoaamulla Jessica kävi korjauttamassa renkaan kumikorjaamolla, joka on korttelin päässä 
Elvisgatanilla, joka menee Älvåsvägeniltä pohjoiseen kohti pientä Björkhällin lähiötä, joka sijaitsee valtatie 44:n 
varrella. Kumikorjaamon naapurissa on vihannesvarasto sekä Northern Trafficin bussivarikko. 
Vihannesvarasto tullaan muutaman vuoden kuluttua purkamaan, kun paikalle on suunnitteilla rakentaa 
kerrostalo.  
 
Jessica laittoi autoon vararenkaan ja sitten ajoi kumikorjaamolle. Hän kävi siellä aikaisin aamulla, ettei 
tarvinnut ottaa vapaata töistä. Keskiviikkoisinhan hän on Alternativgruppenin A-Storessa.  
Hänestä A-Storessa vierastyöskentely on mukavampaa kuin Fix Teamissä työskentely, kun A-Storessa on 
enemmän naisia miellyttämiä hommia.  
 
Tiistai-iltapäivisin hän yhä auttaa Bjarnea kauppakierroksella. Elliott ei voi käydä kaupassa koska samaan 
aikaan hänellä on aikuiskoulutuskurssi. Joskus kun kurssia ei ole ja Bjarne on sairaana tai vapaalla, niin 
silloin Elliott lähtee kauppaan Jessican kanssa. Joka kerta Elliott kehottaa olla stressaamatta, ettei stressi 
tarttuisi. Totta kai Jessica yrittää olla stressaamatta ja siinä onnistuukin melko hyvin mutta Elliottin mielestä 
hän ei onnistu olla stressaamatta, kun koko ajan muistuttaa mitä pitää ostaa sekä missä mikin on. Jessica 
muistaa tarkalleen Lunden-Zumbyn Gunwood´s Cashin hyllyt. 
Elliott kokee muistutukset stressaamisena ja tapaa tuhahtaa: ”Ota iisisti tai muuten hermostun!”. Tietenkin 
Jessica hätkähtää eikä uskalla sanoa sanaakaan. Hän pelkää ja rakastaa Elliottia. Hänen mielestänsä 
Örjansson on kuin karhu, jota ei pidä herättää. 



 

 

Februarin alussa alkoi Nya Musikens Tävling, joka on Melodifestivalenin seuraaja. Euroviisukarsinnat 
nimettiin uudelleen silloin, kun muodostettiin uusi Skandinavian tasavalta.  
 
Lauantaina Jessica, Bjarne, Andreas Lindqvist sekä Doris Sundgren saivat kutsun Nissen luokse katsomaan 
laulukilpailun osakarsintaa ja samalla juhlistamaan hänen syntymäpäiväänsä jälkikäteen. Nissehän täyttää 
jouluaattona.  
 
Tänä iltainen Nya musikens tävling tulee Helsingörin Barona Areenalta.  
Illan parhaimmista bändeistä ovat Pop Skala kappaleellaan Brain of light sekä Mengele de Nile kappaleellaan 
Sometimes for Victor. 
Jessican työkaverit inhosivat Shava bändiä monestakin syystä kuten esimerkiksi, että se laulaa 
skandinaviaksi, kun kappaleiden tulisi olla englanniksi tai esperantoksi. Shavan kappale oli Jessican mielestä 
ihan mukiin menevä, semmoista hippimeininkiä, jossa lauletaan ja tanssitaan minibussin ympärillä. Kyseinen 
kappale on nimeltä På köpcenter. Bjarne ja Nisse inhoavat hippimeininkiä. Jessica ei uskaltanut paljastaa 
pitävänsä kappaleesta, ettei menettäisi toiveita saada patukkaa kalantarjoajalta.  
Toinen jätkien inhoama bändi on Ordningsstörning, kappaleellaan Hos brustna hjärtor. Tätäkin kappaletta 
jätkät inhoavat samasta syystä kuin Shavan biisi. Jätkiä ärsytti myös juontajaa, joka koko ajan säkätti 
joutavuuksia. Tämän vuoksi Nisse mykisti television äänen, kun juontaja oli äänessä. Jessica olisi tahtonut 
kuulla mitä juontaja sanoi, mutta kylässä hänellä ei ollut valtaa kaukosäätimelle eikä halunnut alkaa 
kiistelemään koska paikallahan oli seksikäs niminen jätkä sekä ihana kalantarjoaja.  
 
Loppuillasta, yllättäen Elliott ja Minette saapuivat Nissen kämpille. Silloin oli melkoinen hässäkkä, kun 
Örjansson innostui pelleilemään ja sitten pelleilyinto tarttui isäntäänkin.  
 
Illan päätteeksi Jessican piti kyyditä Bjarnen ja Doriksen koteihinsa. Doriksen piti viedä tämän vanhempien 
luokse, Härstadiin, lintujärven pohjoisrannalla Håringsgatanille. Sitten hän kyyditsi rakkaan kalantarjoajan 
kotiin, villaan, kuten Bjarne kutsuu lapsuuskotiaan.  
 
Nordanvindsvägen on auki kaivettu, kun ollaan uusimassa laajakaistakaapeleita. Siitä Bjarne tapaa töissä 
jauhaa niin, että Elliott on vittuuntunut kuulemaan tätä ainaista jankutusta. Elliottin harmiksi Bjarnella ei ole 
pienintäkään hapankauhua. Hänen on pakko pakottaa itsensä sietämään kollegaansa, ettei kahvilan ohjaaja 
alkaisi saarnata.  
Monesti Elliott tekstiviestitse keventää sydäntään Jessicalle, joka on ymmärtävinään jankutusongelmaa. Itse 
asiassa Jessie haluaisi olla Bjarnen kanssa samaa mieltä mutta on pakko mielistellä Örjanssonia, ettei tämä 
vain hurjistuisi ja tekisi Brexitejä. 
Elliottia vituttaa myös ruokatunneilla Bjarnen sekä monen muun työkaverin maiskutus. Tästäkin hän tapaa 
tekstailla Jessicalle ja kysyy, että onko hän samaa mieltä. Jessie väittää olevansa samaa mieltä, vaikkei häntä 
yhtään häiritse kalantarjoajan maiskutus.  
 
Muutaman viikon kuluttua oli Nya Musikens Tävlingen loppukilpailu, Voittajaksi tuli toimintarajoitteisten 
punkbändi Berta Moras Namnsdagar kappaleella Måste jag alltid? Biisi kertoo arkipäiväisistä askareista kuten 
lääkärintarkastuksista, että täytyykö minun aina mennä lääkäriin, täytyykö minun aina mennä töihin ja niin 
edelleen. Bändin jäsenet ovat karmean näköisiä vanhoja akkoja, joille ei oikein uskalla nauraa koska hehän 
ovat toimintarajoitteisia. Jessican mielestä bändin akat ovat rumempia kuin Disa Nilsson, mutta sitä hän ei 
tietenkään sano ääneen.  
Tämä karmea punk-rämärokkikappale edustaa Skandinaviaa Euroviisuissa. Onneksi kappale on ennätys lyhyt 
niin, ettei Euroviisukatsojien tarvitse kauaa kitua.  
 
Euroviisut järjestetään tätä nykyään erityisessä Euroviisukylässä, joka sijaitsee etelä-Gotlannissa. Siellä on 
viisuja varten rakennettu Hotel Europa sekä matkustajasatama. Kesäaikaan satamassa käy risteilyaluksia. 
Euroviisukylässä on myös Eurovision Song Contest museo sekä EBU:n laulukilpailujen päämaja.  
 
Federaation mediayhtiö EBU:n studiot ovat Brysselissä, Antonion kaupunginosassa. Sieltä lähetetään 
yhteiseurooppalaisia televisio- ja radiokanavia. Lähistöllä on kaupallisen ATV3:n studiot Owl Dale 
mediapajassa.  
 
Euroviisufinaali on perinteiseen tapaan Mai kuussa ja tänä vuonna voittajaksi tuli Suomen Monia Sällilehti 
kappaleellaan Heroes. Berta Moras Namnsdagar tuli viimeiseksi eikä edes päässyt lauantai-illan finaaliin 
vaan putosi pois jo semifinaali ykkösessä. Ennen semifinaalia kukkahattutädit olivat innoissaan, että nyt 
toimintarajoitteiset tytöt vievät voiton, mutta toisin kävi.  
 
Koko talven, joka viikonloppu Elliott oli Uddevallassa Tessin luona. Keväällä suhde päättyi, kun he molemmat 
vittuuntuivat toisilleen. Suhteen päättymisen jälkeen Elliott alkoi kutsua Tessiä idiootiksi, joka huvittaa 



 

 

Minetteä, kun koko syksyn ja talven Elliott oli kehunut pimun varustuksia. 
Talven aikana muutamina viikonloppuina Elliott oli kotonaan Tvåstadissa ja se oli merkki suhteen 
päättymisestä. Viimeiseen saakka he yrittivät pelastaa suhteen siinä onnistumatta. 
Kahvilan ohjaaja Martin on koko suhteen ajan ollut epäileväinen koska Elliottilla ja Tessillä on iso ikäero.  
Tätä ohjaaja sekä monet muutkin ovat kovasti ihmetelleet koska Tess ja Jessica ovat melkein saman ikäisiä 
eikä jätkä ihastu Jessicaan mutta senkin edestä retkahti tähän uddevallalais-pimuun.  
Kyllä Elliott jollain tasolla rakastaa Jessicaa, ainakin etunimen vuoksi, sillä häntä on aina kiihottanut kaikki 
Jessicat.  
 
Eräänä torstaina golftreenien jälkeen Jessica kyllästyi odottamaan Nisseä, joka yhä golfaa Bjarnen kanssa ja 
sitten hyvin hitaasti pukeutuu. Jessicaa väsytti ja sanoi Elliottille, joka oli katsomassa treenejä pienessä 
golfbaarissa, ettei jaksaisi odottaa Albinssonia. Elliott kehotti mennä kotiin, sillä kyllä aikuinen ukko yksinkin 
osaa mennä pysäkille, joka sijaitsee golfhallin vieressä. Pysäkille saattaminen on yksi Nissen kummallisista 
ideoista. Nyt kun Jessie sai Örjanssonin siunauksen lähteä kotiin, niinpä hän lähtikin kotiin. Hän pelkäsi, jos 
ihana niminen jätkä suuttuisi. Hän ei halua yhdenkään Nissen suuttuvan. Hän rakastaa kaikkia Nissejä vain 
etunimen takia. Ainoastaan Nisse Johnsonia hän rakastaa aidosti.  
 
Heti kun Jessica oli tullut kotiin ja asettui tietokoneensa ääreen, niin Nisseltä tuli tekstiviesti; Minua huimaa 
enkä jaksa kävellä pysäkille… Tule hakemaan minut golfhallilta… 
Kuten saattaa arvata, kun kyseessä on Nisse niminen jätkä, niinpä Jessica niminen nainen hyppäsi autoonsa 
ja huristi takaisin Kobergille hakemaan Nisseä.  
Kotiin palattuaan Jessica kertoi Elliottille Net-Gallery Messengerissä, että Nisse on työläs ja jankutti pitkään, 
jotta kyyditsisin hänet kotiinsa. Elliott ymmärsi ja lupasi puhua Albinssonille järkeä. Nisse sekä kaikki nössöt 
kuuntelevat häntä. Elliottin harmiksi tyttökandit eivät noteeraa häntä. Sinänsä Jessicassa olisi hänelle akka 
ainesta mutta harmi vaan, kun Jessie stressaa liikaa.  
 
Jotta Jessica totuttaisi Nissen menemään omatoimisesti pysäkille, niinpä hän hyppäsi muutaman golftreenin 
yli. Nisselle hän sanoi syyksi säästötoimet sekä huilimisen. Hänellä ei ollut sydäntä kertoa varsinaista syytä. 
Jessica päätti golfata joka toinen torstaina, lyhyinä työtorstaisin, jota hän itse mielessään alkoi kutsua 
Golfentaiksi. Pitkinä työtorstaisin hän huilii kotona. Kavereille hän sanoo, että silloin siivoaisi. Tietenkään hän ei 
ilkeä eikä voi sanoa, että isä siivoaa tiistaisin. Pitkinä torstaisin hän pyyhkii pölyjä, kun isä ei ehdi suur-siivota; 
vaihtaa lakanat, pussilakanat sekä imuroi sekä hieman pesee lattiat.  
 
Elliottin ja Tessin viimeiseksi yhteiseksi viikonloppumatkaksi jäi Centstadin reissu. Sen jälkeen he tapailivat 
muutamia kertoja, ennen kuin suhde lopullisesti kuukahti. Ehkä he ovat tapailleet liian usein niin, että Tess 
kyllästyi Elliottin dominoivaan asenteeseen. Elliottilla pitää aina olla jotain tekemistä tai muuten tuntee olonsa 
toimettomaksi. Jos hänelle lupaa jotain, niin silloin lupauksesta on pidettävä kiinni tai muuten tämä hurjistuu. 
Suuttuessaan Elliottin käsivarsia nykii uhkaavasti sivuille. Hän on jopa lyönyt Tessiä ja ehkä se oli osa syy 
suhteen kariutumiseen. Lyönnin jälkeen Elliott pyysi anteeksi mutta hänen pahin miinuksensa on kiukuttelu. 
Yksinkertaisesti Elliott Örjansson on liian lapsellinen vakavaan parisuhteeseen.  
 
Aprillin lopulla suhde oli jo päättynyt ja sen Jessica huomasi lisääntyneillä tekstiviesteinä, kun kaveri halusi 
keventää sydäntään. Jessica on ainoita luotettavia kavereita, jotka heti vastaavat.  
Minette vastaa silloin kun häntä huvittaa tai jaksaa. Lukemattomia kertoja Elliott on kiroillut, kun Gahn ei 
vastaa tekstiviesteihin eikä puheluihin. Jessica vastaa niin pian kuin mahdollista ja syynä on hapankauhu 
sekä Brexit-pelko.  
 
Eräänä torstaina golftreenien jälkeen Bjarne kutsui Jessican ja Nissen Nordansvindsvägenin villaan syömään 
tacoja sekä katsomaan leffaa. Hänen vanhempansa olivat kylässä tuttavien luona ja Bjarne oli talovahtina, 
vaikka villassa on Verisure Directin hälyttimet. Joka kerta Jessicaa ärsyttää, kun näkee Verisuren tarrat ja 
tekisi mieli repiä ne alas, mutta sitä hän ei todellakaan uskalla tehdä. Silloin olisi taatusti nussimiset nussittu, 
kuten hän tapaa itse mielessään fundeerata.  
 
Kerta Nisse on läsnä, niin silloin Bjarnen on valittava perhekomedia sillä Albinsson ei siedä videoväkivaltaa, ei 
pisaraakaan verta. Bjarne löysi Sjacket Banana-tv suoratoistopalvelusta teinikomedian Rappar-Rigmor och 
den snåle från Sevilla. Leffa oli ihan hyvä, mutta hyvin lapsellinen, jossa lihava tyttö vähän väliä räppää ja 
hassuttelee kastelukannun kanssa.  
Bjarne ei uskalla katsoa epävirallista Finnfilmers suoratoistoa, kun siellä on paljon epämääräisiä mainoksia 
niin, että troijalaiset uhkaavat hyppiä silmille. Yhden kerran Bjarne on kysellyt Jessicalta tietoa Finnfilmersin 
toiminnasta. 
 
Leffaa katsoessa Jessicalle ja Bjarnelle tuli paljon tekstiviestejä Elliottilta; Syötäisiinkö kesälomalla 
Fransmannissa? Tämä huvitti ja ärsytti Bjarnea, kun Örjansson selvästi stressaa itseään ja toisia. Hän ajatteli, 



 

 

että taitaa Elliott stressata enemmän kuin Jessica.  
Jessica vastasi Elliottille, että kysymys tuli yllättäen ja pitää funtsia asiaa. Elliottille ei missään nimessä pidä 
luvata mitään koska tämä helposti pettyy ja hurjistuu jos suunnitelmiin tulisi muutos. 
 
Majn lopulla, lauantaina, oli kaikkien aikojen viimeinen Halmstad Masters golfkilpailu koska golfhallin tilat 
remontoidaan ja sitten niihin laajentaa vieressä oleva Rolls Royce autokauppa. Tämä ärsyttää Jack Kyrkiä.  
 
Bjarne ei ollut mukana koska hän meni vanhempien kanssa Centstadiin siskonsa luokse. Joku aika sitten 
Adan ja Andreaksen suhde päättyi, jonka Bjarne otti raskaammin kuin Ada itse, kun sääli siskoaan.  
Bjarnellakaan ei ole ollut helppoa tyttörintamalla. Osa tytöistä ovat osoittautuneet seksihulluiksi ja toiset 
kummallisia tyyppejä.  
Joku aika sitten muuan Ulla Antonsson alkoi viestitellä Bjarnelle. Bjarnen isä muisti, että pimuhan on pojan 
vanha lapsuuskaveri. He ovat monesti leikkineet yhdessä. Nyt Ulla löysi Bjarnen uudelleen ja alkoi viestitellä 
hyvin innokkaasti, ehkä liiankin innokkaasti. Ulla on oikea vamppi, joka muutama vuosi sitten seurusteli 
Elliottin kanssa, kunnes tämä huomasi, että pimuhan on pelaaja, Player.  
Sitten Ulla löysi Elliottin kaverilistan kautta vanhan lapsuusystävän ja alkoi elätellä toiveita perheen 
perustamisesta ja on kertonut, että munasolukin on irtoamassa. Bjarne haluaa edetä rauhallisesti. Aluksi hän 
ihastui Ullaan korviaan myöten koska pimu on hyvin kaunis ja tällä on seksikäs ammatti; tiskijossu, DJ.   
Usein hän soittelee musiikkia viihderavintola Tolmusetissa. Ravintola sijaitsee Sandviksvägenillä, kivenheiton 
päässä Restaurant Fransmanista.  
Ravintola Tolmuset on rahvaanomainen suomalaisravintola, joka tekee yhteistyötä Ryr järven Hakopuro 
Village viihdekeskuksen kanssa. Ulla Antonsson ei ole suomalainen, vaan kantaskandinaavi mutta on 
innostunut suomalaisesta bilemusiikista, erityisesti 2990-luvun Tukipiste Ässä bändistä.  
 
Halmstadissa Jessica tuli ensimmäiselle sijalle lisensioimattomien luokassa. Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun hän voitti golfin ensimmäisen palkinnon, kullanvärisen muovisen pokaalin. Nyt häneltä puuttuu vain 
kolmas palkinto. 
Saman päivän illalla oli jokavuotinen raggarikruusailu Tvåstadin työväenpuistossa, Båbergissä. 
Jessica päätti tehdä Elliottin iloiseksi ja pitää tälle seuraa, kun Minette oli viikonloppuna töissä eikä voinut tulla 
Tvåstadiin. Kyllä hän olisi voinut kieltäytyä mutta todennäköisesti Örjansson olisi jankuttanut niin pitkään, että 
itse olisi hermostunut ja Brexit-vaara olisi kasvanut. Raggarikruusailun takia perjantai-illalla Jessica kylpi 
vanhempien kylpysaavissa.  
 
Jessica ja Elliott katsoivat vanhoja eurooppalaisia autoja työväenpuiston edustalla, Båbergin kiertoliittymän 
keskiössä. Siitä näki joka suuntaan. Kiertoliittymän eteläisestä liittymästä alkaa Vänersborgsvägen. Pohjoinen 
liittymä on tien tynkä, joka on kauan sitten johtanut valtatie 44:lle. Nyt tämä tienpätkä päättyy 
sekatavaramyymälän taakse. Myymälässä on kaikki nämä vuodet ollut joulumyymälä ympäri vuoden, jossa 
myydään joulukrääsää.  
Kiertoliittymän itäinen liittymä johtaa Brätten kautta Wenersborgiin ja Onsjöniin. Läntisestä liittymästä alkaa 
historiallinen Edsvägen, ikivanha maantie. Rinnakkain menee E45tie, joka on osittain rakennettu pilareiden 
päälle. Heti Båbergin kiertoliittymän itäisen liittymän jälkeen on Folkets Park, työväen puisto. Eteläisen liittymän 
länsipuolella on kalustetavaratalo Masku, tanssikeskus sekä pikaruokala David’s Fastfood, jossa Jessica ja 
Elliott söivät täytetyt rieskat. Pikaruokalain seinillä on kapeakasvoisen jätkän kuvia, joista Jessicalle tuli 
mieleen flirttiperse Disa. 
Rieskojen hintaan sisältyy Jörgen Cola, joka on pikaruokalan itse valmistama virvoitusjuoma. Pikaruokalan 
rieskoilla on hassut nimet; Kielletyn miehen rieska, Mustanaamion rieska sekä Niklaksen spesiaali.   
 
Jessica tarjosi kaverilleen rieskat koska tällä ei ollut tarpeeksi taskurahaa eikä käyttötilillä ollut tarpeeksi 
saldoa. Elliott lupasi tarjota takaisin seuraavalla leffailtana. Hän pysyy aina sanojensa takana. Hän vaatii 
myös muilta, että kaikki pysyisivät lupaustensa takana. Se on hänen suuri miinuksensa. Heti kun jollekin 
kavereista estyy ennalta sovitusta, niin silloin hän hurjistuu. 
 
Rieskan jälkeen he katselivat jonkin aikaa veteraaniautoja, kunnes väsy ja vilu alkoivat yllättää, sillä tällä kertaa 
on jäätävä tuuli, vaikka onkin Main viimeinen lauantai. 
 
Eräänä kesäisenä torstaina, heti töiden jälkeen Jessica ja Bjarne tekivät pitkän kävelylenkin Kraftverket-talolta. 
He kävelivät Strömslundiin ja sieltä museoalue Forngårdenille. Sieltä on upeat näkymät itään; alapuolella on 
Trollhättanin putoukset sekä voimalaitokset. Joen itärannalla siintää Strannan kaupunginosa.  
Forngårdenille on koottu vanhoja rakennuksia ympäri kaupunkia.  
Tätä nykyään Forngårdenilla on jäätelöbaari nimeltä Elitglass, jossa Jessica ja Bjarne söivät vuoden 
ensimmäiset jäätelöt. Golftreenit ovat kesälaitumilla. Treenit alkavat Augustin puolivälissä.  
He istuivat jäätelöbaarin terassilla. Jäätelön jälkeen he istuivat hetkisen ja nauttivat alkukesän 
auringonsäteistä. Jessican käsivartta nyki halaukseen, muttei uskalla, vaikka tekisi mieli halata rakasta 



 

 

kalantarjoajaa. Hän huomasi Bjarnen vähän väliä vilkuilevan häntä.  
Yhtäkkiä Bjarne rohkeasti kysyy: ”Nå Jessie, haluatko pusun?”, johon Jessica: ”Ööh, mimistä on kyse?”, 
johon Bjarne: ”Nå, pususta… minä tykkään susta…” ja antoi rohkeasti pusun Jessican jäykille huulille. 
Jessica päätti antautua kalantarjoajalle ja halasi tätä oikein hellästi ja painoi poskensa tämän poskea vasten. 
Bjarne antoi vielä toisen pusun ja sitten tuli kolmaskin. Jessica kiihottui ja tunsi munasolun aktivoituvan.  
Hänestä Bjarne on ihana poika.  
Kielten päät koskettivat toisiaan. Kielet kiemurtelivat toistensa ympäri. Jessica kuuli Bjarnen ähisevän 
kiimaisena. Selvästi myös tämä on rakastunut. Jessicaa alkoi tehdä mieli riisuutua ilkosilleen mutta se ei olisi 
ollut soveliasta jäätelöbaarin terassilla. He suutelivat hyvin kiihkeästi niin, että aika riensi kuin hirvi.   
Sitten he lähtivät käsikkäin talsimaan kohti pohjoista. He kävelivät Strömslundin sijasta rinnerappusia pitkin, 
jotka laskeutuvat suoraan Vänersborgsvägenin ja Spikö sillan kupeeseen. Tie kaartaa sillalle. Spikön sillan 
itäpuolella on kanavasaareke Spikön sekä läppäsilta. Avattavan läppäsillan oikealla puolella on tie 
voimalaitoksille, putouksille sekä suluille.  
Jessica ja Bjarne kävelivät verkaisesti käsikkäin Vänersborgsvägenin vartta kohti pohjoista. Albertsvägenin 
risteyksen jälkeen vasemmalla on ruokakauppa Coop Skafferiet. He kävelivät käsikkäin kaupan ohitse ja 
sitten jonkun matkan päässä vasemmalla näkyy Kraftverket-talo. He kävelivät talon ohitse kohti Björndalenia, 
jossa Bjarne asuu. Älvdalsvägen 66 on korkea kuusikerroksinen kerrostalo, jossa Angerin poika asuu. Hän 
on alkanut tottua yöpymään asunnollaan.  
Nyt hän kysyi Jessicalta, jos tällä olisi hetki aikaa pistäytyä sisällä. Umpirakastunut Jessica nyökkäsi ja meni 
rappukäytävään. Talossa on pieni hissi. Jessican katse osui hissivalmistaja Koneen logoon. Siitä hänelle 
muistui mieleen Johanna, joka asuu Koneen kotimaassa.  
Hän rakastaa Johannaa yhtä paljon kuin Bjarnea. Johannasta hän ei ilkeä puhua kavereilleen, kun silloin saisi 
lesbon maineen, vaikkei tunne olevansa sellainen.  
Jessie ajatteli itsemielessään samalla, kun oli kalantarjoajansa kanssa hississä, että ehkä voisi tehdä lapsen 
Bjarnen kanssa ja sitten muuttaa Johannan luokse. Haluaisiko Bjarne yhdyntää, ajatteli hän. Sitä hän ei 
uskalla kysyä. Jessica ja Bjarne olivat hississäkin käsikkäin, kunnes hissi pysähtyi neljänteen kerrokseen, 
jossa Bjarne asuu. Bjarne poistui hissistä ensin avaamaan asuntonsa ruskean metallioven, joka näyttää 
puulta. Joka kerta kun Jessie tulee Bjarnen kämpille, niin hänelle muistuu mieleen kalagratiini.  
 
Bjarne tarttui Jessicaa kädestä ja veti hänet makuuhuoneeseen, jossa kaatoi tämän pehmeälle sängylleen. 
Sitten rojahti tämän päälle ja alkoi suukotella kiihkeästi. Jessicalle muistui mieleen rakastelu Fredrik-serkun 
kanssa kesällä 2992. Nyt minulla on aito suvun ulkopuolinen rakastaja, ajatteli hän. Fredrikin tapauksesta 
Jessie ei tietenkään halua sanoa sanaakaan kenellekään. Se on salaisuus, ajatteli Jessica samalla, kun 
Bjarne heitti paitansa. Jessica kiihottui ja riisui oman paitansa. Paljaat ihot koskettivat toisiaan. Tämähän 
tuntuu ihanammalta kuin muutama vuosi sitten Ninon kanssa kuhertelu, ajatteli Jessie.  
 
Bjarne kiihottui Jessican suurista rinnoista. Hän avasi housut ja potkaisi ne lattialle. Sitten varovaisesti avasi 
Jessican housunapin ja pelkäsi turhaan, että tyttö suuttuisi ja sitten saisi perverssin maineen. Bjarnen 
hämmästykseksi Jessica entisestään kiihottui ja suuteli suoraan suulle työntäen kielensä syvälle suuhun.  
Bjarne tunsi, kuinka mulkku alkoi villisti sykkiä kuin pornofilmeissä, vaikkei ole koskaan sellaisia katsonut. 
Hän on aivan liian nynny katsomaan pornoa mutta tietää hyvin mitä nakuleffat sisältävät. Hän kiimassa työnsi 
kalunsa pimppiin. Tuntui paratiisimaisen ihanalta nussia. Tämä on hänen ensimmäinen yhdyntänsä. Hän 
uskoo, että myös Jessican ensimmäinen kerta eikä osaa aavistaakaan, että työpaikan Elon Jernstig on 
Jessican salainen poika.  
 
Jessica tunsi, kuinka kalantarjoajan pippeli pujahti pimppiin. Ihanaa, ajatteli hän samalla, kun kiihkeästi 
suuteli tätä ihanaa laihaa jätkää. Jätkä, joka muutama vuosi sitten sanoi, että he ovat vain kaveripohjalta. Nyt 
he ovat enemmän kuin kavereita, kuin mulkkupohjalta, ajatteli Jessica samalla, kun kalantarjoaja pumppasi 
hänen päällänsä. Jessica halasi lujasti Bjarnea ja painoi itseään vasten. Hän pohti itse mielessään, että tulisiko 
raskaaksi. So What, mitä vittua se haittaisi, ajatteli hän. Jos tulisin raskaaksi, niin lapsen synnyttäjä olisi 
Jessica Stenig eikä mikään Sandra Tuppson. Pitänee sitten totutella lausua Bjarnen nimi isälle ja äidille. Ei 
lapsen isää ikuisuuksia voi kutsua kalantarjoajaksi, ajatteli Stenigin tyttö.  
 
Bjarne kysyi samalla, kun pumppasi Jessican päällä: ”Uh Ah, voit tulla raskaaksi…”, johon Jessica ähisi 
alimmaisena: ”Haittenneko mitään, kyllä voin synnyttää meille lapsen… Jos haluat, niin voisimme sitten 
myöhemmin muuttaa yhteen…”, johon Bjarne: ”Okei, sinä olet niin kiltti… saat tehdä abortin, jos niin tahdot, 
en halua painostaa.”, johon Jessica: ”Minä en harrasta abortteja, synnytän jos siitä lapsi sikiää…”  
 
Vähän myöhemmin he nousivat ylös. Jessica vilkaisi rannekelloaan, joka näytti 17:15. ”Pitänee lähteä kotiin, 
sillä huomennahan on työpäivä!”, sanoi Jessica. Bjarne katsoi anovasti: ”Jää yöksi… saat lainata minun 
sähköhammasharjaani… mitäpä basilleista, kun äsken suutelimme.” Jessica pohti kuumeisesti, jos tekisi 
kalantarjoajan iloiseksi. Kieltämättä houkuttava idea, ajatteli hän. Nukkumaan mennessä sängyssä voisi 
suudella. Yöpaitaahan ei tarvitse, kun läskirumba on historiaa, ajatteli Jessie. Häntä kiihottaa, kun äsken 



 

 

rakastellessa silmälasit olivat päässä. Välillä ne huurtuivat mutta ihmeen kaupalla pysyi päässä.  
Ihan hyvin hän voisi olla ilman rillejä nyt, kun Elliott ei ole läsnä. Tuskin Bjarne kiinnittäisi huomiota 
rillittömyyteen.  
Jessica suostui jäädä yöksi, jotta oppisi tuntemaan Bjarnen paremmin. Hehän saattavat saada noin 
neljänkymmenen viikon kuluttua lapsen eli ihan hyvin he voivat nukkua tämä yö yhdessä, ajatteli Jessica.  
Bjarne halasi vielä kerran ja sitten meni keittiöön laittamaan ruokaa, sillä hänellä on tapana syödä päivällinen 
kello kuuden maissa illalla. Hän kysyi, jos Jessica haluaisi syödä pyttipannua. Kohteliaisuuttaan Jessica kiitti 
pienestä annoksesta. Nyt kalantarjoaja on pyttipannuntarjoaja, ajatteli hän samalla, kun meni kaverin perässä 
pieneen pitkulaiseen keittiöön. Hän kysyi, jos tämä tarvitsisi apua ruuanlaitossa, johon Bjarne: ”Voit kattaa 
pöytä.” Ruokapöytä on pienessä ruokailuhuoneessa. Ruokailuhuoneesta menee ovi parvekkeelle. Sieltä on 
näkymät etelään. Jossain tuolla on Jaktstigen, jossa Elliott asuu, ajatteli Jessica.  
 
Syönnin jälkeen he katsoivat televisiota ja siinä välissä pelasivat pelikonsolilla tuttua keilapeliä. Sitten taas he 
suutelivat kiihkeästi olohuoneen sohvalla niin, että vaate vaatteelta väheni. Pian he olivat ilkosillaan eivätkä 
enää kehdanneet pukeutua, kun kohta on nukkumaan menoaika. Jessica poisti silmälasit ja laittoi sen 
olohuoneen lasipöydälle. Nyt on mukavampi suudella, kun rillit eivät ole haittana, sanoi hän.  
 
Bjarnesta tuntui hyvältä, kun vihdoinkin hänkin saa rakastella kiltin tytön kanssa. Varmasti tulisi kaunis lapsi, 
kun äitikin on niin kaunis, ajatteli Angerin poika samalla, kun suuteli Stenigin tyttöä.  
 
Kello yhdeksän maissa illalla he nousivat ylös valmistautumaan nukkumaan. Bjarnella on tapana käydä joka 
ilta suihkussa, kun taas Jessica käy ainoastaan maantai- keskiviikko- ja lauantai-iltaisin. Nyt hän päätti käydä 
suihkussa, kun rakastellessa oli hionnut. On helppo mennä suihkuun, kun valmiiksi on alasti, ajatteli hän. 
Suihkuun mennessä hän laittoi silmälasinsa takin povitaskuun, jossa on silmälasikotelo.  
Sitten hän meni suihkuun, joka on vessan nurkassa. Bjarnen vessa on keskellä asuntoa, kun taas Jessican 
vessassa on talon päätyikkuna suoraan Älvåsvägenille.  
Jessie kysyi Bjarnelta, jos tämä tulisi selän pesijäksi. Rakastunut Bjarne suostui ja meni perässä suihkuun. He 
kahdestaan seisoivat pienessä suihkukopissa ja jälleen alkoivat suudella. Tuntui erityisen romanttisen 
kiihottavalta suudella valuvan veden alla.  
Jonkin ajan kuluttua he vuorotellen harjasivat hampaansa samalla sähköhammasharjalla. Sitten he menivät 
makuuhuoneeseen, kun uni alkoi painaa silmäluomia kiinni. Kyllä rakastelu työstä käy, sanoi Jessie. Bjarne 
naurahti: ”Kyllä, nyt olemme pari, vai kuinka?”. Jessica nyökkäsi ja itse mielessään ajatteli, että mitähän 
Bjarne tuumaisi, jos tietäisi, että olen myös yhtä paljon rakastunut Johannaan. Vielä se ei ole ajankohtainen 
eli suotta siitä läpättää, ajatteli hän.  
He menivät nukkumaan alasti. Heistä kumpikaan ei tapaa tavallisesti nukkua ilkosillaan mutta nyt oli mukava 
nukahtaa alasti toistensa kainaloon.  
 
Aamulla aamupalan jälkeen he lähtivät talsimaan kohti Kraftverket-taloa. He päättivät, ettei vielä kannata 
puhua työkavereille ja ohjaajille, että he ovat parisuhteessa. Sitten vasta, kun ja jos lapsi syntyy, he sanoivat 
yhdestä suusta. Eilinen rakastelu on heidän suuri salaisuus. Samanlainen salaisuus Jessicalla on Nino 
Albinssonin sekä Fredrik Lillnystanin kanssa. Fredde ei kuitenkaan tiedä mitään lapsesta. 
 
Perjantai-iltapäivällä Jessica meni kotiin, jossa oli ollut viimeksi torstaiaamulla. Silloin hän ei osannut 
aavistaakaan, että rakastuisi kalantarjoajaan kesken jäätelönsyönnin. Näin hän ajatteli samalla, kun talsi kohti 
kotia. Nyt hänellä on paljon salaisuuksia, todellinen salattu elämä; tehnyt ja synnyttänyt serkun kanssa lapsen, 
jonka salaisesti adoptoi. Sitten vielä poliisin esitutkinta vartiointifirman sähköpostiliikenteen estosta sekä 
Abraham-mulkeron murha. Eilen hän sai iloisemman salaisuuden, kun rakasteli rajusti kalantarjoajan kanssa, 
ajatteli hän samalla, kun talsi Vänersborgsvägeniä pitkin kohti Nybergskullaa.  
Hän alkoi kuumeisesti pohtia kuinka kertoisi isälle ja äidille, että ehkä tulee raskaaksi ja lapsen isä on 
kalantarjoaja. Kuinka kykenisin kertoa kalantarjoajan oikean nimen, pohtii Jessica samalla, kun Nybergskulla 
lähestyy.  
 
17 Juni on Annkin syntymäpäivä. Tänä vuonna Jessica antoi äidilleen tuoksukynttilän. Yana-Martina ja Josef 
antoivat ruukussa olevan sitruunapuun. Anders antoi vaimolleen silmälappuvideot, joka kytketään 
langattomasti telkkariin, jolloin voi katsella uutisia sekä viihdeohjelmia.  
 
Samalla Anders osti itselleen ensimmäisen älytakkipuhelimen, joka tuntui tyttäristä suorastaan ihmeeltä, kun 
aikaisemmin isäukko on kutsunut älytakkipuhelimia herrojen kotkotuksiksi. Anders päätti kokeilla, että onko 
älytakkipuhelin niin ihmeellinen kuin se vaikuttaa olevan, kun tyttäret sekä monet muutkin vähän väliä räpläävät 
takkipuhelimiensa ohjauspaneeleita. Hänen älytakkipuhelimensa on merkkiä Samsung Birdtrack. Se on 
älytakkipuhelimien karvalakkimalli, halvin mahdollinen. 
 
Vielä Jessica ei halua kertoa, että ehkä tulee raskaaksi koska silloin isä ja äiti alkaisivat hössöttää. Hän ei 



 

 

kuitenkaan tällä kertaa rupea salaamaan raskauttaan, saati sitten luopua lapsestaan.  
Saman viikon lauantaina Jessica, Elliott ja Minette pitivät leffaillan, joka on Elliottin ehdotus, kun tämä haluaa 
joka lauantai-ilta aktiviteetteja. Jessican on pakko suostua, ettei Örjansson alkaisi temppuilla. 
Ennen leffaa Elliott tarjosi lupaavansa rieskan TIF Grillillä. Syödessä tuli puheeksi, että parhaillaan 
Stenungsundissa olisi menneillään veteraaniautokruusailu. Elliott tahtoi sinne, kun oli hieno aurinkoinen ilta. 
Jessica oli hieman vastaan, kun oli tarkoitus pitää leffailta mutta lopulta hänen oli annettava periksi, kun 
Minettekään ei uskaltanut eikä halunnut olla vastaan. Minette on raggarihenkinen, vaikkei ihan täysraggari 
olekaan mutta kuitenkin ihailee raggarikulttuuria ja veteraaniautoja.  
Elliott teki kompromissin; ensin he kävisivät Stenungsundissa katsomassa kruusailua ja sitten katsoisivat 
leffaa blondin kämpillä. He menivät Minetten hopeanvärisellä VGM9000:lla. He ajoivat Lilla Edetin kautta, kun 
sitä kautta on lyhin reitti. Tätä nykyään tie on leveämpi kuin joskus muinoin, muttei kuitenkaan moottoritie, sillä 
väylähän on poikittaistie.  
 
Perillä Stenungsundissa oli paljon porukkaa katsomassa vanhoja eurooppalaisia autoja kuten Opeleita, 
Mersuja, Saabeja, Volvoja sekä Bemareita.  
He pysäköivät ICA Market Brorsansbon isolle parkkipaikalle, joka sijaitsee samannimisessä 
kaupunginosassa, Älgstigenillä. Samalla paikalla, jossa ruokakauppa nyt sijaitsee, on kauan sitten ollut 
omakotitaloja. Yhdessä niistä asui nettikirjailija The JT:n veli, joka rakensi kirjailijaveljelleen maailman 
historian ensimmäisen aikakoneen, samanlaisen kuin leffassa Takaisin tulevaisuuteen mutta ihan aikuisten 
oikeasti. Yhä silloin tällöin The JT aikamatkailee niin, ettei hevillä saa selville äijän kuolinpäivää. Hän itse on 
ollut mukana omissa hautajaisissaan.  
 
Jessica, Elliott ja Minette kävelivät alueen päätietä pitkin katsoen raggariautoja, jotka ajoivat edes takaisin. 
Päätien vieressä menee junaratasilta, jossa kulkee nopea paikallisjuna Gothenburgin ja Ljungskilen välillä.  
 
Tunnin kuluttua he lähtivät takaisin Tvåstadiin katsomaan leffaa Finnfilmers suoratoistopalvelusta. He 
valitsivat venäläisen toimintaleffan, jossa seikkaillaan Volgan lossilla. He katsoivat vain yhden leffan, kun 
olivat väsyneitä, kun olivat käyneet katsomassa autoja. Leffaa katsoessa tahtoo nukahtaa. Heti kun tulee 
ampumiskohtaus, niin säpsähtää hereille.  
 
Junin lopulla Tvåstad Helpon duunarit söivät kesän kunniaksi täytetyt rieskat Restaurant Vårvikissä, joka 
sijaitsee Kraftverket-talon vieressä, eteläpuolella. Android vitsaili Jessicalle, että täällähän saa ihania pihvejä. 
Talvella 3008 tuli tavaksi Biffen-vitsailu, kun silloinen sijaisohjaaja Anvarin kanssa Android hiffasi, että 
Jessicaa reagoi hassusti sanaan Biffen, jolloin Android alkoi kiusoitella, että ilmeisesti Biff olisi tämän entinen 
ukko. Tätä nykyään hän ei paljoakaan säpsähdä, kun kuulee kyseisen sanan, koska Stenigit eivät ole pitkään 
aikaan nähneet Reinfeldtejä. Vingvägen kolmessa, Reinfeldtien entisessä talossa asuu yhä pyörätuolissa 
istuva leijulaudallaan vammautunut Rose Lundin. Viime aikoina Rosen terveydentila on huonontunut ja 
hänen luonansa käy päivittäin sairaanhoitaja.  
Taloon muuttaessa hänellä oli lampaankokoinen kuparinvärinen viihderobotti mutta tätä nykyään hänellä on 
kissan kokoinen robotti, jonka hän on ohjelmoinut kertomaan kaksimielisiä vitsejä. Robotti tuntee koodinimeä 
Becker.  
 
Syönnin jälkeen Tvåstad Helpon duunarit tutustuivat ravintolan takana olevaan ulkoilmakuntosaliin, jossa voi 
harjoitella muun muassa tasapainottelua sekä punnertamista. Ulkoilmakuntosalin vieressä on kutistettu 
rullalautapuisto, koska tätä nykyään rullalautailu on menettänyt suosiota leijulaudoille.  
 
Ulkoilmakuntosali on ontolla pohjalla, rautatietunnelin päällä. Vänersborgsvägenin itäpuolella juna tulee ulos 
tunnelista ja nousee pilareiden päälle ja menee Strannan matkakeskukselle.  
 
Eräänä Juni perjantaiaamupäivällä Tvåstad Helpon duunarit pitivät voihyvin-tuokion ulkoilmakuntosalin 
reunalla, jolloin heillä oli mukana lukulaite, johon oli ladattu Jessican tulevaisuuskertomus Hjärtat fullt av vilja, 
jota Android luki ääneen raittiissa ulkoilmassa. Innokkaimmat kuuntelijat ovat Elgar-Maxim, Bill Bettysson, 
Lars sekä Fredrika. Kristina Bohlin on erittäin epäkohtelias heti, kun aletaan valmistella ääneen lukemista, 
varsinkin Jessican kertomuksia. Kristina menee tuhisten sivummalle ja mumisee, ettei halua kuulla moista 
paskaa mutta kuitenkin yli-innokkaasti peukuttaa Jessican somepostauksia. Jessican on ollut pakko salata 
julkaisunsa Bohlineilta.  
Maanantaikokouksen aikanakin Kristina tapaa könöttää puoli nukuksissa pöydän päällä niin, että vähän väliä 
Kaj joutuu herättelemään häntä karjahtelemalla itkusekaisella äänellään. Kajn puheääni oikein pistää hermoon. 
Myös Fredrika tapaa könöttää puolinukuksissa pöydän ääressä. Vaikuttaa siltä, että Fredrikalla ja Kristinalla 
olisi narkolepsia mutta tautia ei ole diagnosoitu.  
 
 
 



 

 

 
Ensimmäinen seitsemättä alkoi Jessican kesäloma. Junin alussa hän isän kanssa varasi jokavuotisen 
Sassnitzin risteilyn. Tällä kertaa hän buukkasi matkan samalle viikonlopulle kuin kaupunkifestivaali Fallens 
dagar koska häntä kyllästyttää tämä iänikuinen kotkotus, joka on Spiköllä sekä putousalueella.  
Festarialue on täynnä oluttelttoja sekä markkinakojuja. Sinänsä ihan mukava festivaali, mutta viimevuosina 
siitä on tullut pakkopullaa, kun pitää olla Nisselle kävelyseurana ja samalla pelätä kuin ruttoa, että se hullu 
Pippi Olofsson ampaisisi nurkan takaa. Pipistä ei pääse millään eroon. Vaikka ennen festivaalialueelle menoa 
Nisse lupaa käsi sydämellä, että hän sanoisi Pipille, että hän haluaa kulkea Jessican seurassa kahdestaan 
mutta todellisuudessa Nisse ei kykene siihen. Hän on yhtä saamaton kuin Jessica.  
 
Jessica alkaa kyllästyä sosiaaliseen elämään, johon Waliczekin mulkerovainaa hänet pakotti hurmaavalla 
olemuksellaan alkuvuodesta 3008. Jessica katuu rakastumistaan, muttei kuitenkaan murhaa.  
 
Jessica tykkää kovasti Elliottista ja Albinssonin etunimestä mutta kaikella tulisi olla kohtuus. Nyt tällä hetkellä 
hänen sydämessään mellastaa Bjarne ja Johanna. Häntä jännittää, jos tulisi raskaaksi. Vielä ei ole ollut 
merkkejä raskaudesta. Silloin tällöin Bjarne kyselee Net-Gallery Messengerissä, että joko lapsi potkii.  
Elokuussa hän aikoo mennä äitiysneuvolaan. Vielä hän ei aio kertoa sanaakaan mahdollisesta lapsesta 
vanhemmilleen sitten vasta, kun on täysvarmuus raskaudesta, on Jessica päättänyt. Hän on vannottanut 
Bjarnea olla hiljaa rakastelusta, ei edes tämän vanhemmille. Bjarne lupasi vaieta asiasta, kun haluaa olla kiltti 
tätä kilttiä naista kohtaan. Jessie oli niin kiltti, että antoi ehdoitta rakastella. Kaikki muut tytöt panttaavat 
pilluaan, kuten Bjarne tapaa ajatella.  
 
Kun lupautuu Elliottille olla Putousten päivillä, niin silloin on vaikea lähteä kotiin kesken kaiken koska heti tämä 
alkaa tenttiä syytä moiseen. Jos kertoisi syyksi väsyneet jalat, niin se tarkoittaa Elliottin korvissa samaa kuin 
ininä. Jessican onneksi myös Nisse tapaa syyllistyä valittamaan kipeitä polvia.  
Syyksi ei myöskään riitä kylpysaavi-ilta. Jessican on pakotettu olla kavereiden rattona festivaalialueella, koska 
pelkää kaverilista Brexitiä kuin Ebolaa. Viimevuosina Putousten päivillä hänen pitää olla iltapäivästä ihan 
loppuiltaan asti tai muuten Elliott alkaa tuhahdella ja haukkua pelkuriakaksi.  
Lisäksi festivaalialueella Jessican on pakko pitää silmälaseja tai muuten Örjanssonin poika aloittaisi hirveän 
rillisaarnan. Aurinkoisina päivinä Jessicalla on rillien sijasta aurinkolasit niin, ettei tarvitse olla väenvilinässä 
rillit päässä ja pelätä jos sukulaiset näkisivät. Ainakin Hallonbon sukulaiset näkivät hänet rillit päässä Jimmyn 
lakkiaisissa. Myös Tvåstadissa asuvat sukulaiset tietävät hänellä olevan silmälasit ja ovat myös nähneet 
hänellä rillit päässä somekuvissa, jotka Elliott ja Minette ovat ikuistaneet.  
 
Tänä vuonna Jessica varasi Onnibusin matkatoimistosta Sassnitzin risteilyn samalle viikonlopulle kuin tämä 
jokavuotinen festivaalihapatus. Bussiyhtiö ottaa myös risteilyvarauksia ja tarvittaessa kuljettaa 
risteilymatkustajat Strannan matkakeskukselle tai Öxneredin juna-asemalle, joista luotijuna kiidättää Ystadiin.  
 
Kuukauden alussa bussiyhtiöstä ilmoitettiin, että matka on peruttu koska on liian vähän matkustajia ja 
suositeltiin vaihtaa matkan ajankohtaa tuonnemmaksi. Seuraava Sassnitzin risteily on kuukauden viimeinen 
päivä, jonka Jessica valitsi. Muussa tapauksessa olisi saanut rahat takaisin mutta hän haluaa mennä 
risteilemään, kun on oikea laivafani. Hän tykkää moderneista katamaraaneista. Suurin syy risteilyintoon on 
kaksoisolento, joka myös innolla risteilee Sassnitziin.  
 
Totta kai pisti vituttamaan, kun nyt joutuu kärsimään Putousten päivistä. Ihan kivat kaupunkifestivaalit mutta 
kun on tullut nähtyä monena vuonna peräkkäin niin ei mikään ihme, että ne pistävät vituttamaan. 
Jessica kadehtii Bjarnea, kun tämä onnistuu olla erossa Putousten päivistä ja on vanhempien kesämökillä. Jos 
Bjarne olisi yksin, niin Jessica voisi ajatella olla seuraneitinä.  
Bjarne ja Jessica ovat päättäneet pitää rakastumisensa salaisuutena. Sitten vasta paljastaisivat, jos Jessie 
tulisi raskaaksi. Sitä hetkeä he molemmat odottavat innolla.  
 
Jessica haluaisi olla Vingvägenillä aurinkoa ottamassa. Jossain välissä hän käväisisi festivaalialueella 
ostamassa nauhamakeisia sekä katsomassa jos löytäisi ilmaiskamaa kuten lukulaite-esitteitä.  
Vanhat lukulaite-esitteet hän tapaa viedä töihin Giovannin kauhuksi. Giovanni olettaa vanhojen lukulaitteiden 
sisältävän pöpöjä. Myös parturiin ja hammaslääkäriinkin hän vaivihkaa vie vanhat lukulaitteensa. 
Hammaslääkärin odotushuoneen hyllykköön hän laittaa diskreetisti lukulaite-esitteitä, jotta ihmiset saisivat 
luettavaa. Parturissa hän laittaa vaivihkaa lukulaite-esitteet pöydälle muiden lukulaitelehtien sekaan. Hän ei 
raski heittää luettuja lukulaitteita elektroniikkakierrätykseen.  
 
Juli kuun alussa Bjarne kutsui Jessican, Nissen ja Elliottin Nordanvindsvägenin villaan syömään 
nakkispagettia ja jälkiruuaksi Toscakakkua. He söivät ulkoterassilla, kun oli kaunis hellesää.  
Bjarnen vanhemmat olivat tuttavien luona Centstadissa ja sen vuoksi halusi kutsua kaverinsa kylään.  
Jessicasta oli hyvä, kun myös Elliott kutsuttiin mukaan koska muuten olisi ollut vaarana, että tämä olisi 



 

 

tekstaillut, että voisiko he syödä salaattia tai jäätelöä Öxneredissä.  
Elliott huomasi blondin ja Bjarnen lempeät katseet ja leikillään päräytti: ”RRR Jessie ja Bjarne!” Nisseä 
nauratti makeasti Örjanssonin päryyttely.  
 
Jessica kuuli äidiltään, että Jimmy-serkku on kesälomamatkalla Ghanassa serkkunsa Nilsin kanssa.  
Tästä uutisesta Jessica kiihottui valtavasti ja olisi saattanut lähteä heti paikalla Ghanaan, jos olisi 
omatoimisempi ja varakkaampi. Kyllä hänellä olisi sen verran rahaa, että pystyisi matkustaa tähän pieneen 
afrikkalaiseen osavaltioon mutta ehkä rahat eivät riittäisi hotellimajoitukseen.  
 
Jessica tapaa lähes päivittäin ihailla Jimmyä Photogram takkipuhelinsovelluksessa ja peukuttaa jätkien kuvia.  
Jotkut arkikuvat hän jättää peukuttamatta, ettei rakas Jimmy hermostuisi ja poistaisi kaverilistalta.  
Jessica ihastui Jimmyyn lakkiaisjuhlissa ja sen jälkeen jatkuvasti ajattelee tämän nimeä. Tietenkään hän ei 
uskalla paljastaa vanhemmilleen, että on ihastunut kummipoika Jimmyyn.  
 
Anders ja Annki eivät myöskään tiedä tyttären ihastuksista muihin serkkuihin eivätkä osaa aavistaakaan, että 
tämä menetti neitsyyden Fredrikille kesällä 2992. Ainoa neitsyys on tietenkin horoskooppimerkki.  
 
Monesti ruokatunneilla Jessica tapaa hassutella Elonin kanssa eikä osaa aavistaakaan, että tämä on hänen 
salainen poikansa.  
 
Fix Teamissä työskentelee Elonin kaveri Erik Borgemyr, johon Jessica on hieman kiintynyt, muttei uskalla 
aloittaa hurmaoperaatiota koska Erik on duunari eli toimintarajoitteinen. Myös Elon on sellainen.  
Erikillä on hallinnassa oleva narkolepsia. Erikiä Jessica tapaa leikillään kutsua Erckaniksi ja Elonia Elyseeksi. 
Pojat kutsuvat puolestaan Jessicaa Jesseksi sekä vekkuliksi. Nisse tapaa monesti vitsailla, että Jessica on 
vekkuli1 ja Elliott on vekkuli2.  
 
Juli kuun puolivälissä on jokavuotiset kolmepäiväiset Fallens Dagar putousten päivät. Jessicaa vitutti, kuin 
pientä oravaa kun kusiturkit peruivat risteilyn. Nyt jälleen joutuu kulkemaan edestakaisin väentungoksessa 
työkavereiden ja Minetten rattona.  
 
Lauantai-iltapäivällä Jessican kierteli festivaalialueella Elliottin ja Minetten seurassa.  
He söivät Spiköllä jamaikalaista pikaruokaa. Elliottilla ei ollut käteistä, niinpä Jessica joutui lainaamaan 
ruokarahaa, ettei tämän tarvitsisi katsoa, kun hän ja Minette syövät. Elliott aina maksaa takaisin ihan 
mukisematta. Silti on kummallista, kun Örjansson ei opettele säästämään, kuten Jessica on monesti 
itsemielessään fundeerannut. 
 
Alkuillasta Nisse liittyi seuraan. Oikeastaan Jessican piti hänet liittää seuraan eli hakea kotoa, ettei bussissa 
riskeeraisi kohtaavan Pippiä. Olisi suuri vaara, että Olofsson olisi samassa bussissa koska tämän poikakaveri 
asuu Härstadissa. Totta kai Jessica siinä tapauksessa mielellään hakee kiihottava nimisen jätkän, ettei se yks 
kahjo hyökkäisi seuraan.  
 
Jessica pysäköi autonsa lähelle Strannan matkakeskusta koska siellä päin on eniten vapaita ja ilmaisia 
parkkipaikkoja eikä ole kovin pitkästi festivaalialueelle. Hän pysäköi Dicksonsgatanin varteen, poikkikatu 
Tingvallavägenin ja Bangårdsgatanin välissä. Kadun länsipuolella on pitkulainen valkoharmaa 
kolmikerroksinen talo ja itäpuolella on samanlainen keltainen kerrostalo.  
 
Jessica ja Nisse kävelivät festivaalialueen aukiolle, joka on joskus muinoin ollut Drottningtorget. Torin uusi 
nimi on Stranna Plaza.  
Elliott ja Minette olivat odottamassa torilla, suihkulähteen vieressä. Suihkulähde on ollut samalla paikalla 
satoja vuosia.  
 
Sitten mentiin pikaruokala Dennis Fastfoodiin, joka on kivenheiton päässä, Killegatanin varrella. Killegatan on 
entinen Kungsgatan. Dennis Fastfoodin vieressä on ikivanha ravintolaketju O’leary’s, jonka terassilla istui 
Nissen vanhemmat. Syönnin jälkeen kierreltiin festivaalialueella. Minette meni pukeutumaan pitkälahkeisiin 
alumiinihousuihin, kun viileä tuuli entisestään kylmeni. Hän käveli Jaktstigenille.  
 
Minette suunnittelee yksiön vuokraamista, ettei tarvitsisi yöpyä Elliottin nurkissa. Lähes joka perjantai-ilta, kun 
hän on tulossa Tvåstadiin, niin silloin Elliott hermoilee, että missä vitussa sitä kupataan, jotta voisi mennä 
nukkumaan. Rappukäytävän ulko-ovi menee lukkoon kello kymmenen maissa eli Minettellä on jatkuva stressi 
päällä, jotta ehtisi ennen kymmentä tai muuten Elliott joutuu olla valveilla puolille öin ja hermoilla.  
 
Kun Jessica, Elliott ja Nisse olivat kauppakeskus Odenin edustalla, niin silloin Jessican pitkä vaalea tukka 
nousi pystyyn, kun vastaan käveli arkkivihollinen Disa Nilsson, joka tavalliseen tapaa syleili jätkiä.  



 

 

 
Kun Disa ilmestyi kuvaan, niin silloin Jessie sanoi Elliottille, että hän käväisee autossa laittamassa 
pitkälahkeiset housut, kun tuuli tuntuu niin jäätävältä. Elliott kehotti tulla takaisin tähän samaan paikkaan eikä 
sitten saa stressata eikä juosta, sanoi hän.  
 
Jessicalla ja Minettellä oli yllään mustat nahkaminihameet. Silloin tällöin Elliott tapaa vitsailla, että hän hankkisi 
minihamekengät; peilin pala kengän kärjessä, jotta voisi tarkkailla laskeutumispaikkaa.  
 
Jessica istui hetkisen autossa ja kuunteli autoradiosta uutisia ja sitten pukeutui sinisiin alumiinihousuihin, 
joiden sisäpuolella on lämmittävä kangas. Onneksi hän oli ottanut mukaan pitkälahkeiset housut, ettei 
tarvinnut lähteä kotiin pukeutumaan, jolloin olisi menettänyt pysäköintipaikan.  
 
Autossa istuessa hän katsoi vieressä olevaa harmaanvalkoista kolmekerroksista kivitaloa, joka näyttää tosi 
vanhalta. Vanhahan se onkin. Seudun vanhimpia rakennuksia.  
Talon toisen kerroksen päätyparvekkeen kaide on maalattu sinivalkoraidalliseksi. Jessica tuli uteliaaksi ja 
päätti mennä katsomaan, että kuka asuu kyseisessä päätyasunnossa, joka on Tingvallavägenille päin.  
Hän meni talon toiselle puolen ja sitten A-rappuun. Ovi sattui olemaan auki. Hän kiipesi harmaat kivirappuset 
toiseen kerrokseen. Rappukäytävä muistuttaa melkoisesti kotirappukäytävää; samanväriset seinät ja 
samanlaiset ovet. Hän näki oven nimikyltistä, että kyseisessä päätyhuoneistossa on kortteliradioasema Radio 
Tingvalla 107,9 MHz. Hän kirjoitti taajuuden muistiin takkipuhelimen ohjauspaneelin muistiosovellukseen ja 
aikoo kotona kokeilla, jos Radio Tingvalla kuuluisi Nybergskullaan asti. Tuskinpa, sillä välissä on niin monta 
korttelia sekä korkeita tornitaloja. Hän sattuu tietämään, että kyseessä on vanha FM-taajuus. Onneksi DAB-
radioissa on myös FM-tila.  
Ehkä kyseessä lienee joku radioamatööri, ajatteli Jessica. Sitten hän palasi takaisin autoon ja tähysti 
parvekkeelle ja huomasi vanhanaikaisen radioantennin. Kerta antenni on talon tällä puolen, niin tuskin Radio 
Tingvalla kuuluisi Nybergskullaan, ajatteli hän. Sitten Elliottilta tuli tekstiviesti; Vittuako sä nuohoat? johon 
Jessie; Nää, vaihdan housuja ja kuuntelen radiouutisia. Sitten hän lähti hölkkäämään pitkin Repslagargatania 
kohti festivaalialuetta. Sinänsä Killegatan ei tätä nykyään ole putousten päivien festivaalialuetta mutta siellä on 
muutama myyntikoju.  
 
Repslagaregatan päättyy Trollhättegatanille, entinen Drottninggatan. Kadun itäpuolella menee pyöräilykaista 
ja oikeapuolisko on autoliikenteelle. Keskellä katua on puu rivistö. Kadun nimestä Jessicalle tulee mieleen 
New Yorkin Manhattan.  
 
Trollhättegatanilla hän hiljensi vauhtia, ettei olisi hengästynyt, kun tulisi Elliottin eteen. Sitten käveli Olof 
Palmes gatanille. Jessica pähkäili hetkisen, että kenen mukaan katu on nimetty. Ehkä asia selviäisi jostain 
historialukulaitteesta, ajatteli hän. Sitten hän käveli katua Killegatanille. Vasemmalla puolella on 
kauppakeskus Oden ja oikealla puolella vanha kivitalo, joka vaikuttaa olevan melko ränsistynyt. 
Kulmauksessa on rokkibaari, jonka terassilta kuuluu vanhanaikaista heviä.  
 
Tätä nykyään Odenin katolla on korkeita asuintaloja. Odenin toisessa kerroksessa on suuri elokuvateatteri 
sekä kuntosali. Katutasossa on ruokakauppa, Hesburger, automaattikioski, kaksi kahvilaa, optikkoliike, 
vaatekauppa, valuutanvaihtopiste, Altia Shop, karkkikauppa, parturi, pankkiautomaatteja sekä apteekki.  
 
Disa oli yhä jätkien seurassa. Jessicaa vitutti ja toivoi, että flirttiperse lähtisi pian kotiin. Hän itse mielessään 
ajatteli, että ehkä Disalle pitäisi tehdä Abrahamin käsittely mutta sitten tuli toisiin ajatuksiin. Ei kannata 
murhata flirttipersettä, sillä tästä ei ole muuta harmia kuin mustasukkaisuus.  
 
Heti kun Elliott näki Jessican, niin hän naurahti: ”Stressaantunut vai?” johon Jessie: ”Nä då, olen kiven 
rauhallinen, sillä sukunimeni on Stenig!”  
Sitten seurue lähti talsimaan pitkin Killegatanin kävelykatua kohti Stranna Plazaa, jossa pian alkaa rockkukko 
Magnus Blinkersin ilmaiskonsertti. Jessica ei ole kuullut koko äijästä edes amerikkalaisessa kirkossakaan 
mutta Elliott ja Nisse ovat senkin edestä kuulleet puhuttavat tästä suositusta rocklaulajasta.  
 
2990-luvun alussa Magnus oli mukana kriitikoiden ylistämässä teatterimaisessa Dagisgruppen bändissä.  
3000-luvun alussa jätkä aloitti soololaulajana ja hänen läpimurtohittinsä on rämärokkibiisi Nej. Seuraava 
menestys kappale on Skrönlandet, hieman rauhallisempi rockkipale. Elliottin suosikki kappale on Ingals 
Larry. 
 
Jonkin aikaa Stranna Plazalla Jessica, Elliott ja Nisse katsoivat Blinkersin esiintymistä, kunnes kyllästyivät, 
kun äänentaso oli liian kovalla niin, että korvat olivat haljeta. Jessicaa ärsytti laulajan vihreäksi värjätty tukka. 
Elliott oletti Jessican kiihottuvan rokkikukosta. Jessie ei uskaltanut moittia Blinkersiä koska kaverit näyttivät 
fanittavan tätä. Jessican onneksi Disa lähti kotiin.  



 

 

 
Myöhemmin Minette palasi festivaalialueelle Viktorian ja Peter Meden seurassa. Peter Mede on jo Jessican 
kaverilistalla. Muutama vuosi sitten, kun Viktoria ja Peter tapasivat toisensa, niin silloin Minette oli kertonut 
Jessicalle, että Peter on rauhallisempi kuin Elliott. Sitä Jessie ei uskalla sanoa Elliottille. Sellaista karhua ei 
kyllä uskalla herättää, fy faan, on hän monesti ajatellut. 
 
Madeleinen jätkäkaveri, Jesusfer, oli muutaman kuukauden Jessican kaverilistalla mutta sitten yhtäkkiä syyttä 
suotta teki Brexitit, josta Jessie on surkutellut Minettelle, joka lohdutti surkeana olevaa blondia: ”Ei siinä ollut 
mitään persoonallisuuksia vaan se, kun teillä ei ollut mitään yhteisiä intressejä…”  
 
Kello yhdentoista maissa Jessicaa alkoi nukuttaa, muttei voinut eikä uskaltanut lähteä kotiin, kun oli luvannut 
Nisselle kyyditä tämän kotiin. Vaivihkaa hän sanoi Minettelle, että eiköhän lähdetä kotiin nukkumaan, kun 
nukkumattikin alkaa heittää unihiekkaa silmiin. Minette kehotti mennä nukkumaan, johon Jessie: ”Men… olen 
luvannut kyyditä Nissen kotiin.” Minette lupasi kyyditä Nissen, jotta Jessie pääsisi nukkumaan. Jessican oli 
vaikea luopua luottamustehtävästä, varsinkin kun kyseessä on Nisse niminen jätkä. Elliottille hän ei uskalla 
sanoa, että haluaa mennä nukkumaan, kun tämä heti alkaa vitsailemaan tai tuhahtelemaan:  
”Faan, joko taas olet stressaantunut, åh herre Gyyd!” ja puistelee päätään. Jos tälle sanoo, että jalat ovat 
väsyneet, niin silloin hän vitsailee, että ensi kerraksi pitää hommata pyörätuoli. Saman hän sanoo myös 
Nisselle.  
 
Vähän myöhemmin, Södra Strandgatanin ja Spannmålsgatanin risteyksessä, he kohtasivat Elliottin 
rugbykaveri Minette Malmevikin, joka oli hieman juovuksissa ja syleili kaikkia myös Jessicaa ja kehui, että he 
ovat somekavereita. Usein Net-Galleryssa Minette Malmevik tapaa lähetellä pelipyyntöjä, joka ärsyttää 
Jessicaa. Minette Malmevik on mörököllimäisen lihava.  
 
Jonkin ajan kuluttua Jessica päätti mennä nukkumaan ja sanoi rohkeasti Elliottille, että Minette Gahn lupasi 
kyyditä Nissen kotiin, jotta voisin mennä nukkumaan. Elliott tuli hieman happamaksi, kun blondi ennen 
aikojaan lähtee kotiin mutta leppyi jo seuraavana päivänä, kun oli keskustellut tämän kanssa Net-Gallery 
Messengerissä eilen iltaisesta kiukuttelusta, joksi hän koki tämän väsymyksen. Jessica oli todella väsynyt ja 
jalkoja ihan särki, kun oli koko päivän kävellyt tungoksessa. Ihan hyvin Jessica olisi voinut yksinkertaisesti 
sanoa, että nyt tämä pimu lähtee kotiin mutta silloin olisi vaarana, että Elliott alkaisi tekstiviestitenttaamisen.  
 
Elliottilla on parempi jalkakunto, siitä kiitos rugby harrastukselle. Monesti Elliott ja Minette tapaavat vitsailla 
Jessicalle, että mitä hän kotona neljän seinän sisällä hommaa, kun on valveilla puolille öin.  
Se pitää paikkansa, että Jessica on valveilla, kun lamppu sammuu.   
Monesti keskiöisin Elliott tapaa tekstata Jessicalle valittaen kipeää tai kurisevaa vatsaansa; Mun mha 
puhuu… Joskus Jessie on valittanut tästä Minettelle, joka kehottaa sulkea takkipuhelimen, mutta sitä 
hapankauhuinen nainen ei uskalla tehdä.  
 
Sunnuntai-illalla Stranna Plazalla esiintyi ikivanha paikallinen N3 sinfoniaorkesteri sekä Skandinavian tämän 
hetken tunnetuin, kriitikoiden ylistämä laulaja Jesus Väktare. Mitä Stenigit eivät tiedä, jätkä on Solveigin lapsi. 
Solveig oli Annkin työkaveri Vänercityssä. Jessicalle tulee mieleen äidin työkaveri, kun kuulee laulajan 
sukunimen. Etunimestä hän kiihottuu valtaisasti.  
 
Jesuksen ensimmäinen suuri hitti on Mitt hem inte är här, josta Jessicalle tulee mieleen mulkerovainaan ininät  
Fix Teamistä vuonna 3007, koska kappaleessa Väktare laulaa samanlaisella inisevällä ja supattavalla äänellä 
kuin Abraham-vainaa. Myös muissa Jesuksen kappaleissa tämä laulaa kuiskaavalla äänellä vahvaan 
mikrofoniin. Hänen karmein kappaleensa on Jag vill inte dö i natt, joka ei sovellut nukahtamiskappaleeksi, 
ellei halua painajaisia.  
Jesuksen parhaimpia kappaleita ovat muun muassa Tåg och män, Framför människor sekä Var finns min lilla 
smula? Tästä kappaleesta Anders tapaa vitsailla tyttärelleen, että muruset löytyvät tämän tuolin alta.  
 
Jessicaa yhä kiihottaa laulajan etunimi mutta eroottisuus on hitusen verran laskenut. Se voi johtua siitä, kun 
Jesus-serkku on tullut isäksi ja on parisuhteessa. Jessica ole tavannut muita samannimisiä nuoria miehiä. 
Ihan muutaman kerran Androidin Jesus-poika on käynyt isänsä työpaikalla. Silloin Jessicalla on rankkaa; heti 
käsivarsia alkaa nykiä halaukseen. Pakkohan on hillitä halausrefleksit koska Jesus Patriksson on naimisissa 
Patrician kanssa.  
Tällä hetkellä Jessica on superkiimassa Bjarneen ja Johannaan. Häntä jännittää, jos tulisi raskaaksi. Vielä ei 
ole mitään merkkejä raskaudesta.  Kaikkea tätä hän ajatteli samalla, kun seisoi Stranna Plazalla katsoen ja 
kuunnellen Jesus Väktaren ilmaiskonserttia. Katsojia on vain kourallinen, kun taas eilen oli tungokseen asti.  
Jonkin aikaa katsottuaan hän lähti talsimaan kohti kotia, kun vieläkin jalat ovat väsyneet eilisillasta.  
 
 



 

 

Myöhemmin kotona hän kuuli Elliottilta, että myös tämä oli katsomassa Jesus Väktaren esiintymistä. Heistä 
kumpikaan ei nähnyt toisiaan, vaikka väkeä oli vähän.  
 
Jessica epäili erästä nuorta vaaleatukkaista jätkää Elliottiksi, joka seisoi selin hänen edellään. Jessica otti 
esiintyjistä kuvan, jonka etualalla näkyy kyseinen vaaleatukkainen jätkä. Tarkemmin katsottuaan jätkä 
vaikuttaa nuoremmalta. Jos jäbä olisi ollut Elliott, niin todennäköisesti tämä olisi huomannut Jessican. Elliottilla 
on käsittämätön kyky nähdä kaiken. Vaikuttaa, että hänellä on silmät myös niskassa, kuten Jessie fundeerasi 
samalla, kun silmä kovana tutki kuvaa.  
Jessica saa kiittää tuuriaan, kun Örjansson ei nähnyt häntä koska silloin hänellä ei ollut silmälaseja päässä. Jos 
olisi nähnyt, niin aivan varmasti jätkä olisi aloittanut rillisaarnan. Elliott on Yana-Ullaakin kovempi kuulustelija. 
Jos syksyllä 3000 Höögin sijasta olisi ollut Örjansson rikoskyttänä, niin aivan varmasti tämä olisi onnistunut 
painostaa tunnustuksen. Ajatella, toimintarajoitteinen jätkä on koulutettua rikostutkijaa kovempi totuuden 
onkija, kuten Jessica ajatteli samalla, kun istui tietokoneensa ääressä tutkien eilisiltaista kuvaa.  
 
Elliott fanittaa Jesus Väktarea ja filmasi takkipuhelimen multimediakameralla esiintymistä ja laittoi filmauksen 
Net-Gallery sivulleen. Jessica peukutti filmausta eikä kaveri olleenkaan reagoinut siihen eli Örjanssonin poika 
on miehistymässä mutta vielä on paljon jäljellä. Vielä kun Elliott ottaisi rauhallisesti vastoinkäymiset, niin silloin 
kaikki hyvin. Jessica on itse mielessään pohtinut, että olisiko Elliott ihastumassa häneen. Se on ihan 
mahdollista. Jätkä on viime aikoina ollut hyvällä tuulella häntä kohtaan. Jessica ei enää ole suoraan rakastunut 
Elliottiin vaan pinnan alla kuplii pienoinen ihastus, muttei tiedä, jos herra Örjansson olisi se oikea. Kiltti hän 
ainakin on mutta ärsyttävänä puolena on pikkumaisuus.  
 
Seuraavana päivänä Jessicalle tuli angiina ja iltakuumeilua. Häntä alkoi huolestuttaa, että ehtisikö parantua 
ennen Sassnitzin risteilyä. Kaiken kukkuraksi seuraavaksi lauantaiksi on tullut lupauduttua lähteä Elliottin ja 
Minetten kanssa Uddevallan kaupunkifestivaaleille, jossa he söisivät illallisen jamaikalaisravintolassa. 
Jessicaa huolestuttaa myös se, jos lauantaina olisi sairaana ja sitten kaveri saattaisi hurjistua ja tekisi 
Brexitit. Jessicalla on jatkuvasti tuoreessa muistissa Nossebron sähköautorallitapaus, jolloin kaveri suutahti 
ensimmäisen kerran ja teki ensimmäiset Brexitit, joita on ollut muutama. Viime aikoina hän on säästynyt 
uusilta Brexiteiltä.  
 
Perjantai-illallakin Jessicalla oli pientä kuumeilua. Hän oli järjestänyt kylpysaavikylpemisen perjantaiksi koska 
oli tarkoitus, että lauantai-illalla olisi Uddevallassa. Nyt vaikuttaa siltä, ettei pysty lähteä mukaan ja se 
stressaa rankasti. Kun hän oli vanhempiensa olohuoneessa, tutussa nurkkanojatuolissa lukemassa 
Sällskapet aikakausilukulaitelehteä ja samalla odotti, kylpysaavin lämpenemistä. Yhtäkkiä Elliottilta tuli 
tekstiviesti; Pystytkö lähteä huomenna? Jessica vastasi; Ei oikein huvita, kun on kuumettakin…  
Hän sattui mainitsemaan 37,6°, joka oikeastaan ei ole kuumetta vaan kohonnut lämpötila. Stenigin 
kuumemittarin pilkun jälkeiseen lukemaan pitää lisätä viisi astetta. Tätä Jessica yritti selittää kaverilleen, jotta 
tämä ymmärtäisi. Elliott ei vaan ymmärtänyt; Oh herre Gyyd, Silloinhan olisit kuollut! Hädissään Jessica yritti 
selittää tekstiviestitse, että pilkun jälkeiseen lukemaan pitää lisätä viisi astetta, mutta sitä kaveri ei 
ymmärtänyt. Jessicaa alkoi huolestuttaa, jos Örjansson hermostuisi ja tekisi Brexitit. Onneksi näin ei käynyt. 
Lisäksi Elliott kirjoitti; Jos on kuumetta, niin ei pidä olla siellä vitun Vingvägenillä… Jessica sanoi isälle ja 
äidille, ettei kahvilan duunari ymmärrä, että kuumemittarin pilkun jälkeiseen lukemaan pitää lisätä viisi 
astetta.  
Annki ja Anders totesi päätään puistellen: ”Sicket folk, Szabo! Ei siitä kannata välittää.” Niin myös Jessica 
yrittääkin, mutta se ei ole helppoa, kun on Brexit-kauhu. Jos ei olisi somea, niin silloin olisi helpompaa. Jätkä 
ehtisi rauhoittua ennen töiden alkamista. Nyt Jessica ei uskalla kirjautua Net-Galleryyn ja sitä kautta selittää 
kuumemittarin toimintoa. Somessa keskustellen Brexit-vaara olisi isompi kuin takkipuhelimella tekstailu.  
 
Jonkin ajan kuluttua Jessica lähti kotiin nukkumaan, sillä uni on parasta lääkettä- Äiti antoi kuumetta 
alentavaa lääkettä. Autossa hän kytki automaattiohjauksen päälle, jotta olisi helpompi viestitellä Elliottin 
kanssa. Hän kirjoitti, että juuri äsken sai äidiltä Burana IQ kuumelääkettä ja nyt menee kotiin lepäämään.  
Hän lisäsi; Minua itkettää sinun äskeinen vänkäämisesi. Elliott vastasi; Tule Grill Itiin! Jos pillität, niin älä tule.  
 
Grill it sijaitsee keskellä Kundtorgetia. Grillin aikaisempi nimi oli Kundtorgs Grillen.  
Jessica vastasi viestiin; Okej, tulen nyt heti käymään ja sitten menen nukkumaan. Hänen oli pakko käydä 
näyttäytymässä, ettei kaveri tulisi happamaksi ja tekisi Brexitejä. Ehkä tämä näkisi päällepäin, että hän on 
kuumeinen, vaikka tabletti alkaa vaikuttaa. Muuten lepäämisestä ei tulisi mitään, kun koko ajan mieltä 
kaiverruttaisi, että vieläkö kaveri on kaverilistalla.  
Elliott lähetti leikillään hieman ivallisen viestin; Haha, sinä olet näköjään terve, kun jaksat tulla! Jessica 
pahoitti mielensä ja kyyneleet alkoivat valua pulleita poskia pitkin, josta hän kertoi kaverilleen. Elliott vastasi;  
Siinä tapauksessa älä tule. Tähän Jessie ei vastannut mitään, sillä hän oli jo torin laidassa pysäköimässä 
autoaan. Hän käveli päättäväisin askelin kohti keskitoria, jossa oranssinen grillirakennus sijaitsee. 
Viereisessä torirakennuksessa on automaattikioski, jonka kuuluu R-ketjuun. 



 

 

 
 
Elliott ja Minette istuivat grillin pehmeällä vihreällä muovisohvalla ja söivät täytettyä rieskaa. Jessica ei tilannut 
mitään koska halusi vain puhua asiat selviksi. Hän aloitti kuumemittarin toiminnasta, että pilkun jälkeiseen 
lukemaan pitää todella lisätä viisi astetta.  
Elliott ei vaan ymmärtänyt eikä edes kuunnellut, kun blondi mainitsi selkeästi, että kyse on pilkun jälkeisestä 
lukemasta. Elliott ajatteli koko lukemaa ja puisteli päätään ja kysyi Minetteltä, että onko asia näin. Minette ei 
halunnut kommentoida, kun ei tiedä asiasta mitään, niinpä haluaa olla neutraali.  
Jessicalla oli vähällä päästä avoin itku mutta viime hetkellä Elliott tuhahti, ettei täällä saa alkaa porata. Sitten 
hän ja Minette kehottivat ilmoittaa aamulla, jos jaksaisi lähteä mukaan Uddevallaan. Jessica nyökkäsi ja nousi 
ylös ja sanoi: ”Japp, nyt menen nukkumaan… ehkä uni parantaisi!” Hän poistui hyvissä mielin grillistä, kun 
Brexit-vaara pieneni. Silti hänen mielessänsä kummitteli taannoinen Nossebron sähköautorallitapaus. 
Silloinkin aamulla hänen piti antaa lopullinen vastaus.  
 
Myöhemmin illalla Elliott soitti: ”Kuumemittarin lukemiin ei pidä lisätä mitään, Never, Never!” puhe kuulosti 
Amerikan englannilta, jota vielä jonkin esiintyy Ameriassa sekä joissakin entisen USA:n osavaltioissa. 
Jessicalle muistui mieleen Olga Lindbergiin hokemat, kun rykijä oli monesti inttäessään ärtynyt Amerikan 
englanniksi hokemaan Neveriä.  
 
Jessica hiffasi ottaa kuvan kuumemittarin käyttöohjeesta ja lähetti sen Elliottille sähköpostitse. Nyt viimeinkin 
kaveri käsitti oikein, muttei kuitenkaan myöntänyt olleensa väärässä. Pääasiahan on, että hän rauhoittui niin, 
että Brexit-kello pysähtyi.  
Puhelun aikana Jessica mittasi kuumeen. Tietenkään ei ollut kuumetta, koska oli vielä tabletin vaikutus.  
 
Lauantaiaamulla hän ilmoitti selkeästi kaverilleen, ettei lähde mukaan, kun on heikko olo. Tällä kertaa Elliott 
ymmärsi ja toivotti pikaista paranemista. Elliott ja Minette lähtivät kaksistaan Uddevallaan. He menivät 
Färgelandan kautta, jonka Jessie näki Net-Galleryn paikannuskartalta. He ajoivat Uddevallan kanavan 
pohjoisrantaa Uddevallaan. Kanavan pohjoinen tie on Norra Uddevallakanalvägen ja eteläinen tie on 
vastaavasti Södra Uddevallakanalvägen.  
 
Illalla Elliott ja Minette eivät menneetkään jamaikalaisravintolaan vaan kävivät kaupungin vanhimmassa 
ravintolassa, Stars & Stripes, jossa he tapasivat kaverit Jenny-Disan ja Malinin, joita Jessica tapaa kutsua 
Uddevallan pimuiksi. Jessica lähetti Minetten kautta terveisiä. Elliottia hän ei uskalla vaivata, sillä hän pelkää 
ja tykkää tästä äkeän hassusta jätkästä. 
 
Sunnuntai-illalla kuume nousi enemmän. Maanantaiaamulla Jessica meni Sofia Erikssonin 
terveyskeskukselle, jossa otettiin verikoe, joka näytti, että jossain päin kehoa olisi jonkinlainen tulehdus mutta 
penisilliiniä hän ei saanut vaan lääkäri kehotti tulla loppuviikosta, jos kuume jatkuisi. Jessicalle alkoi nousta 
kuumeen lisäksi stressi, että ehtisikö parantua ennen risteilyä?  
Onneksi hänellä on Burana IQ sekä Ipren-Mobilat tabletteja, joista jälkimmäiseen hän luottaa eniten, kun niillä 
parani taannoinen lihastulehduskin. Aamupäivällä hän voi erittäin hyvin mutta illalla kuume nousee kilpaa 
stressin kanssa.  
 
Elliottille hän ei uskalla avautua koska tämä ei pidä sairausjutuista, vaikka itse valittaakin silloin tällöin omaa 
stressimahaansa. Jessica kirjoitti Net-Galleryyn julkisesti kuumejuttuja, jotta kaveri näkisi, että hän on sairas 
eikä ehdottaisi menoja, kuten esimerkiksi Pokemon jahtia autolla.  
Sairausjutut hän salasi sukulaislista kakkoselta, jossa on muun muassa Greta, Kjell, Polly sekä Edward. 
Sinänsä eno ei olisi vaarallinen, mutta tämä saattaisi esittää kysymyksiä äidille, joka puolestaan huolestuisi 
tyttären nettikirjoittelusta.  
Greta on oikea juoruämmä, joka heti alkaisi lässyttää ja läpättää Annkille, että onko tytär sairas, vaikka itse olisi 
lukenut. Pieni tiedonjyvänen ei riitä Grettikselle.  
Myös Polly on melkoinen juoruakka, jolle ei edes Annki halua kertoa kaikkea ja lisäksi tämän kanssa on oltava 
hienotunteinen, ettei vain nainen mieltään pahoittaisi. Jessica muistaa vuodelta 2991, kun Mats-Stefanin 
porukka oli ukkivainaan mökillä, niin silloin äiti pelkäsi kuin ebolaa jos hajamielinen Boel vitsailisi Pollylle, että 
tämän peffa olisi leveä kuin grilli. Onneksi näin ei käynyt. 
 
Edward ei ole kovin utelias mutta kuitenkin saattaisi ihmetellä siskon tyttären kuumeilua. Muut sukulaiset, 
kuten serkut, paitsi Vera-Polly, saavat nähdä Jessican sairaskertomukset. Hän unelmoi, jos Fredrik olisi 
hoitamassa häntä, niin varmasti parantuisi. Jätkähän on töissä yksityissairaala Johnk Hospitaalissa, jossa olisi 
varmasti paljon tehokkaita lääkeruiskuja. Myös Nisse Johnson pystyisi varmasti parantaa hänet, kun on töissä 
lääketehdas Leiras-Pharmatecalla.   
 
 



 

 

Jessica avautui rakkaalle kaksoisolennolleen. Johanna kertoi, että myös hänellä on iltakuumeilua ja pelkää, 
jos ei pääsisi Sassnitzin risteilylle. Hassu yhteensattuma, kun molemmat kaksoisolennot ovat samaan aikaan 
sairaana.  
 
Samalla viikolla tietokonekäyttöjärjestelmät Door7 ja Door8 saivat ilmaispäivitykset. Venäläinen ohjelmistojätti, 
Compusoft päätti ilmaiseksi jakaa vuoden aikana uusimman ja lopullisen käyttöjärjestelmän, Door10. Asennus 
tapahtuu netissä suurpäivityksenä.  
Keskiviikolla Jessican ja Johannan tietokoneisiin tuli ihka uudet Door10 käyttöjärjestelmät. Asennus kesti 
kokonaisen tunnin. Uusi käyttöjärjestelmä toimii muuten hyvin mutta ääniajurit tahtovat reistailla.  
Muutaman kuukauden kuluttua ääniongelma korjaantui uudella päivityksellä. Kuukauden sisällä olisi voinut 
palauttaa seiska versio, mutta kaksoisolennot päättivät pitää kympin.  
 
Monet tietokonekäyttäjät vihaavat Compusoftin tuotteita ja yksi heistä on CP-Hallstahammar. Viime aikoina 
hän ei ole joutanut viestitellä, vaikka Jessica on silloin tällöin kertonut hänelle, että mitä kuuluu Länsi-
Götanmaan radiorintamalle sekä tästä uudesta käyttöjärjestelmästä. Muutaman kuukauden kuluttua vastaus 
tuli ja kirjeenvaihtaja pahoitteli, ettei ehtinyt vastata. Lisäksi CP-Hallstahammar kirjoitti viestissään, että tätä 
nykyään hänellä on uusia harrastuksia, kuten esimerkiksi seuraa Skandinavian poliittista tilannetta.  
Jessie pelkää kuin ebolaa, että nettikaveri haksahtaisi tukemaan äärioikeistoa.  
 
Käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen Jessica kirjoitti CP-Hallstahammarille Door10:n ääniongelmista. 
Nettikaveri kehotti etsiä uusimmat ajurit. Hänellä itsellä on Door XP, joka oli ennen seiskaa.  
CP-Hallstahammar ei pidä uusimmasta kymppi versiosta koska siinä voi olla Compusoftin 
salakuuntelutoimintoja. Jessicaa ei haittaisi yhtään, jos Compusoft lukisi hänen hassuja kertomuksiansa, 
siinähän ohjelmistojätti saisi hauskaa lukemista, kuten hän tapaa ajatella.  
 
Torstaiaamulla Jessica kävi taas terveyskeskuksella. Tälläkin kertaa otettiin verikoe. Yhä on lievä tulehdus, 
jossain päin kehoa. niin pieni, ettei kannata aloittaa penisilliinikuuria. Tummatukkainen lääkäri, Minni Selim, 
määräsi reseptitöntä Burana IQ  400 mg tabletteja otettavaksi kolme kertaa päivässä.  
Pikkuhiljaa hän alkoi parantua. Kuume alkoi väistyä takavasemmalle. Jo seuraavana päivänä olo oli parempi 
mutta reissuun hänestä ei ollut, kun ei vielä torstaina tiedetty, että onko tauti lopullisesti ohi.  
Kerta risteily oli jo maksettu, niinpä Annki ja Anders soittivat Onnibusille ja kysyivät jos he voisivat mennä 
tyttären sijasta. Päivää ennen matkan alkamista bussiyhtiön matkatoimistosta soitettiin Jessicalle 
varmistussoitto, ettei ole mitään sekaannusta tai hämäräpuuhia, kun sukulaisiksi esittäytyneet henkilöt 
haluavat matkustaa hänen tilallansa. Jessica kertoi, miten asia on ja he ovat hänen vanhempansa.  
Andersin tarvitsi vain ostaa itselleen paikka.  Maksu tapahtui nettipankin välityksellä.  
 
Bussiyhtiön varmistussoittaja oli Elliott niminen nuori mies, ainakin äänestä päätellen nuori. Tietenkin Jessica 
hätkähti ja kiihottui, kun ajatukset assosioituivat Örjanssoniin. 
 
Perjantaiaamulla Jessican sijasta isä ja äiti lähtivät Sassnitzin risteilylle, ettei raha haukkaisi paskaa.  
Kolmen päivän aikana Jessica kävi Vingvägen kuudessa katsomassa, että kaikki on niin kuin pitääkin.  
Häntä surettaa se, kun ei päässyt lähtemään risteilylle koska oli saanut minttu jaloviina tilauksen Minetteltä 
rahoineen päivineen. Ehkä hän olisi voinut antaa vanhemmille tehtäväksi ostaa katrineholmilaiselle viinapullo 
mutta sitä hän ei kehdannut tehdä koska silloinhan Minette olisi saanut ryyppynaisen maineen.  
Ehkä voisin tehdä uuden risteilyn syksymmällä, ennen syysmyrskyjä, ajatteli Jessica. 
 
Anders ja Annki ostivat risteilyltä molemmille tyttärilleen paljon makeisia. Jessicalle he ostivat eniten, jotta 
tämä piristyisi, kun ei päässyt risteilemään.  
Perillä Sassnitzissä he näkivät Antti ja Anna Kivistä, jotka myös olivat tyttärensä matkasijaisina. He rupattelivat 
hetkisen kaksoisolentojensa kanssa. Onneksi molemmat pariskunnat osaavat hyvää englantia.   
Kotona Jessica chattaili Johannan kanssa, joka myös oli surullinen, kun risteily peruuntui. Johannakin oli 
saanut eräältä kaverilta viinatilauksen.  
 
Jessica alkoi parantua. Burana IQ tabletit ovat todella älykkään tehokkaita, kuten tv-mainoksissa luvataan.  
Jo muutaman päivän kuluttua hän oli jo terve kuin pukki.  
 
Toinen hassu tv-mainos on rakennustarvikeliike Raksamannen, jonka tv-mainoksessa ihan tavallisen 
skandinaaviäijän näköinen ukkeli puhuu kameralle, että Raksamanne liikkeissä viihtyy ainoastaan 
skandinaavimies. Tämä mainos huvittaa Andersia ja vitsailee, että pitänee alkaa käydä useammin 
Raksamannessa. Lähin myymälä sijaitsee Kardanvägenin varrella, entisen VGM autokaupan takana.  
 
Tätä nykyään VGM autokaupoissa myydään muita automerkkejä koska VGM autojen valmistus on lopetettu 
konkurssin takia. NEVE:llä ei ole lupa käyttää Fuji Heavy Industrien patentteja eikä VGM:n nimeä.  



 

 

 
Yhä Baasin pääjohtaja, Viktoria Molinoa syytetään rahojen kavaltamisesta, mutta ämmällä on huippu 
asianajajat niin, että hän aina vaan onnistuu päästä kuin koira veräjästä.  
Augustin ensimmäisellä torstaina Jessica kävi Elliottin ja Nissen kanssa uimassa Gaddesannassa.  
Tälläkin kertaa sai pysäköidä Örjanssonien kesämökin pihaan. Mökillä oli Matilda ja Ivar, jotka olivat 
remonttipuuhissa. Uinnin jälkeen Matilda tarjosi pojan kavereille välipalaa.  
 
Perjantai-illalla Jessica, Nisse, Elliott sekä Erik Borgemyr söivät rieskat Dennis pizzeriassa. Heille eikä monille 
muillekaan nykyihmisille enää maistu pizza, kun siitä on tullut arkiruokaa. Myös täytetyt rieskat ovat 
arkiruokaa mutta hitusen terveellisempiä. Ei täytettyjä rieskoja voi kutsua terveysruuaksi, kun niissä on paljon 
rasvaa, suolaa ja sokeria.  
 
Jessican piti hakea Nisse ja Erik. Ensin hän haki Albinssonin koska tämä tietää parhaiden Borgemyrin 
osoitteen; Proppvägen, Börslessä. Lähistöllä on entinen asekauppa, joka muutama vuosi sitten muutti 
Hullsjöniin, lähelle Vingvägeniä. Asekaupan yläpuolella on yhä pikaruokala, jossa Jessica ruokaili Karlon 
kanssa muutama vuosi sitten. Hän muistaa prikulleen kaikki tekemiset, siitä kiitos kertomusten. Hänen 
kertomuksensa toimivat kryptisinä päiväkirjoina.  
 
Kun Jessica oli tullut näiden kahden jätkän kanssa Dennis pizzerian ulkoterassille, niin silloin he alkoivat 
suunnitella seuraavan viikonlopun huvipuistoretkeä. Alun perin oli tarkoitus, että myös Bjarne lähtisi mukaan 
mutta hän alkoi empiä, kun ei tiennyt, että menisikö vanhempien mökille vai huvipuistoon.  
Tästä Elliott ei pitänyt, kun inhoaa empijöitä ja poisti Bjarnen Net-Galleryn ryhmäkeskustelu listalta, jonka hän 
oli luonut huvipuistolaisille, ettei tarvitse jokaiselle soittaa tai tekstata erikseen. Ryhmä Chatissa kaikille kävisi 
selväksi missä mennään eikä tarvitse erikseen jankuttaa.  
Elliott on innokas luomaan Net-Galleryyn ryhmä Chateja. Toinen ryhmä Chat on nimeltä Fransmann ja kolmas 
on leffailta-Chat, jossa on vain hän, Minette ja Jessica. Aikaisemmin siinä oli myös Viktoria mutta tämä poistui 
Chatista, kun tapasi tyttöystävänsä.  
 
Elliott ei kuitenkaan antanut Bjarnelle kaverilista Brexitejä koska he molemmat ovat kahvilaryhmässä eikä 
halua riskeerata riitaa. Hän inhoaa ohjaaja Martinin mahdollisia saarnoja, joista hän on monesti keventänyt 
sydäntään Jessicalle tekstiviestitse. Disalle hän ei uskalla avautua koska tämä saattaa hyvinkin mennä 
töksäyttämään ohjaajille.  
 
Vasta puolen viikon tietämissä Bjarne päätti kuitenkin lähteä mukaan huvipuistoon. Tietenkin Elliott oli 
mielissään mutta kuitenkin sadatteli, kun kollega tällä tavoin empii.  
 
Yhä silloin tällöin Bjarne kyselee Jessicalta, että joko raskausmerkit ovat ilmassa. Jessie vastaa, ettei ole ja 
kuukautisetkin ovat ennallaan. Syksymmällä hän aikoo käydä äitiysneuvolassa, luonnollisesti eri paikka, jossa 
kävi silloin talvella 2993 koska silloin esiintyi Sandrana. Silloin hän kävi Brålandan sairaalan äitiysneuvolassa. 
Nyt hän aikoo katsoa, jos kaupungissa olisi muita äitiysneuvoloita.   
 
Pikaruokalassa Elliott kehotti kaikkia läsnäolijoita ottaa mukaan vesipullon koska oli luvattu hirmuhelteitä. 
Juoma on elintärkeää narkoleptikoille, ettei tulisi heikkous. Elliottilla ja Jessicalla ei ole mitään vaivaa, ei 
ainakaan näkyvää vaivaa. Joskus Jessica on itse mielessään pohtinut Elliottin toimintarajoitetta, se olisi kiva 
tietää. Hän pelkää lievää narsismia mutta sitä ei parane sanoa ääneen, ellei halua hullun myllyä. Örjanssonilta 
ei myöskään noin vain kysellä henkilökohtaisuuksia, kun tämä heti tuhahtaisi; uteliastuutti katsoo ulos.  
Kyllä Elliott kykenee ottaa toisten tunteet huomioon, viiveellä. Joskus hän leikillään kutsuu Jessicaa pässin 
pääksi, kun tämä on joskus aivan hidas hoksaamaan asioita. Se johtunee Jämtlandin-murteesta koska blondi 
ajattelee murteellaan ja sitten yrittää vastata Länsi-Götanmaan dialektilla.  
 
Sunnuntaina Jessica varasi uuden risteilyn, sillä hän haluaa käydä virkistäytymässä ja ostaa Minettelle 
viinatilauksen.  
Hän varasi risteilyn Septemberin 11 päiväksi ja pitelee peukkuja, että saisi olla terveenä, ettei taas matka 
peruuntuisi. Isä ja äiti eivät loputtomiin jaksa olla matkasijaisina, ajattelee hän. 
Myös Johanna kertoi Net-Gallery Messengerissä käyvänsä risteilyllä samana viikonloppuna niin, että naiset 
tulevat jälleen tapaamaan. 
 
10 Augusti, maanantaina, alkoi työt. Samana päivänä Jessican sähköpostiin tuli risteilylasku, jonka hän 
maksoi isän kanssa netissä, kun itse on epävarma nettipankin suhteen. Tavallisesti hän maksaa laskut 
pankkisiirtokirjekuorella, vaikka se on aataminaikainen maksutapa. Jessica haluaa työllistää postin 
henkilökuntaa sekä ylläpitää postipalveluita.  
 
3000-luvun alussa federaation postilaitosta uudistettiin, jolloin lakkautettiin Postcenter postikonttorit ja tilalle 



 

 

tuli joksikin aikaa Cash Service konttorit, joissa pystyi maksaa laskuja sekä lähettää kirjeitä. Sitten muutaman 
vuoden kuluttua Cash Service konttoritkin lakkautettiin ja luotiin postiasiamiehiä ruokakauppoihin. Joissakin 
ruokakaupoissa tämä toimii erinomaisesti, kun taas toisissa huonommin.  
Postiasiamiesjärjestelmä oli käytössä 2000-luvun alkupuolella vanhoissa kansallisvaltioissa paljon ennen 
Euroopan liittovaltiota. Nyt federaation postilaitos on luonut uudelleen postiasiamiesjärjestelmän, jotta 
säästäisi kuluissa. Yritysposti Itella sulautettiin osaksi federaation postilaitosta, joka on ottanut käyttöön uuden 
nimen; Europost, joka tekee yhteistyötä Afrikan postilaitos, Afropostin kanssa.  
 
Lauantaina 15 Augustia Jessica kävi työkavereidensa kanssa Kanonbackenin huvipuistossa. He menivät 
junalla koska tällä kertaa oli isompi porukka eikä Minette päässyt mukaan.  
Tällä kertaa mukana oli myös Andreas Lindqvist koska työpaikalla Elliott koko ajan läpätti huvipuistosta niin, 
että Jessicaa hirvitti, jos Disa saisi vihiä huvipuistoretkestä ja änkeäisi mukaan. Onneksi flirttiperse oli 
kesälomalla, sillä tämä ottaa joka vuosi pitkiä kesälomia. Tavallisissa normaalirajoitteisten työpaikoissa 
tällainen peli ei onnistuisi. 
 
Päivä alkoi aurinkoisena helteellä mutta myöhemmin iltapäivällä alkoi sataa. Ehdittiin huvitella monessa 
laitteessa kuten esimerkiksi Forsrännan, Korkskruven vuoristoradassa sekä Kanonbacken 
silmukkavuoristoradassa. Jessica ei käynyt Korkskruvenissä koska kävi vuosi sitten. Hänen mielestänsä 
Korkskruven on jo vanha pieru. Tällä kertaa hän osti Korkskruven lippiksen, jossa on hologrammiteksti.  
Stockälven kanootissa he eivät käyneet, kun siihen oli liian pitkät jonot, joka johtui helteestä. Tukkijoen 
loppupäässä on pitkä alamäki, jossa taatusti kastuu. 
 
Elliott, Bjarne ja Erik kävivät Spinnare kieputtimessa, joka on niin hirveä, ettei Jessica sellaiseen uskaltaudu.  
Sitten he söivät huvipuiston Burger President hampurilaisravintolassa, jonka jälkeen Elliott, Bjarne ja Erik 
kävivät Korkskruven vuoristoradassa. Tälläkin kertaa Nisse jänisti. 
Kun oltiin menossa Korkskruvenin aloitusasemalle, niin silloin pitkissä liukuportaissa tapahtui pieni hämminki, 
kun Jessica luuli muun seurueen olevan edellä ja meni liukuportaisiin ja sitten vasta huomasi heidän 
seisovan liukuportaiden keskitasanteella niin silloin hänellä tuli hätä, ettei eksyisi muusta seurueesta ja kääntyi 
takaisin päin ja juoksi liukuportaat vastavirtaan. Tästä Elliott ja Bjarne nuhtelivat häntä, että pitää ottaa 
rauhallisemmin. Jessica piipitti hädissään, että niin hän ottaakin rauhallisesti ja sanoi, että pelkäsi eksymistä ja 
tietää, ettei liukuportaissa saisi kääntyä takaisin, johon Elliott tuhahti: ”Fitta, etkä tiennyt!”. Bjarne ajatteli itse 
mielessään, ettei ole hyvä, kun blondi tuolla lailla stressaa ja ehkä saattaisi tulla keskenmeno. Tätä hän ei 
voinut sanoa ääneen, kun oli luvannut Jessicalle pitää salassa mahdollisen raskauden.  Kaikkea tätä hän 
ajatteli samalla, kun jonotti Korkskruven vuoristorataan.  
 
Jessicaa suretti, hävetti ja stressasi se, kun myös rakas kalantarjoaja nuhteli, jätkä, jolle ehkä synnyttää 
lapsen. Häntä ihmetyttää, kun raskaudesta ei ole merkkiäkään ja yrittää muistella millaisia oireita oli silloin 
2992. Hän päätti heti seuraavana viikolla käydä äitiysneuvolassa. Tällä kertaa on helpompi, kun asuu omassa 
asunnossa mutta entä jos mahdolliset kirjeet tulisi tiistaisin, jolloin isä on siivoamassa, ajatteli Jessica. 
 
Sillä välin, kun Elliott, Bjarne ja Erik kävivät Korkskruven vuoristoradassa, niin silloin Jessica, Nisse ja 
Andreas odottivat vuoristoradan lähtöasemalla, jolloin Jessica osti Korkskruven lippiksen.  
 
Seuraavaksi Elliott, Bjarne ja Erik kävivät vuoden uutuuslaite Mecanossa, ainakin Erik ajatteli käydä mutta 
jonossa hänelle pukkasi heikkous, kun oli laiminlyönyt nestetasapainon. Tästä Elliott ei ollut erityisen iloinen, 
kun ennen matkaa oli varta vasten kehottanut kaikkia ottaa mukaan vesipullot. 
Erik poistui jonosta. Elliott ja Bjarne kävivät laitteessa suunnitelmien mukaan. Elliottista oli suoranainen ihme, 
kun nynnymäinen Bjarne uskalsi mennä tähän uutuuslaitteeseen. Alkukesästä Spinnaren kieputtimessa oli 
lastentauteja; mutterit irtoilivat. 
 
Mecanon istuimet rivissä olevat istuimet pyörivät akseleittensa ympäri samalla kun koko laite pyörii 
karusellimaisesti.  
 
Tänä kesällä Elliottista oli suoranainen ihme, kun Bjarne uskalsi mennä tähän hurjaan härveliin, joka on 
hurjempi kuin Korkskruven. Jessica ei suostu mennä edes kirveelläkään Mecanoon, jo maan päältä 
katsottaessa päätä huimaa. Nissekään ei uskalla mennä tähän uutuuslaitteeseen koska keväällä laite oli 
reistaillut niin, että pultit olivat vähällä irtoilla. Ehkä ensi kesällä, kuten Albinsson on hieman ehtinyt lupailla.  
Andreas ei käy missään hurjissa laitteissa. Hän on joukon vanhin, viisissä kymmenissä oleva ruipelomainen 
lyhyttukkainen miekkonen. Hänen tukkansa on ketunvärinen ja kasvonsa muistuttaa perinteistä ukkia, ainakin 
Jessican mielestä; ihan ilmetty Länsi-Götanmaan ukki, joksi Ollea kutsuttiin.  
 
 
Seuraavaksi Bjarne ja Nisse kävivät Jukebox härvelikarusellissä, jossa istutaan autojen koreja muistuttavissa 



 

 

istuimissa, joka pyörii ja kieputtaa ylös alas. Muutama vuosi sitten Jessica kävi Jukeboxissa ja tuli 
merisairaaksi, hyvä kun yrjö ei ehtinyt lentää.  
 
Kun hän myöhemmin kertoi merisairauksesta Elliottille, niin silloin tämä puisteli posket lonksuen ja naurahti: 
”Herre Gyyd, merisairaaksi tulee vain perillä, senkin Shabo!”  
 
Kun Bjarne ja Nisse olivat käyneet Jukeboxissa, niin silloin alkoi sataa. Lopuksi he söivät pehmeät jäätelöt ja 
lähtivät kotiin. Kuten tavallista, he menivät köysiradalla Göta joen yli juna-asemalle. Joen voi myös ylittää 
lukuisilla lautoilla, joista suosituin on sähkökäyttöinen El Fören. Siltojakin pitkin on kätevä ylittää joki, sillä tätä 
nykyään on helpompi yhdistää Hisingenin ja Gothenburg Cityn silloilla nyt kun ei ole rahtilaivaliikennettä, kiitos 
Uddevalla kanavan.  
 
Päivä oli ihan onnistunut, vaikka lopuksi alkoi sataa mutta he ehtivät käydä monessa laitteessa.  
Kotona he huomasivat, että Tvåstadissa on koko ajan ollut aurinkoista.  
 
Heti maanantaina töiden jälkeen Jessica kävi Sofia Erikssonin terveyskeskuksen äitiysneuvolassa. Siellä 
todettiin, ettei ole raskaana. Kohtu on tyhjä kuin duunarin lompakko. Totta kai tämä tuli melkoisena shokkina; 
kun on valmiina lapsen saantiin, niin ei tulekaan raskaaksi, ajatteli Jessica.  
Kätilö lohdutti, että Jessica voisi saada hormonihoitoa mutta siihen Jessie ei suostunut, kun silloin voi seurata 
sivuvaikutuksia.  
Kätilö huomasi, että hän on aikaisemmin synnyttänyt mutta sen Jessica kiisti jyrkästi. Sinänsä olisi voinut 
paljastaa mutta toisaalta se ei käynyt päinsä, kun edellinen synnytys oli tapahtunut valehenkilöllisyydellä.  
Jessica lohdutti itseään, että hänen lapsensa on parhaillaan jossain päin maailmaa eikä osaa aavistaakaan, 
että sehän on työkaveri Elon. Kotona hän soitti Bjarnelle ja kertoi, ettei tullut raskaaksi. Bjarne pahoitteli ja 
lupasi joku toinen kerta yrittää uudelleen lasta.  
 
Augustin lopulla oli Daily Activityn vuotuinen urheilupäivä Hullsjönin urheilukentällä, joka jäi viimeiseksi 
monesta syystä kuten esimerkiksi, että moni duunareista on kyllästynyt urheilu- ja ulkoilupäivään koska Pippi 
Olofsson stressisenä rehkien ottaa voitot jokaisesta esittelylajista ja sitten leuhkana seisoo palkintopallilla. 
Tämä on ohjaajien syytä, kun he ylläpitävät tilastoja sekä antavat mitaleja.  
Jessica on muutaman kerran lähettänyt hoivahallinnolle anonyymejä valituksia Olofssonista, että tämän 
leukamaisuus pahoittaa monen mielen. Ehkä valitukset ovat tuottamassa hedelmää, sillä hoivahallinto 
suunnittelee lakkauttavansa ulkoilupäivän, vaikka sille olisi tarvetta. Moni duunari oikein pursuaa liika kiloja 
mutta harmi, kun Pippi pilaa kaiken.  
 
Jessican muut nimettömät valitukset Disa Nilssonista ei tuoda tulosta koska Disan rauhattomuus ja flirttailu 
kuuluu taudin kuvaan.  
 
Tänä vuonna Jessica päätti olla työpaikalla kahdesta syystä; ei halunnut ottaa vilustumisriskiä ennen risteilyä 
ja toiseksi ei halua nähdä Pipin pärstää.  
 
Pippi stressaa kuulantyönnössä, pituushypyssä sekä korkeushypyssä niin, että saa huipputulokset ja sitten 
leuhkana ottaa vastaan mitalit ja kuuntelee tulokset, kuin mikäkin maailman mestari.  
Urheilupäivän perinnäisenä ideana olisi vain hyvä mieli sekä oman urheilulajin löytäminen. Narsistinen Pippi 
väärinkäyttää urheilupäivää pönkittääkseen egoaan niin, että moni kyllästyy urheilemaan. Tätä Jessica ei jaksa 
katsoa ja päätti olla työpaikalla.  
 Myös Winston Liesto, Elgar-Maxim, Jilly sekä ohjaaja Android olivat työpaikalla. Winston asuu samassa 
kerrostalossa Pipin kanssa Sunnanvindsvägenillä. Kyseessä on ryhmäasuntola, jossa jokaisella on omat 
asunnot. Monesti Winston on keventänyt sydäntään Androidille ja Jessicalle, että Pippi on pipi päästään, mutta 
sitten kuitenkin retkahtaa tämän seuraan.  Pippi Olofsson on melkoinen lihaskimppu koska harrastaa 
potkunyrkkeilyä.  
 
Viime vuonna Putousten päivillä Pippi koko ajan oli Nissen kimpussa jankuttaen, jotta saisi olla Nissen ja 
Jessican seurassa. Nisse oli niin ärsyttävän nynny ja saamaton, ettei sanonut vastaan ja aina vaan kertoi 
tarkan sijainnin. Kun Nisse ja Jessica söivät Strannan matkakeskuksen grillillä, niin sinnekin Pippi tuli, kun 
Nisse oli ilmiantanut sijainnin. Silloin Jessicaa ärsytti Nissen nynnyys ja ärsytti, kun tursakkeella on seksikäs 
etunimi, joka estää suuttumasta tähän.  
Pippi tahtoi itsepäisesti olla Nissen ja Jessican seurassa, vaikka itse oli poikakaverinsa ja tämän 
henkilökohtaisen avustajan seurassa eli heillä oli jo seuraa.  
Jessica yritti sanoa kohteliaasti, että hän ja Nisse haluavat olla kahdestaan mutta Pippi hurjistui ja yritti jopa 
lyödä Jessicaa päähän. Jessica väisti lyönnin, jolloin Pipin nyrkki hieman osui poikaystävää suoraan ohimoon, 
jolloin herra Breman alkoi itkeä. Pippi syytti Jessicaa poikaystävän mukiloinnista, vaikka hän itse löi 
vahingossa jätkäänsä. Nisse näki, että se oli todella Pippi, joka löi Erikiä.  



 

 

Jessica pelkäsi tätä hullua tyttöä niin, että juoksi turvaan grillin keittiöön. Grillin pitäjä ihmetteli tätä kahakkaa, 
jolloin Jessica sanoi, että poliisit pitäisi soittaa. Harmi kun kukaan ei soittanut. Jessica ehti unelmoida, että 
näkisi Pipin käsiraudoissa.  
 
Seuraavana päivänä, kun Elliott oli kuullut tästä, niin silloin hän kehotti Jessicaa tekemään rikosilmoituksen. 
Samaa Nissen vanhemmatkin suosittelivat. Iltapäivällä, kun Jessica oli käynyt Vingvägenillä syömässä ja 
palannut kotiin, niin silloin hän kävi Nissen kanssa poliisilaitoksella. Tietenkään hän ei kertonut omille 
vanhemmilleen, että yrittää Fix Teamin duunarin kanssa tehdä rikosilmoituksen eräästä narsistista koska isä ja 
äiti eivät edes tiedä kenestä on kysymys.   
 
Tälläkään kertaa mitään syytettä ei tullut, kun poliisi oli katsonut Pipin potilaskertomuksen, että tällä on 
toimintarajoite. Ilmeisesti ei mitään merkintöjä narsismista, kun kukaan ei uskalla valittaa.  
Jessica itse mielessään fundeerasi, että Pipille pitäisi tehdä Abrahamin käsittely. Tätä hän ei tietenkään sano 
ääneen. Abrahamin murha on hänen suurin salaisuus; mieluummin hän paljastaisi salaisen lapsensa sillä 
sehän ei ole rikos paitsi väärennetty henkilöllisyys.  
 
Nissen vanhemmat kielsivät ehdottomasti poikaansa olla Pipin seurassa, mieluummin hän saa olla Elliottin 
kanssa, muttei missään tapauksessa Olofssonin.  
 
Kerta Winston asuu samassa talossa Pipin kanssa, niin hänelle Pippi väitti antaneensa Jessicalle turpiin. 
Illalla Winston etsi Enirosta Jessican numeron ja sitten pirautti tälle, että miten hän voi, kun oli saanut Pipiltä 
turpiin. Jessica kertoi kuten asia on, ettei lyönti osunut, kun oli väistänyt. Winston lupasi, ettei enää koskaan 
olisi Pipin seurassa mutta tämä osoittautui tyhjäksi lupaukseksi. Winstonilla on heikkoitsetunto ja helposti 
unohtuu lupaukset ja aina vaan menee tämän hullun Olofssonin seuraan.  
 
Onneksi tänä kesänä Putousten päivillä Jessica ei nähnyt Pippiä, vaikka koko ajan pelkäsi näkevänsä. Juuri 
sen vuoksi hän on kyllästynyt kaupunkifestivaaliin ja urheilupäiviin.  
 
Jessican iloksi myös Elliott ei osallistunut urheilupäiville koska hän kävi äitinsä kanssa Fredrikstadin 
kyläkaupassa, joka on valtava tavaratalo Østfoldissa, Strömstadin ja Oslon välissä.  
Tavaratalon symbolina on valtava kultainen hevosenkenkä, joka on tavaratalon edustalla. Tavaratalon 
omistaa veljekset Mellansson. Pääjohtajana on Svein Mellansson, joka on aivan hulluna akkojen perään, jopa 
enemmän kuin mäkikotka Mats-Stefan Ryckén.  
 
Jessican suureksi harmiksi Bjarne osallistui urheilupäiville, ja sen vuoksi oli koko päivän stressaantunut, ettei 
vain Pippi tai Disa vikittelisi kalantarjoajaa. Eniten Jessie pelkäsi Disaa koska tämähän on sinkku. 
Jessica tietää varsin hyvin, ettei Bjarne halua kumpaakaan, kaikkein vähiten Pippiä koska tämähän on 
kihloissa Erikin kanssa. Erik on ihan mukava symppis mutta samaa ei voi sanoa Pipistä. Pipin takia Erikiä ei 
voi kutsua juhliin, kun silloin tämän kahjo tyttöystävä änkeisi mukaan.  
 
Disan rauhattomuus ei sovi Angerin aatelisperheen sukuhautaan, kuten Bjarne joskus tapaa vitsailla.  
Ainoastaan ruokatunneilla Disa voi auttaa kahvilan jätkiä mobiilipeleissä. Silloin he pelleilevät koska Disa ei 
koskaan kykene olla vakava. Bjarnea huvittaa Disan pellemäinen olemus ja sen vuoksi ei voisi ajatellakaan 
ottaa tätä naamavikaista pimua akaksi. Harmi vaan, kun Jessica ei tiedä, että myös kalantarjoaja inhoaa 
flirttipersettä. Kyllä Jessica tietää, että kalantarjoaja rakastaa häntä ja siitähän on hyvä todiste, kun alkukesästä 
sai panna Bjarnea oikein olan takaa. Jessica saattaisi uudelleen rakastella tämän kanssa ja yrittää, jos tulisi 
raskaaksi. Hän ja Bjarne aikovat odottaa muutama vuosi.  
Jessica tapaa usein pohtia, että kuinka Bjarne reagoisi tietoon, että hän rakastaa yhtä paljon Johannaa 
kaukaisessa Forssassa.  
 
Saman viikon torstaina Bjarne lähti vanhempiensa kanssa Torreviejaan, jossa Angereilla on loma-asunto. 
Päivää ennen lomamatkalle lähtemistä Bjarne rallatteli työpaikallaan laulaja Abraham Abreun kappaletta;  
Från kylan till värme men vi ses igen och jag ska älska dig… ja loi veitikkamaisen katseen blondiin, joka oli 
kahvilantiskillä maksamassa kupillista cappuccinoa. Jessicaa alkoi kiihottaa mutta työpaikalla kannattaa 
piilottaa himot, ettei ohjaaja Martin alkaisi saarnata.  
 
Bjarne vain hyvätuulisuuttaan rallatteli Abraham Abreun kappaletta. Abraham Abreulla on kansainväliset 
juuret; esi-isä on kotoisin Lissabonista, josta laulajan suku on kulkeutunut Suomeen ja sitten jostain syystä 
Skandinaviaan. Huhupuheiden mukaan muuan anonyymi nettikirjailija olisi houkutellut Abreun naispuoliset 
jälkeläiset Skandinaviaan.  
 
Lauantaina Jessica kävi isän ja äidin kanssa Lysekilissä Yana-Martinan luona.  
Jessica kadehtii pikkusiskoaan, kun tämä asuu erittäin hienossa omakotitalossa ja on löytänyt komean 



 

 

poikakaverin. Jessicalla on kova työ taistella tunteitaan vastaan joka kerta kun näkee Josef Merkelin. Hän ei 
uskalla edes salaa itse mielessään unelmoida siskonsa ukosta koska tietää, että unelmat herättäisivät 
intohimon. Kyllä myös Jessicalla on munaa tiedossa, muna nimeltä Bjarne Anger.  
Yana-Martina ja Josef joutuivat ottamaan monivuotisen pankkilainan. Heillä on hyväpalkkaiset työt, niin mikä 
siinä on ollessa. Heidän talonsa on todella upea kaksikerroksinen omakotitalo. Yläkerrassa on upea poreallas 
sekä kolme makuuhuonetta. Alakerrassa on yhtenäinen keittiö-ruokailuhuone-olohuone. Eteinen on hyvin 
avara, josta menee yläkertaan avorappuset. Kerta Yana-Martina on oikea bittinikkari, niinpä talossa on paljon 
elektroniikkaa.  
 
Alkukesällä Skandinaviassa oli senaattivaalit ja suurimmaksi voittajaksi tuli Jessican kauhuksi populistipuolue 
Sannskandinaver, joka on global valuuttaa ja Ghanan tukipaketteja vastaan. Totta kai myös Jessica on 
tukipaketteja vastaan mutta kuitenkin on iloinen, kun kotiosavaltiossa on hieno global valuutta.  
Häntä hirvittää, jos Sannskandinaver puolue palauttaisi eurot globalin tilalle. Jessicaa ahdistaa, kun 
esimerkiksi Suomessa on yhä euro. Muutaman kerran Net-Gallery Messengerissä hän on keskustellut 
Johanna Kivisen kanssa, joka myös on kivenkova global-valuutan kannattaja ja on monesti sanonut, että 
kadehtii Jessicaa ja muita skandinaaveja.   
Onneksi sentään Sannskandinaver puolue tuli toiseksi eli heillä ei ole täyttä enemmistöä. 
Hallitusneuvottelijapuolueeksi tuli citykeskusta ja senaattoriksi valittiin Johan Chip, kuivahkoukkeli joka 
ulkonäön perusteella vaikuttaa toimintarajoitteiselta. Ainakin opposition mielestä Johan Chip on todella 
toimintarajoitteinen, joka tapaa hokea sanaa Funtsia. Hallitus päätti tämän hallituskauden aikana uudistaa 
Skandinavian sosiaali- ja terveysjärjestelmää, jota kutsutaan virallisesti lyhenteellä SOHÄ, Social och Hälsa.  
 
Ulkosenaattoriksi tuli Sannskandinaver puolueen pönäkkä isorintainen puheenjohtajatar Tina Klang.  
Ekonomiasenaattoriksi tuli Alexandra Mirala-Kama, joka oli ennen vaaleja vuoden ajan senaattorina, kun 
Jörgen Lillene siirtyi Global Unionin huippuvirkoihin. Sitä Tina Klang on ilkkunut oppositiossa ollessaan, että 
Skandinavian kapteeni otti hatkat. Nyt Tina Klangilla on näytön paikka, että onnistuisi hoitaa asiat paremmin. 
Pikkuhiljaa omat äänestäjät alkoivat kyllästyä häneen koska hän ei lunastanutkaan vaalilupauksia palauttaa 
eurot takaisin sekä sulkea Skandinavian rajat, sillä kesästä asti on Eurooppaan alkanut tulla ilmastopakolaisia 
Pohjois-Afrikasta sekä Lähi-idästä. Vaikuttaa siltä, että ilmastonmuutos on iskemässä päälle. Vaikutti monta 
vuotta, että ilmastomuutospuheet olisivat turhaa höpinää. Ilmeisesti vuosien saastepilvet ovat kokoontuneet 
jonnekin päin maailmaa, jossa saastepilvi on eskaloitunut ja hajonnut laajasti luoden kasvihuoneilmiön. 
Viime aikoina on huomattu, ettei biokaasuautot olekaan niin ympäristöystävällisiä kuin on oletettu. Biokaasu 
sitoo päästöpilveä ja ohjautuu tuulten mukana saastepilven lymypaikkaan, josta se nyt hajautuu.   
Uusnatsit eivät tietenkään halua ilmastopakolaisia Eurooppaan ja vaativat federaatiota sulkemaan rajat. Pian 
Tina Klang huomasi, että hänen omassa puolueessansa on paljon propellipäitä, jotka haukkuvat häntä 
takinkääntäjäksi. Pahimmat propellipäät ovat kaljupäinen Jackie Frosmosse, juoppokansanedustaja Debbie 
Hackare sekä hymisevä vaaleatukkainen jätkä Lasse Aprilholm. Sannskandinaver puolueessa on 
puolinatseja, jotka ovat muun muassa Penga Ollon siilitukkainen nainen, Jarl Lehmusoxa sekä Johan 
Nissendo. Johan Nissendosta tuli Skandinavian turvallisuusministeri ja Jarl Lehmusoxasta tuli työministeri.  
 
Tällä hetkellä Skandinavian presidenttinä on Saul Nissendo, jolla on vain edustukselliset tehtävät kuten 
senaatin avaaminen sekä turvallisuusasioiden ylin komentaja. Johan Nissendo ei ole sukua presidentillä, 
vaikka heillä on sama sukunimi.  
 
Sannskandinaver puolueen kannatus alkoi laantua koska äänestäjät huomasivat puolueen johdon 
takinkääntötempun ja antoi siunauksen Ghanan viimeiselle tukipaketille, joka onneksi oli pienempi. 
Poliittiset tutkijat epäilevät, että oikeistopopulistien kannatuksen lisääntymisen takana on Amerian nettitrollit.  
Valdemar But ei tunnusta, että Amerian valtio tukisi nettitrollitoimintaa, vaikka todisteita löytyy. Viime aikoina 
on tapahtunut kummallisuuksia Atlantin takana; Ameria työntää Floridan puolelle separatisteja, muttei 
tunnusta sitä. Lisäksi Ameria on vastikään aloittanut jättikatamaraaniyhteyden Key Westiin Floridan 
vastustuksesta huolimatta.  
 
Augustin alussa, Linköpingissä, uusnatsit riehuivat, kun olivat innostuneet Sannskandinaver puolueen jytky 
voitosta, kun Tina Klang räppäsi vaali-iltana: ”Nyt tuli taas jytkyn, jytky! Nyt jytkytetään kunnolla!” ja yllytti 
yleisöä mukaan hokemaan. Tämä jytkyttely osoittautui Tina Klangin viimeiseksi, sillä hänen suosionsa alkoi 
hiipua kuin lehmän häntä. Myös koko puolue alkoi natista liitoksissa, kun natsisiipi alkoi hyppiä puoluejohdon 
silmille. Vielä Augustissa uusnatseilla oli sydän toivoa täynnä, mutta pian he alkoivat vaatia netin 
vihakirjoituksissa Tina Klangin eroa. Uusnatsien riehumiset alkoivat ryvettää puoluetta koska Skandinavian 
kansa huomasi, että puolue pursuaa uusnatseja. Tina, Penga, Jarl ja Johan eivät ole natseja vaan 
populisteja. Uusnatseja on Jackie, Lasse ja Debbie. Viimeksi mainittu on harmiton natsi koska tämä on usein 
viikonloppuisin ympäri kännissä niin, että juorulehdistö saa paljon kirjoitettavaa.  
 
 



 

 

Lisäksi Skandinaviassa on perustettu uusnatsien propaganda nettilehti Tidningen Vad fan, joka käyttää 
lyhennettä VF-tidning. Nettilehden perustaja on terraristi-natsi Inge Yanasen, jota vastaan pian tuli paljon 
rikossyytteitä kuten kansanryhmää kiihottaminen sekä tekijänoikeusrikkomukset. VF-lehdessä tutkivat 
journalistit ovat joutuneet maalituksen kohteiksi, erityisesti erästä nuorta miespuolista EBU journalistia.  
Jessica sekä Skandinavian vasemmisto- ja viheroppositio ovat hyvin iloisia, kun näyttää siltä, että 
Sannskandinaver puolue näyttää kuukahtamisen merkkejä. Tina Klang saa olla jatkuvasti selittelemässä 
natsisiiven sanomisia.  
 
Sannskandinaver puolueen juuret ovat 2960-luvulla olleessa Skandinavian maaseudunpuolueessa, joka 
nimettiin uudelleen vuonna 2990-luvulla.  
Skandinaviassa ja Suomessa on lisäksi uusnatsijärjestö, joka vaatii maakuntia itsenäistymään. Ilmiselvästi 
Amerian trollien älynväläyksiä, yrittää hajottaa Floridaa tukevia maita.  
 
Septemberin alussa alkoi aikuiskoulutuskurssit eli koulut, kuten moni Daily Activity duunari tapaa kutsua 
kursseja. Vihdoinkin Jessican venäjänkielikurssi siirtyi Kraftverket-talolle niin, ettei enää tarvitse höylätä 
Tvåstadin ja Mellerudin väliä. Pedagogina jatkaa Emil Rusikoi. Tällä kertaa mellerudiläiset saavat puolestaan 
tulla Tvåstadiin opiskelemaan. Suurin osa kulkee taksilla ja bussilla, kun monellakaan ei ole ajokorttia.  
 
Kurssi on keskitetty Kraftverket-talon Strömmarn lukiolle, koska toimintarajoitteisten koulutuksista vastaa 
Suner AB, joka neuvottelee Mellerudin kaupungin kanssa, että olisiko mahdollista, jos Suner ottaisi sielläkin 
vastuulleen Daily Activityn. Mellerudissä on muutama ryhmä, joista kaksi ovat Second-hand myymälä Lyckan. 
Siellä työskentelee Josef Larsson.  
 
Toinen Mellerudin Daily Activity ryhmistä on lemmikkieläinhotelli, jonne voi jättää lemmikin, kun lähtee lomalle. 
Jos Mellerudin kaupunki suostuisi yhteistyöhön, niin silloin Suner rakennuttaisi Kraftverket-talon kaltaisen 
rakennuksen Mellerudiin tai laajentaisi Tvåstadin Kraftverket-taloa, jos mahdollista. Parempi olisi rakentaa 
uusi talo Mellerudiin, sillä matkaa kertyy sen verran paljon, että tulisi kalliiksi kyyditä mellerudiläisiä Tvåstadiin.  
 
Septemberin viides päivä Elliottilla oli rugbyottelu Varassa, jossa tapasi ihanan Filippa Simsonin, joka asuu 
Falköpingissä ja on työtön koska on käynyt spesiaalikoulun. Falköpingissä on kunnalliset Daily Activity ryhmät 
ja myös siellä Suner sekä sen kilpailijat neuvottelevat yksityistämisestä. Yksityistämiskeskusteluja haittaa 
Skandinavian senaatin sosiaali- ja terveysreformi jahkailu. Populistinen Sannskandinaver puolue on senaatin 
jarrupalana.  
 
Filippa on Elliottin ensimmäinen toimintarajoitteinen tyttöystäväkandidaatti. Milloin tulee minun vuoroni, kuten 
Jessica mielessään ajattelee. Sitten hän hätkähtää omaa ajatustaan, sillä sen oikean ei pitänyt olla 
toimintarajoitteinen eli vaikuttaa siltä, että seura on tekemässä kaltaisekseen, kuten hän ajattelee.  
 
Filippa tuntee Elliottin kavereista suurimman osan, joka ei tietenkään ole kovin hyvä juttu Elliottin 
näkökulmasta koska silloin huhut leviäisivät. Filippa tuntee muun muassa Karlo Hjalmarssonin, joka on 
vastikään aloittanut Alternativ gruppenin vastaperustetussa sisäisessä Order & Okey ryhmässä, joka tekee 
yhteistyötä Hjälpmedelshanteraren ryhmän kanssa, joka huoltaa pyörätuoleja ja rollaattoreita.  
Order & Okeyn tehtävänä on pitää järjestyksessä hoivahallinnon sekä Sunerin aurinkopaneeliyksikön 
kokoustilat sekä pestä käsipyyhkeitä.  
 
Hjalmarsson tapaa usein oleskella ruokatunneilla Café Sunerissa ja säkättää muiden duunareiden kanssa 
niin, että Elliottia on alkanut vituttaa mutta on pakko yrittää pitää pokkansa kasassa, etteivät ohjaajat saarnaisi. 
Karlo Hjalmarsson on erittäin utelias ja puuttuu jokaiseen keskusteluun. Selvästi hän yrittää matkia Elliottia ja 
on olevinaan järjestyksenvalvoja. Hän on vähän samaa kaliiberia kuin hänen kaimansa Karlo Andersson; yhtä 
lihavia sekä tuulella käyviä. Hjalmarsson taitaa olla Anderssoniakin lihavampi, jopa voittanee Abraham-
vainaan lihavuudessa.  
 
Karlo Andersson on tässä hiljattain vaihtanut ryhmää ja on tätä nykyään töissä Sunerin pääkilpailijalla, joka on 
ikivanha koulutusyhtiö Eductus.  
Eductus on muutama vuosi sitten perustanut Daily Activity ryhmä 10B, joka sijaitsee Tvåstadin keskustassa 
Unionsgatan 10 B:ssä. Siellä tehdään käsitöitä tilauksesta. Myös tällä ryhmällä on juuret menneisyydessä, 
jolloin ryhmän osoite oli Föreningsgatan 10 B Strannan kaupunginosassa.  
 
Tvåstad Helpo on tilannut 10B:stä Jessican ehdotuksesta USB-muistitikkujen taskuja, jotka voisi ripustaa 
robottihuoneen seinälle. 
 
 
 



 

 

Torstaisin Karlo Andersson on muutaman tunnin Tvåstad Helpossa eli eräänlainen yritysvakoilija, kuten hän 
itse tapaa vitsailla. Karloa surettaa, se kun on vieraantunut Nissestä. Tätä nykyään Nisse hengailee Elliottin, 
Bjarnen ja Jessican seurassa. Karlo ei oikein pidä Elliottista eikä toisin päin.  
 
Myös Karlo Andersson inhoaa Pippi Olofssonia, kuten monet muutkin, jopa Pipin kihlattu, Breman inhoaa 
narsistista tyttöystäväänsä, muttei onnistu päästä irti tämän ikeestä.  
 
Muutama vuosi sitten urheilupäivien päätteeksi Pippi yritti naittaa Karloa työkaverilleen Juanita 
Johnnyssonille. Vain muutaman päivän Karlo ja Juanita olivat parisuhteessa, kunnes Karlo sai tarpeekseen 
Pipin määräilyä.   
 
Elliottin ja Filippan suhde kesti vain pari kuukautta, kun tyttö kyllästyi Elliottin jatkuvaan viestittelyyn.  
Vähän ennen suhteen päättymistä Elliott ehti varata junalipun Falköpingiin, joka jäi käyttämättä, kun tyttö ei 
halunnutkaan, että hän tulisi yökylään. Elliott repi lipun pikkupalasiksi ja samalla raha haukkasi paskaa. 
Lohduksi hän matkusti Katrineholmiin ja elättelee toiveita, että Minette ottaisi hänet ukokseen.  
 
Septemberin 11 päivä on Jessican Sassnitzin risteily. Hän pystyi vihdoinkin huokaista helpotuksesta, ettei 
sairastunut tällä kertaa. Hänellä on myös tuuria, kun on vielä kesää jäljellä. Muutaman viikon kuluttua 
alkanee viilentyä. Katamaraani on tällä kertaa Jet Melody, jossa on tehty suurremontti. Aluksen keskitorille on 
tehty suuri alkoholi- ja makeismyymälä, josta Jessica osti äidille Ädelsprit Sved jaloviinajuomaa.  
Minettelle hän osti tämän tilaamaa perusjaloviinaa. Isälle hän osti Farsan makeistehtaan valmistamia 
sitruunanmakuista täytelakritsaa. Pikkusiskolle hän osti Forsöra banaanivodkaa, jotta tämä voisi skoolata 
avopuolisonsa kanssa. Joka kerta kun isosisko antaa viinapullon pikkusiskolle, niin silloin tämä naurahtaa 
huvittuneena: ”Oh, taasko viinaa!”. 
 
Myös Johanna Kivinen teki risteilyn samana päivänä niin, että perillä Sassnitzissa kaksoisolennoilla oli 
seuraa. Johanna oli vastassa terminaalissa, sillä Hangon katamaraani saapui ennen Ystadin alusta.  
He hyväilivät toisiaan kiihkeästi ja sitten lähtivät talsimaan kohti kauppatoria ja sitten bulevardia kohti 
Citycenteriä ja matkakeskusta. Tavalliseen tapaan he söivät makoisan täyttävät lihapiirakat Bahnhof 
Wurstissa. He puhuvat englanniksi, kun Johanna ei osaa Skandinavian kieltä eikä Jessica suomea.  
 
Asematunnelissa Johanna esitteli Jessicalle asekauppaa, jonka tämä oli muutama vuosi sitten huomannut.  
Johanna päätti ostaa etälamauttimen, jotta voisi hakea joltain ryssältä rahansa takaisin. Johanna kertoi, että 
kyseessä on narsistinen työkaveri, johon oli rakastunut vuosina 3007 ja 3008, jolloin oli lemmen humalassa 
tätä hemmotellut niin, että jätkältä pääsi mopo käsistä ja alkoi hyväksikäyttää; joka ikinen aamu hän joutui 
ryssän mulkun hakea naapurikaupungista töihin.  
Tämä kuulosti Jessicasta erittäin tutulta; juuri niinhän Abraham-vainaakin oli tehnyt, kunnes käämit paloivat.  
Jessica ja kuiskasi, että hänkin ostaisi etälamauttimen, ellei olisi eliminoinut mulkeroaan jo syksyllä 3008.  
Johanna kysyi: ”Ampuisinko Anatolin, joka on ryssän nimi, kuoliaaksi?”, johon Jessie: ”Tee niin kuin itse 
haluat, jos et ammu kuoliaaksi, niin silloin naamioidu ja katsoa, ettet jätä todistusaineistoa mulkerosi 
kämpille; ei sylkipisaroita eikä hiuskarvojakaan…” johon Johanna: ”Okei, pitää ostaa kunnon 
naamariperuukin, auta minua.” Jessica nyökkäsi. Hän haluaa kovasti auttaa rakasta kaksoisolentoaan, kun 
aikaisemmin on ollut harvasanainen netissä. Jessicaa hävettää, kun vuodesta 2995 ei kunnolla vastaillut 
Johannalle. Syynä on Johanne Haraldsen assosiaatio. Jessie katsoi Johannaa ja ajatteli itse mielessään, 
ettei tämä tippaakaan muistuta Johanne-vainaata. Kun hän katsoo Johannaa, niin silloin tuntuu kuin katsoisi 
itseään peilistä. Johanna huomasi Jessican katseen ja kiihottui niin, että oli aivan pakko antaa pusu tämän 
poskelle.  
 
Asekaupan myyjä katsoi ihmeissään näitä kahta samannäköistä naista, ovatko he kaksoset, ajatteli 
miespuolinen keski-ikäinen myyjä.  
 
Johanna ja Jessica katselivat asekaupan valikoimaa. On vaikka minkälaista tussaria. Etälamauttimet ovat 
erikoistarjouksessa koska ensi vuonna tulee uusimpia malleja. Johanna naurahti, että näköjään 
etälamauttimia päivitetään kuin tietokonekäyttöjärjestämä Dooria. Siitä tuli puheeksi kesäinen Door7 päivitys 
kymppiversioon.  
Johanna kertoi, että joskus muinoin Forssassa on ollut asetehdas Nykänen & Saarela, jonka tiloissa toimii 
tätä nykyään Voimalatalo sekä tiedekeskus. Jessie puolestaan kertoi Tvåstadin tiedekeskuksista kuten 
Innovatumista sekä uusimmasta, joka on Ferron tiloissa.  
Johanna löysi sopivan etälamauttimen. Tästä voisi olla myös hyötyä ulkona liikkuessa siltä varalta, jos 
roikale alkaisi ahdistella, sanoi hän. Rahojen hausta hän ei tietenkään puhunut ääneen tai muuten myyjä 
olisi ehkä heittänyt heidät ulos.  
 
Etälamautin, jonka Johanna valitsi, muistuttaa hyvin paljon laserpistoolia mutta sellainen se ei ole vaan 



 

 

antaa melkoisen sähköiskun niin, että uhri lamautuu muutamaksi minuutiksi.  
Johanna meni kassalle. Tällaisissa pienissä putiikeissa on perinteiset kassat. Jessica katsoi myymälän 
ovelta ja oli innoissaan, kun kaksoisolento osti hienon aseen.  
 
Asekaupan ulkopuolella Johanna kuiskasi, että ase pitää pakata huolellisesti matkalaukkuun koska 
etälamauttimet vaativat asekantoluvan pohjoismaissa. Jessica nyökkäsi. Hänkin olisi ostanut samanlaisen, 
jos ei olisi murhannut mulkeroaan.  
 
Johannaa ihmetytti, kun myyjä ei kysellyt tuotteen käyttötarkoituksia sekä asuinpaikkaa. Ilmeisesti siihen 
vaikutti hänen sukupuolensa. Jos ostaja olisi ollut miespuolinen, niin todennäköisesti henkilöllisyys olisi 
tarkistettu, kun niin lukee kassa-automaatin kyljessä. Näin hän sanoi Jessicalle, joka korjasi: ”Haha, mehän 
emme ole naisia vaan ihmisseksuaaleja, jos olisimme perinteisiä naisia, niin silloin olisimme lesboja, Fy faan, 
minä en ainakaan halua olla lesbon retale vaan ihmisseksuaali!”, sanoi Jessica. Johanna nyökkäsi 
hyväksyvästi: ”Yes, pitää paikkansa!” ja anoi pusun Jessican poskelle. Jessica tunsi kiihottuvan ja oli pakko 
halata ihanaa Johannaa asekaupan ulkopuolella, jossa on torimainen maanalainen aukio. Keskellä on 
rullaportaat Sassnitzin metron tynkään.  
 
Asekaupan vieressä on bilemyymälä, josta Johanna osti veikeän kuminaamarin, joka peittää huppumaisesti 
koko pään ja muistuttaa miehen kasvoa. Silmien reiätkin on tehty huomaamattomaksi eikä oikeiden silmien 
värejä hevillä huomaa. Naamariin kuuluu myös peruukki, ihan aidon näköinen miehen puolikalju. Sivuilla on 
ruskeita suoria hiuksia. Huppunaamari todella muistuttaa nuorta puoliksi kaljuuntunutta miestä eli erittäin 
passeli Johannan tarkoitukseen. Tuskin toimintarajoitteinen Anatoli tunnistaisi häntä, sanoi Johanna 
puoliääneen. Jessicastakin naamari on todella laatutyötä mutta erittäin halpa, vain 100 euroa. Hän, kuten 
monet muutkin skandinaavit kutsuvat vanhaa rahaa mummon euroiksi. Jessicaa säälittää Johanna-rukka, 
kun Suomi ei ole siirtynyt global -valuuttaan.  
 
Sitten nämä kaksi samannäköistä naista nousivat liukuportaat Sassnitzin päämatkakeskuksen juna-
asemahalliin. He menivät suorinta tietä Bahnhof Wurstiin syömään isot lihapiirakat.  
 
Grilliä vastapäätä asemahallissa, on Pocket Shop lukulaitekauppa, jossa he kävivät syönnin jälkeen 
katsomassa, jos olisi hyviä lukulaitteita. Jessica löysi tietolukulaitekirjan, joka on kooste ikivanhasta Putinin 
trollit kirjasta, jonka oli kirjoittanut hänen kaimansa Aro. Lukulaitekirja on englanniksi.  
Jessica osaa englantia paremmin kuin Johanna. Johannan englannin ääntämien kuulostaa ihan paskan 
änkkäämiseltä, ajatteli Jessica itse mielessään. Ääneen hän ei henno sanoa, kun on kovasti kiintynyt 
kaksoisolentoonsa.  
Viime aikoina Johanna on oppinut englantia ja siitä kiitos Jessican. Jessie osaa jonkin verran esperantoa, 
kun taas Johanna on siinä parempi. 
 
Naiset katsoivat, jos Aron tietolukulaitekirja olisi myös esperantoksi. Ei ainakaan tässä pienessä liikkeessä 
ollut. Teos kertoo Putinin nettitrolleista, joiden valheet uppoavat uusnatseihin.  
Naiset tietävät, että muinainen Venäjän presidentti oli itsevaltainen, jopa diktaattori. Tuntuu uskomattomalta, 
että kauan sitten Venäjä on siirtynyt diktatuurin äärilaidalta toiselle, sanoi Jessica. 
Hän sai idean luoda uuden päivitetyn version kyseisestä lukulaitekirjasta. Voisin alkaa sanella 
tietolukulaitekirjaa Amerian trolleista, ajatteli Jessie. Ehkä voisin kirjoittaa Sandra Tuppsonina, kun tämän 
henkilöllisyyskortti on yhä olemassa, ajatteli hän.  
 
Sitten naiset kävivät kauppakeskus Kampfissa. Anderssonin tavaratalossa oli menneillään loppuunmyynti. 
He molemmat ostivat saksalaisen musiikki-USB-kalikan sekä täkäläisen iltapäivälukulaitelehden. 
Onneksi lukulaitteissa saa kielen englanniksi ja esperantoksi, sillä heistä kumpikaan ei osaa saksaa. 
 
Kampfin apteekista he ostivat Germanrex flunssalääkettä, kun sitä ei ole saatavilla Skandinaviassa ja 
Suomessa. 
 
Sitten he lähtivät hissukseen talsimaan kohti kauppatoria, jossa he joivat cappuccinot valtavien 
possumunkkien kera.  
Kahvin jälkeen he kävivät viereisessä Pepsodent Palacessa ostamassa halpoja hammastahnoja sekä 
hammaslankaa.  
 
Pepsodent Palacea vastapäätä on vastavalmistunut cityuima-allas, joka on rakennettu merenlahden päälle. 
Kelluvan uimalan vieressä on keinotekoisesti tehty niemeke, jossa on aurinkoterassi.  
Kesäarkisin yhteiseurooppalainen ATV3:lla on haastatteluohjelma kesäterassilta. Juontajat ovat Lotta Herbo 
sekä Tuukka Tussock. Johanna kertoi, että Lotta on hänen entisen luokkakaverinsa vaimo ja itse haluaisi olla 
Ninon Lottana. Jessica naurahti: ”Haha, minä voisin olla sinun Lottasi!” Jälleen naiset vaihtoivat suudelmia.  



 

 

Jessica kertoi Johannalle, että junin alussa oli nussinut työkaveri Bjarnen kanssa, jota vanhemmilleen kutsuu 
kalantarjoajaksi. Johannaa alkoi naurattaa; myös hänellä on oma kalantarjoajansa nimeltä Uuno. Jälleen 
paljastui yksi samankaltainen juttu. Miten ihmeessä heillä molemmilla on samanlaiset kokemukset 
Jessica huokasi, ettei tullut raskaaksi. Pitänee kokeilla joku toinen kerta uudelleen.  
 
Sitten he menivät käsikkäin Ystadin terminaalille, jossa he halasivat ja suutelivat kiihkeästi. Jonkin ajan 
kuluttua Jessica meni katamaraaniinsa ja Johanna meni Hangon terminaalille ja sitten omaan alukseensa.  
 
Katamaraanien avokansilta he vilkuttivat toisilleen ja takkipuhelimien välityksellä rupattelivat. He päättivät 
tehdä myös ensi vuonna saman risteilyn ja toivottavasti kesälomalla.  
Johanna sanoi, että hän haluaisi muuttaa Jessican luokse global valuutta-alueelle. Myös Jessicaa tekisi mieli 
asua ihanan suloisen Johannan kanssa. Heille molemmille tämä olisi liian iso askel.  
 
Kello 17 katamaraani lähti kohti Ystadia, josta X3000-Pendolino kiidätti hänet Tvåstadiin. Matkalla juna 
pysähtyi hetkeksi Växjössä, Liveridgessä sekä Gothenburgin itäisellä Landvetterin juna-asemalla. Siellä on 
monta junaratasiltaa, jotka menevät eri suuntiin. Pohjoiseen menee kaksi junaratasiltaa; itäinen menee 
Såtenäsin lentokentälle ja läntinen menee Strannan matkakeskukselle.  
 
Jotkut junavuorot Ystadista menevät Malmön Saga aseman kautta mutta tämä, jolla Jessica meni kotiin, on 
suorin ja nopein.  
Strannan matkakeskukselta hän meni bussilla Vingvägenille, jossa auto oli odottamassa. Bussipysäkki 
sijaitsee Vingvägenin ja Hullsjövägenin risteyksessä.  
 
Seuraavana viikonloppuna oli Jessican syntymäpäivä. Hän sai isältä ja äidiltä hierovan nojatuolin, jota ohjataan 
langattomalla kaukosäätimellä. Nojatuolissa on myös ranskalaista hierontaa mutta siinä on jotain mätää, kun 
kyseisen hieronnan valittua tuntuu melkoista kyhnytystä eli tuolin ohjelmointi on päin persettä. Muut 
hierontaohjelmat toimivat hienosti.  
 
Seuraavan viikon torstaina Jessica kutsui Bjarnen ja Nissen synttärikahville. Kerta jätkät eivät juo kahvia, 
niinpä hän tarjosi appelsiinimehua sekä paljon erilaisia keksejä, joita jätkät kutsuvat onnen kekseiksi, jotka 
tuottavat onnea golfiin. 
Bjarne kahvitteli ennen golftreenejä koska golfin jälkeen hänellä on tapana syödä päivällinen. Nisse tuli golfin 
jälkeen, kun iltapäivällä hän on vielä töissä. Noin tunnin kuluttua Jessica kyyditsi Nissen kotiin. Kovin pitkään 
he eivät jaksaneet juhlia koska on ollut rankka työpäivä golftreenien kera. Huomennahan on duunipäivä.  
 
Bjarnelle hän sanoi, että olipa harmi, kun ei tullut lasta. Bjarne lohdutti, että yritetään lasta joku toinen kerta. 
Jessica on miettinyt asiaa, että voisi tosissaan yrittää lapsentekoa sitten, kun ja jos Johanna muuttaisi hänen 
luokseen ja Bjarne voisi toimia heidän yhteisen lapsensa siitosorina. Tätä hän ei vielä aio paljastaa rakkaalle 
kalantarjoajalleen. Jessie rakastaa Johannaa enemmän kuin Bjarnea. Hän pohtii, että miltähän Johannan 
kalantarjoaja mahtaa näyttää. Ei kai vaan Bjarnen kaksoisolento, fundeerasi Jessica.  
 
Kun on se pitempi työtorstai, niin silloin Jessica lähtee töistä kello 14, jotta ehtisi hengähtää kotona ja hakea 
golflaukun mailoineen. Vastikään hän sai golfmailan Bjarnelta, kun tämä oli ostanut uuden.  
Tälläkin kertaa Bjarne antoi golfmailan ilmaiseksi, kun se on kulunut eikä kehdannut periä maksua kuluneesta 
paskasta, kuten hän itse asian ilmaisi, kun Jessica oli tarjoamassa kympin seteliä.  
Jos blondi ei olisi huolinut mailaa, niin silloin olisi heittänyt roskiin. Parempi vaihtoehto oli antaa golfmailan 
tälle kiltille naiselle, kuten Bjarne ajatteli.  
Bjarne kehotti Jessicaa käyttää mailaa Mellerudin golfhallilla, jotta se ammattitaitoisesti mittautettaisiin hänelle 
sopivaksi niin, ettei tarvitse golfata selkäkumarassa. Hän lupasi lähteä mukaan Mellerudin golfhallille koska 
häntä kiinnosti nähdä, kuinka golfmailaa pidennetään ammattilaisen välineillä. Mellerudin hallilla on erikoinen 
golfmailan säädin, joka automaattisesti säätää mailan pelaajan mittojen mukaan.  
 
Nyt Jessicalla on kahdet golfmailat; hieman pitemmän ja painavamman golfmailan hän osti halvalla Second-
hand tavaratalo Robin Hoodista muutama vuosi sitten. Bjarnen vanha maila on kevyempi koska tämä on 
hintelämpi.  
 
Muutama vuosi sitten Bjarnen antama golfmaila katkesi, kun oltiin golfaamassa Götenen golfhallilla. 
Yksinkertaisesti mailan kädensija murentui käsiin kuin vanha vanupuikko kirjailijan korvaan.  
Jessica vaivihkaa laittoi mailan kädensijan jäänteet lähimpään golfreikään piiloon, kun ei halunnut ottaa sitä 
kotiin eikä laittaa suoraan roskikseen. Loppu kilpailun hän pelasi mailan tyngällä, jolloin Bjarne sanoi, että 
ehkä rikkinäisellä mailalla pelaaminen on kiellettyä mutta kukaan ei asiasta huomauttanut.  
 
Götenen golfhalli sijaitsee huoltoasema Preemin takana. Huoltamo on valtatie 44:n ja E20:n risteyksessä.  



 

 

 
Sopivasti Jessican äiti oli sattunut näkemään Robin Hoodissa halvan golfmailan ja vihjasi siitä tyttärelleen. 
Jessica meni katsomaan mailaa ja päätti ostaa, kun se maksoi vain 20 globalia, vanhassa rahassa 200 
euroa.  
 
Bjarnen uudessa golfmailan alaosassa se, jolla lyödään palloa, on äkäisen karhun kuva. Jessica naurahti, että 
jopas on ärhäkän karhun kuva, joka säikäyttää pallon reikään. Bjarnea nauratti blondin hassu kommentti.  
 
Saman viikon lauantaina Nissellä oli rapujuhlat. Jessica ilmoitti, että hyppää juhlien yli, kun ei pidä ravuista. 
Elliott yritti houkutella häntä mukaan mutta onneksi ei alkanut jankuttaa. Hän tietää, että blondi helposti 
stressaantuu ja sitten hän itsekin stressaantuu ja lopulta hermostuu. Örjanssonin poika ei haluaisi olla 
vihainen tälle kiltille reilulle naiselle, jolta turhan usein menee reilusti yli.  
Jessica suostui kuitenkin kyyditsemään Örjanssonin rapujuhliin samalla, kun itse meni Vingvägenille.  
Autossa Elliott joi suoraan tölkistä venäläistä Putin Vodkaa ja irvisteli kuin vanha juoppo. Hyvin harvoin hän 
nauttii alkoholipitoisia juomia. Vodkan nimestä Jessicalle muistui mieleen Sassnitzista ostama tietolukulaite 
saman äijän trolleista.  
 
Kun Jessica oli jättänyt Elliottin Slättvägen 20:n edustalle, niin silloin hän itse meni Vingvägenille kylpemään 
kylpysaaviin. Kello kymmenen illalla hänen piti hakea Elliott ja Elon. Jälkimmäinen asuu Vårvikin 
kaupunginosassa, aivan Göta joen rannalla, rautatiesillan pohjoispuolella.  
Elonin ikkunoista on upeat näkymät joelle ja Spikölle. Vårvikin pohjoispuolella on kolmentähden leirintäalue.  
Leirintäalueen perällä on piskuinen Jakarisaari. Ainoa, jolla on suomalaiselta haiskahtava nimi.  
 
Seuraavan viikon tiistaina Jessica ja Elliott söivät jälleen irtosalaattia. Tällä kertaa he aterioivat Wenersborgin 
matkakeskuksella. Salaatin he ostivat lähellä olevasta Trenova Centerin Gunwood’s Cash suurmyymälästä. 
Tvåstadissa on kaksi Gunwood’s Cash ruokakauppaa; Lunden-Zumbyssä sekä Trenova Centerissä, joka on 
kivenheiton päässä Wenersborgin kaupunginosasta. Trenova Centerin itäpuolella on vanha kunnon Lidl 
Market. Tre Nova Centerin länsipuolella on lounasravintola, Restaurant Smålappen.  
Elliott huomasi kyseisen ravintolan ja sanoi, että joku kerta voitaisiin syödä tuolla. Jessica sanoi, että ehkäpä.  
Ravintolan takana on ikivanha punatiilinen vesitorni, jossa on näköalakahvila Café Lalala.  
 
Ravintola Smålappenin lounaispuolella on yrityshotelli, jonka takana on muinainen virastotalo, josta on 
johdettu alueen sairaanhoitoa ennen kuin virastorakennus siirrettiin Mellerudiin. Virastotalon kohdalla on 
lasten leikkimaa Lalala-land, joka on vähän pienempi kuin Trestad Centerin ja Bobbyhillin leikkimaat mutta 
kyllä täälläkin voi peuhata koko rahan edestä. Lalala-landin ulko-oven edustalla on pronssipatsas, joka esittää 
lihavaa silmälasipäistä ukonkörilästä, jonka sormien välistä pilkistää mystisiä kuponkeja. Patsaan alapuolella 
lukee kultaisinkirjaimin; Fläsk-Anton.  
  
Salaattia syödessä Elliott kevensi sydäntään Jessicalle: ”Kuule, Filippa ei enää rakasta minua…” Jessica 
lohdutti: ”Kyllä vielä löydät sen oikean!” ja teki kovasti mieli antaa lohtuhalaus, muttei uskaltanut, kun 
aiemmin jätkä on kutsunut Jessican halauksia poliisin pidätyksiksi. Jessica ei ole aivan vakuuttunut, jos Elliott 
olisi se oikea. Ehkä, mutta jätkän huonona puolena on dominoiva asenne, ajoittainen äkäisyys sekä 
pikkumaisuus. 
 
Seuraavana päivänä, keskiviikkona, Vingvägenillä oli mittava nettikatko. Puhelin ei toiminut ja naapurin 
puhelut menivät Andersin ja Annkin numeroon. Syynä lienee lähellä olevan Jet korttelin vuokrayksiöparakkien 
purkutyöt. Punaisten parakkien tilalle rakennetaan kerros- ja rivitaloja. Rakennuttaja on yleishyödyllinen 
Tvåstad House. Lisäksi tulee leikkikoulu, Lekskolan Jet.  
 
Andersia ja Annkia jännittää, että millaisia tursakkeita muuttaisi tuleviin kerrostaloihin. Toivottavasti Jet 
korttelista ei tulisi uutta Eurobota, kuten Annki on fundeerannut. Aikaisemmin korttelissa on asunut 
juopottelevia poikamiehiä ja tyttönaisia mutta pahimmassa tapauksessa kortteliin muuttaisi syrjäytyneitä 
ilmastopakolaisnuorisoa, joiden ainoa huvinsa on autojen polttaminen.  
 
Nettiyhteys alkoi pelittää perjantai-illalla niin, että Stenigit pystyvät jälleen katsomaan jämtlantilaisia 
televisiokanavia koska koodaus tulee netin kautta Floridasta ja kuva satelliitilta.  
 
Katkon takia television ja satelliittivastaanottimen säädökset menivät sekaisin kuin Åbergin eväät, kuten 
Anders asian ilmaisi. Seuravana päivänä Yana-Martina kävi laittamassa asetukset kuntoon. Hän maksaa 
nettipankin välityksellä Floridan amerialaiselle liikenaiselle kanavien epävirallisesta välityksestä.  
Virallisesti kanavia ei voi ostaa Jämtlandin ulkopuolella. Tämän vuoksi ongelmatilanteissa on tärkeää, että juuri 
Yana-Martina korjaa ongelmat, ettei viranomaiset alkaisi temppuilla ja kilistellä käsirautoja, kuten hän tapaa 
asian ilmaista.  



 

 

Yana-Martinaa hieman jännittää, että kuinka pitkään onnistuu kanavien maksu, sillä jotkut Floridan 
amerialaisten pankkitilit on jäädytetty Pohjois-Floridan aluekiistojen sekä Key Westin haltuunoton takia. 
Toistaiseksi tv-kanavaekspertin tiliä ei ole jäädytetty eli hän lienee todella ovela liikenainen.  
 
Seuraavan viikon perjantaina Jessica ja Elliott söivät jälleen irtosalaattia. Tällä kertaa Elliottin toivomuksesta 
Öxneredin juna-asemalla. Jessica ei oikein uskalla sanoa vastaan koska silloin kaveri alkaisi 
mielenosoitukseksi tuhahdella ja Brexit-vaara kasvaisi.  
Tälläkin kertaa salaatin he ostivat Trenova Centerin Gunwood's Cash ruokakaupasta.  
Jessica maksaa aina tällaiset pikkuostokset käteisellä. Käteismaksu suoritetaan kassa-automaatin seteli- 
ja/tai kolikkoaukkoihin. Kassa-automaatti on hyvin älykäs ja osaa antaa takaisin oikean summan. 
Suositeltavaa olisi, jos kaikki käyttäisivät pankkikorttia tai Plus Card maksukorttia.  
 
Silloin tällöin Bjarne tapaa saarnata, että piakkoin käteismaksu poistuisi. Tähän Elliott tapaa tuhahtaa, ettei 
toivo moista, sillä hetikään kaikki eivät kykene käyttää pankkikortteja. Jessica on Elliottin linjoilla ja hänellä 
tekee pahaa, kun rakas kalantarjoaja on väärässä. Jessica ei halua alkaa kiistelemään tämän kanssa. 
 
Seuraavana päivänä Tvåstadin keskustassa oli jokavuotiset syysmarkkinat. Tvåstadin syysmarkkinat ovat 
pienemmät kuin Mellerudin syysmarkkinat, jotka ovat Octoberin lopulla.  
 
Jessica tapaa joka vuosi ostaa pehmeän markkinapiparkakun iltapäiväkahville Vingvägenillä.  
Elliottin ehdotuksesta Jessica lupautui tämän ja Minetten kanssa Mellerudin October markkinoille.  
 
Eräänä October alkuillasta, torstaina heti golftreenien jälkeen Jessica ja Elliott istuivat kahdestaan Strannan 
matkakeskuksella. Jessica söi irtosalaattia mutta Elliottin rahat eivät riittäneet muuhun kuin jogurttiin, niinpä 
hän tyytyi siihen. Hän ei halunnut lainata blondilta, kun sitä on tullut tehtyä aivan liikaa eikä hän halua olla 
samanlainen mulkero kuin Karlo.  
 
Kuun lopulla Johanna kertoi Net-Gallery Messengerissä, että vihdoinkin on hakenut rahansa Anatolilta. 
Jessica onnitteli kaksoisolentoaan. Johanna lupasi kertoa yksityiskohdista ensi kesällä, kun tapaamme 
kasvokkain Sassnitzissa. Netissä ei oikein uskalla tällaisista asioista puhua, kun silloin saattaa 
tiedustelupalvelun algoritmit hälyttää. Jessica on samaa mieltä; algoritmien kanssa ei ole leikkimistä.  
Johanna kertoi sen verran, että varmuuden vuoksi oli tehnyt työkaverinsa kanssa alibiretken Hankoon, josta 
oli lähetellyt Net-Galleryyn paljon kuvia ja paikkapostauksia. 
 
Joka toinen tiistai Anders käy yhä siivoamassa tyttärensä asunnon. Viikkoina, jolloin isä ei käy siivoamassa, 
niin silloin Jessica itse siivoaa. Sunnuntaisin Vingvägeniltä lähtiessä hän tapaa sanoa, että jos asunto ei 
tuoksu puhtaalta niin silloin itse laittaa sen tuoksumaan.  
 
Anders on aloittanut veljensä vetämässä jumpparyhmässä. Voimistelua pyörittää Breakdance-ryhmä, jonka 
moni olettaa kuuluvan Jämtlandin perinneyhdistyksen alaisuuteen mutta näin asia ei ole. Ihan turhaan moni 
maksaa Jämtland yhdistyksen jäsenmaksuja, jotka menevät suurelta osin salibandyjaoston mailakassaan.  
Vastikään Tvåstadin Jämtland yhdistys on aloittanut salibandyjoukkueen, jotta houkuteltaisiin nuorisoa 
yhdistykseen. Salibandy joukkueen voimahahmo on Yana Vetesson, joka tuli tässä hiljattain tunnetuksi 
televisio dokumenttisarjassa skandinaavisella EBU TV2:lla. Ohjelmassa on paljon säkätystä, kun joukkueen 
akoilla on hirveät moottoriturvat.  
 
Tvåstadin paraurheiluyhdistyksen treeniaika on kello 16 ja golftreeni maksaa vain 7 globalia, vanhassa 
rahassa 70 euroa. Ilman jäsenyyttä golfmaksu olisi isompi.  
Joka kerta Jessica tapaa kysyä Abro-Samilta, että pelataanko, johon tämä yleensä suostuu.  Joka kerta jätkä 
kehottaa ottaa rauhallisesti, vaikkei tulisikaan Hole in one. Samaa kehottaa myös Bjarne ja Nisse.  
Elliott ei ole pitkään aikaan ollut Kobergin kentällä katsomassa golftreenejä, kun tietää, että hänen läsnäolonsa 
stressaa blondia. Hän on huomannut Jessican koko ajan vilkuilevan golfbaariin, jossa hän tapaa istua 
treenaajien kanssa rupatellen. Silloin Elliottin moottoriturpa käy ihan solkenaan ja välillä pelailee raha-
automaateilla.  
 
Epäonnistuessaan Jessica tömistelee jaloillaan niin, että golfhalli kaikuu ja kiroilee Jämtlandin murteella. Se ei 
häiritse muita kuin Tina Hälliä.  
Nyt syksyn aikana Jessicalla on tullut paljon epäonnistumisia. Ehkä kesätauon aikana golftekniikka on 
ruostunut, kuten hän itse fundeeraa. 
 
Viime aikoina Tina ja Jack riitaantuivat lopullisesti koska Tina oli kopeloinut tämän munia niin, että Kyrk teki 
rikosilmoituksen. Tässäkään tapauksessa rikosilmoitus ei edennyt mihinkään koska Tinalla on toimintarajoite. 
Häll joutui golfaamaan eri aikaan, ettei Jackin tarvitsisi nähdä tämän pärstää.  



 

 

Jack alkoi treenata isänsä kanssa, ruipelomainen vanhahko papparainen. Vaikuttaa siltä, että poika syö isän 
ruuat, kun tällä on oikea läskimaha.  
 
Jessica huomasi, että viime aikoina Jack on hitusen kaunistunut, muttei kuitenkaan vedä vertoja kaimaansa 
Palmgreniin. Joskus Jessie tuntee munasolun aktivoituvan, kun katsoo Jackia. Jessica on monesti pohtinut, 
jos osaisi taikoa, niin silloin taikoisi Kyrkistä eurokarjun. Jackin ulkonäkö on sen verran karmea, ettei oikein 
ilkeäisi näyttää tätä vihkipallin päällä, kuten Jessica fundeeraa samalla, kun yrittää keskittyä golfpallon 
puttaamiseen.  
 
Torstai-iltaisin tätä nykyään TV Jämtlandissa on makasiiniohjelma Halv sex, joka on samanlainen kuin 
yhteisskandinaavinen Halv sju mutta Jämtlandin murteella. Torstain lähetyksen Jessica missaa golfin takia. 
Muina päivinä hän missaa ohjelman, jos Elliott ehdottaisi salaatin tai jäätelön syömistä juna-asemilla. Torstai-
iltaisin hänellä on tuuria, kun kello 20 alkaa Elliottin suosikki tv-dokumentti Brysselin maanalaisen vartioiden 
työtehtävistä. Ohjelma on yhteiseurooppalaisella Channel5:llä. 
Samaan aikaan jämtlantilaisella Reklam-TV:llä on kolmen henkilön puheshow mutta onneksi sen voi katsoa 
jälkikäteen Reklam-TV:n suoratoistopalvelusta.  
 
Perjantaiaamulla Kraftverket-talon aulakahvilassa on aamiaisbuffetti. Jessicakin tapaa syödä kunnon 
aamiaisen. Muutama vuosi sitten hän söi kaksi aamiaista; ensin kotona puuron ja sitten vielä Café Sunerin 
aamiaisbuffetissa. Samana päivänä, lounasaikaan, hän kävi Elliottin kanssa ostamassa Restaurant Vårvikistä 
suuren salaattiannoksen, jonka he söivät Café Sunerissa. Ruokatunnin lopulla Jessica oli niin täynnä, että 
alkoi etoa. Hän meni Kraftverket-talon lastauslaiturille hengittämään raitista ilmaa. Yhtäkkiä tuli oksennus, joka 
lensi kaarena lastauslaiturilta alas maahan. Hän laskeutui lastauslaiturilta, jotta olisi helpompi yrjöä.  
Fix Teamin ohjaajat näkivät ryhmän ikkunasta ja kiirehtivät ulos lastauslaiturille katsomaan naisen vointia.  
Jessica sanoi, että maha oli täynnä aamiaisista ja salaatista, ehkä salaatissa oli pöpöjä. Elliott ei uskonut, että 
salaatissa olisi vikaa, kun hän itse ei sairastunut.  
Elliott saarnasi päätään puistellen, ettei pidä ahtaa noin paljon ruokaa. Perjantaiaamulla ei pidä syödä kotona, 
jos aikoo syödä aamiaisbuffetissa. Jessica lupasi tehdä niin. Tästä lähtien perjantaisin hän säästää vatsaansa 
buffetille.  
 
Suurin osa Café Sunerin aamiaisbuffettiasiakkaista ovat hoivahallinnon väkeä, taksikuskeja sekä lähellä 
olevien firmojen työntekijöitä sekä lähiasukkaita. Joskus Sunerin aurinkopaneeliyksiköstäkin tullaan 
aamiaiselle. Aamiainen maksaa vain kolme globalia. Tarjolla on muroja, puuroa ja voileipiä, tuoremehua, 
teetä ja kahvijuomia.  
 
Perjantai aamupäivisin kello 10 Tvåstad Helpossa on voi hyvin tuokio, jolloin tehdään jotain hauskaa. Pitkään 
aikaan ei ole ollut hierontaa koska Karl-Mosse on aikoja sitten lopettanut.  
 
Vähän ennen ruokatuntia on ääneen lukutuokio, jolloin Android ja Bill lukevat Jessican Hjärtat fullt av vilja 
kertomusta. Silloin Kristina menee tuhisten pakkaamoon katsomaan netin suoratoistopalvelua. Jostain syystä 
hän ei pidä Jessican kertomuksista, mutta kuitenkin Net-Galleryssa innokkaasti peukuttaa tämän postauksia.  
 
Voi hyvin tuokiossa keskusteltiin hymiöistä sekä kehonkielestä. Puoli yksitoista ne, jotka haluavat kuunnella 
Jessican kertomusta, siirtyvät lepohuoneeseen. Innokkaimmat kuuntelijat ovat Elgar-Maxim, Lars ja Loge. 
Jessica tapaa kutsua Androidin puheääntä erinomaiseksi radioääneksi. Billin ääntä hän inhoaa, kun tällä on 
espanjalainen korostus. Sitä Jessie ei tietenkään sano ääneen.  
Joskus Fredrika tapaa olla mukana kuuntelemassa ääneen lukemista mutta yleensä Kristina määrää hänet olla 
pakkaamossa hänen rattonansa.  
 
Viikon kuluttua perjantaina, töiden jälkeen Jessica, Elliott, Minette ja Bjarne söivät rieskat torigrillillä.  
Oli tarkoitus, että myös Nisse olisi ollut mukana grillillä, mutta hän päätti olla kotona koska koko viikon on ollut 
sairaana nuhakuumeen takia. Nyt hän voi paremmin ja huomenna lähtee Minetten, Elliottin, Jessican sekä 
Peter Meden kanssa Mellerudin syysmarkkinoille. Bjarne ei halua mukaan, mieluummin käy vanhempiensa 
kanssa mökillä laittamassa kaiken talviteloille. 
 
Mellerudin syysmarkkinoilta Jessica osti sen tavanomaisen markkinapiparkakun. He söivät lounaaksi 
hirvikebabia. Tämä oli Jessicalle ensimmäinen kerta, kun söi hirvenlihaa. Ihan hyvää, kyllä tätä mieluummin 
söisi kuin selkään ottaisi, ajatteli hän.   
Kristianstadissa asuessa Stenigit olivat maistaneet poronkäristystä mutta se oli kamalan makuista, eikä sen 
koommin perheessä ole syöty poroa.  
 
 
 



 

 

Peter Mede asuu Tunhemin omakotialueella Läsplattvägenillä. Markkinoiden jälkeen Minette kyyditsi hänet 
kotiinsa, niin silloin Viktoria oli portilla odottamassa. Hän ei päässyt mukaan markkinoille koska hänellä ja 
Madeleinella oli golfkilpailu.  
 
Samana iltana oli leffailta Jessican luona. Tätä nykyään leffailloissa on vain Elliott ja Minette, sillä Viktoria 
haluaa mieluummin olla poikakaverinsa kanssa.  
Katsottiin tavalliseen tapaan netin Movie Tube suoratoistopalvelusta venäläisen aikuisille tarkoitetun 
nalleleffan, jossa hassu teddykarhu laukoo rivouksia eri tilanteissa. 
 
Finnfilmers on lakkautettu koska tekijänoikeusjärjestöt olivat sivuston kimpussa ja poliisit olivat ratsanneet 
Karvosen ja Pollarin asunnot. Onneksi on jäljellä Movie Tube mutta miten pitkään? Riippuu siitä, kuinka 
ovelasti sen ylläpito onnistuu piilottaa palvelimet.  
 
Nalleleffan jälkeen he katsoivat Johanna Kråka -leffan, joka perustuu Ronja Backen dekkareihin. 
Yksityisetsivä Johanna Kråkaa näyttelee Anneli Rhein törkynaamainen näyttelijätär. Ensimmäisissä Johanna 
Kråka leffoissa yksityisetsivän rooleissa oli hieman kauniimpi Joanna Svennesson. 
 
Jossa Kråka leffa, jonka Jessica, Elliott ja Minette katsoivat, on April killarna, leffassa Jossa Kråka saa 
tehtäväksi ratkaista kolme kadonnutta jätkää. Sivuroolissa on veikeä Jenny-kissa, joka nauratti Jessicaa. 
Lukulaiteversiot ovat paljon parempia koska Kråka -leffat ovat sekavia, joissa hypitään liikaa paikasta toiseen 
ja hoetaan fittaa, kuten monissa muissakin nykyisissä skandinaavileffoissa.  
Seuraavaksi he katsoivat yhteiseurooppalaiselta EBU TV2:lta väkevän mafiasarjan, jota Elliott seuraa. 
Jessica ja Minette eivät olleet seuranneet sarjaa eli eivät tiedä mitä aiemmissa jaksoissa oli tapahtunut mutta 
kyllä sarjasta pääsi melko hyvin kärrylle. 
 
Viikon päästä perjantaina, töiden jälkeen Jessica ja Elliott söivät jälleen irtosalaattia Öxneredin juna-asemalla. 
Tällä kertaa mukana oli myös Nisse, joka suoraan töistä meni Elliottin luokse, ettei Jessican tarvitsisi erikseen 
hakea. He ostivat salaatin Trenova Centerin ruokakaupasta, kun se on matkan varrella Öxnerediin. Nissellä 
ei ollut käteistä mukana. Lähin pankkiautomaatti oli epäkunnossa, niinpä Elliott auttoi häntä maksamaan 
kortilla. Hyvinhän se meni.  
Nisse huomautti, että vanhemmat ovat sanoneet, että vain äärimäistapauksissa hän maksaisi kortilla, johon 
Jessica: ”Juu, se on ihan totta tai muuten käy kuin Ghanan valtiolle, tulee konkurssi!”. Nisse teki High Five 
eleen.   
 
Viime aikoina uutisissa on kerrottu, että Ghanan talous on toipumaan päin. keskuspankit aikovat tehdä 
varmuuden vuoksi stressitestejä Global Unionin pankkeihin. Euroalueen pankit ovat parhaimmassa 
kunnossa, kun taas Global valuutta alueen pankit tarvitsevat hienosäätöä.  
 
Kuluneella viikolla Disa Nilsson oli vapaalla, kun oli koulujen syysloma. Hänelle on tullut tavaksi ottaa 
vapaaksi koulujen mukaan. Tämä ärsyttää muita paitsi Jessicaa. Hänestä on mukavaa, kun flirttiperse on 
kotona. Hänen harmiksensa tiistaina Nilsson päättikin tulla töihin, koska iltapäivällä on musiikki- ja laulutuokio 
aulakahvilassa. Musiikkituokio on alun perin Fix Teamin idea, josta on tullut hyvin suosittu ja sen vuoksi 
musiikkituokio siirrettiin kahvilan puolelle, kun siellä on enemmän tilaa.  
Joka tiistai tulee kantrilaulaja Abraham Eriksson laulattamaan Kraftverketin väkeä.  
Musiikki- ja laulutuokiota uudistettiin samoihin aikoihin, kun Signe Karlsson alkoi pitää opintopiiriä Tvåstad 
Helpossa, sillä Signe on basistina Abraham Erikssonin kantriyhtyeessä, Country Comes and Country kill, 
niinpä hän houkutteli bändin laulajan laulattamaan Kraftverket-talolle.  
Pian Abrahamista tuli hyvin suosittu ja pidetty henkilö, melkein yhtä suosittu kuin hänen kaimansa, 
iskelmälaulaja Eriksson.  
Joka tiistai-iltapäivä lauletaan samoja iänikuisia skandirallatuksia viikosta toiseen. Jessicaa kyllästyttää 
rallatukset, joiden joukossa muutama erittäin lapsellinen lastenlaulu. Onneksi hänen ei tarvitse pitkään 
kuunnella, kun yhä iltapäivisin kello 13 Bjarnen kanssa käy kaupassa.  
Jessicasta on hyvä, että on useita Abrahameja niin, että mulkerovainaa unohtuisi. Kaikki muut Abrahamit ovat 
monta kertaa kauniimpia kuin Waliczek-vainaa, kuten hän itse mielessään ajattelee.  
 
Disa viihtyy työpaikalla, kun siellä tapahtuu jotain hauskaa. Tämän vuoksi Jessica toivoisi vähemmän 
hauskoja tapahtumia, jotta flirttiperse pysyisi kotona. Tätäkään hän ei sano ääneen, kaikkein vähiten 
Giovannin kuulle.  
 
Abrahamin murha on yhä ratkaisematta. Poliisilla ei ole yhtään johtolankaa. Enemmän johtolankoja on 
pääministeri Uno Cactuksen murhalla, jopa liikaakin niin, ettei Erkkikään ottaisi selvää. Viime aikoina on 
vahvistunut epäily, että pääministerin murhasi European vakuutusyhtiön työläinen, joka oli tunnettu Cactus-
vihaaja. Harmi vaan, kun vakuutusyhtiömiestä ei voi kuulustella, sillä tämä menehtyi muutama vuosi sitten.  



 

 

Myös toinen pääepäilty, sekakäyttäjä Christoffer Pekkarinen on kuollut. Murhatutkijat epäilevät enemmän 
vakuutusyhtiömiestä. Ehkä murhatutkimukset lopetetaan, kun mahdollinen murhaaja on kuollut.  
Sen sijaan Tvåstadin rikospoliisin murhayksikkö jatkaa Abraham Waliczekin tapauksen tutkimista, vaikkei ole 
yhtään johtolankaa.  
Poliisi missasi murhapaikalla autonrenkaiden kuviot. Nyt jälkikäteen sitä on mahdoton tehdä. Tämä on 
tietenkin Jessican kannalta hyvä juttu. Hän onnistui hyvin vakuuttaa rikospoliisin, ettei voisi ajatellakaan 
ketään murhata. Kun syksyllä 3008 rikospoliisi Jonna Lennartsson esitti kysymyksiä hänelle, niin Jessica 
onnistui hyvin ajaa rakastumiskorteilla. Android vahvisti, että Jessica on hyväsydäminen eikä voisi 
ajatellakaan ketään tappaa. Onneksi Android mainitsi Abrahamin kiivaasta temperamentista eli helposti 
riitaantui ihmisten kanssa. Poliisi olettaa Waliczekin riidelleen sinä aamulla jonkun tuntemattoman ohikulkijan 
kanssa. Tvåstadin rikospoliisin murhatutkijat saivat liittovaltion poliisilta paljon kritiikkiä, kun eivät tutkineen 
murhapaikalla mahdollisia autonrenkaan jälkiä. Liittovaltion poliisikaan ei ole yhtään sen parempi 
murhatutkinnoissa, kun pääministerin murhaaja jäi vangitsematta.  
 
Joku aika sitten Tvåstad Helpossa aloitti ruipelomainen Rosa Robinson, joka tapaa ruokatunneilla istua 
robottihuoneessa ja surffailla työtietokoneella, joita kutsutaan pedagogisiksi koneiksi.  
Kraftverket-talolla jokaisessa pedagogisessa tietokoneessa on Door7 käyttöjärjestelmä. Ainoastaan ohjaajien, 
administratiivisissa koneissa on uudet kymppiversiot.  
 
Surffatessa Rosa tapaa kuunnella volyymit täysillä Radio Pooliaa ja samalla heiluu istuessaan musiikin 
tahdissa kuin mikäkin vähäjärkinen. Tämä ärsyttää Jessicaa, kun hän tulee ruokatunnin päätyttyä 
robottihuoneeseen muokkaamaan kertomustaan. Pian Rosa oppi laittaa radion pienemmälle heti kun blondi 
tulee huoneeseen. Kello 13 Rosa poistuu robottihuoneesta ja menee työskentelemään suureen työtilaan, niin 
silloin Jessie sammuttaa radion ja virittää sen taajuusasteikon vastakkaiseen päähän ja lisäksi laittaa laitteen 
muut toiminnot päälle. Lisäksi hän irrottaa töpselin seinästä.  
Hän on myös irrotellut Rosan käyttämän tietokoneen kaapelit irti, ihan vaan vittuillakseen tursakkeelle. 
Jessicalla on yhä tällaisia pikkutyttöjen kujeita.  
Muutaman kerran hän on myös pakkaamon puolella irrottanut Kristinan tietokoneen virtajohdon koska häntä 
ärsyttää jatkuva tulostaminen. Ryhmän ainoa tulostin on robottihuoneessa. Useita kertoja päivässä Kristina 
ravaa robottihuoneessa tulostamassa osoite-etikettejä. Heti tulostuksen jälkeen Jessica sulkee tulostimen 
sivuluukun ja joskus on vaivihkaa sitä murjonut, jotta luukun rikkominen menisi Bohlinin piikkiin.  
Muutaman kerran Giovanni on kysynyt Jessicalta, jos tämä olisi sivuluukun murjomisen takana. Jessica 
kiistää moiset epäilyt ja on mukamas kauhistunut, kun duunarit ovat varomattomia työvälineiden kanssa.  
Giovanni osittain uskoi Jessicaa, kun ei ole todisteita tätä vastaan. Ohjaajat tuntevat Jessican kujeet liiankin 
hyvin, mutta onneksi sentään eivät voi aavistaakaan, että blondi on kuin onkin Abrahamin murhaaja.  
 
Kotona Jessica kuuntelee paljon Radio Pooliaa mutta töissä ei enää halua kuunnella Rosan takia. Hän ei 
halua tehdä tursakkeiden mieliksi, vaikka on pilalle hemmotellut muutamia työkavereitaan niin, että yhden oli 
pakko murhata. Elliottia hän ei henno murhata koska muuten ihan kiva jäbä, kuten hän tapaa itse mielessään 
ajatella.  
 
Eräänä November lauantaina Jessica, Nisse, Elliott, Minette sekä Minetten äiti, harmaatukkainen Annette, 
tekivät ostosmatkan Fredrikstadin Østfold Byhandel tavaratalossa.  
He olivat liikenteessä Minetten autolla. Elliottista oli suoranainen ihme, että Nissen vanhemmat antoivat tälle 
luvan lähteä ostosmatkalle.  
 
Jessica osti kaasuremmein ja luistonestonastoin varustetut talvikengät. Kaverit auttoivat kenkien valinnassa. 
Sitten he tutustuivat valtavaan elektroniikkatavaratalo Netshopiin mutta Jessica ei tehnyt löytöjä.  Ei kannata 
ostaa kalliimpia elektronisia laitteita kaukaa kotoa. Jos kävisi niin, että tarvitsisi vaihtaa tai palauttaa, niin olisi 
pitkä matka, vaikka tätä nykyään tieverkosto on mahtavassa kunnossa sekä huippunopeat luotijunat kulkevat 
Fredrikstadin kautta Osloon.  
 
Jessican venäjänkurssi päättyi koska Sunerilla ei ole vara lukiotason kurssiin. Hän aikoo itsekseen opiskella 
venäjää tulkkikoneiden avulla. Englannin ja esperanton kielitaidot ovat tärkeämmät. Johanna kertoi Net-
Gallery Messengerissä, että myös hänen Esperanton lukiotason kurssi on päättynyt samasta syystä.  
Molemmat kaksoisolennot ovat saman yhtiön Daily Activity talossa.  
Ehkä he voisivat muuttaa yhteen työnmerkeissä mutta sehän olisi iso askel konservatiivisille naisille. He 
molemmat voisivat ihan hyvin hakea töihin Sunerin aurinkopaneeliyksikkö Elateriin. Silloin olisi 
mahdollisuutta Sunerin piikkiin matkailla yhtiön eri yksiköissä. Ehkä silloin Jessicalla ja Johannalla olisi 
mahdollisuus saada työsuhdeasuntoja jokaisesta Suner-kaupungista.  
 
 
 



 

 

Johanna on taitava, itseoppinut tekoälyohjelmoija. Hän on oman kertomansa mukaan salaa ohjelmoinut 
työpaikkansa myytäviin avustajarobotteihin salaisia käskyjä sekä toimintoja. Yksi niistä on vihata erästä 
narsistimulkeroa. Kaiken tämän hän on luottamuksellisesti kertonut vain Jessicalle. Jessica puolestaan on 
kertonut Johannalle huippusalaisesta pojastaan. Siitä kukaan muu kuin Johanna ei tiedä. He ovat sopineet, 
ettei nämä salaisuudet päätyisi molempien kertomuksiin.  


