
Jessica alkaa kyllästyä vierastyöskentelyyn A-Storessa koska viime aikoina on ollut liian vähän 

varastointi työtehtäviä. Alternativ gruppenin vakioduunarit vievät kaikki työtehtävät. 

Jessican ainoat työtehtävät ovat lukulaitelehteen kirjoittelu. Kun on laittanut pätkän Gumma 

Gummesson kertomuksesta, niin silloin pitää puhtaaksi kirjoittaa ruokareseptejä, jotka ohjaaja 

Andreas Annikasson ja Martin Grimaldi ovat hakeneet jostain netin syövereistä.  

 

Martin Grimaldi on Elliottin serkku, tuuhea vaaleatukkainen pönäkkä miekkonen. Hänellä oli joku aika 

sitten neljä lampaankokoista viihderobottia, joihin Elliott oli aivan hulluna, kunnes robotti toisensa 

jälkeen pimahti. Se oli Elliottille kova paikka, kun on kova robotti-ihminen.  

 

Viime aikoina duunareiden kiinnostus, Ögonblicket Avisen lukulaitelehteä kohtaan on laskenut niin, 

että ainoa uskollinen kirjoittaja on Jessica Stenig, joka kirjoittaa nimimerkillä The JS, ettei sukulaiset 

saisi tietää, että hän julkaisee sepityksiä työpaikalla. Ei siinä mitään mutta hänen mielessänsä yhä 

kummittelee kesätyönaikaiset sepittämiset sekä Mellerudin potkut. Niistä on kulunut moniaita vuosia, 

mutta Jessicalle kyseiset mokat ovat todella kiusallisia, kun vanhemmat ne tuomitsevat jyrkin sanoin. 

Tämän vuoksi hän ei halua isän ja äidin saavan tietää, että töissä hän on toimittajana sekä 

novellikirjailijana aivan kuten silloin lapsena Kristianstadissa.  

Samankaltaisten ongelmien keskellä hän painiskeli Kristianstadissa, kun teki omaa 

koululukulaitelehteä. Kun isä ja äiti olivat saaneet tietää lukulaitelehtihommista, niin silloin he olivat 

suhtautuneet siihen ihan hienosti mutta harmi vaan, kun sitten kesätöissä tapahtui harmillinen lapsus, 

jossa piirteli Ragnhildin siunauksella vaikka mitä soopaa. Sinänsä kesätöissä piirtely ei ollut kovin 

vakavaa, kun oli työkavereiden täysi siunaus mutta kuitenkin sepittely antoi hänestä lapsellisen kuvan. 

Piirustukset olivat ihan jonninjoutavuuksia. Jotenkuten isä ja äiti ymmärtäisi, jos tytär olisi piirrellyt 

luontokuvia.  

Kaiken huippu oli, kun Jessica ärtyi kirjoittelemaan pikkulappusia Mellerudissä. Jos hän ei olisi niin 

tehnyt, niin silloin olisi ehkä saanut vakituisen työpaikan sairaanhoitohallinnosta eikä nyt olisi Daily 

Activityssä. Kuka ties Abrahamkin eläisi ja jotain poloista hyväksikäyttäisi. Näin Jessica ajattelee 

samalla, kun odottaa lukulaitelehtiryhmän tietokoneen käynnistymistä.  

Jälleen hänelle muistui mieleen raskaus. Potkujen aikaan hän hoksasi olevansa raskaana, jolloin tuli 

paniikki, kun abortin teko oli myöhäistä.  

Kesällä 2992 serkun kanssa oli hetken mielijohteesta harrastanut seksiä. Isälle ja äidille hän väitti 

lihoneensa, vaikka äiti epäili tyttären olevan raskaana.  

Maaliskuussa 2993 Jessica valeidentiteetillä synnytti poikalapsen, jonka adoptoi salanimellä, 

muistelee Jessica samalla, kun istuu lukulaitelehtiryhmän tietokoneen ääressä.  

Koneessa on yhä Door XP käyttöjärjestelmä. Jessican kotikoneessa on uusin kymppiversio.  

Hän pohtii, että missähän mahtaa hänen salainen poikansa viilettää tätä nykyään. Hän ei tiedä, että 

tietämättään on pidellyt tätä kädestä.  

 

Tämä tapahtui muutama vuosi sitten Café Sunerin sohvalla. Kyllä Elliottilla ja Erikillä nauru maistoi, 

kun hassu blondi piteli Elonia kädestä.  

Elon Jernstig-Torstensson aloitti Tvåstad Helpossa vuodenvaihteessa 3013–2014. Silloin jätkällä oli 

kullanväriset hammasraudat mutta heti, kun ne poistettiin, niin Jessica alkoi ihastua tähän 

pitkäkasvuiseen nuoreen mieheen. Elon on suurin piirtein samankokoinen kuin Jessica eli selvästi 

näkee, että tämä on sukua. Sitä heistä kumpikaan ei tiedä. Elon on kuullut adoptiovanhemmiltaan, että 

hänen biologinen äitinsä on Sandra Tuppson. Lola ja Carl ovat yrittäneet etsiä Sandraa mutta huonoin 

tuloksin.  

 

Aluksi Elon käytti kahta sukunimeä; Jernstig-Torstensson. Jälkimmäinen on isän sukunimi.  

Kun Lola ja Carl erosivat, niin poika otti adoptioäitinsä sukunimen koska se kuulostaa rautaiselta.  

Joskus Lola muuntaa sukunimensä muotoon Jernbane, vaikka virallisesti on Jernstig.  

Jessica tuntee vetoa Eloniin eikä tiedä, että Elysee on hänen salainen poikansa. Elonkaan ei tiedä, 

että biologinen äiti on työpaikan vekkuli, joka innostuessaan sormillaan haroo ylähuulta ja nenän 

päätä. 



Tuskin Fredrik Lillnysta edes muistaa serkkutytön kanssa käytyä yhdyntää kesällä 2992 eikä tiedä, 

että tämä tuli paksuksi. Fredde on vuosien aikana harrastanut niin paljon seksiä niin, että serkun 

kanssa nussiminen on vain pisara meressä.  

 

Jessica tykkää kovasti myös Erik Borgemyristä, jota hän kutsuu Erckaniksi.  

Elon ja Erik vitsailevat takaisin samalla mitalla, että Elysee ja Erckan ovat taivaassa. He kutsuvat 

Jessicaa Nussikaksi, jolloin Jessie alkaa nauraa kihertää ja sormiaan haroo nenän alusta.  

Kyllä skandinaavit sen verran ymmärtää suomea, että mitä tarkoittaa sana nussi. Jessica on myös 

oppinut kyseisen sanan kaksoisolennoltaan.  

 

Jessica on kyllästynyt A-Store ryhmään koska viime aikoina ainoat työtehtävät ovat olleet 

lukulaitelehteen kirjoittelu. Ihan kiva homma mutta aihe on ennalta määrätty paitsi hänen oma 

jatkokertomuksensa. Kertomus tulee olla vain kaksi sivua pitkä. Hänen pitää kirjoittaa lukulaitteeseen 

ruokareseptejä sekä pääkirjoitus. Kaikki hän kirjoittaa nimimerkillä The JS. 

 

Ryhmässä hän on keskiviikkoisin. Vanhemmille hän on sanonut, että A-Storessa pitää järjestellä 

varastonhyllyjä sekä puhtaaksi sanella. Tavallaan reseptien kirjoittelu onkin puhtaaksi sanelua, joka 

tehdään Publisher Talk saneluohjelmalla. 

 

Aluksi hänen piti myös järjestellä A-Storen varastonhyllyjä, muttei enää, kun sen tekee muut duunarit. 

Nyt hänellä on vaikea kertoa isälle ja äidille, että mitä hän tekee Alternativ gruppenin sisäisessä 

ryhmässä. Kertomusten julkaisemisestä hän ei uskalla kertoa, saati näyttää isälle ja äidille valmista 

lukulaitetta. Ehkä he ilahtuisivat, kun tytöllä on journalistisia lahjoja mutta toisaalta he saattaisivat 

nuhdella, kun kertomus kertoo perheen ja suvun asioista. Todennäköisesti isä ja äiti tunnistaisivat 

itsensä ja sukulaiset, vaikka Jessica on muuttanut kaikki nimet.  

Jatkokertomus on hyvin suosittu, ainakin niin ohjaajat väittävät. Jessica tietää, ettei ohjaajien 

sanomisiin ole luottamista, sillä hehän kohteliaisuuden vuoksi lässyttävät, että kylläpä olet tolkkutyttö, 

ihmeellisen fenomenaalisen hyvä. Jo kouluaikaan pedagogit samalla tavalla lässyttivät niin, ettei 

Jessica oppinut kertotaulua. 

 

Muutaman numeron jälkeen kertomus päättyy, jolloin pitänee aloittaa uuden jatkokertomuksen 

julkaisun, aprikoi Jessica lukulaitelehtitietokoneen ääressä. Ehkä kannattaisi valita Rena vita örngott 

kertomus, kun se kevyesti jatkuu Gumma Gummessonista, ajattelee Jessie.  

 

Kertomus kertoo perheestä nimeltä Fire, jossa Jessica esiintyy nimellä Jennie. Hän sekoittaa fiktiota ja 

faktaa. Fiktiota on se, kun isä työskentelee liittovaltion tullissa ja salakuljettaa viinaa, kunnes joutuu 

vankilaan. Faktaa on kaikki muu, jota perhe ja hän itse on puuhannut kaikki nämä vuodet. Rena vita 

örngott kertomuksessa on vähemmän seksiä ja juuri sen vuoksi hän valitsi tämän kertomuksen. Jos 

hänellä olisi kaikki valta, niin ilman muuta hän julkaisisi Hjärtat fullt av vilja kertomuksen.  

 

Syksyllä 3015 Jessica turhautuneena teki A-Storessa pikkujäynää, kuten esimerkiksi toi kotoa 

puolityhjiä miniviinapulloja, jotka hän vaivihkaa asetti Alternativ gruppenin ulko-oven sisäpuolelle, jotta 

joku saisi ilmaista viinaa. Viinapullot sisälsivät suomalaista Pakarisen Pacardia, jotka oli muutama 

vuosi sitten ostanut Sassnitzin risteilyltä. Muutaman kerran oli maistellut, muttei pitänyt näin kitkerän 

makuisesta viinasta. Hän ei myöskään raskinut kaataa pois, kun silloin olisi ollut alkoholin 

väärinkäyttöä. Hän sai idean lahjoittaa ne Alternativ gruppenille anonyymisti. Harmi vaan, kun ohjaajat 

huomasivat minipullot oven vieressä ja arvasivat niiden asettajan, kun pullot ilmestyivät keskiviikkona. 

Muutaman viikon kuluttua ohjaajat Andreas ja Carlo Karinasson, kuulustelivat Jessicaa, että onko hän 

tuonut viinapulloja ryhmän eteiseen. Jessica yritti kiistää mutta huonoin tuloksin. Ilmeisesti ohjaajat 

olivat jostain nurkan takaa nähneet tai sitten eteisessä on piilokameroita. Jessican oli pakko alkaa 

tihruamaan itkua, jotta ohjaajat näkisivät, että hän pahoitti mielensä. Osittain hän niin tekikin, kun 

muistui mieleen Mellerudin potkut; ensin on hulvattoman hauskaa ja sitten vaarallinen yllätys.  

 



Jessica oletti ohjaajien uskoneen häntä mutta siihen ei kuitenkaan ole täysiä takeita. Ehkä ohjaajat 

olivat uskomaisillaan, jotta tämä sympaattinen nainen tulisi iloiseksi. Andreas ja Carlo tykkäävät 

kovasti hänestä, kun kirjoittaa lukulaitelehteen hyviä juttuja.  

Jessica lupasi pitää ryhmän eteistä silmällä, että kuka on viinatrokari ja kertoisi heti, kun ja jos 

huomaisi syyllisen. Ohjaajat kehuivat häntä. He sanoivat myös, ettei rakennukseen saa tuoda viinaa 

koska monilla duunareilla on erilaiset lääkitykset eli viina ja lääke eivät sovi yhteen.  

 

Tämä viinapullorumba osui huonoon saumaan, sillä Jessica on muutaman vuoden anonut päästä niin 

kutsuttuun Externa platsen sisäiseen ryhmään. Työskentely tavallisessa normaalirajoitteisten 

työpaikassa Daily Activityn ehdoilla. Giovanni oli esittänyt Lotalle ja Carlolle Jessican toiveen päästä 

Externa Platseniin. Nyt vihdoinkin sellainen järjestyi.  

Jessica elätteli toiveita päästä takaisin kaupungintalon informationsservice osastolle mutta toive 

osoittautui turhaksi. Osastolla on tätä nykyään yksi vakituinen sekä vaihtuvia pätkätyöläisiä. Lisäksi 

Lenan pitää tarpeen tullen auttaa informationsservice osastolla. Tämä tieto ahdistaa Jessicaa koska 

silloin 3002 hänhän oli inissyt, ettei kiinteistönhoito kiinnosta. Jos ei olisi inissyt, niin ehkä olisi Olgan 

jälkeen päässyt takaisin eikä Daily Activity rumba olisi alkanut.  

Muutaman kerran vuodessa hän käy tervehtimässä Lenaa. Joka kerta Lena ilahtuu: ”Nyt alkoi 

jämtlantilaisessa kaislikossa kukkia!”  

 

Loppu vuodesta Carlo ja ulkoinen ryhmän Lore ilmoittivat Jessicalle, ettei kaupungintalolla ole vapaita 

paikkoja mutta sen sijaan hän saisi paikan Velandan Skientologikirkon second-handista. Syyksi 

kaupungintalon työpulaan miehet kertoivat kunnan suunnitelmat hankkia enemmän toimistorobotteja.  

Jessica oli epäileväinen koska second-handmyymälän omistajahan on skientologikirkko eli 

eräänlainen lahko ja pelkäsi jos häntä alettaisiin käännyttää. Tämän hän kertoi ohjaajille, jotka 

vastasivat vähättelevästi, ettei siellä ketään käännytetä, sillä paikkahan on second-handmyymälä, eikä 

mikään kirkko. Siellä hänen tehtäviinsä tulisi lajitella lukulaitteita sekä perinteisiä kirjoja.  

Jessie lupasi edes kokeilla, sillä hänellä on yhä tuoreessa muistissa, kuinka oli kieltäytynyt tarjotuista 

työtehtävistä tukkuvarastolla sekä Map Companyssa. Hän ajatteli, että mieluummin olisi saanut 

kieltäytyä uusista tehtävistä vuonna 3002, kuten Lena kehotti tehdä. Kyllä häntä kiinnostaisi tämä 

second-hand juttu. Silloin voisi ilmoittaa isälle ja äidille, että nyt siellä olisi paljon mielenkiintoista 

kamaa, ajatteli hän samalla, kun nyökkäsi hyväksyvästi.  

 

Hän kävi Carlon ja Loren kanssa tutustumiskäynnillä second-handissa. Sinne on melkoinen ajomatka 

mutta onneksi on auto. Muilla duunareilla ei ole ajokorttia eli heille on vaikeampi saada externa 

platsen paikkoja, kun joka paikkaan ei mene bussit.  

 

Carlo ja Lore yrittivät hankkia myös Elliottille Externa platsen paikkaa leikkikoulun keittiöön, muttei siitä 

mitään tullut, kun työ olisi ollut Kobergissa asti eikä jätkä jaksanut mennä bussilla. Elliott on kateellinen 

Jessicalle, kun tällä on ajokortti mutta joskus, kun hän on blondin kyydissä ja tämä sattuu tekemään 

jonkin pienen huolimattomuusvirheen, niin heti alkaa kiukutella, että joskus toivoisi, ettei Jessicalla olisi 

ajokorttia. Tämä tuntuu Jessicasta tosi pahalta, kun oli vaikea saada ajokorttia ja toiseksi jätkä 

kuitenkin pummaa kyytejä sinne tänne.  

 

Heti kun Jessica oli kuullut, että Lore on saman ikäinen kuin hän itse, niin silloin hän tunsi, kuinka 

munasolu alkoi aktivoitua mutta päätti pitää päänsä kylmänä, ettei ihastuisi, sillä Lore on eräänlainen 

esimies, pomon ja ohjaajan sekasikiö, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella. Oikeastaan Lore on 

rupsahtanut ja sen vuoksi ulkonäön perusteella äijään ei hevillä ihastu. Jessica itse ei ainakaan vielä 

ole rupsahtanut. Hänellä on erittäin kauniit kasvot.  

 

Second-handissa heidät otti vastaan ruipelomainen vaaleapitkäsiilitukkainen Carlo Andersén.  

Jessica ajatteli itse mielessään, että hassua, kun kaikki näkyy olevan Carloja; c:llä ja k:lla. Näköjään 

2960-luvulla Tvåstadin alueella Carlo-nimet ovat olleet suursuosiossa, ajatteli hän.  

 



Second-handin Carlo on työntekijöiden esimies. Suurin osa on pätkätyöläisiä, jotka tulevat Work 

Officen kautta, ettei työttömyyskorvaus menisi. Jos Jessica ei olisi suostunut Daily Activityyn, niin ehkä 

olisi päätynyt tänne second-handiin.  

 

Andersén esitteli kirja- ja lukulaiteosaston, jonne Jessicankin pitää tuoda kirjoja ja lukulaitteita 

varastosta, jossa ensin ne pitää lajitella aihepiirittäin. Lukulaitteet ja kirjat ensin tulee varaston 

eteiseen, jota kutsutaan suluksi.  

Hän kertoi myös, että lukulaitepuolella työskentelee nuorimies Sam, jonka sukunimeä Jessie ei 

koskaan saanut tietää, sillä ihmisiä kutsutaan etunimiltä. Tutustumiskäynnin aikana Sam oli vapaalla.  

 

Jessican aloitettuaan tässä uudessa työpaikassa ja oli tavannut Samin, niin silloin hän tunsi jälleen 

munasolun aktivoituvan, kun jätkä on pantavan komea skandiuros; vaaleasiilitukkainen, 

hintelänoloinen nuorimies. Sam on hyvin hiljainen ja ujo eikä uskalla astua edes muurahaisten päälle, 

joita on paljon varaston lattioilla. Jessica kuuli kahvitauolla myymäläpäällikkö-skientologipastorilta, että 

kun Sam aloitti second-handissa niin silloin tämä on ollut pelokas kuin pupujussi.  

Skientologipastori-myymäläpäällikkö Samantha Alexandersson on tasapaksu vanhahko nainen.  

 

Second-handissa on useita voluntaari työläisiä, joista yksi on hyvin lihava Berit Lind, jonka työtehtäviin 

kuuluu USB-kalikoiden sekä muiden äänitteiden ja leffojen lajittelu ja hinnoittelu. Hänen työpisteensä 

on keskellä varastoa, lukulaiteosaston vieressä. Viivakoodihintalapuissa lukeekin Media Read Device.  

 

Beritin ulkonäöstä Jessicalle tulee mieleen Ragnhild Lilja, kun molemmat ovat läskejä. Tietenkään hän 

ei tätä sano ääneen. Berit taitaa olla lihavampi kuin Ragnhild, ajattelee Jessica.  

Myöhemmin Jessica kuuli, että Berit on eläkkeellä oleva poliisi. Hänelle tuli mieleen tuttu isorintainen 

kriminaalikyttä.  Myös Beritillä on melkoiset daisarit, ajatteli Jessica samalla, kun lajitteli lukulaitteita, 

joita on isot pinot varaston pöydällä. Sam on aivan liian laiska lajittelemaan eikä raski heittää 

rikkinäisiä tai kuluneita lukulaitteita kierrätykseen. Hän enimmäkseen lueskelee lukulaite- ja 

kirjapinojen takana.  

 

Jessica aloitti Skientologikirkon Second-handissa talvella 3016. Ulkoinen ryhmä on Daily Activityn 

ehdoilla ja saa tismalleen samat tulot kuin varsinaisessa Daily Activityssä. Jessica alkoi kutsua 

tavallista Daily Activity ryhmää sisäiseksi ryhmäksi.  

Hänestä on mukava saada vaihtelua ja ennen kaikkea ei tarvitse katsella flirttiperseen pärstää. 

Tiistaisin ja torstaisin hän työskentelee Tvåstad Helpossa. Tiistaisin on pakko kituuttaa itseään ja 

tavata flirttiperseen mutta toisaalta päivä on mukava työpäivä, jolloin hän käy Bjarnen kanssa 

kaupassa. Torstaina flirttiperse on vapaalla ja se tuntuu hänestä ihanalta, kun ruokatunnilla kahvilassa 

saa olla kanana tunkiolla, kuten hän itse mielessään ajattelee.  

 

Alternativ Gruppenissa hän on kuukauden viimeisellä keskiviikkona koska lukulaitelehti pitää saada 

julkaisukuntoon. Harmi kun lukulaitelehti näyttää olevan vain Jessican harteilla. Hänestä on tullut 

epävirallinen päätoimittaja.  

Aluksi Elgar-Maxim piti kolumnia, jossa kirjoitti yleissivistävää asiaa, kuten esimerkiksi luottamuksesta 

sekä vaikeudesta olla Elgar, kun jossain Meksikossa joku kaima oli erehdyksissä poiminut yksityisestä 

omenapuutarhasta omenia, jolloin valvontakamerat paljastivat omenavarkaan. Omppuvaras 

karkotettiin alueelta. Tästä Jessica sekä moni muukin on vitsaillut Elftonssonille.   

Heti kun Jessie oli lukenut lukulaitelehdestä Elgar-Maximin kirjoituksen, niin silloin häntä alkoi huvittaa; 

ehdottomasti Elftonssonin parhain kolumni, kun muut jutut ovat kuivia ja pitkästyttäviä, joissa jätkä 

kuvailee taiteellisesti haavanlehden värinöitä. 

 

Vuonna 3016 Jessican talossa aloitettiin ulkoinen remontti. Ulkoseinä rapattiin uudelleen ja maalattiin 

valkoiseksi. Aikaisemmin talo oli vaalean harmaa. Talon omistaa Novaraxa Tvåstad hus1.  

 



 

Jessica ei enää ole saanut valituksia naapureilta tai paremminkin sanoen naapurilta, sillä 3000-luvun 

alussa ainoa valitus tuli yksityiskyttä Magnumilta.  

Enää hän ei örise mutta joskus saattaa kiroilla kun, pelaa nettipeli Song Hitsiä, jossa pitää arvata 

kappaleiden nimiä ja esittäjiä. On vaikea muistaa ja tietää kappaleiden nimiä, vaikka suurin osa ovat 

tämän hetken hittejä.   

Ihan muutaman kerran Magnum on käynyt soittamassa ovikelloa koska pelaaminen tapahtuu yleensä 

myöhään illalla. Totta kai Jessica yrittää kiroilla hiljaa itse mielessään, ettei herra Johansson kuulisi ja 

levittäisi valitusviruksia. Magnum ei enää jaksa valittaa, kun siitä ei ole mitään hyötyä. Näin hän itse 

kertoi Jessicalle tekstiviestitse, kun tämä oli valittanut naapurinsa kovaäänisestä musiikin 

soittamisesta. Jessica ei käsitä sitä, että miksi jotkut hankkivat kerrostaloissa mahtavia 

äänentoistolaitteita; pieni asunto ohuine seinineen.  

Jessica etsi Enirosta naapurinsa puhelinnumeron koska tämä ei koskaan avaa ovea, kun hän soittaa 

ovikelloa. Muutaman kerran hän on avannut oven ilmi vihaisena, vaikka itse oli syypää ovikellon 

soittoon. Silloin Magnum oli punainen kuin kiukkuinen sika niin, että läskit ihan korostuivat.  

Tekstiviestitse hänen kanssansa on helpompi viestitellä. 

Nyt kun Jessica oli valittanut musiikin soittamisesta, niin silloin Magnum huomautti, kuinka työläs tämä 

onkaan. Myöhemmin hän rauhoittui ja seuraavana juhlapyhänä ilmoitti kuin isot miehet tekstiviestitse, 

että lauantai-illalla tulee kavereita kylään ja musiikki on isolla noin kello yhdeksään illalla. Jessica kiitti 

tiedosta, kun sai ennakkovaroituksen. Lauantai-iltaisin hän itse käy Vingvägenillä kylpemässä niin, 

ettei musiikki häiritse.  

 

Silloin tällöin Magnum yöpyy pastori Mark Nerbon antikvariaatissa, Onsjössä. Yöpymisen syynä ei 

suinkaan ole blondinaapuri vaan hänen työnsä. Yksityisetsivänä tulee yöpyä eri paikoissa, etteivät 

konnat löytäisi kotiosoitetta.   

 

Keväällä 3016 alkoi talon ulkoseinäsaneeraus. Työ kesti koko kesän niin, ettei päässyt parvekkeelle. 

Parvekkeetkin hiottiin ja maalattiin uuteen uskoon. Talon ympärillä oli metalliset rakennustellingit. 

Augustin puolivälissä työ vihdoinkin valmistui ja tellingit purettiin mutta kesäkin alkoi olla ohi niin, ettei 

parvekkeella pystynyt ottaa aurinkoa. 

 

Alkukesästä Eurobon keskustassa esiintyi jämtlantilainen parivaljakko Emma Slättsen ja Petra 

Sandsen, joista Emma laulaa nasaaliäänellä, josta on tullut tämän tavaramerkki.  

Heidän tunnetuin kappaleensa on korvamatoa aiheuttava Skinnbollen, jossa nahkapallo pyörii 

takaisin. Kappaleen Emma laulaa monella eurooppalaisella kielellä, myös suomeksi. Emmasta on 

tullut nahkapallojen äänenkannattaja.  

Stenigit kävivät kuuntelemassa tätä ilmaiskonserttia, kun heitä huvittavasti kiehtoo kyseinen 

parivaljakko. Eivät suorastaan fanita vaan muuten vaan pitävät heistä, kun ovat Jämtlandista.  

Kun Jessica kävi toisella luokalla, niin silloin sama parivaljakko esiintyi Euroboskolanin liikuntasalissa. 

Silloin pikku Jessie näki ensimmäisen kerran sähkömandoliinin, jota Emma soitti ja vinkuen lauloi 

valtavasta jäniksestä.  

 

Alkukesällä oli myös Jane-Bettinan ja Olof-Carlin tyttären konfirmaatiojuhla Tunhemin kirkossa. 

Emelie muistuttaa melkoisesti äitiään. Irossa on paljon Felix-vainaan ulkonäköä. Leskirouva Astrid 

sinnittelee omakotitalossaan Kobergin perällä Callevägenillä. Hänellä on ihanan rauhallista, kun 

omassa käytössä on kokonainen villa.  

 

Kesällä Jessica kävi jälleen Sassnitzin risteilyllä. Tällä kertaa hän varasi matkan matkatoimisto 

Reseväckanin kautta, kun Onnibus perui viime kesällä risteilyn matkustajapulan takia. Reseväckanilla 

on halvempia matkoja. Molemmilla matkatoimistoilla on turistibusseja mutta myös hoitavat juna-

katamaraanimatkoja.  

 



Kesällä Anders ja Annki vaihtoivat asuntovaunun pieneen matkailuautoon koska sellaisella on 

helpompi liikkua kaupunkien keskustoissa. Asuntoauto on merkkiä Fiat 3000.  

Jälkikäteen huomattiin, että yösijoja on vain kahdelle henkilölle eli Jessica ei oikein mahdu mukaan. 

Se on harmi, sillä hänen läskirumbansakin on historiaa eli olisi voinut leikiten nukkua läskisillään.  

Hän joutuu olemaan talovahtina, sillä välin kun isä ja äiti matkailevat. 

 

Joka Juni Yana-Martina ja Josef käyvät Sölvesborgin perinteisillä rockfestareilla, joka on tätä nykyään 

nimellä Skandinavian Rock. Nyt kun Anders vaihtoi asuntovaunun asuntoautoon, niin heidän on 

helpompi matkailla, kun ei tarvitse vetää samperin kärryä, kuten Yana-Martina tapaa vitsailla.  

 

Silloin tällöin myös Minette Gahn tapaa käydä veljentyttären kanssa Sölvesborgin rockfestareilla. 

Yonna Gahn on monesti nähnyt Net-Galleryssa Jessican nimen eikä osaa aavistaakaan, että tämän 

isä kusetti häntä 2980-luvun alussa. Yhden kerran Yonna on nähnyt Jessican ja se tapahtui kesällä 

2980 Kristianstadin Roma Zoo eläinkaupassa, kun tämä oli isän kanssa ostamassa kania. Tietenkään 

Yonna ei tunnista Jessicaa koska tämän ulkonäkö on melkoisesti muuttunut eikä edes tiennyt tämän 

nimeä. Silloinhan Jessie oli vasta kymmenvuotias ja nyt 46. 

 

Syksyllä 3016 tavarataloketju Andersson meni konkurssiin ja näin tavaratalot poistuivat katukuvasta. 

Kauan sitten Anderssonin tavarataloissa oli halpaa. Pikkuhiljaa hinnat kohosivat pilviin. Tyypillinen 

Anderssonin hinta päättyy yhdeksään, jota kutsutaan Anderssonin hinnoiksi. Tavarataloja on 

Skandinaviassa sekä Keski-Euroopassa.  

 

Augustin puolivälissä Sofia Erikssonin puistossa avattiin erikoinen teemaleikkikenttä Kummel, joka on 

ylistys 2990-luvun samannimiselle komediasarjalle, joka pyöri skandinaavisella TV2:lla. Leikkikentän 

nimeen ei kelpuutettu show’n koko nimeä koska siinähän esiintyy sana Shit. Avajaisissa esiintyi 

Kummel Shit Show ryhmä, johon kuuluu muun muassa Herman Silve Tim Prassel, Herman Hela sekä 

Olle Mellansson, joista Herman Silve on kaappimiehiä.  

 

Anders Stenig ei erityisemmin pidä kyseisestä tv-sarjasta koska siinä on pilkattu jämtlantilaisia. Tämän 

vuoksi hän on päättänyt boikotoida Kummel Shit Showta sekä heidän muita esityksiään.  

 

Jessica, Nisse, Elliott sekä Minea katsoivat leikkikentän avajaisia. Keskellä leikkikenttää on valtava 

kiviröykkiö, johon on tehty onkaloita, jotta lapsukaisilla olisi lystiä.  

Muutaman päivän kuluttua avajaisista huomattiin, että kiviröykkiön onkaloon joku spurgu oli vääntänyt 

ihmispaskan, jolloin kunta asensi puistoon useita valvontakameroita.  

 

Vuoden aikana ympäri Tvåstadia alkoi useita rakennusprojekteja, kun asunnoista alkaa olla pulaa.  

Vielä sähköautonvalmistaja NEVE ei ole saanut tuotantoa käyntiin mutta silti kaupunkiin muuttaa 

paljon asukkaita.  

 

Joka ilta Jessica ja Johanna viestittelevät Net-Gallery Messengerissä. Heistä on tullut hyviä 

nettikavereita, jopa läheisempiä kuin mystinen CP-Hallstahammar. Johanna on kertonut, että hänen 

anonyyminettikaverinsa on joku TASS. Naiset eivät tiedä, että CP-Hallstahammar ja TASS ovat myös 

nettikavereita ja tapaavat ahkerasti warettaa.  

Jessica kuuli Johannalta, että myös tämä on aloittanut ulkoisessa ryhmässä ja työpaikka on myös 

skientologien second-hand. Johanna kertoi myös, että siellä voluntaarina on vanharikoskyttä, joka 

kuulusteli syksyllä 3000. Jännä yhteen sattuma, kun molemmat naiset ovat estäneet saman 

turvallisuus- ja vartiointiyrityksen sähköpostiliikennettä.  

 

Septemberin lopulla Jessica vanhempien kanssa kävivät Lysekilissä Yana-Martinan luona 

veneajelulla, sillä Yana-Martina ja Josef on vastikään ostanut pienhuvijahdin. Vene on Lysekilin 

venemarinassa.  

 



Veneajelun lopussa Jessican takkipuhelimen akku väsähti, kun takkipuhelimen multimediakamera oli 

koko ajan valmiustilassa. Akkua ei enää pysty ladata. Tietenkin Jessicaa harmittaa, kun muuten niin 

hieno takkipuhelin pimahti. Takkipuhelin on merkkiä LG Kim Un, ehkä liiankin hieno niin, ettei akku 

kestä takkipuhelimen kaikkia toimintoja. Taitaa laitteessa olla jokin bugi.  

 

Nyt kun takkipuhelin pimeni, niin Jessica stressaantui, jos Elliott lähettäisi viestin, johon ei pysty 

vastata, jolloin olisi Brexit-vaara, tuskaili hän. Onneksi näin ei käynyt eikä Örjansson lähettänytkään 

viestejä eli ilmeisesti jätkällä oli muuta puuhaa. Mahdollinen viesti olisi todennäköisesti ollut 

kyytipyyntö jonnekin.  

 

Seuraavana päivänä Jessica kävi ostamassa uuden takkipuhelimen Gigantista. Uusi takkipuhelin on 

merkkiä Huawei JTNA, joka on melkein yhtä hieno kuin LG mutta vähemmän hienouksia. Huawei on 

yhä kiinalaisomistuksessa ja siitä on tullut hyvin suosittu ympäri maailman, jopa voittaa iPhonen 

takkipuhelimet. Muinaisen Trumpin väitteet kiinalaisten vakoilusta on osoittautunut pötypuheeksi.  

 

Töissä Jessica huomasi, että myös Nissen takkipuhelin on Huawei ja kiihottui valtavasti. Olisi jännä 

tietää minkä merkkinen takkipuhelin mahtaa olla Nisse ykkösellä, ajattelee Jessica. Sitä hän ei uskalla 

kysyä, kun pelkää Brexitiä.  

Samoihin aikoihin myös Johanna osti uuden takkipuhelimen, joka on merkkiä LG Luxus.  

 

Jouluna Yana-Martina ja Josef esittelivät Andersille, Annkille ja Jessicalle heidän itse pantuansa 

väkiolutta, jonka he ovat nimenneet Summer Ale Stenbrew. Tämän Yana-Martina on printannut 

olutpullojen etiketteihin ihan vaan huvin vuoksi. Ehkä hän voisi perustaa olutmyymälän mutta 

sellaiseen ei aika riittäisi, sillä hän ja Josef yhä käyvät töissä.  

 

Jessicastakin olut maistui hyvältä, vaikkei tavallisesti pidä oluista. Oluessa on 7,5 % alkoholia. Jessica 

vatuloi itse mielessään, jos alkaisi päivittäin litkiä pikkusiskon olutta niin, ettei sitten tarvitsisi kuskata 

Elliottia sinne tänne. Huonona puolena olisi alkoholisoitumisen vaara ja sitten maksa poksahtaisi, 

ajatteli hän. 

 

Talvella 3017 Älvåsvägen joutui suurremonttiin, kun uusittiin kunnallistekniikka. Koko tie revittiin auki 

niin, että joutui suurimman osan vuodesta ajaa sivukatujen kautta. Tien varteen tulee pyörätie, joka 

alkaa Vänersborgsvägeniltä ja päättyy jäähallille.  

 

Marsin alussa, eräänä myöhäisenä lauantai-iltana, kun Jessica oli tulossa Vingvägeniltä, niin silloin 

hän päätti käydä Choice housen pysäköintialueella, vaikka kyseinen halpahalli oli suljettu siltä 

päivältä. Syy päähänpistolle on se, kun Jessicaa ärsyttää kovasti kauppojen ulko-ovien edustoilla 

istuvat somalikerjäläiset. Tästä hän on monesti keskustellut Johannan kanssa netissä. Myös 

Johannaa raivostuttaa pahvimuki kädessä istuvat kerjäläiset.  

 

Myöhään illalla Jessica päätti käydä siirtämässä painavan kukkaruukun lähemmäksi kaupan ovea, 

niin, ettei seuravana päivänä kerjäläinen mahtuisi istumaan oven viereen. Päiväsaikaan hän ei 

tietenkään ilkeä alkaa tappelemaan kerjäläisten kanssa. Ajatella, jos joku tuttava tai sukulainen sattuisi 

juuri silloin olemaan lähettyvillä, ajattelee Jessica.  

Joskus hän mukamas vahingossa astuu heidän pahvimukinsa päälle sanoen: ”Mogadishu, 

Mogadishu!” tarkoittaen, että kerjäläinen menisi sinne. Yleensä kerjäläiset mumisevat jotain ja joskus 

hokevat samaa ja nauravat. Jessie toivoisi, jos osaisi Somalian kieltä, jolloin kehottaisi mennä 

Mogadishuun kerjäämään.  

Jessica ja Johanna eivät ole ainoat eurooppalaiset, joita ärsyttää nämä kerjäläiset. Moni toivoo, että 

federaatio kieltäisi kerjäämisen mutta se vaikuttaa olevan pelkkää toiveajattelua. Jos tosissaan 

haluaisi kieltää kerjäämisen, niin silloin voisi äänestää äärioikeistoa. Ainakaan Jessica ja Johanna 

eivät sitä tee koska Basic Europeans puolue on myös Global Unionia vastaan. Kaksoisolennot 

inhoavat myös äärioikeistoa sekä äärivasemmistoa. Molemmat ääripäät ovat Global Unionia vastaan. 



Äärivasemmisto on myös kerjäämiskieltoa vastaan eli sen vuoksi vallassa oleva Workers Party ei 

uskalla säätää kerjäämistä kieltävää lakia. Jos näin tehtäisiin, niin silloin The Left Party kaataisi 

hallituksen, koska puolue toimii tukipuolueena. Workers Party on tullut riippuvaiseksi tukipuolueista, 

ettei äärioikeistolainen Basic Europeans saisi valtaa.  

 

Skandinavian senaatissa on hallitusvastuussa citykeskustapuolue, joka haluaisi kieltää kerjäämisen, 

muttei uskalla, kun oppositiossa oleva Workers Party muuten alkaisi hyppiä silmille. Puolue saisi tukea 

äärioikeistolaiselta Sannskandinaver puolueelta. Citykeskusta ei halua riitaantua Workers Partyn 

kanssa koska puolue pyrkii aina olemaan hallituksessa. Kun Workers Party nousisi hallitusvastuuseen, 

niin silloin citykeskusta pyrkii tukipuolueeksi.  

 

Monia huolestuttaa, kun oikeistopopulistit vaativat Euroopan rajojen sulkemista, Global Unionista 

eroamista sekä euroa takaisin koko Eurooppaan. Tämä olisi vaikeaa koska Eurooppa ja Afrikka on 

sidottu yhteen yhteisvaluutalla. Jos lakkautettaisiin global valuutta, niin silloin alkaisi melkoinen 

finanssirumba, joka pahimmassa tapauksessa aiheuttaisi maailman laajuisen laman. Lamahan ruokkii 

äärioikeistoa.  

 

Vuoden 3014 vaaleissa citykeskusta voitti täpärästi Skandinaviassa. Toiseksi tuli oikeistopopulistinen 

Sannskandinaver, jonka johdossa on kaikki nämä vuodet istunut lihavahko Tina Klang, jolla on 

jatkuvasti Liverpool jalkapalloseuran kaulaliinahartioillaan ja suupielessä roikkuu paksu sikari.  

Tina Klangista tuli Skandinavian ulkosenaattori. Heti vaalien jälkeen hän teki takin kääntö tempun 

uusnatsien kauhuksi. Hänen oli pakko ottaa asiat maltillisemmin, kun citykeskusta kehotti käyttäytyä 

rauhallisesti tai muuten hän ei saisi ulkosenaattorin virkaa.   

Oppositiossa ollessa Tina tapasi kiihkoilla ja räksyttää hallituspuolueille mutta nyt hän itse saa 

vastaanottaa opposition sekä oman puolueen propellipäiden räksytykset.  

Sannskandinaver puolueen natsisiipi alkoi vaatia puoluejohtajan eroa. Myös Tina on vittuuntunut 

puolueensa propellipäiden rasistisiin lausuntoihin, muttei sille mahda mitään.  

 

Liittovaltiotasolla Workers Party on riippuvainen tukipuolueista The Left Party ja The Greens. 

Äärioikealla räksyttää äärioikeistolainen Basic Europeans.   

Kesäkuussa 3017 Basic Europeans puolue vaihtoi puheenjohtajaa puoluekokouksen yhteydessä. 

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ohuttukkainen John Cold, joka on saanut paljon syytteitä rasistisista 

vihakirjoituksista. Puolueen maltillinen siipi inhoaa mulkeroa.   

Heti puoluejohtajan valinnan jälkeen puolue repesi kahtia, jolloin maltilliset eli Bror Ferro mieliset 

perustivat uuden Better Future puolueen, johon siirtyi kaikki, jotka inhoavat John Coldia. Kaksi heistä 

ovat Bror Ferro ja John Janisto.  

 

Mikä hassuinta, Euroopan presidentti on vuodesta 3011 ollut Sakke Janisto, muttei ole sukua Johnille 

sekä he molemmat kuuluvat eri puolueisiin; Sakke edustaa Coalitions Partya.  

Presidentin virkaan päästyään tulee luopua puoluekirjoista.  

 

Uusnatsit alkoivat ilkkua Better Future puolueen kannattajille ja sen poliitikoille.  

Basic European puoluesihteeriksi tuli hymisevä äärioikeistolainen Laura Joke, joka tähtää seuraavaksi 

presidentiksi. Presidentinvaalit pidetään tammikuussa 3018. Tuskin kukaan selväjärkinen äänestäisi 

hymisevää Lauraa. Ehkä hän saa joitakin protestiääniä. Lisäksi Laura on kuin perinteisten 

blondivitsien blondi, joka luulee mikrofonia dildoksi sekä plagioi gradujaan.  

 

Euroopan pääministeri on Joanna Whisper, joka vaalikauden alussa ihan solkenaan hoki, että jokaista 

asiaa pitää vatuloida niin, että monia alkoi ärsyttää. Hän tapaa myös vatuloida Euroopan sosiaali- ja 

terveysreformin päätökseen niin, että oppositiota ja kansaa alkoi todella vituttaa.  

Lisäksi pääministerin sukulaiset omistavat kaivosyhtiöiden osakkeita eli jatkuvasti on epäselvyyksiä, 

että onko hän jäävi pääministerin virkaan. Joanna Whisper on äksyillyt julkisenpalvelun mediayhtiö 

EBU:lle, ettei pääministerin toimia pidä tutkia.    



Jessica pysäköi autonsa Choice housen kulman taakse ja juoksi ulko-ovelle siirtämään suuren 

kukkaruukun, jossa on kanervia. Satoi räntää. Oli kylmä ja pimeä. Häntä vilutti ja nukutti, kun 

Vingvägenillä oli katsonut jämtlantilaisia tv-kanavia. Tavallisesti hän menee kotiin suorinta tietä mutta 

nyt päätti hetken mielijohteesta vaikeuttaa kerjäläisten istumapaikkaa ulko-oven edustalla. 

Pysäköintialue oli autio. Ainoastaan nurkan takana on joku auto, jossa oli ihmisiä. Hän huomasi, että 

he ovat maahanmuuttajia ja epäili, että ehkä hämäräpuuhissa, ehkä kauppaamassa huumeita. 

Tietenkään hän ei alkanut leikkimään poliisia sillä mulkerot voivat olla aseistettuja. Hän peruutti, jotta 

näkisi paremmin nurkan taakse. Sitten yhtäkkiä auto lähti rullaamaan eteenpäin samalla, kun hän 

katsoi oikeanpuoleisesta sivuikkunasta. Auto törmäsi hiljaisella vauhdilla katoksen betonipilariin. 

Jostain syystä tutkajarru ei toiminut, ilmeisesti siksi, kun hänellä oli jalka kaasupolkimella ja auto oli 

manuaaliohjauksella.  Törmäys oli sen verran raju, että oikeanpuoleinen etupuskuri murtui ja moottori 

sammui, kun turvamekanismi katkaisi biokaasun syötön. Hän yritti käynnistää uudelleen mutta se ei 

käynnistynyt. Usean käynnistysyrityksen jälkeen akku alkoi heikentyä. Hän sammutti autoradion ja 

puhaltimet mutta auto ei vaan käynnistynyt. Hän hätääntyi, kun ei tiedä mikä kumma meni autoon, kun 

se ei enää käynnisty ja miten tämän selittäisi isälle, että on tällaisessa paikassa tällaiseen aikaan. 

Ulkona on pimeää ja kylmää sekä nurkan takana epäiltyjä konnia.  

Hän pohti kuumeisesti, että miten selittäisi olinpaikan. Pakkohan on soittaa isälle, ei tännekään voi 

autoa jättää koska Eurobo on noin lähellä, ajatteli Jessica.  

Hän keksi hyvän selityksen, että olisi ollut tarkistamassa aukioloaikoja. Muutakaan järkiselitystä ei 

keksinyt. Kerjäläisten istumapaikan kukkaruukulla estäminen olisi tietenkin arka-aihe, sillä silloinhan 

vanhemmille tulisi mieleen pikkutytön aikaiset kolttoset sekä epäilisi häntä natsiksi.  

Itse asiassa tämä onkin niitä pikkutyttöjen hommia, oman pään mukaan tekemisiä, ihan turhia 

älynväläyksiä, joista joka kerta on seurannut enemmän tai vähemmän harmia.  

Hän soitti vapisevin sormin isälle, jotta tämä tulisi hinaamaan auton Vingvägenille.  

 

Puhelimessa sekä isän saavuttua paikalle hän änkytti, että oli tarkistamassa kaupan aukioloaikoja, kun 

nettisivut latautuivat hitaasti. Hän sepitti, että kun oli istuutunut autoon, niin silloin auto lähti liukumaan 

päin pilaria. Totta kai isukki epäili selitystä mutta muutakaan vaihtoehtoa ei ollut, kuin uskoa. Hän tuli 

niin pian kuin mahdollista ja hinasi tyttären auton Vingvägenille, ennen kuin vartijat tai poliisipartio 

sattuisivat paikalle. Onneksi ei ollut pitkä matka, rauhallinen liikenne eikä hän ollut ehtinyt ottaa 

yömyssyä. Entä, jos hän olisi ehtinyt ottaa snapsin, ajatteli Anders.  

 

Anders kiinnitti tyttären autoon hinausköyden ja käski tämän istua ratin takana ja tarvittaessa jarrutella.  

Kun he lähtivät hinaamaan, niin Eurobon suunnalla näkyi laserkiväärien ja lasermiekkojen valoja. 

Vingvägenille päästyään Annki ihmetteli tyttären yhtäkkistä päähänpistoa katsoa aukioloaikoja, jotka 

olisi helpommin nähnyt netistä. Jessie jälleen kerran sepitti, että nettisivut olivat alhaalla. Hän ei voi 

kertoa vanhemmilleen, että oli siirtänyt kukkaruukkua, jotta vaikeuttaisi kerjäläisen istumista oven 

suussa. Tästä hän ei kykene kertoa kenellekään, ei edes Elliottille.  

Ainoa, jolle hän kertoi koko jutun, on tietenkin Johanna Kivinen. Myös Johanna saa helposti 

samanlaisia päähänpistoja ja on saanutkin. Hän kertoi, että äskettäin oli törmännyt Lidl Marketin 

pilariin. Nämä molemmat kaksoisolennot ovat toisilleen varaventtiilejä. Joissakin asioissa Johanna on 

tuhdimpi kuin Jessica mutta toisaalta toisin päin.  

 

Kun myöhemmin Jessica sanoi Elliottille, että aukioloaikoja katsoessaan oli vahingossa törmännyt 

Choice Housen pilariin, niin silloin tämä puisteli päätään ja sanoi: ”En ymmärrä mitään!” 

Hänen oli pakko kertoa Elliottille tapahtuneesta, ettei tämä keksisi menoja lähipäiviksi, sillä jälleen 

auton pitää viedä vauriokorjaamolle. Tällä kertaa Jessica joutuu pulittaa omasta pussistaan.  

 

Kun Minette oli kuullut tapahtuneesta, niin silloin tämä totesi, että Jessie olisi voinut soittaa isän sijasta 

hänelle, jolloin olisi tullut hinaamaan. Sinä viikonloppuna hän oli Tvåstadissa.  

Se on ihan totta, ajatteli Jessica, muttei tietenkään kehdannut vaivata kaveria. Toisaalta Minettelle 

soitto olisi ollut hyvä, sillä silloin isukki ei olisi saanut tietää törmäyspaikkaa. Ehkä hän olisi voinut 

väittää törmänneensä kotiparkkipaikan betonikaiteeseen, ajatteli Jessica.  



Heti maanantaina Jessica vei isän kanssa auton tutulle vauriokorjaamolle. Siellä auto on ollut 

korjattavana viime vuosina, suurin piirtein sanoihin aikoihin. Aikaisemmin kolarin syy ei ollut Jessican 

vaan muiden autoilijoiden mutta tällä kertaa syy on yksinomaan hänen. Onneksi hänellä on tarpeeksi 

suuret bonukset niin, ettei tullut liian kalliiksi sillä Daily Activity duunareilla on yhteiskunnan 

alhaisemmat liksat. Hän päätti yrittää ottaa rauhallisesti auton kanssa. Myös pitää päänsä kylmänä 

kauppoihin mentäessä, ettei kerjäläisten näkeminen aiheuttaisi raivokohtausta. Sukulaisia saattaa olla 

kauppojen lähettyvillä, jolloin kerjäläisviha leviäisi kulovalkean lailla vanhemmille. 

Hän myös päätti yrittää ottaa iisisti kaupungilla heti, kun näkee S-L Safetyn vartijateknikoita. Olisi tosi 

noloa, jos hänet pidätettäisiin häiriköinnistä tai sitten isä ja äiti sattuisivat juuri silloin olemaan 

väenvilinässä ja näkisi keskisormen vilauttelun. Silloin Vingvägenillä olisi hirveä sota. Todennäköisesti 

vanhemmat rauhallisesti kysyisivät, että miksi hän käyttäytyi tuolla tavoin, niin silloin aivan varmasti 

Jessica kiihtyisi ja alkaisi reuhaten kiistää. Sotahan siitä syntyisi. Sellainen on Jessica Stenig. Töissä 

ja työkavereiden parissa hän sentään on asiallinen. Kyllä työpaikallakin hän silloin tällöin tekee outoja.  

 

Kaikkein kiusallisinta olisi, jos autosta käsin keskisormen näyttö, jolloin S-L Safetyn gorillat lähtisivät 

hänen peräänsä ja sitten paniikissa kolaroisi. Silloin turva- ja vartiointiyritys saisi selville hänen 

henkilöllisyytensä ja pahimmassa tapauksessa asia menisi isorintaisen rikoskytän tietoisuuteen, kuten 

Jessica tapaa usein itse mielessään ajatella.  Autosta käsin hän vilauttelee keskisormea ainoastaan 

silloin, kun S-L Safety on sellaisessa kohti, ettei heti pääse perään eikä näe rekisterikilpiä. Tällainen 

paikka on muun muassa moottoriteillä, jossa seuraava ramppi olisi kaukana.  

Hän päätti myös, ettei väsyneenä mene seikkailemaan mihinkään. Nyt hän selvisi säikähdyksellä.  

Isä tutki tyttärensä auton toimintaa ja hiffasi, että moottorisammuminen oli suojamekanismi, ettei 

biokaasu syttyisi palamaan kolaritilanteissa. Nyt tämäkin juttu on tullut testattua ja toimii hyvin.  

 

Jessica toivoo hartaasti, että Skientologikirkon second-hand työskentely johtaisi ansiotyöhön, 

mielellään kaupungintalon informationsservice osastolla. Hän ei halua vakituista ansiopalkkausta 

second-handista koska sen omistajahan on lahko. Palkattuna duunarina skientologit saisivat tietää 

hänen kotiosoitteensa ja todennäköisesti alkaisi hirveä käännytysrumba.  

 

Ulkoinen ryhmä on osa Daily Activityä. Koulutusyhtiö Suner on myös aloittanut yhteistyön 

skientologikirkon second-handin kanssa ja perusti samoihin tiloihin niin kutsutun LSS-ryhmän. LSS eli 

tuki- ja palvelulaki joillekin toimintarajoitteisille on ikivanha itäskandinaavinen keksintö, joka on otettu 

käyttöön koko federaation alueella.  

Second-handin LSS-ryhmä on eräänlainen Daily Activity ryhmä aivan kuten ravintola City Basement ja 

Budtjänst. Second-handin LSS-ryhmä on pienempi kuin ravintola- ja Budtjänst-ryhmät. 

LSS-ryhmä hoitaa second-handin kahvilanurkkausta sekä auttaa pikkutehtävissä, kuten esimerkiksi 

lajittelee postimerkkejä, joita voi tulla ihmisiltä, jotka jättävät sulkuhalliin ylijäämä romppeitaan. LSS-

ryhmäläiset tulevat Kraftverket-talon Strömmarn lukiosta.  

 

Auton rikkoontumisen takia Jessica joutuu jälleen käymään Vingvägenillä ja golftreeneissä bussilla. 

Hyvänä puolena on se, kun ei tarvitse kyyditä Elliottia.  

Kraftverket-talolle hän menee kävellen mutta second-handiin joutuu mennä bussilla, kun sinne on sen 

verran pitkästi.  

 

Jessica tuntee ylpeyttä, kun syksyllä 3008 oli ottanut lain omaan käteen ja murhasi Waliczekin 

mulkeropojan. Hän tuntee itsensä suureksi gangsteriakaksi, kun onnistuu pitää omatunnon aisoissa; 

mitäpä turhaan omatuntoa vaivaamaan, kun kyseessä oli vittumainen narsisti, kuten hän tapaa 

monesti lohduttaa itseään. Risteilyillä hän tarvittaessa saa tukea Johannalta.  

Myös Johanna on tappanut oman mulkeronsa, tosin vahingossa rahojaan haettaessa. Naiset ovat 

keskustelleet kaikesta tästä Sassnitzin risteilyllä. Netissä tällaisista asioista ei kannata läpättää, kun 

silloin saattaa tiedustelupalvelun algoritmit hälyttää. Jessica ja Johanna ovat hyvin älykkäitä, vaikka 

joskus vaikuttaa siltä, ettei kaksoisolentojen päissä olisi muuta kuin sahanpurua.  

 



Marsin lopulla Jessican auto tuli kuntoon ja samalla korjattiin aikaisemmat naarmut oikeanpuoleisesta 

etulokasuojasta, jotka olivat tulleet vuosikymmenen alussa, kun kesäloman aikana hän oli käynyt 

auton kanssa katsomassa Kraftverket-talon parkkipaikalla Tvåstad Helpon remonttia.  

Hän vahingossa ajoi liian läheltä pysäköintipaikalla ollutta peräkärryä. Kirskuvan äänen kuultuaan hän 

ajoi jonkin matkan päähän ja katsoi mitä tapahtui. Hänen otsatukkansa nousi pystyyn, kun huomasi 

pitkän naarmun oikeanpuoleisessa lokasuojassa. Myöhemmin Isälle hän väitti, että joku samperin 

kusiturkki on naarmuttanut jollain parkkipaikalla. Hän ei uskaltanut kertoa, että oli ajanut liian läheltä 

peräkärryä, jolloin isä olisi huolestunut, että kuinkahan on käynyt jonkun poloisen peräkärrylle ja tämä 

oli paennut kolaripaikalta. Jessica pakenee heti kun on mahdollista, kun ei ole silminnäkijöitä eikä ole 

liian isoja vaurioita.  

  

Golfissa Jessica on kehittynyt melkoisesti mutta kierot lyönnit nurkka reikiin tuottavat vaikeuksia. 

Decemberin alussa golfin Älvaträffen kilpailussa hän tuli toiselle sijalle lisensioimattomassa luokassa. 

Bjarne on yrittänyt houkutella häntä ottaa kilpailulisenssin mutta Jessie epäröi ottaa lisenssiä koska 

silloin pitää hankkia uusi pässinpaperi. Lääkärintodistusta hän ei uskalla kutsua rakkaalle 

kalantarjoajalleen pässinpaperiksi koska pelkää tämän pahoittajan mielensä ja sitten ei enää koskaan 

saisi nussia tämän kanssa. Joku kaunis päivä he aikovat yrittää uudestaan lapsen tekoa. Heillä ei ole 

kiirettä tulla isäksi ja äidiksi. Bjarne haluaa ensin miehistyä ja tulla jämerämmäksi. Jessica ei ole aivan 

ihan varma, että haluaisiko sitoutua rakkaan kalantarjoajan kanssa. Kumpi olisi ihanampi; Bjarne vai 

Johanna, kuten Jessica usein fundeeraa.  

 

Melkoiset pässinpaperit Jessica tarvitsisi, kun on kolaroinut halpahallin pilarin kanssa, kun oli 

väsyneenä mennyt seikkailemaan oman pään mukaan. Tämä on tyypillistä Jessicaa, toimia oman 

pään mukaan, jotka usein ovat kummallisia päähänpistoja, sellaisia pikkutyttöjen kolttosia, kuten 

Anders tapaa kutsua tyttären omanpään mukaan toimimista. 

 

Jessica työskentelee Tvåstad Helpossa kaksi päivää viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Muina päivinä hän 

on second-hand tavaratalossa, joksi hän itse mielessään kutsuu paikkaa, sillä hän vierastaa 

sanahirviötä Skientologikirkko. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen.  

 

Yhä Mikael Norvall auttaa skientologikirkon toiminnassa, ei second-handissa vaan varsinaisen 

seurakunnan toiminnassa. Tätä nykyään skientologi- ja helluntaikirkot ovat lyöttäytyneet yhteen, jotta 

hellut saisivat enemmän rahaa avustusprojekteihinsa. Skientologikirkollahan riittää rahaa, vaikka 

toisille jakaa. Helluntailiike päätti ottaa käyttöön skientologien nimen, sillä entisessä nimessä oli liikaa 

epäluuloa.  

 

Herra Norvall on hurahtanut Skientologeihin. Juuri sen vuoksi Jessica on estänyt tätä näkemästä 

hänen ottamia kuvia Net-Galleryssa koska Mickellä on tapana jakaa kavereittensa kuvia niin, että 

kaiken maailman helluntaiskientologit näkisivät ne ja sitten löytäisivät kuvien ottajan, jolloin olisi 

vaarana käännytysrumba. Jessica ei kuitenkaan halua antaa kenellekään Brexitejä, kun itsekään ei 

sellaista sietäisi. Onneksi Skientologikirkon second-handissa ei uskoa tyrkytetä, sillä paikka tekee 

tiivistä yhteistyötä Work Officen kanssa eli toimii skientologikirkon näyteikkunana.  

 

Second-hand myymälän seinässä on valokyltti PMU, joka tarkoittaa helluntaimission 

kehitysyhteistyötä. Monikaan ei tiedä mitä lyhenne tarkoittaa ja se onkin tarkoituskin, ettei asiakkaat 

säikkyisi helluntai-sanasta.  

 

Yhä Jessica vihaa Disa Nilssonia mutta on pakko näytellä suvaitsevaista, etteivät ohjaajat alkaisi 

temppuilla. Giovanni auttoi Jessicaa saamaan Externa platsenin, kun oli huomannut, että nainenhan 

on aivan liian älykäs Daily Activityyn.  

Viime aikoina Jessica on alkanut leikillään kutsua Disa Nilssonia Mustanaamioksi. Ehkä siksi, kun 

Mustanaamio aina ilmestyy, kun vähiten aavistaa, pohti Giovanni.  

 



Pian lähes kaikki duunarit alkoivat leikillään kutsua Disaa Mustanaamioksi, josta tämä tykkää kovasti 

ja tapaa sanoa ylpeästi, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Disa on niin yksinkertainen, ettei osaa 

pahastua, ellei hänen pärstäänsä arvostella.  

 

Myös Elliott ja Nisse alkoivat kutsua Disaa tällä uudella liikanimellä. Seuraavaksi Jessica alkoi kutsua 

Disaa Nina Sjöboksi. Nimi tulee päivittäisdraamasarja En ny dag, joka pyörii kansallisella TV2:lla.  

Sarja on ollut kahdeksan vuotta ja päättynee vuoden 3018 lopulla. Sarjan roolihahmo, Nina Sjöbo, on 

samanlainen flirttiperse kuin Disa ja kaiken kukkuraksi kiero kuin citykeskusta poliitikko Patrik 

Öresson. Sarjassa Jessican suosikkihahmo on ruskeatukkainen Elon, jota Nina Sjöbo vikittelee.  

Elonin ujo kollega, Laila, on myös ihastunut tähän, muttei uskalla ottaa ensi askeleita.  

Sarjaa katsoessa Jessica ajattelee, että hän haluaisi olla Tvåstad Helpon Laila ja leikkiä todellisuuden 

Elon Jernstigin kanssa aikuisten leikkejä eikä osaa aavistaakaan, että jätkähän on hänen salainen 

poikansa.  

 

Joka aamu Tvåstad Helpon keittiössä, kun Elon tulee työpaikalle, niin silloin Jessica moikkaa tätä: 

”Hejsan Elysee!”, jolloin tämä naurahtaa: ”No, Jessie-bessie!” Apulaisohjaaja Gustaf tapaa sanoa, että 

kyllä Elonilla on kauniimpi oikea nimi. Samoin ohjaajat tapaavat sanoa, kun Jessica nimittelee Disaa 

Mustanaamioksi. Varsinkin Giovanni pelkää kuin koronaa, jos Disa pahoittaisi mielensä mutta näin ei 

näy käyvän. Jessica on lisäksi opettanut Disalle, Elliottille ja Nisselle hassun tavan vetää sormillaan 

huulensa yhteen sanoen: ”Nyt on definitiivisesti sanomiset sanottu!” Pian Disa omaksui tämän pelleilyn 

ja alkoi sormillaan vetää huuliansa yhteen sanoen repliikin. Jessican työkaverit eivät tiedä, että alun 

perin sanonta ja huulien vetäminen yhteen on Lena Lundellin keksintö. Elliott tuntee Lenan vain pinta 

puolisesti, kun on ollut ravintolaryhmässä. Lena ei uskaltanut vitsailla Elliottille, kun pelkäsi tämän 

loukkaantuvan kaksimielisistä vitseistä.  

Jessica tapaa kysellä Disalta tv-sarjan tapahtumista, joita Nina Sjöbo on tehnyt edellisissä jaksoissa, 

jolloin Disa vetää sormillaan huulensa yhteen ja sanoo kyseisen repliikin. Disa ei seuraa kyseistä 

sarjaa. 

 

Silloin tällöin ääneen lukutuokiossa Jessica salaa katsoo Elonin kasvoja, että olisiko tässä ukon 

ainesta. Hän on kahdenvaiheilla; ehkä ja ehkä ei. Häntä häiritsee jätkän avainkorttinippu, joka kilisee 

vartijamaisesti tämän kävellessä. Aikaisemmin häntä ärsytti Elonin hammasraudat. Lisäksi Jernstigillä 

on useita metallisia rannerenkaita niin, että näyttää siltä, että olisi käsiraudoissa. Heti, kun Elon 

huomaa Jessican katsovan häntä, niin silloin tämä ujosti hymyilee. Nuoren miehen hymy helposti 

aktivoi munasolua, ainakin Jessicalla. Hän pohtii kuumeisesti, jos uskaltaisi kytkeä charmin ja hurmaisi 

tämän ihanan jätkän ja sitten tekisi tämän kanssa lapsen itselleen ja Johannalle. Hän ei tiedä kuin 

ihana Elon reagoisi rakkauden tunnustukseen, kun vielä on tuoreessa muistissa mulkerovainaan 

temppuilut.  

Tuskin rakas Elon aloittaisi samanlaista rumbaa, ajattelee Jessica eikä edes tiedä totuutta tästä 

ihanasta pojasta. Kirjaimellisesti pojasta, hänen salaisesta pojastansa, niin salaisesta, ettei hän 

itsekään sitä tiedä. Jessicaa haluttaisi pidellä Elonia kädestä, muttei uskalla, kun edellisen kädestä 

pitelyn jälkeen Elliott oli tuhahtaen kieltänyt moiset puuhat, ellei ole parisuhteessa. Ehkä voisin kertoa 

Örjanssonille, että haluan parisuhteeseen niin silloin ehkä saisin kuherrella rakkaan Elonin kanssa, 

pohtii Jessica.  

 

Ennen Elliottin aloittamista kahvilassa, niin silloin Jessicalla oli tapana usein halata Nisseä ja Bjarnea 

mutta heti Örjanssonin tultua kuvioon, niin halaukset loppuivat samasta syystä kuin Elonin 

tapauksessa. Tässä asiassa Elliott on varsinainen ilonpilaaja, kuten Jessica tapaa itse mielessään 

sadatella. Monesti iltaisin sängyssä hän haaveilee Elonista, että jos houkuttelisi tämän Kraftverket-

talon kellariin, jossa voisi pimeyden turvin kuherrella. Hän on myös haaveillut, jos Tvåstad Helpon 

vessassa rakastelisi tämän kanssa. Suostuisiko Elon vessaan tai kellariin, pohtii Jessica.  

Haaveen toteutumisen esteenä on Elonin ujous.  

Heti kädestä pitely ruokatunnin jälkeen robottihuoneessa Elon tapasi istua Jessican vieressä, kun 

tämä loi kertomustaan. Sanelusta ei tullut mitään, kun mukana oli ylimääräinen korva.  



Silloin Elon yritti ujosti viivoittimen avulla kiihottaa Jessicaa tarttumaan häntä kädestä. Olisi ollut hyvä 

tilaisuus koska paikalla ei ollut ilonpilaaja-Örjansson mutta Jessica ei uskaltanut, jos ohjaajat 

sattuisivat tulemaan huoneeseen ja näkisi. Tuskin he olisivat kieltäneet hellyyden osoituksen, ajattelee 

Jessica. Hän ainoastaan ujosti silitteli Elonin käsiä ja sitten antoi pikahalauksen, sellaisen, jollaista 

Elliott kutsuu poliisinpidätykseksi. näytti siltä, että Elon olisi ollut lähellä suurta rakkautta. Pallo taisi olla 

Jessicalla. Hän ei ollut eikä vieläkään ole täysin varma tunteistaan. Päällimmäisenä kummittelee pojan 

toimintarajoitteisuus. Se on varma, että tällä on toimintarajoite, kun on Daily Activityn kirjoilla, ajattelee 

hän.  

 

Samalla, kun Android ja Bill lukevat ääneen, niin Jessica ja Elon tapaavat jalka-flirttailla; kosketella 

jaloillaan toisiaan jaloista. He pyrkivät istuutumaan kosketus etäisyydelle. Kädestäkin he voisivat ihan 

hyvin pidellä, muttei uskalla, kun ohjaajat ovat läsnä. Ehkä ohjaajat eivät tule ajatelleeksi diskreettiä 

jalkaflirttailua.  

 

Jessica pohtii, että kumpi olisi parempi lapsen siittäjä; Bjarne vai Elon. Entä olisiko Elliottissa siittäjän 

ainesta, ajattelee hän. Ehkä Elliott ei soveltuisi siihen, kun on pilkunnussijan kujeita, ajattelee Jessie.  

 

Tiistaisin Jessican on pakko mustasukkaisuuden vuoksi jatkaa Bjarnen kanssa kaupassa käyntiä, ettei 

flirttiperseelle tulisi tilaisuutta.  

Jessican kauhuksi muutaman kerran Disa on saanut kunnian olla kauppa-apurina mutta pian kyllästyi, 

kun ei ollutkaan hauskaa.  

Tätä nykyään tiistainen kauppakierros tapahtuu aamupäivisin. Samaan aikaan Elliottilla on 

aikuiskoulutusta. Nisse siivoaa Fix Teamin puoleisen käytävän pätkän sekä pyyhkii lastauslaiturin 

oven.  

 

Perjantai-iltapäivisin kello puoli kolme on tullut tavaksi Jessicalle ja Elliottille jäydä viikko-ostoksilla 

Hullsjönin ICA Market Trollet ruokakaupassa. Jessica mieluummin kävisi Choice Housessa mutta 

Elliott tykkää Trolletista koska siellä on pankkiautomaatti sekä German Colaa kahden litran pulloissa. 

Muutaman kerran mukana on myös Nisse ja Erik. Kun kyydissä on Nisse, niin silloin Jessica ajaa 

mutkan rengasfirman kautta koska sen edustalla on autonrenkaista tehty valtava kumimies.  

 

Muutama vuosi sitten kun oltiin menossa Halmstadiin golfaamaan, niin silloin Nissen takkipuhelimen 

langaton ohjauspaneeli putosi minibussin istuimen alle ja alkoi soittaa Jessicalta lataamaa 

jämtlantilais-renkutusta nimeltä Gummimannen hassulla Jämtlandin murteella. Turvaverkkoon kytketty 

Nisse ei taipunut ottaa kontrollipaneelia istuimen alta. Minibussin kuljettajana ollutta Viviä huvitti 

jämtlantilais-renkutus.  

Tästä Nisse ja Jessica jaksavat vitsailla heti, kun he ovat kumifirman edustalla. Elliottia huvittaa tämä 

iänikuinen lapsellinen vitsailu.  

Kun Jessica kyyditsee Nissen golftreeneistä kotiin, niin silloin lähellä Lundenia hän tapaa vitsailla 

Nisselle: ”Juu, tuolla Sandhemin puistikoissa pikkumörkö Lapanen nukkuu vielä…”. Juuri silloin alkaa 

hämärtää. Tämäkin huvittaa Elliottia, kun Nissen ja Jessican vitsailu on pikkulasten tasolla.  

Kumimiehen ohi ajaessa Elliott tapaa vitsailla, että joku kerta pitänee syödä irtosalaattia kumipatsaan 

juurella koska olette noin ihastuneita kumimieheen. 

 

Jessica on lähettänyt kuvan kumimiesmaskotista Johanna Kiviselle, joka kertoi, että myös erään 

forssalaisen kumifirman portilla on samanlainen kumimiespatsas, jonka vieressä on kyltti, että patsas 

on omistettu kaikille Ninoille. Johanna on paljastanut kaverilleen, että hän on aivan hulluna Ninoihin ja 

sen vuoksi häntä kiihottaa ja huvittaa kyseinen kumipatsas. Jessica puolestaan paljasti oman Nisse 

fetissinsä. Eräänä päivänä Jessica kävi yksin rengasfirman portilla katsomassa, jos sielläkin olisi 

patsaan esittelykyltti. Ei ollut kylttiä. Harmi vaan, kun Forssaan on niin pitkä matka, ettei sinne asti 

kehtaa lähteä ajamaan. Kyllä Johannan vuoksi voisi lähteäkin mutta, kun hän on laiska ajamaan 

pitempiä matkoja, niin minkä teet.  



 

Viime aikoina Nisse on vähemmän Jessican kyydissä koska tämän vanhemmat toppuuttelevat 

kuskauksia. Bella-Erika ja Moses Albinsson tietävät, että kuskauksien takana on Elliott. He ovat 

tehneet sopimuksen, ettei Nissen kanssa saa mennä Tvåstadin ulkopuolelle. Tämä sääntö tuli 

elokuussa 3016, kun Jessica ajatteli syödä salaattia Elliottin mieliksi Mellerudin Tjuringenin juna-

asemalla. Silloin juna-asema oli suljettu eikä odotushalliin päästy, niinpä päätettiin syödä jotain hyvää 

Mellerudin keskusasemalla. Ensin Nisse osti täytetyn rieskan eräästä mellerudiläisestä pikaruokalasta. 

Jessica ja Elliott söivät nakkisämpylät. Heti kun Jessica oli tullut kotiin, niin silloin Nissen äiti soitti 

hänelle ja sanoi, ettei pidä Nisseä ajeluttaa Mellerudissä asti. Bella-Erika sanoi myös, että Nisse 

lähettää kirjeen Elliottille, jotta tämä ymmärtäisi. Bella-Erika sanoi, ettei Nissellä olisi vara täytettyihin 

rieskoihin mutta joskus voi syödä salaattia Tvåstadin sisällä.  

Nisse lähetti kirjeen Elliottille, paperikirjeen, mutta tämä ei ymmärtänyt sen sisältöä, kun ei tiedä, että 

mitä väärää on tehnyt, kun houkutteli kiukutellen Jessican ehdottaa Nisselle, että he tekisivät jotain 

kivaa. Hapankauhuinen Jessica soitti Nisselle. Ensin oli tarkoitus syödä Tvåstadissa mutta sitten 

Jessie sai idean syödä hieman kauempana, kun olisi järjetöntä ajaa autolla ihan lähelle.  

Tästä lähtien Jessica ja Elliott joutuvat kahdestaan syömään salaattia Tjuringenin junaristeysasemalla.  

Elliottin mielestä Tjuringenin asema on mahtavampi kuin Öxnered.  

Onneksi Elliott tyytyy useimmiten Öxnerediin, jonne on lyhyt matka mutta monen mutkan takana; 

parhain tie menee Blåsutin kautta mutta suorin tie olisi Trestad Centerin kautta mutta siellä olisi useita 

risteyksiä. Öxneredin länsipuolella on puistikko nimeltä Bandidos Parken, joka on nimetty muinaisen 

liivijengin mukaan. Tätä nykyään Bandidos on lakkautettu puuttuvan kiinnostuksen vuoksi ja tilalle on 

tullut Terraristijärjestö, joka on hulluna leijulautoihin.  

 

Syksyllä 3017 Tvåstadissa avattiin jättimäinen osuuskunnallinen ruokakauppa Coop Reapa. Kauppa 

sijaitsee Gärdhemsvägenin ja Ljungvägenin välissä, Håjumissa. Tontilla on joskus muinoin ollut 

asuntovaunukauppa Trollvagnen. 

 Coop Reapan viereen oli tarkoitus avata venäläinen pikaruokala Siberian Fried Chicken, jonka 

logossa on vanhan akan kuva. Jessica elätteli toiveita, että SFC valmistuisi nopeasti ja avaisi ovensa 

mutta näin ei käynyt. Keväällä 3018 sen tilalle tuli Burger President eli tuttu hampurilaisravintola on 

palannut takaisin Tvåstadiin. Jessica toivoo hartaasti, että SFC tulisi aikuisten oikeasti Tvåstadiin. 

 

Novemberin alussa Jessica, Anders ja Annki kävivät viikon lomamatkalla Thaimaassa. Tämä oli 

Jessican pisin lentomatka. Tähän asti hänen pisin lentomatka on mennyt Hallonbohun.  

Kun Jessica oli kertonut Elliottille, että Thaimaahan on pitkä lentomatka, niin silloin tämä puisteli 

päätään, että pisin lentomatka on Jamaikalle. 

 

Neljäs Novemberiä alkoi lomamatka etelän lämpöön. He lensivät matkatoimisto Tjärevingin Airbus 

jumbojetillä Thina Cool. Lentokone on todella valtava, kaksikerroksinen jumbojetti. Kone oli täpösen 

täynnä. Tätä nykyään lentokoneet ovat hyvin nopeita ja ympäristöystävällisiä. Vaikuttaa siltä, että 

ihmiskunta on liian myöhään herännyt ja kehittänyt lentokoneista ympäristöystävällisiä, sillä jostain 

lounais-Antarktikselta on havaittu kummallinen sääilmiö pilvirykelmineen, joka on alkanut vahvistua. 

Pilvi lähettää alaspäin lämpöaaltoa, joka sulattaa napajäätiköitä. Lounais-Antarktis on jo paljaana ja 

osa eteläisen Tyynenmeren pikku saarista on jäänyt lopullisesti veden alle.  

Tämän tiedemiehet ovat huomanneet satelliittien avulla ja eivät osaa uskoa silmiäkään; miksi 

ilmastonmuutos oli taukotilassa monta satoja vuosia? Tämä on luonnonoikku, jos mikään.  

Nyt ihmisillä on näytönpaikka yrittää minimoida ja taistella ilmastonmuutosta vastaan.  

 

Thaimaan lento kestää monta tuntia, vaikka nykyiset lentokoneet ovat hyvin nopeita. Jessicalla oli 

matkatavaroissa Ronja Backen lukulaiteromaani För vacker kille, joka kuuluu Ronja Backen Rövar-

sarjaan. Kirjailijan kaikkein tunnetuimmat teokset kuuluvat Kråka-sarjaan. Rövar-sarja kertoo 

centstadilaisesta naispoliisi Sagasta. Jessica on ostanut Sassnitzin risteilyllä kaikki Rövar-sarjan 

lukulaitteet.  

 



Hän ei ole onnistunut löytää niitä Tvåstadin kirjakaupoista, ei edes perinteisenä paperikirjana. Hän on 

useita kertoja käynyt Nerbon antikvariaatissa. Sielläkään ei ole kyseisiä teoksia. Antikvariaatin 

näyteikkunassa on novellikirjailija Bensundin tuottamia teoksia. Ne ovat väsyttävää luettavaa.  

  

Nyt lentokoneessa lukemisesta ei tule mitään koska ympärillä pikkuipanat huutavat ja rälläävät. On 

hyvin ahdasta, jotta koneeseen mahtuisi niin paljon matkustajia kuin mahdollista. Kun Jessica avasi 

transithallista kivennäisvesipullon, niin silloin se alkoi kuohua niin, että vieressä istuva tuntemattoman 

ukkelin jaloillekin suihkusi kivennäisvettä. Hän pyysi anteeksi. Onneksi mies oli hyvällä tuulella ja 

sanoi, että se oli vain vettä. Ajatella jos ihilisti olisi sattunut olemaan miehen pöksyissä, ajatteli 

Jessica. Matkan hintaan sisältyi lounas, joka oli lihapulla-ateria. Jessica pelkäsi, että olisi kalaruokaa 

mutta onneksi niin ei ollut. 

 

Monen tunnin lentomatkan jälkeen lentokone laskeutui Bangkokin lentokentälle.   

Lentokentällä Jessican ensimmäinen thainkielinen sana, jonka hän oppi, oli ทางออก, joka tarkoittaa 

uloskäyntiä. Tätä nykyään Thai-sanojen yhteydessä on kirjoitettu myös latinalaisin kirjaimin. Tässä 

tapauksessa ulko-ovien yläpuolilla ja sinne johtavilla käytävillä luki myös Thāngaah.  

 

Ensin piti pitkään odottaa matkatavaroita koska Bangkokin lentokenttä on tätä nykyään valtava, yksi 

Aasian suurimmista. Kun vihdoin ja viimein Stenigien kolme matkalaukkua oli tullut, niin silloin Jessica 

käveli vanhempiensa perässä bussiaukiolle, josta lähtee Tjärevingin bussi lomakylä Puerto Spiceen. 

Anders ja Annki tuntevat lentokentän läpikotaisin, kun ovat aikaisemminkin siellä käyneet. Jessicalle 

kaikki oli uutta. 

Bussi odotti kaikkia matkustajia. Kaikkein mattimyöhäiset joutuivat mennä taksilla tai vuorobusseilla, 

kun heitä ei vaan kuulunut.  

Bussimatka Thaimaan länsirannikolle kesti noin tunnin. Perillä bussi jätti matkustajat hotelleihin. 

Stenigien hotelli on Santa Ellen Suite, joka on oikea luksushotelli. Reseptio on pohjakerroksessa, 

jonne mennään hissillä. Lasitettu hissitorni on hotellin julkisivulla.  

Hotelli on rinteessä. Julkisivulta on huikeat näkymät Intian valtamerelle. Hotellin takana on laaja 

hietikkoalue nimeltä Mas Kuselas, joka on meren ja hotellien välissä. Jonkin matkan päässä 

pohjoisessa on Mas Kuselas lomakylä. Eteläpuolella on San Jenniferin lomakylä.  

Hotellilta itään päin mentäessä alkaa Puerto Spicen kaupunkikorttelit, jotka suurimmaksi osaksi ovat 

hotelleja sekä lomahuviloita. Suurin osa hotelleista on afrikkalaisturistien suosiossa, eteenkin 

libyalaiset ovat innokkaita ulkomaanmatkaajia. Libyasta on tullut Afrikan federaation talousveturi. Enää 

monikaan ei halua muistella muinaisia Gaddafin aikoja eikä saksalaisetkaan halua muistella Hitleriä. 

Sama juttu myös Venäjällä, jossa kansa yrittää unohtaa mulkerot kuten Stalin, Lenin ja Putin.   

 

Hotellin reseptiossa osattiin hyvää englantia, niinpä oli helppo kirjautua hotelliin. Kirjautumisen jälkeen 

reseptionistit tarjosivat tervetuliais-samppanjat, aitoa ranskalaista samppanjaa koska Stenigithän 

tulevat Euroopasta.  

Sitten hotellisiivooja opasti heidät huoneeseen. Huonesiivooja ei osannut englantia. Rintakyltistä näki 

mitä kieliä tämä nuori Thai-mies osasi. Jessica näki, että miekkonen osasi esperantoa, kieltä, jota 

myös hän osaa. Huoneessa oli petattuna vain parisänky, jolloin Jessica esperantoksi sanoi: ”Ni pagis 

ĉambron por tri homoj, sed estas nur du litoj!” eli olemme maksaneet huoneen kolmelle, mutta sänkyjä 

on vain kaksi. Huonesiivooja ymmärsi ja petasi vuodesohvan. Anders ja Annki kehuivat tytärtään, kun 

tämä on oikea kielinainen. He itse eivät osaa esperantoa, vaikka haluaisivat. Heidän mielestänsä 

englanti ja Länsi-Götanmaan murre ovat tärkeämpiä.  

Jessica on itseopiskellut esperantoa samalla kun sanelee ja kääntää kertomuksiaan tälle 

keinotekoiselle kielelle. Hän osaa suurin piirtein yhtä hyvin myös venäjää, mutta harmi vaan, kun 

hotellin henkilökunta ei sitä osaa. Hyvä kun edes esperantoa osaavat. Onneksi Thaimaassa 

turistiravintoloiden ruokalistat on käännetty useille kielille, joiden joukossa myös Skandinavia, jopa 

maakuntien murteilla. 

 



Puerto Spicen turistikaupunginosassa on muutama skandinaavinen ravintola, joista suosituimmat ovat 

Restaurant Kopparpannan sekä Nöjesrestaurang Klöverängen. Viimeksi mainitussa Kiviset kävivät 

kuuntelemassa tanssiyhtyekuningas Jakob Mäckéniä. Anders ja Annki innostuivat tanssimaan. 

Jessica pelkäsi koko ajan, jos joku skandikarju pyytäis häntä tanssimaan. Jessica ei edes osaa 

tanssia, saati sitten tanssia täällä kaukana tuntemattomien jätkien kanssa. Häntä myös ujostuttaa 

tanssia isän ja äidin nähden. Jos Amor alkaisi ammuskella lemmenohjuksia, niin silloin olisi vaikeuksia 

mennä lempimään, kun jakaa huoneen vanhempien kanssa. Jessica pelkää rakastua kaukana kotoa 

koska silloin olisi vaikea tapailla. Todennäköisesti olisi niin kehno tuuri, että jätkä asuisi kaukana 

Tvåstadista. Niin on jo käynyt Nisse Johnsonin ja Nisse Vässaren kohdalla. Ennen kaikkea 

tanssiminen olisi vaikeaa, kun ei osaa tanssia. Jessie istui viihderavintola Klöverängenin sohvalla ja 

varovaisesti joi vahvaa Suomessa valmistettua Kuparivuoren siideriä, jonka isä ehti hänelle tilata. 

Jessica olisi mieluummin tilannut limsaa tai kivennäisvettä.  

Välillä hän filmasi multimediakameralla isän ja äidin tanssimista. Totta kai kamerasta oli suorayhteys 

Stenig Playhin niin, että sukulaiset pystyivät katsomaan suorana Stenigien Thaimaan matkaa. 

Yksityinen tosi-tv, kuten Jessica kirjoitti videosivustolle.  

Jessica huomasi, että yksi katsojista oli Mats-Stefan ja Polly. He käyvät usein Thaimaassa. Heillä on 

myös loma-asunto Krimillä, Ukrainassa. Alkusyksystä Polly yritti houkutella Stenigejä Krimille, jossa he 

olisivat saaneet asua ilmaiseksi. Asunnon omistaa Anja Vässare. Juuri silloin Anja ei olisi ollut siellä, 

ainoastaan Mats-Stefan ja Polly sekä Stenigit. Annki hoksasi, että loma-asunto olisi ollut liian ahdas, 

kun paikalla oli myös Mats-Stefan ja Polly. Ehkä ilman Jessicaa olisi sovittu yöpymään mutta juuri 

Jessican vuoksi etelänmatkaa alettiin suunnitella, kun tämä ei vielä kertaakaan ole käynyt Kiovaa 

etelämpänä. Toiseksi Annkia alkoi huolestuttaa, jos tytär alkaisi temppuilla, kun olisi ahdasta. Annki 

pelkää Pollya koska tällä on niin kutsuttuja ihilistisiä kujeita. Myös Jessicalla on ilmennyt paljon 

ihilismiä, kuten Annki ja Anders ovat monesti keskenään ajatelleet. Nyt Thaimaassa tyttö käyttäytyy 

esimerkillisesti eikä edes huuda kuin oikohöylä. Aikaisempina lomamatkoilla tyttö on koko ajan 

hokenut pappaa sekä suhissut heti kun tätä kehotetaan ottaa rauhallisesti. Jo suhina ärsyttää Annkia 

ja Andersia niin, että pienestä huomautuksesta tulee ilmiriita. Suhistessa Jessica huitoo käsillään kuin 

mikäkin pahanlainen lokki.  

2990-luvun alussa Jessicalla oli täysin idioottimainen tapa huvikseen syljeskellä lattioille. Monesti 

pikkusisko huomasi lattioilla jotain märkää, jolloin hän ensimmäiseksi alkoi epäillä, että se 

todennäköisesti on isosiskon sylki. Kun hän sen sanoi ääneen, niin silloin isosiskolta pääsi 

hullunnauru. Onneksi tätä nykyään hän on naisistunut sen verran, ettei syljeskele lattioille.  

 

Viihderavintolassa Anders ja Annki kertoivat tyttärelleen, että muutama vuosi sitten kun he olivat tässä 

samassa ravintolassa, niin silloin mukana olivat myös Mats-Stefan, Polly ja Vera-Polly, josta 

jälkimmäisellä ei myöskään aika kulunut ja meni hotelliin. 

 

Vähän myöhemmin Stenigit lähtivät kävelemään kohti hotellia. He huomasivat skandinaavisen 

Schlagerbarin edustalla olevasta julisteesta, että tiistai-illalla siellä esiintyy entinen mäkikotka Mats-

Stefan Ryckén, joka on viime vuosina aloittanut laulajan uran. Hän on melko hyvin raitistunut.  

Pahimpina ryyppyvuosina hänelle laitettiin antabuskapseli mutta pian hän poistatti sen, kun silloin ei 

pystynyt ottaa viinaa. Pikkuhiljaa hän pääsi kuiville, kun tapasi musiikkimies Johan Näsin.  

Nyt Schlagerbarissa Johan soittaa nestekaasukitaraa samalla, kun Mats-Stefan laulaa. Laulut ovat 

samaa luokkaa kuin edesmenneellä Anders Hammerbjergilla eli juoppolauluja. Osa Mats-Stefanin 

kappaleet kertovat hänen vankilatuomiostansa, jonka hän sai ex-vaimon pahoinpitelystä. Pahoinpitely 

oli osittain myös ex-vaimo Moa Tappenin syytä, sillä tämä ärtyi humalapäissään nalkuttamaan 

humalassa olleelle miehelleen niin, että Mats-Stefanilla paloi käämit. Hän istui Gothenburgin 

Tokbackenin vankilassa, Långedragin kaupunginosassa.  

Avioeron ja vankilatuomion jälkeen Mats-Stefan tapasi musiikkimies Johan Näsin ja päätti aloittaa 

kunnollisen elämän ja panostaa musiikkiin. Miehet tekivät Mats-Stefanin elämänkertabiisin nimeltä 

Burfågel, jossa tämä laulaa, että kyllä Tokbackenkin on mäki tosin pieni sellainen.  

 



Stenigit päättivät käydä tiistai-illalla Schagerbarissa katsomassa Mats-Stefanin live-esiintymistä, että 

onko äijä selvinpäin. Kyllä siltä vaikutti.  

Jessica huomasi, että Schlagerbarissa voi ladata jämtlantilaisen iltapäivälukulaitelehden. Stenigeillä oli 

mukana kyseinen lukulaitelehti koska Anders ja Annki olivat kertoneet tyttärelleen, että Thaimaan 

turistikylissä voi ladata jopa jämtlantilaisen lukulaitelehden. Nyt Jessica haki hotellista lukulaitteen ja 

latasi sisällön. Häntä ottaa pattiin, kun kevättalvella Velandan automaattikioski lopetti jämtlantilaisten 

lukulaitteiden lataukset. Näköjään Thaimaassa matkailee enemmän lukevia jämtlantilaisia kuin 

Tvåstadissa, on Annki ja Anders arvelleet. 

 

Puerto Spicessä on skandinaavisia lääkäriasemia. 2990-luvulla kun Annki ja Anders kävivät siellä 

ensimmäisen kerran, niin silloin Annkilla oli keuhkoputkentulehdus mutta päätti kuitenkin mennä 

Thaimaahan, kun matka oli maksettu. Perillä hän huomasi skandinaavisen lääkäriaseman ja päätti 

testata sen. Sieltä hän sai tosi hyvät rohdot niin, että tauti parani muutamassa päivässä.  

 

Puerto Spicessä on myös useita skandinaavisia juottoloita, jotka ratsastavat skandinaavipikaruualla. 

Yksi huvittava niminen juottolaravintola on Hej då baren.  

Ruokakaupoissakin paljon skandinaavisia tuotteita, kuten Forsöran minttuvodkaa. Jessica osti sitä 

matkamuistoksi. Lisäksi siellä on useita kauppakeskuksia, joista suurin on Jambo Center, josta 

Jessicalle tulee mieleen Tvåstadin keskustassa oleva Yumbo Center, mutta Jambo Center on isompi 

ja mahtavampi. Siellä on skandinaaviravintola Høgø, joka on nimetty Skandinavian suurimman 

eläintarhan mukaan, joka sijaitsee Centstadissa.  

Siellä Stenigit söivät ensimmäisenä iltana, jossa Jessica ihastui thaimaalaiseen kevytpunaviini 

Jackiaan, joka on sopivan makea, melkein kuin limsa. Nimestä Jessica saa assosiaatioita Jack 

nimeen, josta hänelle tulee yhä mieleen taannoinen Jack Palmgren, josta ihastus heijastuu Jack 

Kyrkiin ja ohjaaja Jack Bergiin.  

 

Jambo Centerissä on useita parfyymimyymälöitä nimeltä Africa. Sieltä Jessica osti halvalla Nina Ricci 

hajuvettä. Ensi kesällä risteilyllä hän aikoo antaa parfyymin Johannalle, kun tämä on aivan hulluna 

Ninoihin. Jessie huomasi netistä, että myös Kiviset ovat lomamatkalla. He eivät ole Thaimaassa vaan 

Kanarian saarilla. 

 

Puerto Spicen rannassa on basaari pitko. Sielläkin voi ladata jämtlantilaisia iltapäivälukulaitelehtiä ja 

on lähempänä Stenigien hotellia eli viikon aikana, joka aamu Jessica kävi siellä lataamassa 

lukulaitteen, jotta sitä olisi mukava lueskella aurinkoa ottaessa. Basaareissa on myös kalahierontaa.  

Siihen kalakauhuinen Jessica ei ainakaan suostu, vaikka Elliott on monesti kehunut kalahierontaa, jota 

hän kokeili taannoin Länsi-Intian matkalla. Ei edes Anders ja Annki suostu kalahierontaan koska silloin 

taudit voivat levitä.  

 

Eräänä päivänä Stenigit Kävelivät rantahietikkoa pitkin viereiseen turistikylä Mas Kuselaan, josta he 

palasivat taksilla hotellille. Thaimaassa taksikyyti on hyvin edullinen. 

 

Hotellin aamiaisravintolassa Jessica hiffasi Tyra Lillbackan kaksoisolennon ja sanoi siitä äidilleen. 

Annki naurahti: ”Haha, ei tuo ole lähelläkään Tyraa, ei muistuta tippaakaan… missä on silmälasisi?” 

Jessica naurahti: ”Näkeehän tuon sokeakin, että tuo ruipelo on Tyra Lillbackan kaksoisolento.” 

 

Tyra on Annkin vanha työkaveri VGM:ltä. Hänen miesvainaansa Hemming oli Andersin työkaveri 

viereiseltä osastolta. Hemming kuoli syksyllä 3012 vesikeuhkoon. Samoihin aikoihin menehtyi myös 

Josef Merkelin äiti eli lyhyen ajan sisällä lähti hirveästi tuttavia ja sukulaisia. Myös Annan lähtö oli 

lähellä.  

Leskirouva Tyra Lillbacka asuu yhä Velandassa, pienessä rivitalon pätkässä mutta pian muuttaa ihka 

uuteen asunto-osakkeeseen, joka sijaitsee Intaganin itäpuolella, Göta joen rannalla. 

 



Päivisin Stenigit ottavat aurinkoa hotellin allasosastolla. Meressä on lämpimämpi vesi kuin uima-

altaassa mutta meren ja hotellin välissä on pitkä Mas Kuselas hietikko, jonka ylittäminen on työlästä 

pehmeän hiekan takia. Hiekka on sahraminkeltaista.  

Jessicakin uskalsi kahlata meressä, sillä rantaan tuli isoja aaltoja niin, ettei näkynyt kalanpoikasia. 

Merenranta on paljon puhtaampi kuin Pohjois-Euroopassa. Rannalla on langattomia kaiutintolppia, 

jotta mahdollisista Tsunameista voitaisiin ajoissa varoittaa.  

 

Tiistai-illalla Stenigit menivät hyvissä ajoin katsomaan Mats-Stefan Ryckeniä Schlagerbariin. 

Sisäänpääsymaksu oli 10 Bahtia. Totta kai se oli hintansa väärti, kun kerrankin omin silmin pystyi 

todistaa, että onko herra Ryckén selvinpäin. Stenigit näkivät vilahduksen entisestä mäkikotkasta, joka 

liikkui takahuoneiden välissä ja välillä käveli baaritilan kautta, muttei kuitenkaan mennyt tiskille. 

Varmasti äijällä oli omat viinat kulisseissa. 

 

Ennen esiintymistä baarissa soitettiin toivemusiikkia. Jessica toivoi Hallå Stockholmin tuoreimman 

hittibiisin nimeltä Älskling, jossa laulajabasisti laulaa värisevällä äänellä niin, että selkäpiissä kulkee 

vilunväreet. Kappale menee tähän tyyliin; Det var din värme som du fångade mig i den stora känslan 

där det gäller inga lagar, sedan kom oändliga skönpratande, om jag var borta en sekund så detta var 

evighet för dig, vi var så nära den fullständiga kärleken, det saknade bara den lilla men… Älskling, vi 

är tyst, vi tittar svajande spannmål, den böjs vackert precis som jag… Vi älskar samtidigt såsom 

fjärilar…Tästä kappaleesta Jessicalle tulee mieleen Elon koska muutama vuosi sitten kädestä 

pidellessä oli ollut lähellä sitä suurta rakkautta.  

 

Annki toivoi muutamia iskelmäkappaleita, kunnes mäkikotka kiipesi estradille. Jessica ja Annki ottivat 

paljon valokuvia ja filmasivat multimediakameroilla, jotta voisivat leuhkia mäkikotkan kaimalle, että 

ovat nähneet omin silmin itsensä Ryckénin. Mats-Stefan Lillnysta sanoi nappikuulokkeen välityksellä:  

”Nyt mä oon kade, no, oliko se selvin päin?”, johon Annki: ”Kyllä ihan selvänä se oli ja hyvin veti 

biisit!”.  

 

Lauantaina, viikon kuluttua, alkoi kotimatka. Keskipäivällä Tjärevingin bussi haki matkalaiset 

hotelleista.  

Bangkokin lentokentällä Jessica juuttui turvatarkastukseen, kun unohti taskuunsa kolikkopussin mutta 

onneksi siitä selvittiin, kun kukkaro läpivalaistiin. Siinä oli vain muutama Bahtin kolikko.  

 

Transithallissa tehtiin viimeiset Thaimaan ostokset. Jessica osti vielä yhden pullon Jackiaa. 

Lentokonetta odotellessa Annki ja Anders ostivat automaatista energiasuklaapatukan, jonka oli 

tarkoitus syödä lentokoneessa mutta herkkusuu Jessica hotkaisi koko herkkupalan kerralla. Annki 

puisteli päätään ja hoki: ”Sicket folk!”  

Sitten päästiin lentokoneeseen, joka oli yhtä täynnä kuin meno matkallakin. Usean lentotunnin jälkeen 

lentokone laskeutui Landvetterin lentokentälle ja sitten lentokenttä junalla Såtenäsiin. Auto oli 

odottamassa lentokentän parkkihallissa. Landvetterin kentällä olisi kalliimpi parkkimaksu, kun on 

isompi lentokenttä.  

Viikon aikana Länsi-Götanmaalle on tullut pikkupakkanen ja ohut lumikerros. Lähtiessä oli rankkasade 

niin, että Andersin oli vaikea ajaa pimeässä ja sateessa. Kaiken kukkuraksi tienviitat heijastivat valoa.  

 

Oli myöhäilta, kun he tulivat Vingvägenille. Onneksi Såtenäsistä ei ole pitkästi Hullsjönin alueelle mutta 

pimeässä Andersin on vaikea ajaa, kun ikänäkö alkaa vaivata. Hän missasi liittymän ja vahingossa 

ajoi Lilleskogin kautta, vaikka Grästorpin ja Norra Björken kautta olisi ollut lyhyempi matka. Onneksi oli 

rauhallinen liikenne näin myöhään illalla. Andersista oli vaikeaa, kun liikennemerkkien heijastuspinta 

käy silmiin. Samaa mieltä on myös Jessica. Hänestäkin pitemmät ajot ovat rankkoja, jopa Mellerudin 

Tjuringenin juna-asemalle ajaminen on rankkaa, josta hän on puhunut Elliottille mutta tämän on vaikea 

käsittää sitä ja tulkitsee sen vain ininänä. Elliott tapaa monesti vitsailla Minetten kanssa filmi-ilta-

chatissa, että Jessica on melkoinen vanhus ja pitänee hankkia tälle pyörätuoli. Samoin Elliott vitsailee 

myös Nisselle, kun tämä monesti valittaa polviaan. 



Toinen joulukuuta Jessica kävi yksin junalla Gothenburgissa, ihan vaan pikkuostoksilla. Hän oli 

voittanut Länsi-Götanmaan liikenneyhtiö West Trafficin kyselykilpailussa kahden viikon kokeilukortin, 

jolla voi ilmaisesti kulkea alueen sisällä busseilla ja junilla.  

Jessica kierteli ainoastaan Gothenburgin keskustassa olevassa kauppakeskus Gothiassa, joka on 

muinaisen Nordstanin paikalla. Hän lounasti vanhakunnon Subwayssa. Patongin syöminen oli 

tuskallista koska alaetuhammas on syksyn aikana alkanut helvetisti heilua. Hammas on sisäisesti 

haljennut ja tulehtunut. Ajoittain se on kipeä mutta onneksi Thaimaan matkan aikana hammas oli 

parempi. Jessica pelkäsi, jos reissussa se irtoaisi.  

Hampaan heilumisesta hänelle tulee mieleen Jesus Väktaren uusin hittikappale Gungan, jossa 

lauletaan; gungar så i helvete svänger, ihan kuin Jessican hammas heiluu.  

Subwayssa syödessä hammas kipeytyi. Hän aikoo katsoa muutaman päivän ennen kuin menee 

hammaslääkäriin.  

 

Monta vuotta Jessican hammaslääkärinä on ollut vekkulimainen ruipelomainen Annie Hjelte, joka 

keväällä jäi eläkkeelle, sillä hammaslääkärikin vanhenee. Seuraajaksi oli lähellä tulla maahanmuuttaja 

nainen mutta tämän oleskelulupa evättiin liittovaltiossa. Syksyllä tuli uusi kantaskandinaavinen 

hammaslääkäri, nuori miespuolinen Giovanni Nordwall.  

Töissä Jessica naurahti ohjaaja Giovannille, että hänen uusi hammaslääkärinsä on tämän kaima. 

Myös ohjaajaa nauratti makeasti ja vitsaili, että semmoisia me ihilistit ollaan. Silloin Jessica yritti tehdä 

valkoisen valheen, että sana ihilisti tarkoittaisi humoristia mutta siihen Giovanni Eriksson ei uskonut, 

sillä hän tuntee tämän hassun blondin liiankin hyvin.  

Jessica teki korjausliikkeen ja sepitti tulevaisuuskertomukseen, että tulevaisuuden Tvåstadissa olisi 

kaunis Giovanni Eriksson puisto, johon Giovanni naurahti: ”Haha, senkin mielistelijä!”  

 

Gothenburgin keskustassa olevasta elektroniikkakaupasta Jessica osti anonymiteettipalvelun, jotta 

voisi katsoa jämtlantilaisia tv-ohjelmia suoratoistopalveluissa. Hän on pitkään miettinyt asiaa ja 

vihdoinkin päätti ostaa, sillä anonymiteettipalvelu maksoi vain 5 globalia. Jopa myyjä tuntui 

kiinnostuneelta kyseistä palvelua kohtaan ja voi olla, että hänkin osti sellaisen. 

Sitten hän lähti kotimatkalle. Paikallisjuna pysähtyi Strannan matkakeskuksella, josta käveli autolleen, 

joka oli pysäköity Dicksonsgatanille, jossa on ilmainen pysäköinti.  

Minette oli vastassa matkakeskuksella ja käväisi Jessican luona, vaikka tämä oli Lopen uupunut ja 

alaetuhammastakin särki. 

Jessie ei kehdannut kieltääkään, kun toinen oli odottamassa varta vasten. Häntä väsytti ja vitutti koska 

Elliott jankutti tekstiviestitse, että voisiko he käydä potkulaudoilla siinä uudessa Coop Reapa 

ruokakaupassa. Jessica vastasi, ettei tällä kertaa koska on parhaillaan Minetten seurassa. Häntä 

pelotti, jos Elliott tulisi happamaksi ja tekisi Brexitit mutta onneksi näin ei käynyt. Örjansson ainoastaan 

poistui filmi-ilta keskusteluryhmästä, joka ei ole yhtä paha juttu kuin yhteisöpalvelun tavallinen 

kaverilista mutta nyt Elliott ei pysty kommentoida Minetten lähettämiä hauskoja kuvia, mutta onneksi 

tämä on yhä Net-Galleryn kaverilistalla sekä vitsiryhmässä.  

 

16 Decemberiä Jessica osallistui ensimmäistä kertaa golfin Julstafetten leikkimieliseen 

joukkuekilpailuun, joka pidettiin Kobergin suuressa golfhallissa. Ennen Jessicaa kilpaili Bjarne Anger ja 

hänen jälkeensä kilpailuvuorossa oli Nisse Albinsson. Jessica ja Nisse olivat samassa Glada tomtar2 

joukkueessa. Bjarne oli joukkueessa Glada tomtar1. Ensin mainittu tuli kolmanneksi ja jokainen 

golfaaja sai palkinnoksi laadukkaan Plog homejuuston, jonka sai hakea golfhallilta seuraavana 

päivänä. Jessica haki omansa samalla kun oli tulossa Vingvägeniltä. Juusto oli valtava niin, että hän 

jakoi sen vanhempien kanssa. Andersin ja Annkin mielestä juusto maistui yllättävän hyvältä, kun 

aiemmin heillä on ollut ennakkoluuloja homejuustoista. Jessica vitsaili, että juustossa maistuu Hole in 

one eli juuston reiät.  

Jessica kuuli kaksoisolennoltaan, että myös tämä oli voittanut homejuuston. Ei golfista vaan keilailun 

jouluviestistä. Jänniä yhteensattumia, kun Johannalle sattuu tismalleen samaa kuin minulle, ajattelee 

Jessica. Myös Johannalla on kipeä heiluva hammas.  

 



Jouluaattona Jessica, Anders ja Annki olivat vaihteeksi Yana-Martinan luona Lysekilissä, jossa he 

myös yöpyivät, kun Yana-Martina tarjosi alkoholipitoisia juomia. Paikalla oli myös Marcus ja Victoria 

Merkel. Marcuksella oli mukana viihderobotti Molly Tronic, jotta saataisiin joululauluja. Viihderobotti on 

kuparinvärinen pötkylä, joka liikkuu pienillä telaketjuilla.  

Seuravana päivänä Jessica, Annki ja Anders lähtivät kotiin. Jessie kuulu Johannalta, että myös tämä 

oli vanhempiensa kanssa viettänyt joulua pikkusiskonsa luona Taalintehtaalla.  

 

Välipäivillä Jessica, Annki ja Anders kävivät elokuvissa katsomassa jämtlantilaisleffa Okänd patient, 

joka kertoo 2930-luvun Östersundin sairaalan lääkäreistä ja tuntemattomista terraristi potilaista. 

Leffasta on tehty aikaisemmin kaksi versiota; alkuperäinen ilmestyi 2950-luvulla ja toinen ilmestyi 

2980-luvulla. Alkuperäisversion käsikirjoittaja oli Eva Bölja. Toisen elokuvaversion ohjasi Rigmor 

Mollberg. Uusimman version ohjasi Kalle Sprängman.  

Nyt syksyllä Kalle Sprängmania alettiin syyttää naisten seksuaalisesta ahdistelusta.  

Stenigeistä leffa oli ihan hyvä mutta kuitenkin se alkuperäinen on paras. Leffan tunnussävelenä on 

Skandinavian hymni, jonka on säveltänyt Jaan Sibbo, joka asui 2900-luvun alussa Södertäljessä 

Agneta vaimon kanssa talossa, jonka säveltäjämestari nimesi vaimonsa mukaan Agnetaboksi. 

Skandinavia hymni on mahtipontinen niin, että kuuntelijalle tulee vilunväreet.  

 

Uudenvuoden aattona Jessica oli Vingvägenillä koska on kyllästynyt olla herra Albinssonin luona 

koska siellä on hirveä hässäkkä. Hyvissä ajoin Jessica sanoi Nisselle, että haluaa olla vanhempien 

kanssa ja kysyi, ettei vaan tämä pahastuisi. Nisse halasi Jessicaa: ”No en tietenkään!” Jessie ei halua 

olla riidoissa yhdenkään Nissen kanssa.  

 

Silloin tällöin Net-Galleryssa Nisse Vässare tapaa kommentoida Jessican postauksia, joka tietenkin 

lämmittää ja kiihottaa hänen sydäntänsä. Ihan muutaman kerran myös Nisse Johnson on peukuttanut 

postauksia Photogramissa. Se kiihottaa Jessicaa vieläkin enemmän.  

 

Talvella 3018 Net-Galleryssa muuan Tove Hansson lähetteli Jessicalle härskejä ehdotuksia, kuten 

lesboseksiä, vaikkei Jessica edes tunne koko pimua. Tove lähettelee rivouksia tuntemattoman Doris 

Johanssonin tilin kautta. Muutama vuosi sitten Doris tai Tove kirjoitteli Jessicalle ihan asiallisia viestejä 

mutta nyt viestit ovat todella rivoja. Kaiken kukkuraksi Doris Johansson ei ole edes kaverilistalla eli 

Jessica ei voi tehdä Brexitejä. Lopulta hän kyllästyi rivouksiin ja laittoi tilin estolistalle. Ensin hän kysyi 

Erik Borgemyriltä ja Elliottilta, että tuntevatko he kyseiset henkilöt. Kyllä he tuntevat. Tove on lähetellyt 

rivouksia myös Elliottille, jotka koskevat Jessicaa. Sitten Elliotkin laittoi hänet estolistalle.  

Jessie kuuli, että Tove työskentelee Alternativ gruppen ryhmässä, niinpä hän kysyi lisätietoa ryhmän 

ohjaajalta, joka kertoi, että Tove on lopettanut ja hänestä on tehty rikosilmoitus koska oli kaapannut 

Doris Johanssonin Net-Gallery tilin. Sitten hän laittoi mulkeron estolistalle, ettei tämä pysty lähettää 

rivouksia. Jessica kertoi Tovesta myös Minette Gahnille koska tämä on uusi rivo-Joanna. Minette 

nauroi katketakseen ja vitsaili, että myös Jessica taitaa olla melkoinen rivo-Riitta.  

 

Viime vuonna Erik Borgemyr vaihtoi ryhmää. Hän aloitti Alternativ gruppen ryhmässä koska on toden 

teolla rakastunut Jill Anderssoniin. Sosiaalisessa mediassa he kutsuvat toisiaan prinsessaksi ja 

sydämeksi eli umpirakastuneita. Joskus Photogram videoklipissä Erik tapaa vitsailla: ”Nyt olen Fucking 

umpirakastunut!” 

Jessica on sekalaisia tunteita Erikiä kohtaa, koska tällä on pornahtavat silmälasit, tismalleen kuin 

tyypillisillä pornotähdillä. Jessicalla on monesti ollut kielenpäällä kertoa totuus Erikille, että hän tykkää 

hänestä, muttei uskalla, kun tällä on jo pillua tiedossa. Jill Andersson on Jessican kaverilistalla 

vuodesta 3011, kun tutustui tähän Karlon kautta. Silloin Karlo oli salaistesti ihastunut Jilliin, aivan 

kuten nyt Jessica on salaisesti ihastunut Erikiin. Jill Anderssonin liikanimi Net-Galleryssa on myhäilijä. 

Jessica ei uskalla kiihottaa Erikiä koska tämä on itse kertonut, että hän on oikea tyttöjen 

tyttönarkomaani. Jessica puolestaan on poikanarkomaani, muttei oikein uskalla ottaa ensi askeleita. 

Hänellä on huonoja kokemuksia toimintarajoitteisista, joista yhden hän joutui listimään.  

 



Talvella, eräänä tiistai-illalla, Jessica ja Bjarne kävivät elokuvissa katsomassa uutuuskomedian 

Skandinavian hauskimmasta miehestä. Leffan he katsoivat Mellerudin elokuvateatterissa.  

Siellä ei enää oteta käteistä vaan ainoastaan pankkikortilla pitää maksaa.  

 

Onneksi Jessica oli siihen varautunut ja hänellä oli pankkikortti mukana. Bjarne tapaa aina maksaa 

kortilla. Hän on joskus itse mielessään pohtinut, että kortilla voisi ostaa Jessicalta pillua. Tätä hän ei 

tietenkään sano ääneen, vaikka tietääkin blondin olevan vahvasti humoristinen.  

Ennen leffaa he söivät pikaruokala El Nissanissa, joka sijaitsee elokuvateatteria vastapäätä.  

Jessicaa kiihotti pikaruokalan nimi. Myös täytetty rieska maistui hyvältä, kun oli rakkaan kalantarjoajan 

seurassa, joka tällä kertaa oli rieskan tarjoaja.   

Elokuvateatterissa he pitelivät toisiaan kädestä. Bjarnella koko ajan housuissa seisoi, kun kaunis 

nainen istui vieressä. Jessica tunsi munasolun aktivoituvan.  

 

Mellerudin elokuvateatteri kuuluu suureen skandinaaviseen Skandikino elokuvateatteriketjuun. 

Tvåstadissa ei ole Skandikinon teattereita vaan ainoastaan kaksi elokuvateatteria; työväentalon 

ylläpitämä elokuvateatteri sekä Skandinavian Bio, joka sijaitsee Oden-talossa.  

Mellerudin Skandikino on mahtavampi. Alueen toinen Skandikino teatteri on Uddevallassa.  

 

Leffan jälkeen Bjarne maksoi 5 globalia kyydistä. Hän ja Nisse antavat aina reilusti biokaasurahaa. 

Kyllä myös Elliott mielellään maksaisi, jos olisi kahisevaa. Hänen rahapussinsa on samaa rotua kuin 

Mats-Stefanin lompakko oli tämän poikamiesvuosina.  

Autossa kotimatkalla Jessica ja Bjarne keskustelivat lapsen teosta, että he odottaisivat muutaman 

vuoden ennen kuin yrittäisivät uudelleen. Nytkin Jessicalla oli kielenpäällä paljastaa rakastavansa 

kaksoisolentoaan yhtä paljon kuin Bjarnea mutta päätti vielä vaieta. Hän ei tiedä kuinka kalantarjoaja 

reagoisi tietoon, että hän on rakastunut toiseen naiseen. Jessica ja Johanna eivät kuitenkaan näe 

toisiaan naisina vaan seksuaalisina ihmisinä. Johanna on luvannut yrittää luoda huippuälykkään 

tietokoneviruksen, joka levittäisi ympäri maailmaa ja muuttaisi mies ja nainen käsitykset seksuaalisiksi 

olennoiksi. Johannahan on itseoppinut tekoälymestari. Jessica ei paljoakaan ymmärrä tekoälystä.  

 

Talvella alettiin laajentaa Lilleskogin kauppakeskusta pohjoiseen päin. Syksyllä 3018 pohjois-

Lilleskogissa avaa Motonet halpahalli sekä ruokakauppa Aldimarket, jonka omistaa tätä nykyään 

Tegel Group. Joitakin vuosia sitten Tegel Group osti tämän vanhan saksalaisen ruokakauppaketjun.  

Tegel Group kuuluu osaksi JT konsernia. Aldimarket on monta kertaa suurempi ja mahtavampi kuin 

muinainen T Market.  

 

Elliottin isä, Ivar Örjansson, on hieman huolissaan työpaikkansa puolesta koska nyt Coop Prisma on 

saamassa kovan luokan kilpailijan. Syksyllähän avasi osuuskunnallinen Coop Reapa Håjumissa ja nyt 

Aldimarket tunkee ihan Coop Prisman naapuriin. Coop Reapa ja Coop Prisma ovat saman yhtiön 

liikkeitä mutta Aldimarket on täysin yksityinen pörssiyhtiö.  

 

Jessican lähettyville, Hult-kortteliin, on alettu rakentaa tornitaloa, johon tulee yleishyödyllisen Tvåstad 

Housen vuokra-asuntoja. Vuokrat ovat yhtä korkeita kuin talokin. Tornitalon ympärille tulee 

nelikerroksisia vuokrataloja. Kevättalvella valmistui yksi matalimmista vuokrataloista ja siellä oli 

asuntonäyttö. Stenigit kävivät ihan uteliaisuuttaan katsomassa. Ainakaan Jessicalla ei olisi vara asua 

yhdessäkään näissä uusissa kerrostaloissa.  

 

Hullsjönin Jet kortteliin on alettu rakentaa vuokrataloja sekä esikoulua. Annkia ärsyttää Jet-korttelin 

talojen ulkonäkö; räikeän punaisia sekä turvekattoinen esikoulu. Kerrostalojen katoille tulee 

huippumodernit aurinkopaneelit, jotka on kehittänyt Sunerin Forssan yksikkö.  

 

Koko talven Jessica piti turhaan peukkuja, että Coop Reapan viereen tulisi uusi SFC – Siberian Fried 

Chicken pikaruokala. Näin ei käynyt vaan sen sijaan Burger President avasi uusimman ravintolan ja 

samalla ketju palasi takaisin Tvåstadiin.  



Yhtä hyvä sellerin kanssa, ajatteli Jessica mutta kuitenkin hän katkeroitui paikalliselle 

uutislukulaitelehti TTELA:lle, kun kertoi melkoisen valeuutisen. Jessica ei haluaisi olla hapan toimittajia 

kohtaan koska viime aikoina uusnatsit ovat alkaneet vittuilemaan uutismedioille. Hän ei todellakaan 

halua kuulua uusnatsien kanssa samaan ryhmään.  

 

Valeuutisia on alkanut olla paljon, sillä Amerian nettitrollit trollaavat jokaiseen ilmansuuntaan ja ovat 

sotkeutuneet Venäjän presidentinvaaleihin vuonna 3016, jolloin upporikas Micky Trampov voitti. Tämä 

paksupäinen äijä on uusnatsien märkä unelma. Micky ei tiedä ollako lintu vai kala.  

Aikaisemmin Micky on ollut Venäjän tosi-tv juontajana, jonka formaattiin kuuluin vittuilu ja nyt äijällä on 

ohjelman rooli juuttunut päälle ja presidenttinäkin äksyilee ja vittuilee. Lähes joka kuukausi joku 

avustajista saa potkut. Ukko ei halua kuulla viisaita neuvoja. Hän on itsepäinen kuin synti.  

Amerian nettitrollit onnistuivat aivopesemään Venäjän uusnatsit, jotka puolestaan suosittelivat 

Trampovia niille, jotka olivat kyllästyneitä silloiseen presidentti Oleg Barbisoniin. Oleg ei asettunut 

ehdolle jatkokaudelle, kun on ollut presidentin virassa kaksi kautta. Hän edusti puoluetta Rossija 

Demokratia. Puolue laittoi Olegin seuraajakandidaatiksi Hillevi Linzain, joka on ex-presidentti Billyn 

vaimo. Oli hyvin lähellä, että Hillevi voittaisi mutta Amerian nettitrollien ja Venäjän uusnatsien toimesta 

Micky voitti iskulauseilla, kuten Sdelay Rossiyu snova velikoy eli tee Venäjä uudelleen suureksi. 

Vaalipuheissaan Micky uhosi, että hän rakentaisi Venäjän ja Kazakstanin rajalle korkean muurin, ettei 

ilmastopakolaiset pääsisi Venäjän puolelle. Muuria vastustaa myös Mickyn oma vaimo, ruipelomainen 

Melanoma. Micky Trampovilla on Pietarissa valtava tornitalo nimeltä Trampov Tower, josta äijä johtaa 

bisneksiään. Nyt presidentin virassa hän ei saa tehdä liiketoimia, ettei olisi jäävi. Sen sijaan hänen 

aikuiset lapsensa; poika ja tytär, ottivat ohjakset isänsä firmassa. Poika on vaaleasiilitukkainen Ivan. 

Tyttö on keskivaaleatukkainen Minnie.  

 

Televisiouutisten välityksellä Jessica Stenig ihastui Venäjän presidentin poikaan, todellinen eurokarju 

tai paremminkin ruskiji karju, kuten hän korjasi ajatuksensa. Hän vihaa Micky Trampowia koska 

tämähän on rasisti. Myös Johanna tuntee vahvaa vitutusta Venäjän uutta presidenttiä kohtaan. Hän on 

todennut Jessicalle, että vaikuttaa siltä, että Micky olisi sukua Anatoli-mulkerovainaalle. Jessica 

leikillään totesi, että ehkä Venäjän presidentti onkin sukua Waliczekin hulttiovainaalle.  

 

Micky Trampov ujostellen ihailee Amerian presidentti Valdermar Butia. Avoimesti he eivät voi tavata 

koska silloin paljastuisi Amerian sekaantuminen Venäjän vaaleihin.  

Venäjän tiedustelupalvelu FSB tutkii tai yrittää tutkia tapausta mutta huonoin tuloksin, kun presidentti 

Micky lähes kuukausittain erottaa FSB:n johtajia. Myös Venäjän ulkoministeri vaihtuu yhtä usein kuin 

tavallinen rahvas vaihtaa sukkia. Mickyn rinnalla jopa Valdemar vaikuttaa fiksulta.  

 

Talvella yhteisöpalvelu Net-Gallery sai vakavan skandaalin, kun yhteistyöpartneri Gorky Analytica 

paljastui myyneensä käyttäjätietoja Micky Trampovin presidenttivaalikampanjalle.  

Tämän vuoksi Net-Galleryn pääomistaja Rubri Retkutsenko joutui eri tiedotusvälineiden ja valtioiden 

kuulusteltavaksi. Tämän vuoksi Rubri vaihtoi yhteistyöpartneria.  

Jessicaa ärsyttää, kun muun muassa Greta tapaa tehdä päivittäin höpöhöpö testejä, jotka 

salakavalasti keräävät tietoja kaverilistalta.  

 

Marsin alussa Jessica meni vihdoinkin hammaslääkäriin heiluvan alaetuhampaan takia, joka helvetisti 

heiluu, kuten Jesus Väktaren laulaa hittibiisissään. Kappale soi päivittäin Radio Pooliassa niin, että 

monia ärsyttää tämä kuiskaavalla äänellä laulava laulaja.  

Jessicaa ärsyttää Radio Pooliassa lisääntyneet S-L Safetyn tytäryhtiö Verisure Directin mainokset. 

Hän on anonyymisti valittanut mainoksista koska häntä huolestuttaa, jos ihmiset retkahtaisivat tähän 

ylikansalliseen hälytinfirmaan. Hänelle vastattiin, ettei asialle mahda mitään koska Verisure Direct on 

radioaseman maksava asiakas. Onneksi Jessica on mukana JT Median mainospaneelissa, jossa voi 

arvostella mainoksia. Verisure Direct sai Jessicalta pohjanoteeraukset. Alkukesästä kyseisen firman 

mainokset katosivat hänen suureksi iloksensa. Jessica on miettinyt, että mitähän isorintainen 

rikoskyttä tuumaisi, jos tietäisi, että hän on kritisoinut S-L Safetyn tytäryhtiön radiomainoksia.  



Varmasti Höög hiffaisi, että kuka oli taannoisten IP-salausten takana. Jos Jessica joutuisi kiinni, niin 

silloin myös Lena Lundelliakin odottaisi potkut väärästä valasta raskauttavien asianhaarain vallitessa, 

mutta todennäköisesti asia on lopullisesti haudattu, sillä juttuhan on jo vanhentunut.  

 

Hammaslääkäri Giovanni joutui poistaa heiluvan hampaan, kun se oli niin huonossa kunnossa. Tilalle 

asennettiin hammassilta. Jessica ei enää uskalla syödä sitkeitä makeisia sekä kovia ruokapaloja, ettei 

hammassilta irtoaisi. Hän kuuli, että Johannakin on saanut hammassillan.  

 

Marsin viimeisellä keskiviikkona avasi vastarakennettu Burger President Håjumissa, Ljungvägenillä. 

Avajaisiin Jessica ei päässyt koska edellisenä päivänä oli armoton vatsatauti. Seuraavankin päivän 

hän oli varmuuden vuoksi kotona, vaikka voi jo paremmin. 

Elliott vaati häntä olemaan kotona vielä torstaina. Hänellä on käsittämätön vatsatautiallergia, ei siedä 

edes sanaa vatsatauti, kun pukkaa huoli tartunnasta. Riittää, että hän näkee jonkun oksentavan, niin 

heti saa sätkyt.  

 

Perjantaina Jessica oli tavalliseen tapaan Skientologikirkon second-handissa. Sinne hänen ei tarvinnut 

ilmoittautua sairaaksi, sillä keskiviikkona hän olisi ollut A-Storen lukulaitelehtiryhmässä.  

 

Syksyllä Alternativ gruppenin tiloja remontoitiin. Ohjaajat inspiroituivat taannoisesta Tvåstad Helpon 

suurremontista. Remontin jälkeen myös Alternativ gruppeniin tuli enemmän pieniä työhuoneita. 

Aikaisemmin ryhmän tiloissa oli iso työskentelytila, semmoinen maisemakonttoria muistuttava suuri 

sali. Remontin jälkeen ryhmän tilojen keskellä menee kapea käytävä, jonka varrella pieniä työhuoneita 

ja kaksi lepohuonetta. Yksi työhuoneista on tietokonehuone, jossa toimitetaan Ögonblicket Avisen 

lukulaitelehteä tai paremminkin Jessica toimittaa, kun kaikki muut ovat kyllästyneet ja jänistäneet 

lukulaitelehtityöstä.  

 

Keväällä joutui Tvåstadin keskustan pääkatu, Kundgatan, remonttiin. Pilareiden päällä olevan tien 

keskelle, ajokaistojen väliin, rakennetaan pyörätie, joka menee Björndalenista ihan Brinkebergin 

suluille asti. Myös Kundtorgetia alettiin uudistaa. Ensi vuonna Grill it puretaan ja tilalle tulee 

paviljonkimainen lasitettu talopitko. Vielä ei tiedetä mikä grilliyrittäjä saa kunnian perustaa 

pikaruokalan uuteen lasipaviljonkiin. Torikioski muutti Unionsgatanille, Elliottin vanhempia vastapäätä.  

 

Majn viimeinen lauantai oli jokavuotinen vanhojen eurooppalaisautojen Cruising tapahtuma. Jessica 

on kyllästynyt tapahtumaan mutta pakkohan on osallistua, ettei Elliott alkaisi jankuttaa.  

Tänä vuonna Jessica mielellään osallistui koska myös Bjarne oli mukana. Aikaisemmin hän ei ollut 

mukana, kun halusi mieluummin olla isän ja äidin kanssa. Bjarnen äiti teroitti poikansa mieleen, ettei 

sitten pidä mennä raggarien kyytiin, sillä niihin ei missään nimessä pidä luottaa.  

 

Tänä vuonna Nisse ei päässyt mukaan, kun oli nuhan kourissa. Jessica lähetti seuraavana päivänä 

Whatsappissa Cruising kuvia sekä videolinkit Stenig Playhin. Nisse ilahtui, kun tämä kiltti nainen 

lähetti hienoja veteraaniauton kuvia. Whatsappiin Elliott on luonut Nisselle ja Jessicalle ryhmächatin 

nimeltä Kokosnöten, jossa keskustellaan niitä näitä sekä Elliott rallattelee Nisselle 

Kookospähkinälaulua. Tämä vain ihan vittuillakseen, kun Albinsson inhoaa kyseistä korvamatoa 

aiheuttavaa laulua. Joka kerta, kun Nisse kuulee laulun, niin hän reagoi hassusti; laittaa kädet korville.  

 

Tänä vuonna Cruisingissa oli myös Elliottin uusvanha tyttöystävä Jenny Johansson. Moni oli ällikällä 

lyöty, kun Örjansson uudelleen alkoi lämmitellä suhdetta Jennyn kanssa. Hän on sanonut Jessicalle, 

että hänellä on Jenny-fetissi; tulee erittäin kiimaiseksi, kun edes kuulee nimen. Jessica puolestaan 

kertoi Nisse-fetissistään. Nytkin hän oli hyvin lähellä paljastaa myös Johanna-fetissinsä.  

 



Nyt Bjarne ja Jenny tapasivat toisensa ensi kertaa. Bjarnesta Johansson on ihan mukava, yhtä 

mukava kuin Minette, joka ei ollut läsnä, sillä tämä oli ylitöissä.  

 

Ensin he söivät iltapalaa David’s Fastfoodissa, jonka edustalle he ensin kokoontuivat. Tällä kertaa 

Jessican ei tarvinnut hakea työkavereitaan. Elliott tuli Jennyn tummansinisellä Kia10 merkkisellä 

henkilöautolla.  

Jessica käveli Båbergiin, sillä hänhän asuu ihan kävelymatkan päässä. Bjarnen äiti kyyditsi poikansa 

Båbergiin, pikaruokalan edustalle, josta myös hakee heti kun hän ilmoittaa tekstiviestitse, että milloin 

haluaa kotiin. Päivällä Elliott oli houkutellut Disa Nilssonia tulemaan Båbergiin seuraksi. Chatissa hän 

kysyi Jessicalta, jos Disa saisi tulla mukaan. Tietenkään Jessica ei voinut kieltääkään, vaikka olisi 

halunnut. Häntä otti pattiin, kun Elliott houkutteli flirttiperseen mukaan.  

Disa saapui pikaruokalan edustalle bussilla. Hänen onneksensa ja Jessican harmiksi Bobbyhillistä on 

suora bussiyhteys Båbergiin.  

 

He söivät kebabia, kun se on rieskoja ja pizzoja terveellisempää. Jessica kiirehti istuutumaan Bjarnea 

vastapäätä, ettei flirttiperse ehtisi. Disa istui Jessican selän takana viereisessä pöydässä, Jennyä 

vastapäätä. Elliott istui luonnollisesti pimunsa vieressä. 

Syönnin jälkeen he siirtyivät Båbergin kiertoliittymän keskustaan, josta näkee parhaiden vanhat autot, 

jotka ajavat liikenneympyrän ympäri ja sitten kauempana käy käännyttämässä. 

 

Ennen Cruising tapahtumaa Jessica on turhaan yrittänyt anonyymisti valittaa Cruising hapatuksesta, 

jotta se kiellettäisiin. Hän on yrittänyt lähestyä kuntaa, poliisia sekä The Greensiä. Tavallisesti hän 

inhoaa kyseistä puoluetta mutta tässä asiassa puolueella olisi paljon tekemistä, jotta tämä turha 

tientukkona oleva tapahtuma saataisiin poistettua. Biokaasu ei olekaan niin ympäristöystävällinen kuin 

on oletettu.  

Viimeisten tutkimusten mukaan biokaasu jotenkin lokeroi saastepilveä niin, että se ajelehtii jostain 

syystä eteläiselle Tyynelle valtamerelle, jossa saastepilvirykelmä tiivistyy useiksi vuosiksi ja sitten 

purkautuu ja lämmittää ilmastoa. Tällä hetkellä napajäätiköt ovat alkaneet toden teolla sulaa, jopa 

silmissä. Pienimmät Tyynenmeren ja eteläisen Atlantin saaret ovat jääneet lopullisesti veden alle. 

Jostain syystä Havaiji ja Kanariansaaret säästyvät. Jotenkin vesi ei halua peittää näitä saariryhmiä 

mutta kaikki muut jäävät veden alle. Pohjois- Keski- ja Etelä-Amerikan rannikkokaupungit on pikaisesti 

suojattu suojavallein. Samoin tehdään myös Afrikan, Euroopan ja Australian rannikoilla.   

Jessican harmiksi The Greens ei mahda mitään Cruisingin järjestäjille. Tapahtumalla ei ole ketään 

erikoista järjestäjää, vaan veteraaniautojen harrastajat spontaanisti pitää yllä tapahtumaa. Ainoastaan 

työväenpuistossa on veteraaniautoyhdistys Raggarsin järjestämä autonäyttely, jolla on lupa käyttää 

työväenpuistoa näyttelypaikkana. Tapahtumaan saapuu lähiseutujen niin kutsutut raggarit ja jopa 

muutama terraristi niin, että epävirallisesti muodostuu veteraaniauto Cruising.  

 

Kun Jessica, Bjarne, Disa, Elliott ja Jenny seisoivat liikenneympyrän keskellä ja Jessica avasi 

kivennäisvesipullon, joka alkoi kuohua samppanjamaisesti. Vähän vettä meni Bjarnen jaloille ja 

Jessica säikähti, että paloikohan nyt viimeisetkin toiveet munasta. Onneksi Bjarne otti rauhallisesti, 

sillä kyseessähän oli vain vettä. Viimeksi sama sattui lentokoneessa matkalla Thaimaahan. Tietenkin 

Jessica pyysi molempina kertoina anteeksi. Bjarne sanoi lempeällä äänellä: ”Vettähän se vaan oli, 

Haha!”  

 

Lauantai-ilta oli onnistunut. Disa lähti muutamaa minuuttia aikaisemmin kotiin ja se ilahdutti Jessicaa 

niin paljon, että hän hyppäsi riemuissaan tasajalkaa. Elliott ihmetteli, että mikä ihmeen hyppy tuokin 

oli, johon Jessica: ”Ööh, lämmittely hyppy vain!”   

Sitten jonkin ajan kuluttua he rupattelivat Elgar Björkenstamin kanssa, joka on Doriksen isä. Doris 

käyttää äitinsä sukunimeä.  

Arkisin Elgar Björkenstam on Erik Bremanin henkilökohtaisena avustajana. Myös Erik oli mukana 

mutta Jessican onneksi Pippi ei ollut läsnä. Se olisi vielä puuttunut, jos se kahjo olisi ollut läsnä, ajatteli 

Jessica.  



Sitten jonkun ajan kuluttua oli aika lähteä kotiin. Elliott, Jenny ja Bjarne menivät pikaruokalan 

edustalle, jossa on Jennyn auto. Bjarne pirautti äidilleen. Jessica lähti talsimaan kohti etelää.  

 

Sunnuntaina Anders, Annki ja Jessica kävivät uimassa Centsjön järvellä. Muutama vuosi sitten 

uimarantoja uusittiin ja välille tehtiin leveät pitkospuut, jotta pyörätuolillakin pystyy kulkea rantaviivaa 

pitkin. Jessicasta oli mukava ottaa aurinkoa yläosattomissa nyt kun läskirumba on poistunut. Kahlata 

hän ei uskaltanut, sillä kalakauhu ei päästä otettaan. Centsjö vilisee kaloja.  

 

Junin alussa oli Jane-Bettinan ja Olof-Carlin pojan lakkiaiset. Juhliin oli luonnollisesti kutsuttu 

lähisukulaiset ja tuttavia. Samana päivänä oli myös Minette-Millen ja Andreaksen tytön lakkiaiset. 

Ensin kokoonnuttiin leskirouva Astridin luokse Kobergin Callevägenille, jonka jälkeen siirryttiin 

seuraavaan juhlapaikkaan. Andersin, Annkin ja Jessican lisäksi samassa kyydissä meni myös Kjell ja 

Greta. Kobergiltä ei ole kovin pitkästi Parkvägenille, jossa Minette-Mille asuu perheineen.  

 

Callevägenille tuli paljon väkeä, kuten leskirouva Agnes Viking. Hänen aviomiehensä Karl menehtyi 

syksyllä 3012. Se aika oli Stenigeille todella rankkaa aikaa, kun kaikki näkyi kuolevan.  

 

Miroa kätellessä Jessican käsivarsia nyki halaukseen, muttei uskaltanut. Myöhemmin Minette-Millen 

luona hän leikiten uskalsi tulla halatuksi, kun Richard tuli rohkeasti halaamaan ihanaa Jessica-

serkkua. Jessie saattaisi ottaa Richardin ukoksi, jos vain tämä ei olisi naimisissa eli myös tällä on jo 

lesbon retale akkana, kuten Jessica itse mielessään ajattelee.   

 

Astrid kummi halasi kummilastaan. Jessicasta on harmi, kun Miro on sen verran ujo, ettei uskalla 

halata kuin Richard, ei ainakaan häntä. Häntä yhä harmittaa, kun kesällä 3008 antoi Mirolle 

spontaanisti poliisipidätyshalauksen, kun tämä oli hakemassa oluitaan. Jessicaa on mietittänyt se, jos 

serkkupoika säikähti häntä ja nyt ei ehkä koskaan saisi tältä munaa.  

Jessican kiimaisuus Miroa kohtaan on laskenut roimasti. Nyt, kun hän sai halauksen Richardilta, niin 

hän alkoi hieman kiihottua tästä lyhytkasvuisesta serkkupojasta. Kjellin ja Gretan perheessä kaikki 

ovat lyhytkasvuisia mutta ääntä riittää senkin edestä. Lähes jokaisella, paitsi Kjellillä on hirveät 

moottoriturvat.  

 

Jane-Bettina kertoi Andersille ja Jessicalle, että hänen tyttärensä Emelie pelaa tätä nykyään rugbyä 

Uddevalla bollsällskapet joukkueessa. Monesti äiti saa olla autokuskina, kun rugbyotteluita on ympäri 

Skandinaviaa ja Eurooppaa.  

Jane-Bettinan perhe lähtee kesällä lomamatkalle Kroatiaan. Jessica tiesi vinkata, että tätä nykyään 

sinne on suoria lentoja Såtenäsin kentältä, josta serkkutyttö ei tiennyt, kun tällä on hirveä lentopelko, 

jonka oli perinyt isävainaalta.  

Jessica huomasi, että Jane-Bettinalla on samankaltainen rotevahko kehonrakenne kuin Felixillä sekä 

paksut afrikkalaistyyppiset huulet.   

Emelie puolestaan muistuttaa melkoisesti äitiään, kun tämä oli teini-iässä, semmoinen kirppumaisen 

laiha ruipelo. Emeliella on diabetes.  

 

Jessicasta päivänsankari Iro, on hyvin komea skandikarju, muttei voita Jimmyä. Iro on pitkäkasvuinen 

jätkänhujoppi. Jessican unelmajätkän tulee olla sopivan lihava. Hän ei syty ruipeloihin.  

 

Olof-Carl on huomattavasti laihtunut. Jane-Bettinan tavatessa 2990-luvun alussa, hän oli 

tynnyrimäisen lihava, josta Yana-Martina ja Jessica kotioloissa olivat vitsailleet isälle ja äidille, että 

Olof-Carl sanoisi tyttöystävälleen: ”Uhhuh, ei niin kovasti Olle-Carlen!” Yhä vielä tänäkin päivänä 

siskokset kutsuvat Olof-Carlia Olle-Carleniksi. Vitsailu johtaa juurensa skandinaavisen 

huumoripunkbändi Sömniga Sovarna biisistä, jossa on raju pedagogi nimeltä Olof-Carlen, joka piiskaa 

oppilaitaan, jotka huutavat hädissään: ”Äyts, äyts ei niin kovasti Olle-Carlen!” Totta kai Jessica ja 

Yana-Martina sukulaisten kesken kutsuvat serkkutytön aviomiestä oikealla nimellä.  

 



Yhä Annki vierastaa Olof-Carlia koska tällä on tällä hänen mielestänsä liian hieno ammatti; 

sosiaaliteknikko eli pelkää jos äijä olisi ihilisti ja helposti pahoittaisi mielensä.  

Tällä hetkellä Olof-Carl työskentelee Kraftverket-talon toisessa kerroksessa hoivahallinnossa ja 

välittää eri ryhmiin sijaisia. Kraftverket-talossa on kaksi Stenigiä, vaikka Olof-Carlin oma sukunimi 

ennen avioliittoa oli Johansson. Hän päätti ottaa vaimon sukunimen, kun se on harvinaisen kova, 

kuten hän itse asian ilmaisee.  

Kun Annki oli kuullut, että Olof-Carl on töissä samassa talossa tyttären kanssa, niin häntä alkoi 

huolestuttaa, jos tytär tekisi outoja ja sitten asia menisi koko suvun tietoon.  

 

Parkvägeniltä Kjell ja Greta kävelevät kotiinsa, kun Nyhusgatan yhdeksään ei ole matka eikä mikään. 

Tässä hiljattain Kjell ja Greta ostivat pienen kesämökin Dalslandin Nössemarkista. He suunnittelevat 

talon myyntiä ja ostaa asunto-osakkeen jostain päin kaupunkia. Kesäaikaan he asuisivat Nössemarkin 

mökillä. 

 

Ylioppilas Juliette on melkoinen laiskapötkylä, joka meni omaan huoneeseensa nukkumaan, vaikka 

rivitaloasunto oli vieraita pullollaan. 

 

Jessica näki pitkästä aikaan Jesuksen. Enää hän ei tunne rakkautta tätä kohtaan koska jätkä on 

melko lailla rupsahtanut ja hänestä on kuoriutunut melkoinen viherterraristi. Ilmeisesti Daniella on 

aivopessyt Jesuksen, ajatteli Jessica, kun salaa ihaili serkkuaan. Ajatella silloin 2990-luvun lopulla ja 

3000-luvun alussa olin lemmen humalassa tähänkin jätkään, ajatteli hän.  

Daniella oli luonnollisesti juhlissa ja vaikutti olevan kiinnostunut Jessicasta. Ehkä pimu haluaisi 

aivopestä minutkin, ajatteli Jessie.  

Jessican mielestä juhlien komistus on Minetten ja Andreaksen nuorimmainen, Jalle, jolla on kaunis 

vaalea siilikampaus. Jessican käsivarsia nyki halaukseen, kun katsoi Jallea. Harmi vaan, kun jätkä on 

vielä sakkolihaa, harmitteli Jessica.  

 

Perheellä ei enää ole vasikankokoista kuparinväristä viihderobotti Siberiaa koska talvella robotti meni 

epäkuntoon ja piti hirvittävää ulinaa niin, että robotti oli pakko lyödä isolla kirveellä mäsäksi. Sen teki 

Minette-Mille ihan itse, sillä ukko on aivan liian nynny ja säälii koneita.  

Siberian romutuksen jälkeen perheessä oli viihderobotin kokoinen aukko, niinpä he ostivat uuden 

mutta paljon pienemmän Sune Tronic viihderobotin.  

 

Nykyiset 3000-luvun viihderobotit käyttävät viihderoboteille räätälöityä Tronic käyttöjärjestelmää, joka 

on muunnos Ankire käyttöjärjestelmästä.  

 

Julietten lakkiaisjuhlassa Sune Tronic oli koko ajan Jallen sylissä koska tämä on selvästi hurahtanut 

robottiin ja sylissä hän ohjelmoi robottiin eri vieraiden puheääniä. Tuskin hän enää muistaa Siberia 

robottia. Jessican kohdalla Sune Tronic oppi käkätyksen niin, että Jallea alkoi naurattaa.  

Muutama vuosi sitten Net-Galleryssa Jalle fanitti Jessicaa, muttei uskalla ottaa ensiaskeleita ison 

ikäeron takia. Jessica kiihottui, kun näki kauniin Jallen peukuttaneen hänen postauksiansa. Hän toivoi 

ja toivoo yhä, että Jalle tulisi Nybergskullaan lempimään. Näin päin olisi parempi, sillä minähän en ole 

sakkolihaa, en ole ollut pitkään aikaan, ajatteli Jessica.  

 

Junin lopulla skientologikirkon second-handin esimiesasemassa oleva Carlo Andersén päätti jäädä 

eläkkeelle. Hän asuu Orustilla eli pitkä työmatka. Nyt hänen ei tarvitse joka aamu mennä Tvåstadiin 

asti. Jessican yhteyshenkilöksi tuli nykyinen myymäläpäällikkö, Magnum Välitalo, joka aloitti vuosi 

sitten. Edellinen myymäläpäällikkö Samantha jäi eläkkeelle. Heti myymäläpäällikön vaihdoksen 

jälkeen moni naispuolinen duunari alkoi vilkuilla myymäläpäällikön konttoriin, kun aiemmin sitä eivät 

tehneet. Myös Jessicaa kiihottaa tämä uusi Magnum. Välitalo on komeampi kuin Johanssonin kaima, 

ajattelee Jessica. Hänen käsivarsiansa nykii halaukseen, mutta on päättänyt pitää ihastuksensa 

salassa, kun Välitalo on sentään pomo. Hän pelkää ja kunnioittaa pomoja, ettei käy kuin silloin 

Mellerudissä. Hänen iloksensa Magnum Välitalo on sinkku mutta yksinhuoltaja.  



Magnum ei ole yhtä uskovainen kuin hänen edeltäjänsä Samantha. Kun Samantha lopetti, niin silloin 

päättyi myös perjantaiset hartaushetket. Magnum lukee kello puoli kymmenen kahvitauolla edellisen 

päivän myyntitilastot.  

Jessica huomasi, että pomo näkyy pitävän hänestä ja joka perjantai tapaa tälle sanoa: ”Vihdoinkin 

perjantai!”, tämä tietenkin aktivoi hänen munasolunsa ja käsivarsi alkaa nykiä halaukseen. 

Todennäköisesti Magnum mielellään halaisi Jessicaa, kun tämä on erittäin kaunis. 

 

Skientologikirkko tarjoaa yhä voileipiä kahvijuoman kera. Kotona Jessie unelmoi myymäläpäälliköstä, 

muttei uskalla käynnistää hurmaoperaatiota koska on työpaikalla. Ei varmasti skientologit katsoisi 

suopeasti, jos aloittaisin lemmenrumban, ajattelee hän. Jessica yhä elättelee toiveita, että second-

hand olisi ponnahduslauta tavallisille työmarkkinoille, mielellään kaupungintalolle. Juuri tämän vuoksi 

on tärkeää pokan pitäminen. Hän onnistui hyvin Johan Janssonin aikaan mutta epäonnistui mulkero 

Waliczek-vainaan kohdalla.  

Vuoden kuluttua Carlo Andersénin saappaisiin hyppäsi Leonardo Linneasson, suurin piirtein 

Magnumin ikäinen komistus, kuten Jessica ajattelee. Leonardo on pitkäkasvuinen ja ruipelomaisempi 

kuin Magnum eli ei ihan kiihota mutta hätä tapauksessa kyllä ihan pantava, ajattelee Jessica, kun ensi 

kerran näki Leonardon. Myöhemmin hänelle selvisi, että myös tällä on jo lesbon retale tyttöystävänä.  

Leonardo tapaa ääntää Jessican nimen englantilaisittain ja kirjoittaa muotoon Zessica.  

 

Jessica on päättänyt keskittyä Johannaan ja Bjarneen. Johanna ymmärtää häntä sata prosenttisesti ja 

Bjarne 90 prosenttisesti. Hän on itse mielessään pohtinut, jos ei onnistuisi saada lasta Bjarnen 

kanssa, niin ehkä voisi yrittää ylipuhua Magnum Välitalon. Kuitenkin on parempi pitää salassa 

Magnum diggailun, ajattelee Jessica.  

 

Vuosi sitten, kun Välitalo aloitti myymäläpäällikkönä, niin silloin tämä kertoi julkisesti, että hänellä on 

kotona muutama pikkuinen napero. Tämä huvitti Jessicaa. Heti seuraavana päivänä Tvåstad 

Helpossa hän kertoi Androidille, että uudella ihanalla myymäläpäälliköllä on kuulemma pikku naperoita 

kotona. Androidiakin nauratti makeasti: ”Haha, minulla on vuosia sitten ollut pikkunapero kotona!”.  

 

Jessica tapaa vitsailla Giovannille, että hammaslääkäri on tämän kaima ja viime aikoina hänen 

naapuriinsa, kolmanteen kerrokseen, on muuttanut toinen kaimamies.  

Giovannin kaima asuu Mia Reinholdssonin entisessä kämpässä. Paukuttaja-Mia päätti vihdoinkin 

mennä psykiatriseen hoitoon. Hänen muutettuansa, asuntoon muutti Nisse Kimovski, joka asui lyhyen 

aikaa, kunnes muutti pois. Jessica ehti kiihottua etunimen takia.  Sitten asuntoon muutti Giovanni 

mutta myös tämä asui lyhyen aikaa.  

 

Annki täytti 70vuotta ja hän sai lahjaksi paljon kukkia sekä Sassnitzin risteilyn, jonka Yana-Martina ja 

Josef olivat tilanneet hänelle ja Andersille. Augustissa Anders täyttää 70 eli nyt he eivät ainakaan ole 

pikkuipanoita, kuten Anders tapaa vitsailla. Ensi vuonna Jessica täyttää 50. 

 

Julin lopulla Jessica kävi jälleen Sassnitzin risteilyllä. Matkan hän isän kanssa varasi Reseväckanilta. 

Hän valitsi hieman kalliimman ikkunahytin. Katamaraani on tällä kertaa Jet Melody, joka on identtinen  

Jet Symphonyn kanssa. Viime kesällä sattui jälkimmäinen. 

Tälläkin kertaa Sassnitzissa Jessica tapasi Johannan. Ensin he suutelivat ja sitten käsikkäin kävelivät 

matkakeskukselle syömään lihapiirakkaa, jonka jälkeen he kävivät tutuissa kaupoissa. Apteekista he 

ostivat German Rexiä.  

 

Joululahjaksi Annki sai mieheltään älytakkipuhelimen merkkiä Andersen3, mutta hänellä on vaikea 

oppia käyttämään sitä ja toiseksi tässä Andersen mallissa ohjauspaneelin hipaisunapit ovat yliherkät. 

Puoli vuotta hän yritti opetella takkipuhelimen käyttöä ja hermoili. Hänen entinen takkipuhelimensa on 

Andersenin perusmalli, jossa multimediakameran nappi tahtoi reistailla ja sen vuoksi Annkia alkoi 

haluttaa uutta takkipuhelinta ja päätti toivoa pukilta ensimmäistä älytakkipuhelinta, kun sellaiset ovat 

suosittuja. Kaupassa oikein hävettää ottaa esiin perustakkipuhelimen kontrollipaneeli.  



Myös Tyra Lillbackaa alkoi hävettää perustakkipuhelimen käyttö julkisilla paikoilla ja sai pojaltaan 

Axelilta älytakkipuhelimen. 

 

Julin alussa Annki vaihtoi puhelinta miehensä kanssa, jolla on kaksi takkipuhelinta; toinen on 

perusmallia ja toinen yksinkertaisempi älytakkipuhelin Sony Lite. Tämä puhelin tuntuu Annkista 

helpommalta käyttää mutta kyllä tässäkin on liikaa herrojen kotkotuksia, kuten hän asian ilmaisee.  

Jessica joutui auttaa äitiään takkipuhelimen käytössä ja sai todellisen elektroniikkaneron tittelin mutta 

Yana-Martina on isosiskoa parempi elektronisissa laitteissa. 


