
 

 

 

 

 Eletään vuotta 2969 pienessä Hallonbon kaupungissa, Östersundista pohjoiseen. 
Aviopari Anders ja Annki Stenig asuvat pienessä valkoisessa paritalossa, jonka he jakavat Andersin 
vanhimman veljen kanssa. Talo sijaitsee keskellä Bäckenin omakotialueella, jossa vanhimmat 
rakennukset ovat suurin piirtein kaupunginikäisiä eli rakennettu jopa 2000-luvun alussa ja sen kyllä 
näkee; osa vanhimmista taloista on päässyt rapistumaan, kun taas joitakin on pidetty hyvässä 
kunnossa. Huonokuntoisimmat talot ovat niin huonossa kunnossa, että halvemmaksi tulisi purkaminen 
kuin remontoiminen. Sitä talojen omistajat eivät kuitenkaan uskalla tehdä, koska vanha Bäcken on 
liitetty Unescon maailmanperintölistalle. Siinähän ei ole mitään järkeä, sillä talot on alun perin 
rakennettu asumiseen eikä museokaluiksi, kuten Anders tapaa ilmaista. 
 
Bäckenin länsipuolella on teollisuusalue Tihisnäs, jossa on suuri lukulaitetehdas. Täällä valmistetaan 
edullisia lukulaitteita, jotta niitä pystyttäisiin jakamaan ilmaiseksi paperiesitteiden sijasta. 
Teollisuusalueen pohjoispuolella on kapeahko Hallonbäcken puropahanen. Puro on leveimmillään 
ydinkeskustan kohdalla, johon on laitettu vesisuihku viihdyttämään asukkaita ja matkailijoita.  
Tätä kohtaa puroa voi paremminkin kutsua pieneksi järveksi tai joeksi mutta karttoihin se on merkitty 
puroksi.   
 
Joka tapauksessa puron yli menee useita siltoja, joista pienin, on kevyenliikenteen ponttonisilta, joka on 
lukulaitetehtaan vieressä, jotta puron länsipuolella asuvat työläiset pääsisivät suoraan työpaikalle. 
Ponttonisillan itäpuolella on suuri hautausmaa. Vähän kauempana luoteessa, puron pohjoispuolella, on 
Baltnäs-Hallonbo lentokenttä. Sinne tulee ympäristöystävällisiä matkustajasuihkukoneita jokaisesta 
ilmansuunnasta. 
Kauempana luoteessa on piskuinen Baltnäsin pitäjä. Siellä on kuuluisa videokirkko, jossa ikonien sijasta 
on pieniä kuvaruutuja, joista on mukava katsella Raamatun kertomuksia. 
 
Hallonbon ydinkeskustassa on kaksi autosiltaa; yksi niistä on Festpalatsbron, joka menee juhlapalatsin 
raunioiden yli kaupunginosaan Stefansbo. Kaupunginosan vanha nimi on Täppan, joka muutettiin 
Stefansboksi kaupungin merkkihenkilö Stefan Erikssonin mukaan, joka oli merkittävä kirjailija. 
Kirjoittamisen ohella hän hoiti kaupunginperustajaperheen tyttären hevosia. Stefanista ei koskaan olisi 
tullut suosittua kirjailijaa ilman anonyyminettikirjailija The JT:n apua.  
 
Joskus 2900-luvun alussa anarkistivasemmistoaktivistit olivat räjäyttäneet juhlapalatsin koska siellä 
pidettiin rikkaiden juhlia. Rauniot päätettiin säilyttää, jotta ihmiset muistaisivat kuinka hulluja ovat 
vasemmistoradikaalit. Tietenkään työväenpuolue, Workers Party ja vasemmistopuolue, Left Party eivät 
ole kovin mielissään, kun rauniot jatkuvasti muistuttavat räjäytyksestä ja sen vuoksi varsinkin Left 
Partylla on vaikeuksia saada ääniä Hallonbon kaupunginvaltuustossa mutta liittovaltiotasolla Left 
Partylla menee hyvin. 
 
Juhlapalatsin raunioiden pohjoispuolella, mäenrinteen laella, on Vivianneburgin kartanohotelli, jossa on 
asunut kaupunginperustajan tytär. Siellä Stefan Eriksson niminen nuorukainen työskenteli 
hevoshoitajana kauan sitten, kaupungin perustamisen aikoihin. 
 
Toinen keskustassa oleva silta on kauppatorin laidalla oleva Virkesbron, jonka toisessa päässä on 
kaupungin hienoin kylpylähotelli Hotel Scandic Hallonis sekä Fjärrskogin uimahalli ja kongressikeskus. 
 
Stenigien talo sijaitsee Västvägenin ja Ehngatanin T-risteyksen vasemmalla puolella. Västvägen 
kääntyy jyrkästi etelään päin, kun taas Ehngatan kaartuu pohjoiseen. Risteyksen oikealla puolella on 
suureen kauppaketjuun kuuluva ruokakauppa. 
Kaupan omistaja on Stenigin veljesten vanhemmat, Olle ja Boel. Heillä on kaksi pienempää kauppaa 
muissa kaupunginosissa. Bäckenin myymälä on matalassa valkoisessa rakennuksessa, jonka Olle on 
ihan itse rakennuttanut ja myös laatinut piirustukset. Kauppa on melkoinen perheyritys, jossa 
työskentelee Ollen ja Boelin pojat vaimoineen. 
 
Felix asuu Andersin ja Annkin kanssa samassa talossa, kun taas nuorimmainen Kjell asuu vielä 
vanhempien luona, kaupparakennuksessa, mutta on ajankysymys, milloin jätkä muuttaisi pois 
lapsuuskodista. Felix on lihaksikkaan roteva ja ensi vaikutelmalta helposti saa sellaisen käsityksen, että 
hän olisi ylipainoinen mutta ulkonäkö pettää, sillä hänellä on valtava lihasmassa. Hänellä on tarttuva 
nauru ja usein kertoo kaksimielisiä vitsejä mutta pikkuveli Kjellillä on kaikkein härskeimmät jutut.  
 
 



 

 

 

 

Anders on ruipelomainen mustatukkainen mies, joka korva höröllä kuuntelee veljiensä juttuja ja yrittää 
muistaa kaikkein rasvaisimmat vitsit. Hänellä on otsalla jännä hiuskiehkura. Kjellillä on musta 
kuulamainen kampaus, samanlainen kuin muinaisen Beatlesin jäsenillä. Felixillä on erittäin tuuhea, 
tummanruskea, trumppimainen kampaus. Hänen kasvonsakin muistuttaa muinaisen Donald Trumpin 
sekä huutokauppakeisarin pärstää, semmoinen lättynaama. 
 
Kjelle, joksi Kjelliä kutsutaan, on suvun mustalammas, oikea riitapukari ja myös melkoinen pelle joka 
mielellään kertoo tuhmia vitsejä väärissä paikoissa. Hän on ihastunut vaaleakutriseen, suulaaseen 
Gretaan, jonka moottoriturpa käy ihan solkenaan. Nainen ei kuitenkaan voita puheliaisuudessa 
siskoaan Lenaa sekä isä, Hans-Ericiä. Kjelle on lyhytkasvuinen, hyvin ketterä sekä vekkulimainen 
miekkonen, joka kasvattaa Zorro-viiksiä sekä usein imeskelee hammastikkua. Hammastikusta on tullut 
hänen tavaramerkkinsä. Jos joskus hänellä ei ole hammastikku suussa, niin silloin moni ihmettelee, että 
missä on pikku Kjellen tikku. 
 
Stenigien kauppa myy perinteisesti sekä netissä, Stenig Playssä, joka on suvun yhteinen nettisivusto. 
Internetiä on uudistettu; eurooppalainen netti on yksinkertaisesti Euronet. Amerikkalainen netti on 
amernet. Afrikkalainen netti on nimetty afronetiksi sekä Aasian netti on asianetinnimellä. Australian netti 
on osa euronetiä. Tietenkin eri maanosien verkoista pääsee yhteiseen Internetiin mutta silloin pitää 
kirjautua salasanalla, jotta pysäytettäisiin roskaposti sekä muut huijaukset.  
 
Annkin lapsuuskoti sijaitsee ihan kivenheiton päässä, pienessä Ryssjan korttelissa, Bågvägen 10, 
Bäckenin lounaispuolella. Kaupungin eteläisin kaupunginosa Laxaren. 
Bågvägenin länsipuolella on Tihisnäsin teollisuusalue ja kaakkoispäässä on Laxarenin osia.  
Melkein Annkin lapsuuskotia vastapäätä, on romukeräilijän talo. Monesti kunta on vaatinut asukasta 
poistaa romunsa mutta turhaan.  
 
Annkin isä, Alex-Olov Lillnysta, menehtyi vuosi sitten aivokasvaimeen. Äiti Lisbeth, sinnittelee talossa, 
jonka Alex-Olov oli rakennuttanut vihreistä metallilaudoista, jotka kauempaa katsottuna näyttää ihan 
hirsiltä. Annkin sisarukset ovat vanhimmasta päästä Urban, Sven-Emil, Monique-Karin, Edward sekä 
Mats-Stefan. Kaksi viimeisintä asuvat talon vinttihuoneistossa. 
Joka aamu äiti tekee pojille maittavan aamiaispuuron, jossa on mustikoita. Aamiaispöydässä on aina iso 
kuppi cappuccinoa sekä suussa sulavia pikkuleipiä. Urban on autokauppias ja Sven-Emil kuorma-auton 
kuljettaja, joka päivittäin ajaa tuoreita leipiä Hallonbon osuuskunnallisiin kauppoihin. Hallonbossa on 
runsaasti osuuskunnallisia liikkeitä, jopa niin paljon, että kilpailuviranomaiset ovat huolissaan. 

Urban on naimisissa punatukkaisen, hieman pönäkän, Tina-Marian kanssa. Heillä on kaksi aikuista 
lasta; Julia ja Gerd. Tina-Maria odottaa parhaillaan kolmatta lasta ja synnytys voi alkaa milloin tahansa.  
 
Monique-Karin on ammatiltaan Häggenåsin vankeinhoitolaitoksen pesulapäällikkö ja valvoo 
luottovankien työtä. Pesulatyö on tätä nykyään hyvin suosittua koska pyykkikoneet ovat 
täysautomaattisia. Tarvitsee vain valvoa, ettei koneisiin tule vikaa. 
Monique-Karin valvoo, että vangit käyttävät pyykkikoneita oikein ja sitten silittävät pyykit sileiksi. 
Vankeinhoitolaitoksessa on perinteisiä silitysrautoja, jotta vangit saisivat mielekästä puuhaa, jota tätä 
nykyään kutsutaan sosiaaliseksi harjoitteluksi.  
Monique-Karinin aviomies Henry on vanginvartijateknikko samassa rakennuksessa ja usein käy 
katsomassa vaimonsa työskentelyä pesulaosastolla. Henryn työtehtäviin kuuluu vankeinhoitolaitoksen 
turvalaitteiden ja vartiointirobottien huoltaminen. 
 
Vartiointirobotit jatkuvasti kiertävät käytävillä. Roboteista on jatkuva videoyhteys valvomoon, jossa 
Henry istuu näyttöruudun ääressä. Tätä nykyään ei tarvita kovin montaa ihmisvartijaa ja tässäkin 
tapauksessa tekniikka on vähentänyt työpaikkoja. Jos joku vangeista ottaisi Ritolat, niin silloin robotti 
ampuu nukutuskapselin karkuriin ja teräsverkot laskeutuvat ulko-ovien eteen. 
Häggenåsin vankeinhoitolaitos on Pohjois-Euroopan tärkeimpiä supervankiloita. Sieltä on mahdoton 
karata. Pohjois-Euroopassa on kolme supervankilaa; Trondheimissa, Häggenåsissa sekä Sukevalla. 
Kaikki nämä kolme täydentävät toisiaan. 
 
Vankeinhoitolaitoksen ulkopuolella on työläisasuntola, jossa Monique-Karin ja Henry asuvat 
perheineen. Heillä on kaksi yläasteikäistä lasta; Anton ja Britta.  
Piakkoin perhe muuttaa Uumajaan koska Henry on saanut vankilapäällikön viran Uumajan 
rattijuoppovankilasta ja Monique-Karin on saanut töitä automaattipesulasta Uumaja Cityssä.  
Hänen tuleva tittelinsä on pesulateknikko, jonka tulee valvoa täysautomaattisia pyykkikoneita.  



 

 

 

 

Työ on miellyttävämpi kuin nykyinen koska työpaikkahan on tavallinen pikapesula eikä vankilan 
pesulatyömaa. Ennen kaikkea Monique-Karinilla on yksinkertaisemmat työtehtävät niin, että hän voi 
ottaa töihin mukaan käsitöitä. Pesulateknikoilla on erittäin hyvä palkka ja sen vuoksi se on monen 
toiveammatti. Monique-Karinilla oli todella tuuria, kun sai pestin. 
 
Henryn tuleva työ Uumajassa on parempi kuin Häggenåsissa koska kaupunki on monta kertaa 
suurempi eikä enää tarvitse olla murhamiesten lähettyvillä. Rattijuopot ovat rauhallisempia. 
 
Uumajan rattijuoppovankila tekee tiivistä yhteistyötä Vaasan rattijuoppovankilan kanssa. 
Merenkurkkuun on rakennettu moottoritiesilta. Merenkurkku on maankohoamisen ansiosta kasvanut 
umpeen. Puolivälissä on Botnia kanava, jotta laivat pääsevät Peräjärven satamiin. 
 
Annki Stenig omasukua Lillnysta, on raskaana ja synnytyksen on laskettu tapahtuvan joskus 
syyskuussa. Silloin tällöin hän tuntee mahassa lievää nipistelyä, jolloin ottaa erikoisvarustetun 
matkapuhelimen ja asettaa sen vatsaa vasten, jolloin muodostuu yhteys äitiysneuvolaan ja kysyy jos 
nipistely on normaalia. Joka kerta hän saa saman vastauksen: "No problemas, pääasiahan on, että 
tunto on jäljellä!" Annkia huolestuttaa, että onko hänet oikein ymmärretty. 
 
Tätä nykyään ei tarvitse mennä äitiysneuvolaan, kiitos superinteraktiiviselle matkapuhelimelle.  
Jokainen raskaana oleva nainen saa matkapuhelimeen lisäosan, jotta kätilöteknikko saisi langattomasti 
tietoa sikiön vaiheista. On suositeltavaa asettaa lisäosalla varustettu matkapuhelin kerran päivässä 
vatsaa vasten. Jos odottava äiti tuntee nipistelyä, niin heti tulee asettaa lisäosalla varustettu puhelin 
vauvavatsaa vasten. Jos sikiön arvoissa ilmenee jotain eriskummallista, niin silloin kätilöteknikko antaa 
lähetteen lisätutkimuksiin. 
 
Annkin ja Andersin tulevalla lapsella vaikuttaa olevan hyvin vilkas aivotoiminta. Kukaties kohdussa 
köllöttää tuleva matematiikka nero, kuten Anders vitsailee. Lisäksi on saatu selville, että lapsi on tyttö. 
Tuleva isä ja äiti pohtivat kuumeisesti sopivaa nimeä tulevalle tyttärelle.  
 
Naapuritalossa asuu Jorssonin pariskunta, suurin piirtein saman ikäisiä kuin Anders ja Annki. He saavat 
piakkoin poikalapsen. 
 
Alkukesästä Tina-Maria ja Urban Lillnysta saivat pienen pojanviikarin, joka kastettiin Jarliksi. 
He suunnittelevat muuttoa Södertäljeen koska Urban on saanut varaosapäällikön viran paikalliselta 
BMW autokaupasta. Tina-Maria on saanut töitä Södertäljen matkakeskukselta.  
 
Felix ja hänen vaaleaverikkönsä Astrid suunnittelevat perheen perustamista, mutta Felix ei oikein 
uskalla ryhtyä sukupuoliyhdyntään koska hänellä on vaginakauhu. Hän kuvittelee, että emättimessä 
olisi hirmuinen imu, joka veisi vehkeet mennessään. Tämän hän on kuullut pikkuveljeltään, joka tapaa 
monesti kiusoitella ja pelotella veljiään. Varsinkin Felix on helposti kusetettavissa ja uskoo melkein mihin 
tahansa. Kaiken huippu oli se, kun Felix ei osannut kunnolla halata tyttöä. Astridin oli pakko opettaa 
jätkälle halaaminen. Nyt Astrid yrittää opettaa miehelleen yhdynnän aakkoset. Lukemattomia kertoja 
Astrid on nauranut ystävättärilleen, että jo ovat markkinat, kun jopa nussiminen pitää opettaa kädestä 
pitäen.  
 
21 Septemberiä alkoi Annkin synnytys. Anders ajoi vaimonsa Hallonbon vastavalmistuneen sairaalan 
synnytysosastolle. Sairaala sijaitsee kaupunginosassa Brandmo. Sairaala-alue on hyvin laaja. 
Varsinainen sairaalarakennus on korkea valkoinen tornitalo.  
Anders ja Annki ovat syntyneet Hallonbon vanhassa synnytyssairaalassa, joka sijaitsee Ingersgatanilla 
Keskustan länsipuolella. Entisissä tiloissa aloittaa piakkoin seminaariopisto, jolla on jo tilat lähettyvillä, 
mutta ne ovat käyneet liian ahtaiksi. Seminaariopiston vanhoihin tiloihin laajentaa vanhusten palvelutalo 
Värdebo, sillä Hallonbossa vanhusten määrä kasvaa koko ajan.  
 
Anders filmaa koko synnytysprosessin multimediakamerallaan, joka on langattomassa nettiyhteydessä 
niin, että molemmat tulevat mummot näkisivät Stenigien ensimmäisen lapsenlapsen syntymän. Tätä 
nykyään on hyvin tavallista lähettää synnytykset suorana nettilähetyksenä.  
Hän ihmettelee, kun ei saanut zoomata, kun tyttären pää tuli ulos. Hän ajatteli, että ehkä kätilöteknikko 
ja synnytyslääkäri ovat ihilistejä, kuten Stenigit tapaavat kutsua auktoritaarisia pikkumaisia virkailijoita 
sekä moralisteja.  
 



 

 

 

 

Samaan aikaan viereisestä synnytyshuoneesta kuului karjuntaa. Siellä Jorssonin rouva synnytti 
poikalapsen. 
 
Annkin ja Andersin tytär kastettiin Jessica Boel Stenigiksi. Boel-mummo testamenttasi arvokkaan 
kultasormuksen pikku Jessicalle koska tämä on ensimmäinen lapsenlapsi. 
 
Samaan aikaan kotona Felix katsoo silmäkovana suoratoistopalvelusta, kun velimiehelle syntyy 
tyttölapsi. Hänelle tuli vauvakuume ja alkoi suostutella vaimoaan sänkyyn. Astrid oli epäileväinen, että 
tuleekohan tälläkään kertaa lapsenteosta mitään, kun aikaisemmin ukko on joka kerta jänistänyt.  
Tällä kertaa lapsenteko onnistui; Felix laittoi kalunsa pimppiin kuin aikamies ja pumppasi Astridin päällä 
hetkisen ja hoki mantraa; tule lapsi, kakka älä tule. Astridia nauratti ukon lapsellinen mantran 
hokeminen. Vihdoinkin Felixiltä poistui pillukammo, kuten Astrid tapaa kutsua miehensä lapsellista 
ongelmaa. Totta kai tämä on kova paikka muuten maskuliiniselle Felixille, kun vaimo ystävättärilleen 
juoruilee hänen lapsellisesta ongelmastansa. 
Novemberissä 2970 heille syntyi Jane-Bettina. Heti seuraavana vuonna heille syntyi toinen lapsi, 
pikkuinen poika, joka sai nimeksi Miro Kristian. Heidän oli aivan pakko tehdä kaksi lasta, jotta miehen 
maine parantuisi.  
 
Myös Kjell ja Greta saivat perheenlisäystä. Syntyi pieni tytöntyllerö. Olle ja Boel kovasti ihmettelivät 
tytön eriskummallista nimeä, Minette-Mille. Kjell ja Greta selittivät yhdestä suusta, että sehän on 
moderni naisen nimi. Lapsi saa sitten aikuisena päättää, että kumpaa etunimeä hän haluaa käyttää 
puhuttelunimenä. Vuoden kuluttua pikku perheeseen syntyi pojanviikari, jolle he antoivat 
perinteisemmän nimen; Richard Hannes, ettei isovanhemmat alkaisi vittuilla, kuten Kjelle asian ilmaisi. 
 
Anders ja Annki alkoivat suunnitella muuttoa Ystadiin koska heitä alkoi kyllästyttää asua pohjoisen 
viimassa. He eikä moni muukaan osaa aavistaakaan, että noin neljänkymmenen vuoden kuluttua 
ilmastonmuutos saapuu toden teolla, aikuisten oikeasti.  
 
Jostain syystä ilmastonmuutos on pysähtynyt taukotilaan. Mitä ihmiskunta ei tiedä, eteläisen Tyynen 
valtameren yllä on saastepilvi, joka koko ajan vahvistuu ja joskus 3000-luvulla pilvi eskaloituisi, ja sen 
jälkeen napajäätiköt saavat todella kyytiä. 2000-luvun alussa jäätiköiden sulamisprosessi alkoi mutta 
sitten jostain syystä sulamisprosessi meni taukotilaan. Tästä ilmastokriitikot, kuten äärioikeisto, onkin 
ilakoinut mutta 3000-luvulla heidän naurunsa tulevat hyytymään.  
 
Hallonbon perustaja oli liikemies Anders Brasa, joka perusti vuonna 2001 Maxi Magasinet halpahallin 
Häggenåsin pohjoispuolelle, keskelle korpea. Tavaratalosta tuli hyvin suosittu ja pian sen ympärille alkoi 
kasvaa uusi yhteiskunta, joka sittemmin sai kaupunkioikeudet. Halpahalli on yhä olemassa. 
Tätä nykyään Hallonbossa on paljon kilpailijoita, joista suurimmat ovat osuuskunnallinen Coop Prisma, 
Tokmanni. halpahalli Träglädje sekä tukkufirma Luften ur. Maxi Magasinet ja Coop Prisma ovat 
suosituimpia koska niissä tavarat ovat paremmassa järjestyksessä sekä parhaiden hinnoiteltu. Coop 
Prisma mainostaa, että he ovat pysyvästi halpuuttanut hinnat. Maxi Magasinet kertoo sloganissaan, että 
eurolla enemmän. Maxi Magasinet on sijainnut kaikki nämä vuodet samalla paikalla, Lövmon ja 
keskustan välissä, junaratasillan eteläpuolella. 
 
Junaradat on tätä nykyään rakennettu pilareiden päälle, silloille, jotta luotijunat pystyisivät kulkemaan 
mahdollisimman nopeasti. Junaratasiltojen ansiosta ei synny turhia esteitä. Siltojen alla menee 
paikalliskatuja, pyöräteitä sekä puistoja. Aluksi tämäkin rata oli perinteinen rautatie, joka muodosti 
esteen keskustan ja halpahallin välille mutta nyt välissä on pilareiden päälle nostettu junaratasilta niin, 
että ali pystyy kulkemaan keskustan ja halpahallin ja Lövmon välillä. 
 
Olle ja Boel möivät kauppansa kiristyneen kilpailun vuoksi. Nettimyynti olisi jotenkuten kannattanut 
mutta kun ikäkin alkaa painaa ja vaivoja on jo siunautunut sen verran, ettei enää oikein jaksa puurtaa 
pitkää päivää, niin oli viisainta lyödä rukkaset tiskiin ja luopua kaupoista.  
Bäckenin myymälän he möivät Matsille, joka on Ollen pikkuveli. Jo kuukauden kuluttua Mats möi 
kaupan lankomiehelle, kun itsellä ei ollut kiinnostusta eikä tietotaitoa kaupan pyörityksestä. 
Hän mieluummin istuu interaktiivisen telkkarin ääressä jääkylmää Power olutta litkien. Sitä on tullut 
kitattua sen verran, että hänelle on muodostunut melkoinen kaljamaha. Monesti lyhyt vaaleatukkainen 
suulas Lena-vaimo on patistellut häntä aloittaa jalkapallon pelaamisen, jotta olutmaha poistuisi mutta 
turhaan, sillä ukko on mössömäisen hidas aloittaa uusia harrastuksia. Hän vain tuhahdellen vastailee ja 
olohuoneen sohvalla röyhtäilee.  



 

 

 

 

Lena itse pelaa Hallonbon maineikkaassa harrastaja jalkapallojoukkue Hallonbo Hagessa. Heillä on 
kolme lasta, jotka vanhimmasta päästä ovat Arnold, Axel ja Annie. Arnold pelaa jalkapalloa joukkueen 
nappulaliigassa ja on jo melkoinen maalitykki. Mats on ammatiltaan metsuriteknikko ja Lena on töissä 
lukulaitetehtaalla. 
 
Olle ja Boel muuttavat piakkoin etelään. Etelä-Eurooppaa he ovat fundeeranneet mutta niin kauas he 
eivät kuitenkaan halua, kun ei osaa paikallisia kieliä. Toki koko liittovaltion alueella suurin osa ihmisistä 
ymmärtää englantia ja keinotekoista esperantoa. 
Olle ja Boel vierastavat Etelä-Euroopan kulttuurieroja, niinpä he päättivät muuttaa Uddevallaan. Siellä 
on kaikki nämä vuodet ollut makkaratehdas Scan Väst, joka jatkuvasti hakee työntekijöitä työttömyyden 
riivaamasta Jämtlandista. Makkaratehdas olisi mukava paikka työskennellä ennen kuin siirtyisi 
eläkkeelle, kuten Olle asian ilmaisi. 
Hallonbosta käsin he ostivat keltaisen pienkerrostalon kaupunginosasta Killebo, valtatie 44:n varrella, 
tunnelien länsipuolella. Talossa on kolme vuokralaista eli pikkutuloja on luvassa.  
 
Myös Felix ja Astrid sekä Kjell ja Greta muuttavat piakkoin etelään nyt, kun kauppa on myyty. Toki he 
olisivat saaneet jäädä kauppaan mutta, kun se ei enää ole perheyritys, niin he päättivät muuttaa 
Tvåstadiin, joka sijaitsee Uddevallan itäpuolella. Länsi-Götanmaalla on paremmat palkat kuin 
Jämtlandissa.  
 
Anders ja Annki sekä pikku-Jessica toteuttivat suunnitelmansa ja muuttivat vuoden 2970 alussa 
Ystadiin. Heistä tämä Skånen eteläisin kaupunki vaikuttaa mielenkiintoiselta, kun sieltä on tiheä 
katamaraaniyhteys Saksaan ja Puolaan. Olle yritti säikytellä poikaansa, että Ystadissa olisi paljon 
rikollisuutta. Hän on katsonut liikaa ikivanhoja Wallander-leffoja. Isäukolla on mennyt fiktiot ja faktat 
sekaisin, kuten Anders naurahti vaimolleen.  
 
Oli sikakylmä talvipäivä, kun he porhalsivat vanhalla kuluneella VGM Vista henkilöautolla E45 ja E20 
teitä pitkin Hallonbosta Ystadiin. Koko matkan on leveä moottoritie, jonka kaistojen välissä kulkee 
luotijuna. Moottoritietkin kulkevat suurimmaksi osaksi siltojen päällä.  
He muuttivat väliaikaisesti vanhaan purkutuomion saaneeseen rötisköön, jossa on joskus muinoin ollut 
tukkukauppa Grosskontor Oy. 
Kauppa meni konkurssiin 2800-luvun alussa, jonka jälkeen tämä keltatiilinen yksikerroksinen rakennus 
on ollut tyhjillään ja unohduksissa. Siitä on tullut ystadilaisten häpeäpilkku koska rakennuksessa tapaa 
hiippailla hämärämiehiä sekä narkkareita. Rakennusta vihataan enemmän kuin Sikala lähiötä, joka 
sijaitsee koillisessa, kun taas talonrötiskö sijaitsee lounaassa.  
Stenigin nuoriperhe sai väliaikaisesti vuokrata rakennuksen, kunnes he ovat löytäneet paremman 
asunnon. Väliaikaisesti rakennuksen lukot vaihdettiin turvallisuuden vuoksi. Heti, kun he ovat löytäneet 
paremman asunnon, niin silloin rakennus tullaan purkamaan. Lattioilla lojuu vanhoja mainoksia ja 
pornolehtiä sekä rikkinäisiä lukulaitteita. Annkista rakennus on oikea kummitustalo eikä yksin uskalla 
mennä vanhan kylmiön puolelle, jonka paksua valkoista ovea hän pitää visusti lukossa, kaiken varalta. 
Annkia pelottaa olla kahdestaan vauvan kanssa sillä välin, kun aviomies on töissä. 
 
Anders sai töitä paikalliselta teurastamolta. Jo muutaman työpäivän jälkeen hänelle sattui työtapaturma 
laserleikkurin kanssa ja käsi melkein leikkautui irti poikki mutta onneksi jäi roikkumaan luun ja lihasten 
varaan. Hän joutui pitkälle sairaslomalle. Talonrähjässä ei ole kunnon kylpyhuonetta. Kylppäri on kyhätty 
väliaikaisesti vanhaan roskahuoneeseen, jonne on laitettu ruosteinen keikkuva poreallas. Siellä on 
myös alkeellinen vessanpytty sekä metallinen lavoaari. Keittiössä on lieden päälle romahtanut 
liesituuletin. Makuuhuone on tehty vanhaan konttoriin ja on rakennuksen hienoin huone.  
Kuukauden kuluttua he onnistuivat vuokraamaan paremman asunnon kaupungin itäisestä Älgmon 
kaupunginosasta. Kerrostalopitkon vieressä on huutokauppakamari, Palsmyr auktionskammaren, jonka 
perustaja oli Valter Brasa, Anders Brasan poika, joka perusti tyttöystävänsä kanssa 
huutokauppakamarin vuonna 2002. Samoihin aikoihin isä Anders perusti Maxi Magasinet halpahallin 
nykyiseen Hallonbohun. Molemmat yritykset ovat yhä suvun omistuksessa. 
Kaupunginosa Älgmo on kasvanut huutokauppakamarin ansiosta. Älgmon ja keskustan väliin on 
kasvanut kerrostalolähiö Sikala, joka on ainoa skånelainen lähiö, jolla on myös suomenkielinen nimi. 
Paikka on nimetty muinaisen kirjailija Susanna Alakosken esikoisromaanin mukaan.  
Älgmon kaupunginosa on suositumpi kuin Sikala. Kun Stenigit lähtivät rähjäisestä talosta, niin silloin 
Annkin pyynnöstä Anders kurkisti vanhan kylmiön puolelle, että onko siellä mitään arvokasta. 
Aikaisemmin heistä kumpikaan eivät uskaltaneet avata ovea koska heitä hirvitti, jos siellä sattuisi 
olemaan ruumiita, jotka sitten ärtyisivät kummittelemaan. 



 

 

 

 

Vanhassa kylmiössä ei ollutkaan ruumiita vaan sininen suuri jätesäkki, joka oli täynnä kokaiinia. He ovat 
aina inhonneet huumeita. Anders kaatoi kokaiinit kylmiön kivilattialle ja sitten vesiletkulla huuhteli 
jauheen viemäriin, ettei kukaan menisi sitä nuuhkimaan. He eivät jaksaneet ilmoittaa poliisille koska siitä 
olisi seurannut hirveä kuulustelurumba. Anders on perinyt isältään viranomaisinhon koska tämä on 
monesti joutunut hakemaan nuorimmaisen putkasta ja joutunut selittelemään tämän tekosiaan. Olle 
tapaa kutsua auktoritaarisia virkaintoisia viranomaisia ihilisteiksi. Sanasta on tullut perheen 
sisäpiirislangia, jonka Anders on opettanut vaimolleen. 
Oli helpompi itse tuhota kokaiini kuin aloittaa hirveä ihilistirumba Skånen murretta säkättävien kanssa. 
Skånen murrehan on käsittämätöntä mongerrusta, ihan kuin kuuma peruna olisi suussa. 
Todennäköisesti kokaiini on lähtöisin joltain muinaiselta huumekauppiaalta, joka on joutunut kiinni ja 
näin kaman piilopaikka jäi unholaan.  
Kylmiön perällä oli myös kummallinen metallihäkkyrä, jonka päällä oli paperilappu; Kreaturs järnet. 
Anders ja Annki eivät yhtään käsittäneet, että mitä tämmöiset karjaraudat oikein ovat ja mihin niitä 
käytetään.  
 
Felixin ja Astridin perhe muutti kevättalvella Tvåstadiin ja pääsivät töihin VGM:lle. 
 
Tvåstad on Trollhättanin ja Vänersborgin yhteenliittymä. Kuntafuusion jälkeen Trollhättanin keskusta 
nimettiin Strannaksi koska tämä on pitäjän alkuperäinen nimi kauan sitten. Trollhättan on oikeastaan 
putousalue, niinpä päätettiin palata takaisin alkuperäisnimiin. Pohjoinen kaupunginosa Vänersborgin 
nimi palautettiin vanhaan asuun ilman ääkkösiä.  
VGM - Västra Götalands motorverkstad on skandinaavinen autotehdas. Voi sanoa, että se on 
Saab-Nevsin manttelinperijä ja sijaitsee samoissa tiloissa Stallbackassa.  
Yrityksen omistaa pohjoismainen sijoitusyhtiö Brandor sekä Mazzettin suku, joka on lähtöisin Hallonbon 
seudulta.  
 
Heti kun Anders ja Annki olivat kuulleet, että Felix ja Astrid ovat juuri muuttaneet Tvåstadiin ja saaneet 
töitä VGM:ltä, niin hekin kiinnostuivat autotehtaasta, kun kuulemma siellä on hyvät palkat.  
Ystadissa ei ole kovin mukava asua, kun siellä kuulee paljon Skånen murretta. Nyt kun Anders on 
sairaslomalla, niinpä he päättivät muuttaa Tvåstadiin. Käsi on jo parempi. Hän päätti, ettei 
lihanleikkaajanpesti ole hänen hommansa. 
 
Kuukauden kuluttua he muuttivat Tvåstadiin, samalle kerrostaloalueelle, jossa Felixin perhe asuu ja 
vieläpä sama talo. Vastarakennettu kerrostalo. Suurin osa Eurobon taloista ovat vastarakennettuja. 
Kaupunginosa sijaitsee keskellä Gärdhemin pitäjää, Kronogårdenin itäpuolella. Välissä on junaratasilta, 
jonka itäpuolella on Valutagårdenin lähiö ja sitten tulee tämä uusi Eurobo lähiö. 
Gärdhemin ikivanha kirkko ja hautausmaa ovat Eurobon itäpuolella. 
 
Talo on kolmikerroksinen valkoinen talopitko Husaregatanilla. Taloa vastapäätä kadun toisella puolen, 
on Euroboskolan sekä rugbykenttä. Alue oikein kiiltää uutuuttaan. Kerrostalon toisella puolen on laaja 
luonnontilassa oleva sisäpiha sekä rugbykenttä. Kauempana idässä on Gärdhemin kirkko sekä 
maalaismaisema.  
 
Stenigit ovat Eurobon ensimmäisiä asukkaita. He huomasivat pian, että siellä asuu muitakin 
jämtlantilaisia eli kuulee ihanaa kotimurretta, kuten Annki ja Astrid tapaavat sanoa. Ainoana huonona 
puolena on, kun silloin ei pääse oppimaan paikallista murretta.  
 
Parvekkeiden kaiteet ovat paksua smaragdinvihreää lasia. Keskellä lähiötä, koulun länsipuolella, on 
ostoskeskus. Siellä on kaksi ruokakauppaa sekä automatisoitu R Kioski. 
 
Anders ja Annki saivat kuin saivatkin töitä VGM:ltä, koska tehtaalla on huutava työvoimapula. Kanta 
götanmaalais-nuoriso ei pitkään viihdy teollisuudessa.  
 
Andersista tuli robottioperaattori ja Annkista asentajarobotin ohjelmoija. Robotti asentaa peräluukkuja. 
Ohjelmoijan pitää ojentaa robotille peräluukkuja sekä autonovia.  
Felix on töissä samalla operaatio-osastolla kuten Anders. Astrid on maalaamoteknikkona ja valvoo, että 
autoista tulee oikean värisiä. Joka päivä autoista tulee tietynvärinen.  
Myöhemmin keväällä myös Kjell ja Greta muuttivat Tvåstadiin ja samalle kerrostaloalueelle mutta eri 
taloon. Heidän taloansa vastapäätä on suuri pysäköintipaikka. 



 

 

 

 

Kjellistä tuli VGM:n trukkikuski ja Gretan työpaikka on rengasmontussa ja pitää asentaa autoihin 
umpikumirenkaita. Nykyiset umpikumirenkaat ovat hyvin kevyitä ja kestäviä. Umpikumirenkaiden 
yleistyttyä rengasfirmat alkoivat vähentyä, kun rengasrikot vähenivät. Tätä nykyään tarvitaan vain 
nastoitetut umpikumirenkaat talvikäyttöön.  
 
Olle ja Boel viihtyvät hyvin Uddevallassa koska heistä on niin mukava asua lähellä merta. Koti-ikkunasta 
avautuu upeat näkymät merenlahdelle ja muinaiselle telakka-alueelle, josta on vain muisto jäljellä. Olle 
on lukenut historialukulaitteelta, että täällä on aikanaan valmistettu laivoja. Telakka lopetettiin 
1980-luvun lopulla kauan sitten.  
 
Hallonbossa asuessa Ollella ja Boelilla oli kesämökki Trondheimissa. Siellä oli tosi ärhäkkä 
sähkökäyttöinen moottorivene sekä vesisukset. Annki oli lähellä hukkua, kun ei älynnyt päästää 
kapulasta irti ja veneen vanavedessä pyöri kuin väkkärä, kunnes viimeinkin älysi päästää irti kapulasta. 
 
Juuri ja juuri Jessica-vauva ehti käydä mummin ja ukin mökillä, vaikkei siitä jäänyt minkäänlaisia 
muistikuvia paitsi lukematon määrä videofilmauksia suvun videosivustolle.  
 
Stenig Playstä ei enää voi tilata mitään. Siellä voi ainoastaan katsoa suvun videotaltiointeja sekä suoria 
videolähetyksiä perhetapahtumista. Jokainen kissanristijäinen lähetetään suorana nettilähetyksenä, 
jotta Lisbeth-mummo näkisi tyttärensä perheen tekemiset. Heti muuton jälkeen Lisbethia alettiin kutsua 
Jämtlandin mummoksi. Boelia puolestaan alettiin kutsua Länsi-Götanmaan mummoksi.  
 
Tvåstadin ja Uddevallan välissä oleva valtatie 44 on kolmikaistainen moottoritie. Kaistojen välissä 
kulkee paikallisjuna Trestad Express. Vähän ennen Trestad Centeriä junaratasilta eroaa moottoritien 
keskustasta ja menee Öxnerediin. 
 
Ollen ja Boelin kotikatu on Murphygatan, jonka eteläpäässä on luonnontilassa oleva Jarreparken, jossa 
kesäisin järjestetään hevikonsertteja.  
 
Aluksi Boelilla oli kauhea koti-ikävä takaisin Hallonbohun. Eräänä päivänä töissä suuressa 
makkaravarastossa Olle huomasi vaimonsa itkemässä sokerisäkkien päällä. Silloin tämä raju ja 
maskuliininen ukko tuhahti: "Höh, sinut pitäisi lähettää takaisin sinne Hallonbohun, kun noin pillität, pillitä 
Boel pillitä!" Boel pyyhki häpeillen kyyneleitä ja osoitti roskakorissa olevia sipulinkuoria, että ne vaan 
itkettivät. Olle puisteli päätään ja hoki: "Sicket folk, mikä akka mulla onkaan, syyttää nyt viattomia 
sipulinkuoria, eipä ole helppoa olla sipulinkuori!", johon Boel vastasi huvittuneella äänellään: "Oletko 
ollut sipulinkuori?", johon Olle: "Sen tietäköön katti!" Sitten meni takaisin työkoneensa ääreen 
valmistamaan makkaroita. Boel seurasi miestään ja asettui istumaan oman koneensa ääreen ja alkoi 
survoa koneen sisuksiin makkara-aineksia niin, että hänen tuuhea kiharainen mustatukkansa hytkyi 
hiussuojaimen alla. 
 
Kjell aloitti Tvåstadin Judoklubissa koska on aivan hulluna judoon. Pikkuhiljaa hänestä tuli taitava 
Judoka ja paikallinen lukulaitelehti TTELA Avisen alkoi kirjoittaa Kjell Stenigin saavutuksista. 
Moni tvåstadilainen oppi nopeasti tuntemaan judomies Kjell Stenigin niin, että sukulaiset saivat monesti 
selitellä, että kuka on tämä judomestari.  
Greta innostui Breakdancesta ja meni mukaan paikalliseen Breaktrojkaan, jossa on muita 
jämtlantilaisia. Hän huomasi pian, että Breakdance on erittäin vaikeaa mutta päätti jämtlantilaisella 
periksi antamattomalla sisulla opetella pyörimään nielurisojensa varassa. Kyllä Breakdance on hauskaa 
mutta vaikeaa, kuten Greta tapaa sanoa. Hän sanookin paljon, kun on suupaltti. 
Jo lukemattomia kertoja Breakdance-treenaaja Anna Pulksson on saanut neuvoa ihan kädestä pitäen, 
että kuinka tanssiliikkeet suoritetaan mutta aina vaan Greta tekee käsittämättömiä virheitä. Vaikuttaa 
siltä, ettei tämä moottoriturpa kuuntelisi Annan ohjeita. Greta jatkuvasti ajattelee hössöttäen omia 
juttujaan. Gretan on vaikeaa nähdä virheensä. Toisinaan hän tanssii liian etukenossa ihan kuin olisi 
menossa nukkumaan.  
 
Alkusyksystä Felix osti pienkerrostalon Uddevallasta koska tällä on liikemiehen verta. Oikeastaan 
isäukko houkutteli hänet ostaa erään valkoisen kolmekerroksisen talon Kurödin kaupunginosasta. 
Talossa on useita vuokralaisia, joka tarkoittaa tuloja ja myös menoja. Pian hän huomasi, että monella 
vuokralaisella on ärsyttäviä piirteitä ja valittavat kaikesta. 
Jonkin aikaa hän perheineen asui talossa, jotta olisivat lähellä vuokralaisiaan. Felix ja Astrid kävivät 
töissä Uddevallasta käsin. Työmatka sujuu rattoisasti leveän moottoritien sekä paikallisjunan ansiosta. 



 

 

 

 

Olle ehdotti myös Kjellille ja Andersille pienkerrostalon ostamista mutta he eivät olleet kiinnostuneita. 
Kjellen vapaa-aika menee judon merkeissä ja Andersille riittää mainiosti työ autotehtaalla ja sitten 
vapaa-ajalla pitää silmällä villiksi ärtynyttä tytärtään, joka ei suostu jäämään päivähoitoon edes 
vanhempien vuoronvaihdon ajaksi.  
 
Piakkoin Astrid joutuu äitiyslomalle, kun synnytys lähestyy. Hän odottaa tyttölasta, jonka on määrä 
syntyä 26 Novemberiä. Astrid ja Felix ovat jo päättäneet lapsen nimestä: Jane-Bettina. Kaksoisnimet 
sen vuoksi, jotta lapsi sitten aikuisena voisi itse valita kumpaa nimeä käyttää. Totta kai voi käyttää 
molempiakin.  
 
Tvåstadiin muuttaessa Felixillä ja Astridilla oli vanha ja kulunut BMW, jossa oli iso reikä lattiassa, jota oli 
yritetty paikata ties millä materiaalilla. Vastikään hän vaihtoi autoa, ettei vilkkaasti liikennöidyllä 
moottoritiellä tarvitse ajaa räjähtäneen näköisellä autolla. Tämä Bemari ei todellakaan ole mikään 
munan jatke vaan pikemminkin munan lyhenne, kuten Felix päätään puistellen päivitteli.  
 
Hän osti työntekijäalennuksella mintunvihreään VGM XP henkilöauton, jossa ilmeni erittäin ärsyttävä 
vika, nimittäin moottori perhana irtosi ja Felixiltä irtosi muutama Jeevla ja Faan jämtlantilaisella 
korostuksella.  
 
Andersin VGM Vista olisi muuten ihan kelpo ajokki mutta, kun auto on kauhean ruosteinen ja 
naarmuuntunut. Ihmiset kiertävät kaukaa, ettei ruoste tarttuisi. Naarmut hän itse on aiheuttanut, kun 
pysäköintipaikoilla ajanut liian läheltä toisia autoja ja peräkärryjä. Hän ei uskalla tunnustaa kenellekään, 
että itse on aiheuttanut naarmut ja kolhut. Heti kun auto on töksähtänyt viereiseen autoon, niin silloin 
kaikessa hiljaisuudessa hän pakenee paikalta ja etsii uuden paikan kauempaa. Hän haluaa olla kova 
automies. Kun myöhemmin vaimo ihmetteli, että mistä noin isot naarmut ovat tulleet, niin silloin Anders 
raapii mustaa tukkaansa, että joku juuttaannäköinen kusiturkki on naarmuttanut jollain parkkipaikalla. 
Tässä hiljattain Anders vaihtoi tummansiniseen Peugeot Lëmuáan, jolloin hän päätti edes yrittää ajaa 
rauhallisemmin mutta se on vaikeaa, kun on stressiperse. Uusi auto osoittautui täyspaskaksi, jolla ei 
pääse edes Uddevallaan, kun heti Grunnebossa auto pysähtyy ja polttaa propun kilpaa Andersin 
hermojen kanssa. Auto pysähtyy joka kerta samassa kohti Grunnebossa, Väne-Ryrin itäpuolella.  
 
Grunnebon taukopaikalla on pysyvä telttanäyttely. Kyseessä on erikoisia moderneja telttoja kuten niin 
kutsuttuja happitelttoja. Kyseessä ei ole hengityskoneita vaan itsensäpaljastajille tarkoitettuja 
läpinäkyviä telttoja. 
Andersia ja Annkia kovasti naurattaa ekshibitionistien happiteltat. He myös alkoivat kutsua autoa 
nakupelliksi, kun se pysähtyy tällaisen paikan edustalla. 
 
Vähän ajan kuluttua Anders vaihtoi auton vaaleansiniseen sähkökäyttöiseen Volkswagen Ubuntuun, 
joka kehrää kuin kissa.  
Nyt hän päätti entisestään ryhdistäytyä, ettei tulisi naarmun naarmua, kun alla on tällainen unelma-auto.  
 
Pikku Jessicasta on tullut oikea kauhukakara, joka on joka paikassa päällään, jopa kirjaimellisesti.  
Jo lukemattomia kertoja isä ja äiti ovat saaneet antaa hänelle korvapuusteja, jotka eivät totta totisesti ole 
mitään kanelipullia. Eräänä iltana, kun hän oli isän kanssa ostamassa matkapuhelimeen puheaikaa, niin 
silloin Anders kehotti häntä pysytellä kiltisti takapenkillä eikä koskea mihinkään. Tyttö nyökkäsi 
hyväksyvästi ja alkoi katsoa elektronista kuvakirjaa Topspuikon seikkailuista, joka on tämän hetken 
uutuushahmo pikkulapsille. Topspuikko hahmon takana on karjalainen kirjailija Tuovi Jussila, jonka 
teoksia on käännetty monille kielille. 
 
Heti kun isukki oli mennyt Olssonsgatanin automaattikioskille, niin heti tyttö könysi kuskin istuimelle ja 
napsautti autonovet lukkoon. Oli ehkä sattuma, että hän sattui painamaan juuri keskuslukkonapista. 
Ihan hyvin olisi voinut painaa mitä tahansa nappulaa, joita on lukemattomia auton koelaudassa.  
Kun Anders palasi autolle, niin silloin hän huomasi, ettei pääsekään tyhjäkäynnillä olevaan autoon ja 
käynnistyskortti oli kortinlukijassa. Hänelle tuli hätä. Hän yritti koputella auton takaikkunaan ja ilmein 
viestittää tyttärelleen, että tämä avaisi oven. Niin tämä yrittikin ja se jäi myös yritykseksi. Tyttö ei kyennyt 
painaa napista riittävän kovasti, jotta keskuslukitus avautuisi.  
Andersille tuli tuskan hiki; ajatella jos pentu könyäisi etupenkille ja pukkaisi käsijarrun pois päältä ja 
automaattivaihde menisi kohtaan Drive, jolloin auto syöksyisi suoraan automaattikioskin seinää.  
Hän hädissään tempaisi radioantennin, jolla onnistui tiirikoida pikkuikkunasta oven auki. Kotimatkalla 
hän päkätti ilmi vihaisena tyttärelleen ja pohti, jos heittäisi tämän Göta jokeen.  



 

 

 

 

Tietenkään hän ei sellaista tee, kun silloin olisi kova työ selitellä. Jälkikäteen hänelle tuli mieleensä, että 
kylläpä Volkkariin on helppo murtautua.  
 
Kotiin päästyään hän sanoi vaimolleen leikillään, että villityttö pitäisi myydä romaneille, jolloin saisi 
paljon rahaa ja rauhaa. Annki nauroi rinnat hytkyen ja sitten yhtäkkiä hiljeni, kun jälleen muistui mieleen 
oma salattu elämänsä. Nimittäin hänellä on huippusalainen poika, jonka salaa synnytti salanimellä 
Hallonbossa asuessaan. Lapsen hän teki Andersilta salaa Bengt Skinnarpin kanssa. Äijä on Johan 
Götessonin kavereita. Bengt ei koskaan saanut tietää, että Annki tuli paksuksi. Siitä ei tiedä kukaan muu 
kuin Annki itse. Ei edes hänen vanhempansa tiennyt, vaikka silloin vielä asui lapsuuskodissa. Samoihin 
aikoihin oli tavannut Andersin ensimmäisen kerran mutta silti päätyi Bengtin kanssa sänkyyn. Heti, kun 
Annki oli huomannut olevansa raskaana, niin katkaisi kaikki siteet Bengtiin ja sepitti itselleen 
valeidentiteetin, jonka turvin varasi hotellihuoneen koko raskauden ajaksi ja sitten kun lapsi syntyi, niin 
hän jätti huoneen maksamatta. Hotelli ei koskaan tavoittanut häntä, kun oli asunut hotellissa 
valenimellä; Sanna Grusen. Annkilla oli valenimellä oleva henkilöllisyystodistus, jonka sai kätilön 
välityksellä. Hän oli väittänyt kadottaneensa ID-korttinsa ja pyysi kätilöä todistamaan henkilöllisyytensä. 
Kätilö teki tietämättään rikoksen. Valenimellä Annki adoptoi poikansa eikä tiedä adoptiovanhempien 
nimeä. Tästä Andersilla ei ole harmainta aavistustakaan. Kun Jessica syntyi, niin silloin Annki huokasi 
helpotuksesta, kun viimeinkin voi hyvällä omalla tunnolla kutsua itseään äidiksi. Ollessa Andersin 
kanssa sukupuoliyhdynnässä häntä jännitti, jos aviomies huomaisi immenkalvon puuttuvan. Onneksi 
Anders ei sitä huomannut, kun ei alkanut tutkimaan akkansa pillua, kuten Annki itse on asiaa ajatellut.  
Kaikki tämä muistui Annkin mieleen, kun ukko vitsaili tyttären myymisestä. Pitkään Annki oli 
mietteissään niin, että Anders kysyi kummissaan: ”Nå mutta, mikä sun on? Pahastuitko vitsailustani… 
Anteeksi, en tietenkään tarkoittanut tosissani!”, sanoi Anders. Annki vastasi: ”En tietenkään pahastunut, 
rakas!” ja antoi pusun miehensä karhealle poskelle.  
 
Eräänä päivänä, kun pikku-Jessie oli isän kanssa ruokaostoksilla Nybergskullan ruokakaupassa, niin 
silloin kassa-automaattijonossa hän hetkenmielijohteesta puristi vieressä olevaa vauvaa poskesta niin, 
että tämä alkoi parkua. Vauvan äiti alkoi säkättää Andersille paikallisella murteella: "Katso mitä tuo 
monsterisi sai aikaan?" Anders mulkaisi happamasti naista ja sitten tytärtään ja sanoi: "Öh, tyttö ei ole 
mikään monsteri vaan minun pikkuenkelini mutta sinun pentusi taitaa olla pilalle lellitetty 
herkkähipiäinen, josta sikiää kaiken maailman ihilistejä." Nainen vilautti keskisormea, vaikkei 
ymmärtänyt mitä sana ihilisti tarkoittaa mutta kuitenkin aavisti, että se on jotain negatiivistä ja tuhahti: 
"Vitun sika!" Anders naurahti: "Sinullahan se vittu on, minulla on vaan tämmöinen kulli eikä se ole 
mikään sika!" Nainen nosti loukkaantuneena leukaansa ja meni seuraavalle kassa-automaatille 
suorittamaan maksun ostoksistaan. Vauvakin lakkasi itkemästä koska puristus ei ollutkaan kivulias. 
Anders nipisti tytärtään poskesta ja kuiskasi: "Mitä vittua varten näpelöit toisten pentuja?" Jessie alkoi 
itkeä mutta lopetti kun isä alkoi suorittaa maksua. 
 
Tätä nykyään kaupoissa on kassa-automaatit; maksukorttia vilautetaan kortinlukijassa, jolloin maksu 
otetaan suoraan tililtä. Käteismaksu suoritetaan rahanreikiin; kolikot yhteen reikään ja setelit toiseen. 
Automaatti osaa antaa vaihtorahat. Jos maksua ei suorita tai jättää jonkun tavaran rekisteröimättä, niin 
silloin ulko-ovi ei aukea. Jos sen yrittää väkisin avata, niin silloin oven eteen laskeutuu teräsverkko ja 
hälytin pärähtää soimaan. 
Ollen kaupassa oli vain yksi kassa-automaatti, jonka hoitaminen oli Andersin lempipuuhaa. Kuitin 
kääntöpuolelle hän joskus ohjelmoi runoja. Nuorempana hän oli oikea runopoika ja netissä hänellä oli 
runosivusto, jonne kokosi runoja sekä kavereilta skannaamia kuvia. Runot ovat yhä tallessa ja ne 
löytyvät Stenig Playstä.  
 
Eräänä kevätpäivänä Andersin ja Felixin perheet kävivät päiväretkellä Vänernäsissä, niemeke 
Halleberg vuoren itäpuolella.  
Pikku-Jessica teki käpylehmiä ja sitten alkoi leikkiä maassa olevilla nuuskamälleillä. Onneksi äiti näki 
ajoissa, ettei tämä ehtinyt laittaa suuhun. Sitten tytön vieressä luikerteli kookas kyykäärme, josta hän ei 
ollut moksiskaan. Käärme sihisi ja näytteli kieltään. Heti kun Annki oli nähnyt ison käärmeen tyttären 
vieressä, niin silloin nopeasti tempaisi hänet syliinsä ja huusi Andersille ja Felixille:  
"Tehkää jotain tuolle vitun sähisevälle letkulle!" Anders tarttui laserleikkuriin ja paloitteli käärmeen kuin 
makkaran ja naurahti: "Minähän olen ollut Ystadin lihamestari!", johon Annki: "Niin olit ja leikkasit myös 
kättäsi, Sicket folk!"  
Käärme oli todennäköisesti geenimutaation aikaansaannos, kuten asiaa pohdittiin. Myöhemmin Annki 
huomasi maassa tupakantumppeja ja totesi happamasti: "Miksei ihmiset älyä alkaa polttaa 
sähkötupakkaa, ettei tarvitsisi heitellä syöpäkääryleiden tumppeja sinne tänne?" Hän itse polttaa 



 

 

 

 

runsaasti sähkötupakkaa, tosi vahvoja Bond merkkisiä patruunoita. 
 

 

Annkin Hallonbon aikainen työkaveri Birgit oli opettanut hänet tupakoimaan tai paremminkin sanoen he 
molemmat opettivat toisensa sähkötupakalle. Sitä ennen Annki pelkäsi sähkötupakkaa, jos siitä saisi 
sähköiskun.  
 
Kesäisin Stenigit käyvät Hallonbossa sukuloimassa. Heti kesäloman alkaessa he lähtevät Hallonbon 
matkalle. Jämtlandin mummo odottaa innolla tyttären perhettä kylään. Hän ihmettelee, kun he eivät tule 
useammin, vaikka on niin hyvä moottoritie koko matkan. Samaa ihmettelee myös Annki, sillä kyllä 
äitimuorikin voisi tulla junalla, pitkänmatkanbussilla tai lentotakseilla, joita menee päivittäin Såtenäsin 
lentokentälle. Hallonbosta menee luotijunia ihan Centstadiin asti, jotka pysähtyvät Tvåstadin asemilla. 
 
Lisbeth ei oikein uskalla reissata, kun pelkää jos sattuisi junassa kuolemaan ja sitten ruumis joutuisi 
hakoteille. Tuskin niin nopeassa kyydissä ehtisi kuolla, kuten Annki on sanonut äidilleen. Joka sunnuntai 
hän tapaa soittaa tai chattailla äitimuorinsa kanssa. Lisbeth alkoi hieman suunnitella, jos jouluksi tulisi 
käymään tyttärensä luona. Hän on saanut selvää, että junassa on houkutteleva hartausvaunu 
vanhuksille. 
Joskus Jessica kutsuu Jämtlandin mummoa ämmäksi. Ehkä hän on joskus kuullut isän ämmitelleen 
anoppiaan.  
 
Centstad on Malmön ja Kööpenhaminan yhteinen nimi. Nimi on lähtöisin Örestadista, jota on päivitetty, 
jotta nimi sopisi paremmin yhteiseen eurooppalaiseen isänmaahan. Juutinrauman alle on rakennettu 
valtava maanalainen kauppakeskus metroineen päivineen. Suunnitellaan jatkaa Centstadin metroa 
länteen, aina Roskildeen asti mutta kuten tavallisesti esteenä on rahapula.  
Malmö puolisko on Skånen autonomisen tasavallan pääkaupunki. Skånella on Ahvenanmaan kaltainen 
itsehallinto. Suur-Centstad on Skandinavian pääkaupunki, jossa on osavaltion senaatti sekä 
presidentinlinna. Skandinavian presidentin virka on vain representatiivinen. Tällä hetkellä Skandinavian 
presidentti on siilitukkainen Uno Goljat Kekk. Hän ottaa kiivaasti kantaa lähes jokaiseen poliittiseen 
asiaan niin, että toisia politiikoita ärsyttää. Hänen oppipoikanansa on citykeskustalainen Patrik Öresson, 
erittäin kiero, jopa kierompi kuin presidentti Uno.  
 
Eräänä päivänä Annki löysi antikvariaatista lukulaiteromaanin, Familjen Kukkola, jossa päähenkilönä on 
pahankurinen poika. Annkista lukulaite vaikuttaa hyvin ajankohtaiselta, vaikka sen on kirjoittanut 
anonyymi nettikirjailija The JT kauan sitten, ennen lukulaiteromaanien aikakautta.  
Tätä lukulaitetta Annki lukee iltaisin sängyssä. Tyttärelle hän osti satulukulaitteen, jossa ikivanhoja H C 
Andersenin eläinsatuja.  
 
Keväällä 2974 Anders ja Annki ostivat kaksikerroksisen valkoisen pienkerrostalon Hullsjönin 
kaupunginosasta. Talossa on pari vuokralaista eli rahaa on tulossa, kuten Anders hihkaisi euron 
tunnukset silmissä.  
Andersin ja Annkin perhe muutti yläkertaan, jossa edellinen omistaja on yhdistänyt kaksi asuntoa 
yhdeksi. Asunto on erittäin suuri, melkein kuin kartano; viisi huonetta ja keittiö sekä pitkä eteiskäytävä. 
Alakerrassa on kaksi asuntoa; yksiö ja kaksio. Yksiössä asuu eläkeläispariskunta Åhlgren ja kaksiossa 
Johanssonin papparainen. 
Talo sijaitsee Hullsjövägen 60. Lähettyvillä on lintujärvi, joka ei sovellu lapsiperheille. Taloa vastapäätä, 
tien toisella puolen, on piskuinen Hullsjö Siwa Livs ruokakauppa, jonka kellarissa on munakauppa.  
 
Jonkin ajan kuluttua Johansson muutti pois, kun Felix osti talosta puolet ja tahtoi muuttaa tämän 
asuntoon. Muutenkin papparaisella olisi ollut tarkoitus muuttaa vanhusten palvelutaloon, joka sijaitsee 
ihan kivenheiton päässä. 
Nyt jälleen nämä kaksi Stenigin veljestä asuvat samassa talossa. Talo on huomattavasti isompi kuin 
Hallonbossa. 
 
Felix myi Uddevallan talonsa, kun kyllästyi vuokralaisiinsa, jotka valittivat kaikesta kuten esimerkiksi 
lasten aiheuttamista äänistä sekä paperinkeräyspöntön olevan väärinpäin.  
Felix ja Astrid saivat talosta mukavan summan kahisevaa, joilla he ostivat puolet Hullsjövägen 60:stä. 
 



 

 

 

 

Heti muutettuaan papparaisen entiseen asuntoon Felix alkoi suunnitella ottaa myös Åhlgrenien asunnon 
itselleen ja puhkaista väliseinän, jotta saisi samanlaisen asunnon kuin veljellä on yläkerrassa. 

 

Felixin onneksi Johansson kehui Åhlgreneille Hullsjönin palvelutaloa erinomaiseksi. Siellä on 
perjantaisin mahtava aamiaisbuffetti sekä tiistai-iltapäivisin karaoketuokio. Lisäksi on mainio 
automaattikahvila jännittävine leivosautomaatteineen. 
 
Heti kun Åhlgrenit olivat muuttaneet, niin Felix aloitti suurremontin. Lattiat oli uusittava koska vanhalla 
herralla oli virtsanpidätysongelmia ja oli ruiskinut ympäriinsä. Felixillä ei ainakaan ollut rahasta kiinni, 
sillä juurihan oli myynyt Uddevallan miljoonatalon.  
Asuntoon sijoittamalla hänen ei tarvitse maksaa kiinteistöveroja, mutta arvonlisävero on kuitenkin 
maksettava tai muuten liittovaltion verovirasto pistää hyrskyn myrskyn.  
 
Ei kestänyt kauaa, kun Olle ja Boel muuttivat Tvåstadiin. He ovat juuri päässeet ennenaikaiseläkkeelle 
ja myivät talonsa, kun olivat huomanneet, että millaisen rahasumman siitä on mahdollisuus saada.  
He saivat isomman summan koska ikkunoista on mahtavat merinäköalat.  
Rahoilla he ostivat Hullsjönin kaupunginosasta pitkulaisen pienkerrostalopitkon, melkein poikien taloa 
vastapäätä. Talo on samalla puolen Hullsjövägeniä kuin ruokakauppa. Välissä on autontarvikemyymälä. 
Tällä puolen tietä olevat pienkerrostalopitkot ovat identtisiä. Ollen ja Boelin uudessa talossa on 
seitsemän vuokralaista, joista kaksi ovat yrityksiä. Hullsjövägenin puoleisessa päädyssä on leijulauta 
myymälä, jonka alapuolella kellarissa, on paperikaupan varasto. Paperikauppa on viereisessä talossa, 
sivu katu Gumsegatanin toisella puolen. Gumsegatan menee Hullsjönin ostokeskukselle, jossa on 
äskettäin avattu kaksi suurempaa ruokakauppaa sekä postikonttori.  
Ollen ja Boelin postiosoite on Gumsegatan 20 A. He asuvat leijulauta myymälän yläpuolella. 
 
Pian Ollea alkoi vituttaa kaupan ulko-oven jatkuva pauke. Hänen onneksensa kauppa lopetti, kun 
Velandan ja Lextorpin Bike alkoi myydä leijulautoja halvemmalla.  
Ollea kävi sääliksi kaupan kohtalo, kun samasta syystä itsekin joutui luopumaan kaupan pidosta.  
Myymälän tilat hän remontoi asunnoksi mutta sitä oli vaikea saada vuokratuksi, kun huoneistossa on 
suuret näyteikkunat sekä erityisesti korostuva sisäänkäynti; punaiset kiviportaat suoraan kadulta niin, 
että uteliaat ohikulkijat kurkkivat ikkunoista sisään. Siispä hän remontoi tilat uudelleen liikehuoneistoksi. 
Tiloihin muutti kangaskauppa Marie Kjol, jonka valikoimiin kuuluu veikeät porkkanaverhot, jotka alun 
perin on suunnitellut anonyymi nettikirjailija The JT.  

 
Myös Kjell ja Greta ostivat vähän matkan päästä keltaisen pienkerrostalon, joka on suurin piirtein 
samannäköinen kuin Felixin ja Andersin talo paitsi, että Kjellen talossa on nurkan yli menevä parveke.  
Talo sijaitsee Nyhusvägen 9, lähinnä Halvorstorpia.  
He remontoivat asuntonsa ja ottivat itselleen ala- ja yläkerran. Olohuoneeseen he tekivät upeat 
kaareutuvat rappuset, josta voi olla jopa kateellinen, kuten Greta totesi.  
 
Minette-Mille on vastikään aloittanut Judoklubin lastenkerhossa, jossa leikkimielellä opetellaan Judoa. 
Nuorimmainen Richard aloitti äidin kanssa Breakdance-ryhmän lastenjaostossa. Vaikuttaa siltä, että 
hän on äitiään parempi oppimaan Breakdance-liikkeitä. 
 
19 Aprillia, vuonna 2975 Jessica sai pikkusiskon. Isä ja äiti päättivät pyöräyttää hänelle kaverin.  
Ehkä kaverin puute on syypää tytön rauhattomuuteen, aprikoi Annki.  
Kylläkin Jessie silloin tällöin leikkii serkkujen kanssa mutta enimmäkseen nyhjää jotain yksikseen niin, 
että koko ajan saa olla varuillaan, että mitä ihmettä tyttö on hommaamassa. Pistokkeisiin oli pakko 
laittaa suojatulpat, ettei vain tyttö ottaisi permanentteja, kuten Anders on asian ilmaissut.  
 
Silla välin, kun Anders vei vaimonsa Mellerudin sairaalan synnytysosastolle, niin Länsi-Götanmaan 
mummo oli lapsenlikkana. Kun Jessie oli nukahtanut, niin silloin Boel katsoi synnytyksen Stenig Playstä, 
jonka hänen keskimmäinen poikansa filmasi. Tällä kertaa kätilöteknikot antoivat luvan vapaaseen 
zoomailuun.  
 
Tvåstadin lähialueen kaikki synnytykset tapahtuvat Mellerudin sairaalassa koska NÄL on käynyt 
pieneksi ja vanhanaikaiseksi. NÄL sairaalaa kutsutaan myös Tvåstadin sairaalaksi.  
 
Parhaillaan suunnitellaan ja kiistellään uuden suursairaalan rakentamista Tvåstadin ja Mellerudin 



 

 

 

 

välimaastoon, Brålandaan. Toinen poliittinen kiistakapula on erityiskoulujen ja päivätoimintaryhmien 
yksityistäminen. Samalla pohditaan, että kuinka kohennettaisiin toimintarajoitteisten asemaa 
yhteiskunnassa. Ehkä yksityistäminen edesauttaisi asiaa, kuten aluepoliitikot vatuloivat. 
 
Jessican pikkusisko kastettiin Janita Martina Stenigiksi, joka on kompromissi, kun isä olisi halunnut 
kastaa nuorimmaisen Adolfinaksi mutta äitistä nimi kuulostaa kauhealta, siispä he tekivät kompromissin 
ja antaa rapsauttivat tytölle nimeksi Janita Martina.  
 
Kesällä Anders, Annki, Jessica ja Janita vauva lähtivät Hallonbon matkalle. Janita matkusti 
kantokopassa, jota Anders kutsuu jostain syystä kuonokopaksi. 
Vaihtelun vuoksi he menivät lentäen Hallonbohun. Såtenäsistä menee lentotakseja lähes jokaiseen 
ilmansuuntaan.  
 
Malögan lentokenttä on siirretty Hunneberg vuoren taakse, Såtenäsin vanhalle sotilaslentokentälle.  
Toki siellä on yhä sotilaslentotukikohta, joka on naamioitu niin, ettei sitä hevillä eikä muullakaan 
musiikkityylillä löydä.  
Såtenäsin lentokenttä on Landvetterin apukenttä siviililiikenteelle. Näiden kahden lentokentän välissä 
on huippunopea paikallisjuna. 
 
Syksyllä Jessica aloitti leikkikoulun, joka on ihan kävelymatkan päässä. Kerta tyttö on hyvin rauhaton, 
niinpä isä tai äiti vie ja hakee hänet leikkikouluun ja iltapäivällä kotiin. Ei tällaista villiä lasta uskalla 
päästää yksin kaupungille, kuten Annki on todennut.  
 
Lähes päivittäin pedagogit valittavat, että nyt se tyttö teki sitä ja nyt se teki tätä. Rauhattomuuden takia 
hän joutui vanhempien kanssa käymään Mellerudin lasten- ja nuorten psykiatrilla, jossa pikkutärkeät 
psykiatrit ja psykologit pähkäilevät, että mikä kumma tyttöä oikein vaivaa, kun tämä ei hetkeäkään pysy 
aloillaan. 
 
Tätä nykyään psykiatrilla laitetaan papiljottimaiset anturit päähän, jolloin psykiatri näkee 
näyttöpäätteeltä potilaan ajatukset. Tämän vuoksi ajatukset luokitellaan huippusalaisiksi koska ihmisen 
ajatukset ovat hyvin yksityisiä. Ei edes omaisille kerrota potilaan ajatuksia, jos siihen ei ole pätevää 
syytä. Nyt Jessican tapauksessa näyttöpäätteellä vilisee kryptisiä nelinumeroisia lukuja sekä 
kirjainyhdistelmiä, jotka alkavat j-kirjaimella ja päättyvät i-kirjaimeen. Psykiatrit ovat aivan ulalla, kun 
eivät yhtään käsitä, että mitä ihmettä tämä tällainen on olevinaan. Ajatteleeko tyttö todella tällaista 
potaskaa vai onko aivojen analyysilaitteisto pimahtanut. 
Sitten keskelle näyttöruutua ilmestyi keltainen suorakaiteen muotoinen neliö, jonka keskellä lukee 
tummansinisellä; No Access! Mielitautilääkärien suut loksahtivat auki ja kutsuivat paikalle 
it-tukihenkilön, joka asetti laitteen vikasietotilaan mutta laitteessa ei havaittu pienintäkään vikaa. 
Vaikuttaa todella siltä, että Jessican aivot lähettävät tällaista tietoa. Tämä ei todellakaan ole hyväksi 
psykiatrien ammattiylpeydelle. He lähettivät tulokset analysoitavaksi suureen brysseliläiseen Calle 
instituuttiin, mutta sielläkään ei käsitetty mitä ihmettä tällainen oikein tarkoittaa. Aluksi federaation 
pääkaupungissa luultiin, että tämä on Pohjois-Euroopan vittuilua koska myös Jokioisista on tullut 
samanlainen aivofilminäyte, kunnes tuli tismalleen identtinen aivofilmaus kaukaa Atlantin takaa 
USA:sta. Mellerudin psykiatrian teknikot vakuuttivat, että kyseessä on 6–7-vuotiaan pikkutytön tapaus. 
Instituutista kehotettiin ottaa aivofilminäyte tämän vanhemmilta, jotta pystyttäisiin vertaamaan tulosta 
tyttöön. Andersin aivofilmissä näkyi nelikirjaiminen kirjainyhdistelmä, joka alkoi A:lla ja päättyi O:hon.  
Annkin kohdalla kahdeksankirjaiminen kirjainyhdistelmä, joka alkoi A:lla ja päättyi A:han. Janitan 
aivofilmissä näkyi saman kirjaimet kuin Jessican filmissä. Psykiatrit eivät käsitä mitään, että mitä 
hemmettiä tämä tällainen on.  
Aivoanturit päässä ollessa Annkia jännitti, jos aivofilmi paljastaisi hänen salaisen lapsensa. Onneksi 
näin ei käynyt. Hän koko ajan hiljaa itsemielessään hoki perheenjäsentensä nimiä ja vältteli Hallonbon 
aikaisia tapahtumia. 
 
Brysselin Calle tutkimuslaitoksessa pähkäiltiin Stenigin perheenjäsenten aivofilmejä. Kopiot lähetettiin 
Harvardin yliopistoon Yhdysvaltoihin, josta kerrottiin, että Etelä-Dakotassa erään 5vuotiaan pojan 
aivotkin lähettävät samankaltaista aivoinformaatiota. Pojan aivofilmi on arkistoitu FBI:n 
mysteerinomaisten tapausten X-arkistoon odottamaan lisätietoa. 
 
 



 

 

 

 

Jessica sai kaksi varadiagnoosia; ADHD-Super sekä CVI. Jälkimmäinen vaikuttaa epätodennäköiseltä 
mutta se voi hyvinkin olla kyseessä, siispä se laitettiin lainausmerkkien väliin. Pitää vain tarkkailla tytön 
kehitystä, että onko todella kysymys kuurosokeudesta. Tyttö ei ole sokea eikä kuurokaan mutta 
oikeassa silmässä lienee taittovika, mutta sitäkin on vaikea todentaa koska silmälääkäri ei ole varma, 
että temppuileeko tyttö vai eikö yksinkertaisesti näe kaikkein pienimpiä figuureita. Kuurous on erittäin 
epätodennäköistä, sillä tyttö kuulee leikkihuoneeseen asti, jos isä tai äiti alkavat juoda kahvijuomaa, niin 
silloin tämä hihkaisee kimeällä lapsen äänellä: "Mamma, anna kahvia!" Jessica on ihastunut 
Cappuccinoon. Lääkäri suosittelee hänelle vähäkofeiinista cappuccinoa, ettei saisi liikaa piristävää 
kofeiinia.  
 
Rauhattomuuden vuoksi Jessica joutui vaihtamaan leikkikoulua koska pedagogit olivat aivan 
hermoraunioina ja verenpainekin tahtoi olla maksimissa. Hänen ensimmäinen leikkikoulunsa oli 
yksityinen Olssons lekis KB. Hänet siirrettiin kunnalliseen Hullsjö lekskolaniin, joka sijaitsee 
ostoskeskuksen takana. Ensimmäisessä leikkikoulussa ei näköjään oltu ammattitaitoisia, kun yhtä 
tyttöä ei saatu järjestykseen, ilmiselvää amatöörien puuhastelua, kuten Anders asian ilmaisi. Tietenkään 
hän ei tällaisia letkauta psykiatrien ja pedagogien kuullen, kun eivät ymmärtäisi eivätkä haluaisikaan 
ymmärtää.  
Uudessakin leikkikoulussa Jessica on rauhaton ja juoksentelee ympäriinsä. Hän koskee joka paikkaan 
eikä mikään saa olla ehjänä.  
Kerran viikossa jämtlantilainen satusetä Marco-Adolf Schyman, käy lukemassa ja kertomassa hassuja 
tarinoita kotimurteella, jotta tyttö pysyisi rauhallisena. Siinä hän onnistuukin mutta vain tilapäisesti, heti 
kun satusetä oli lähtenyt, niin silloin riehuminen jatkuu.   
Silloin tällöin pedagogeista vanhin ja viisain, mustalyhytkäkkärätukkainen Carl Sjöstedt, käy Jessican 
kanssa kävelyllä, jotta edes sen ajan toiset lapset saisivat olla rauhassa.  
Carl käyttää Jessicaa kotonaan. Hän asuu kävelymatkan päässä, pienessä punatiilisessä 
rivitalonpätkässä lähellä Hullsjön koulua. Koulun takaa pilkistää kerrostalo kortteli Anki sekä Hullsjönin 
palvelutalo. Itäpuolella näkyy osittain lintujärvi, jonka etelä rannalla on siirtolapuutarhoja.  
Lintujärven pohjoinen ranta on rakentamaton mutta sinne on suunnitteilla omakotitaloja sekä muutama 
pienkerrostalo. Koulun ja järven välissä on punaisia poikamiesparakkeja. 
 
Carl kävi oppilaansa kanssa kotonaan katsomassa sähköpostin ja paperipostin sekä laittamassa ruokaa 
yläasteikäiselle pojalleen. Hän on yksin hoitajaisä koska vaimo oli ollut uskoton ja juossut ukkojen 
perässä. Poika päätti asua isän luona koska tämä asuu koulun vieressä sekä tämä on hyvin 
humoristinen ja omistaa veikeän taskukokoisen viihderobotin, jonka voi ohjelmoida soittamaan 
musiikkia ja kertomaan vitsejä. Heti kun Jessie oli nähnyt ruosteen värisen viihderobotin, niin silloin hän 
naurahti: "Peltiromu!", johon Carl sanoi paikallisella murteella korostaen: "Haha, se on viihderobotti eikä 
mikään romu!"  
Myöhemmin kun he olivat palaamassa leikkikoululle, niin yhtäkkiä oppilas sylkäisi oikein limaisen 
klimpin päin pedagogin tummansinistä hupparia. Carl hieroi sylkykohdan lyhtypylvästä vasten, jotta 
räkäklimppi pyyhkiytyisi pois ja sitten sylkäisi takaisin, jotta tyttö ymmärtäisi miltä tuntuu olla 
sylkikuppina. Heti leikkikoululle päästyä hän otti yhteyttä pomoonsa ja vaati palkankorotusta, kun 
työpaikalla on sylkevä villikko-oppilas. Dirika lupasi keskustella asiasta City Workers ammattiliiton 
kanssa.  
 
Lähes päivittäin Anders ja Annki kuulevat valituksia leikkikoulusta ja saavat juosta lasten- ja nuorten 
psykiatrilla. Siellä tyttö on kuin mikäkin enkeli ja juuri sen vuoksi psykiatrit alkoivat kyseenalaistaa 
leikkikoulunpedagogien mielenterveyden, että voiko näin kiltti ja rauhallinen tyttö olla rauhaton ja villi. 
Tytön vanhemmat myöntävät, että myös kotona tämä saattaa villiintyä. Aivoanalyysi laite ilmoittaa aina 
vaan samaa kryptistä informaatiota, josta ei Erkkikään ottaisi selvää.  
Anders ja Annki ovat panneet merkille psykiatrien kummalliset ilmeet, kun he katsovat tyttären 
aivofilmiä. Psykiatrit eivät voi näyttää tulosta koska aivojen lähettämät tiedot ovat huippusalaisia. 
Tokkopa siitä Anders ja Annki olisivat tulleet hullua hurskaammaksi, kun ammatti-ihmisetkään eivät 
ymmärrä tytön aivofilmistä yhtikäs mitään.  
Pääasiahan on, että Jessica on jollain tavalla yhteiskuntakelvollinen. Hänelle harkittiin 
amfetamiinikuuria mutta siitä luovuttiin, kun tyttö itse kyseenalaisti pirin syömisen. Tämäkin ihmetytti ja 
kummastutti psykiatreja. Jotkut psykiatrian tutkijat arvailevat, että tyttö olisi humanoidi tai 
aikamatkustaja. Onhan ennenkin ollut villejä lapsia mutta toisaalta ovatko hekin olleet humanoideja tai 
aikamatkustajia, kuten psykiatrit vatuloivat. Amfetamiinin sijasta Jessie sai kultasankaiset silmälasit 
koska oikeassa silmässä on taittovika.  
 



 

 

 

 

Lisäksi hänellä on myös ärrä- ja ässävika. Ässän hän oppi sanomaan autossa, kun oli äidin kanssa 
tulossa logopediltä, niin silloin äiti kehotti vielä kerran tytärtään sanoa; Sasha duschar musen... 
Sieltähän suhahti niin komeat s-äänteet, että Annki oikein ulvoi riemusta. Sitten alkoi intensiivinen ärrän 
opettelu. Pitkän sitkeän ärrän opettelun jälkeen pikku Jessie jo kummasti pärrytteli. 
 
Tässä hiljattain Annkin nuorin veli Mats-Stefan, muutti Tvåstadiin ihan vaan seikkailun vuoksi.  
Pienessä Hallonbossa hän ei onnistunut löytää akkaa, niinpä päätti muuttaa Tvåstadiin pillu 
mielessänsä. Persaukisena poikamiehenä hän muutti siskonsa luokse, kun siellä on yksi ylimääräinen 
huone punaisine tapetteineen. Hänkin sai töitä VGM:ltä, kun autotehtaalla on huutama työvoimapula.  
Kuukauden kuluttua, kun Mats-Stefan oli saanut ensimmäisen unelmapalkan, niin hän osti mahtavat 
äänentoistolaitteet sekä videotykin. Musiikkia hän ei voi kuunnella täysillä koska asuu alivuokralaisena, 
niinpä hän osti viimeisillä rahoillaan langattomat korvakuulokkeet. 
 
Kesälomalla Jessica juorusi Jämtlandin mummolleen, että eno osti korvakuulokkeet, jolloin Lisbeth otti 
keittiönkaapista kuulosuojaimet ja sanoi: "Tästä poika olisi saanut ihan ilmaiseksi tällaiset 
jobba-kuulokkeet...", johon Annki korjasi: "Ei kun Mats-Stefan osti semmoiset langattomat 
musiikkikuulokkeet!", jolloin Lisbeth puisteli päätään hokien: ”Herrojen kotkotuksia!”  
 
Myöhemmin, kun Lisbeth oli nuorimmaisensa kanssa kahden kesken, niin hän piti pienen puhuttelun 
tuhlaamisesta. Poika lupasi käsi sydämellä pitää kiinni jokaisesta sentistä.  
Usein nukkumaan mennessä punaisessa huoneessa Mats-Stefan katsoo videotykillä romanttisia leffoja 
ja kuuntelee langattomilla kuulokkeillaan modernia jämtlantilaista diskohumppaa. Suupielessä roikkuu 
sähkötupakka niin, että huoneessa on jatkuvasti savuverho. Onneksi tätä nykyään lähes kaikissa 
taloissa on tehokas ilmastointi. Ulkoseinässä olevasta tuuletusräppänästä tupruaa usein valkoista 
savua ikään kuin Vatikaanin piipusta. 
 
Muutaman kerran Jessica on enonsa kanssa lennättänyt radio-ohjattavaa lentokonetta Hullsjönin 
urheilukentän pysäköintipaikalla. Eräänä iltana, kun he olivat palaamassa kotiin, niin silloin kioskin 
edustalla joku tuntematon kehonrakentajan näköinen mies oli puoliksi autossaan touhuten jotain, niin 
yhtäkkiä tyttö hetken mielijohteesta paiskasi autonoven kiinni niin, että mies lensi rähmälleen autonsa 
uumeniin. Mats-Stefan tarttui siskon tytärtä kädestä ja lähti juoksujalkaa nurkan taakse. Kuka ties äijä 
olisi epäillyt minua, kuten Mats-Stefan monesti ajatteli. Kyllä hän itsekin on tehnyt yhtä ja toista hullua. 
Sekin lienee syynä, ettei hän ole onnistunut löytää naisen lämpöä Hallonbossa. Tytöt näkevät hänet liian 
lapsellisena vekkulina. Taitaa Jessica perineen äidin ja isän suvuista veitikan kujeet, kuten Mats-Stefan 
totesi, kun istui Stenigin ruokailuhuoneessa kahvikupin ääressä. Ruokailuhuone sijaitsee keittiön takana 
pienessä nurkkahuoneessa. Keittiön suorakaiteen muotoinen ikkuna on Hullsjövägenille päin. 
Ruokailuhuoneen ikkuna on talon eteläpäädyssä. Eteläpäädyssä on autojen pysäköintipaikat. Mahtuu 
vain kaksi autoa rinnakkain. Kauimmaisena on Andersin ja Annkin äskettäin ostama laatikkomainen 
asuntovaunu. Aluksi heillä oli munamallinen asuntovaunu, liian pieni kahdelle lapselle.  
  
Kioskia, jonka edustalla Jessie paiskasi autonoven miespoloista päin, kutsutaan kansansuussa 
ramppikioskiksi koska sen edessä on leveä pyörätuoliramppi. Kioski sijaitsee Bondevägenillä, joka on 
Hullsjövägenin ja Slättvägenin välissä. Eteläpäässä on Hullsjönin ammattikoulu ja pohjoispäässä on 
Hullsjövägen.  
 
Janita on huomattavasti rauhallisempi kuin isosisko. Lauantaiaamuisin siskokset tapaavat leikkiä 
keskenään tätileikkejä. Jessica ajaa lasten potkulaudalla eteiskäytävällä ja Janita ajaa valkoisella 
leikkimoottoripyörällä, jossa on punaiset pienet rattaat. Moottoripyörän Jessica sai joululahjaksi, kun 
tämä oli parivuotias. Silloin hän ei uskaltanut istua moottoripyöränsä satulassa mutta nyt saattaisi istua, 
jos se kestäisi. Leikkimoottoripyörä on tarkoitettu pikkulapsille eikä kestä kuusivuotiaan painoa. 
Jessicalla on aina ollut hieman ylipainoa, sillä hän on melkoinen herkkusuu. 
 
Eräänä iltana, kun Jessie oli serkkunsa Jane-Bettinan, kanssa pihalla leikkimässä, niin silloin serkku 
löysi kalanperkuujätteitä tontinperältä. Hän huomasi kuinka Jessicaa inhotti perkuujätteet ja otti 
kalanpään ja säikytteli sillä serkkuaan. Jessie joutui paniikkiin ja lähti pinkomaan hädissään 
naapuritalon rappukäytävään ja paniikissa soitti lähintä ovikelloa. Onneksi kyseisessä asunnossa ei 
ketään ollut kotona tai muuten olisi ollut selitettävää. Tämä kokemus aiheutti hänelle pitkäkestoisen 
kalakauhun. Noin tunnin kuluttua hän uskalsi tulla takaisin omalle tontille, kun äiti tuli houkuttelemaan 
häntä pois naapuritalon rappukäytävästä. Hän pelkäsi koko ajan, että serkku hyppäisi nurkan takaa 
kalanpää kädessään ja laittaisi sen niskaan.  



 

 

 

 

Seuraava kala kalabaliikki tapahtui muutaman päivä kuluttua, kun hän oli isän kanssa pyykkituvassa 
perkaamassa ukin pyytämiä kaloja. 
 
Anders laittoi silakan tyttärensä eteen ja kehotti katsoa, että kuinka se perataan. Tyttö katsoi 
silmäkovana, kun isukki otti ämpäristä valtavan puolikuolleen hauen, joka yhtäkkiä tarttui peukalosta 
naskalin terävillä hampaillaan. Tyttö huusi paniikissa: "Hjälp, kala syö papan!", jonka äiti kuuli yläkertaan 
asti. Hän juoksi kellariin katsomaan, että millainen murhaajasärki mahtaa riehua kellarissa. Iso hauki 
sätki pyykkituvan harmaalla betonilattialla samalla kun Anders oli kietomassa trasselia peukalonsa 
ympäri, josta tippui tummanpunaista verta. Tytär itki hysteerisenä eikä uskaltanut hipaistakaan silakkaa.  
 
Tämä järkytti Jessicaa niin, että kalakauhu juuttui hänen mieleensä eikä sen koommin halunnut 
kalaruokia.  
 
Eräänä iltana, kun Annki on iltavuorossa. Anders on nokosilla olohuoneen vihreällä samettisohvalla. 
Sohvaryhmän edessä on ruskea matala sohvapöytä, jonka ääressä Jessica piirtelee piirustuslaitteillaan. 
Kuvat on helppo tallentaa napin painalluksella.  
Yhtäkkiä Jessicalle tulee halu riisuutua ilkosilleen. Hän itsekään ei tiedä syytä tälle hetken mielijohteelle. 
Vaatteet hän laittaa viereiselle kahden istuttavalle sohvalle ja menee päättäväisin askelin keittiöön 
olohuoneen ja ruokailuhuoneen kautta. Joku aika sitten tehtiin oviaukko olohuoneen ja ruokailuhuoneen 
välille, jotta ruokailuhuoneeseen pääsisi suoraan olohuoneesta. Ennen seinän puhkaisemista Jessica 
sai ainutlaatuisen luvan seinään piirtelyyn, vain tähän seinään, joka pian oli historiaa.  
 
Keittiössä Jessica avaa työpöydän laatikon, jossa on aterimet sekä keittiölaserleikkureita.  
Hän ottaa käteensä laserleikkurin ja alkaa sitä tutkia. Tuskin hän mitään erikoista ajattelee, tutkii 
laserleikkurin aukkoa, josta lasersäde tulee, kun painaa kahvassa olevaa kytkintä.  
Hänelle tulee mieleen, että miltä läskit näyttävät ja suuntaa laserleikkurin aukon mahaa vasten ja painaa 
kytkintä. Samassa ohut vaaleanpunainen lasersäde sujahtaa suoraan mahaan. Lasersäde viiltää syvän 
haavan, josta alkaa pulppuamaan tummanpunaista verta. Jessica hätkähtää ja alkaa hillittömään itkuun. 
Vielä hän ei tunne kipua vaan kipu tulee myöhemmin. Hän säikähti runsasta verentuloa. Laserleikkuri 
putoaa keittiön lattialle. Verta roiskuu mahasta keittiön räsymatolle sekä turkoosin värisiin 
keittiönkaappien oviin.  
 
Anders hätkähtää hereille ja ryntää keittiöön katsomaan mitä ihmettä se pentu nyt touhuaa. Keittiön 
ovella hän jähmettyy kauhusta, kun näkee tyttärensä alasti ja vatsa on auki, josta pulppuaa 
tummanpunaista verta. Laserleikkuri on lattialla verilammikossa tämän jalkojen juurella.  
Anders ottaa kaapista vihreän ensiapulaatikon ja kietoo sideharsoa tyttärensä ylävartalon ympäri mutta 
se ei oikein riitä, kun veren tulo oli runsasta. ”Faan, ei kai aortta ole revennyt?”.  Hän ottaa 
astiapyyhkeen, jonka kietoo tytön vartalon ympäri. Jotenkuten verenvuoto lakkaa.  
Sitten Andersilla kävi mielessä, jos samoin tein sivaltaisi laserleikkurilla tyttäreltä kurkun auki, jotta tämä 
pääsisi kärsimyksistään. Onneksi järki voitti. Olisi todella työlästä, jos olisi lapsen murha omallatunnolla, 
ajatteli hän. Hän pyyhkii moisen ajatuksen pois mielestään hokien itse mielessään: "Loppu, loppu!" ja 
ottaa laserleikkurin sijasta matkapuhelimen ja sitten ottaa esiin hälytyssovelluksen ja hälyttää 
ambulanssin.  
 
Muutamassa minuutissa Ambulanssi on paikalla. Ambulanssihenkilökunta ihmettelee, kun tyttö on alasti 
ja vatsa auki. Anders selittää, että tämä on hyvin impulsiivinen ja kuriton. Hän kehottaa katsoa tyttären 
potilaskertomusta, jonka psykiatrit ovat laatineet.  
 
Ambulanssisairaanhoitaja kietoo potilaan paksuun mattomaiseen sideharsoon, ettei tämä vuotaisi 
kuiviin ja asettaa paareille. Ambulanssi kiidättää Jessican Tvåstadin sairaalaan, joka tunnetaan myös 
ikivanhalla nimellä NÄL.  
Sairaalan akuuttipoliklinikalla mahahaava, kirjaimellinen mahahaava, poltetaan laserilla umpeen.  
Laser aiheutti haavan ja myös korjaa viillon. Potilas on koko ajan hereillä. Nukuttaa ei tarvitse, kun 
haavanpaikkaus on kivutonta, jos ei lasketa pientä kirvelyä. Jessica on lakannut itkemästä, kun kipu ja 
kirvely pikkuhiljaa alkaa lieventyä.  
 
Kun ambulanssi saapui, niin silloin Janita heräsi iltaunilta ja meni keittiöön katsomaan, että mitä 
tapahtuu. Ihme kumma, kun ei herännyt isosiskon parkuun, ajatteli Anders, onneksi kun minä heräsin, 
siunaili hän. Hänellä kulki vilun väreet selkäpiissä, jos olisi surmannut tyttärensä. Varmasti olisin saanut 
vanhempieni vihanpuuskan niskaansa, ajatteli Anders. 



 

 

 

 

Anders ottaa nuorimmaisen syliinsä ja kertoo selkokielellä, että miten asia on, että sisko oli leikkinyt 
laserleikkurilla ja sattui vahinko. Hän varoittaa kuopusta olla varovainen laserleikkurien kanssa, sillä ne 
eivät todellakaan ole mitään leikkikaluja. 
Onneksi akka on töissä tai muuten olisi menettänyt yöunet, ajatteli Anders. Muutenkin tämä tapaa 
valvoa yöt ja stressata päivän tapahtumista, ajattelee hän samalla, kun alkaa valmistella lähteä 
ambulanssin perässä sairaalaan. Hän laittaa tummansiniseen kangaskassiin Jessican vaatteet, kun 
tämä vietiin sairaalaan alasti. Kangaskassin päällä on valkoisten matkustajalaivojen kuvia. 
Lanko on parhaillaan kaupungilla kavereidensa kanssa katsomassa tyttöjä tai mitä touhuakaan, ajatteli 
Anders. Ennen kuin lähtee sairaalaan, niin varmuuden vuoksi siivoaa keittiön. Ajatella, jos lanko tulisi 
kotiin ja säikähtäisi veristä keittiötä, ajatteli Anders samalla, kun rullasi veristä räsymattoa ja laittoi sen 
tyhjään pyykkikoppaan, joka on kylpyhuoneessa.  
Hän kuurasi keittiönlattian ja pyyhki kaapinovet puhtaiksi. Ennen kuin lähti ajamaan kohti sairaalaa, niin 
hän vilkaisi vielä keittiöön; aah, puhtaalta tuoksuu, näkyy miehen käden jälki.  
Hän puki nuorimmaiselle valkoisen alumiinipäällysteisen toppatakin ja vihreän pipon. Sitten itse 
pukeutui ruskeaan metallivahvistettuun nahkatakkiin.  
 
Useimmiten Mats-Stefan istuu Tvåstadin suosituimmassa Restaurant Nya Apoteket 
seurusteluravintolassa, joka sijaitsee Gota joen luoteispuolella, Onsjönin kaupunginosassa. 
Hän ei osaa aavistaakaan mitä kotona tapahtuu. Hän istuu ravintolan baaritiskin ääressä juoden 
jaloviinaa työkavereidensa kanssa. Hänestä ei ole autonrattiin eli ei tule kotiin yönpikkutunneilla. 
Aamulla hän tulee ilmoittautumaan siukille eli ilmoittautuu sairaaksi. Moni VGM duunari tapaa käydä 
tohtori Holmgrenin vastaanotolla, kun kirjoittaa pitkiä sairaslomia.  
 
Ajatella jos olisin ollut kellarissa, niin silloin olisi vain yksi tytär, ajatteli Anders samalla, kun ajoi 
nuorimmaisen kanssa kohti Skogshöjdeniä, jossa sairaala on sijainnut kaikki nämä vuodet. Häntä 
puistattaa myös ajatus, jos olisi surmannut Jessican. Hyvä, kun olen selväjärkinen, ajatteli hän, kun 
kurvasi NÄL:in suurelle pysäköintipaikalle. Pysäköityään hän otti matkapuhelimensa ja maksoi 
pysäköintimaksun.  
Anders havahtuu nuorimmaisen kysymykseen: "Kuoleeko Jettica?", johon hän vastaa: "Nää, kyllä se 
selviää… Sano Ässä!”, johon tyttö: ”Ättä, ättä!”. Anders puistelee päätään: ”Sicket folk!”. Janita toistaa 
samalla, kun kävelee isän perässä kohti sairaalan pääsisäänkäyntiä: ”Ticket folk, Hihii!” Isä vilkaisi 
taakseen ja tarttui nuorimmaista kädestä. Toisessa kädessä on tummansininen laiva-aiheinen 
kangaskassi.  
 
Sairaalan respassa hän kysyi, minne hetki sitten ambulanssi vei tyttölapsen ja näyttää ID-korttiaan. 
Hänet opastettiin osastolle, joka on akuuttipoliklinikan takana. Pääsisäänkäynnistä pitää kävellä 
suoraan oikeaviistoon.  
 
Kun isä ja pikkusisko tuli osastolle, niin Jessican haava oli jo umpeutettu ja sivelty ruvetus voidetta. 
Enää ei vuotanut tippaakaan verta, kun voide ja laserkäsittely alkoi tuottaa tulosta.  
Jessica oli sairaalassa vain pari tuntia, kun lääkäri ja sairaalapoliisi kyseli syytä haavaan. Jessica 
reippaasti vastasi, että oli ajatellut katsoa läskejään. Lääkäri naurahti: ”Haha, ei niitä läskejä noin 
katsota tai poisteta vaan sinun pitää liikkua paljon, kuntoilla!”, johon Jessica: ”Juu, tuleeko suolet ulos?”, 
johon lääkäri naurahti: ”Haha, ei ne minnekään tule, ne viihtyvät sinun mahassasi!” 
 
Samaan aikaan sairaalapoliisi jututti Andersia, että mitä oli tapahtunut ja kuinka onnettomuus pääsi 
sattumaan. Anders kertoi, kuten asia oli, että tyttö oli leikkinyt laserleikkurilla sillä välin, kun olin 
iltanokosilla. Andersia hirvitti, jos tyttö alkaisi sepittää omiaan ja sitten häkki heilahtaisi. Onneksi tyttö 
edes tämän kerran oli asiallinen kuin isot tytöt, ajatteli hän. 
 
Sairaalapoliisi kehotti Andersia pitää laserleikkurit poissa lastenulottuvilta. Anders lupasi laittaa keittiön 
kaapinoviin lapsilukot. Hänelle muistui mieleen, että työpaikallahan olisi sellaisia, ja voisi ihan hyvin 
sellaisen pölliä, ajatteli hän itse mielessään. Tietenkään poliisin kuulle ei parane mennä läpättämään 
työpaikkavarkauksista.  
 
Tätä nykyään sairaaloissa on omat poliisivoimat koska jotkut potilaat voivat olla arvaamattomia sekä 
akuuttipoliklinikalle tulee usein pahoinpideltyjä narkkareita ja spurguja. Sairaalapoliisilla on 
alihoitajakoulutus.  
Puoli yksitoista illalla Anders lapsineen pääsivät lähtemään kotiin. Haavaa ei erotu, ellei sitä ala 
etsimään.  



 

 

 

 

Anders kiitti lääkäreitä hyvästä työstä ja ihmetteli, kun lähes päivittäin lukulaitelehtien yleisönosastoilla 
jotkut kehtaavat moittia yleistä sairaanhoitoa. Andersilla ei ole mitään kritisoitavaa. Hän ainoastaan 
syyttää itseään, kun ei tarpeeksi valvonut lapsiaan. Tästä lähtien hän ei aio ottaa nokosia, kun on yksin 
lapsensa kanssa kotona. 
Kotimatkalla autossa hän vannotti tyttäriään, olla puhumatta tästä mitään äidille koska tämä voi 
kauhistua ja menettää yöunet. Tytöt lupasivat yhdestä suusta olla hiljaa. Anders lisäsi, ettei kaikkea pidä 
mennä läpättämään kuin juoruakat ja sanoi: "Te ette ainakaan ole juorutyttöjä, ettehän?" tytöt vastasivat 
yhdestä suusta: "Emme ole!", johon Anders: "Braa, erittäin hyvä, tytöt!" ja teki oikealla kädellään 
takapenkille High Five eleen samalla, kun auto oli Stallbackan sillalla.  
 
Kotona kun Anders oli saanut lapset nukkumaan, niin silloin hän vei verisen keittiönmaton pyykkitupaan, 
jossa valitsi matonpesukoneesta pikapesuohjelman. Matto tuli hetkessä putipuhtaaksi. Ei pienintäkään 
veritahraa. ”Haha, kehitys kehittyy!”, hihkaisi Anders, kun katsoi vastapestyä keittiön räsymattoa. Maton 
on kutonut Andersin äitimuori. Matonkuteissa on vanhoja vaatteita ja sukkahousuja.  
Anders osaa hyvin käyttää pyykkikoneita, kun yleensä on perheen pyykkäri. Annki vastaa kokkauksesta 
ja siivoamisesta, kun taas ukko pesee pyykit. Annkin mielestä on parempi itse siivota, kun silloin tulee 
puhtaampaa; aina naisen käden jälki on paras, kuten hän tapaa sanoa. Andersista on mukava olla 
pyykillä, kun samalla voi nikkaroida verstaalla.  
 
Kun mattopesukone oli pysähtynyt, niin silloin Anders kiikuttaa maton kuivaushuoneeseen, joka on 
piskuista pyykkitupaa vastapäätä. Siellä on huipputehokas matonkuivaaja. Kuivaaja kuivattaa 
paksunkin maton jo muutamassa minuutissa.  
Kun matto oli kuivannut nuuskankuivaksi, niin hyvissä mielin Anders kantaa maton takaisin keittiöön.  
Hän tarkistaa huolellisesti keittiön lattian ja kaapinovet, ettei ole jäänyt veritahroja. Ei veren verta. Hän 
hymähtää: ”Jess, Yess!” ja menee olohuoneeseen.  
Hän rojahtaa vihreään nojatuoliin, joka on kahdenistuttavaa sohvaa vastapäätä. Pöydällä on yhä 
piirustuslaite. Anders ottaa sen käteensä ja katsoo mitä tyttö oli piirtänyt ennen laserleikkurileikkiä.  
Piirustuslaitteessa on juuri ja juuri urheiluautoa muistuttava kuva. ”Tuollainen usein tapaa ajaa tästä 
ohitse, kenenhän vauhtihirmu lieneekään…”, ajatteli Anders ja laittaa lukulaitteen nurkkapöydälle. 
Keskellä nurkkapöytää on massiivinen keraaminen pöytälamppu. Varjostin on beesin väristä nahkaa, 
jossa on ruskeita pisamia.  
 
Anders laittaa telkkarin päälle. Kansallisella EBU TV1 kanavalla on menossa kotimainen tieteisjännäri 
Plastic Sky, joka kertoo kummallisista tursakkeista, jotka piileksivät Marsin pimeällä puolella.  
Leffa on saanut paljon kiitosta tavalliselta kansalta, mutta kriitikot haukkuvat leffaa kaupalliseksi 
sonnaksi koska siinä näkyy paljon yritysten logoja. 
Telkkaria katsoessa Anders pirauttaa isoveljelle alakertaan ja kertoo illan tapahtumista ja vannottaa, 
ettei tämä puhuisi asiasta sanaakaan akoille, jotka turhaan järkyttyisivät.  
Felix lupasi vaieta. Todennäköisesti hänen lapsensa olivat huomanneet ambulanssin saapumisen ja 
Jessican kantamisen sairasautoon. Tämä on harmillinen juttu mutta toisaalta lasten puheet on helppo 
laittaa höpinöiksi. 
 
Onneksi myös Astrid on samassa iltavuorossa Annkin kanssa. Naiset tapaavat tulla yhdessä kotiin, ettei 
roikaleet yllättäisi. Hyvin harvoin he ovat töissä autolla, kun tehdas on ihan kivenheiton päässä, niinpä 
nopeammin pääsee töihin potkulaudalla. Annkilla on punainen potkulauta merkkiä Rex Lyx. Astridilla on 
keltainen potkulauta, jolla ei ole nimeä.  
 
Anders huokaa helpotuksesta, kun muisti, että isä ja äiti ovat parhaillaan eläkeläisten risteilyllä. Muuten 
he olisivat tietenkin huomanneet ambulanssin kaartavan poikiensa pihaan, jolloin nitropurkki poikineen 
olisi tyhjentynyt. Boelilla ja Ollella on sydänvika, ilmeisesti sukurasite. Pienessä Hallonbossa kaikki ovat 
jollain tavalla sukua toisilleen. Andersille tuli mieleen, että ehkä Jessican kehityshäiriökin on sukurasite, 
ties millainen salattu elämä on mutsilla ja faijalla, ajatteli hän. Hän ei uskalla mennä kyselemään asiaa, 
jolloin olisi vaarana tupenrapinat. Hän ei osaa aavistaakaan, että akalla on huippusalainen poikalapsi 
Hallonbossa, jonka oli tehnyt Johan Götessonin kaverin kanssa.  
 
Kello puoli yksi yöllä Annki tulee väsyneenä töistä kotiin eikä osaa aavistaakaan, että millainen rumba 
on ollut kotirintamalla. Hän kysyy mieheltään samalla, kun rojahtaa hetkeksi istumaan sohvalle, että 
miten täällä on jakseltu, johon Anders vastaa haukotellen: "Hohhoijaa, ei mitään isompia konflikteja!" 
johon Annki väsyneenä naurahti: "Haha, jotain joka tapauksessa vai?" johon Anders: "Nää, pennut vain 
mekastavat mutta sehän on tavallista, You Know!"  



 

 

 

 

Anders ei halua järkyttää vaimoaan, sillä tapahtuma oli tarpeeksi järkyttävää hänelle itselleenkin.  
Seurusteluajan alussa hän tapasi liian usein lähetellä tekstiviestejä Annkille niin, että tämä kyllästyi 
ainaiseen tekstittelyyn ja alkoi kovistella. Hän uhkasi ottaa yhteyttä psykiatri Sofia Erikssoniin, jotta tämä 
hommaisi hänelle hullunpaperit. Anders järkyttyi ja alkoi pelätä orastavan suhteen puolesta. Hän päätti 
ottaa rauhallisesti kauniin Annkin kanssa. Se oli oikea päätös ja Annki pikkuhiljaa rakastui ihan korviaan 
myöten Andersiin. Annkin oli pakko rakastua Andersiin, jotta mielestä poistuisi salainen lapsi. 
Yhä Anders hieman pelkää vaimoaan ja on osittain tämän tossun alla. Itse mielessään hän tapaa 
ajatella, että Annkin pelko on viisauden alku. Kaikkea tätä Anders muisteli samalla kun löhösi sohvalla ja 
sivusilmällä katsoi telkkaria.  
 
Sängyssä nukkumaan mennessä Jessica katsoo mahaansa; vain pienen pieni arpi, joka tuskin näkyy, 
ellei sitä ala tarkoituksella etsiä. Tästä lähtien hän alkoi piilotella mahaansa eikä suostu vanhempien 
nähden riisua paitaansa. Viime aikoina hänelle on tullut kaksi traumaattista pakkomiellettä; kalakauhu 
sekä läskirumba. Kun äiti kehottaa vaihtaa paitaa, niin heti hän sanoo: "Nää, läskit näkyvät!", vaikkei 
hänellä ole yhtään liika kiloja. Pienempänä hän oli pullukka mutta sitten itsestään laihtui lähes 
normaaliin painoon mutta hieman maha ja reidet pullottavat. 
Hän ei osaa aavistaakaan mitä seurauksia seuraa hänen läskirumbastaan. Kyseessä on traumaattinen 
pakkoajatus kuvitelluista läskeistään. Hän itsekään ei osaa selittää syytä läskirumbaansa.  
Myöhemmin teini-iässä tämä tulee vaikuttamaan hänen seksualiteettiinsa mutta tällä hetkellä hän on 
vasta 6–7-vuotias napero. 
 
Eräänä päivänä Greta antoi Annkille beesinvärisen viihderobotin koska heillä on ennestään toinen 
viihderobotti, joka käyttää samaa taajuutta eli robotit eivät oikein toimi kunnolla. Beesinvärisen robotin 
he ovat saaneet eräältä vuokralaiselta, joka ei sitä enää tarvinnut. Jonkin aikaa Greta ja Kjell vatuloivat, 
että kenelle antaisivat tämän ylimääräisen viihderobotin. Felixille sitä ei ainakaan kannata antaa sillä 
tämä inhoaa viihderobotteja eikä voi käsittää, että miksi moni ostaa viihderobotin lemmikkieläimen 
sijasta. Hänen perheellänsä on valkoinen Maltan sylikoira. Greta hiffasi, että Annki on oikea robotti-Iida, 
joksi naispuolisia robottifaneja tätä nykyään kutsutaan. Hän laittoi robotin pieneen koriin ja mukaan 
laittoi latauskaapelin ja lähti kävelemään kälynsä luokse. 
Heti Annki ihastui hiekankeltaisen kissankokoiseen viihderobottiin. Greta kertoi tallentaneensa robotin 
muistiin jämtlantilaisia kansansäveliä ja alkoi esitellä robottia ja kertoi juurta jaksaen, että sen valmistaja 
on Atlas Copco ja robotin kutsumakoodi on pelkkä Atlas. Hän ojensi korin Annkille, joka kiitti robotista ja 
olisi tarjonnut maksun mutta Greta ei suostunut ottaa rahaa, kun ollaan sukulaisia. Annki kiitti robotista. 
Pitkän juttelun jälkeen Greta lähti kotiinsa Nyhusgatan yhdeksään. 
 
Jessica kiintyi viihderobottiin ja alkoi sitä innolla rassata niin, että isä ja äiti huolestuivat, että se menisi 
rikki tai tytär saisi sähköiskun, sillä viihderoboteissa voi olla isojakin jännitteitä. 
Ainaisen rassaamisen takia viihderobotin anturiantenni taittui niin, että taitoskohta huvitti Mats-Stefania: 
"Haha, Robolla on äkkimutka antennissa!" ja nauroi räkäisen naurun, kuten hänellä on tapana tehdä. 
Usein autolla ajaessa hän tapaa yhtäkkiä alkaa nauraa hirnua tai sitten imitoida pieruääniä. 
 
Tien toisella puolella olevaa Hullsjö Siwa Livs ruokakauppaa Mats-Stefan tapaa kutsua 
paskamahankaupaksi koska sen kauppiaalla on valtava vatsa, oikea läskimaha.  
Kaupasta Jessica tapaa ostaa itselleen kookospullia ja pikkusiskolle ympyräkarkkeja. Kookospullat ovat 
paskamahan itse valmistamia. Ympyräkarkit ovat makeisnauhalla kiedottuja spiraaleja, joiden keskellä 
karkkikuula.  
 
Mats-Stefanilla on hopeanvärinen Ford Explorer, jota Jessica tässä päivänä eräänä mainosti pihan läpi 
kulkevalle vanhalle mummelille: "Haha, it's Mäts-Stefäns car!" Mummeli nauroi ihan katketakseen, kun 
6-7vuotias pikkutyttö yritti niin tosissaan vääntää amerikanenglantia.  
Mukana ollut Janita pisti paremmaksi: "Mäts-Stefans eelispencil!", jolloin mummelilta pääsi räkänauru 
niin, että valtavat riippurinnat hytkyivät naurun tahdissa. Naurusta toivuttuaan mummeli meni 
paskamahan kauppaan ja osti tytöille ison laatikollisen makeisia.  
Mummeli asuu pihanpuoleisessa vastakkaisessa talossa, se, jonka rappukäytävään Jessie juoksi 
kalanpäätä karkuun.  
Usein mummeli oikaisee Stenigien tontin läpi. Myös Stenigit kulkevat mummelin talon pihan läpi, kun he 
menevät Kjellin ja Gretan luokse.  

 



 

 

 

 

Usein Jessica tapaa katsoa olohuoneen ikkunasta mummelitalolle päin. Tämä huvittaa Mats-Stefania: 
”Ilmeisesti talossa asuu Jessien ukko!” Pian tästä tuli perheen sisäpiirislangia niin, että taloa alettiin 
kutsua ukkotaloksi, vaikka siinä asuu ainakin yksi mummeli.  
 
Stenigien talon eteläpuolella on yksityinen arkkitehtikonttori, jota Stenigit kutsuvat piirustuskonttoriksi. 
Silloin tällöin Jessica tapaa leikkiä piirustuskonttoria kotitalon rappukäytävän keskitasanteella.  
Eräänä päivänä, kun hän oli ulkona piirustuskonttorin tontin rajalla ja juuri silloin tuntematon 
lyhytruskeatukkainen mies vei jätteitä kierrätysastiaan, niin Jessica tervehti miestä: ”Hej Elgar!”, vaikkei 
tiennyt miekkosen nimeä. Mies kohteliaisuuttaan tervehti takaisin ja meni sisälle piirustuskonttoriin.  
Ilmeisesti Jessican mieleen oli jäänyt kyseinen nimi lastenohjelma Lill Tvåanista, jossa hassuttelee 
kolme henkilöä, joista yksi on lyhytruskeatukkainen Elgar Emmaus. 
 
Joka kesä Stenigit käyvät Hallonbossa sukuloimassa. Oikeastaan Lisbethin vuoksi he käyvät 
kaupungissa. Sitten, kun aika jättää Jämtlandin mummon, niin Hallonbon matkat jäävät vähemmälle, on 
Annki ja Anders päättäneet.  
 
Äskettäin Lisbeth osti uuden näköpuhelimen, kun entisessä oli huono kuvanlaatu niin, että sai oikein 
pinnistellä nähdäkseen soittajan.  
 
Kesällä 2977 Stenigit menivät Hallonbohun Skandinavian länsirannikkoa pitkin ihan vaihtelun vuoksi. 
Mukana oli myös Edward ja Mats-Stefan sekä Edwardin uunituore vaimo, Maria. Tvåstadin matka oli 
heidän häämatkansa, kun saldo ei riittänyt kauemmaksi. Vuosikymmenen alussa Edward asui jonkin 
aikaa Stenigeillä. Silloin vielä he asuivat Eurobossa. Edwardin oli pakko pitää musiikkisoitintaan 
ylähyllyllä, kun jatkuvasti Jessica oli siihen koskemassa. 
Kesälomamatkalla kohti Hallonbota musiikkisoitin meni pilalle auringonpaisteessa, kun laite oli auton 
hattuhyllyllä. Jälkikäteen Edward on vitsaillut, että Jessica ja aurinko ovat samanlaisia vekkuleita. 
Puolen vuoden kuluttua Edward muutti takaisin Hallonbohun, kun oli aika mennä armeijan harmaisiin. 
Hän oli tilapäisesti kirjoilla Tvåstadissa ja sen vuoksi tulee saamaan hieman isomman vanhuuseläkkeen 
sitten, kun sen aika on käsillä. Hän teki asepalveluksen Östersundin varuskunnassa. Varuskunnan nimi 
on Klenmo, jossa opetetaan arktista sodankäyntiä. Sinne on rakennettu maanalainen luolasto, jossa 
varusmiehet saavat harjoitella lumessa rämpimistä. 
 
2960-luvun lopulla myös Anders ja Felix kävivät asevelvollisuuden Klenmossa. Heidän sotilasarvonsa 
ovat sinkomies. Edwardin sotilasarvo on panssarivaununkuljettaja.  
Nyt kesällä Edward ja Maria menivät kotiin Mats-Stefanin kyydissä. Tvåstadiin he menivät junalla. 
Mats-Stefan ajoi Stenigien perässä, jotta osuttaisiin samoille taukopaikoille ja leirintäalueille. 
 
Stenigeillä on tätä nykyään vaaleansininen Roll76 henkilöauto, jonka valmistaja on vanha kunnon Rolls 
Royce, joka on lopettanut loistoautojen valmistamisen ja alkanut valmistaa käytännöllisiä perheautoja. 
Anders vaihtoi Volkkarin Roll76een samana vuonna, kun Janita syntyi. Volkkari olisi ollut aivan liian 
ahdas neljälle hengelle. Lisäksi Anders osti asuntovaunun, ettei tarvitsisi ängetä kahden pennun kanssa 
hotelleihin. Tämä kesä on todellinen intiaanikesä; aurinko helottaa pilvettömältä taivaalta. Trysilissä he 
löysivät mukavan leirintäalueen, jossa he yöpyivät ja ottivat oikein olan takaa aurinkoa. Leirintäalueen 
vieressä virtaa kylmävetinen matala puro, jossa oli mukava lillutella varpaita. 
 
Jessica oli kujeilutuulella ja leikki Edward enon kanssa. He roiskivat kastelukannulla kylmää purovettä 
toistensa päälle. Kun eno kyllästyi leikkimiseen, niin silloin Jessie räpsäytti Marian bikininauhaa niin, että 
tämä rääkäisi: "Hii!" jolloin äiti otti tytärtään korvasta ja pauhasi, ettei noin saa tehdä. Annki lisäsi, että 
jos hän haluaa välttämättä räpsäyttää jonkun bikininauhaa, niin räpsäyttäköön ainoastaan hänen eikä 
kenenkään muun. 
 
Syksyllä Jessica aloitti peruskoulun ja se tarkoittaa, että hänestä on tullut isotyttö pikkutyttöjen kujein. 
Koulu sijaitsee Eurobossa koska hän itse tahtoi sinne vaikka lähempänäkin olisi koulu ja toiseksi 
Eurobon koulussa on jämtlantilaisia luokkia. Ehkä koulurakennuksen ulkonäkö kiehtoo Jessicaa; 
rakennettu punaisista Legopalikoita muistuttavista metallikuutioista. Euroboskolan on todella 
satumaisen näköinen rakennus, joka lintuperspektiivistä katsottuna muistuttaa E-kirjainta. Ylimmäinen 
sakara on lyhyempi. Ainoastaan liikuntasali on erillään, lähinnä Husaregatania ja rugbykenttää. 
Liikuntasalin ja varsinaisen koulurakennuksen välissä on punainen parakkimainen lisärakennus.  
 
 



 

 

 

 

Oletettiin, että tyttö rauhoittuisi nyt, kun hän aloittaa ensimmäisen luokan omalla kotimurteellaan mutta 
paskan marjat. Yhä Jessie on villi ja rauhaton. Tunneilla hän kuitenkin istuu kiltisti ja opettelee lukemaan 
ja kirjoittamaan.  
 
Yhä kouluissa opetellaan kirjoittamaan käsin, jotta kirjaimet tulisivat tutuiksi ja sitten oppilaat saavat 
alkaa naputtelemaan tietokoneilla. Ylemmillä luokilla alkaa sanelusovellusten käyttö. Tätä nykyään 
aapiset ovat lukulaitteita, joita selaillaan hipaisunäytöllä, kuten muitakin lukulaitekirjoja. Jokaisella 
lukulaiteaapisen sivulla oppilas kuulee kirjaimen ääntämyksen.  
 
Kerta Jessican luokka on jämtlantilainen, niinpä lukulaiteaapiset ovat Jämtlandin murteella. Laskento 
osoittautui todella vaikeaksi. Vaikuttaa siltä, ettei Jessicasta tule ydinfyysikkoa, kuten nuori 
vastavalmistunut pedagogi, Thore Sköld, on sanonut. Sen sijaan näyttää siltä, että Jessiestä voisi tulla 
kirjailija, kun innolla opettelee kirjaimia ja asettelee niitä yhä uudelleen eri järjestykseen.  
 
Välitunneilla hän on hyvin rauhaton ja tekee paljon kolttosia. Ei mitään kovin vakavaa mutta kuitenkin 
epämiellyttäviä asioita kuten hiippailee henkilöstöhuoneeseen. Eräänä päivänä hän tempaisi 
pedagoginsa avainkorttinipun ja lähti juoksemaan pitkin käytäviä. Lopulta luokanvalvoja tavoitti hänet ja 
siitä seurasi jälki-istunto, Jessican ensimmäinen jälkkäri ja tuskin viimeinen. 
 
Pedagogi Thore ei vielä ole täysin valmistunut mutta tietää kuitenkin, kuinka laittaa lapsilauma 
ojennukseen. Hän on hyvin musikaalinen ja pohtii jos ryhtyisi musiikkipedagogiksi. Hän on parhaillaan 
tekemässä laulua nimeltä Ljusets droppar. Teksti on viittä vaille valmis mutta sävel on vielä tekemättä. 

Hänellä on tarkoitus tehdä laulusta kaihomielinen, josta voisi tulla kuuntelijalle voimabiisi.  
Jessican luokalla käy kummitäti Astridin siskon tytär, Petronella Viking, hyvin lihava ja suurikasvuinen 
tyttölapsi. Eräällä välitunnilla luokkakaveri Yonna Slättbo tökkäsi Petronellaa rautanaulalla vatsaan, 
jolloin tältä pääsi oksennus suoraan koulun metalliselle rappuselle. Onneksi ei käynyt pahasti ja siitä 
hän saa kiittää suojaavaa rasvakudosta. Tästä päivästä lähtien Jessica ei uskaltanut enää istua 
koulunrappusella, vaikka oksennukset oli siivottu pois. Jessica on kiltti luokkakavereitaan kohtaan. 
Petronellaan hänellä on syvä kunnioitus ja se voi johtua siitä, kun tämä on kummitädin siskon tyttö. 
Liikuntapedagogi huomasi, että Jessica on aivan liian jäykkä eikä suostu tekemään kaikkia 
punnerruksia, jotka kuuluvat opetussuunnitelmaan. Häntä inhottaa jumppasalin tyypillinen haju. Hän on 
kuullut äidiltään, että kyseessä lienee hikisten varpaiden löyhkä. 
 
Jessicasta on työlästä punnertaa koska maha tahtoo ottaa vastaan. Hänellä on aivan liian heikot 
vatsalihakset eikä jaksa niitä vahvistaa. Hänellä on jonkin verran läskiä, joka tahtoo roikkua niin, ettei 
hänen tarvitsisi käyttää pikkuhousuja. Hän ei kuitenkaan ole ylipainoisen lihava, muttei kuitenkaan 
ruipelokaan vaan semmoinen pikkupullukka eli hyvännäköinen tytöntyllerö. Roikkuva läskin riekale on 
ainoa epämuodostuma ehkä jäänne vauvaiän ylipainoisuudesta. Jessicalle ja luokkakaveri Agneta 
Säckenille järjestettiin erityisvoimistelua. Erityisvoimistelutilat sijaitsevat koulunkellarissa, jossa on 
pingispöytä sekä nyrkkeilysäkki. 
 
Tyttöjen erityisvoimistelupedagogi on uskomattoman karvainen ukonköriläs Karl-Peter Kurén, joka toimii 
myös huippu-urheilijoiden valmentajana. Hän välittää Pohjois-Euroopan huippu-urheilijoille 
hormonivalmisteita sekä niiden peiteaineita. Hän on aktiivinen koko Pohjolassa. Forssassa hänellä on 
huippusalainen laboratorio, jossa hän kehittelee dopingtestien varalle peiteaineita. Sellainen 
erityisvoimistelupedagogi on Jessicalla ja Agnetalla. 
 
Karl-Peteriä on paras totella tai muuten äijä alkaa jankuttaa surkastuneesta lihasmassasta ja näyttää 
PC-projektorilla kuvia lihaksistosta. Tämä inhottaa tyttöjä koska on pakko tehdä kaikki ne punnerrukset, 
jotka pedagogi käskee tehdä. Jos ei tottele, niin silloin joutuu katsomaan inhottavia kuvia lihaksistosta. 
 
Karl-Peter käytti tyttöjä Velandan urheiluhallilla keilaamassa. Sinne on ihan kävelymatka mutta he 
menivät Karl-Peterin punaruskealla VGM900:lla. Urheiluhalli on Velandan ostoskeskuksen tiloissa. 
Siellä on yksi ruokakauppa, grillikioski sekä pieni kortteliteatteri, jossa Jessican luokka kävi eräänä 
syyspäivänä katsomassa tupakoinninvastaisen näytelmän nimeltä Rök Rock.  
Yhä tupakointi on suuri yhteiskunnallinen ongelma, joka tosin on hieman vähentynyt. Ainakin on 
vähentynyt perinteisten savukkeiden öyhyyttäminen mutta sähkötupakan polttaminen on nousussa. 
Sähkis on vaarallisempaa ja koukuttavampaa kuin perinteiset tupakat. 



 

 

 

 

Euroopan federaation parlamentissa on monesti suunniteltu savukkeiden täyskieltoa, muttei siitä mitään 
ole tullut, kun aina vaan tupakkatehtaat ovat heittäneet kapuloita rattaisiin. Jessica ei oikein pidä 
keilaamisesta. Hänestä on ihan hullunhommaa vierittää kolmen reiän palloa kohti pystyssä olevia 
pullomaisia keiloja. Häntä kiinnostaisi golf koska golfmailahan on hyvin kevyt ja tarvitsee vain lyödä pieni 
pallo reikään. Harmi vaan, kun Karl-Peter ei ole perehtynyt golfiin eikä pidä sitä urheiluna vaan pelkkänä 
pelinä. Jessicaa kiehtoo jossain määrin nyrkkeily, mutta se ei sovellu pikkulapsille eikä 
toimintarajoitteisille koska silloin pitää älytä väistää ja samalla yrittää tyrmätä vastustaja. 
 
Skandinaviassa keilailu on menettänyt suosiota, kun taas Suomessa se on hyvin suosittua. Suomalaisia 
kutsutaan maailmalla keilahulluksi kansaksi. Eräänä syyspäivänä, kun Jessica ja Agneta odottivat 
Karl-Peteriä tämän autossa, niin silloin Jessie uteliaisuuttaan kurkisti hanskalokeroon, jossa hän näki 
läpinäkyviä muovipusseja, jotka sisälsivät jotain valkoista jauhetta. Lisäksi hanskalokerossa oli 
injektioruisku. Jessica ei vielä tiedä mitä nämä ovat eikä kiinnittänyt niihin sen kummempaa huomiota. 
Hän luuli ruiskun olevan tavallinen lääkäriruisku ja arveli Karl-Peterin olevan lääkäri. Tavallaan äijä onkin 
lääkäri, konitohtori, urheilijoiden salainen dopinglääkäri. 
 
Eräänä syyspäivänä keilaamisen jälkeen, kun tytöt seisoivat Karl-Peterin auton vieressä odottaen tätä, 
niin heti kun Karl-Peter oli lähestymässä heitä, niin yhtäkkiä Jessica potkaisi auton helmaa niin, että 
oikein kumahti. Siitä lähtien he eivät enää olleet tervetulleita autoon vaan joutuivat menemään kävellen 
koululle. Ei siinä mitään, sillä koulun ja Velandan ostoskeskuksen väli ei ole matka eikä mikään. Eurobo 
kerrostalo on melkein kiinni Velandassa. Väliin jää vain pieni luonnontilassa oleva puistikko. 
Kerta Karl-Peter on vastuussa oppilaistaan, siispä hän saattoi tytöt koululle. Se oli oikeastaan hyväksi 
tälle bodatulle ukonköriläälle niin, ettei tämän tarvitse itse alkaa vetää naamaansa piristeitä.  
 
Jessica on todella villi ja osittain häirikköoppilas. Yhä jatkuu lasten- ja nuorten psykiatrilla juoksemiset ja 
hänen piti muutaman viikon ajan olla Mellerudin psykiatrisella osastolla tutkimuksissa ja tarkkailtavana. 
Siellä oli myös toisia kurittomia kakaroita, jotka joutuivat yöpymään mutta Jessica pääsi yöksi kotiin, kun 
äiti pystyi olemaan hänen kanssaan. Annki ja Anders eivät halua tyttärensä yöpyvän tällaisissa 
paikoissa, jossa seura voisi tehdä kaltaisensa. Riittää mainiosti, että tyttö on jo villi, kuten he asian 
ilmaisivat. Täällä Jessica oli kuin mikäkin enkeli ja psykiatrit olivat aivan ulalla, kun pedagogit valittavat, 
että tyttö on häirikkö mutta täällä psykiatrilla tämä on niin asiallinen, ettei sen asiallisempi voi olla. 
Lukemattomia kertoja psykiatrit ovat saaneet puistella päitään, kun eivät käsitä mitään. He alkoivat 
toden teolla kyseenalaistaa luokanvalvojan ja leikkikoulupedagogien mielenterveydet. Onko kyseessä 
joukkohulluus, kuten he ovat asiaa fundeerasivat. Jessicalta on otettu lukematon määrä aivofilmejä 
mutta aina vaan tulee sama virheilmoitus; No Access. 
Anders on julistanut taannoisen laserleikkurileikin salaiseksi, ettei tytön äiti saisi tietää. Hän on 
onnistunut vakuuttamaan lääkärit, ettei Annkille ole hyväksi tietää sitä kauheaa iltaa. Yhä Anders näkee 
painajaisia tapahtuneesta. Kerta Anders on tytön isä, niinpä hän onnistui poistaa laserleikkuritapauksen 
tytön potilaskertomuksesta.  
 
Psykiatrit ja lääkärit vitsailivat Annkille, että tässä olisi ainesta pedagogiksi, kun on niin kehittävää 
seuraa. Totta kai Annkia nauratti niin, että rinnat hytkyivät. Hän huomautti, että tyttö on myös villi kotona 
niin, että kotisivupalvelinta joudutaan pitämään lukitussa kaapissa. Psykiatrisen osaston villein tyttö on 
muuan Madde, joka juoksentelee joka paikassa ja näpelöi kaikkea. Häntä ei pidättele mikään, ei edes 
pakkopaita, kun tämä repii sen hetkessä riekaleiksi. Psykiatrit eivät käsitä yhtään, että mistä Madde saa 
noin hirvittävät voimat, vaikka onkin vain 6–8 vuotta. Jessicalle ei tarvitse antaa ruiskeita, lääkkeitä, 
saati pukea pakkopaitaa. Hän istui kiltisti äitinsä vieressä pienessä keskusteluhuoneessa ja kuunteli kun 
äiti luki ääneen Topsticksien seikkailuja. 
 
Lukulaitekirja kertoo vanupuikkoa muistuttavasta hahmosta, joka tekee vaikka mitä hassua ja 
kurkistelee eri paikkoihin, jopa korvaankin. Topstick hahmo muun muassa tökkäilee kavereitaan 
kahvipöydän ääressä kylkeen ja sanoo Piip, jonka jälkeen nauraa röhkien.  
Annki luuli tätä pientä keskusteluhuonetta tupakkahuoneeksi ja sytytti sähkötupakkansa. Eikä 
aikaakaan, kun palovaroitin alkoi piipittää ja psykiatri kurkisti ovesta sisään, että palaako. Ei palanut 
muu kuin Annkin sähkösavuke, jolloin psykiatri, kuivannäköinen ryppyotsainen vanhahko nainen, sanoi: 
"Sätkä pois!" ja katsoi vittumainen ilme kasvoillaan. Annki sammutti savukkeen ja laittoi sen 
olkalaukkuunsa.  
 
Eräänä päivänä luokanvalvoja Thore Sköld kävi katsomassa Jessicaa koska koulussa oli vähän liian 
rauhallista, kuten hän itse asian ilmaisi. 



 

 

 

 

Kerta Jessica vaikuttaa olevan rauhoittunut, niinpä hän sai palata takaisin koulunpenkille. Kyllä hän on 
hitusen rauhallisempi mutta täysenkeliksi häntä ei vieläkään voi kutsua. Silloin tällöin hän yhä tekee 
outoja.  
 
On syksyinen alkuilta. Jessica ja Jane-Bettina ovat potkulautoineen ukin talon edustalla, Gumsegatanin 
puolella, A- ja B-rappujen välissä. Keskellä on valtava betonirumpu, jonka sisään Boel on istuttanut 
suuren kukkapensaan, jonka nimeä hän ei jostain kumman syystä uskalla mainita. 
Nyt serkukset leikkivät potkulautojensa kanssa kukkapensaan ja kadun välissä. Jessican potkulaudasta 
irtoaa pultti. Hän ei tiedä mistä pultti irtosi ja ärsyyntyy niin, että pultilla kopauttaa ohikulkevan mustan 
urheiluauton oikeanpuoleista takalokasuojaa.  
Autoilija, puolikaljumies, pysäyttää autonsa ja avaa oikeanpuoleisen ikkunahissin: ”Vad faan, hei siellä!”, 
tytöt ottavat jalat alleen ja pinkovat autotallin luiskaan, jossa Felix ja Olle ovat rakentamassa huvijahtia.  
Jessica vilkaisee taakseen. Mies ei lähtenytkään perään vaan jatkaa matkaansa kohti Hullsjönin 
keskustaa. Autonmerkki ei tietenkään tämän ikäisten lasten mieleen jäänyt, ei edes Jane-Bettinan, 
vaikka tämä on Jessicaa enemmän autoista kiinnostunut.  
Felix kysyy lapsilta, että mikä hätänä, jolloin Jane-Bettina kertoo Jessican teosta, jolloin Felix antaa 
kummitytölleen lähdöt. Jane-Bettina lähtisi Jessican mukaan mutta Felix käskee tyttärensä olla läsnä, 
sillä kummitytön pitää mennä kotiinsa selvittämään tekosensa isänsä kanssa.  
Jessica lähtee häntä koipien välissä kotiin samalla, kun Felix pirauttaa veljelleen, että lähetti Jessican 
kotiin ja kertoi tämän kopsauttaneen jotain autoa jollain ihme pultilla.  
 
Anders kiitti isoveljeään tiedosta. Heti kun tyttö oli tullut kotiin, niin silloin Anders tarttui tätä tukasta ja 
pompotti kuin jojoa ja pauhasi. Tyttö alkoi itkeä: ”En enää koskaan ole tuhma! Yäää!”. Loppuillan Jessica 
joutui olla kotiarestissa leikkihuoneessa.  
 
Sinä yönä unessa Jessica kuuli kaikuvan miesäänen pauhaavan, että tämän pitää alkaa ryhdistäytyä ja 
valmistautua tulevaisuuden haasteisiin. Unessa Jessica kysyi näkymättömältä kaikuvalta ääneltä, että 
mikä haaste, johon ääni vastasi; Sinulle on varattu muutama syntinen teko ja sen vuoksi jo nyt lapsena 
sinun on ryhdistäydyttävä!  Jessica ymmärsi, että kyseessä on Luoja, jolla on jokin vaativa tehtävä 
joskus tulevaisuudessa. Unikuvassa välähti joku paksunaamainen pojanviikari, jolla oli hirveät 
kaksoisleuat ja taustalla vilisi Brålandan maisemat sekä Uddevallan kanava. Sitten hän heräsi hiestä 
märkänä. Hän pohti itse mielessään, että mistä haasteista mahtaa olla kysymys, ilmeisesti jotain 
jännittävää odottaa häntä tulevaisuudessa, ajatteli hän.  
Seuraavana päivänä hänellä oli kova nuhakuume, joka lienee rangaistus korkeimmilta tahoilta. Isää ja 
äitiä huolestutti, jos kyseessä olisi korona, kun tyttö ei ole saanut neuvolassa koronarokotetta. Rokote oli 
päässyt loppumaan. Kaikki muut rokotteet hän oli saanut. Onneksi kyseessä ei ollut korona, vaan ihan 
tavallinen nuhakuume.  
 
Hän päätti edes yrittää ryhdistäytyä ja ajatteli itse mielessään, etteivät mitkään psykiatrit, pedagogit ja 
lääkärit pysty minua rauhoittaa vaan minä ihan itse pystyn siihen, ajatteli pikku Jessica. Hän alkoi silloin 
tällöin miettiä tulevaisuuden haastetta, että millainen se on.  
Monesti hän näkee puolikaljumiehen urheiluauton, joka ajaa hitaasti Hullsjövägeniä pitkin. Usein hän 
näkee auton pysäköitynä Hullsjönin urheilukentän pysäköintipaikalla. Hän ei vielä ole tietoinen autojen 
merkeistä, paitsi isän ja äidin Roll De Luxe sekä enon Ford Explorer. Hän myös muistaa vanhempiensa 
aikaisemmat autot sekä kummisedän automerkin. Hän tietää ainoastaan, että Roll5Head olisi mahtava 
automerkki, mutta siinä kaikki.  
Hänestä puolikaljumiehen urheiluauto näyttää erityisen hienolta. Myös isä ja eno ovat panneet merkille 
tämän ärhäkännäköisen mustan urheiluauton ja yrittäneet päätellä autonmerkin, kun siinä ei ole 
tunnuksia. Mats-Stefan päättelee, että kyseessä olisi Pontiac Trans am tai ikivanha prototyyppi 
DeLorean DMC-12, josta hän on lukenut autolukulaitejulkaisuista. Mats-Stefanilla on mahtava 
automuisti.  
Mats-Stefan ja vanhemmat ovat myös ihmetelleet puolikaljumiehen vaatetusta; ikivanhat vaatteet, 
joissa ei näy olevan yhtään metallia paitsi housun vetoketju.  
 
Muutaman kerran Jessica on saanut olla mukana rakentamassa ukin huvijahtia.  
Olle ja Boel pitävät kovasti hänestä koska tällä on aina niin hyviä pikkuvanhoja oivalluksia sekä 
hauskoja sutkauksia. Toivottavasti tyttö rauhoittuisi ennen täysi-ikää, kuten Länsi-Götanmaan ukki ja 
mummo tapaavat sanoa. Samaa toivoo luonnollisesti myös tytön vanhemmat.  
 



 

 

 

 

 
Eräänä päivänä, kun ukki oli asentamassa navigointilaitetta veneeseen, niin silloin hetken mielijohteesta 
pikku Jessica heitti liimapullon korkin yli laidan. Silloin ukki murahti: "Vad faan... miksi ihmeessä sinä 
heitit korkin?" tyttö ei osannut antaa mitään vastausta vaan kohautti olkapäitään ja ähisi ja puhisi eikä 
osannut vastata koska ei itsekään aina tiedä syytä tempuilleen. Kummallinen idea vaan tulee päähän.  
Pitkän etsimisen jälkeen liimapullonkorkki löytyi kivikosta, pukilla olevan veneen vierestä.  
Ukki nuhteli pojantytärtä, että ilkeät lapset joutuvat kasvatuslaitokseen, jossa heidät ripustetaan tukasta 
roikkumaan. Näin hän on sanonut myös pojilleen, jotta heistä tulisi kunnon kansalaisia.  
 
Kun ukki oli rauhoittunut, niin silloin hän opetti tytölle puukon käsittelyä. Hän opetti kuinka vuollaan 
puuakka. Hän antoi perinteisen Morapuukon, kun ei uskalla antaa laserleikkuria. Olle ei osaa 
aavistaakaan mitä tapahtui muutama viikko sitten laserleikkurin kanssa. 
 
Jessica alkoi innolla vuolla puuakkaa, kunnes puukko lipsahti sormeen ja alkoi tulla verta. Hän säikähti, 
kun mieleen tuli taannoinen laserleikkurileikki. Hän nyyhkytti, että tuleeko nytkin suolet ulos, johon ukki 
rauhoitteli, ettei suolia esiinny sormessa. Hän opasti tytön sisälle vessaan, jossa pesi haavan ja laittoi 
laastarin.  
 
Edwardille ja Marialle syntyi potrapoika, joka kastettiin Fredrik Jonakseksi.  
Muutaman vuoden kuluttua Fredde sai Jane siskon. Heti seuraavana vuonna syntyi pikkuinen Andrew.  
 
Fredrikin syntyessä Edward ja Maria muuttivat ensimmäiseen yhteiseen vuokra-asuntoon, joka sijaitsee 
Stefansbon kerrostaloalueella Hallonbäckenin pohjoispuolella, Fogdevägenillä.  
Kaikki nämä vuodet Edward ja Maria ovat asuneet Edwardin lapsuuskodin vinttikamarissa.  
Fredrikin synnyttyä oli aika muuttaa omaan kämppään.  
 
Kun viimeinenkin lapsi lensi pesästään, niin leskirouva Lisbeth myi talonsa, kun ikä alkaa painaa eikä 
oikein jaksa enää hoitaa isoa omakotitaloa. Hän osti asunto-osakkeen Nordensgatanilta, aivan 
ydinkeskustassa kaupungintaloa vastapäätä. 
Talon kellarissa on hieno saunaosasto uima-altaineen ja kylpysaavineen. Monesti sukulaiset alkoivat 
vitsailla, että nyt he ovat kateellisia ja alkoivat rallatella vanhaa iskelmää; Jag blir avundsjuk. 
Tätä nykyään jämtlantilaiset ovat ihan hulluna sähköisesti lämmitettävien kylpysaavien perään. 
 
Lisbeth osti uuden paremman kuvapuhelimen koska entisessä oli erittäin huono kuvanlaatu, joka 
nostatti verenpaineen maksimiin, kun ei tahtonut saada selvää kasvonpiirteistä, niinpä Lisbeth päätti 
ostaa uuden näköpuhelimen, aparaattia tätä nykyään kutsutaan kommunikaatiolaitteeksi.  
Lisbeth alkoi säästämään tulevia hautajaisia varten, ettei perikunnan tarvitsisi kustantaa hänen 
arkkuansa sekä hautauskustannuksia. Hän alkoi päivittäin pohtia, että milloin viikatemies noutaisi 
omansa ja miltä kuolema tuntuisi.  
 
Syksyllä 2078 Jessica meni toiselle luokalle ja on aavistuksen verran rauhoittunut mutta vielä hän tekee 
outoja. Vaikuttaa siltä, että pikku Jessie rauhoittuu asteittain, vanhempien mielestä aivan liian hitaasti.  
 
Eräänä syysaamulla vähän ennen koulukellon äänimerkkiä Jessica ja Yonna menivät viereisen 
kerrostalon kellarinikkunan luokse, jolloin Jessie hetken mielijohteesta kovalla koululaukullaan rikkoi 
ikkunan ja sitten juoksi takaisin koulunpihalle. Koulunkello antoi äänimerkin; kumea Pum-Pum!  
 
Oikeastaan oppilaat eivät saisi poistua koulunpihalta mutta moni uhmaa sääntöä ja kaksi heistä on 
Yonna ja Jessica. Nyt Jessica syyllistyi kahteen rikkomukseen; ikkunan rikkomiseen ja koulunpihalta 
poistumiseen, kun taas Yonna syyllistyi vain koulupihalta poistumiseen.  
Koulun ja kerrostalon välissä on kallion läntti, johon on piirretty keltainen viiva.  
 
Oppilaat siirtyivät käytävälle odottamaan pedagogia, joka pian saapuikin työntäen kärryä, jossa oli 
hopeanvärinen DVD-laite. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisellä tunnilla katsotaan filmiä. 
 
Monen mielestä DVD on aataminaikaista tekniikkaa. Sitä se onkin, sillä tätä nykyään elokuvia katsotaan 
suoratoistona mutta useimmiten kouluissa yhä DVD-laitteet ovat käytössä.  
 
Ääni jonosta juorusi, että Jessica on rikkonut ikkunan ja osoitti kerrostaloa, jonka kellarinikkuna selvästi 
näkyi olevan säpäleinä. Thore totesi: "Mitä minun vanhat korvani kuulevatkaan!" 



 

 

 

 

Jessica joutui rangaistukseksi istumaan luokanovea vastapäätä ja katsoa rock-julistetta, jonka pedagogi 
on joskus siihen teipannut. Kyseessä on Thoren suosikkibändi Alzheimers, joka on satoja vuosia vanha, 
jonka biisejä on viime aikoina uudelleen lämmitellyt J. Kreatur & Black Glasses niminen rock- ja 
pop-bändi. Bändin solisti on kuivaääninen Julia Kreatur, jonka lauluääni ärsyttää monia mutta kriitikot 
ylistävät tätä hieman narisevaäänistä laulajatarta. Yksi hänen läpimurtohiteistänsä on nimeltä 
Havsflicka och jag, josta tavallinenkin duunari pitää koska laulussa on jopa huumoria. Älyttömin, hieman 
anarkistinen kappale on nimeltä Polisen slår med batong. 
 
Nyt Jessica joutui rangaistukseksi katsoa Alzheimerin julistetta. Hänestä se ei ollut rangaistus eikä 
mikään sillä julisteessa poseerasi todella komeita eurokarjuja ilman paitaa. Sinänsä hän ei ymmärrä 
vielä seksin päälle mitään mutta tykkää kovasti yläosattomista nuorista sedistä, joilla ei ole 
mahakarvoitusta.  
 
Tätä nykyään komeita jätkiä kutsutaan euro- ja skandikarjuiksi. Jessicalla ei ole mitään erityistä 
suosikkilaulajaa eikä bändiä. Hän pitää kovasti rytmisistä iskelmäkappaleista.  
 
Tässä eräänä päivänä esperanton tunnin jälkeen, kun Jessica ja Yonna olivat poistumassa pitkulaisesta 
parakkimaisesta lisärakennuksesta, niin yhtäkkiä Yonna osoitti palohälytinnappulaa, joka oli ulko-oven 
vieressä. Yonna kehotti painaa nappia, jonka edestä joku oli rikkonut suojalasin. Kuten saattaa arvata, 
yllytyshullu Jessie meni ja painoi nappulaa, jolloin palohälytin alkoi ulvoa. Kaikki oppilaat kyseisestä 
rakennuksesta juoksivat päätä pahkaa kohti koulun rugbykenttää.  
Seuraavalla tunnilla pedagogi Thore tiedusteli, että kuka teki palohälytyksen. Jessica nousi ylös ja 
tunnusti: "Minä sen tein, tehty mikä tehty!" Thore kehui: "Se oli todella naisen työ tunnustaa, niin sitä 
pitää mutta miksi ihmeessä painoit palonappia?" Jessica pudisti päätään eikä osannut vastata, kun 
itsekään ei tiennyt, että miksi hän niin teki. Hänellä oli tuuria, kun palokunta ei ehtinyt saapua tai muuten 
olisi tullut kallis hälytys. Häneltä meni parin viikon viikkorahat ikkunalaskuun. Palohälytyksestä olisi tullut 
vieläkin isompi lasku, johon viikkorahat eivät riittäisi. Silloin olisi todennäköisesti Mellerudin sedät ja tädit 
saaneet ladata ruiskujaan.  
 
Kevätlukukaudella luokanvalvoja vaihtui koska Thore ei vielä ollut kovin pätevä ja toiseksi häneltä alkoi 
olla ilmat pois muutaman häirikköoppilaan takia. Oikeastaan esimiehet kehottivat häntä aloittaa 
jatko-opinnot, kun psykiatrien mielestä pedagogilla viiraa. He eivät enää usko valituksiin, kun Jessica oli 
psykiatrilla niin kiltti ja rauhallinen. Tietenkään Thorelle ei sanottu suoraan, että tämä kuvittelisi, vaan 
vedottiin hänen keskeneräisiin opintoihinsa. 
Niinpä Thore alkoi opiskella musiikkipedagogiksi. Vastikään hän on julkaissut esikoissinglensä, Ljusets 
droppar, joka nousi Skandinavian eniten soitettujen kappaleiden listoille.  
 
Tätä nykyään musiikki julkaistaan musiikki-USB-kalikoilla sekä suoratoistoina. USB-kalikka muistuttaa 
perinteistä muistitikkua mutta on kirjoitussuojattu sekä täynnä dataa. Yleensä musiikki-USB-kalikat 
sisältävät kappaleen lisäksi myös musiikkivideon. Jos kalikka on ilmainen, niin silloin mukana on 
mainoksia, joita tietenkään ei saa poistaa.  
 
Liveridgen kaupungin musiikkiopisto on luvannut palkata Thore Sköldin musiikkipedagogiksi heti 
valmistuttuaan. Liveridge on Boråsin uusi nimi, jotta vältyttäisiin ääkkösiltä.  
 
Thoren seuraajaksi tuli lyhytruskeatukkainen Masa-Leo Svimba, joka onnistui saada luokkaan 
apupedagogin, kun oli kuullut häirikköoppilaista. Pedagogiassistentti on nuori hintelänoloinen Marcus 
Cola. Masa-Leo ja Marcus ovat päteviä pedagogeja eli viimeinkin luokka sai pätevät kansankynttilät. 
 
Oppitunnin päätyttyä Jessica alkoi napsutella Marcukselle ihan kuin antaisi lentosuukkoja, vaikkei tyttö 
vielä tiedä mitään suukoista. Hän on nähnyt telkkarissa suutelukohtauksia. Hän on tällä hetkellä 
yhdeksänvuotias. Napsuttelu on vain hetkellinen päähänpisto, joita Jessicalla riittää.  
 
Nyt keväällä hän on jo huomattavasti rauhoittunut mutta vanhemmat ovat varuillaan, että milloin tulisi 
supermetku. Tyttö saattaa minä hetkenä hyvänsä tehdä jotain ennalta arvaamatonta, kuten Anders ja 
Annki ovat monesti keskustelleet. Marcusta ja Masa-Leoa huvittaa tytön napsuttelu. Lukeneina ihmisinä 
he osaavat ottaa ne huumorilla vastaan. Seuraavassa vanhempainkokouksessa pedagogit kertoivat 
Jessican äidille, että tyttö jostain syystä napsuttelee apupedagogi Marcukselle. Tällä kertaa ei ollut 
muuta valitettavaa. Masa-Leo kehui Jessicaa kekseliääksi tytöksi, jolla on valtava tietotaito 
lasersahaamoista.  



 

 

 

 

Annki sanoi, että ukilla, isän isällä, on itsetehty lasersaha, ilmeisesti siitä tyttö on läpättänyt. 
Myöhemmin kotona Annki kertoi tästä miehelleen, niin silloin Anders hätkähti; toivottavasti tyttö ei 
läpättänyt koulussa taannoisesta laserleikkurileikistä, ajatteli hän. Anders sanoi vaimolleen, että 
ilmeisesti tyttö on puhunut koulussa faijan lasersahasta. 
 
Sitten Annki piti tyttärelleen pienen puhuttelun, ettei saa pedagogeille napsutella. Silloin Jessie punastui 
ja alkoi aavistaa mitä lentosuukko tarkoittaa. Tietenkään hän ei äidille sanonut sanaakaan 
lentosuukoista, kun itsekään ei ole täysin perillä sellaisista langattomista pussauksista.  
 
Alkukesällä luokka teki päiväretken Upphäradiin, lähiö Tvåstadin kaakkoispuolella. Siellä he ajoivat 
historiallisella dieseljunalla Upphäradin ja Sjuntorpin välillä. Dieselveturi on valmistettu kauan sitten 
Nohabin veturitehtaalla. Junassa kerrottiin Nohabin historiasta.  
 
Nohabin entisissä tiloissa on yhä tiedekeskus Innovatum sekä monitoimitalo N3. Ympäröivissä 
rakennuksissa on pienyrityksiä sekä asuntoja niille, joilla on iso kukkaro.  
 
Kesällä 2979 Andersin ja Annkin perhe päätti muuttaa Kalmariin, ihan vaan vaihtelun ja seikkailun 
vuoksi. Anders on saanut selville, että siellä on mainio maakaasukeskus, joka vastaanottaa ja jalostaa 
maakaasua Baltiasta. Pohjois-Euroopassa on useita maakaasukeskuksia. Pohjoisin on Savonlinnassa. 
Kalmar vaikuttaa jännittävältä kaupungilta, jossa on paljon museoita sekä nähtävyyksiä. Kaupungin 
itäpuolella on pitkulainen Öölannin saari, kuten Anders kertoi perheelleen. 
 
Kaupungissa järjestetään joka kesä kuuluisat porno-oopperafestivaalit. Festarit ovat Kalmarin linnassa, 
jossa lauletaan härskejä kansanrallatuksia ihan ilkosillaan. Kulttuurieliitti on aivan hulluna 
porno-oopperaan, kun taas tavallinen rahvas ei oikein ymmärrä, että mikä alastomuudessa on niin 
hauskaa, että Aatamin asussa pitää alkaa hoilata tuhmia lauluja aariassa.  
 
Heti, kun lapset oli saatu nukkumaan, niin Anders ja Annki tutustuivat Kalmarin 
porno-oopperafestivaalien kotisivuun. Annkia huvitti pornolaulu, jossa röllykkä mahainen ukkeli laulaa 
möreällä pornoäänellä: ”Aarian oopperasta reikä alapäässä…”. Annkia nauratti niin, että rinnat 
hytkyivät. Sitten hän vilautti sulojaan miehelleen.  
 
Tätä nykyään naiset ovat aivan hulluna pornoon, kun taas miehet suosii pehmeämpää romantiikkaa. 
Tästä ilmiöstä laulaa skandinaavinen kuplettilaulaja Micke Nerhus biisissään; Kroppen kräver romantik 
och själen sex… Micke Nerhus on aikaisemmin esiintynyt rokkikukko Färsksaftin bändissä. Färsksaft 
Lillänka on muuten kalju mutta hirveän pitkä takatukka.  
 
Koulunpäättäjäisissä Masa-Leo antoi Jessicalle pahvinpalasen, johon oli kirjoittanut; Ole sinä Jessica 
reipas ja tottelevainen oppilas Smoolannin koulussa. 
Jessica päätti yrittää ryhdistäytyä, sillä nyt hänellä on mahdollisuus aloittaa puhtaalta alustalta. Hän on 
vakuuttunut, että tulee todella rankkaa, kun päänupissa jatkuvasti kuhisee ihania jekkuja ja kolttosia. 
Hänellä on tapana toimia omanpään mukaan eikä välittää kielloista. Jessica on melkoinen anarkisti ihan 
kuin Peppi Pitkätossu. Hänen kummalliset tempauksensa on vain osa hänen toimintarajoitettansa. 
Perhe ei tunnusta, että tyttö olisi toimintarajoitteinen vaan molemmat lapset ovat samanarvoisia 
normaalirajoitteisia. Ainoastaan lääkärien, pedagogien ja psykiatrien läsnä ollessa Anders ja Annki 
myöntävät tosiasian, että Jessica on jälkeen jäänyt.  
 
Muuttopäivänä oli kovahelle. Hiki virtasi ihan solkenaan, kun Stenigit kantoivat huonekaluja suureen 
tummansiniseen muuttoautoon. Parisängyn he veivät kierrätysasemalle, kun se haisi ihan kuselle. 
Ilmeisesti jompikumpi pennuista on mennyt kusemaan vanhempien sänkyyn. He päättivät ostaa uuden 
parisängyn Kalmarissa. Siellä on edullinen huonekalujätti nimeltä Anders Möbler, jonka he ovat nähneet 
netissä.  
 
Anders riisui paitansa, kun oli kovahelle. Hänestä on mukava olla paidatta koska silloin ilmavirta 
mukavasti hyväilee ihoa mutta häntä kiusaa vatsakarvoitus. Hän on yrittänyt poistaa karvojaan 
partakoneella mutta turhaan. Hän on myös yrittänyt polttaa vatsakarvojansa mutta harmi vaan, kun 
karvoitus ei oikein syty, ainoastaan käryää hetkisen. 
 
Myös Jessica olisi mielellään paidatta mutta se on vaikeaa koska hänelle on tullut kauhea läskirumba; ei 
osaa olla luonnollinen ilman paitaa vaan kävelee hartiat kyyryssä kuin mikäkin vaivainen. 



 

 

 

 

Muuttoauton saapuessa Annki oli läksiäiskahvilla Astridin luona. Joku aika sitten Felix ja Astrid ostivat 
vastapäätä olevan talon, Hullsjövägen 61 sama talo, jossa on paskamahan Hullsjö Siwa Livs, Kaupan 
yläpuolella, Hullsjövägenin puoleisessa päädyssä, asuu VGM:n entinen työnjohtaja, Aake Breman. 
 
Muuttoauton perässä on yhtä pitkä perävaunu. Autolla on kaksoiskeikka; muuttokuorma Skövdeen ja 
sitten Stenigien kuorma Kalmariin.  
 
Stenigin veljekset myivät Hullsjövägen kuusikymppisen, kun Andersin perhe muuttaa Kalmariin ja Felix 
tien toiselle puolen.  
 
Muuttoauton peruuttaessa pihaan, Jessica juoksi päätä pahkaa hakemaan äitiä. Loikkasi pensasaidan 
yli ja juoksi tien toiselle puolen suoraan B-rappuun, jonne kummiperhe on äskettäin muuttanut.  
Ihme kyllä hän pikaisesti malttoi katsoa, ettei tule autoja, sillä Hullsjövägenillä on melkoinen liikenne, 
vaikka vuosi sitten valmistui pilareiden päällä kulkeva Hullsjöleden, joka menee viistosti kaupunginosan 
yli uuteen Gärdhemin kiertoliittymään. Vanha Gärdhemin kiertoliittymä nimettiin JT liikenneympyräksi. 
Tämä upouusi liikenneympyrä yhdistää Hullsjöledenin Eurobovägeniin sekä Gärdhemsvägeniin.  
Hullsjöledenin länsipäässä väylä liittyy Tunhemsvägeniin ja Kardanvägeniin. Läpikulkuväylän 
alapuolella on paikalliskatuja ja puistoja. Yksi pikku kaduista on Gumsegatan.  
 
Muuttoauton kuljettaja on suuririntainen nainen, joka oli yläosattomissa niin, että daisarit hytkyivät, kun 
kantoi Kivisten huonekaluja muuttoauton uumeniin. 
 
Jessicaa ja Janitaa huvitti muuttoautonkuljettajan isot rinnat ja päättivät kasvattaa samanlaiset ja ryhtyä 
muuttoautonkuljettajaksi. Tämä huvitti Annkia. Heti, kun Jessica alkaa haaveilla paidatta olemisesta, 
niin silloin äiti vitsailee, että jos on ilman paitaa, niin silloin rinnat kasvavat.  
 
Kun kaikki tavarat oli saatu muuttoautoon, niin silloin alkoi muuttomatka kohti uutta kotikaupunkia. 
Muuttoauto ajoi Skövden kautta ja Stenigit ajoivat suorinta tietä Kalmariin.  
He pysähtyivät kahville Stjärnhovin taukopaikalle, joka sijaitsee Jönköpingin ulkopuolella. 
Palvelualueella on Tebgas Motorest huoltamo, jonka yhteydessä on elektroniikkamyymälä Svarta 
börsen. Sieltä Annki kävi Jessican kanssa ostamassa uuden espressokeittimen, kun entinen piti hirveää 
rutinaa. Sitten syötiin valtavan suuret donitsit cappuccinon kera. Sitten oli mukava jatkaa muuttomatkaa 
kohti Kalmaria. Koko matkan menee kolmikaistainen moottoritie niin, ettei siinä pitkään nokka tuhissut, 
kun ratissa oli Anders Stenig.  
 
Stenigien uusi koti on Rönnegatan 1 E 40 perimmäisen talon toisessa kerroksessa. Alapuolella asuu 
talonmies Sven Färja perheineen. Talkkarin suklaanruskeatukkainen vaimo Ulrika, siivoaa joka aamu 
rapun hohtavan siistiksi. Heillä on yläasteikäinen Elin-tytär, melkoinen vekkuli. Svennellä on puolikalju; 
hiekanruskea tukka ja viikset. Kun Stenigit saapuivat, niin silloin talonmies oli raahaamassa 
pumpattavaa seksinukkea roskahakaan. Onneksi tytöt eivät vielä tiedä mitään tällaisista härskeistä 
aikuisten nukeista. Totta kai heitä huvitti, kun aikuinen ukko kantoi täyteen pumpattua alastonta nukkea 
kohti roskahakaa.  
 
Kun kaikki kamat olivat sisällä, niin silloin he kävivät ostamassa Andersin kaimalta uuden parisängyn. 
Kalustetalo Anders on Kalmarin ydinkeskustassa. Kalustetalon takana virtaa keinotekoisesti kaivettu 
joki, jonka varrelle on rakennettu venemarina punaisine huoltorakennuksineen. Huonekalukaupan 
vieressä on ruokakauppa Willy's Supermarket. Kalmarin uuden keskustan halkaisee Frangénsgatan.  
 
Mr. Frangén oli Skandinavian merkittävimpiä liikemiehiä vuosisadan alussa. Hän on noussut 
Skandinavian kansallissankariksi. Hän oli innokas moottoripyöräilijä ja sen vuoksi sai näköispatsaan 
Centstadiin. Pronssipatsas on parlamenttitaloa vastapäätä, nimikkotien varrella. Patsaan vieressä on 
valkoinen funkistyylinen konserttitalo Skandiahuset, jonka on piirtänyt kuuluisa skandinaavinen 
arkkitehti Alfred Bölja. Hän on myös piirtänyt kauniin kirjastotalon Jyllannin Viborgiin. Alfred Böljan 
muistoksi on perustettu taidemuseo Vänercityn keskustaan. 
 
Muuttoauto saapui Kalmariin muutaman päivän kuluttua. Annki soitti useita kertoja 
muuttoautonkuljettajalle, että vittuako se jäi nuohoamaan. Muuttoautonkuljettajatar naurahti:  
"En suinkaan vaan vien sen toisen kuorman Skövdeen ja sitten vien perävaunun varikolle 
Finnspångaan!"  
 



 

 

 

 

Ennen kuin muuttoauto saapui, niin koko perhe nukkui samassa sängyssä. Sängyn jalkopäässä on 
irrotettava nahkainen palkki, jota Jessica alkoi kutsua sängyn tekohampaaksi. 
 
Stenigit muuttivat vastarakennetulle Baltbackenin kerrostalo lähiöön, jossa on maakaasuyhtiö Liquidin 
työsuhdeasuntoja. Parvekkeet ovat koristeltu timantteja muistuttavilla pikkukivillä. 
 
Anders Stenig sai töitä maakaasuyhtiö Liquidiltä, joka välittää maakaasua Baltiasta Skandinaviaan 
Itämeren kaasuputkea pitkin. Maakaasukeskus sijaitsee Kalmarin eteläpuolella.  
 
Jessican uusi koulu sijaitsee Oldhillin kaupunginosassa, jonne olisi ihan kävelymatka mutta hänelle 
järjestettiin taksikuljetus koska koulumuoto on spesiaalikoulu. Hänet sijoitettiin spesiaalikouluun 
matemaattisten vaikeuksien vuoksi. Pedagogeilla on enemmän aikaa opettaa matematiikkaa.  
Koulussa opetetaan Skandinavian kirjakieltä ja hieman Smoolannin murretta. Smoolannissa ei ole 
jämtlantilaisia luokkia, kaikkein vähiten spesiaalikoulussa.  
 
Spesiaalikoulu on entinen erityiskoulu. Spesiaalikoulu-uudistus on vielä kesken ja joissakin 
maakunnissa on alettu spesiaalikoulujen ja päivätoimintaryhmien yksityistäminen. Reformi etenee hyvin 
verkkaisesti vanhakantaisten ajatusmallien takia.  
 
Uudessa koulussa Jessica tutustui oppilasassistentti Snadi Krullssoniin, nuori vaaleakiharatukkainen 
pyylevä miespedagogi. Hän on melkoinen vekkuli ja tapaa usein hassutella Jessican kanssa koulun 
pienessä varastoluokkahuoneessa. Huoneen perällä on oranssinvärinen pomppupallo, joka kiehtoo 
Jessicaa. Kertotaulun opiskelun ohella hän saa pomppia pomppupallolla.  
Kertotaulu on hänelle uutta ja jännittävää mutta hyvin vaikeaa. Vaikuttaa siltä, että Krullsson vakaalla 
ammattitaidolla on onnistumassa herättää Jessican kiinnostuksen kertolaskun saloihin.  
Jessica viihtyy hyvin tässä uudessa koulussa. Ehkä se johtuu siitä, kun rakennus on moderni ja siellä on 
leveitä kauppakeskusmaisia käytäviä lasiseinineen. Muutkin oppilaat tuntevat motivaatiota opiskeluun.  
 
Luokanvalvoja on Lisbeth Lillnysta, muttei kuitenkaan Jämtlandin mummo. Mummon samannimisyys 
ujostuttaa Jessicaa eikä uskalla lausua luokanvalvojansa nimeä.  
 
Kalmarin kaupunki käy parhaillaan neuvotteluja spesiaalikoulujen yksityistämisestä ja sen vuoksi on 
keskittänyt spesiaalikoulut, spesiaalilukiokoulut sekä Daily Activity ryhmät saman katon alle.  
Näin spesiaalikoululaiset voivat jatkaa tutussa ympäristössä aina työelämään saakka. He, jotka eivät 
kykene työskentelemään avoimilla työmarkkinoilla, saavat päivätoimintapaikan. Siellä henkilö saa juuri 
hänelle räätälöityjä työtehtäviä. Reformi on jo toteutettu kokonaisuudessaan Vermlannissa ja Savossa.  
 
Koulurakennuksessa on hammaslääkärivastaanotto, jossa Jessie korjautti purukalunsa kuin isot tytöt. 
Hampaat tulivat huippukuntoon, ehkä liiankin ärhäköiksi sillä eräänä iltapäivällä koulutaksissa hän iski 
hampaansa luokkakaveri Nicolen käsivarteen ja murisi kuin mikäkin rakkikoira. 
 
Seuraavana aamuna taksia odotellessa Nicole kertoi Jessican äidille, joka oli saattamassa tytärtään 
taksiin, että eilen Jessie puraisi häntä käsivarresta. Annki puisteli päätään ja torui tytärtään, että vain 
vihaiset rakit purevat eikä kunnon ihmiset. Tietenkin Jessicaa nolotti, kun jälleen oli käyttäytynyt 
typerästi. Hän itsekään ei tiedä syytä puraisuun. 
 
Tästä lähtien hän alkoi ujostella luokkakaverinsa kaimoja. Hän on huomannut vanhempien 
sähkötupakkapatruunoista, että ne sisältävät nikotiinia, jolloin ajatukset assosioituvat Nicoleen ja sen 
vuoksi ei oikein tohdi lausua luokkakaverinsa nimeä sekä mainita nikotiinia. Koulussa hän alkoi kutsua 
Nicolea e-cigaretteksi. 
 
Joka aamu hän ja Nicole odottavat taksia samassa paikassa, Rönnegatanin ja Skrotbilsvägenin 
risteyksessä, aivan ostoskeskuksen kulmilla. 
Jessica tapaa aikaa kuluttaakseen potkia soraista tienpengertä niin, että muodostui pienoinen kuoppa 
jolle äiti ja Nicole nauravat, että kohta kuoppa ulottuu Kiinaan asti ja sitten sieltä näkyy kiinalaisten 
jalkapohjia. Jessica alkoi kutsua kuoppaa kiinalaisten jalkapohjakuopaksi.  
Jessicalla on tapana ottaa tällaisia hauskoja sutkauksia arkikäyttöön ja näin vanhat sanomiset alkavat 
elää omaa elämäänsä. Totta kai tällainen alkaa ennemmin tai myöhemmin tuntua jankutuksilta.  
 
 



 

 

 

 

Eräänä syyspäivänä koulussa katsottiin tämän hetken suosituin skandinaavikomedia Marsvins år, jonka 
on käsikirjoittanut Arnold Hällsten. Leffassa sekä samannimisessä lukulaiteromaanissa journalisti 
Svantesson kyllästyy arkeen ja pakenee lemmikkimarsunsa kanssa Lappiin, jossa vaeltaa metsissä 
vältellen viranomaisia.  
Jessica ihastui leffaan ja alkoi siitä ammentaa ideoita omiin pikkutarinoihin, joita hän kotona rustailee 
elektronisiin kirjoituslaitteisiinsa. Hänen kertomuksensa ovat melko onnettomia kökköjä mutta 
pikkuhiljaa oppii kirjoittamisen aakkoset. Kirjoituslaitteiden sanelutoiminnosta ei ole hyötyä koska hän 
änkyttää melko pahasti. Mieluummin hän piirtelee piirustuslaitteillaan, kun niissä on mahdollista käyttää 
valmiita kuvioita.  
 
Elokuva näytettiin koulun liikuntasalissa, jossa on suuri seinän kokoinen kuvaruutu sekä mahtavat 
kaiuttimet. Kalmarin kaupungilla on tarkoitus laajentaa koulurakennusta ja rakentaa koulua varten 
elokuvateatterin ennen spesiaalikoulujen yksityistämistä. Liikuntasalin äänentoistolaitteita sekä suurta 
kuvaruutua käytetään myös voimisteluohjeiden esittämiseen. 
Vaikka jumppasali on täynnä korkeateknologiaa, niin silti Jessicaa ei voimistelu voisi vähempää 
kiinnostaa, vaikkei ole yhtään hikisten varpaiden hajua vaan ilmassa leijailee sähkönhaju, semmoinen, 
jota on usein elektroniikkamyymälöissä mutta silti tyttöä ei voimistelu kiinnosta. 
 
Liikuntatunnin alussa Jessica piileskelee koulun sisäportaiden alla, ettei tarvitsisi mennä 
pukuhuoneeseen vaihtamaan voimisteluasua. Koulunsisäportaiden alta hän näkee kuinka rehtori Josse 
Ulla Hansson, joka on myös liikuntapedagogi, juoksentelee portaita ylös ja alas hokien, että valtuusto on 
päättänyt, että kaikkien on oltava tunnilla. Jessicalla on naurussa pitelemistä. Rehtori ei hoksannut 
katsoa portaiden alle koska siellä oli pimeää. 
Jonkin ajan kuluttua Jessica kyllästyi rappusten alla piileskelyyn ja meni liikuntasaliin ja väitti 
rehtoripedagogille, että oli unohtanut voimisteluvaatteet eikä oikein jaksa jumpata. Josse nyökkäsi ja 
sanoi: "Nå, pompottele sitten koripalloa." Jessica alkoi pompotella oranssista koripalloa ympäri 
liikuntasalia. Hän huomasi pallossa tekstin; Minetto-Mikado, lienee pallon valmistaja, arvelee Jessica. 
Usein hän kiinnittää huomiota kaikkiin yksityiskohtiin. Pallosta hänelle tuli serkkutyttö mieleen.  
 
Eräänä päivänä rehtorilla oli konflikti yläasteikäisen Bettinan kanssa, joka myös piiloutui rappusten 
taakse mutta rehtori huomasi hänet ja yritti viedä hänet rehtorinkansliaan mutta pimu pääsi irti ja juoksi 
koulun takana olevalle niitylle. Pitkän kirmaamisen jälkeen Josse sai otteen Bettinasta ja siitä tuli 
melkoinen painiottelu, ja rehtori onnistui väsyttämään ruipelomaisen tytön ja joutui köyttämään tämän. 
Sitten hän raahasi tämän kurittoman pimun rehtorinkansliaan. Heti kun rehtori oli avannut köydet, niin 
Bettina näytti valtavat rintansa. Tietenkin rehtori torui tyttöä, että tuollainen on epäsiveellistä. 
 
Samassa rytäkässä rehtorilta putosi ja hävisi punainen lippis. Myöhemmin iltapäivällä jotkut koululaiset 
löysivät lippiksen pellon laidasta ja toivat sen rehtorinkansliaan. Palkkioksi oppilaat saivat hyvät 
arvosanat seuraavaan todistukseen.  
 
Silloin tällöin viikonloppuisin Jessican luokkakaveri, liikuntarajoitteinen Carl Eriksson, olisi halunnut tulla 
leikkimään Jessican kanssa mutta tämän vanhemmat tekivät joka kerta tekosyyn, että he ovat lähdössä 
kaupungille ja kehotti palata joku toinen kerta. Ehkä olisi ollut aivan liian rajua, jos terve tyttö leikkisi 
liikuntarajoitteisen pojan kanssa, kuten Annki asian ilmaisi miehelleen. Hän myös sanoi tyttärelleen, että 
liikuntarajoitteisen kanssa leikkiminen saattaisi olla aivan liian rankkaa. 
 
Annki yritti laittaa nuorimmaisen Baltbackan ostoskeskuksen tiloissa olevaan päiväkerhoon, joka on 
moderni versio päiväkodista, jotta tämä tapaisi ikäisiään. On kummallista, kun Jessica ei saanut leikkiä 
Carlin kanssa mutta Janitan hän haluaa leikkikaverin. Tietenkin Annki toivoo lapsilleen terveitä, 
normaalirajoitteisia, leikkikavereita niin, ettei nurkissa tarvitsisi katsella pyörätuoleja sekä 
kainalosauvoja. Juuri tämänkaltaiset vanhoilliset ajattelutavat hidastavat spesiaalikoulujen kehitystyötä. 
Jos Carl olisi terve poika, niin tuskinpa Annkilla ja Andersilla olisi mitään sitä vastaan, että tytär leikkisi 
tämän kanssa.  
 
Janita ei millään suostunut jäämään päiväkerhoon, ei edes sen ajaksi, kun äiti kävisi ostoksilla 
alakerrassa olevassa ruokakaupassa. Janita alkoi itkeä heti kun äiti jätti hänet päiväkerhon 
kokoontumishuoneeseen. Päiväkerhon pedagogit yrittivät kaikkensa, jotta tyttö lopettaisi poraamisen ja 
alkaisi leikkimään mutta turhaan. 
 
 



 

 

 

 

Päiväkerhon katutasossa on ruokakauppa Aldimarket, Postcenter sekä automaattiparturi, jossa robotit 
leikkaavat tukkia. Syyskuun alussa oli ostoskeskuksen avajaiset, jolloin lapsille laitettiin isolaatikko, 
josta he saivat ottaa ilmaiseksi leluja. Jessica ja Janina eivät ehtineet saada muuta kuin jättikamman 
sekä elektroniset kiikarit.  
 
Eräänä syksyisenä lauantaina Stenigit päättivät mennä lähimetsään poimimaan marjoja ja sieniä. Siellä 
on kuulemma hyvät mustikka- ja kantarelliapajat. Huolta aiheuttaa ainoastaan se, kun lähimetsät oikein 
kuhisee valtavia kyykäärmeitä. Senpä vuoksi Janina nokkelana tyttönä otti mukaansa kepin, jolla uhkasi 
tappaa kyykäärmeen. Totta kai Annkia ja Andersia hymyilytti, kun nelivuotias on noin tohkeissaan. He 
muistavat Vänersnäsin käärmerumban, niinpä Anders otti mukaan laserleikkurin.  
 
He ylittivät moottoritie E22:n, jonka toisella puolella on huhu puheiden mukaan paljon mustikoita ja 
kantarelleja. Siellä on myös käärmeitä mutta Stenigit päättivät olla välittämättä sähisevistä letkupätkistä, 
kuten Anders rauhoitteli perhettään.  
He saivat poimittua kaksi ämpärillistä mustikoita sekä korillisen suuria kantarelleja, kunnes näkivät 
suuren sähisevän kyykäärmeen, joka näytteli inhottavaa kieltään ja myrkkyhammaskin vilahteli 
käärmeen kidassa. Janinasta ei ollut käärmeentappajaksi ja juoksi ensimmäisten joukossa hirviaidan yli 
tienpuolelle turvaan. Jälkikäteen isä ja äiti kiusoittelivat häntä, että käärmeentappokeppi jäi metsään, 
kun käärmeentappajalle pujahti pupu pöksyihin. Käärme oli todella valtava, todennäköisesti 
geenimutaation tulos.  
 
Kalmarissa he eivät tunteneet ketään ja sunnuntaisin ajelivat lähialueilla. He ajoivat Öölannin päästä 
päähän. Saarella he tutustuivat Sollidenin monarkiahistorialliseen museoon. 
Öölannin saari on lähes ennallaan eikä siellä ole kovin paljon asutusta, sillä suurin osa saaresta on 
luonnonsuojelu- ja virkistysalueena. Siellä voi retkeillä sekä järjestää ulkoilmabileitä mutta vain yhdellä 
ehdolla; sotkeminen on ankarasti kielletty. Saarella on myös joitakin kesämökkejä.  
 
He kävivät myös Växjössä, joka on Smoolannin suurimpia kaupunkeja heti Kalmarin jälkeen. Växjön 
ulkopuolella on suuri sahatavaramyymälä Roberths Saw mutta Stenigit eivät tarvitse juuri nyt 
sahatuotteita koska asuvat kerrostalossa. Sen sijaan he kävivät Växjön keskustassa olevassa 
kauppakeskus Jessicassa, jossa on kaikkea mitä ihminen voi ajatella tarvita ja vähän enemmän.  
 
Annki kiusoitteli vanhimmalle tyttärelleen, että tällä on ikioma kauppakeskuskaima. Jessie huomasi, että 
kauppakeskuksen julkisivun jättimäisellä kuvaruudulla keimailee kolmiulotteinen vaaleatukkainen tyttö, 
joka muistuttaa melkoisesti häntä itseään. Ilmeisesti tyttö on joku Jessica, kuten Jessica Stenig 
ajattelee. Hän ujostelee omaa nimeään eikä kykene lausua kauppakeskuksen nimeä eikä muitakaan 
kaimojaan. Hänellä on useita kaimoja, kuten laulaja Jessi Malmsten, jota monesti kutsutaan Jessicaksi. 
Hänen tunnetuimmat kappaleensa ovat muun muassa lastenlaulu Musse Pigg i sjönöd, jonka laulaja 
esittää ujeltava äänisen mieskuoron kanssa. Jessica Stenig tapaa kutsua laulajaa Jessiksi ujostelun 
takia.  
 
Keskellä kauppakeskus Jessicaa on loistoluokan kahvilakonditoria Café Johansson, jossa Stenigit joivat 
hyvänmakuista Cappuccinot sekä suussa sulavia pallomaisia lakritsaleivoksia, joissa on kolme reikää 
keskellä. Rei’istä pilkistää marsipaaninakit. Jessicaa nauratti tämä hassu palloleivos niin, että jälleen 
äidin otsa rypistyi. Jessica alkaa helposti nauraa kikattaa ihan tyhjästä. Tämä johtuu siitä, kun hän 
jatkuvasti ajattelee itse mielessään vaikka mitä hassua. Ihmiset hänen ympärillään eivät tietenkään voi 
tietää kikatuksen syytä. Stenigit ostivat iltakahville neljä lakritsapalloleivosta, kun ne maistuivat 
taivaallisen hyvälle.  
 
Myöhäissyksyllä kylässä kävi Andersin työkaveri Ray Löfvén robotti vaimonsa kanssa. Äijä halusi 
leuhkia huippumodernilla tekoälyrobotilla, jonka oli tilannut vilunkipelillä kunnan hoivahallinnosta.  
Hän on pitkään etsinyt muijaa, mutta se on vaikeaa, kun lähes kaikki ihanat naiset ovat joko varattuja tai 
sitten eivät halua parisuhteeseen. Eräskin sanoi, että syynä on hänen liika stressaamisensa ja jäykkyys. 
Nyt syksyn aikana Löfvénin poika päätti tilata robottivaimon hoivahallinnosta. Oikeastaan robotti on 
toimintarajoitteisille tarkoitettu avustajarobotti. Ray väitti olevansa toimintarajoitteinen ja tarvitsevansa 
avustajarobottia. Hänellä on läheiset suhteet työpaikan lääkäriin, joka kirjoitti hänelle todistuksen, että 
hänellä olisi Aspergerin syndrooma.  
Kalmarin kaupunki kustansi robotin. Rayn tarvitsi vain maksaa pieni symbolinen summa. Ray on aina 
ollut taitava tietokoneohjelmoinnissa, niinpä hän formatoi robotin tietokannan ja ohjelmoi sen uudelleen. 
Hän ohjelmoi robotin hyväilemään paljasta ihoa sekä antamaan pusuja. 



 

 

 

 

Seksikaupasta hän osti elektronisen tekovaginan, jonka asensi robotin alapäähän. Sitten hän alkoi 
suunnitella, että kuinka voisi rakentaa keinotekoisen kohdun. 
Hän on päällystänyt robottinsa keinotekoisella nahalla, joka muistuttaa ihmisen ihoa. Rintojen kohdalle, 
nahan alle, hän laittoi suuret höyhentyynyt niin, että robotti vaimolla on kunnon daisarit. 
Hän on myös ohjelmoinut robotin puhumaan ja vastailemaan yksinkertaisiin kysymyksiin. Mitä 
enemmän juttelee robotille, sitä enemmän se oppii. Kun sanoo robotille: ”Hei Google, kuka on 
seksikäs?”, johon laite vastaa: ”Ray Löfvén on tosi sexy!” ja antaa pusun poskelle. Robotti toimii samalla 
tekniikalla kuin muinainen Siri sekä Google Assistant.  
Anders ja Annki ihmettelivät Rayn robottivaimoa. Lapsia se ei kovin paljon jaksanut kiinnostaa, kun laite 
puhuu enimmäkseen aikuisten asioista.  
 
Muutaman kerran syksyn aikana Monique-Karin kävi kylässä lastensa kanssa. He tulivat 
huippunopealla PendolinoX3000 junalla. Junamatka Uumajasta Kalmariin kestää tätä nykyään vain 
neljä tuntia. Junaratasiltojen ansiosta luotijunat voivat kulkea huimaa vauhtia.  
 
Vuosi sitten Monique-Karin ja Henry erosivat koska äijä oli rakastunut toiseen naiseen. Monique-Karin ei 
suostunut jakamaan ukkoaan hutsun kanssa, kuten hän itse asian ilmaisi. Lapset saavat tavata isäänsä 
niin usein kuin tahtovat kunhan vaan eivät tuo ukkoa äidin silmien eteen. Monique-Karin ei enää siedä 
nähdä entisen ukon pärstää koska tämä on mennyt pussaamaan toista naista. Henry tapasi uuden 
naisen vanginvartijoiden suurkokouksessa. Hän itse kertoi vaimolleen, että on ihastunut kollegaansa. 
Silloin Monique-Karinin selkäpiissä sätkäytti ja jalat alkoivat vispata kiukusta. Hän antoi päivän aikaa 
pakata kimpsut ja kampsut ja häipyä sen hutsun luokse, joka oli vienyt tämän sydämen. Lapset tapaavat 
silloin tällöin kiusoitella äitiään, että olohuoneessa olisi isän uusi nainen jalat levällään ja tämä olisi juuri 
rikkonut videotykin. Tähän äiti tapaa vakiona vastata: "Okei, hyvä on!" Varsinkin Antonia tämä vastaus 
huvittaa, kun ajatuksissaan mutsi vastaa myöntävästi ties mihin. Kun Monique-Karin tulee lapsineen 
kylään Kalmariin, niin silloin Stenigit ovat vastassa Kalmarin matkakeskuksella.  
 
Joka kerta Annki teroittaa tyttärilleen, etteivät kyselisi mitään Henrystä, sillä sisko saattaa tulla 
surulliseksi. Ihme kyllä tytöt tottelevat eivätkä mainitse sanaakaan Monique-Karinin exästä sekä 
avioerosta. Kerran Jessica kirjoitti tikkukirjaimin Monique-Karinin hääkuvaan sanan Avioero. Äiti sujautti 
kuvan vaatehuoneen hyllyyn, ettei sisko sitä näkisi. Nyt eron jälkeen muutenkaan hän ei halua pitää 
siskonsa hääkuvaa esillä.  
 
Eräänä lokakuisena päivänä, kun Monique-Karin lapsineen oli juuri tullut Stenigien autoon, niin silloin 
pikku Janina kehui kummitädilleen autoa erinomaiseksi. Eikä aikaakaan, kun auton jarrutusjärjestelmä 
meni epäkuntoon ja Anders joutui moottorijarruttamaan. Se oli vaikeaa mutta onnistui hyvin, kun kuskina 
oli huippukuljettaja Anders. Annkia ja Monique-Karinia huvitti, kun heti auton kehumisen jälkeen jarrut 
poksahtivat. Päästiin kuitenkin ehjin nahoin Baltbackenille.  
Seuravana päivänä Anders vei auton Rollsin merkkikorjaamolle. Kotiin lähtiessä vieraat joutuivat mennä 
bussilla matkakeskukselle. Silloin Monique-Karin huokasi, että jopas eksyttiin paikkaan, kun joutuu 
monella bussilla mennä asemalle. 
 
Kalmarin moderni matkakeskus on keinotekoisen kanavan luoteisrannalla. Samalla puolen kapeaa 
kanavaa ovat Baltbacken, Oldhill sekä Näset. Näsetin kaupunginosassa on taidetehdas, jossa joka 
syksy pidetään laulukilpailu Voice of Scandinavian ääni ratkaisee esikarsinat.  
 
Viikkoa ennen joulua Stenigit voittivat Nya Kalmar Avisen paikallislukulaitelehden jouluarpajaisissa 
valtavan kinkun. Tänä jouluna heillä on runsaasti jouluherkkuja, kun Anders sai töistä kookkaan 
joulupaketin, joka sisältää muun muassa joulumakkaraa, kinkun, joulujuomaa, suuria purkkeja 
Riisifruttia sekä porkkana- ja maksalaatikoita. Laatikot ovat heille uutta, kun niitä ei ole aikaisemmin 
tullut maistettua. Kyllä laatikoita syö mieluummin kuin selkään ottaisi, tuumasi Annki.  
Heillä on kaksi ihanaa joulukinkkua.  
 
Tänä jouluna joulukuusen kanssa oli epäonnea, kun kaikki parhaat kuuset loppuivat eikä Anders 
kehdannut mennä kuusivarkaisiin. Joinakin jouluina hän on Felixin kanssa käynyt kuusivarkaissa. 
Eräänä jouluna he varastivat eräästä puutarhasta hopeakuusen ja toivat sen vanhempiensa luokse. 
Tietenkin isä alkoi saarnata, ettei saa käydä kuusivarkaissa.  
Olle itsekin on aikanaan tehnyt samaa ja eräiden huhujen mukaan hän olisi joutunut kiinni mutta 
karannut lusikalla poliisivankilasta. Tämä on vain huhupuhetta, joka tuskin pitää paikkaansa. 



 

 

 

 

Olle ja Boel ovat myös tehneet paljon kummallisuuksia. Vuosikymmenen alussa, kun he muuttivat 
Hallonbosta Uddevallaan, niin silloin he itse kuljettivat kaupan myyntirahat. Rahat he olivat piilottaneet 
autossa istuinten alle. Tämä raharumba koska Olle oli jostain kuullut, että Länsi-Götanmaa kuuluisi 
erityistalousvyöhykkeeseen eikä sinne saa tuoda suuria summia rahaa. Tämä osoittautui myöhemmin 
perättömäksi huhuksi. Ehkä Olle oli sekoittanut Skånen ja Länsi-Götanmaan, sillä Skånella on 
itsehallinto ja vero vyöhyke. Todennäköisesti hän oli erehtynyt lukemaan uusnatsien 
propagandasivustolta valeuutisia. Jälkikäteen he ovat nauraneet tälle järjettömälle huolenaiheelle.  
Jos matkalla olisi ollut poliisiratsia, niin silloin olisi ollut selityksen paikka, että miksi rahoja piilotellaan. 
Rahat olivat täysin rehellisesti ansaittuja ja verotkin oli maksettu, jopa arvonlisäverokin oli maksettu, 
ettei liittovaltion verovirasto nostaisi hyrskyn myrskyä, kuten Olle tapaa vitsailla.  
 
Stenigien tänä jouluinen kuusi on naurettava kiero kuusenranki, jolle joulupukkikin nauroi ihan 
persettään repien. Joulupukkina oli Andersin pomo, Kristian Karlsson. Hän toi tullessaan kauniin 
joulutähden. Kukkaa ojentaessaan hän nauroi: "haha, Vacker blomma - Bela Floro, hahhahhaa!" 
 
Eräänä syyspäivänä, kun Andersin työkaverit tahtoivat oppia kiroilemaan Jämtlandin murteella mutta 
Anders ei halunnut opettaa työkavereilleen jämtlantilaisia hävyttömyyksiä vaan opetti heille 
esperantokielisen sanan Bela Floro, jota hän väitti hyvin tuhmaksi sanaksi. Työkaverit menivät lankaan 
koska tätä nykyään Jämtlandin murteeseen on pesiytynyt erityisiä voimasanoja eivätkä työkaverit olleet 
mitään ruudinkeksijöitä. Työkaverit alkoivat hokea kyseistä sanaa, kunnes työpaikan toinen 
Jämtlandista kotoisin ollut mies ihmetteli, että miksi he hokevat esperantoa. Kun työkaverit olivat 
kertoneet sen olevan kirosana Jämtlandin murteella, niin silloin jämtlantilainen naurahti: "Sehän on 
esperantoa ja tarkoittaa kaunista kukkaa eikä ole kirosana." Asia kantautui pomon korviin ja tämä alkoi 
vitsailla Andersille, että se oli kyllä hyvin tehty ja kiitti, ettei mennyt opettamaan kirosanoja työajalla. 
Kristian on kivenkova huuliveikko ja tapaa vitsailla lähes jokaisessa palaverissa, jopa liikaakin niin, ettei 
ota pomon tehtäviä tosissaan. 
Kristian kuvittelee olevansa metsämökin tonttu ja rallattelee hassua munalaulua, joka menee tähän 
tyyliin; Min mor äggade mig med äckliga äggen och dessinnan mormor äggade min mor... Tätä hän 
rallattelee lähes loputtomiin. Laulu on lähtöisin jokasyksyisestä laulukilpailusta, joka lähetetään 
Skandinavian suurimmalla kaupallisella RTV4:llä. Kyseisen kappaleen esitti parrakas iskelmä- ja 
rock-laulaja Johan Bygata. 
 
The Voice of Scandinavia pyörii Fyranilla, jossa syksyinen esikarsinta televisioitaan alkuvuodesta ja 
finaali on Aprillin lopulla.  
 
Nyt jouluaattona Kristian nauraa tirskui kuusenrangille ja sitten vitsaili joulutähdestä, että se on todella 
Bela Floro. Vaikutti siltä, että hän olisi humalassa mutta oli kuin olikin vesiselvä, siis syntymähumalassa.  
 
Heti joulun- ja uudenvuodenpyhien jälkeen Stenigit alkoivat valmistella muuttoa Kristianstadiin koska 
Kalmarissa Annki ei onnistunut saamaan töitä. Koko syksyn hän kävi Eurometalin ammattiliitossa 
stemplaamassa, jotta saisi työttömyyskorvausta. 
Ammattiliitonjäsenet saavat jäsenlukulaitelehti Metal workerin, jossa on myös lyhyesti 
ammattiliitonkuulumiset eri kielillä sekä murteilla. Mukana on myös Jämtlandin murre. Lukulaitteissa on 
hyvästi tilaa kielille ja murteille.  
 
Joulun ja uudenvuoden välipäivinä he kävivät koko perheen voimalla tutustumiskäynnillä 
Kristianstadissa. Siellä on suuri kuorma-autotehdas Tapper, joka valmistaa samannimisiä 
kuorma-autoja, jotka ovat suosittuja Skandinaviassa. Tapperin sisaryritys on lappeenrantalainen 
kuorma-auton valmistaja Fenno. Molemmilla on sama osaomistaja, sijoitusyhtiö Brandor.  
Tapperin toinen omistaja on Mazzettin suku, joka omistaa myös VGM:n.  
Konsernin koko nimi on Tapper-VGM, jossa on mukana myös osavaltion omistama Skanmet - 
Skandinaviska Metallfabrik. 
Mazzettin suvulla on kytköksiä Brasan sukuun. Osa Mazzeteista asuu Ystadin Älgmossa. Joskus 
myydään VGM:n konseptiautoja Älgmon huutokaupassa.  
 
Kristianstadissa on VGM:n moottoritehdas, josta moottorit kuljetetaan Tvåstadiin asennettaviksi. Annki 
sai töitä moottoritehtaalta ja Anders Tapperin vaihdelaatikkotehtaalta, jossa hänen tehtäviinsä tulee 
robottien valvominen ja uudelleen ohjelmointi. Tätä nykyään myös kuorma- ja rekka-autoissa on 
automaattivaihteet mutta autopilottia ei ole, kun näin isoja autoja tulee kuljettaa manuaalisesti.  
 



 

 

 

 

Kristianstadissa on Tapper-VGM:n pääkonttori, ruskea näyttävä pilvenpiirtäjä, jonka katolla vilkkuu eri 
väreissä konsernin nimi sekä mielikuvitus linnun kuva. 
Pääkonttorin vieressä on ankkalammikko, joka tähän aikaan vuodesta on jäässä. Lunta ei ole juuri 
laisinkaan mutta on pikkupakkanen.  
Ehkä Jämtlandissa on jo valkoinen maa, sanoi Annki, kun lasten kanssa istui autossa ja hytisi vilusta.  
 
Anders on pääkonttorissa allekirjoittamassa palkkausnettilomakkeita. Jonkin ajan kuluttua hän juoksi 
innoissaan autolle hokien: ”Nyt tuli iso jytky, nyt kotiin pakkaamaan!” Vaimo katsoi otsarypyssä 
sähkötupakka suupielessä: "Miksi taas juokset?", johon Anders änkytti: "Ööh, satuin vaan juoksemaan!” 
Sitten Annki meni pääkonttoriin allekirjoittamaan nettilomakkeita.  
 
Jatkuvasti Tapper-VGM:llä on huutava työvoimapula, kun monikaan ei viihdy montaa kuukautta 
teollisuudessa, vaikka tätä nykyään tehdastyö on helppoa, jopa liiankin helppoa ja yksitoikkoista. 
Robotit tekevät kaiken raskaan työn. Tehdastyö sopisi hyvin toimintarajoitteisille mutta kukkahattutädit ja 
silinterisedät eivät mielellään halua heitä teollisuuteen, kun siellä on paljon vaaroja. 
Teollisuusyrityksetkään eivät uskalla päästää toimintarajoitteisia tuotantoon, kun pelkäävät heidän 
rikkovan herkkiä teollisuusrobotteja ja leikkivät laveteilla.  
 
Annkilla ja Andersilla on hyvät meriitit edellisistä työpaikoista. Jos he olisivat jääneet kiinni 
työpaikkavarkauksista, niin silloin olisi vaikeampi saada töitä. He molemmat ovat pöllineet pikkukamaa 
VGM:ltä ja sitten kotona kehuneet, että Motonetissä oli taas alennusmyynti. Tvåstadin Motonet 
myymälä sijaitsee Kardanvägenillä, ihan kivenheiton päässä Hullsjönistä.  
 
Kun Annki oli palannut autoon, niin silloin hän teki jokaiselle perheenjäsenelle High Five eleet sanoen: 
”Yes, se oli melkoinen Strike!”. Sitten he lähtivät kotiin pakkaamaan.  
Työnantaja hoitaa asunnon, vaikkei kyseessä olekaan varsinainen työsuhdeasunto mutta 
Tapper-VGM:llä on yhteistyösopimus Kristianstadin yleishyödyllisen asuntoyhtiön kanssa. Asunto on 
Roma nimisessä kerrostalolähiössä.  
 
Autossa matkalla Kalmariin Anders sanoi, että ehkä opimme Skånen murretta. Annki yritti imitoida 
Skånea mutta huonoin tuloksin, kun kieli alkoi väsyä. Lapset eivät edes yrittäneet puhua Skånea.  
Noin yhdeksän vuotta sitten Ystadissa asuessa he eivät ehtineet oppia Skånen murretta, kun asuivat 
niin lyhyen aikaa. Silloin nuorimmaista ei vielä ollut. Jessica oli vasta yksivuotias kakkakäärö, kuten 
Annki naurahti. 
 
Skånella on tätä nykyään itsehallinto Ahvenanmaan mallin mukaan. Viime aikoina myös Tornionlaakson 
Meänmaa on alkanut vaatia samanlaista itsehallintoa. Meänmaalla on ollut oma flagu monta vuotta, jota 
on alettu enemmän ja enemmän käyttää.  
Skandinavian ja Suomen senaatit pohtivat, jos antaisivat tälle alueelle isomman autonomian. 
Äärioikeisto molemmissa osavatioissa on itsehallintoa vastaan. Ehkä voitaisiin antaa itsehallinto sitten, 
jos tai kun äärioikeisto putoaisi senaatista.  
 
Skånen pääkaupunki on Malmö, joka kuuluu osaksi suur-Centstadia. Centstadin länsipuolisko eli 
Copenhagen on Själlannin pääkaupunki. Siellä on Skandinavian senaatti sekä presidentinlinna. 
Malmössä on Skånen alueparlamentti, jolla on oikeudet säätää joitakin maakuntalakeja sekä 
verotusoikeus. Osa verotuloista menee liittovaltiolle. 
Lisäksi Skåne on Ahvenanmaan tapaan demilitarisoitu. Skånessa kadunnimet ovat kolmella kielellä; 
skåneksi, skandinaviaksi sekä englanniksi.  


