
 

2980 Januari 
Nelihenkinen Stenigin perhe muuttaa Kalmarista Kristianstadiin. On koleahko talvipäivä. Maassa on 
kuuraa.  
 
Suuri viininpunainen muuttoauto peruuttaa Rönnevägen 1 E rapun edustalle Kalmarin Baltbackenin 
kerrostalolähiössä. Mieskuljettajalla on pehmeä oranssinvärinen tekokarvainen turkki, jota Stenigin 
siskokset, kymmenvuotias Jessica ja nelivuotias Janina, ihastelevat. Kesällä Kalmariin muuttaessa he 
ihastelivat naispuolisen muuttoautonkuljettajan kookkaita rintoja. Nyt kuljettajana on raavasmies ja eri 
kuljetusfirma. Kesällä Kalmariin muuttaessa perhe kyllästyi Finnspångan muuttofirmaan, kun 
muuttokuorma tuli muutaman päivän kuluttua. He ehtivät menettää toivonsa, että näkisivät rakkaita 
tavaroitaan. Tällä kertaa he tilasivat muuttoauton Polarexpresseniltä.   
 
Melkein tyhjässä asunnossa Annki sanoo Jessicalle sähkötupakka suupielessä väpättäen: ”Du, vie tuo 
rikkinäinen pyykkikoppa roskahakaan!” Tytär ottaa pyykkikopan kainaloonsa ja suo äidilleen 
veitikkaisen hymyn ja lähtee kantamaan rikkinäistä punaista pyykkikoppaa ulos. Roskahaan sijasta 
hän viekin kopan muuttoauton uumeniin. Tämä on tyypillistä Jessicaa; aina tekee oman pään mukaan. 
tällä kertaa siitä ei seuraa ikävyyksiä.  
 
Kun kaikki tavarat ovat muuttoautossa ja avainkortit palautettu talonmies Färjalle, niin silloin alkaa 
muuttomatka kohti Pohjois-Skånea.  
 
Matkalla he pysähtyvät Karlseurossa, kun tämä entinen Karlskrona sattui reitin varrelle. Kaupungin 
uusi keskusta on tätä nykyään pohjoisempana, lähellä ohikulkutietä.  
 
Täällä he tekevät elintarviketäydennystä piskuisessa ICA Choice Leossa. Makkaratiskin luona Jessie 
ottaa hetken mielijohteesta käteensä suuren makkarapötkön ja koskettaa sillä etuhammastaan. 
Makkaran pinta tuntuu mukavalta karheaa hammasta vasten. Äiti huomaa, että tyttö pitää makkaraa 
suussa, niinpä hän tempaisee makkaran ja laittaa sen ostoskoriin ja tuhahtaa: ”Helvete jäntan, ei 
kaupan makkaraa saa pitää suussa!” ja vilkaisi katonrajassa pyörivää puoliympyrän muotoista 
valvontakameraa. Pakkohan makkara on ostaa, ajatteli Annki. Myöhemmin autossa hän maisteli 
makkaraa ja ihastui siihen, ei yhtään hassumpaa. Kerrankin tyttären tempauksesta oli hyötyä, ajatteli 
hän. Myös Jessica itsekin piti kovasti makkarasta, jota he alkoivat kutsua etuhammasmakkaraksi. 
Oikealta nimeltä makkara on SH Blå - Stockholms Handlarna.  
 
Keskenään perhe puhuu Jämtlandin murteella ja joskus myös toisille ihmisille, kun murre on 
selkänahassa kiinni. Ei murretta vaihdeta kuin sukkia, kuten Annki ja Anders tapaavat sanoa.  
 
Parin tunnin kuluttua he saapuvat Kristianstadiin. Kerrostalolähiö Roma, jonne he muuttavat sijaitsee 
kaupungin eteläpuolella. Uusi koti on kuusikerroksisen talon ylimmäisessä kerroksessa, 
talonpäädyssä. Ainoa päätyikkuna on kylpyhuoneessa ja sekin korkealla niin, että saa olla tikapuut, 
jotta voisi siitä katsoa ulos, ellei satu olemaan koripallonpelaaja.  
 
Muuttoauto peruuttaa rapun edustalle. Talon julkisivulla on piskuinen leikkikenttä, jonka takana on 
Bladängsvägen, joka haarautuu takimmaisiin kerrostaloihin.  
Anders pysäköi vaaleansininen Roll De Luxen suurelle pysäköintialueelle, joka on Bladängsvägenin 
toisella puolella. Pysäköintialueen takana on huoltoasema.  
 
Annki menee muuttoauton uumeniin, niin silloin huomaa tutun punaisen risaisen pyykkikopan.  
Otsaan tulee pystysuorassa olevat vihan rypyt ja tuhahtaa itse mielessään: ”Lähetä lapsi asialle…” 
Hän tempaisee pyykkikopan ja kiikuttaa sen lähimpään roskahakaan, joka on tehty vihreistä laudoista. 
Paperinkeräyspönttö on väärinpäin; isompi luukku takana ja pienempi käytävälle päin. Hän kääntää 
lehtiroskista, jotta isompi luukku tulee eteen. Silloin hän huomaa, että toisen kerroksen ikkuna avautuu 
ja sieltä joku vanha muori huudahtaa karhealla Skånen murteella, että pöntön pitää olla toisin päin ja 
kiroilee kuin naiset pyykillä. Annki puistelee päätään ja vilauttaa keskisormea. Muori rivakasti sulkee 
ikkunan, hyvä kun ei mennyt rikki.  
Rappukäytävän alatasanteen nimitaulusta Annki katsoo rapun asukkaat. Toisessa kerroksessa asuu 
joku Birgitta Rasmussen. Annki puistelee päätään ja katsoo muut nimet. Suurin osa näyttää olevan 
assyrialaisia. Ylimpänä lukee heidän nimensä; A. Stenig. Annki hymähtää, että hyvä kun hänen ja 
ukon etunimet alkavat samalla kirjaimella niin, että tuo voi tarkoittaa molempia. Sitten hänelle muistui 
mieleen Hallonbon aikainen rakastaja Bengt.  



 

Jos olisin mennyt naimisiin hänen kanssansa, niin nimi kirjaimet olisivat AS eli perse englanniksi, 
naurahti Annki. Juuri silloin Anders tuli rappuun ja kysyi kummissaan: ”Nå, mikäs naurattaa?”, johon 
Annki: ”Haha, utelias tuutti katsoo ulos!” ja itse mielessään hokee; loppu, loppu, jotta huippusalaisuus 
poistuisi mielestä. 
 
Huoltamoa vastapäätä on rugbykenttä sekä punatiilinen Romaskolan, jonka julkisivulla on 
seinälipputanko, jossa liehuu jatkuvasti Skånen lippu. Lipun alapuolella on koulun ja kaupunginosan 
kirjasto. Koulun ohitse menee alueen läpikulkutie, Joakim Ankas väg.  
 
Stenigien alapuolella viidennessä kerroksessa, asuu assyrialainen Radonin perhe, jonka luota kuuluu 
jatkuvasti assyrialaista iskelmää.  
 
Kun Stenigit olivat saaneet kaikki tavarat ja asiat järjestykseen, niin silloin Jessica meni isän kanssa 
ilmoittautumaan tien toisella puolella olevaan kouluun. Tämä osoittautui vääräksi opinahjoksi, sillä 
täällä on vain yläaste ja Jessie on vasta kolmannella luokalla. Hänet opastettiin Rågångskolaniin, joka 
sijaitsee alueen takimmaisena mäenharjanteen perällä, ihan kävelymatka, sanoi Romaskolanin 
reseptionisti Bisse Wallander. Anders pohti itse mielessään, että missä kummassa on kuullut tuon 
sukunimen. Varmasti jossain tv-ohjelmassa, ajatteli hän. Hänellä oli kielenpäällä kysyä, muttei 
kehdannut alkaa utelemaan, kun pentu oli läsnä. Anders pohti myös, että onko Roman koulun 
reseptionisti nainen vai mies. Siitä ei kyllä Erikikään ottaisi selvää, ajatteli Anders.  
 
Jessica isän kanssa meni parakkimaiseen rakennukseen mäen harjalla, joka on vuorattu keltaisilla 
legomaisilla metallikuutioilla, jotka kauempaa katsottuna muistuttaa tiiliskiviltä. Andersin oli pakko 
koskettaa rakennuksen seinää, että onko tiiliskiviä vai metallikuutioita. Kyllä seinä tuntuu olevan 
metallinen. Kuutioiden välissä on rappaustiiviste.  
 
Koulun kansliasta heidät opastettiin Bertil Järnbergin luokkaan, jonne pääsee rakennuksen 
pituussuunnassa kulkevan leveän keskikäytävän kautta. Ulkokauttakin pääsee mutta siellä ei ole 
ovikelloa eikä oveen koputukset kuuluisi luokkahuoneeseen, kun välissä on pienoinen eteinen.  
 
Bertilillä on vaalea pystyyn muotoiltu piikkimäinen kampaus ja kapeat laihat kasvot.  
Luokassa on menneillään ympäristöoppia ja keskustellaan kuukausista ja vuodenajoista. 
Jessica ohjattiin takimmaiseen pulpettiin, keskirivissä, ja se tarkoittaa sitä, että hän on 
luokkakavereista pisin. Isä istui tyttären vieressä, jotta tämä tottuisi uuteen opiskeluympäristöön. 
Luokkahuoneen vasemmalla puolella on punaisia lokerikoita, joissa näkyy elektronisia lukulaitteita. 
Lokerikkoseinämän takana ovat oppilasnaulakot sekä ulko-ovi suoraan koulun takapihalle, joka on 
pientä luonnontilassa olevaa metsikköä vasten. Mikä parasta; luokka on Jämtlandin kielinen.  
 
Lähes päivittäin kouluun mennessä samaa luokkaa käyvä Minette Klarström tapaa töniä ja potkia 
Jessicaa niin, että tältä on lähellä päästä itku mutta ihmeen kaupalla onnistuu hyvin pidättämään itkun. 
Joskus hän näyttelee itkevänsä, jotta kiusaaja jättäisi hänet rauhaan ja se yleensä tehoaa. Hän on 
tietoinen itkupillin maineesta mutta muutakaan vaihtoehtoa ei ole, sillä Jessie ei halua lyödä ketään. 
Töniminen tapahtuu ainoastaan jyrkässä mäenrinteessä. Talvisin mäenrinne toimii pulkkamäkenä. Nyt 
on aivan liian vähän lunta pulkkailuun mutta pikku pennut ovat jyränneet rinteen hyvin liukkaasti. 
Onneksi Minette ei töni Jessicaa liukkaammissa kohti.  
Minette asuu talossa, joka on heti mäenrinteen alapuolella niin, että loppumatkan Jessie saa olla 
rauhassa.  
 
Eräänä Mars päivänä englannin tunnin alussa, kun oppilaat olivat odottamassa pedagogia tilapäisessä 
keskikäytävällä olevassa luokkahuoneessa, joka on muodostettu suurista kaapeista, niin silloin Minette 
oli taas sillä tuulella, että hänen oli aivan pakko saada jotain ärsyttää. Tällä kertaa uhriksi sattui 
Jessica, jolle hän sanoi vittumainen ilme kasvoillaan: "Kuule Jessie vai mikä bessie sinä nyt oletkaan, 
just sillä paikalla, jossa nyt istut, on aikaisemmin ollut inhottava rupikonna, jolta ruvet irtoilivat ja nyt 
sinä onneton istut rupien päällä!" Jessica katsahti ympärilleen ja tuolin alle. Ei näkynyt rupia, niinpä 
hän päätti antaa kiusaajan sanat mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Kiusaajaa alkoi 
vituttaa, kun enää vittuilukaan ei tehoa ja alkoi haukkua Jessicaa lättynaamaksi ja läskipääksi. Jessie 
vaan istui hiljaa ja antoi kiusaajan räkyttää. Samassa miespedagogi Yngve Gefle käveli käytävällä ja 
kuuli haukkumasanat ja kurkisti rullasermin takaa ja kysyi möreällä pornoäänellään: "Kuka on läskipää 
ja missä se semmoinen luuraa?" Minette osoitti Jessicaa, jolloin Yngve käsitti väärin ja komensi 
Jessican koulunkansliaan. 



 

Jessie ei yhtään käsittänyt mistä oli kysymys. Häntä syytetään jostain, jota ei ole tehnyt tai sanonut. 
Yngve kertoi luokanvalvoja Bertilille, että Jessica on ollut ilkeä. Jessica yritti selittää, ettei tehnyt ja 
sanonut mitään mutta pedagogit eivät kuunnelleet häntä. Ehkä pedagogit eivät saaneet selvää 
Jessican änkyttävästä ja hakkaavasta puheäänestä. Joskus hän kutsuu omaa änkytystään 
kakatukseksi.  
 
Bertil soitti Jessican kotiin, että tytär on ollut tuhma. Hän kertoi myös, ettei tämä tiedä syytä moiseen. 
Jessica istui pedagoginsa vieressä ja oli aivan äimän käkenä. Hänestä tuntui painajaismaiselta ja 
kaipasi takaisin Kalmariin, kun siellä oli kiltimpiä pedagogeja sekä luokkakavereita.  
Hän tunsi vahvaa inhoa mustapartaista ukkoa kohtaan ja ajatteli, että nyt olisi laserleikkurille hommia. 
Jessica joutui jälki-istuntoon, vaikkei ole tehnyt mitään väärää. Pedagogit eivät suostuneet 
kuuntelemaan häntä. Jessica ei ollut yksin jälki-istunnossa. Mukana oli muun muassa Minette sekä 
muutama muu luokkakaveri. Bertil ei ollut läsnä vaan arestivahtina oli joku tiukkailmeinen, 
ruipelomainen ukkeli. Minette koko ajan leikki matkapuhelimellaan ja kasvoilla oli vittumainen ilme. 
Jessica sai lähteä kotiin muutamaa minuuttia aikaisemmin, jolloin hän kuiskasi arestivahdille, että 
tämä päästäisi Minetten muutamaa minuuttia myöhemmin, jotta saisi etumatkan. 
Ukkeli lupasi tehdä niin mutta heti kun Jessica oli kääntynyt nurkan taakse, niin silloin hän huomasi 
kauhukseen, että samperin pedagogi oli pettänyt lupauksensa ja päästänyt kiusaajan heti perään. 
Minette lähestyi Jessicaa vittumainen ilme kasvoillaan ja sitten pukkasi hänet kumoon ja nauraa 
räkätti. Minetten seurassa oli kirppumaisen laiha Tove Blacksen, joka yritti toppuutella kaveriaan mutta 
turhaan, sillä Minette ei kuunnellut häntä ja jatkoi Jessican tönimistä. Tönimisen ja potkimisen takia 
Jessica pysytteli rinteen sivussa, kun kyseinen kohta ei ollut jyrätty liukkaaksi.  
 
Mäen ylätasanteella, aivan mäenreunalla, on keltainen parakkimainen leikkikoulu Romahöjden. 
Leikkikoulussa ei ole toimintaa rajun tulipalon jäljiltä. Ilmeisesti syrjäytyneiden ilmastopakolaisnuorison 
sytyttämä, jotta saisivat huomiota.  
Nyt sen pihalla on vanhoja pesualtaita, vessanpyttyjä sekä puoliksi sulaneita palvelimia.  
 
Mäenrinteen alapuolelle päästyään Minette juoksi suoraan kotirappuunsa. Jessica huokasi 
helpotuksesta ja lähti talsimaan kohti kotitaloa. 
Näköjään kiusaajalle kiusaaminen on eräänlaista hupia, jotta kotimatka sujuisi rattoisammin, ajatteli 
Jessica. Monesti hän on ajatellut ottaa kouluun laserleikkurin, jotta saisi olla rauhassa, muttei 
kuitenkaan halua ketään satuttaa, ei edes kiusaajaa. Tällä hetkellä hän saattaisi muotoilla Yngven ja 
Minetten pärstät uuteen uskoon.  
 
Kotiin päästyään hän huomasi, ettei ketään ollut kotona. Äiti oli hakemassa pikkusiskoa 
lastentarhasta, jota kutsutaan lastenparkiksi, jonne viedään pikkulapset vanhempien vuoronvaihdon 
ajaksi parkkiin. Lastenparkki on Saltdungen kerrostalolähiössä, joka on lähinnä Tapper-VGM 
teollisuuslaitoksia. 
 
Jessica istahti pyöreän keittiönpöydän ääreen. Äiti oli ostanut hänelle uuden piirustuslaitteen koska 
entisen näyttöruutu oli naarmuuntunut ja lohkeillut, kun tässä kerran piirustuslaite oli tipahtanut lasisen 
henkilövaa’an päälle. Vaa’alle ei käynyt kuinkaan, kun on niin kutsuttua gorillalasia.  
 
Uuden piirustuslaitteen pakkauksen päällä on olympiamaskotin kuva sekä teksti; Moscow Olymbic 
Games 2980. Parhaillaan ovat menossa talviolympialaiset. Maskottina on valtava nalle, samanlainen 
kuin vuonna 1980. Tällä kertaa mukana on myös USA. Venäjä on tätä nykyään maailman 
kehittyneimpiä valtioita. USA on jäämässä kehityksestä jälkeen. Moni syyttää tästä muinaista Donald 
Trumpia, kun tällä oli paljon kummallisia ideoita. Sitten pikkuhiljaa USA alkoi pudota puusta eikä siinä 
nähty sikaa eikä näkkiä, kuten muuan minnesotalainen punkräppäri tapaa räpätä.  
 
Jotkut Amerikan osavaltiot ovat alkaneet vaatia itsenäisyyttä. Texas äänekkäämmin vaatii eroa 
liittovaltiosta koska he haluaisivat itse pitää rahansa ja öljynsä. Havaiji on jo irrottautunut liittovaltiosta 
ja sillä menee hyvin, kiitos turismin.  
 
Jessicaa säälittää, kun äiti passaa häntä ja hän itse on ollut jälki-istunnossa. Hän ei käsitä, että miksi 
oli ollut jälkkärissä. Oliko hän tuhma? Ehkä, kun pedagogi niin väittää, fundeeraa Jessica. Hän ottaa 
keittiönlaatikosta laserleikkurin ja menee leikkihuoneeseen, jossa iskee pehmojänistä ja kuvittelee sen 
olevan Minette. Sitten hän iskee toisen kerran ja kuvittelee jäniksen olevan Yngve.  
 



 

Tämä antaa pientä mielihyvää ja lohtua. Oikeasti hän ei halua satuttaa ketään. Jänikseen tuli kaksi 
laserin polttamaa reikää, joista pursui valkoinen pumpulitäyte. Sitten hän vie laserleikkurin takaisin 
keittiönlaatikkoon. Koodilukko, jonka isä oli pöllinyt töistä, jäi Tvåstadiin, Hullsjövägenille, ajatteli 
Jessica. Hänelle on alkanut valjeta uusien jännittävien reijereiden alkuperä. Työpaikaltahan ne ovat 
lähtöisin, vaikka vanhemmat väittävät käyneensä Motonetin alennusmyynnissä. Jessica itse ei viitsi 
pölliä mitään koulusta, kun pelkää kotona selkäsaunaa. Isä ja äiti eivät katsoisi suopeasti, jos tytär 
rupeaisi näpistelijäksi.   
 
Koodilukkoa olisi ollut vaikea irrottaa eikä sille enää olisi käyttöä, kun lapset alkavat olla sen verran 
isoja ja järkeviä, siis järkeviä lainausmerkeissä. Vuokra-asuntojen keittiön kaappeihin olisi vaikea 
asentaa koodilukkoja ilman, että jäisi pahoja jälkiä.  
 
Maskottijänis on arpajaisvoitto Gothenburgin Kanonbackenin huvipuistosta. Huvipuisto sijaitsee 
Hisingenin kaupunginosassa. Kaupungin vanhin huvipuisto Liseberg on yhä olemassa ja siitä on tehty 
keskuspuisto, jonne on vapaapääsy mutta Kanonbackenin huvipuistoon on pääsymaksu. 
 
Kun kevätaurinko alkoi lämmittää, niin Jessicaan iski hamsterivillitys. Hän alkoi säästää viikkorahoja 
kultahamsteriin. Kadulta hän löysi vanhan ruosteisen lintuhäkin, jota alkoi parvekkeella viilata. 
Äiti suosittelee tyttärelleen viihderobottia, kun sen hoito olisi helpompaa. Tytär on saanut päähänsä, 
että haluaa hamsterin, oikean lemmikkieläimen eikä mitään konetta.  
 
Keväällä Anders ja Annki ostivat omakotitalon lähistöltä. Muutto pitkittyi byrokratian takia ja tyttärelle 
kertyi hamsterirahat tuplasti. Annki ei pidä hamstereista koska hänestä ne ovat yhtä kuin rottia ja 
ehdotti jos tyttö ostaisi sen sijaan kanin nyt kun rahat sellaiseen riittäisivät.  
Jessica innostui kanista. Rikkinäinen pehmojänis vaikuttaa veikeältä ja kenties elävä sellainen olisi 
vieläkin veikeämpi, ajatteli Jessie. Tietenkään Hän ei purkaisi kiukkuaan elävään eläimeen. Hän ei 
myöskään ole kertonut vanhemmilleen, että oli laserleikkurilla hakannut pehmojänistä. Äiti olettaa 
jäniksen reiät johtuvan rajuista leikeistä ja pohtii, jos heittäisi sen roskiin, kun jatkuvasti lattioilla on 
purua.  
 
Heti kun he ovat muuttaneet omakotitaloon, niin silloin Jessica saa käydä ostamassa kanin. Kevään 
aikana hän on lukemattomia kertoja käynyt Roma Zoossa tutustumassa vemmelsääriin. Siellä olisi 
myös hamstereita mutta sellaista hän ei saa ostaa, sen kieltää äiti. 
 
Koulun jälkeen Jessica istuu parvekkeella viilaten häkkiään. Eräänä kevätpäivänä hän kuulee 
alakerran parvekkeelta outoa säkätystä vieraalla kielellä. Hän kurkistaa parvekkeen kaiteen yli 
nähdäkseen, että mitä siellä touhutaan. Hän näkee alapuolella punatukkaisen naisen. Hetken 
mielijohteesta hän sylkäisee suoraan naisen päälaelle, jolloin nainen rivakasti kääntää päänsä 
ylöspäin nähdäkseen mistä märkä klimppi tuli. Jessica perääntyy ja hipsii hissukseen 
leikkihuoneeseen, jonka jakaa siskonsa kanssa.  
 
Janina on äidin kanssa keittiössä ruuanlaitto puuhissa. Ruuaksi tulee lihamureketta lohkoperunoiden 
kera. Jessicaa ei ruuanlaitto kiinnosta vaan mieluummin istuu valmiiksi katettuun pöytään. Tänään olisi 
ollut hyvä, jos viilaamisen sijasta olisi auttanut kokkauksessa.  
 
Hetkisen kuluttua ovikello soi. Janina menee avaamaan, kun olettaa sen olevan leikkikaveri. Oven 
takana olikin hyvin kiukkuinen maahanmuuttajanainen, joka luonnollisesti oletti oven avaajan 
sylkäisseen hänen päällensä. Onneksi Janinalla on hyvä alibi; on ollut koko ajan keittiössä äidin 
kanssa. Nainen pälpätti huonolla Skandinavialla ja osittain vieläkin huonolla Skånellaan, että saa olla 
viimeinen kerta, kun hänen päällensä syljetään ja alkoi äidinkielellään säkättää jotain kalifaatista ja 
Talipan-Isisistä. Annki menee ovelle ja kysyy Skandinavian kirjakielellä: ”Mistä mahtaa olla kysymys?”, 
jolloin nainen huonolla Skandinavialla toistaa, että saa olla viimeinen kerta, kun hänen päällensä 
syljetään. Annki pahoittelee tapahtunutta ja lupaa puhua lapsilleen. Nainen nyökkää ja poistuu ovelta. 
Hän menee rappusia pitkin kerroksen alas, kun näin pääsee kotiinsa hissiä nopeammin.  
Naisen mentyä Annki menee ilmi vihaisena leikkihuoneeseen nuhtelemaan Jessicaa:  
"Helvete jäntan! Mitä taas olet mennyt tekemään? Se saa olla viimeinen kerta, kun syljet ihmisten 
päälle!" Jessica alkoi itkeä. Itku tarkoittaa, että hän katuu päähänpistoaan. Samalla kun tyttö itki, niin 
äiti jatkoi: "Kiitä onneasi, ettei isä ole kotona... varmasti olisi tullut tupen rapinat!"  
Hän lisäsi, että ehkä ensi kerralla saattaa vihaiset rättipäät tulla jammailemaan. 



 

 
Yöllä kun Anders oli tullut kotiin, niin silloin Annki kertoi tavalliseen tapaansa illan tapahtumista.  
Kun hän oli maininnut sylkemisjutusta, niin silloin Anders raivostui: "Fitta, jos minä olisin ollut kotona, 
niin silloin tyttö olisi saanut mennä alakertaan pyytämään anteeksi sekä pesemään akan puseron!" 
Aamulla hän oli jo rauhoittunut eikä enää ajatellut tapahtunutta. Andersilla ja Annkilla on vahvoja 
ennakkoluuloja maahanmuuttajista. Eniten Anders inhoaa romaneja ja tapaa usein kotioloissa vitsailla, 
että hän inhoaa rasismia ja romaneja.  
 
Jämtlandissa on paljon romanivähemmistöä. Aina joukkoon mahtuu epärehellisiäkin, jotka likaavat 
rehellisten heimolaisten maineen.  
 
Romanivihan Anders on perinyt vanhemmiltaan. Hän ei kuitenkaan voisi ajatellakaan satuttaa ketään, 
sillä hän ei kuitenkaan ole mikään uusnatsi, vaikka kiihtyneenä saattaa uhota, että Arthur Hilanderilla 
jäi hommat kesken. Arthur Hilander oli julma meksikolainen diktaattori, jopa hullumpi kuin Hitler. Myös 
Hilander kuului äärioikeistoon ja kopioi Adolfin julmuuksia, joita sitten pisti pahemmaksi.  
 
Eräänä Maj viikonloppuna Kjell ja Greta tulivat kylään, kun eivät aiemmin olleet käyneet 
Kristianstadissa ja nyt siihen oli hyvä syy. Sinä iltana Anders ja Kjelle nauttivat runsaasti viinejä niin, 
että loppuillasta he olivat ympärikännissä. He yrjösivät alas parvekkeelta. Oksennusta valui alakerran 
parvekkeenkaiteelle.  
Annkia alkoi hirvittää, jos alakerran akka tulisi valittamaan. Onneksi näin ei tapahtunut. Ilmeisesti 
assyrialaiset huomasivat, että tällä kertaa asialla oli aikuiset humaltuneet miehet, joilla voi olla 
rasistisia ja väkivaltaisia taipumuksia. Kyllä niinkin voisi sanoa, sillä Kjelle on humalassa riidanhaluinen 
ja voi innostua, jos maahanmuuttaja tulisi valittamaan.  
 
Seuraavana päivänä serkukset leikkivät ulkona. Ensin he ajoivat hissillä edes takaisin, kunnes Annki 
kielsi moiset puuhat ja komensi ulos. Talon takana on hyvä leikkikenttä.  
 
Talopitkon välistä menee Utrikesgatan, lyhyt katupätkä takimmaisiin taloihin. Utrikesgatanin varrella on 
samanlaisia ja samanäköisiä kuusikerroksisia taloja kuin Bladängsvägenillä. Ei kovin viihtyisän 
näköisiä mutta jossahan on pystyttävä työläisväestön asua.  
 
Utrikesgatanin poikki menee kaapelityömaakuoppa. Parhaillaan ollaan uusimassa valokuitukaapeleita. 
Kuopan yli on laitettu ajosilta. 
Minette meni sillan alle ja työnsi kepin reiästä. Juuri silloin sillalla käveli naisia, jotka katsoivat 
ihmeissään, kun keppi nousee reiästä. Naiset nauroivat keskenään vahvalla Skånen murteella:  
"Titta Ellie, ihan kuin ukkojen mulkku nousee pillusta!" johon toinen: "Jösses! Taitaa olla pennut 
asialla!" ja katsoivat Jessicaa, joka sattui seisomaan lähinnä. Häntä nauratti makeasti naisten ilme 
sekä skoonelaiset kommentit.  
 
Silloin tällöin Jessican luokkakaveri, Birgit Sahlin tulee kylään leikkimään. Useimmiten he katsovat 
filmauksia Stenig Playstä, kun Jessie ei osaa olla luonnollinen koulukavereiden kanssa. Filmien 
katselu onnistuu, kun silloin ei tarvitse olla aloitteellinen.  
Birgitistä oli kiva nähdä, että millaista on Tvåstadissa ja Kalmarissa. Kalmarissa ei ehditty paljoakaan 
filmata, kun siellä asuttiin vain puolivuotta. Kalmarissa Stenigit filmasivat muun muassa eräällä 
leikkikentällä, joka on vanhassa kaupungissa. Toinen filmaus on Jessican kymmenvuotissynttäreiltä, 
jolloin Jämtlandin mummo oli kylässä. Lisbeth tuli rohkeasti huippunopealla luotijunalla. Synttärifilmillä 
päivänsankari spontaanisti halaa isäänsä. Hänellä ei ole tapana halailla, kun muutenkaan perheessä 
ei harrasteta syleilyä. Kolmas filmaus on jouluaatolta, jossa Janina istuu joulupukin polvella eikä osaa 
aavistaakaan, että pukkihan on isän pomo.  
 
Jessica alkaa pikkuhiljaa kiinnostua suvun videosivustosta ja ylpeänä sitä esittelee Birgitille. Muuta 
tekemistä Jessican on vaikea keksiä, kun ei ole kovin sosiaalinen.  
 
Liikunnasta hän ei vieläkään pidä. Tässä koulussa vieläkin vähemmän, sillä myös pukuhuoneessa 
Minette kiusaa. Hän muun muassa pitelee suihkuhuoneenovea ulkopuolelta kiinni. Tämä on erityisen 
kiusallista läskirumbasta kärsivälle tytölle. Kiusaaminen pukuhuoneessa johti siihen, että Jessie jätti 
suihkussa käynnin väliin ja salamana vaihtaa vaatteet. Totta kai liikuntatunnin jälkeen hiki haisee mutta 
muutakaan vaihtoehtoa hänellä ei ole.  



 

Henkilöstöhuoneen ovi on koulurakennuksen poikittaiskäytävän varrella, jossa on myös ruokala, 
ryhmähuoneita, logopedin sekä kouluterveydenhoitajan vastaanotto. 
Punaiseksi maalatun henkilöstöhuoneenoven takana on pieni eteinen. Lähinnä ovea on puisia 
postilokeroita. Muutama vuosi sitten Jessie olisi hiippaillut sisälle ja availlut postilokerot mutta nyt hän 
on sen verran järkiintynyt, ettei sellaiseen sorru mutta kyllä hän vielä silloin tällöin tekee outoja.  
Nyt hän tapaa seistä henkilöstöhuoneen oven takana ja ovenraosta katsoo pedagogien puuhia, kun 
ikkunasta ei ilkeä katsoa sisään.  
 
Jessica saa tukiopetusta matematiikassa. Matematiikka on kuin tervan juontia. Kalmarin koulussa hän 
oli hyvää vauhtia oppimassa kertotaulun mutta täällä Kristianstadissa kiinnostus alkoi lopahtaa, kun 
pedagogit antoivat hänelle liian helppoja laskutehtäviä. Tietenkin kymmenenvuotias napero on 
mielissään, kun pääsee helpommalla. 
 
Jessica saa puheopetusta pahan änkytyksen takia. Kun hän oikein innostuu selittämään, niin helposti 
takeltelee sanoissaan ja alkaa käkättää. Tämä tekee puheesta epäselvän.  
Logopedillä hän saa hassutella lyhytkasvuisen ja tasapaksun miespuolisen logopedin kanssa. He 
tekevät hassuja haastatteluja puhetietokoneella, jonka oppilas saa kuunnella, jotta itse kuulisi kuinka 
epäselvältä kuulostaa hänen puheäänensä. Logopedi antaa hänen kuunnella muiden oppilaidensa 
ääntä, jotta voisi verrata omaan.  
Yksi äänistä muistuttaa melkoisesti hänen omaansa mutta on hitusen kimeämpi. Aluksi hän luuli, että 
äänitys olisi hänen omansa, kunnes hiffasi, ettei kimitä tuolla lailla. Puhetietokoneen näyttöruudulta 
näkyi kimittävän tytön kuva. Jessica hätkähti, kun näki kuvan, kun se muistuttaa melkoisesti häntä 
itseään. Kun katsoo oikein tarkasti, niin kimittävällä tytöllä on hieman punertava tukka, kun taas 
Jessicalla oljenvaalea. Kuvan perusteella Jessie hieman kiintyi kuvan tyttöön ja useita kertoja kuunteli 
korvat höröllä tämän kimitystä. Hän tunsi outoja tuntemuksia, ihan kuin kimittäjä olisi osa häntä 
itseään. Logopedi ei suostunut kertomaan kimittäjän nimeä. Hän vetosi vaitiolovelvollisuuteen.  
 
Eräänä kevätpäivänä välitunnilla Jessica huomasi kimittävän punapään seisomassa 
henkilöstöhuoneen ikkunan takana katsoen sisään. Jessica meni rohkeasti tytön luokse tervehtimään 
mutta samassa tyttö pinkaisi nurkan taakse huutaen tanskaksi: "Huu bjørn kommer!”. Jessica juoksi 
perään ja sanoi Jämtlandin murteella, kun ei osaa tanskaa: ”En ole karhu!”, jolloin tyttö juoksi toisen 
paniikissa toisen nurkan taakse. Jessica ei kehdannut jahdata tyttöressua monestakin syystä. 
Ensinnäkin juoksu tahtoo aiheuttaa kylmänhikeä ja sitten maitohapot pukkaavat päälle. Muutaman 
kerran hän on koulunpäädyssä kyykistynyt huilaamaan, kun heikkous yllättää. Tästä hän ei sano 
kenellekään, kun ei halua tehdä kärpäsestä härkästä. Pedagogit alkaisivat hössöttää niin, että vointi 
pahenisi.  
 
Eräänä sateisena kevätaamuna, kun oppilaat olivat odottamassa sisälle pääsyä, niin silloin Jessicalla 
oli vaaleanpunaiset elastiset kumisaappaat, joihin hän oli kirjoitellut vaikka mitä älynväläyksiä kuten 
laserleikkuri sisässä. Tietenkään saappaissa ei ollut laserleikkuria mutta jostain syystä hän oli saanut 
päähänsä kirjoittaa näin. Ehkä hänen mieleensä on iskostunut länsipohjan laserleikkurihörhöjen 
riehumiset joskus 2700- ja 2800-luvuilla, jolloin kannettavat laserleikkurit olivat uusinta uutta. 
Laserleikkurihörhöistä on tehty paljon elokuvia, kirjoja sekä huumorilauluja.  
 
Jessican luokkakaverit olivat polvillaan hänen edessänsä ja lukivat mitä blondi oli kirjoitellut 
saappaisiinsa. Kotiin mennessä hän pesi kirjoitukset vesilätäkössä, ettei äiti näkisi ja huolestuisi. 
Eräänä iltana, kun hän oli kirjoitellut sääriinsä hävyttömyyksiä, niin myöhemmin kylpysaavissa istuessa 
äiti huomasi tyttären sääret ja tuhahti: "Maakkalööst, jopas jotain, kun olet mennyt mulkuttamaan 
sääresi piloille!" Tämä huvitti Jessicaa ja alkoi nauraa kikattaa niin, että äidin otsa entisestään rypistyi. 
Onneksi sentään kynä oli ollut vesiliukoinen tussi, joka lähti helposti pois.  
 
Janina on pihalla tutustunut samanikäiseen Andreas Breivikiin. Heistä tuli hyvät kaverukset ja tapaavat 
päivittäin leikkiä.  
Poika on alkoholistien pentu eikä tämän vanhemmat välitä missä poika kulloinkin viilettää.  
Janina ja Andreas tulevat hyvin toimeen keskenään niin, että Anders alkoi leikillään kutsua tyttärensä 
leikkikaveria sulhaseksi.  
Andreas tapaa kutsua Jessicaa Nussikaksi, josta tämä ei oikein pidä. Jessie ei edes tiedä mitä sana 
nussi tarkoittaa, kun ei osaa sanaakaan suomea. Hän ei vielä osaa aavistaakaan kuinka paljon tulee 
kiinnostumaan kyseisestä sanasta ja sen tarkoituksesta.  
 



 

Andreas tapaa olla puolille öin Stenigeillä koska tämän vanhemmat ovat jossain ryyppäämässä ja 
sitten yönpikkutunteina palaavat kotiin hirveän humalassa. Joskus Andreaksen äiti on soittanut 
humalassa, että missä poika oikein viilettää, johon Annki tapaa vastata, että jossahan pojan on pakko 
oltava. Annkilla on käynyt mielessä, jos adoptoisi tämän puoliksi orvon poikarukan, muttei kehtaa 
puuttua toisten asioihin. Mikä hänen on kritisoidessa, kun itse on salanimen turvin adoptoinut oman 
poikansa, kuten Annki tapaa itse mielessään pohtia.   
 
Kesällä Stenigit pääsivät vihdoinkin muuttamaan omakotitaloon, joka sijaitsee Paradisvägen 
kolmessa, Roman toisessa päässä. Välissä on vain pieni luonnontilassa oleva metsikkö.  
Jessican ei tarvitse vaihtaa koulua. Hitusen verran koulumatka pitenee mutta kuitenkin ihan 
kävelymatka.  
 
Talon vanha puolisko on rakennettu 2900-luvun alussa ja uusi puolisko on rakennettu 2960-luvulla. 
Vanha puoli on vuorattu valkoisilla metallilevyillä ja uusi puoli on rakennettu Legoa muistuttavista 
metallikuutioista, samanlaisista kuin koulukin.  
Talo on hyvin kodikas ja lapsiperheelle jännittävä. Tytöt saivat ensimmäistä kertaa omat huoneet 
yläkerrasta, mutta heille oli tehtävä erillinen makuuhuone alakertaan kahdesta syystä; leikkihuoneet 
ovat sen verran pieniä ja matalia, ettei sängyt olisi mahtuneet harjakaton takia ja toiseksi Jessicalla on 
mörkökauhu koska hänen huoneestansa on suora pääsy varsinaiselle vintille. Ullakon ja hänen 
huoneensa välissä on vain kolmionmuotoinen liukuovi, joka aukaistaan napista painaen.  
Jessicalla on vilkas mielikuvitus ja kuvittelee vintillä piileskelevän hirveästi hirveitä mörköjä.  
Janina uskaltaisi nukkua omassa huoneessaan yläkerrassa mutta kun isosiskon mörkökauhun takia 
isä ja äiti tekivät alakertaan erillisen makuuhuoneen, niin hän päätti nukkua samassa huoneessa.  
 
Eräänä kesäpäivänä Jessica kävi isän kanssa ostamassa valkoisen kanin Roma Zoosta.  
Eläinkaupassa Anders sanoi vaaleatukkaiselle nuorelle naismyyjälle ja osoitti valkoista kania:  
"Me haluaisimme tuon valkoisen jäniksen!" myyjätär loukkaantuneella äänellä vastasi tanskaksi, jota 
yhä useammin kuulee Skånessa. Nykytanska luokitellaan murteeksi. "NÆ, det er ikke en hare, men en 
kanin!”  venyttäen viimeistä sanaa. Anders rykäisi ja korjasi Jämtlandin murteella: "Okei, juu, otetaan 
sitten se penis vai mikä hemmetin kani se onkaan, sillä en oikein osaa alkaa kiekumaan!" ja iski 
silmää myyjättärelle. Punastunut myyjätär kävi noutamassa kanin ja laittoi sen pahviseen 
kuljetuslaatikkoon. 
Jessica antoi rahat myyjälle ja otti laatikon kainaloonsa ja iloisesti poistui tästä pienestä eläinkaupasta, 
jossa haisi eläinten rehu. Myyjä laittoi rahat kassa-automaattiin. Tällaisissa pienissä kaupoissa myyjä 
laittaa rahat automaattiin, ellei asiakas maksaisi kortilla tai mobiililaitteilla.  
 
Kun tytär oli poistunut eläinkaupasta, niin silloin Anders sanoi: "Hej då, söötnuus!" myyjätär 
punastellen vastasi: "Kære også!" ja tunsi munasolun aktivoituvan, vaikka tämä miesasiakas oli 
moukkamaisesti kutsunut kania jänikseksi ja sitten sekoillut. Kieltämättä tämä mies vaikuttaa 
seksikkäältä, ajatteli Yonna Gahn, kun mies poistui eläinkaupasta. Missähän päin tämä asuu, ajatteli 
hän. Yonna on melkoinen vekkuli ja helposti alkaa pelleillä ja flirttailla maskuliinisten miesten kanssa. 
Hänellä on paljon sukulaisia ympäri Skandinaviaa. Osa asuu Själlannin saarella ja osa asuu 
Katrineholmin seudulla.  
Andersilla on naisiin vetoava kulmikas leuka sekä piikikäs parrassänki. Monesti vaimo on kehottanut 
miestään ajaa parran huolellisemmin koska usein partaa ajaessa ukko hössöttää jotain muuta niin, 
että ajatukset ovat muualla niin, että vahingossa ajaa pulisonkeja liian lyhyeksi. Lisäksi hän tapaa 
liikaa painaa partakoneella leukaansa vasten niin, että partakarvat taittuvat ihoa myöden eivätkä 
leikkaannu. Tämän vuoksi Annki tapaa kerran viikossa ajaa häneltä pulisongit sekä niskavillat. Tukan 
siistimisen jälkeen Annki puhaltaa irtonaiset hiukset pois, niin silloin ukko inisee, että henkikin. Tähän 
Annki tapaa puoliksi tuhahtaa: ”Hyvä kun on henki tai muuten nussimiset olisi nussittu!” 
 
Kaupan ulkopuolella Jessica kysyi isältä, että mitä tämä sanoi myyjälle, johon Anders änkytti:  
"Juu, sanoi vain, että se on hieno kani ja pyysin anteeksi, kun satuin kutsumaan sitä jänikseksi." 
Jessie oli niin innoissaan, ettei sen koommin ajatellut tapahtumia eläinkaupassa. Tuskin hän edes 
huomasi flirttailua, kun on kymmenvuotias.  
 
Jessica nimesi kaninsa Vildaksi, vaikka se on ihan kesy. Vildaa ei voitu laittaa hänen huoneeseensa 
koska se haisi ihan hirvittävältä eikä siellä oikein ollut paikkaakaan, kun pitkällä stereopöydällä 
stereoiden sijasta on nukkekotikaupunki minikokoisille nukeille. Mörköpelon takia Jessie ei uskaltaisi 
olla kanin kanssa huoneessaan, sillä kani ei ole mikään mörön syötti. 



 

 
Kun hän on yksin huoneessaan, niin helposti alkaa kuvitella ääniä ullakon puolelta ja pelkää, että 
milloin kolmionmuotoinen liukuovi alkaisi avautua.  
 
Myös Janinalla on nukkekotikaupunki, jonka on rakentanut lattialle, seinän viereen. Hän on isosiskoa 
parempi rakentamaan rakennuspalikoista taloja ja autoja. Jessica on niin saamaton, että äiti joutuu 
hänen puolestansa rakentaa. Tämän vuoksi hänellä ei ole sydäntä purkaa ja sitten rakentaa 
nukkekaupunkia uudelleen. 
 
Pikkusiskon huoneen nurkassa on kummallinen salalokero; irtoseinän takana on paperipussi, joka 
sisältää paksun paloköyden. Köysi on järkyttävän paksu, ainakin Jessican mielestä.  
 
Kanin pippurin muotoiset kakat pyörivät ympäriinsä niin, ettei vemmelsäärtä voinut sijoittaa asunnon 
puolelle. Lintuhäkki osoittautui liian pieneksi kanille, niinpä isä nikkaroi isomman häkin vanhasta 
leipälaatikosta, jonka kyljessä lukee; Kärringsöns bageri. Kyseessä on leipomo Pohjois-Jämtlandissa, 
joka on aikoja sitten lakkautettu. Laatikko on lähtöisin Ollen ja Boelin ruokakaupasta. Sitä on käytetty 
ahkerasti muutoissa.  
Laatikon suulle Anders laittoi vihreän itikkaverkon, ettei pitkäkorva loikkisi karkuun. Häkkilaatikko 
laitettiin kellariin vastapäätä talon keskustietokonetta, joka säätelee talon lämmitystä sekä iltaisin 
lukitsee ulko-ovet. Keskustietokoneet ovat tätä nykyään omakotitalojen vakiovarusteita.  
Uusimpien talojen keskustietokoneet sisältävät enemmän älytoimintoja mutta kyllä vanhojenkin talojen 
keskustietokoneet ovat tarpeeksi monimutkaisia eikä kaikkia toimintoja osata käyttää.  
Kaikkein vanhimmissa suojeltavissa taloissa on hyvin yksinkertaisia keskustietokoneita, jotka 
itseasiassa ovat tavallisia aataminaikaisia PC-koneita sekä Raspberry Pi minitietokoneita. Moni 
nykyihminen nauraa ihan persettään repien vanhoille koneille. Kivisten keskustietokone on melko uusi, 
joka on hankittu talon uuden puoliskon valmistuttua.  
 
Muutaman kerran kani jyrsi itikkaverkkoon reiän ja piiloutui keskustietokoneen taakse. Onneksi se 
löydettiin ajoissa, ettei vemmelsääri olisi ehtinyt jyrsiä johtoja. Silloin Vildasta olisi tullut pörröinen 
angorakani.  
 
Kerta Jessica on kymmenenvuotias, niin häkin siivoaminen ja kanin syöttäminen jäi äidin vastuulle. 
Muutaman kuukauden kuluttua Anders ja Annki päättivät luopua kanista, sillä välin, kun tytär on 
koulussa. Anders vei kanin verstaaseen ja sivalsi laserleikkurilla sen kurkun auki ja sitten Vilda muutti 
avarammille porkkana ja kaalimaille. 
Turkin Anders möi Kristianstadin kauppatorilla eräälle assyrialaismiehelle, joka maksoi siitä 500 euroa. 
Totta kai hän antoi rahat tyttärelle väittäen niiden olevan kanin myyntirahoja. Anders väitti tyttärelle, 
että kanin osti työkaveri Raymond. Sen niminen työkaveri on oikeasti olemassa, mutta tyttärellä ei ole 
yhteyksiä häneen. 
Kanin lihoista Annki valmisti sunnuntailounaaksi mehevän lihakeiton. Tyttärille tietenkin väitettiin sen 
olevan kanakeitto. Jessicasta keitto maistui erityisen hyvältä ja tietenkin isällä ja äidillä oli naurussa 
pitelemistä. Heistäkin kaninliha maistuu tosi hyvältä. Se ei edes lihota, kuten Annki vatuloi.  
Aluksi Jessie kaipasi kaniaan mutta vähitellen hän pääsi yli ja ymmärsi, että on paljon helpompi olla 
ilman kania. Perheellä on yhä viihderobotti. Se ajaa mainiosti lemmikin aseman ja juuri sen vuoksi 
viihderobotteja on olemassa, ettei eläimiä otettaisiin riesaksi. Terveestä ja nuoresta lemmikistä on 
suunnattomasti iloa ja seuraa mutta aina jossain välissä eläin sairastuu ja vanhenee, jolloin jossain 
välissä tulee surullinen luopumisen hetki. Viihderobotithan ovat koneita eli niihin ei samalla lailla kiinny 
mutta kyllä niidenkin rikkoutuminen aiheuttaa surua.  
 
Janina ei enää leiki Andreaksen kanssa, sillä tämän perhe muutti pois kaupungista. Syynä oli 
vanhempien maineen menetys. Kristianstadissa alkoi kiertää yhä ilkeämpiä huhuja Breivikin 
perheestä. Jotkut tonkivat historian tunkioilla ja sitten alkoivat levitellä perheen esi-isistä, josta löytyy 
hullu äärioikeistolainen joukkosurmaaja. Andreaksen vanhemmat ovat tietoisia suvun pimeästä 
puolesta ja yrittävät sen pimittää pojaltaan, ettei tämä järkyttyisi. Juuri sen vuoksi he päättivät muuttaa 
pois paikkakunnalta, ettei poika kuulisi tästä ikävästä totuudesta, jolle ei mahdeta mitään. Uudella 
paikkakunnalla vanhemmat hakeutuivat katkaisuhoitoon, sillä heidän maksatkin alkavat olla 
poksahtamaisillaan.  
 
 



 

Silloin tällöin Stenigin siskokset tapaavat leikkiä Paradisvägenin toisella puolella olevan koulunpihalla 
turistibussinkuljettajaa. He kuvittelevat, että heidän potkulautansa olisivat isoja turistibusseja. Jessie 
haaveilee turistibussinkuljettajan ammatista. 
 
Eräänä kesäpäivänä Jessica päätti rohkaista itseään ja tutkia talon vinttiä. Vintti on puoliksi talon 
uudessa puoliskossa. Takapihalla on lipputanko mutta lipusta ei ole tietoa. Jessica olettaa, että se olisi 
vintillä eristeiden seassa. Lippua etsiessään hän yritti vakuuttaa itselleen, ettei mörköjä ole 
olemassakaan.  
Kattotuolin nurkassa hän näki jonkin kummallisen kirkasta valoa säteilevän pyöreän materian. Hän 
ojensi kätensä sitä kohti, jolloin valomateria tarttui hetkeksi käteen. Hän kiljahti säikähtäneenä ja 
putosi pepulleen. Hän nousi ylös ja huomasi ullakon hieman muuttuneen; ikkunan vieressä on 
tummaksi lakattu piironki. Hän kurkisti piirongin leveisiin laatikoihin. Siellä ei ollut mitään.  
Sitten hän päätti mennä takaisin huoneeseensa mutta kolmionmuotoinen ovi oli muuttunut käsin 
avattavaksi, jonka asunnon puolella on nahkaremmi, josta se avataan ja suljetaan.  
Hän huomasi hämmästykseksi, että hänen huoneensakin oli muuttunut; nukkekaupungin tilalla on 
Legokaupunki. Oikealla puolella, vintinoven vieressä, on korkea vihreä kirjahylly, jossa on vain kolme 
täyteen töhrittyä kirjaa. Yksi niistä on lasten Biblia.  
Alakerran rappusten ja pikkusiskon huoneen välissä on seinään kiinnitetty pitkähkö pöytä. Hän 
kurkistaa pikkusiskon huoneeseen. Siellä ei ole ketään. Sekin näyttää täysin erilaiselta, erilaisia leluja 
lattialla. Jessica alkaa huolestua, kun ykskaks kaikki näkyy muuttuneen mutta huoneiden muoto ovat 
samoja tuttuja. Hän menee alakertaan. Rappusten alapuolella tamburiinikin on muuttunut 
yksinkertaiseksi. Yläkerran ja kellarin rappusten väliin on tullut vihreä pitkänmuotoinen pöytä, jonka 
päällä on ikivanha puhelin. Hän juoksee keittiöön. Mitä vittua, missä on äiti. Siellä on äidin ikäinen 
nainen, jolla on samanlainen ruskea kiharainen tukka, mutta äiti se ei ole, ajattelee Jessica. Nainen 
kysyy häneltä jotain oudolla kielellä. Jessica pudistaa päätään ja sitten kysyy: ”Missä on äiti?”, johon 
nainen huonolla Skandinavialla: ”Mammako? Minähän se olen.” Keittiökin näyttää oudolta mutta 
kuitenkin tutun muotoiselta. Missä on mikroaaltouuni, kysyy Jessica. Nainen pudistaa päätään. Sitten 
Jessica menee takaisin tamburiiniin ja kiinnittää huomionsa seinäpeiliin, joka on puhelinpöydän 
yläpuolella. Mitä vittua, miltä minä näytän, ajattelee Jessica. Miksi näytän pallotukkaiselta pojalta? Hän 
kokeillee käsillään kasvojaan. Hieman paksummat kasvot. Hän huudahtaa: ”Miltä minä näytän?”, 
jolloin nainen tulee tamburiinin: ”No, ihan Jorilta.”. Jessica ei ymmärrä naisen kieltä. Hän juoksee 
olohuoneeseen. Sielläkin kaikki näyttää erilaiselta. Kirjahylly, jossa rivissä outoja kirjoja ja keskellä 
ikivanha televisio. Vihreällä sohvalla makaa jotenkuten isän näköinen mies, jonka otsalla on 
samanlainen töyhtö, mutta isältä mies ei todellakaan näytä. Jessica kysyy: ”Missä olen?”, mies nousee 
ylös ja vastaa Skandinaviaan murtaen: ”Mitä, kotonahan sinä olet, oletko unohtanut kielen? Jessica ei 
käsitä yhtikäs mitään. Hän menee takaisin tamburiiniin ja katsoo peilistä. Yhä hän näyttää 
pallotukkaiselta pojalta. Ruskea pallomainen kampaus. Vaatteetkin näyttävät kummallisilta, ei yhtään 
metallia. Hän juoksee ulko-ovelle ja menee ulos. Nainen ja mies menevät perässä ja hokevat jotain 
oudolla kielellä. Jessica nousee etupihan betoniportaat. Mitä vittua, miksi Paradisvägen ja sen toisella 
puolen oleva Borsteskolan näyttävät erilaiselta? Koulurakennukset ovat muuttuneet parakkimaisiksi. 
Kauempana kukkulalla on keltainen vanha kivestä vuorattu rakennus. Hän juoksee kohti Joakim von 
Ankas tietä. Mies ja nainen tulevat portille katsomaan hänen peräänsä ja huhuilevat jotain oudolla 
kielellä, jossa kuuluu olevan paljon voimakkaita ärriä.  
Jessica pysähtyy Joakim von Ankas tien ja Paradisvägenin risteykseen ja katsoo tienviittoja. Mitä 
ihmettä! Tienviitoissa ei luekaan tuttuja nimiä. Hän hieroo silmiään; Enhörnavägen ja toisessa lukee 
Robert Anbergs väg. Missä minä olen, huudahtaa Jessica. Minne isä ja äiti ovat kadonneet? Häneltä 
pääsee itku. Mies ja nainen juoksevat hänen perässänsä ja alkavat lohduttaa. Kävellessä kohti taloa, 
jonka Jessica oletti olevansa kotitalo, hän kysyy mieheltä ja naiselta: ”Missä on pappa ja mamma?”, 
johon heistä mies vastaa tällä kertaa Skandinaviaksi: ”Minähän olen sinun pappasi… mikä sinun on?”. 
Jessica nyyhkyttää ja katsoo miestä: ”Etkä ole… miksi meillä on kummalliset kankaiset vaatteet?”, 
johon mies: ”Eikö vaatteet yleensä ole kankaisia?” Sisälle päästyään mies ja nainen saattavat 
Jessican makuuhuoneeseen, joka juuri ja juuri muistuttaa hänen, ja pikkusiskon makuuhuonetta mutta 
huonekalut ovat outoja. Mies kehottaa käydä pitkälleen. Jessica tekee käskettyä ja tämä tuntuu 
painajaismaiselta. Minne olen joutunut? Sitten huoneeseen tulee pikkusiskon ikäinen poika, jolla on 
vaalea peikkomainen kampaus.  
 
Jessica jää makaamaan sänkyynsä. Ei tämä ole minun sänkyni, ajattelee hän. Hänelle tuli mieleen, 
että mitä ihmettä siellä vintillä tapahtui ja muisti kirkkaan valonlähteen. Hän nousee ylös ja menee 
takaisin yläkertaan ja avaa kolmionmuotoisen oven nahkaremmillä. Mihin on kadonnut avausnappi, 
ajattelee hän ja samalla siirtyy ullakon puolelle.  



 

Sitten hän kääntyy takaisin ja menee alakertaan ja keittiöön. Hän katselee ympäriinsä. Seinällä näkyy 
olevan punainen seinäkalenteri, jossa on punaisten laivojen kuvia. Sehän on vanha tuttu Viking Line 
mutta miksi perinteisiä laivoja katamaraanien sijasta, ajattelee hän. Hän katsoo tarkemmin kalenteria. 
Mitä ihmettä; 1980 mutta kuukauden nimestä ei ymmärrä mitään. Siinä lukee jotain Hei… enempää 
hän ei jaksa tavata vieraskielistä sanaa. Ahaa, olenko joutunut vuoteen 1980 ja miksi, hän sanoo 
naiselle, joka touhuaa ikivanhan lieden ääressä. Nainen vastaa Skandinaviaa murtaen: ”Vad säger du, 
Jori?” Jessica ei käsitä yhtään, miksi nainen tuntuu kutsuvan minua Joriksi? Jessica vastaa: ”Heter jag 
inte Jessica?”, johon nainen naurahtaa jotain oudolla kielellä. Työpöydällä lojuu paperinen 
sanomalehti. Jessica katsoo siitä päiväyksen. Siinä lukee Skandinaviaksi; Den 6 juli 1980. ”Vad faan, 
missä olen?”. Nainen sanoo jotain oudolla kielellä ja tuntuu kutsuvan häntä Joriksi. Jessica katsoo 
tarkemmin lehteä. Siinähän lukee Södertälje lokaltidningen. Olenko Södertäljessä, sanoo Jessica 
ääneen, johon nainen: ”Ja, vi bor här.”. Jessica naurahtaa: ”Nähä, vi bor i Kristianstad.” ja juoksee 
takaisin yläkertaan ja vintille. Hän menee suorinta tietä kirkkaan valolähteen luokse ja ojentaa kätensä. 
Tälläkin kertaa kädet tarttuvat hetkeksi säteeseen ja sitten päästää irti niin, että lentää pyllylleen. Hän 
huomaa, että ullakko on palautunut ennalleen. Ruskea lipastokin on poissa. Hän poistuu vintiltä ja 
huomaa huoneessaan tutun nukkekaupungin. Hän katsoo oikealla puolella olevaa hyllyä. Vihreä 
kirjahyllykin on muuttunut ennalleen valkoiseksi, jossa on muutama satulukulaitekirja sekä yksi 
Biblialukulaite. Sitten hän kurkistaa viereiseen huoneeseen. Kaikki tutut pikkusiskon lelut lojuvat 
lattialla. Hän menee takaisin tamburiiniin, jossa vihreän puhelinpöydän tilalla on tuttu 
kommunikaatiolaite. Keittiössä on kuin onkin äiti. Jessica sanoo äidille: ”Mitä äsken tapahtui, kun 
jotenkin jouduin vuoden 1980 Södertäljeen mutta suureksi osaksi talo näytti samalta mutta henkilöt 
täysin eriä, jotka puhuivat kummaa kieltä ja kutsuivat minua Joriksi.  
Annki totesi: ”Ehkä nukahdit vintillä mörön syliin, Haha!”, johon Jessica: ”Haha eipä naurata yhtään… 
Ei mörköjä olekaan mutta siellä on kirkasvalon lähde… ehkä se heitti minut menneisyyteen ja täysin 
eri kaupunkiin… Käydään joku kesä Södertäljessä katsomassa, jos siellä olisi samanlainen talo!” 
Annki vastasi: ”Juu, ehkä voisimme mutta aikamatkailua ei ole olemassakaan… olet nähnyt unta… 
olet varmasti nukahtanut vintillä sitä lippua etsiessäsi.”. Jessica väitti vastaan: ”Minä kun en tapaa 
nukahtaa vintillä. Tule katsomaan kirkasta valonlähdettä!” Annki meni tyttärensä perässä vintille. 
Kolmionmuotoinen ovi oli yhä auki, jonka vieressä avausnappi. Nahkaremmistä ei ollut tietoakaan.  
Jessica johdatti äitinsä kattotuolin ja päätyseinän väliin, jossa oli hetki sitten kirkas valo mutta nyt siitä 
ei ollut jälkeäkään. Annki naurahti: ”Sinä olit nukahtanut… missä kohti nukuit?”, Jessica kiisti 
nukkuneensa. Ja meni takaisin alakertaan ja kurkisti olohuoneeseen. Siellä isä köllötti sohvalla. Tällä 
kertaa kyseessä oli aito isäukko, sanoi Jessica. Olohuoneen tuttu DVD-hyllykkökin oli ennallaan, jonka 
keskellä suuri litteä älytelevisio, joka on jatkuvasti päällä, jotta mahdolliset tiedotteet tulisi perille. 
Kuvaruudulla näkyi paikallisen netti- ja lukulaitelehden uutissivu. Jessica katsoi päivämäärän; 2980-
07-06 ja sivusto on todella Kristianstad avisen. Hän huokasi helpotuksesta.  
Tästä lähtien hän säännöllisesti kävi vintillä katsomassa, että onko kirkas valonlähde palannut. 
Kummallista, kun se palaa aina, kun hän on yksin vintillä.  
Sitten hän piirsi kokemastaan piirustuslaitteella, ettei unohtuisi ja sitten vielä kirjoitti punakuoriseen 
kirjoituslaitteeseen sanatarkasti. Netistä hän tarkisti, että Södertäljessä todella on Robert Anbergs väg 
sekä Enhörnavägen. Pitää paikkansa. Hän alkoi pohtia, että kuka ihme on Jori, joksi nainen ja mies 
kutsui häntä. Ehkä hän todella kävi menneisyydessä ja oli Jorin kehossa, pohtii Jessica. Häntä kiehtoi 
kyseinen nimi. Silloin tällöin hän yritti kysellä isältä ja äidiltä, että mitä tapahtui sillä välin, kun hän oli 
vintillä, oliko hän käynyt keittiössä ja käyttäytynyt omituisesti. Äiti vastasi: ”Ainahan sinä olet omituinen, 
Haha!”.  
 
Tämä mysteeri alkoi silloin tällöin kaivertaa Jessican mieltä. Hän on pohtinut, että miltähän tuntuisi olla 
poika ja millainen mahtaa olla se vuoden 1980 Jori. Hän yrittää etsiä vastausta netin hakupalveluista. 
Jonkin verran hän on saanut selville, että sen nimisellä pojalla on ollut netissä mediablogi, jossa oli 
esitellyt Skandinaviaksi ja jollain kummallisella kielellä sen ajan radiokanavia.  
 
Syksyllä Jessican luokkakaverit siirtyivät Borsteskolaniin, mutta hän sai jatkaa tutussa koulussa, jonne 
perustettiin kahden oppilaan Jämtlandin kielinen spesiaaliluokka.  
Luokkahuone on koulun viereisen kerrostalon päädyssä, katutasossa. Sinne on vastikään tehty kolme 
pientä luokkahuonetta koska koulurakennuksessa on liian vähän tilaa. Rullasermeillä olisi vaikea 
luoda tarpeeksi monta luokkahuonetta. Kerrostalon kellaritiloissa on spesiaaliluokan lisäksi 
assyrialaisten- sekä englanninluokat. 
Jessican ainoa luokkakaveri on suurin piirtein saman ikäinen pitkä ruipelomainen, vaaleahiuksinen 
Mario Rosenström, jolla on musikaalisia lahjoja.  



 

Pedagogi on nuori lyhytmustatukkainen Inger Bulle. Jessica ja Mario eivät osaa aavistaakaan, että 
pedagogilla on taipumuksia pedofiliaan eivätkä tiedä mitä sana tarkoittaa. Ehkä Mario jonkin verran 
tietää mutta Jessicalle sana on täyttä hebreaa.  
 
Neljännestä luokasta lähtien Jessica alkoi koulussa käyttää silmälasejaan. Jostain syystä Kalmarissa 
hän ei käyttänyt rillejään. Nyt syksyllä vanhemmat hoksasivat, että tyttärellä on rillit ja kehottivat 
käyttää niitä edes koulussa. Koulun jälkeen hän riisuu lasit päästään ja laittaa ne ruskeaan 
metallikoteloon, jonka asettaa olohuoneen hyllykköön odottamaan aamua.  
Kesällä hän kävi optikolla näöntarkastuksessa. Optikko on kauppakeskus Kristianin tiloissa kaupungin 
uudessa keskustassa. Ruskean metallisen silmälasikotelon päällä on optikon logo; Kristians optiker.  
 
Stenigien olohuoneen ja eteisen välissä on lasiovi. Pienestä punaseinäisestä eteisestä menee toinen 
ovi talon vanhalle puolelle, jossa on hieman isompi tamburiini. Sieltä menee rappuset yläkertaan, 
tyttöjen huoneisiin. Rappusten alapuolella on portaat kellariin. Kellarin rappujen oven vieressä on 
keittiön liukuovi, jota ohjataan sähköisesti aivan kuten vinttiovea.  
Keittiössä oli kaksi ikkunaa. Päätyikkuna laitettiin umpeen koska keittiö oli liian valoisa niin, että 
kokatessa tuntui kuin olisi akvaariossa.  
 
Silmälasien takia Jessica ei halua mennä koulussa vessaan koska häntä ujostuttaa istua pytyllä rillit 
päässä. Rillien takia hänelle on muodostunut eräänlainen kaksoiselämä. Ehkä tämä järjetön rillirumba 
johtunee ala-asteen aikaisesta rauhattomuudesta, vaikka myös kotona hän tehnyt paljon outoja. Näin 
hän itse tapaa asiaa pohtia.  
Koulussa hän on onnistunut hyvin pidättämään pissan, kunnes eräänä syyspäivänä pissatti niin 
vietävästi, ettei pystynyt pidättämään, siispä välitunnilla hiippaili tyhjään englanninluokkaan, jossa hän 
kyykistyi oven taakse ja pissasi melkoisen lätäkön. Hänellä oli tuuria, kun ei paljastunut.  
Englanninpedagogi epäili assyrialaisia, muttei kuitenkaan voinut mennä syyttämään, kun puuttui 
todisteet. Jos olisi tosissaan halunnut ratkaista syyllisen, niin se olisi voitu ratkaista DNA:n avulla, 
jolloin kaupunginosan kasvatusviranomaiset olisi tehneet kaikille lähioppilaille DNA-testit. 
Englanninpedagogi ei kehdannut aloittaa sellaista rumbaa vaan näki helpommaksi vaihtoehdoksi 
tarttua moppiin ja siivota pissat pois, sillä muutenkin olisi ollut aika siivota luokkahuone.  
 
Jessica kirjoitti nurkkaan pissaamisesta pienen artikkelin omaan lukulaitelehteensä, että joku kelmi on 
kussut englanninluokkaan. Pedagogit eivät tulleet ajatelleeksi, että artikkeli käsittelisi päätoimittajan 
tekosia. He olettivat, että artikkeli olisi vain pelkkä uutisointi mystisestä pissalammikosta huoneen 
oven takana.  
 
Inger Bulle on hankkinut oppilailleen tyhjiä lukulaitteita, joihin nämä voisivat tuottaa sisältöä ja samalla 
oppisivat tuottamaan tekstiä ja kuvia.  
Jessican journalistiset vaistot heräsivät ja hänen luokkalukulaitelehtensä sai nimekseen 
Rågångsplattan. Marion lukulaite sai nimeksi Sally Plattan. Nimi tulee uusimmasta 
matkustajakatamaraanista, joka aloitti kesällä liikennöinnin Ystadin ja Sassnitzin välillä. Jet Sally on 
uuden sukupolven jättikatamaraaneja.  
Mario piirtää katamaraanin kuvia lukulaitelehteensä. Siinä on hyvin vähän tekstiä mutta sitäkin 
enemmän kuvia. Käsin piirretyt ja vesiväreillä maalatut kuvat hän digitalisoi, jotta voisi laittaa 
lukulaitteeseen, joka paremminkin on kuvalaite. Silloin tällöin hän tapaa hieman kiusata Jessicaa 
mutta onneksi sentään ei joka päivä. Marion kiusaaminen kuitenkin aiheuttaa Jessicassa stressiä ja 
pelkoa. Kiusaaminen johtuu Jessican erilaisuudesta ja nynnyydestä. Joissakin suhteissa Jessie on 
poikamainen, poikatyttö. 
 
Eräänä syyspäivänä, kun pedagogi oli palaverissa varsinaisessa koulurakennuksessa, niin silloin 
hänen kaksi oppilastansa olivat luokkahuoneessa maalamassa vesiväreillä. Mario maalasi suuren Jet 
Sally katamaraanin kuvan isolle paperille, jota Jessica ihasteli. Jessica puolestaan maalasi vesiväreillä 
kesäisen kummallisen peilikuvansa; ruskeapallotukkainen poika. Hän yrittää hahmotella kuvaa 
paperille sekä piirustuslaitteisiin. Vesiväreillä maalaaminen on tosi vaikeaa, kun väriä alkaa valumaan 
sinne tänne. Mario on taitavampi akvarellimaalaaja, ajattelee Jessica.  
 
Yhtäkkiä Mario alkaa roiskia vesiväriä Jessican päälle niin, että silmälasit kostuvat. Jessica yrittää olla 
välittämättä mutta se on vaikeaa, kun rillit ovat märkänä punaisesta väristä eikä ole tottunut niitä 
riisumaan koulussa. Lopulta hänen oli aivan pakko paeta henkilöstöhuoneeseen kertomaan 
luokanvalvojalle, että Mario kiusaa.  



 

Inger istuu sohvalla ja on haukkaamassa suurta lemmennamipala leivosta, kun yksi hänen 
oppilaistansa ryntää henkilöstöhuoneen ovelle ja suuntaa katseensa häneen. Häntä alkaa säälittää 
Jessie-rukka ja nousee ylös ja sanoo kollegoillensa: "Sorry, ne taas tappelevat!" ja sitten ohjaa 
oppilaansa koulun pituussuunnassa kulkevalle käytävälle ja sitten pieneen varastohuoneeseen, jossa 
on myös valokuvien muokkauslaitteisto.  
Inger napsauttaa oven lukkoon ja sammuttaa valot. Sitten hän alkaa halata oppilastaan yrittäen riisua 
tältä paitaa mutta siihen tämä ei suostu, kiitos läski- ja silmälasirumban. Inger työntää kylmän kätensä 
puseron alle ja hyväilee oppilaansa paljasta ihoa samalla, kun toisella kädellä riisuu itseltään housut.  
 
Jessica hätkähti, kun pedagogi ohjasi hänet pieneen varastohuoneeseen. Huoneen perällä on 
jännittäviä skannaus- ja kuvankäsittelylaitteita. Yhtäkkiä pedagogi sammuttaa valot ja ovi napsahtaa 
lukkoon. Jessie vavahtaa, että mitä nyt tapahtuu.  
Pedagogi yrittää riisua paitaa, mutta hän estää riisumisen: ”Ähä, älä!” Sitten tuntee kylmän käden 
paidan sisällä. Hän puristaa ja nipistää kylmää kättä niin, että pedagogi voihkaisee: ”Auh!”.  
Sitten hän tuntee teräsvillamaista jäykkiä karvoja jossain alhaalla. Pimeässä hän umpimähkään 
hamuilee karvojen tuntuista aluetta ja tuntee kostean aukon. Hän nipistää kosteaa aukkoa, jolloin 
kuulee tuskallisen ähkäisyn: ”Ai, kipeää!”  
Jessica löysi pimeässä valonappulan ja laittaa valot päälle. Hän näkee pedagogin olevan ilman 
housuja. Hän hätääntyneenä avaa oven ja ryntää ulos. Hän ymmärtää, että oli nipistänyt pedagogin 
pimppiä. Hän juoksi ulos ja menee suorinta tietä takaisin luokkahuoneeseen ja ajattelee: ”Äh, Marion 
kiusaaminen on parempi vaihtoehto kuin pedagogin yritys riisua paitaa.”, ajattelee Jessica samalla, 
kun avaa kerrostalon päädyssä olevan rautaisen kellarinoven.  
 
Mario on yhä maalaamassa vesiväreillä Jet Sallyn kuvaa. Maalauksesta tulee tosi hieno 
yksityiskohtineen päivineen. Jessica katsoi luokkakaverinsa työtä ja ajatteli, että Mariossa on taiteilijan 
ainesta ja toivottavasti kiusaamisen sijasta keskittyisi maalaamiseen. Hänellä oli kielenpäällä, jos 
kertoisi luokkakaverilleen, että mitä pedagogi oli juuri tehnyt, muttei saanut sanotuksi, kun ei tiedä 
kuinka asian ilmaisisi. Hän on liian ujo puhumaan pimpeistä. Sitten hän jatkoi oman 
vesivärimaalauksen maalaamista. Edelliset valumat ovat kuivuneet. Hän pohtii, että kuinka ihmeessä 
oppisi maalaamaan kuin Mario.  
 
Pian Inger tuli luokkahuoneeseen. Hänellä oli mukana lemmennamipala leivoksia, jotka hän tarjosi 
oppilailleen, ilmeisesti hänelle tuli kova halu mielistellä varsinkin Jessicaa. Tästä lähtien hän ei enää 
tohtinut koskea Jessicaan, kaikkein vähiten Marioon koska tämä vaikuttaa tuhdimmalta.  
Hän alkoi tarkkailla Jessican luokkalehtilukulaitetta, että mitä tämä kirjoittelee koska pissaamisjuttukin 
oli ylittänyt tytön uutiskynnyksen ja ehkä seksuaalinen koskettelukin. 
Inger katsoi Jessican vesivärimaalausta ja kehui sitä fantastisen fenomenaaliseksi. Hän kysyi, että 
kuka on kuvan poika, johon Jessica: ”Ööh, kesällä näin peilistä tämännäköisen pallotukkaisen pojan!”. 
Pedagogi naurahti: ”Haha, sinäkö olit kesällä poika?”, johon Jessica: ”Ehkä, niin ainakin outoa kieltä 
puhuneet mies ja nainen vaikutti sanovan ja kutsui minua Joriksi.” Ingeriä nauratti eikä tietenkään 
uskaltanut uskoa, kun tietää Jessicalla olevan vilkasmielikuvitus. Lukulaitelehdessäkin tämä esittelee 
mielikuvitusreporttereitaan kuten Tipp Hare, Lasse Robot, Penna Elis sekä Lars Läsplatta.  
  
Lukemattomia kertoja Inger on fundeerannut pissajuttua, että ehkä syyllinen onkin Jessie mutta nyt 
hän ei uskalla alkaa jututtaa tyttöä. Hän ymmärtää, että käpälöinti oli paljon vakavampaa kuin oven 
taakse pissaaminen. Hän myös tietää, että tätä nykyään lapsiin sekaantumisesta voi saada pitkän 
vankeustuomion ja pakkokastraation. Inger stressaantui, jos oppilas puhuisi lähentelystä kotona.  
Hänellä on todella tuuria, kun Jessica sattuu olemaan hyvin ujo.  
 
Jessica ei mielellään valita pedagogeistaan, joka johtunee kaikista niistä valituksista, joita on tullut 
leikkikoulussa ja ala-asteella.  
 
Syksyllä Stenigien puutarhassa alkoi käydä omenavarkaita ja kun omenakausi oli ohi, niin silloin 
koltiaiset alkoivat tehdä tihutöitä, kuten potkia postilaatikon lyttyyn ja levitellä jätteitä 
puutarhakompostista. Kaiken huippu oli, kun he kusivat ulko-oven viereen ja soittivat ovikelloa. He 
eivät jääneet selittelemään vaan juoksivat tiehensä.  
Eräänä päivänä kaksi koltiaista yritti nostaa terraristilippua lipputankoon mutta se jäi tekemättä, kun 
Jessica sattui juuri silloin tulemaan ulos, jolloin he säikähtivät ja juoksivat pois. Jessica ehdi nähdä, 
että koltiaiset olivat erikokoiset. Anders soitti poliisille mutta turhaan. Kuten tavallisesti; resurssipula. 



 

Eräänä lauantaina, kun Stenigit olivat käymässä Tvåstadissa, niin sillä välin koltiaiset olivat polttaneet 
kreppipaperia kellarinoven edessä niin, että ovi mustui noesta. Hyvä kun ei syttynyt palamaan. 
Annkin hieno Rex Lyx potkulauta varastettiin aivan ikkunan alta. Se oli viimeinen pisara.  
He ostivat valvonta- ja hälytyslaitteiston, josta on suorayhteys poliisille. Vartiointiyhtiöihin Anders ja 
Annki eivät luota koska silloin vartijat voivat juoruta kavereilleen, että sen ja sen talon asukkaat ovat 
poissa, jolloin vartijoiden kaverit käyvät putsaamassa talon samalla kun vartijat viheltelevät portilla ja 
sitten taas lukitsevat ovet. Stenigit luottavat poliisiin, vaikka virkavallalla on ainainen resurssipula. 
Valvontakamera kiinnitettiin lipputankoon, josta menee langaton yhteys keskustietokoneeseen.  
Lipputanko on ihan tyhjänpanttina, kun ei ole lippua. Jessica ei ole onnistunut löytämään sitä. Yhä 
silloin tällöin hän käy ullakolla katsomassa, jos vielä olisi se kummallinen valonlähde. Se loistaa 
samassa kohti vain silloin, kun hän on yksin.  
 
Tietenkään Stenigit eivät halua nostaa terraristilippua, joka jäi lipputangon juurelle. Anders pyyhki 
perseen tähän rumaan viherpuna-anarkistien lippuun, jossa on hymyilevä pääkallo sikari suussa.  
 
Terraristejä on kahdenlaisia; yleisin on punaviheranarkistijärjestö sekä 
vihernationalistikonservatiivijärjestö. Jälkimmäinen on yleisin USA:ssa, joka haikailee 
vanhoillisrepublikaaneja ja erityisesti trumpismia.  
 
Stenigit ostivat teknisten valvontalaitteiden lisäksi kollien pennun, joka sai nimeksi Ruffe koska sen 
kantaisä on Ruffus Ray Curton Champion. Skotlanninpaimenkoira on aina ollut Stenigien 
suosikkikoira. Ollella ja Boelilla oli sama rotuinen koira Hallonbossa asuessaan.  
Jasso oli hyvin viisas koira, joka osasi laittaa tietokoneen päälle ja huolehtia Annkin viihderobotin 
latauksesta. Jos robotti ei jostain syystä mennyt latausyksikköön, niin koira kantoi aparaatin 
lataukseen.  
Erityisesti Verneri oli aivan hulluna Jasson perään eikä ymmärtänyt, että miksi Annkilla oli kone-eläin. 
Koirasta on paljon kuvia ja filmauksia Stenig Playssä.  
Valitettavasti Olle joutui lopettaa koiran koska se oli vihainen IT-tukihenkilölle. Oikeastaan tukihenkilö 
saa syyttää itseään, kun oli ruoskinut koiraa tämän ollessa pentu. Nyt Annki ja Anders valistavat 
tyttäriään olla aina kiltti Ruffea kohtaan, kun koira muistaa ikänsä, kuka on ollut asiallinen sitä kohtaan. 
Isona koira olisi oikea peto rääkkääjää kohtaan.  
Hallonbossa ollessa, kuukautta ennen Jessican syntymää, Annki romutti viihderobottinsa, kun laite oli 
mennyt oikosulkuun niin, että sen metalliosat olivat jatkuvasti sähköisiä.  
 
Olle ja Boel ovat tekemässä Stenig Play sivustolle laajaa sukutietopankkia, jossa valotettaisiin esi-isiä. 
Sukututkimus on tällä hetkellä 2800-luvun alkupuoliskolla. Stenigin suvussa on paljon sukuhaaroja.  
Tämänhetkisten tietojen mukaan suvun kantaisä Kalle Stenig oli kivenkova liikemies ja oli 2800-luvun 
alussa perustanut konsulttitoimiston Strömsundiin. Perimätiedon mukaan tämä veitikkamainen 
Kalusetä oli taitava taloushuijari ja on huhupuheiden mukaan onnistunut huijaamaan isoja rahoja 
Ålandsbankenilta. Ehkä juuri siksi hän vähin äänin muutti pohjois-Jämtlandiin, jossa nai Hallonbon 
diakonissa Anna Waliczekin, jonka kanssa teki paljon lapsia. He asuivat Hallonbon pohjoispuolella 
piskuisessa Baltnäsin pitäjässä ja diakonissa Anna usein päivitti videokirkon hengelliset videot.  
Luultavasti heistä polveutuu Olle Stenig. Ollen isä oli agronomi Otto Stenig, joka on ollut monta vuotta 
töissä Vivianneburgin kartanohotellissa, jonka omistaa Brasan suku. Olle on yrittänyt saada selville 
lisätietoa tästä mystisestä Kallesta mutta turhaan. Ehkä äijä on vaihtanut nimensä ennen Jämtlandiin 
saapumista. Myös Anna Waliczekin sukujuuria tutkitaan, näin lukee Stenig Play sivustolla.  
 
Andersin ja Annkin perhesivuilla on kuvia tyttärien ensimmäisistä hiuskiehkuroista. Lisäksi voi 
kuunnella heidän vauvanaikaista itkuaan. Juuri hiuskiehkuran takia tytöt kutsuvat sivua Hårsajteniksi.  
Vielä Annkia ja Andersia ei huvita kuunnella vanhimman tyttären vauvanaikaista itkua, kun tämä yhä 
lähes päivittäin pillittää vastoinkäymisistä.  
 
Eräänä syyspäivänä Jessican ja Marion spesiaaliluokka ovat sisävesipurjehduksella Hammarsjön 
järvellä, Kristianstadin kaakkoispuolella. Alus on piskuinen valkoinen katamaraani Jet Skånska 
svanen, joka on viilettää ympäri Pohjolaa, kunnes siitä tehtiin koulukatamaraani Kristianstadiin. 
Vesibussimainen katamaraani tekee tilauksesta järviristeilyjä Hammarsjön järvelle. 
 
Mukana purjehduksella on nykyisen kolmasluokka, joiden kanssa Jessica ja Mario tekevät paljon 
yhteistyötä, jotta he tapaisivat ikäisiään.  
 



 

Kolmannen luokan pedagogi on tätä nykyään ruskeatukkainen Kristoffer Trana. Hänellä on jännä 
sutitukka; sivuilla on harjamaiset viuhkat. Koulun muut pedagogit sekä oppilaat tapaavat kutsua häntä 
sutitukaksi. Kristoffer on hyvin humoristinen ja pitää liikanimestään. 
Hän on mukana paikallisessa kulttuuriyhdistys Jämtlandiassa.  
Luokkahan on Jämtlandin kielinen, mitä ylemmille luokille mennään, sitä enemmän Skånen murretta 
aletaan opettaa. Jämtlandia yhdistyksessä Kristoffer toimittaa jäsenlukulaitelehti Aktuellaa, johon hän 
kokoaa oppilaidensa jämtlantilaisia tarinoita sekä piirustuksia.  
Jostain syystä lukulaitejulkaisu tulee myös Stenigeille, vaikkeivat he olekaan yhdistyksen jäseniä 
eivätkä ole ilmoittaneet kiinnostusta julkaisua kohtaan. Vaikuttaa siltä, että Kristoffer on oman pään 
mukaan lisännyt Jessican vanhemmat VIP-postitusrekisteriin. Onneksi sentään lukulaitelehti on 
ilmainen.  
Eräänä päivänä Jessicakin sai kuvittaa perinteisiä jämtlantilaisia sananlaskuja. Piirustuksista tuli hyvin 
hauskoja. Eräässä piirustuksessa hinausauto on naaraamassa lehmää ojasta. Mikä lie sananlasku 
semmoinen, jossa lehmä jammailee maantienojassa? Kristofferia huvitti kovasti tämä hassu 
lehmäaiheinen sananlaskukuvitus. Ehdottomasti hän julkaisi sen lukulaitelehdessä ja sitten arkistoi 
yhdistyksen arkistoon. 
 
Silloin tällöin välitunneilla Jessica tapaa mennä koulun ruokalaan jututtamaan keittolan setiä. 
Humoristisin on Fredrik Sandström, joka opetti hänelle, että mitä skoonelaistanskalainen sana Fanden 
tarkoittaa. Jessicalla ei ollut aavistustakaan. Pitkän pähkäilyn jälkeen Fredrik nousi pystyyn ja ravisteli 
lantiotansa sanoen vahvalla Skoonen ja tanskan korostuksella: "Näin ikään tehdään kunnon Fanden!". 
Jessicaa nauratti eikä vieläkään käsittänyt, kunnes tämä hassu keittolan setä paljasti, että sehän 
tarkoittaa samaa kuin nussia. Jessica naurahti: "Aa, siis Knulla! Haha!" Jessicaa nauratti, kun vanha 
ukko tuolla lailla riehuu keskellä koulunruokalaa. Juuri silloin ruokalassa ei ollut ketään muita kuin 
nämä neljä keittolan setää. Ruokalan sedistä on mukava, kun tämä hassu blondityttö tulee heitä 
jututtamaan ja pelleilemään. 
Toisella luokalla hän meni Euroboskolanin ruokalaan juomaan lasillisen appelsiinimehua mutta täällä 
hän saa mehun sijasta nauraa räkättää. Ruokalaan hän menee sormet ojossa ihan kuin olisivat 
pistoolit: "Pengar, Penge!" ja sedät nauravat vatsaansa pidellen. Tästä on tullut jo tapa.  
 
Jouluksi Stenigit menivät Tvåstadiin sukuloimaan. He yöpyivät Ollen ja Boelin makuuhuoneessa, jossa 
on vaalea pitkäkarvainen kokolattiamatto. Suurimman osan tilasta vie massiivinen parisänky, johon on 
integroitu kelloradio ja televisio. Sängyn jalkopäässä on pienoinen lipasto, jonka päällä nököttää vihreä 
kannellinen keramiikkavaasi, jonka Boel on ihan itse tehnyt Tvåstadin Jämtland yhdistyksen 
eläkeläisjaostossa.  
Makuuhuoneeseen pääsee keittiön kautta. Keittiön ja makkarin välillä on holvimainen oviaukko. 
Makuuhuone on aiemmin kuulunut B-rapun toisen kerroksen asuntoon. Olle on tehnyt kyseisestä 
asunnosta yksiön rakentamalla väliseinän ja ottamassa makuuhuoneen itselleen. Hänen vanhasta 
makkaristansa tuli vierashuone, vaikka tällä kertaa hän ja Boel majoitti Andersin perheen tähän uuteen 
makuuhuoneeseen.  
 
Yhä Felix ja Astrid asuvat Hullsjövägen 61:ssä. Hullsjö Siwa Livsiä ei enää ole. Kaupan tilalla on 
Hullsjö Antikvariatet. Antikvariaatin omistaa entinen pastori, Mark Nerbo, joka on kyllästynyt papin 
työhön ja päätti perustaa divarin. Hän istuu usein seurusteluravintola Nya apoteketissä, toisella puolen 
Göta jokea, juoden jaloviinaa novellikirjailija Bensundin kanssa.  
Antikvariaatin alapuolella, kellaritiloissa, on yhä muna- ja perunakauppa, jonka omistaja käyttää 
Facebookissa nimimerkkiä Äggmannen. Joka kerta, kun joku tervehtii häntä tällä nimimerkillä, niin äijä 
alkaa nauraa hirnua.  
 
Jane-Bettina ja Miro esittelivät Jessicalle ja Janinalle uutta Ullet20 pelitietokonetta. Se on tämän 
hetken suosituin pelikonsoli. Hieman parempi olisi Ullet64 mutta huomattavasti kalliimpi eikä 
tavallisella työläisperheellä ole sellaiseen vara. Vieläkin kalliimmat pelikoneet ovat Vikke -koneet. 
Niissä on huippuunsa viritetty Symbian käyttöjärjestelmä. 
 
Vuosi 2981 
Silloin tällöin iltaisin Jessican luokkakaveri Nisse Johnson, tulee leikkimään Stenigien pihalle. 
Sisälläkin hän on muutaman kerran käynyt mutta, kun Jessie on hyvin ujo, niinpä on vaikea keksiä 
sisäleikkejä. Puutarhassa he ovat hippasilla. Tämä leikki kiehtoo Jessicaa, kun silloin pitää juosta 
kaveriaan karkuun.  



 

Ehkä poikaa kiehtoo Jessican ja Janinan erilaisuus. Siskokset eivät ole kuin toiset tytöt, jotka koko 
ajan kikattavat ja laulavat nuket kainalossa pilkkalauluja pojille. Jessie on poikamainen, muttei 
kuitenkaan kovanaama vaan nynnymäinen ja mitään saamaton nahjus, joka ei viitsi edes itse rakentaa 
rakennussarjoista nukkekotikaupunkia. Janina on aina ollut hyvin kekseliäs ja rakennussarjoista 
värkkää ties mitä. Nisse puolestaan on tyttömäinen niin, että hänen vanhempansa ovat huolissaan, 
että onkohan poika syntynyt väärään kehoon. Olisikohan mahdollista tehdä pojasta tyttö, kuten Nissen 
äiti tapaa pohtia.  
 
Nissen mukana tapaa tulla Janinan ikäinen Karl Lehmann, jolla on normaaliperhe eli parempaa seuraa 
kuin Andreas.  
Jessicasta hippa on mukava leikki, kun silloin saa hassutella. Kun toinen koskettaa, niin silloin tämä 
sanoo: "Piip, koskin viimeiseksi!", jolloin koskettu yrittää koskettaa jotain leikkijää. Hippa on hyvää 
liikuntaa ja samalla Jessica saa sosiaalista harjoittelua.  
 
Eräänä syyspäivänä Jessica halusi näyttää kaverilleen kirkkaan valolähteen vintillä. Hän johdatti 
kaverinsa ullakolle siinä toivossa, että valolähde olisi näkyvillä. Siellähän se korkkiruuvimaisesti pyörii 
kattotuolin ja päätyseinän välissä.  
Nisse arveli sen olevan reikä suoraan katuvaloihin mutta Jessica sanoi, ettei valopylväitä ole pihalla. 
Siinä kohti pihalla on lipputanko sekä kirsikkapuu eli pimein mahdollinen kohta.  
Jessica sanoo, että epäilee valolähteessä aikavääristymäksi, jonka kautta pääsisi vuoteen 1980. 
Nisseä alkoi naurattaa makeasti. Jessica tuhahtaa: ”Kokeile itse, ojenna kätesi kohti valolähdettä!” 
Nisse päätti tehdä tämän hassun blondin iloiseksi ja ojentaa molemmat kätensä kohti valoa. Hän 
lentää pyllylleen ja huomaa olevansa toisenlaisella vintillä, jossa on ruskea piironki sekä ympärillä 
kaksi poikaa ja kaksi tyttöä. Toisella pojista on ruskea pallomainen kampaus ja oikea lättynaama. 
Pojista pienempi on pellavatukkainen kirppu. Tyttökin on melko laiha. Missä on Jessica, Kari ja Janina, 
ajatteli hän. Nisse kysyy: ”Mitä me tehdään täällä?”, johon tyttö vastaa Skandinaviaa lievästi murtaen: 
”Ei täällä ole mitään erikoista, mennään ulos!”. Pallotukkainen poika poistui edellä kolmionmuotoisesta 
ovesta.  
Nisse ihmetteli, että Jessican nukkekotikaupunki oli muuttunut Legokaupungiksi ja huonekalut 
näyttivät erilaisilta. He laskeutuivat rappuset alas ja menivät puutarhaan. Pihalla pallotukkainen poika 
sanoo Nisselle: ”Kuule, minä olen Jessica, vaikka olen pojan kehossa… Kesällä huomasin 
ensimmäisen kerran sen valolähteen!”, johon Nisse naurahtaa: ”Haha, oletko muuttunut pojaksi vai?”, 
johon poika: ”Kyllä, epäilen, että juuri nyt olemme Södertäljessä Enhörnavägen 3…”. Nisseä nauratti 
makeasti. Poika opasti risteykseen ja näytti tienviittoja. Nyt Nissekin käsitti, ettei ollakaan 
Paradisvägenin ja Joakim Ankas tien risteyksessä. Hän pähkäili hämmästyneenä: ”Mitä ihmettä, 
Enhörnavägen ja Roberg Anbergs väg…” ja alkoi etsiä takin taskustaan lasten matkapuhelinta mutta 
sellaista ei löytynyt. Hän huomasi, että hänellä oli täysin oudot vaatteet, kaiken kukkuraksi tyttömäiset. 
Sitten he palasivat takaisin talolle, joka muistuttaa Stenigien taloa. Nisse katsoi postilaatikosta 
asukkaan nimeä. Siinä ei lukenutkaan Stenig vaan Tegelberg. ”Vad faan, mitä tämä on, missä 
olemme?”, johon pallotukkainen poika: ”Juu, me olemme Södertäljessä vuodessa 1980 tai 1981, 
mennään sisälle katsomaan paikallislehdestä päivämäärää!”. He menivät sisälle. Poika pyysi lehteä 
vanhemmiltaan. Nyt Nisse huomasi, että lehden etusivulla lukee LT Länstidningen, Södertälje ja vuosi 
on 1981. Poika opasti hänet tamburiiniin peilin eteen. Nisse näki peilikuvassa hieman pallotukkaisen 
tytön. ”Vad faan, onko tuo oikea peili?”. Poika, joka väittää olevansa Jessica, opastaa hänet kellariin 
saunan eteiseen, jossa on toinen peili. Sekin kuvastaa samannäköisen tytön. Poika kysyy, jos taskusta 
löytyisi henkilökortti. Nisse tutkii taskuja ja löytääkin tyttömäisen lompakon, jossa on outoja seteleitä, 
joissa lukee Kronor ja Sveriges riksbank. Hän sattuu tietämään, että kauan sitten Skandinavian tilalla 
oli valtio nimeltä Sverige. Toisesta lompakon lokerosta löytää ID—kortin, jossa lukee joku Nina S. 
Sukunimeä hän ei osaa lausua. ”Vad faan!” ja vertaa kuvaa peilikuvaansa; tismalleen samannäköinen. 
”En kai ole joku Nina?”, johon poika: ”Siltäpä vaikuttaa, mennään ylös ja kysytään mutsilta, kuka minä 
olen!”. He palaavat ensimmäiseen kerrokseen ja menevät keittiöön. Poika kehottaa Nisseä kysyä 
nimensä. Nisse tekee käskettyä, jolloin nainen vastaa murtaen: ”No, hän on Jori.”, jolloin Nisse kysyy 
omaa nimeään. Nainen vastaa: ”Etkös ole Nina?”  
Nisse ei käsitä yhtikäs mitään. Hän ajattelee ja puhuu kuin oma itsensä mutta on tytön kehossa. Kuka 
on tämä Nina sitten, hän sanoo puoliääneen. Nainen vastaa: ”Olet Jorin koulukaveri.” Nisse kysyy: 
”Tunnetko ketään Nisse Johnsonia?”, johon nainen: ”En tunne… Nisse… En todellakaan.”  
Sitten poika kehottaa palata takaisin vintille valolähteen luokse. He ojentavat kätensä kohti valoa, 
jolloin lentävät pyllylleen. He huomaavat olevansa alkuperäisellä vintillä ja lipastokin on poissa. Nisse 
katsahtaa vaatteitaan.  



 

Tutut vaatteet ja povitaskussa on lasten matkapuhelin, jossa vuosiluku 2981 Januari. Kännykän lisäksi 
hän löytää oman poikamaisen lompakkonsa. Siellä on ID-kortti, jossa lukee Nisse Johnson.  
Jessica seisoo hänen vieressänsä.  
He poistuvat vintiltä ja näkevät Jessican nukkekaupungin ja hänen huonekalunsa. He laskeutuvat 
rappuset ja katsovat tamburiinin peilistä, erilainen kuin äsken. Hän näkee oman peilikuvansa ja 
huokaisee helpotuksesta. Hän kysyy Jessican äidiltä: ”Olenko pojan näköinen?”, johon Annki vastaa: 
”Juu, poikahan sinä olet!” Sitten lapset menevät pihalle, jossa kaikki ovat ennallaan. Kotiin lähtiessä 
Nisse tarkistaa Paradisvägenin risteyksestä tienviidat; Paradisvägen ja Joakim Ankas väg. 
Stenigien postilaatikossakin lukee heidän sukunimensä. Kotiin kävellessä Nisse pohtii itse mielessään, 
että miltähän tuntuisi olla Nina. Häntä alkoi kiihottaa kyseinen nimi. Häntä kummastuttaa valonlähde 
Stenigien vintillä.  
 
Janina ja Karl eivät ojentaneet käsiään valolähteen päällä eli he olivat koko ajan vintillä omissa 
persoonissaan ja omissa kehoissaan. He huomasivat, että Nissen ja Jessican tilalle ilmestyi Jessican 
ja Nissen ikäiset tyttö ja poika. Tytöllä oli keskiruskea hieman pallomainen kampaus ja pojalle 
enemmän pallomaisempi tukka. He puhuivat outoa kieltä ja kävivät ulkona. Janina ja Karl eivät 
uskaltaneet poistua vintiltä ennen kuin Jessica ja Nisse saapuvat takaisin. Jonkin ajan kuluttua 
pallotukkaiset palasivat takaisin vintille ja alkoivat ojentaa käsiään kohti valonlähdettä, muttei mitään 
tapahtunut. Janina kysyi heiltä, että keitä he ovat. Tyttö esittäytyi Ninaksi ja poika Joriksi. Heillä oli 
Nissen ja Jessican vaatteet. Hassua, kun Ninalla oli pojan ja Jorilla tytön vaatteet.   
Noin puolen tunnin kuluttua he uudelleen ojensivat kätensä kohti valoa, jolloin heidän tilallensa 
palasivat tutut henkilöt; Jessica ja Nisse.  
  
Syksyllä Janina aloitti Romahöjdenin leikkikoulussa. Leikkikoulu on remontoidu uuteen uskoon ja 
paloturvallisuutta on parannettu niin, että seinien väliin on laitettu alumiinilevyt sekä kattoon 
supersprinklerit.  
 
Lähes päivittäin Janina tapaa leikkiä Berta Lillträskin kanssa, johon hän tutustui leikkikoulussa. Hänen 
on helppo saada kavereita, kun on hyvin sosiaalinen, sosiaalisempi kuin siskonsa.  
Myös Bertan vanhemmat ovat kausijuoppoja, samanlaista touhua kuin Breivikeillä, kuten Annki ja 
Anders ovat monesti päivitelleet.  
 
Eräänä päivänä Jessica huomasi, että nukkekotikaupungista puuttuu joitakin huonekaluja ja totta kai 
hänen epäilynsä kohdistui Bertaan. Tuskin Nisse ja Karl kajoaisivat tyttöjen nukkekoteihin, kuten 
Jessie asiaa fundeeraa. Harmi vaan, kun ei ole vedenpitäviä todisteita, että leluvaras olisi Berta mutta 
kuitenkin kaikki merkit viittaavat häneen koska tämä on ainoa, joka käy päivittäin pikkusiskon luona 
leikkimässä ja tämän huoneeseen mennään Jessican huoneen läpi. Ei olisi kovin mukava olla 
huoneessa, kun jatkuvasti pikkusisko ja Berta ravaavat edes takaisin.  
 
Janina ei viitsi esitellä Bertalle hassua valonlähdettä, kun ei koskaan sitä löydä, kun on vintillä ilman 
isosiskoa. Ainoastaan Jessican kanssa kahdestaan tämä kummallinen pyörivä valonlähde ilmestyy 
samaan kohti. Hän on kylläkin kertonut Bertalle, että joskus vintillä kummittelee kumma 
vaaleansininen valo. Tietenkään Berta ei usko moiseen ja väittää sen olevan rako ulos, josta 
hälytysajoneuvojen siniset valot välkkyvät sisälle.  
 
Joka kerta kun, Nisse ja Karl ilmestyvät Stenigin pihalle, niin silloin tytöt juoksevat heti ulos hippasille. 
He eivät uskalla leikkiä valonlähteellä, ettei jäisi pysyvästi menneisyyteen. Jessica ja Nisse ovat melko 
varmoja, että samaan aikaan menneisyydestä Jori ja Nina tulevat tulevaisuuteen heidän kehoissaan. 
Mahtaa olla hassu näky, kun menneisyyden haamut ovat nykyvaatteissa, kuten Jessica tapaa ilmaista. 
Nisse on samaa mieltä. Monesti pihalla he pohtivat, että onkohan kyseiset henkilöt heidän 
jälkeläisiänsä. Harmi vaan, kun eivät itse voi heitä tavata, pohtii Nisse.  
Jessica on yrittänyt turhaan tiedustella vanhemmiltaan, jos he ovat havainneet kummallista käytöstä 
hänessä. Joka kerta äiti tapaa naurahtaa: ”Ainahan olet kummallinen!”  
Jessica on yrittänyt katsoa netin Enirosta Nina Siitosia sekä Joreja mutta turhaan.  
 
Usein, kun Nisse ja Karl ovat pihalla, niin silloin Jessica tapaa soittaa kitaraa katuharjalla. Hän yrittää 
imitoida junttihuumorilaulaja Jakob Stefanin rallatuksia. Erityisesti Jessican mieleen on juurtunut 
rockhenkinen Sprudändas rockstjärna, joka on huvittavan kuuloinen vanhan ajan rockkipale.  
Tätä kappaletta Jessica laulaa katuharjalla soittaen poikien edessä. Tietenkin heitä naurattaa blondin 
mielikuvitus. Juuri siksi he mielellään tulevat leikkimään, kun Jessica on niin hauskan hassu.  



 

Myös Nisse on melkoinen pelle ja kerrankin hänellä oli mukana iso pussi popcorneja, joita kaatoi 
Jessican agenttilaukkuun, isän vanha evässalkku.  
Laukkuun Jessica oli laittanut vihellyspillin, ketjun pätkän, kynän sekä puukalikan, jonka päälle oli 
piirtänyt muistiokalikan kuvioita. Nisse tapaa kutsua salkkua ukkoin laukuksi.   
Jessica ei raaskinut kaataa popcorneja pois, sillä jossain alitajunnassa on kiintynyt Nisseen, vaikkei 
vielä tunne rakkaustunteita, tokkopa edes tietää mitään rakkaudesta. Hän saattaa lausua sanan 
Kärlek punastumatta. Jessicalla ja Nissellä on samanlainen henkilökemia ja kukaties heistä voisi 
joskus tulevaisuudessa tulla aviopari.  
Muutaman kerran Nisse on varsikseen ehdottanut Jessicalle, että tämä vaihtaisi nimensä Ninaksi, 
jolloin itse voisi vastaavasti vaihtaa nimensä Joriksi.  
 
Nisse asuu kivenheiton päässä Klövgatanilla, Roman reunimmaisessa talossa. Stenigien ja 
Johnsonien välissä on pieni luonnontilassa oleva puistikko, rugbykenttä sekä Borsteskolan.  
 
Muutaman kerran Jessica on käynyt Nissen luona kylässä, todella pikavisiitti, kun hän ei osaa olla 
luonnollinen, seisoa toljotti vain. Kerran hänellä oli Ruffe mukana, joka alkoi heti haukkua, kun näki 
Johnsonien rallattavan viihderobotin, kissan kokoinen musta alumiinipäällysteinen kone-eläin. Ehkä 
Ruffe luuli robottia kissaksi. Nisse sammutti viihderobotin, ettei se ärsyttäisi koiraa, sillä iso collie 
saattaa käydä pienen robotin kimppuun niin, että koira voi saada sähköiskun sekä robotti vioittua. 
Viihderoboteissa on melkoinen jännite. Nisse jakaa huoneensa pikkusiskonsa kanssa, joka ei 
kertaakaan ole ollut kotona, kun Jessie oli kylässä. Huoneen seinillä on paljon diplomeja erilaisista 
tapahtumista sekä lasten kesäleireiltä.  
 
Eräänä iltana, kun Jessica oli Nissen luona, niin silloin tämä käski istuutumaan sängynlaidalle koska 
tämä jäykkänä seisoi huoneen ovella. Tällä kertaa koira ei ollut mukana. 
Ihan selvästi tyttö oli stressaantunut, kun oli pojan luona kylässä. Hänen katseensa kierteli ympäri 
huonetta eikä osannut sanoa mitään. Ei tiennyt mitä sanoa. Jessica istuutui varovasti sängynlaidalle 
ihan kuin sänky olisi lasia. Nisse istahti hänen viereensä, jolloin Jessie siirtyi muutaman sentin 
poispäin, jolloin kaveri kysyi kummissaan: "Nå, pelkäätkö?" johon Jessie: "Hihii, poikabasilleja!" Nisse 
katsoi häntä veitikka silmäkulmassa ja kaatoi hänet selälleen sängyn päälle ja itse rojahti hänen 
päällensä hihkaisten: "Nyt näytän sulle poikabasillit, hihii!" ja antoi mojovan pusun suoraan suulle. 
Tämä oli Jessican ensimmäinen pusu, vaikkei hän vielä pusuista ymmärrä mitään mutta totta kai tietää 
sen olevan pusu, sellaisia hän on nähnyt telkkarin venäläisistä elokuvista, joissa jatkuvasti suudellaan.  
Jessie rimpuili mutta sitten päätti antautua luokkakaverinsa käsittelyyn, kun havaitse tämän tahtovan 
pelkkää hyvää. Jossain sisimmässään Jessie tykkää Nissestä.  
Kun hän on yksin kotona, niin silloin hän tapaa soittaa perheen yhteisellä kommunikaatiolaitteella 
Nisselle. Heti kun vanhemmat tulevat ulko-ovelle, niin silloin puhelu katkeaa ja tyttö pinkaisee 
yläkertaan, huoneeseensa. Talon kommunikaatiolaite on tamburiinissa. Kommunikaatiolaite on 
eräänlainen puhelin mutta enemmänkin kuin pelkkä puhelin. Laitteella voi surffata netissä sekä peilata 
elokuvia olohuoneen suureen kuvaruutuun. 
 
Jessican seksualiteetti ei ole vielä herännyt, mutta se alkoi pikkuhiljaa heräillä nyt, kun Nisse antoi 
pusun ja makasi hänen päällänsä niin, että Jessie tunsi kasvoillaan tämän hengityksen. Pusu maistui 
piparminttupurukumille. Ilmeisesti pojalla oli purkka suussa tai sitten oli juuri suihkauttanut piparminttu 
suusuihketta. Nisse nousi hetkiseksi pois Jessican päältä ja kehotti ihan rauhassa hetkisen olla 
aloillaan ja sulkea silmät. Jessica katsoi silmäluomien välistä, että mitä luokkakaverilla on mielessä. 
Vapaa-ajalla hänellä ei ole silmälaseja päässä, vaikka on koulukaverin kanssa. Tätä Nisse on monesti 
koulussa ihmetellyt, kun iltaisin blondi on rillittä.  
Nisse otti esiin kahdet käsiraudat ja lukitsi tytön käsistä kiinni sängynpäädyissä oleviin metallitolppiin. 
Jessie alkoi änkyttää, että mitä tämä on, johon Nisse naurahti: "Hauska leikki!" ja laittoi tytön suun ja 
silmien eteen keltaisen silkkihuivin. Jessie jatkoi mumisemista. Sitten Nisse lukitsi jalatkin yhteen 
toisilla käsiraudoilla niin, ettei tämä pystynyt sätkimään. 
Jessica alkoi itkeä mutta se ei kuulunut huivin läpi. Nisse silitteli tytön vaaleaa suoraa pitkää tukkaa ja 
sanoi, ettei ole mitään hätää. Hän näki, että tytön silmistä alkoi valua kyyneleitä. Hän pyyhki kyyneleet 
ja painoi kevyen suudelman otsaan. Jessie rauhoittui ja tunsi olonsa leppoisaksi. Hän ei ole koskaan 
aiemmin tuntenut näin ihanaa oloa, paitsi vähän samanlaista on tuntenut, kun riisuu paidan, ajatteli 
hän, kun makasi sokkona luokkakaverinsa sängyllä kahlittuna käsi- ja jalkarautoihin. Hän luottaa 
Nisseen, niinpä huivin sisällä ummisti silmänsä.  
Nisse nosti tytön paidan helmaa. Hän alkoi kutitella mahasta, jolloin Jessie alkoi kiemurrella naurusta 
ja pallea hyppi edes takaisin.  



 

Nisseä kiihotti nähdä tytön paljas vaalea maha sekä napa, semmoinen reikämäinen torvi, kuten hän 
itse mielessään ajatteli. Hän nuolaisi napaa, joka maistui suolaiselta. Nisseä alkoi ensimmäisen kerran 
kiihottaa eikä tiedä edes mikä häntä kiihottaa, ehkä tytön etunimi, ehkä tytön paljas maha.  
 
Jessica tunsi olonsa hyvin raukean ihanaksi ja alkoi ensimmäistä kertaa kiihottua eikä tiennyt mitä 
tällainen olotila tarkoittaa. Nisse otti esiin multimediakameran, jonka kytki nettiin, perheen 
videosivustolle, ja alkoi filmata sänkyyn sidottua tyttöä. Filmaus näkyi Nissen omalla sivulla, jonne 
pääsee muutamalla klikkauksella perheen sivulta.  
 
Jessica ei tiennyt, että kaveri filmasi multimediakameralla. Hän kuuli jotain hyrinää. Hänelle muistui 
mieleen varhaislapsuuden aikainen laserleikkurileikki ja tunsi kiihottuvansa. Vähän myöhemmin Nisse 
avasi käsiraudat käsistä ja jaloista. Sitten poisti huivin suun ja silmien edestä, jolloin Jessica naurahti:  
"Tuntui hyvältä... tehdäänkö tuo toistenkin?" johon poika: "Juu, mikä ettei." Nisse halasi. Poika tuoksui 
sanoin kuvaamattoman hyvältä, hieman mintulta ja kevätkukalta, ajatteli Jessica. Hän saa halauksia 
aivan liian harvoin. Paljon myöhemmin, tästä samasta tuoksusta, hänelle tulee mieleen pornohaju.  
 
Jessica meni huoneen ovelle ja sanoi, että on aika mennä kotiin. Nisse vastasi: "Niin, ja myös minun 
vanhempani tulevat kohta kotiin." Jessica poistui Johnsonien asunnolta. Hänestä tämä rappukäytävä 
vaikuttaa siistimmältä kuin Bladängsvägenin rappu. Ilmassa tuoksuu ruskeakastike, ajattelee Jessica 
samalla, kun talsii kohti kotia. Ulkona oli melko hämärää mutta onneksi puistikon läpi menevä pyörätie 
on hyvin valaistu. Kotona hän sanoi äidilleen: "Minua hävettää, että olin pojan luona kylässä." Annkia 
nauratti niin, että rinnat hytkyivät. Hän ajatteli itse mielessään, että tuskin muutaman vuoden kuluttua 
tyttö noin sanoisi. Jessicakaan ei osaa aavistaakaan, millainen Nisse-fetissi häntä odottaa muutaman 
vuoden kuluttua.  
 
Kesälomalla Stenigit kävivät Jämtlandissa sukuloimassa. Hallonbohun mennessä he kävivät Monique-
Karinin luona Uumajassa. Hänellä on valtavat määrät verhokankaita koska on kiinnostunut ompelusta.  
Monique-Karinilla on huippumoderni ompelukone; tarvitsee vain skannata verho kaavat ja sitten kone 
alkaa ommella ohjeiden mukaan. Tietenkin koneessa pitää olla kangaspatruuna, jollaisia voi ostaa 
kangaskaupoista tai tilata netistä.  
Monique-Karin esitteli ainoalle siskolleen hienoa ompelukonetta. Annki naurahti, kun hetkessä 
valmistui kaunis porkkanakuvioinen verho, jonka sisko antoi hänelle koska tällä on iänikuinen 
ompelukoneen rakkine, joka ei tee muuta kuin katkaisee neulan ja sitten nostattaa verenpaineen 
maksimiin: "Heh, kaikkea ne japanilaiset keksivätkin!" sanoi Annki. Monique-Karin korjasi: 
"Nää, se ei ole japanilainen vaan ihan kotimaisen Nokia-Siemensin valmistama!"  
 
Tätä nykyään Nokia-Siemens on alkanut valmistaa tällaisia täysautomaattisia ompelukoneita. Yhtiö on 
lukemattomia kertoja ollut konkurssin partaalla mutta aina vaan noussut kuin Feenikslintu tuhkasta. 
Kaikissa Nokia-Siemensin tuotteissa on Microsoftin käyttöjärjestelmä. Myös Microsoft on yhä 
voimissaan ja on ohittanut Applen mutta viime aikoina on ilmaantunut Microsoftille vakava haastaja 
Venäjänmaalta; Compusoft, joka on kehittämässä uutta The Doors käyttöjärjestelmää, joka muistuttaa 
melkoisesti Windowsia. Myös Applelle on ilmaantunut Venäjältä vakava kilpailija, Banana Inc.  
 
Nokia-Siemensin ompelukoneissa on vanha kunnon Windows. Windowsista on tullut paljon vakaampi 
ja ennen kaikkea sen lähdekoodi on avattu niin, että Microsoftin kriitikot tulivat hiljaisiksi.  
Applelle on tullut ongelmia koska heidän tuotteillansa voi luoda musiikkia, vaikka yhtiö on luvannut 
muinaiselle Rolling Stonesille, etteivät siirry musiikkirintamalle. Siitä huolimatta Applen tuotteilla pystyy 
erinomaisesti luomaan musiikkia niin, ettei enää tarvitse olla musikaalinen. Tämän vuoksi yhtiö on 
käynyt jo satojen vuosien oikeustaistelua pienestä omena-logosta.  
Rolling Stones on jo aikoja sitten lakkautettu, mutta yhtyeen jäsenten jälkikasvu vuosi vuodelta 
käräjöivät Applea vastaan dollarin tunnukset silmissään.  
2960-luvulla muuan Mikis Jakkara perusti bändin nimeltä Banana Winds, joka uudelleen lämmittelee 
Rollareiden kappaleita. Heillä on keltainen banaanilogo, josta Banana-yhtiö ei ole kovin mielissään ja 
on haastanut bändin käräjille. Myös Apple alkoi käräjöidä bändiä ja Banana-yhtiötä vastaan, kun 
kokee banaanilogon apinoinniksi. Lakihenkilöt ovat sanoneet, ettei hedelmiä ei voi patentoida.  
 
Monique-Karin levitti verhokankaansa eteisen lattialle, jotta pikkusisko voisi valita mieleisensä. Hänellä 
itsellä ei ole tilaa tälle kangasmäärälle. Hän saa ilmaiseksi kangaspatruunoita tekstiilifirmoilta koska 
hän kirjoittaa firmojen kotisivuilla designhenkistä blogia, jossa hän kehuu firmojen tuotteita. Tavallaan 
hän mainostaa vapaaehtoisesti tekstiiliyritysten kankaita.  



 

Yritysten tuotebloggaaminen on hyvin suosittua tätä nykyään. Näin saa ilmaiseksi haluamaansa. 
Tietenkin blogitekstin tekijänoikeus siirtyy automaattisesti kyseiselle yritykselle.  
 
Samaan aikaan kun äiti on kyykyllään eteisessä, niin sillä välin Jessica ja Janina penkovat Birgitin ja 
Antonin tavaroita heidän huoneessansa. Serkut eivät ole paikalla. Huoneessa oli paljon jännittäviä 
tavaroita. Antonilla on elektroniset rummut ja Birgitillä on paljon pikkurojua kuten potkulaudan osia. 
Jessica löysi LED-lampulla varustetun suurennuslasin sekä pienen sauvamagneetin Birgitin hyllystä.  
 
Hetken mielijohteesta hän hiippaili äitinsä selän taakse eteiseen ja salaa sujautti takataskuun 
suurennuslasin, jonka varsi upposi kokonaan taskuun mutta suurennuslasiosa jäi ulkopuolelle.  
Toiseen taskuun hän sujautti sauvamagneetin. Kun Annki nousi ylös, niin silloin hän tunsi jotain olevan 
vasemmanpuoleisessa takataskussa. Hänen käteensä osui suurennuslasi, jolloin hän naurahti 
hämmästyneenä: "Oi, miten tämä on joutunut taskuuni?" johon Monique-Karin: "Heh, mitenhän se on 
mahtanut joutua?" Totta kai Annki arvasi syyllisen koska vanhin tytär seisoi lähellä suu messingillä. 
Hän loi häneen vihaisen mulkaisun. 
Sitten Jessica meni olohuoneeseen istumaan isän viereen. Isä oli katsomassa telkkarista leffaa, jossa 
puoliksi kaljuuntuneen miehen sepitteisestä kertomuksesta kaikki hahmot heräävät henkiin ja 
hyppäävät lukulaiteromaanista lattialle ja aloittavat melkoisen rumban. 
 
Sauvamagneetin Annki löysi vasta illalla nukkumaan mennessä asuntovaunussa. Silloin Jessicalla oli 
naurussa pitelemistä, kun äidin ilme oli näkemisen arvoinen. Totta kai häntä myös pelotti, jos tulisi 
armoton selkäsauna mutta Annki ei kehdannut alkaa piiskata koska silloin asuntovaunusta olisi 
kuulunut hirveä metakka niin, että joku saattaisi soittaa poliisit. Heti kun Annki oli huomannut 
tyttärensä veitikkamaisen ilmeen, niin silloin hän ärtyi noitumaan: "Helvete fittans jäntan, mitä taas olet 
mennyt tekemään?" Jessica vastasi änkyttäen: "Ööh... se oli vain huumoria!", johon Annki: "Tuo oli 
varkaus... älä koskaan enää tee tuollaista tai muuten kasvatusviranomaiset puuttuvat asiaan!" 
Jessicalle muistui mieleen varhaislapsuuden käynnit lasten- ja nuorten psykiatrilla. Häntä alkoi 
pelottaa, että onnistuuko koskaan pitämään näppejään kurissa? Entä jos joku kaunis päivä sama 
päähänpisto sattuisi kaupassa? Vielä pahempaa jos sitten aikuisena hän sattuisi tekemään jotain 
vastaavaa niin, että joutuisi vankilaan. Jessica ei tiedä miten reagoisi, jos joutuisi linnaan. Itkuhan siinä 
tulisi. Hän alkoi itse mielessään pohtia vankilaan joutumista.  
Sitten suurena naisena kannattanee tehdä kaikkensa kiistääkseen rikoksen. Entä jos todistusaineistot 
ja valvontakamerakuvat paljastaisivat minut, ajattelee Jessica. Ei pidä tehdä rikoksia sellaisessa 
paikassa, jossa olisi kameroita, ajattelee hän.  
 
Uumajassa Stenigit olivat vain yhden yön. He yöpyivät Urbansbon vanhalla lakkautetulla 
leirintäalueella, joka on nyt puistona. Vieressä on rugbykenttä, jossa nurmikon sadettaja tykittää 
kylmää vettä ympäriinsä. Tytöt kävivät iltasuihkussa sadettajan edessä.  
 
Seuraavana päivänä Stenigit jatkoivat lomamatkaa kohti Hallonbota. Siellä he olivat vain viikon. 
Tänä kesänä tapahtui ihme, kun Sven-Emil, Ally sekä heidän aikamiespoikansa Mike päättivät lähteä 
kylään Stenigien luokse. He menivät Stenigien kyydissä.  
Aikaisemmin kun Sven-Emil ja Ally edes pohtivat matkustaa Stenigien luokse, niin heti Allylle pukkasi 
hirveä ripuli, joka parani heti kun he päättivät olla lähtemättä. Svenne ja Ally reissaavat aivan liian 
harvoin koska äijä on sairaalloisen nuuka ja Ally oikea hätähousu.  
Nyt Ally otti mukaan suurpakkauksen hiilitabletteja, jotta mahdollinen ripuli pysyisi kontrollissa. 
Autossa oli ahdasta mutta sopu sijaa antaa tai kuten vanha sananlasku kuuluu; jos on sydäntila, niin 
on myös tilaa takapuolelle. Mikäs on tätä nykyään matkustaessa, kun on erittäin hyvät moottoritiet 
upeine taukopaikkoineen, kuten Anders sanoi ratin takaa.  
 
Vänercityn pohjoispuolella pysähdyttiin katsomaan suurta punametallista Saga Shopping 
kauppakeskusta. Siellä on paljon fantasiaan liittyviä myymälöitä, teattereita sekä virtuaalimaailmoja. 
Viimeksi mainitussa voi pukeutua kypärällä varustettuun datapukuun, jolloin tuntee joutuvansa tiettyyn 
ympäristöön, jonka itse voi valita.  
Jessica päätti testata datapukua ja valitsi äidiltään, salaa erotiikkamaailman, jossa ympärillä lentelee 
virtuaalipippeleitä ja pimppejä. Kun äiti kysyi, että minkä virtuaalimaailman hän valitsi, niin silloin 
Jessie ilmoitti punastellen, että se on Muumi maailma. Annkia vähän epäilytti koska tyttären kasvoille 
nousi melkoinen puna, ja suu oli ammollaan.  
 
 



 

Janinalle piti ostaa Sagasta veikeän vaaleanpunaisen Pink Battery pehmomaskotin, jonka voi 
ohjelmoida rallattelemaan ja tanssimaan hassutuksia. Myöhemmin autossa Ally alkoi pelleillä 
maskotilla ja onnistui saamaan sen rallattelemaan esperantoksi; Ĉiuj estas kiel malrektan 
Tsulahopsansaa! Janina nauroi ihan katketakseen, kun aikuinen akka tuolla lailla innostuu 
tanssittamaan pehmomaskottia. 
 
Vänercityn eteläpuolella on toinen samanlainen kauppakeskus, Song Shopping, jonne on keskitetty 
musiikkikauppoja sekä levytysstudioita.  
 
Annki on joskus nuoruudessaan ollut mukana pop-yhtyeessä laulajakitaristina mutta sitten kiinnostus 
lopahti, kun yhtye alkoi hajota. Bändinjäsenet toisensa jälkeen kyllästyivät soittamiseen, kun ei tullut 
laajempaa suosiota. Joskus iltaisin Annki tapaa lauleskella lapsilleen kehtolaulua Blåa sömnen, jonka 
on säveltänyt, sanoittanut ja levyttänyt iskelmähuumorilaulaja Stefan Bult Järnvara, joka menehtyi 
vanhuuden heikkouteen edellisen vuosikymmenen lopulla. Hänen aisaparinsa Reynold Skallra 
menehtyi 2960-luvulla. Reynoldin suuri hitti on nimeltä Luffaren och svanen. 
 
He jatkoivat matkaa kohti etelää. Kerta kyydissä oli kesävieraat, niinpä Anders ajoi Vänern-järven 
itäpuolelta, kun ei vieraiden kanssa ilkeä mennä kylään Tvåstadiin. Järven ympäri menee leveä 
moottoritie, jonka kaistojen välissä on junarata, joka välillä nousee moottoritien yläpuolelle ja välillä ala 
puolelle. Moottoritie ja junarata ovat silloilla, ettei maisemaan muodostuisi esteitä. 
 
Sitten he ajoivat Vättern-järven länsipuolelta. Ulricehamnin kohdalla Jessicalle tuli kummallinen 
assosiaatio naiseen, joka jakaa kaloja. Hän ei käsitä yhtään miksi tällainen mielleyhtymä 
Ulricehamnista, kaupungista, jossa hän ei ole koskaan edes käynyt eikä tiedä juuri mitään. Ehkä siellä 
myydään Vättern-järven kaloja, pohti Jessica. 
 
Monesti Jessica ja Janina pohtivat, että mitä he tekevät tulevaisuudessa. Jessican haaveammatti on 
turistibussinkuljettaja ja bussin tulee olla nimenomaan hopeanvärinen Åhus bussen, eksklusiivinen 
pitkänmatkan bussi juomasäiliöineen sekä pehmustetuin vessan seinineen. 
Janina unelmoi puolestaan, että sitten viisitoistavuotiaana hän rakentaisi majan puuhun ja muuttaisi 
siihen asumaan. Majaan tulisi kaljahissi. 
 
Syksyllä Jessica meni viidennelle luokalle. Luokanvalvojaksi tuli Kristoffer Trana. Kahden oppilaan 
spesiaaliluokka lakkautettiin säästösyistä. Kristianstadilla ei ollut vara ylläpitää kahden oppilaan 
luokkaa. Toiseksi Inger Bulle kyllästyi pedagogin ammattiin koska pedofilian peitteleminen alkoi käydä 
voimille. Yksinkertaisesti häntä alkoi hirvittää, jos menettäisi itsehillinnän ja alkaisi taas kopeloida 
tyttöjä ja sitten paljastuisi. Naispuolisten pedofiilien synnyttimet ommellaan umpeen ja miespuolisilta 
poistetaan kivekset. Inger kiinnostui japanilaisesta anime maalaustaiteesta ja alkoi piirtää 
animehahmoja. 
 
Nyt Nissestä tuli virallisesti Jessican luokkakaveri. Mario siirtyi Borsteskolaniin koska haluaa opiskella 
esperantoa. Borsteskolanissa on niin kutsuttuja sekaluokkia eli siellä puolet aineista opetetaan 
skandinaviaksi ja englanniksi tai esperantoksi. Rågångskolanissa opetetaan lähinnä skandinaviaa, 
osavaltion sisäisiä murteita, Skånea sekä maahanmuuttajakieliä. Esperantoa opetetaan kerran 
viikossa.  
 
Skånen murteesta on tullut kieli mutta moni kutsuu sitä yhä murteeksi. Virallisesti se on luokiteltu 
kieleksi. Sama juttu myös Tornionlaaksossa meänkielen suhteen.  
 
Nisse sekä muut luokkakaverit ovat neljännellä luokalla. Jessica on luokan vanhin. Luokassa 
opetetaan jämtlandin murteella.  
Välitunneilla Jessica, Nisse sekä muutama miespuolinen luokkakaveri tapaavat olla hippasilla.  
Varsinkin Jessicasta koskin viimeiseksi leikki on mukavaa, kun saa juosta kaveriaan karkuun. 
Hänestä on tullut hyvin pidetty oppilas lähes kaikkien pedagogien keskuudessa ja se johtuu juuri 
lukulaitelehdestä. 
Kristoffer Trana jopa liikaa lellittää Jessicaa ja antaa hänelle erivapauksia kirjoitella lukulaitteeseensa 
vaikka mitä soopaa, muttei välitä kirjoitusvirheistä. Jopa matematiikan tunnillakin Jessica saa olla 
lukulaitteensa parissa. Hän on jo kadottanut kiinnostuksen kertotauluun eikä osaa ajatella loogisesti, 
että nyt hänen tulisi panostaa matematiikkaan, jotta saisi hyvän työpaikan. Tämän ikäinen penska ei 
vielä osaa ajatella niin pitkälle vaan riemuitsee, kun ei tarvitse vaivata päätään matematiikalla. 



 

Borsteskolassa istuu lähialueiden koulujen rehtorit. Opintorehtori Micke Zetterberg on hurahtanut 
Jessican lukulaitelehteen ja tapaa kopioida ja skannata sen nettiin, jotta koulun kaikki pedagogit 
voisivat lueskella hassutuksia. Eräänä syyspäivänä Jessica sai käydä katsomassa, että kuinka 
käytetään huippumodernia lukulaiteskanneria. Hän tahtoisi sellaisen mutta tällaiset ammattilaisen 
välineet ovat aivan liian kalliita työläisperheelle. Stenigeillä on ainoastaan tavallinen pikkuskanneri. 
Lukulaitejulkaisun kotisivuosoitetta Jessica ei oikein tohdi kertoa äidilleen koska hän on kirjoittanut 
joistakin kepposista kuten katamaraanista sekä nurkkaan virtsaamisesta.  
 
Seuraavassa vanhempainillassa Kristoffer kertoi Annkille kotisivunosoitteen, jolloin Annki oikein ulvoi 
riemusta, kun sai tietää, että tytär on melkoinen journalisti.  
Lukulaiteversioita Kristofferilla ei ole sillä Jessica on lukinnut kaikki omaan oppilaslokeroonsa.  
Joitakin sivuja on tulostettu paperille, mutta nekin ovat hänen lokerossansa lukkojen takana ja lukon 
koodin tietää ainoastaan Jessica Stenig. Koodi on naurettavan yksinkertainen; 1234 mutta monikaan 
ei hoksaa, että koodi on näin yksinkertainen.  
 
Samoihin aikoihin Anders joutui sairaalaan tosi kipeiden peräpukamien takia. Hän on käynyt monella 
lääkärillä mutta turhaan, kunnes löysi Kristianstadin keskustasta yksityisen lääkärivastaanoton. Siellä 
ammattitaitoinen yleislääkäri Steve Glimminge suositteli leikkausta.  
Anders kysyi pelokkaalla äänellä, että eikö hemorroidien hirttäminen tai peräpuikot auttaisi, johon 
tohtori Glimminge nauroi persettään repien: "Peräpuikot voisit työntää, vaikka perseenreikääsi ja kyllä 
asia on niin, että laserskalpellia suosittelisin!" Anders naurahti: "Eikös peräpuikot työnnetä 
perseeseen?" johon lääkäri: "Niin, yleensä työnnetäänkin mutta tässä tapauksessa se ei auta koska 
pukamat ovat kasvaneet sisäänpäin eli ei auta muu kuin virittää laserskalpelli!" Tohtori Glimminge 
kirjoitti Andersille lähetteen peräpukama leikkaukseen Kristianstadin sairaalaan.  
Leikkauksen jälkeen hän joutui olemaan muutaman päivän sairaalassa ja parannella takapuolen 
leikkaushaavoja. Kaikkea ei laserkaan voi parantaa hetkessä.  
Eräänä päivänä, kun vaimo tyttärineen tuli katsomaan Andersia, niin silloin Annki antoi hänelle 
paperinivaskan. Annki on tulostanut koulun nettisivulta tyttären lukulaitteen sisällön. Sivuja on varmasti 
enemmän kuin Raamatussa. Andersia nauratti niin, että takapuoleen sattui ja pelkäsi jos tikit 
ratkeaisivat. Annki sanoi miehelleen, että Jessican luokkalukulaitelehti on todella hauska mutta 
paperille hän ei tulostanut piirroksia koska silloin väripatruuna olisi kulunut, sillä lukulaitejulkaisussa on 
paljon väripiirustuksia. Työläisperheen on jatkuvasti ajateltava taloudellisesti ja jokaista senttiä pitää 
venyttää. Tyttären lukulaitejulkaisu on todella hauska, vaikka on runsaasti kirjoitusvirheitä. Juuri sitä 
Annki ja Anders ovat monesti päivitelleet, että eikö siellä koulussa mitään opeteta.  
 
Sairaalassa, samassa potilashuoneessa Andersin kanssa oli Jessican kolmannen luokan aikainen 
liikuntapedagogi mutta ilmeisesti tämä ei tunnistanut häntä mutta Jessica tunnisti hänet, muttei 
reagoinut koska häntä ujostuttaa tervehtiä koulututtuja vapaa-ajalla. Kun esimerkiksi kaupungilla 
vanhempien seurassa tulee joku koulututtu vastaan ja tämä tervehtii Jessicaa mutta tämä alkaa heti 
ujostella ja kääntää selän. Tästä vanhemmat ovat monesti nuhdelleet tytärtään.  
Ehkä ujous koulututtuja kohtaan johtuu silmälaseista ja vapaa-ajan rillittömyydestä. Juuri sen vuoksi 
vapaa-ajalla hän on Nissen kanssa hippasilla, ettei ilman rillejä tarvitsisi katsoa luokkakaveriaan.  
 
Liikuntapedagogilla on jalkavedossa ja hänen ympärillänsä on melkoinen metallikehikko, joka 
vaikuttaa Jessicasta karmaisevalta niin, että meinasi mennä yöunet.  
Jessica helposti säikkyy erilaisia sairaalavälineitä. Kaikkein karmein on moderni happiteltta, vaikka se 
on hyvin ohutta huomaamatonta muovia, huomaamattomampi kuin Grunnebon itsensäpaljastajien 
teltat. Tuskin Jessica edes muistaa kyseisiä telttoja, kun silloin oli niin pieni.  
Eräänä iltana, kun Jessica oli katsomassa telkkarista Skåneksi dubattua suomalaisdekkarisarja 
Huttunen ja Turunen, niin siinä hän näki happiteltan ja menetti yöunet. Heti kun hän sai unenpäästä 
kiinni, niin alkoivat painajaiset, jossa valtava happiteltta laskeutuu hänen ympärilleen ja alkaa pullistua 
ilmasta. Herättyään hänen oli pakko kokeilla seiniä, ettei olisi happiteltassa.  
Dekkarisarja kertoo kahdesta suomalaisetsivästä, jotka jokaisessa jaksossa saavat uuden tapauksen 
selvitettäväksi.  
Sarjaa katsoessaan hän hiffasi viime kesällä kuulemansa oudon kielen. Se vaikuttaa olevan suomea, 
samanlainen hassu nuotti, pohtii Jessica. Hän alkoi tutustua suomen kieleen netin käännössivustoilla.  
 
 
 
 



 

Jo lukemattomia kertoja siskokset ovat surffailleet Hårsajtenilla. Jessican sivulla lukee, että vauvana 
tämä oli leikkinyt vanhalla modeemilla, josta oli pureskellut kulmat pyöreiksi. Kun poistuu sivulta, niin 
silloin pomppaa esiin pieni ruutu, jossa lukee äidin kirjoittama pieni onneton runon värssy vierivistä 
vuosista. Tämän Jessie on kopioinut kirjoituslaitteisiinsa. Keittiön nurkkakaapin hän on ominut 
karkkikätköksi. Siellä hänellä on myös punainen muistiolaite, joka muistuttaa pientä kannettavaa 
tietokonetta mutta siinä on paljon pienempi näyttöruutu. Laitteeseen hän on naputellut muun muassa 
tietoa uusista nukkekotikaupungeista ja tietoa kauppakeskuksista. Lisäksi hän on naputellut hassun 
kömpelöitä tarinoita Gumma Gummessonista. Kertomukset hän antaa äidin lukea. Hän kirjoittaa 
vihjailevasti erilaisista kepposista, joita on tehnyt koulussa.  
 
Annkin henkilökohtaisella kotisivulla on runsaasti ruokaohjeita sekä käytännön vinkkejä erilaisista 
arkipäiväisistä asioista sekä muistiinpanoja seksikumppani Bengt Skinnarpista, samoihin aikoihin, kun 
hän tapasi Andersin. Aluksi Annkilla oli tarkoitus pitää Bengan pelkkänä salarakkaana, kunnes hiffasi 
olevansa raskaana. Silloin hän päätti pistää poikki Bengtin kanssa, kun rakasti ja rakastaa yhä 
enemmän kauppiaan poika Andersia. Raskauden Annki salasi ja sitten synnytti poikalapsen salanimen 
turvin.  
Lapsen hän adoptoi väärällä nimellä eikä sen koommin ole kuullut mitään lapsesta sekä tämän 
adoptiovanhemmista. Ilmeisesti asuvat yhä Hallonbossa. Annki synnytti lapsen keksityllä nimellä, 
Sanna Grusen. Hän onnistui hankkia salanimelle henkilöllisyyskortin eli ihan hyvin voisi yhä elää 
kaksoiselämää mutta sellaiseen rumbaan hän ei halua ryhtyä. Jo salaisessa synnytyksessä ja 
adoptioissa oli kestämistä.  
Heti adoption jälkeen hän päätti jälleen esiintyä omana itsenään, Annki Lillnystana, ja päätti olla 
uskollinen Andersille. Bengtin kanssa hän pisti välit poikki. Bengt ei koskaan saanut tietää, että Annki 
tuli paksuksi. Aborttia Annki ei koskaan harkinnut, kun sai idean kaksoisidentiteettiin.  
Anders Stenig ei tiedä mitään vaimonsa huippusalaisesta pojasta sekä kuhertelusta Bengtin kanssa. 
Hän tuntee pintapuolisin Bengt Skinnarpin, joka on Johan Götessonin kavereita. Tätä nykyään 
Skinnarpit asuvat Götessonien naapurissa, Filbytargatanilla. 
Annkin salattu elämä on vahvasti salattu. Tästä hän ei koskaan aio kertoa perheelleen. Blogin 
salasana on niin vahva, ettei sitä hevillä pysty arvaamaan, hänen salainen henkilökohtainen 
ajatussanansa.  
Andersin henkilökohtaisella sivulla on runsaasti armeijan aikaisia vitsejä sekä muuta jutun tynkää. Nyt 
kun hän parantelee takalistonsa leikkaushaavoja, niin hänellä on aikaa sairaalasängystä käsin 
päivitellä nettisivujaan pienellä tablettitietokoneella. Ennen sairaalaan joutumista Anders on useana 
viikonloppuna käynyt vieraissa, nimittäin Roma Zoon myyjättären luona lempimässä. Vaimolle hän 
väittää olleensa ylitöissä. Myyjätär on vaaleatukkainen Yonna Gahn, joka on sinkku mutta Anders on 
naimisissa oleva perheellinen. Heillä on ollut tuuria, kun Yonna ei ole tullut raskaaksi. Anders on ollut 
tarkkana ehkäisyssä. Yonna asuu Florabackenin kaupunginosassa, ihan keskustan kupeessa.  
Florabacken on osa vanhaa Kristianstadia, jonka yhteydessä on ulkoilmamuseo Lappstrandin, jonne 
on siirretty vanhoja rakennuksia. Museoalueella on muun muassa supermarketmuseo, jossa myydään 
Kristian leivoksia, joista kaupunki on tullut tunnetuksi.  
 
Annkilla ei ole aavistustakaan, että ukolla on salarakas, ikioma naispuolinen Bengt Skinnarp. Anders 
ei kirjoittelee salarakkaastaan sanaakaan blogiinsa, sillä hän ei halua ottaa riskejä paljastua. Hän on 
sisäistänyt vanhan viisautensa; Annkin pelko on viisauden alku. Suhteen alkuaikoina Anders vaikutti 
hyvin kontrolloivalta ja uteliaalta tuutilta niin, että monesti Annki tuhahteli ja jopa korotti ääntään 
autossa liikkuvassa. Kun Anders alkoi tihruamaan itkua, niin silloin tyttö tuhahti: "Älä nyt rupea 
pillittämään!". Tämä tuntui Andersista tosi haikealta ja kotiin päästyään hän monesti vuodatti 
sydäntään vanhemmilleen.  
Olle ja Boel ovat monesti kehottaneet unohtaa tuollaisen neidin mutta se oli vaikeaa. Anders oli ja on 
yhä korviaan myöten rakastunut Annkiin. Nyt hän on rakastunut molempiin; vaimoon ja Yonnaan.  
 
Suhteen alkuaikoihin muutaman kerran Anders oli ihmetellyt tyttöystävänsä pömppövatsaa, johon 
tämä vain tuhahti: "Utelias tuutti katsoo sisään!". Aluksi Andersista tämä oli hauska repliikki mutta 
sitten hapankauhu ja menettämisen pelko aiheutti stressin eikä enää uskaltanut kysellä tämän isosta 
mahasta. Näin Annkin salaisuus pysyi salaisuutena. Tuskin enää Anders edes muistaa Annkin 
taannoista isoa mahaa. Salaisen raskauden aikana Annki asui salanimellä hotellissa, Hallonbon 
keskustassa. Hotellilasku jäi maksamatta. Sillä välin, kun raskaana ollessa asui hotellissa, niin hän 
väitti vanhemmilleen, että asuisi erään koulukaverin luona. Päivittäin hän oli Skype yhteydessä 
vanhempiinsa, etteivät huolestuisi ja etsintäkuuluttaisi.  



 

Videokuvan hän oli rajannut ainoastaan yläruumiiseen. Raskauden aikana hän ei osallistunut 
perhetapahtumiin ja se ihmetytti vanhempia. Raskauden aikana hän ei tavannut Andersiakaan ja väitti 
olevansa koronan kourissa.  
 
Jessica on aivan hulluna Kristian leivosten perään mutta luonnollisesti isä yrittää erilaisilla verukkeilla 
välttää perheensä kanssa liikkumista ulkoilmamuseoalueella, ettei salarakas paljastuisi. Yonnalle hän 
ei ole kertonut olevansa naimisissa oleva perheellinen. Yonna on nähnyt Jessican mutta Anders on 
väittänyt tämän olleen veljen tytär. Anders ei myöskään voi liikkua Yonnan kanssa Roman ja Borsten 
kaupunginosissa. Lisäksi Anders on valehdellut nimensä, että olisi Andrew Stonehill ja olisi 
yksityisetsivä. Valhe on uponnut täydestä Yonnaan. Anders on väittänyt kadottaneensa henkilöpaperit 
ja pyytänyt salarakasta todistajaksi poliisilaitokselle, jotta saisi uudet paperit salanimelle.  
Totta kai hyväsydäminen Yonna auttoi eikä osannut aavistaakaan, että Andrew Stonehill on vain 
tekaistu nimi ja tietämättään auttoi laittomien henkilöpapereiden hankinnassa. Lisäksi Anders on 
väittänyt asuvansa Helsingborgin Kärnanissa. Tämäkin upposi Yonnaan täydestä eikä tiedä, ettei 
Kärnanissa voi asua sillä sehän on riemukaarimainen linnoitus Helsingborgin keskustassa eikä siellä 
ole mitään asuntoja. Anders ei kertonut Yonnalle sanaakaan peräpukamista, ettei tämä tulisi 
sairaalaan. Olisi ollut kiusallista, jos salarakas sattuisi samaan aikaan perheenjäsenten kanssa, on 
Anders pohtinut. 
Sairaalasängyssä maatessaan Andersilla oli aikaa pohtia salarakas-sirkusta. Kieltämättä on rankkaa, 
kun joutuu koko ajan miettimään missä liikkuu kenenkin kanssa. Niin mielellään kävisi tyttären kanssa 
ulkoilmamuseossa ostamassa Kristian leivoksia, muttei uskalla koska myös Yonna on ihastunut 
kyseisiin leivoksiin ja tapaa usein käydä supermarkettimuseossa. Jessica tapaa silloin tällöin käydä 
äidin kanssa leivosostoksilla silloin, kun isä on kotona. Andersilla on ollut tuuria, ettei perheenjäsenet 
ole menneet ulkoilmamuseoon silloin, kun hän on salarakkaansa luona.  
Yhtäkkiä sairaala sängyssä maatessaan Anders sai loistoidean; muuttaa pois paikkakunnalta ja pistää 
välit poikki salarakkaan kanssa. Suostuisiko perhe, ajatteli Anders samalla, kun lepäsi 
sairasvuoteellaan. Minne muuttaisi? Ei ainakaan Kristianstadin lähialueille eikä Helsingborgiin.  
Muutaman päivän kuluttua Anders pääsi sairaalasta. Yhä takalisto on arka mutta eiköhän se siitä ala 
parantua, ajatteli hän. Sairaalasta päästyään hän väitti Yonnalle, että oli työmatkoilla.  
 
Kesällä Stenigit veivät viihderobotin Tvåstadiin Ollelle ja Boelille koska Ruffe-koira tapaa näykkiä 
robottia koska se näyttää koiran silmissä kummalliselta otukselta. Olisi ollut vain ajan kysymys, milloin 
koira olisi saanut kunnon sähköiskun tai vaurioittanut viihderobotin antennia. 
Viihderobottia ei oikein uskalla myydä ventovieraalle koska siihen on tallennettu paljon lauluja sekä 
henkilökohtaisia asioita. Kylläkin robotin kovalevyn voisi formatoida mutta sellaiseen urakkaan Anders 
ja Annki eivät jaksa ryhtyä. 
 
Jessica ei ole kovin innokas auringonottaja mutta joskus voi innostua auringonotosta. Äiti tapaa kutsua 
häntä aurinkopakolaiseksi sekä kalkkilaivan kapteeniksi. Hänellä on sitkeä läskirumba; ei halua 
helteelläkään riisua paitaa, vaikka kuinka mieli tekisi. Äiti tapaa usein yläosattomissa ottaa aurinkoa 
alapihalla, kirsikkapuun ja omenapuun välissä.  
Tätä nykyään on hyvin tavallista, että kesähelteillä naiset ovat rinnat paljaina. Harva enää käyttää 
bikineitä, tämä lienee tasa-arvoa.   
Jessica oikein kärsii läskirumbastaan eikä itsekään tiedä mistä johtuu paljaan vartalon peittely. Ehkä 
se johtunee varhaislapsuuden laserleikkurileikistä, on hän asiaa fundeerannut. Kun hän on ilman 
paitaa, niin silloin kävelee hartiat kyyryssä ihan kuin joku vaivainen toimintarajoitteinen.  
 
Eräänä kesäpäivänä siskokset leikkivät vanhempien makuuhuoneessa. Jessica löysi vaatekaapin 
päältä punaisen pahvipakkauksen, jossa on valkoinen kiinalainen kirjainmerkki. Mikähän nämäkin 
mahtavat olla, onkohan piipputupakkaa, sanoo Jessica samalla, kun laskeutuu alas jakkaralta. 
Pikkusisko kurkottaa kaulaansa nähdäkseen tämän kummallisen pitkulaisen pahvipakkauksen.  
Jessica avaa pakkauksen ja näkee kummallisia limaisia kumipusseja. ”Öh, mihin tällaisia käytetään?” 
sanoo Jessica. Janinakin pudistaa päätään: ”Onkohan laboratoriovehkeitä?”  
Jessica ottaa kukkaruukusta kukkakepin ja laittaa yhden kumipusseista kepin päähän. Tyttöjä alkaa 
naurattaa.  
 
Kikatus kuuluu keittiöön, jossa Annki on valmistamassa päivällistä; curryn makuista vihanneskeittoa. 
Hän päättää mennä katsomaan, että mitä ihmettä tytöt ovat taas keksineet. Makuuhuoneen ja 
olohuoneen ovella hän jäykistyy: "Vad faan, mitä ihmettä te hommaatte?" häneltä lipsahti kirosana, 
kun näki lapsien käsissä kukkakepin, jonka päässä roikkui kondomipussi.  



 

Tytöt katsovat kysyvästi makuuhuoneenovelle ilmestynyttä äitiä: "Mamma, löydettiin tämmöisiä jänniä 
kumipusseja kaapin päältä ja..." Annki keskeytti ja meni lähemmäksi: "Anna jok'ikinen pussi takaisin ja 
saa olla laitimmainen kerta, kun menette koskemaan papan tavaroihin!" Jessica ojentaa äidille 
pahvipakkauksen ja kysyy, että mitä nämä ovat, kun pakkauksen päällä on valkoinen kiinalainen 
merkki. Annki änkyttää: "Ööh, ne ovat sellaisia apuvälineitä, varmuusvälineitä, ettei tulisi räkänokkia, 
jotka penkovat papan tavaroita!", sanoi hän. Jessica pähkäili, että mihin kummaan pappa käyttää 
tuollaisia pieniä limaisia kiinalaisia kumipusseja. Pakkauksen päältä hän ehti tavata pienellä olleen 
sanan, Condom. Hän ei tiedä sanan merkitystä.  
 
Myöhemmin iltapäiväkahvilla Anders otti vaimonsa kanssa puheeksi nettikonton, että siihenkin pitäisi 
saada saldo riittämään. Jessica kuuli tutun kuuloisen sanan, ihan kuin kondom, jonka oli tavannut 
kumipussipakkauksen kyljestä ja alkoi kikattaa.  
Anders ihmetteli, että mikä noin naurattaa, johon Annki: "Ne on leikkinyt kondomeilla ja ne pitäisi 
laittaa lukkojen taakse. Anders naurahti: "Lukkojen taakse? Pennutko?" johon Annki:  
"Din Szaabo, kondomit tietenkin, senkin idiootti!" Andersia nauratti makeasti.  
Lapset kuuntelivat kahvipöydän ääressä eivätkä käsittäneet mistä on kysymys. Jessica muisti, että 
pakkauksen päällä ylimmäisenä luki isolla Cho-San. Hän kysyi isältä, että mikä on Cho-San, johon 
Anders: ”Äh, se on tuota, aikuisten apuvälineitä, jotta olisi helpompaa.” 
 
Päivänä eräänä Janina nokkelana tyttönä askarteli ikiomia kumipusseja, jotka itse asiassa ovat 
muovipussin nurkkia. Sitten hän laittoi ne vanhaan piipputupakkapakkaukseen ja päälle taiteili 
ulkomuististansa samanlaisen kiinalaistyyppisen koukeron. Muovipussin kulmat hän laittoi 
piipputupakkapakkaukseen. Sitten hän naureskeli ja kikatti siskolleen, että nyt hänelläkin on pussukat. 
Piipputupakkapakkauksen hän oli löytänyt kadulta. Vanhemmat eivät polta piipputupakkaa eikä 
perinteisiä savukkeita, ainoastaan sähkötupakkaa, jota on tullut öyhyytettyä runsaasti niin, että 
päivittäin saa käydä patruunaostoksilla. Lähimmät kioskit ja kaupat ovat pellon ja moottoritiesillan 
takana. Pilareiden päällä kulkevan moottoritien ali on kätevä kävellä ja ulkoiluttaa Ruffea. 
 
Kondomimysteeri valkeni Jessicalle koulun seksuaalivalistustunnilla, jolloin luokanvalvoja esitteli 
ehkäisyvälineitä; kondomeita sekä naisille tarkoitettuja ehkäisypillereitä, spiraaleja ja ehkäisysauvoja. 
Hän esitteli myös huippumodernin ehkäisyvälineen, joka muistuttaa kondomia ja puukontuppea. 
Ehkäisyväline onkin nimeltä penistuppi, joka laitetaan pippelin ympäri niin, ettei siemennestettä joutuisi 
emättimeen. Penistuppi kasvattaa suosiota mutta kondomit ovat paljon halvempia. Penistuppirakastelu 
onkin rikkaiden huvia, kun taas työläisväestö saa tyytyä kortsuihin.  
Nyt Jessicalle valkeni, että mihin kondomeja käytetään. Hän huomasi Nissen veitikkamaisen katseen. 
Kristofferilla oli myös mukana muutama tamponi, jotta voisi valistaa naispuolisia oppilaitaan, että 
kuinka menetellä kuukautisten alkaessa.  
Sanasta tamponi Jessicalle tuli mieleen Pohjois-Euroopan hienoin pikajuna, Tamponia1, joka liikennöi 
Helsingin ja Tampereen välillä. Kun Kristoffer kysyi naisen sukupuolielimen nimeä, niin silloin luokkaan 
tuli suuri hiljaisuus. Yhtäkkiä mustatuuheatukkainen Oswald Friman vastasi reippaasti: "Hai, sehän on 
pillu!" jolloin koko luokka purskahti nauramaan koska kukaan muu ei tohtinut sanoa elimen kiltimpää 
nimeä, vaikka kaikki tiesivät vastauksen liiankin hyvin. Pedagogi kehui Oswaldia: "Aivan oikein, kyllä 
pillulla on kiltimpikin nimi ja se on vagina, Va-gi-na!" Taas oppilailta pääsi naurun remakka.  
 
Vuosi sitten oppilasavustaja, Yngve Gefle muutti Bergeniin, josta oli saanut rehtoripedagogin viran. 
Hänen seuraajaksensa tuli Emmanuel Florberg, joka on kotoisin Själlannin saarelta ja alkoi opettaa 
oppilaille tanskaa, ihan vain yleissivistyksen vuoksi. 
Jessicasta tanska on vaikea ääntää koska silloin kieli tahtoo väsyä. Tanska on vaikeampaa kuin 
Skåne. Parhaillaan Skandinaviassa sekä muillakin germaanisilla kielialueilla on menneillään 
germaanibuumi. Sen kunniaksi on lanseerattu veikeän makuinen virvoitusjuoma, German Cola, jota 
myydään ainoastaan germaanisilla kielialueilla sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa.  
Skandinaavinen huumoriprotestilaulaja, Micke Nerhus, on äskettäin levyttänyt hassun germaanisuutta 
ylistävän biisin, Skandinaviska grundsjukdomar, jossa lauletaan muun muassa, ettei skandinaavi 
herää ennen kuin olohuoneeseen tullaan puskutraktorilla ja kyseessä on germaaniset perustaudit. 
Usein esiintyessään Micke Nerhusillä on yllään sinilinssiset silmälasit, josta on tullut hänen 
tavaramerkkinsä.  
 
 
 
 



 

Muutaman kerran luokalla on ollut luokkajuhlia. Silloin luokkahuone oli koristeltu serpentiinein sekä 
ilmapalloin. LED-valaisimet oli päällystetty punaisella kreppipaperilla, jotta tunnelma olisi juhlallinen. 
Jokaisella juhlijalla oli punaiset tötteröhatut. Luokkajuhlissa oli runsaasti teatteria, kun Kristoffer on 
kulturelli, melkoinen teatteripelle. 
 
Viimeisimmässä luokkajuhlassa Jessica näytteli pappia, joka käveli kiroilevan siilin ohi. Kiroilevaa siiliä 
näytteli Nisse. Nisse oli pukeutunut siiliasuun. Ohikulkeva pastori-Jessie sanoi, ettei kiroilevat siilit 
pääse taivaaseen. Toisessa näytelmässä terraristit ryöstivät ohikulkevan miehen maksan, jonka he 
söivät suihinsa ja röyhtäisivät päälle. Kyseisen näytelmän esittivät luokan hassut raggarijätkät, Lennart 
Hefner ja Suffel Älvdyna. Heillä on joka päivä yllään tuhritut housut, joihin he ovat kirjoitelleet 
suosikkibändien nimiä kuten tämän hetken suosituin pop-punk bändi Sömniga sovare sekä Finncanes. 
Viimeksi mainittu on rämärokkiyhtye, jossa romaninaiset rokkaavat oikein olan takaa. Bändin laulaja, 
Renate Wave, tapaa joka kerta esityksen alussa supattaa soopaa mikrofoniin. Ilmeisesti 
sirkusvenäjää. 
Lennart ja Suffel esittivät toisenkin näytelmän, jossa äiti laittaa lapselle valkoisen yöpaidan, jota lapsi 
ei haluaisi koska yöllä musta humanoidi tulisi piirtämään tosi hävyttömän symbolin selkään. Näytelmän 
takia nämä kaksi raggarinsiementä menettivät yöunet. Kerran eräässä toisessa luokkajuhlassa nämä 
kaksi raggaria imitoivat Sömniga sovare bändin esityksiä. Bändin keulahahmot ovat Masken Maktson 
sekä Saulus Träskända. Bändi on tullut tunnetuksi protestikappaleellaan, Sprit till kioskerna, jossa he 
vaativat saada viinaa kioskeihin. Esityksen jälkeen raggaripojilta katosi bändin juliste, ainakin niin 
olettivat.  
He alkoivat syyttää jokaista luokkakaveria julisteen pöllimisestä. He hourittelivat Jessicaa, jolloin Nisse 
puolusti kaveriaan sanomalla samalla mitalla takaisin: "Itse olette melkoisia mieshuoria, Fy faan!" ja 
sylkäisi päin Lennartia, jolloin tämä yritti hyökätä Nissen kimppuun mutta onneksi pedagogi sai otteen 
Lennartin alumiiniliivin helmasta ja vaati rauhoittumaan. Sitten Lennart huomasi, että juliste oli koko 
ajan hänen oman pulpettinsa päällä, hieman oppilastietokoneen alla. Raggarit lähtivät häntä koipien 
välissä kotiin.  
Muut luokkakaverit alkoivat siivota, kun juhlatunnelma oli mennyttä ja sitten lähtivät koteihinsa, sillä 
huomenna on tavallinen koulupäivä. Kotona Jessicalta pääsi avoin itku, kun samperin raggarit 
häiriköivät ja kutsuivat minua huoraksi. Hän ei ole täysin varma, että mitä huora tarkoittaa ja kysyi 
äidiltä sanan merkitystä. Annki vastasi: "Öh, se on ihan lapsellinen sana, joka tarkoittaa huonoa naista 
eikä sitä pidä sanoa kenellekään, ei edes pahimmalle vihanaiselle!", sanoi Annki, jolloin hänelle 
muistui mieleen omakaksoiselämä 2960-luvun puolivälissä. Hän ajatteli itse mielessään, että itse oli 
tosi huono nainen, kun sillä lailla nussi ja sitten salanimen turvin adoptoi lapsen. Mitähän lapselle nyt 
kuuluu, fundeerasi hän.  
 
Keväällä 2982 Anders osti upouuden, loistokkaan Solifer Lumia matkailuperävaunun, ettei tarvitsisi 
nukkua toisten nurkissa tai hotelleissa, kuten hän asian ilmaisi.  
Asuntovaunussa on sisäänrakennettu tietokone, josta on langaton yhteys nettiin. Vaunutietokone 
käyttää samaa tekniikkaa kuin multimediakamerat. Vaunussa on myös nettikamera, josta saa suoran 
yhteyden kotisivulle. Jätevedet menevät keuhkomaiseen pussiin, joka asetetaan vaunun alle. 
Punainen jätevesipussi todella muistuttaa keuhkoa, jota Anders tapaa nauraen kutsua kunnon 
keuhkoksi. Jämtlandissa suuri rintaisen naisen tissejä kutsutaan samoin.  
Asuntovaunussa, nukkumaan mennessä, Anders alkoi paidatta pullistella lihaksiaan nettikameran 
edessä. Myös Annki innostui poseeraamisesta ja alkoi vilautella rintojaan. Hänellä on vanhan kansan 
riipputissit, joita molemmat tyttäret ovat lutkuttaneet niin, ettei enää näytä nuoren naisen daisarilta, 
paremminkin Annkin tissit näyttävät jätevesipusseilta.  
 
Kesällä lomamatkalla Tvåstadissa Anders leuhki veljilleen ja isäukolle, että hänelläpä on tällainen 
luksusvaunu. Isä nuhteli keskimmäistä poikaansa tuhlailusta, sillä asuntovaunun arvo helposti laskee 
ja elektroniikka voi mennä epäkuntoon ja antaa sähköiskuja, sanoi Olle. Tietenkin Felix ja Kjell olivat 
kateellisia hienosta asuntovaunusta. He vitsailivat yhdestä suusta: "Jävlar, menisipä rikki!" Tämän 
fraasin he ovat oppineet Micke Nerhusin biisistä, Skandinaviska grundsjukdomar. Lähes koko ajan 
Stenigit hokevat Nerhusin biisien sanoja. Micke Nerhus on myös levyttänyt liudan lastenlaulujakin.  
Tuorein lastenlaulukokoelman on nimeltä, Liv i Skandiskogarna. Viime syksyllä Micke voitti joka 
syksyisen iskelmälaulukilpailun, jonka järjestää RTV4. Voittokappale on nimeltä; Mormor och 
släggkastning, jossa pilaillaan mummeleiden kustannuksella. Laulu on tarkoitettu lapsille ja 
lapsenmielisille aikuisille. Laulu on Liv i Skandiskogarna musiikki-USB-kalikalla, jonka Jessica osti, kun 
koulussa pedagogi Elgar Ikon sitä kovasti mainosti ja erityisesti kappaletta Kirkenes-Ystad, jossa 
lauletaan Centstadin ja Norlannin murteilla, joka on mukana kyseisellä musiikkikalikalla.  



 

 
Kerta on kesä, niin oltiin Ollen ja Boelin kesämökillä Gaddesannassa. Mökin he ostivat edellisen 
vuosikymmenen lopulla. Mökissä on kolme huonetta ja keittiö sekä suuri veranta, jossa on suuret 
ikkunat. Sitä ennen Ollella oli Såtenäsin lentokentän takana, Vänern-järven rannalla, venepaikka, jota 
kutsuttiin ukin rypypaikaksi. Gaddesannan mökki on enemmän kuin rypypaikka, paremminkin 
ryyppypaikka varsinkin juhannuksena.  
 
Mökillä on myös Ollen ja Boelin tuttavaperhe Schlaug, jonka he ovat tunteneet monta vuotta.  
Perheen tyttö, Jannika, on todella valtava, vaikka on Stenigin lasten ikäinen. Perheenkuopus, William, 
on kolmevuotias ja kiintynyt kastematoihin.  
Jannikalla oli mukana valtava nalliarsenaali, sillä hän on sotaleikkien ystävä. Hän leikki Jane-Bettinan, 
Miron, Jessican ja Janinan kanssa sotaleikkejä isolla nurmikentällä. Leikissä on arabeja ja juutalaisia. 
Leikki pohjautuu entisaikojen Lähi-idän konflikteihin, jotka ovat tätä nykyään historiaa.  
Tätä nykyään on tavallista, että lapset leikkivät muinaisia Lähi-itä leikkejä aivan kuin ennen muinoin 
lapset leikkivät inkkari ja länkkäriä. Nykykersoja eivät enää intiaanit ja lännenmiehet kiinnosta.  
 
Mökin ja nurmikon välissä on matala ojapahanen, jossa ei ole hyvä rämpiä sillä vesi tulee lähialueen 
kesämökkien ulkokäymälöistä ja navetoista. Oikeastaan ei saisi päästää ulosteita tällä tavoin luontoon 
mutta Gaddesannassa katsotaan lakia läpi sormien koska monella Länsi-Götanmaan poliitikolla on 
alueella kesähuvila ja tekee tismalleen samoin eli eivät halua herättää nukkuvaa karhua.  
Myös ympäristötarkastajilla on kesähuviloita ympäri Vänernäsiä eli kyseessä on jääviyden huippu.  
 
Jannika ja Jane-Bettina ovat pystyttäneet nurmikolle suuren vihreän vanhanaikaisen sotilasteltan, 
jonka ympärillä he paukuttelivat nallipyssyillään, kunnes Jannikan nallivarasto oli huvennut. 
 
Samaan aikaan ojan toisella puolella pikku William etsi kastematoja, jotka hän laittaa housujen 
taskuihin ja sitten käy esittelemässä niitä äidilleen. ”Mama, keitä Snake!”, sanoi William, jolloin Annie 
Schlaug huolestui mutta huokasi helpotuksesta, kun näki, että kyseessä olikin matoja.  
 
Ollen ja Boelin mökin naapurissa on kolmihenkisen Örjanssonin perheen mökki. Örjanssonin 
perheeseen kuuluu Ivar, Matilda sekä teini-ikäinen Petra.  
Matilda on innokas motocrossveikkaaja ja käy usein Åbyssä katsomassa ja veikkaamassa 
motocrossia. Åby on entinen ravirata, josta on tehty motocrossrata. Raviveikkauksen on korvannut 
motocrossveikkaus.  
Matilda käy kerran vuodessa Saksassa katsomassa nykyformulaa, jossa sähkökäyttöiset formula-
autot kilpailevat. Parhain skandinaavinen formulakuski on Gerd Rosander.  
 
Viikon kuluttua, kun Andersin ja Annkin perhe oli lähdössä kotimatkalle, niin silloin Boel ei olisi vielä 
tahtonut päästää heitä lähtemään, kun tykkää kovasti Jessicasta ja Janinasta, siispä hän uhkasi 
puhkaista asuntovaunun renkaan. Silloin Andersilta pääsi räkänauru: "Hahhaa, teepä se! Jos onnistut 
puhkaisemaan umpikumirenkaan, niin lupaan tehdä kymmenen kuperkeikkaa alasti tuossa 
nurmikolla!" Boel kävi haarukan kanssa asuntovaunun renkaan luona katsomassa, jos se tosiaan on 
umpikumia. Kyllä se on. Renkaassa lukee valmistajan nimi; Nokia Solid-rubber tires. Boel puisteli 
päätään ja mutisi: "Herrojen kotkotuksia!" ja itse alkoi tehdä käsipunnerruksia mökin edustalla. Hän ei 
kehdannut alkaa riisuutua, kun lapsia oli ympärillä.  
Anders ja Annki lähtivät ajamaan heti päiväkahvin jälkeen. Länsi-Götanmaan mummo oli leiponut 
ihanan kermaisen mansikkakakun. Kun kakkukahvit oli juotu, niin Anders nousi ylös ja sanoi: "Nyt 
tämä perhe lähtee kotiin ihan kuin romaniperheet konsanaan!"  
 
Viikon kuluttua he kävivät Hallonbossa tervehtimässä Jämtlandin mummoa, joka innolla odottaa 
tyttären perhettä. Jos heistä ei mitään kuuluisi, niin Lisbeth alkaa turhaan hätäillä, että veikö 
maailmanpahuus nuorimmaisen tyttären perheineen päivineen. Hän itse ei uskalla matkailla.  
Vuosi sitten Lisbeth kävi Kristianstadissa, kun Monique-Karin houkutteli hänet mukaansa, kun tämä 
kävi poikansa kanssa Annkin luona kylässä.  
Kun Jessican ja Janinan Anton-serkku oli kylässä, niin samana päivänä Nisse tuli tyttöjen luokse 
leikkimään ja huomasi Antonin oven raosta. Hän kysyi Jessicalta, että voisiko tämä kysyä tuolta isolta 
pojalta, jos tämä tulisi ulos leikkimään. Niin Jessie tekikin mutta Anton vastasi huvittuneena: "Ei huvita 
leikkiä pikkupoikien kanssa." 
 



 

Syksyllä 2982 Janina aloitti ensimmäisen luokan ja se tarkoittaa, että hänestä on tullut jo isotyttö, 
vaikka yhä on sillimäisen lyhytkasvuinen. Luokkahuone on isosiskon luokkaa vastapäätä, koulun 
keskikäytävän varrella. Luokkahuoneiden välissä on matala hyllykkö.  
 
Yhä Rågångskolanin pitkittäiskäytävän varrella on useita rullasermeillä muodostettuja ryhmähuoneita. 
Koulun urheiluhallin puoleiseen päätyyn ollaan parhaillaan remontoimassa lisää pienluokkahuoneita.  
Käytävällä on myös koulun piskuinen kirjasto, jossa on muutamia perinteisiä kirjoja sekä moderneja 
lukulaitekirjoja. Jessica on löytänyt Jämtlandin kielisen lastentietolukulaitekirja, Vi får en bebis, jossa 
opetetaan lapsille yhdynnän aakkoset. Tämä lukulaite kiehtoo Jessicaa. Seksin salaisuudet alkavat 
pikkuhiljaa selkiintyä hänelle, mutta vain vähän.  
 
Jessica yrittää vältellä pikkusiskoaan silmälasien takia. Rilleistä hän on tehnyt itselleen ongelman; 
koulussa ei mielellään niitä riisu ja kotona ei halua niitä käyttää. Mitään järkevää syytä tälle 
lapselliselle ja järjettömälle silmälasisirkukselle ei ole. Se on vain päähänpinttymä, jollaisia Jessicalla 
on useita. Kun hän pääsee eroon yhdestä kummallisuudesta, niin pian tulee tilalle uusi vieläkin 
kummallisempi rituaali. Pikku Jessie on kilttityttö ja kujeilut ovat alkaneet vähentyä mutta yhä vielä hän 
tekee outoja. Muutama vuosi sitten, kotona ollessaan, hän tapasi röhkiä kuin sika heti kun iloisesti 
innostui. Aluksi vanhempia nauratti röhkiminen mutta sitten he kyllästyivät ainaiseen röhkintään ja 
huolestuivat, että tuleekohan siitä tapa niin, että tyttö röhkisi myös koulussa ja sitten saisi istua 
psykiatrilla anturit päänahassa kiinni. Koulussa hän ei röhki mutta helposti innostuu pelleilemään niin, 
ettei monikaan ota häntä tosissaan. Ehkä juuri sen vuoksi Nisse viihtyy hänen seurassansa.  
 
Janinan pedagogi on nuori miespuolinen, silmälasipäinen, lyhytruskeatukkainen lyhyt ja lihavahko 
Elgar Ikon, joka on ihastunut Jessican lukulaitelehteen. Heti kun lukulaitteen sisältö ilmestyy koulun 
intranetiin, niin silloin Elgar kytkee sen suurelle kuvaruudulle, joka on luokkahuoneiden valkoisen 
taulun vieressä. Janinaa huvittaa siskonsa koululukulaitelehti, joka on myös intranettijulkaisu. Ensin 
Jessica luo sisältöä tyhjään lukulaitteeseen, jonka sitten opintorehtori skannaa intranetiin, kun tällä on 
täydet oikeudet sen sisältöön.  
 
Pedagogi Elgar Ikon on veitikkamainen, vähän samankaltainen kuin huumorilaulaja Micke Nerhus, 
ainakin Jessican mielestä. Jostain syystä hänellä on ennakkoluuloja Elgarista koska tämän ilme on 
kuivahkon ärsyttävä. Muutaman kerran Jessica on kuullut vanhemmiltaan sanan ihilist, joka hänen 
mielestänsä vaikuttaa sopivan hyvin Elgarin ilmeeseen. Onneksi sentään hän ei ole mennyt 
töksäyttämään Elgarille mitään ihilismistä. Tokkopa tämä edes ymmärtäisi sanan merkitystä mutta 
äänen sävy paljastaisi sanan merkityksen.  
Vaikuttaa siltä, että sen verran älliä on Jessican päässä. Annki ja Anders yrittävät salata lapsiltaan 
kyseisen sisäpiirislangisanan käyttöä, etteivät möläyttäisi sitä koulussa pedagogeille, jotka sitten 
voisivat vetäistä herneen nenään. Tässä kerran, kun Jessica oli kurkistanut koulun 
henkilöstöhuoneeseen, niin silloin Elgarin nähtyään oli naurahtanut: "Haha, Elgarkin on täällä!". Tämä 
huvitti Elgaria, kun Jessien äänensävyssä oli huvittavaa ironiaa. Nyt, kun hänestä tuli Jessican 
pikkusiskon pedagogi, niin heti seuraavassa vanhempainkokouksessa kertoi Annkille, että Jessica on 
veikeän hassu ja kertoi henkilöstöhuoneen tapahtumista. myöhemmin illalla Annki naurahti 
vanhimmalle tyttärelleen, että mitä Elgar oli sanonut ja kertoi, ettei hänen kouluaikaansa sellaista 
uskaltanut sanoa, kun pedagogit olivat siihen aikaan, 2950-luvulla, hyvin äkeitä, ainakin Jämtlandissa. 
Jessica punastui, kun jälleen sanominen oli hyvin lähellä mutta onneksi sentään Elgar ja myös äiti 
ymmärsivät kyseessä olleen vain huumoria.  
Jessica on alkanut pelkäämään kotisaarnoja ja sen vuoksi pyrkii tekemään kujeet salassa, 
vanhempien selän takana mutta ennemmin tai myöhemmin kaikki paljastuvat ja sitten tulee sanomista.  
Onneksi Elgar kehui Jessicaa hauskaksi tytöksi ja tämän journalistisia lahjoja. Annkista tuntui hyvältä, 
kun kerrankin pedagogi kehuu vanhinta tytärtä.  
Janinasta isosiskon lukulaitelehti on hassun hauska ja lukemattomia kertoja on saanut nauraa 
mahakippurassa. Toisinaan hän häpeää isosiskoaan, kun tämä on melkoinen pelle eikä reilusti 
näyttäydy välitunneilla. Kyllä hän tietää, että syynä ovat silmälasit. Ala-asteen piha on 
koulurakennuksen takana. Janinan luokkahuone on Jessican kolmannen luokkahuoneen vieressä.  
Silloin tällöin Jessie tapaa kurkkia nurkan takaa, että mitä ekaluokkalaiset puuhaavat. Heti kun 
pikkusisko huomaa hänet niin silloin hän pinkaisee takaisin nurkan taakse. Siinä välissä hän on 
hippasilla Nissen sekä luokkakaveri Richard Åhlénin kanssa. Jessie hieman ujostelee Richardin 
nimeä, kun on serkkupojan kaima. Samalla luokalla käy myös Miro Forsberg, jota myös Jessie 
vierastaa samasta syystä.  
 



 

Hän on huomannut, että Micke Nerhusillä on Miro niminen rakkauslaulu, jonka sanat sopivat hyvin 
samannimiseen serkkupoikaan. Eräällä välitunnilla Jessica riehaantui ja heitti pikkukiven päin Miroa 
niin, että kivi osui suoraan ohimoon ja tuli pikku haava. Miro meni itkien kouluterveydenhoitajalle 
laastaroitavaksi. Jessie säikähtäneenä juoksi koulun taakse mutta sitten hiffasi, että koulun takanahan 
on ekaluokkalaiset eli jäi koulun metsän puoleisen päädyn nurkalle nyhjäämään. Tässä päädyssä on 
ruokala mutta sisälle hän ei kehdannut tällä kertaa mennä, kun näki ikkunasta, että keittolan sedillä oli 
paljon tekemistä. Hetkisen kuluttua Nisse ja Richard löysivät pelokkaan Jessican ruokalan nurkan 
takaa. He rauhoittelivat häntä, ettei kukaan ole vihainen ja se kivenheitto oli vain vahinko. He 
kehottivat häntä mennä kouluterveydenhoitajan luokse pyytämään anteeksi Mirolta. Totta kai hän sai 
anteeksi, sillä kaikki luokkakaverit pitävät kovasti hänestä. 
 
Kevättalvella 2983 Anders ja Annki alkoivat suunnitella talon rakentamista Dosabyhyn, pieni 
kyläpahanen Malmön kupeessa. He tilasivat useita kuvastolukulaitetta omakotitaloyhtiö 
Woodhouselta.  
Yrityksen hintelänoloinen konsultti, Ärla Åkesson, kävi kotona esittelemässä omakotitalopaketteja. Ärla 
on hieman konnamaisen vekkuli mutta kuitenkin Anders ja Annki päättivät luottaa konsultin laskelmiin.  
Aprillin alussa Anders ja Annki perheineen kävivät katsomassa tontteja Dosabyssä. Alue on harvaan 
asutettu mutta todennäköisesti lähitulevaisuudessa Dosabystä kasvaisi omakotilähiö.  
Tällä hetkellä tontit ovat kuravelliä, jotka tulisi ensin paaluttaa eli tulisi hyvin kalliiksi, tuskin saldo 
riittäisi, kuten Anders totesi, kun oli hetkisen katsellut alueen parhainta tonttia.  
Anders ja Annki muistivat Ärlanin konnamaisen olemuksen ja päättivät luovuttaa.  
Sitten he kävivät Landseurossa kysymässä kerrostalo osakehuoneistoja mutta ne olivat aivan liian 
kalliita tavalliselle työläisperheelle, sillä Malmöhän on osa pääkaupunkiseutua. Varsinainen 
pääkaupunki on salmen länsipuolella oleva Centstad City.  
Centstadin nimi tulee Örestadista, joka oli Juutinrauman sillan länsi päässä, jonka nimeä uudistettiin, 
jotta sopisi paremmin uuteen eurooppalaiseen isänmaahan. 
 
Stenigit palasivat Kristianstadiin ja alkoivat suunnitella Vänercityyn muuttamista. Sieltä ei olisi pitkästi 
Tvåstadiin eikä Hallonbohun. Vänercityssä ei enää kuulisi ärsyttävää Skånen murretta, kuten Annki 
asian ilmaisi. Anders itse mielessään ajatteli, että siellä olisi kaukana salarakkaastaan. Hän on 
päättänyt luopua salarakastelusta, mieluummin salakakkija kuin salarakastaja, kuten hän itse 
mielessään vatuloi. Anders ei osaa aavistaakaan, että myös akka on samaa harrastanut Hallonbossa 
asuessaan.  
 
Majn puolivälissä Anders kävi yksin Vänercityssä kysymässä töitä yrityksestä European Fan, joka 
valmistaa tuulettimia tietokoneisiin ja asuntoihin. Firmalla on työsuhdeasuntoja Skatmossenin 
lähiössä, kaupungin itäpuolella. Alueen keskellä on siltamainen ostoskeskus sekä rakenteilla oleva 
terveyskeskus. Anders filmasi livenä Skatmossenin maisemia ja esitti kysymyksen perheelleen, että 
mitä he sanoisivat muuttaa tänne? Hän sanoi, että työpaikka ja asunto on luvattu järjestää. Hän kertoi 
videoyhteyden välityksellä, että työ vaikuttaa hyvältä ja palkkakin olisi mainio. Pomo oli varma, että 
myös vaimolle löytyisi töitä näinkin isosta kaupungista.  
Vaimo ja tyttäret katsoivat Stenig Playstä, kun isä filmasi Skatmossenin pistetaloja, joista voisi tulla 
heidän uusi kotinsa. Ostoskeskus menee alueen päätien ylitse. Ostoskeskuksen alapuolella on 
korttelikrouvi, jonne Anders ei tietenkään mennyt, kun oli autolla liikkeellä. 
 
Ainoastaan Janina oli hieman muuttoa vastaan koska silloin ei enää tapaisi Bertaa. Hänen oli 
annettava periksi, kun äiti ja isosisko olivat muuton kannalla. Jessica mielellään muuttaa koska silloin 
voi järjestellä tavaroita uudelleen. Hän on järjestyksen tyttö, hieman pedantti. Yhtä asiaa hän ei osaa 
aavistaakaan; Nisse Johnson, johon hän on jo jollain tasolla kiintynyt. Selvää pässinlihaa, kun usein 
yksin ollessaan pirauttaa tälle. Vielä seksualiteetti ei ole herännyt mutta heti muuton jälkeen se herää, 
kun hiffaa jonkun suuren puuttuvan.  
 
Vänercity on entinen Karlstad, josta on kasvanut suurkaupunki, melkein Oslossa kiinni. Näin Anders 
luki Vänercityn turistilukulaitteelta, jonka oli ottanut mukaansa Skatmossenin ostokeskukselta.  
Kotimatkalla hän pistäytyi Tvåstadissa vanhempiensa luona ja sitten jatkoi matkaa kohti etelää.  
Seuraavaksi hän pysähtyi huilimaan taukopaikalle, joka on Varbergin ulkopuolella, E6/E20:n varrella.  
Taukopaikan kahvilassa amatööripiirtäjä kysyi, jos saisi piirtää animaatiohahmo Palle Runqvistin 
kuvan. Anders suostui, kun lapsille tulee lastensarjakuvalukulaitelehti, jossa kyseinen 
matruusitakkinen hahmo seikkailee. Tuli ihan kohtalaisen hieno piirros, muttei ihan muistuttanut Palle 
Runqvistia.  



 

Anders maksoi piirroksesta kympin. Kotiin tultuaan hän antoi piirroksen tyttärilleen ja sanoi: "Varbergin 
taukopaikalla kohtasin Palle Runqvist piirtäjän ja tässä teille Runqvistiä!" Jessica innostui kuvasta ja 
laittoi sen huoneensa seinälle.  
 
Anders on innokkaammin poismuuton kannalla, ettei salasuhde paljastuisi. Viime aikoina on ollut 
useita läheltä-piti-tapauksia. Hänellä on öisin vatsakramppeja, kun jatkuvasti saa pelätä, jos salarakas 
hoksaisi hänen oikean nimensä ja tulisi Paradisvägen kolmeen. Häntä on alkanut kaduttaa, että on 
mennyt salanimellä kihloihin. Ennemmin tai myöhemmin salaisuus paljastuisi, viimeistään sitten, kun 
lapset ovat vanhempia ja alkavat liikkua laajemmalla alueella. Silloin Yonnan kanssa ei enää pysty 
käydä missään, kuten Anders tapaa usein iltaisin sängyssä itse mielessään pohtia. Vaimo nukkuu 
vieressä tietämättömänä ukon seikkailuista. Anders on nähnyt jopa painajaisia salarakkaastaan, joka 
yöllä ilmestyisi makuuhuoneen ovelle ja työntyy hänen ja vaimon väliin. Nyt, kun Anders oli palannut 
kotiin, niin silloin tehtiin lopullinen muuttopäätös. Annki ajatteli, että kyllä kai Vänercityssä saattaisi 
asua, kun kaupunki on tullut tunnetuksi mehevistä kyljyksistään.  
 
Stenigit myivät omakotitalon ja muuttivat väliaikaisesti kerrostaloon, Bladängsvägenille, sama talo, 
jossa he asuivat kolme vuotta sitten mutta tällä kertaa keskimmäinen rappu ja neljäs kerros.  
Nyt väliaikaisesti Janinalla on entisestään lyhyempi matka Bertan luokse Utrikesgatanille mutta pian 
välimatka kasvaa roimasti, jolloin he eivät enää tule näkemään toisiaan. Netin kautta se onnistuisi 
mutta kun Bertan luona ei ole toimivaa nettiyhteyttä koska tämän isä on juovuspäissään rikkonut 
kotipalvelimensa eikä ole vara hankkia uutta, kun kaikki rahat menevät viinaan. Äiti teki tässä hiljattain 
itsemurhan laserleikkurilla. Se humalatila ei koskaan haihtunut.  
 
Koulujen päättäjäisissä, kun Jessica oli kertonut muuttavansa Vänercityyn, niin silloin Kristofferilta 
pääsi itku. Hän ei kehdannut alkaa porata oppilaidensa nähden, siispä hän meni 
henkilöstöhuoneeseen itkemään ja sitten otti pukukaapistaan Skåne Aquavit -pullon ja kulautti 
puolipulloa mahalaukkuunsa ja irvisti kuin mikäkin juoppo. Tavallisesti Kristoffer käyttää hyvin 
kohtuullisesti alkoholia mutta nyt oli poikkeustapaus, kun suosikkioppilas lopettaa eikä kesälomien 
jälkeen enää voi lukea tämän hassuja juttuja. Lukulaitelehti ei enää koskaan ilmesty, ajatteli Kristoffer 
Trana.  
Ryypyn jälkeen hän palasi takaisin luokkahuoneeseen. Hän olisi tahtonut halata Jessicaa mutta tämä 
ei suostunut halattavaksi vaan ojensi oikean kätensä viimeiseen tervehdykseen. Jessica ujostelee 
halauksia. Jotenkin hän ei osaa halata. Ainoastaan yhdessä Kalmarissa filmatussa 
syntymäpäiväpätkässä hän kevyesti halii äitiään, kun tämä leikillään hieroo kermakakkua naamaansa. 
Nyt jälkikäteen häntä ujostuttaa katsoa kyseistä synttärivideota ja ehkä se lisää halausujoutta. Kyllä 
hän saattaisi halata Nisseä mutta vain kahden kesken. Janina leikiten halailee vanhempiaan. 
Isosiskoa hän ei halaa koska tämä on erilainen ja tietää, ettei tämä tykkää tulla halatuksi.  
Päättäjäispäivänä Annki filmasi multimediakameralla tyttäriensä luokkahuoneissa, jotta 
luokkakavereista jäisi mukavia muistoja. Onneksi molemmat luokkahuoneet ovat vastakkain 
poikittaiskäytävän varrella niin, että hänen tarvitsi vain kävellä käytävän poikki. 
Jessican luokassa oppilaat olivat kokoontuneet pedagoginsa ympärille. Jessica poseerasi 
multimediakameralle. Hän oli kuin tönkkösuolattumuikku, silmälasit hieman vinossa. Annki tietää, että 
jäykkyys johtuu rilleistä. Filmauksessa, taustalla, näkyy Nissen siro peppu, jota myöhemmin Jessica 
tulee videolta kuolaten tuijottamaan.  
Janinan luokkahuoneessa Berta sanoi kameran mikrofoniin: "Yeah, chattaillaan niin chattailen, takasin 
ja minulle tulee surusilmään, kun enää ei nähdä livenä!"  
 
Seitsemäs Juli oli helteinen muuttopäivä ihan kuin vuonna 2979 Kalmariin muuttaessa.  Muuttoautoa 
odotellessa Stenigit ulkoiluttivat koiraa takimmaisen, Utrikesgatanin kerrostalopitkon takana. Siellä on 
luonnontilassa oleva puistikko, jonka taakse ollaan parhaillaan rakentamassa uutta Rephagen lähiötä. 
Sinne tulee muutamia pienkerrostaloja, rivi- sekä omakotitaloja. 
 
Jessica nousi kallion kukkulalle katsomaan kohti Rephagea ja näki nostureita ja muutaman viittä vaille 
valmista pientaloa. Hän ajatteli, että ehkä joskus tulevaisuudessa voisi muuttaa Rephageen ja naida 
Nissen. Hänet valtasi valtava kaipuu ja kyyneltippa ilmestyi silmännurkkaan. Seksualiteetti nytkähti 
hieman liikkeelle. Harmi kun ei enää ehdi jättää hyvästejä Nisselle, ajatteli hän. Sitten muistui mieleen 
Paradisvägenin vintille jäänyt sininen valonlähde. Enää ei pääse menneisyyteen, ajatteli hän.  
 
 



 

 
Sitten hän huomasi jonkin matkan päässä, viereisellä kallion kukkulalla tutun näköisen tytön. Ihan kuin 
kaksoisolento, ainakin kauempaa katsottaessa. Hän katsoi tarkemmin ja huomasi, että sehän onkin 
koulunpihalta tuttu tyttö, joka heti pakenee, kun tätä lähestyy. Jessie lähti juoksemaan kohti tyttöä 
mutta tämä juoksi karkuun huutaen: "Huu, karhu!" ja laukkasi sivuttain ihan kuin ratsastaisi. Samalla 
lailla myös Jessie tapaa juosta laukata, kun on kaupungilla vanhempiensa kanssa.  
 
Jessica huomasi, että tyttö juoksi päätä pahkaa kohti Utrikesgatanin kerrostaloja huutaen jotain 
tanskaksi. Jessica palasi takaisin pyörätielle, jossa äiti ja pikkusisko olivat Ruffen kanssa. Sitten he 
lähtivät kävelemään takaisin Bladängsvägeniä. Jessica huomasi Utrikesgatanilla äskeisen tytön 
seisovan muuttoauton vieressä. Hänen ympärillään oli todennäköisesti tämän perheenjäsenet. 
Vaikuttaa siltä, että myös tytön perhe on muuttamassa, ajatteli Jessica. Hän ei käsitä, että miksi tuo 
vaaleatukkainen tyttö pelkää ja karttaa häntä. Vielä enemmän häntä kummastuttaa, kun hän itse on 
hyvin kiinnostuneen utelias tästä arasta tytöstä. Hän ei edes tiedä tytön nimeä. Hänen kuvaansa ei 
löydy koulukuvalaitteelta, jonka jokainen oppilas voi ostaa lukukauden alussa heti koulukuvauksen 
jälkeen. Ehkä tyttö on niin ujo, ettei uskalla poseerata edes koulukuvassa. Jessica itse leikiten 
uskaltaa osallistua koulukuvauksiin. Leikkikoulussa hän oli venyttänyt sormillaan suunsa apposen 
auki. Ihme kyllä koulukuvaaja hyväksyi tällaisen pelleilyn ja ikuisti. Nyt jälkiviisaudella Jessicaa 
kaduttaa, kun leikkikoulussa oli istunut suu ammollaan.  
 
Kun Ruffe oli tehnyt tarpeensa, niin silloin palattiin takaisin kotitalon edustalle katsomaan joko 
muuttoauto on saapunut. Autosta ei ollut tietoakaan. Anders kiroili sähkötupakka suupielessä:  
"Faan, Fitta, pilluako se muuttoauto nuohoaa?" tyttäriä alkoi naurattaa isän härski repliikki. Äiti 
muistutti isää, että lapset ovat läsnä. Anders soitti muuttoautofirmaan ja kysyi missä sitä olla 
luuhaamassa. Kuljettaja kertoi, että oli juuri hakenut hieman pienemmän auton, kun isompi hajosi.  
 
Muuttoautoa odotellessa Anders päätti tehdä vanhimman tyttärensä iloiseksi ja sanoi, että he voisivat 
käydä Lappstrandissa ostamassa Kristian-leivoksia, josta tämä on pitkään jankuttanut. Tytär innostui, 
kun vihdoinkin saa herkutella ihanilla Kristian leivoksilla.  
Anders ajatteli, että tyttären kanssa uskaltaisi mennä lähelle salarakkaan taloa, sillä hänhän on 
väittänyt tämän olevan veljentytär ja toiseksi hehän ovat poismuuttamassa. Janinaa Kristian-leivokset 
ei voisi vähempää kiinnostaa koska hänen mielestänsä ne maistuvat suolaisen ällöltä, ihan kuin joisi 
verta, kuten hän on monesti sanonut.  
 
Anders ajoi Yonnan talon ohitse ja väitti tyttärelleen, että tuossa asuu se työkaveri, joka osti kanin. 
Jessica kysyi, jos käytäisiin katsomassa, johon Anders: "Ei ehditä, sillä työkaveri on hyvin puhelias 
niin, ettei sitten ehdittäisiin ostaa niitä leivoksia!" Jessica katsoi auton sivuikkunasta isän työkaverin 
taloa, keltainen puutalo eikä osaa aavistaakaan, että millainen työkaveri mahtaa talossa asustaa. 
Anders kurvasi Lappstrandin ulkoilmamuseon pysäköintipaikalle. Vähän matkan päässä on punainen 
kellotapuli sekä jyhkeä tuulimylly. He kävelivät pienoisen ankkalammikon ohitse. Sitten he kääntyivät 
kujalle, joka on tehty muistuttamaan entisaikojen katua. Kujan molemmilla puolin on vanhoja taloja. 
Sitten edessä on suuri torimainen sorakenttä. Takimmaisena on Supermarketmuseo. 
Yhtäkkiä Anders jäykistyi, kun huomasi kauhukseen salarakkaan menevän Supermarketmuseoon.  
Ei auttanut muu kuin pikaisesti piiloutua viereiseen palomuseoon, vaikka Yonna olettaa Jessican 
olevan veljen tytär. Anders sanoi tyttärelleen, että he katsoisivat ensin vanhoja paloautoja.  
Koko ajan tytär vikisi, että leivokset saattavat loppua, johon Anders tuhahti, etteivät ne minnekään lopu 
ja salaa katsoi ikkunasta, että milloin salarakas poistuisi Supermarketmuseosta. Onneksi noin vartin 
kuluttua tämä poistui ja meni suorinta tietä kotiinsa. Heti kun Yonna oli poistunut näköetäisyydeltä, niin 
silloin he kiirehtivät Supermarketmuseoon, joka on keltaisessa metalliseinäisessä rakennuksessa.  
Jessican onneksi leivoksia oli paljon jäljellä. Isä osti monta laatikollista leivoksia, jotka sitten uudessa 
kodissa tullaan pakastamaan. Autossa matkalla Vänercityyn leivoslaatikot menevät suuressa 
kylmälaukussa, sillä parhaillaan on kova helle. Kylmälaukussa on myös Jessican kahvimaito. Muu 
perhe ei käydä kahvijuomassa maitoa. Annkilla on laktoosi-intoleranssi. Andersia ei koskaan 
maitokahvi ole maistunut. Janina ei juo lainkaan kahvia.  
 
Sitten kiiruhdettiin takaisin katsomaan, joko muuttoauto on tullut. Olihan se tullut ja Annki ja Janina 
kantoivat tavaroita muuttoauton uumeniin. Kun tavarat oli lastattu muuttoautoon ja avainkortit 
palautettu isännöitsijän konttoriin, joka on takimmaisessa talossa, Utrikesgatanilla. Sitten alkoi matka 
kohti uutta kotikaupunkia. Ruffe epäröi mennä kuumaan autoon, mutta lopulta koira saatiin kuin 
saatiinkin auton takapenkille tyttöjen väliin. Koiralle oli annettu matkapahoinvointi tabletti.  



 

Jessica komensi koiraa pärryttäen: "Tule nyt Rrrruffe rrrräkä!" äiti vilkaisi vihaisesti, kun tytär tuolla 
lailla pärryttelee ja auton ympärille oli kokoontunut joukko uteliaita lapsia ja jokunen aikuinenkin.  
Kun Ruffe-koira oli saatu takapenkille, niin silloin alkoi matka kohti Vermlantia. Muuttoauto seurasi 
perässä kuin hai laivaa. Anders vitsaili, että muuttoauto seuraa Rollsin valtavissa peräpyörteissä.  
Kun Kristianstad oli jäänyt taakse, niin silloin Andersin povitaskussa matkapuhelin soi. Hänen 
poskillensa nousi puna, kun kyseisessä povitaskussa oleva puhelin on salainen kännykkä. Toisessa 
povitaskussa on hänen tavallinen puhelimensa. Perhe ei tiedä, että isäukolla on kaksi puhelinta.  
 
Anders sammutti salaisen puhelimensa ja myöhemmin aikoo katsoa soittajan. Kyllä hän tiesi, että 
soittaja oli Yonna. Kukaan muu ei tiedä kyseistä puhelinnumeroa.  
Vaimo ihmetteli, miksei ukko vastaa puhelimeen. Anders änkytti: "Öh, se on varmasti puhelinmyyjä 
eikä ajaessa saa puhua puhelimeen.", johon Annki: "Anna minulle se puhelin niin minä voin vastata.".  
Anders kiusaantuneena heitti salaisen puhelimensa sivuikkunasta moottoritien keskustaan. Annki 
puisteli päätään: "Mikä älynväläys tuokin oli olevinaan?", jolloin Anders otti toisesta povitaskusta 
virallisen puhelimen ja antoi sen vaimolle: "Okei, voit katsoa kuka soitti. Tuo, jonka heitin, on vain löytö 
puhelin." Annki sanoi: "Se olisi pitänyt viedä poliisin löytötavaratoimistoon." Anders huokasi: "Juu, 
mutta eihän ehditä viedä poliisille, kun muuttoauto tulee perässä." Tuollainen toiminta on 
edesvastuutonta, sanoi Annki. Anders huokasi raskaasti: "Jos se olisi viety poliisille, niin silloin kytät 
tenttaisivat, että mitä tietäisimme terraristeista ja kuka ties mekin olisimme saaneet terraristileiman." 
johon Annki huokasi: "Hyvä on, ehkä asia on niin kuin sanot." Anders nyökkäsi.  
 
Jessica kysyi takapenkiltä, että mikä on terraristi, johon äiti vastasi: "Juu, se on semmoinen 
rikollisanarkistinen järjestö, joka ihannoi sekasortoa ja vaatii kaiken ilmaiseksi ja vastustaa teknologiaa 
ja autoja."  
 
Stenigit pysähtyivät kahville Skandia Rejmes taukopaikalle, joka sijaitsee Halmstadin eteläpuolella. 
Tupakkaruudussa Anders poltti salarakasta varten hankitun henkilökortin, ettei se joutuisi vääriin 
käsiin. Tähän asti kortti on ollut Kristianstadin matkakeskuksen säilytyslokerossa. Kun hän sytytti 
henkilöllisyyskortin, niin silloin vaimo kysyi ihmeissään sähkötupakka suupielessä väpättäen. Anders 
väitti sen olleen hänen vanha korttinsa, joka olisi löytynyt pakatessa. Annki kurkotti tuhkakupin 
yläpuolelle, jotta näkisi mitä lukee kortissa mutta Anders laittoi käden tuhkakupin päälle ja sanoi: 
"Papapapa, varovasti vaimo, ettei otsatukka kärähdä!" Annkia nauratti ja jatkoi sähkötupakan 
öyhyyttämistä. Toisessa kädessä hänellä oli kahvimuki. 
 
Sillä välin, kun vanhemmat olivat taukopaikan tupakkaruudussa, niin Jessica kurkisti uteliaisuuttaan 
kahvilan keittiön ulko-ovesta sisään. Hän näki vaaleatukkaisen ruipelomaisen pojan viikarin, joka alkoi 
kikattaa, kun tuntematon tyttö kurkisti ovesta sisälle. Poika käski laulaa Imse Vimse spindeliä sekä 
jonkun jänisaiheisen laulun. Jessica kysyi kummissaan, että miksi hänen pitäisi laulaa, johon poika: 
"Älä kysele vaan ala laulaa, senkin letku-Ulla!" Jessica ei käsittänyt yhtikäs mitään ja sanoi:  
"Olet varmaankin sekoittanut minut johonkin toiseen." johon poika: "Kyllä sinä olet siilitukkainen Ulla." 
Jessica pudisteli päätään sanoen: "Sicket folk!" Sitten nurkan takaa tuli harmaatukkainen nainen, joka 
kehotti poikaa aloittaa voileipien teon ja sitten loi mulkaisun Jessicaan: "Sivullisilta pääsy kielletty!" 
Jessie sanoi: "Minä vain uteliaisuuttani kurkistin." ja juoksi takaisin autolle, jossa muut perheenjäsenet 
olivat jo odottamassa. Jessica pokkana istahti takapenkille, apumiehen taakse, ja Janina kuskin 
taakse. Ruffe oli tyttöjen välissä.  
 
Perillä Vänercityn itäisessä Skatmossenin lähiössä, kun he avasivat uuden kotioven, niin silloin heitä 
odotti oikea sikolätti; edellinen asukas ei ollut vaivautunut siivoamaan paskojaan ja kaiken kukkuraksi 
jääkaapissa oli pilaantunutta lihaa, joka haisi ihan hirveälle. Annkia raivostutti, kun Kristianstadin 
asunnon oli huolellisesti siivonnut ja sitten palkaksi saa tällaisen sikolätin. Hän otti ensimmäiseksi 
muuttoautosta siivoustarvikkeet ja siivosi lattiat, jotta sinne voitaisiin tuoda huonekalut. Muuttoauto ei 
voi odottaa koko päivää. Anders otti peräkontista maalipurkin ja maalaustelan ja maalasi olohuoneen 
katon, kun se oli tupakansavusta aivan keltaisena. Hänen oli pakko maalata, vaikka asunto on vuokra-
asunto.  
 
Seuraavana päivänä he valittivat isännöitsijälle, että asunto oli sikamaisessa kunnossa. 
Kiinteistönhoitajat olisivat käyneet katsomassa mutta myöhään, sillä Stenigit olivat jo maalanneet ja 
siivonneet. Muutakaan vaihtoehtoa ei ollut. Isännöitsijän konttori on tien toisella puolella, 
lämpökeskuksen tiloissa.  
 



 

Rinnakkain menee kaksi tietä, joista toinen menee Averstadin pitäjään, joka kuuluu Vänercityn 
kuntaan ja toinen Kappstadiin, jonka pohjoispuolella on pieni järvi uimarantoineen. Järven vesi on 
kirkastettu kemikaaleilla. 
 
Kun oltiin kantamassa huonekaluja sisälle, niin silloin tuli samassa rapussa asuva lihavahko Jim 
Andersson auttamaan huonekalujen kantamisessa. Mies on todella lihava mutta ihmeenkaupalla 
jaksoi yksin kantaa kokonaisen parisängyn.  
 
Jim on talon kummajainen, josta kiertää runsaasti uskomattomia huhuja kuten esimerkiksi, että äijä 
olisi saanut gammasäteilyä ja hermostuessaan tulisi vihreäksi. Tuskin huhussa on perään. Hän on 
ollut monta vuotta naimisissa Erikan kanssa, kunnes vaimo kuoli vanhuudenheikkouteen.  
Myös heidän iästänsä liikkuu uskomattomia huhuja, että he olisivat maailman vanhimpia. 
Vanhemmuuden salaisuus olisi avioparin aikamatkailu. Alun perin he asuivat Tvåstadissa kauan 
ennen kuntaliitosta, jossa anonyyminettikirjailija olisi kyydinnyt heitä aikakoneellaan, maailman 
historian ensimmäinen ja ainoa aikakone. Jim ja Erika kiinnostuivat kaukaisesta tulevaisuudesta ja 
ihastuivat tulevaisuuden Karlstadiin. He päättivät muuttaa pysyvästi kaukaiseen tulevaisuuteen, kun 
kyllästyivät korona pandemiaan. Erika kuoli kaukaisessa tulevaisuudessa eli keinotekoisesti pitensi 
elinikäänsä. Vaimon kuoleman jälkeen Jim sinnittelee yksin Skatmossenin lähiössä. Silloin tällöin 
anonyyminettikirjailija käy häntä tervehtimässä salarakas Elinin kanssa.  
 
Talon pahin valehtelija on Janinan ikäinen Zandra Folkén, joka asuu Stenigien yläpuolella.  
Heti kun yläkerrasta kuului tömähdys, niin silloin Anders tapaa naurahtaa, että nyt lihava tyttö 
kompastui ja kohta se tulee katosta läpi. Miltei heti Janina ja Zandra ystävystyivät. Useimmiten he 
poimivat kukkia metsikössä, joka on talon päädyssä. He tekevät kukkaseppeleitä fasaaneille. Heidän 
ystävyytensä on kummallista, sillä heti kun seurassa on Jessican ikäinen Sarah Åkerlund, niin silloin 
Zandra muuttuu vittumaiseksi. Eräänä syyspäivänä he hieroivat Janinan naamaan kärpässienen ja 
nauroivat makeasti, kun tämä alkoi itkeä. Kun Sarah ei ole läsnä, niin silloin Zandra on erittäin hyvä 
kaveri. Vaikuttaa siltä, että Zandra yrittää näytellä kovaa pimua. Anders yritti opettaa tyttärilleen 
judoliikkeitä, joita on oppinut pikkuveljeltään mutta tytöt eivät olleet kiinnostuneita kamppailulajeista. 
Tämä on merkki siitä, ettei heillä ole tippaakaan väkivaltaisia taipumuksia. Sehän on tietenkin hyvä 
asia mutta myös huolestuttavaa, kun eivät kykene puolustautumaan, pohti Anders. 
 
19 Februari Kjellille ja Gretalle syntyi pikkuinen poika, joka kastettiin Jesus Calleksi. Boel alkoi kutsua 
tuoreinta lapsenlastaan uudeksi Messiaaksi.  
 
Kaikki sukulaiset katsoivat silmäkovana Stenig Playstä, kun Jesus syntyi. Kuvaajana oli Kjelle ja sen 
melkein arvaa mitä kohtaa vaimosta hän eniten zoomaili, kun tämä makasi synnytystuolissa jalat 
levällään. Heti kun lapsen pää oli tullut esiin, niin silloin Kjelle hihkaisi kameran takaa: "Hai, osta tästä 
hyvä karvakaulus!" Greta häpesi silmät päästään, kun ukko tuollaisia huutelee kesken synnytyksen. 
Myös kätilöteknikot puistelivat päitään.  
Ollea nauratti älytelkkarin ääressä, kun nuorimmainen heitti tuollaisen sutkauksen. Hänellä itselläkin 
on samanlainen härski huumorintaju ja saattaa juhlissa letkauttaa vaikka millaisia ruokottomuuksia.  
Kerrankin kun Olle ja Boel olivat tuttavan lapsen ristiäisissä ja kun lapsi kastettiin Jerkeriksi, niin silloin 
Olle oli hihkaissut, että samannimisiä hevosia oli nähnyt Solvallan raveissa. Arvaa hävettikö Boelia? 
 
Annki sai töitä monialayritys Cleanersiltä, jonka pääpaino on siivousala. Sivutoimintoina on vartiointi ja 
turvakuljetus. Siivoojien tulee kuljettaa yritysten rahat turvasäilöön. Näin rikolliset eivät tiedä, että mikä 
auto kuljettaa rahaa ja mikä on siivooja. Rahasalkku kuljetetaan mustassa muovisäkissä. Tietenkään 
säkin päällä ei ole mitään tunnuksia.  
Tästä tuli Annkin uusi työtehtävä; ensin siivous, vartiointikierros ja sitten rahat Cash Shopiin, joka on 
Vänercityn kauppatorin kulmauksessa.  
 
Cash Shop on pankkimainen automaattihalli, jossa rahasalkku asetetaan liukuhihnalle. Salkun päällä 
on viivakoodi, jotta automaatti näkee tilitiedot. Muutaman kerran viikossa siviilipukuinen pankkivirkailija 
käy hakemassa rahasalkut varsinaiseen pankkiin. Silloinkin salkku kuljetetaan diskreetisti isommassa 
salkussa, jonka päällä lukee; Vessa tarvikkeita.  
 
Aluksi homma tuntui stressaavalta mutta siihenkin tottui. Rahoja kuljettaessa pitää yrittää olla rentona 
eikä jännittää, ettei sivulliset alkaisi epäillä mitään.  
 



 

Aluksi Annki oli lomittajana paikallisessa Rollsin liikkeessä ja sitten Vänercityn keskustan Coop 
Centrumin ruokaosastolla. Silloin vielä ei vielä tarvinnut kuljettaa rahaa, sillä lomittajan pesti on 
eräänlainen koeaika, jotta Cleanersin esimiehet näkisivät, jos henkilöön pystyy luottamaan. Coop 
Centrumissa Annkin piti siivota ruokaosaston lattiat niin puhtaaksi, ettei sen puhtaammaksi voi tulla. 
Kun vakituiset siivoojat olivat palanneet töihin, niin silloin Annki sai vakituisen paikan 
osuuskunnalliselta Signe's Meat teurastamolta. 
Aluksi työ oli karmeaa, kun suolenpätkiä ja hyytynyttä verta lojui lattioilla mutta siihenkin tottui. 
Erityisen karmaisevaa on, kun raskaana oleva kollega, Solveig Väktare, örisi kylmiössä. Kahvitauolla 
tämä kertoi odottavansa poikalasta, joka tulee saamaan nimekseen Jesus.  
 
Pian esimiehet huomasivat, että Annki on tunnollinen ja luotettava työläinen, niinpä sai lisätehtävän 
kuljettaa teurastamon rahasalkut Cash Shopiin. Totta kai hän sai palkkalisän tästä vaativasta 
luottamustehtävästä. Aluksi esimiehet neuvoivat, että musta viivakoodilla varustettu rahasalkku tulee 
laittaa muovisäkkiin ja kantaa Cleanersin pakettiautoon ihan kuin kyseessä olisi pelkkä jätesäkki. 
Toisessa kädessä tulee olla katuharja. Lisäksi esimiehet kertoivat, että turha on edes yrittää pölliä 
rahoja, sillä salkussa on mustepanos, joka tulee värjäämään rahat ja pöllijän kädet punaisiksi.  
Cleaners omistaa Cash Shopin, jonka näyteikkunassa on siivousmainoksia, vaikka sisällä on 
rahantallennus automaatteja.  
 
Janina meni toiselle luokalle ja Jessica aloitti vapaaehtoisesti kuudennen luokan toiseen kertaan 
matemaattisten vaikeuksien takia. Hänellä ei ole kiirettä yläasteelle koska työttömyys on 
huippulukemissa.  
Kristianstadissa pedagogit lässyttivät ja antoivat hänelle erivapauksia niin, ettei tarvinnut opetella 
kertotaulua. Nyt Jessica on kadottanut kiinnostuksen matematiikkaan.  
 
Janinan koulu on ihan kävelymatkan päässä kotoa, ostoskeskuksen vieressä. Jessican koulu sijaitsee 
Släggbergan kaupunginosassa, joka on lähellä Vänercityn uutta keskustaa. Uuden ja vanhan 
keskustan välissä on Plogån kanava, jossa on ruskea vesi koska se tulee maatiloilta ja laskee Vänern-
järveen. Vanhan keskustan ja uuden keskustan välissä on Klarälven joki, jossa on nimensä mukaisesti 
kirkas vesi.  
 
Plogån kanavan suulla on korkea pilvenpiirtäjä, Hotel Väner. Vähän ennen kanavansuuta on 
sähkökäyttöinen kevyenliikenteen lossi Försten.  
Pohjoisempana kanavan yli menee useita siltoja. Kanavansuulla on sisävesilaivasatama, josta 
matkustajalaivat menevät Vänernin eri satamiin kuten esimerkiksi Tvåstadiin Wenersborgiin, 
Lidköpingiin sekä Mariestadiin. Sisävesilaivat ovat julkisten bussiyhtiöiden yhteisomistuksessa. 
 
Jessica voisi ihan hyvin mennä kouluun pyörällä, kun koko matkan on pyörätie mutta hänellä oli tuuria, 
kun sai bussikortin mutta sillä ei voi kulkea kouluajan jälkeen. Släggbergaskolanin lähettyvillä on isän 
ja äidin työpaikat sekä suuri urheilukenttä.  
Keskustasta tultaessa vähän ennen Skatmossenia on pienempi Fågelbergan kerrostalolähiö, jossa on 
piskuinen tunnelmallinen uimahalli. Siellä tytöt alkoivat käydä isän kanssa uimassa. Äidillä on iltatyö 
niin, että moni vermlantilainen tv-ohjelma jää katsomatta. Sitten keskiyöllä ei jaksa katsoa 
suoratoistopalveluista. Fågelbergan uimahalli sijaitsee Yanasgatanin päässä. Kadun nimi huvittaa 
Jessicaa koska katu on pikkusiskon kaima.  
Fågelbergassa on myös korkea televisio- ja radiomasto. Fågelbergan ja Skatmossenin välissä on pieni 
luonnontilassa oleva metsikkö sekä kerrostalo rykelmä, jossa on kaksi ruokakauppaa Coop Skafferiet 
ja ICA Market Länkhallen. Kauppojen välissä on pikaruokala Grill Gipsa.  
 
Jessicalla on rankkaa uudessa koulussa koska häntä silloin tällöin kiusataan ja pedagogitkin ovat 
oikeita virkaintoisia paskantärkeitä öyhööttäjiä. Rehtori on auktoritaarinen kusipää, joka vain virnuilee, 
jos tälle tullaan avautumaan. Muutenkin Vermlannin alueen kouluissa on rankempaa kuin muualla 
Skandinaviassa. Siellä on erityinen rankaisukäytäntö; sääntöjä rikkonut oppilas laitetaan koulun 
jälkeen kurituskaappiin, jossa joutuu istumaan pylly paljaana ja samalla robottikäsi hakkaa 
mattopiiskaa muistuttavalla lätkällä. Kaapista ei pääse ulos ennen kuin viidentoista minuutin 
kuritustoiminto on päättynyt. 
Eräänä syyspäivänä Jessicakin joutui kurituskaappiin, kun oli mennyt puhumaan rivouksia koulun 
kirjastossa. Hän oli hokenut äidin musiikki-USB-kalikalta kuulemiaan rivoja isojen tyttöjen lauluja. 
Koulun jälkeen isä ihmetteli, että miksi koulussa meni niin pitkään, jolloin Jessie kertoi 
naamapunaisena, että oli ollut jälki-istunnossa, kun oli hyppinyt ja mesonnut.  



 

Anders epäili selitystä mutta päätti kuitenkin uskoa tyttären selitykseen, kun ei kehdannut soittaa 
kouluun. Hän ei jaksa kuulla pedagogien valituksia, niinpä tyytyi tyttärensä versioon.  
 
Andersilla itselläkin on rankkaa työpaikalla koska pomo on oikea kusipää, joka oli jo ensimmäisenä 
työpäivänä varoittanut vittuilemasta. Hän oli sanonut, että jos hänelle pottuillaan, niin sen hän tulee 
aina muistamaan.  
Jessican onneksi koulusta ei tullut minkäänlaista viestiä kurituskaappirangaistuksesta. Äiti oli 
vannottanut tytärtään, ettei sitten mitään höpinäitä isälle, että hän on soittanut porno-USB-kalikalta 
hävyttömyyksiä. Siinä hän onnistui mutta sattui koulukirjastossa toistaa pornolaulujen sanoja, jotta 
saisi kovan mimmin maineen. Jessica ei tapaa paljoakaan höpistä kouluasioista ja syynä lienevät ala-
asteen riehumiset ja valitukset. Hän ei halua tuottaa lisää huolta vanhemmilleen.  
 
Tätä nykyään Kjelle ei enää harrasta judoa sillä ikä alkaa judomiestäkin painaa ja toiseksi hän on 
kiinnostunut Breakdancesta. Greta houkutteli hänet Breaktrojkaan. 
Greta itse tekee yhä käsittämättömiä tanssiliikkeitä ja melkein makaa tanssilattialla. Breaktrojkan 
vetäjä, Anna Pulksson, on antanut periksi sillä Gretan päähän ei uppoa, kun hänelle näytetään 
kädestä pitäen oikeat Breakdance liikkeet. Aina vaan nainen tekee samat virheet. Näyttää siltä, että 
Greta olisi stressaantunut. Voi olla niinkin, että hän on kuin onkin stressaantunut, kun yrittää pitää 
useita palloja samaan aikaan ilmassa niin, että kotityöt tahtovat unohtua.  
Gretan ja Kjellin kotona kaikki on hujan hajan; pöydillä lojuu hirveästi tavaraa niin, ettei mitään löydä. 
Lapset huutavat ja viihderobotti piipittää. Greta on melkoinen hössöttäjä. Hän jatkuvasti istuu 
tietokoneen ääressä ja kommentoi kavereittensa Facebook-postauksia sekä laittaa nettiin 
päivänaikaan otettuja kuvia, myös sellaisia kuvia, joissa on muita henkilöitä eikä edes viitsi kysyä 
lupaa julkaisuun. On vain ajankysymys, milloin joku haastaa hänet käräjille. Lisäksi Greta jakaa 
edelleen valeuutissivustojen artikkeleita. Kjell oppi yllättävän nopeasti oikeat Breakdanceliikkeet ja 
Anna oli aivan hurmoksissa, kun entinen judomies breikkaa kuin vanha tekijä. Ehkä judo on tehnyt 
Kjellin kissamaisen notkeaksi, kuten rouva Pulksson on monesti ajatellut. Hän ei uskalla vikitellä Kjelliä 
koska Greta on hyvin arvaamaton mustasukkaisena. Anna itse on naimisissa poliitikko Arne Pulksonin 
kanssa, joka edustaa Workers Party puoluetta. Arne on ottanut tehtäväkseen ajaa Tvåstadissa 
asuvien jämtlantilaisten asioita, eteenkin kouluasioita, jotta Jämtlandin kotimurreopetus turvattaisiin.  
 
Koulussa Jessica käyttäytyy hyvin rauhattomasti, joka johtunee koulukiusaamisesta sekä pedagogien 
auktoriteetista. Ehkä osa syynä lienee kaipaus Nissen kainaloon. Jessican rakkaus on alkanut herätä 
enemmän ja enemmän. Hän on hiffannut, että Nisse on kaunis nimi, eroottisen kaunis. Mitä enemmän 
hän ajattelee nimeä, sitä enemmän hän tulee kiimaiseksi. Tätä nykyään Nisse on hyvin tavallinen 
miestennimi. Yksi tunnettu Nisse on loistoristeilyalus, Jet Nisse, joka seilaa Lissabonin ja Miamin 
välillä. Tämän jättikatamaraanin omistaa Kolumbus Line, jonka sisaralus on nimeltä Jet Sancta 
Marcus.  
 
Jessica on alkanut kaivata takaisin Kristianstadiin ja erityisesti valolähdettä Paradisvägenin vintillä. 
Sinne ei enää ole pääsyä, kun talo on myyty ventovieraalle.  
 
Myöhäissyksyllä Jessican piti käydä koko perheen voimalla kasvatusneuvolassa, jossa auktoritaarinen 
psykiatri kyseli varhaislapsuudesta, että mitä hän oli silloin tehnyt, ajatellut tehdä ja mitä ei ollut 
ajatellut tehdä ja minkä ihmeen takia, vaikka psykiatri näki Jessican potilaskertomuksesta hänen 
elämäntarinansa mutta silti kuulusteli tytön ajatusten kulkua samalla kun langattomat aivoanturit olivat 
päänahassa kiinni. Yhä aivomonitorissa vilisee kryptisiä nelinumeroisia lukuja sekä kirjainyhdistelmiä 
kunnes tulee keltainen suorakaiteen muotoinen ruutu; No Access, jolloin psykiatri puistelee päätään ja 
hiljaa itsemielessään hokee Sicket folkia.  
Jessican piti tehdä erilaisia palikkatestejä. Psykiatri huomasi, että hitusen verran tyttö on kehittynyt.  
Hän kehittyy asteittain, sanoi mielitautilääkäri. Annki ja Anders toivovat, että tytär aikuistuisi ja jättäisi 
lapselliset impulsiiviset temput ennen kuin täyttäisi kahdeksantoista. Täysikäisenä hän todennäköisesti 
joutuisi hankaluuksiin ja kasvatusneuvolan sijasta saisi istua käräjillä. Siitä Annki on nähnyt 
lukemattomia painajaisia niin, että herättyään on saanut polttaa yhtä monta sähkötupakkaa.  
 
Psykologit tulivat siihen johtopäätökseen, että Jessica Stenigin olisi parasta vaihtaa koulumuotoa. 
Spesiaalikoulu sopisi hyvin hänelle, jotta pedagogeilla olisi enemmän aikaa opettaa matematiikan 
koukerot, kuten psykologi selitti Jessicalle ja hänen vanhemmillensa pienessä toimistohuoneessa.  
 



 

Vänercityn kasvatusneuvola sijaitsee Trädgårdstorgetin varrella suuressa virastorakennuksessa. 
Keskellä puutarhatoria on huvittava niminen nakkikioski; Pinkfinka eli kusiputka. 
 
Vuodenvaihteessa Jessica aloittaa Sunerin spesiaalikoulussa, joka sijaitsee Vänercityn keskustan 
kupeessa, Österlånggatanilla. Koulu on Champagneparkenin itäpuolella. Puiston länsipuolella, 
kanavan varrella on Alfred Böljan taidemuseo. Alfred Bölja oli maineikas skandinaavinen arkkitehti.  
 
Sunerskolan on ensimmäisiä yksityisiä spesiaalikouluja, jonka omistaa pörssiyhtiö Suner Oy.  
Yhtiöllä on kouluja Kuopiossa ja Tampereen Virtauksessa.  
Sunerilla on tavoitteena ottaa vastuulleen kaikki Pohjois-Euroopan toimintarajoitteisten 
päivätoimintaryhmät ja spesiaalikoulut.  
Sunerilla on myös aurinkopaneelituotantoa Virtauksen lukion yhteydessä. Jos kaikki menisi 
suunnitelmien mukaan, niin kaikissa yhtiön omistamissa lukiospesiaalikouluissa aloitettaisiin 
aurinkopaneeliopinnot niin, että toimintarajoitteisista tulisi yhteiskunnan sankareita.  
Åmålissa Suner Oy:llä on erikoinen päivätoimintaryhmä pienen bordellin tiloissa. Siellä 
toimintarajoitteiset istuvat ilotalon reseptiossa sekä kiinteistönhoidossa. Talossa on ammattihuorat, 
joille ollaan suunnittelemassa uutta sisäsiistiä titteliä. Bordelli on nimeltä Fucking World, jossa 
osakkaana on JT Group. Monesti anonyyminettikirjailija on nähty tässä erikoisessa bordellissa Elininsä 
kanssa.  
 
Syksyllä Stenigit myivät Ruffe -koiran pitovaikeuksien takia, ei sillä, että hauva olisi tullut vihaiseksi 
vaan kerrostaloasumisen ja vanhempien työaikojen takia. Koiran ulkoiluttamiseen ei yksinkertaisesti 
ollut aikaa. Ehkä Janina olisi voinut ulkoiluttaa mutta hänhän on usein Zandran kanssa. Jessica tuntee 
epävarmuutta ulkoiluttamisesta, ajatella jos Ruffe karkaisi. Hänellä on tapana hieman vetää hihnasta 
niin, että koira voi päästä vapaaksi kaulapannan kautta.  
Jessica oli kovasti myyntiä vastaan mutta kyllä hänkin ymmärsi, ettei isoa koiraa voi kerrostalossa 
pitää. Hän katsoi itkukurkussa, kun koiran uusi omistaja tuli hakemaan Ruffea. Enää Ruffe ei hiero 
jalkoja hampaillaan samalla kun hän on vatsallaan vanhempien sängyn päällä kuuntelemassa 
pikkusiskon kanssa, kun äiti lukee ääneen Palle Runqvistin seikkailuja lasten lukulaitelehdestä, jossa 
hassu mies koheltaa ilman housuja ympäri kuvitteellista Palleburgin kaupunkia ja välillä käy 
vippaamassa rahaa nuukalta sedältä, joka myös on housuitta.  
Kerta lukulaite on lapsille tarkoitettu, niinpä sukupuolielimiä eikä peppua ole kuvitettu. 
Lukulaitteen sarjakuvat on kuvitettu tietokoneella ja joissakin kohti hahmot liikkuvat. Lukijan pitää 
ainoastaan lukea puhekuplat. Joissakin muissa lukulaitesarjakuvalehdissä hahmot ääntelevät niin, 
ettei tarvitse itse lukea mutta Palle Runqvist lukulaitelehdessä itse pitää lukea ääntelyt.  
Annkille on tullut tavaksi lukea lapsilleen, jotta he oppisivat rentoutumaan. Lukulaitelehti ilmestyy joka 
keskiviikko, jolloin tyttäret kilpailevat, että kumpi esikatselee lukulaitelehden. Tämän hassun sarjakuva- 
ja animaatio hahmon keksijä on venäläinen Katarina Parksova. 
 
Kun Annki ja tyttäret asettuvat vanhempien sängyn päälle lukemaan, niin silloin heidän edessänsä on 
iso karkkipussi. Myös Annkia kiinnostaa Palle Runqvistin seikkailut. Hän ei ole ainoa aikuinen, jota 
kyseinen lukulaitelehti kiinnostaa, jopa paatuneet rikollisetkin lueskelevat vankiloissa Palle-julkaisuja. 
Annkin on pakko lukea tyttärilleen lukulaitteen joka ikinen äännähdys. Tyttäret eivät halua isän lukevan 
ääneen koska tällä on liian möreä pornoääni. Äidillä on sopivan kilkattava lukuääni, jota tyttäret 
kutsuvat radioääneksi. Ruffe leikillään näykki Jessican varpaita, joka tuntui ihanalta. Nyt kun hauva on 
myyty, niin enää kukaan ei ole hieromassa hänen varpaitansa. Jessica tahtoisi kovasti, jos äiti hieroisi 
hänen varpaitansa mutta sitä on vaikea tehdä samalla kun lukee sekä toiseksi hän ei halua hieroa 
tyttären hikisiä varpaita. Hikisyys johtuu tietenkin siitä, että Jessie käy suihkussa ainoastaan 
suihkuiltoina; keskiviikkoisin sekä lauantaisin. Suihkun välttely johtuu hänen käsittämättömästä 
läskirumbastansa. 
 
Lauantai-iltaisin, suihkun jälkeen, Stenigit tapaavat istua suuressa kylpysaavissa, joka on 
vuokrattavissa talonkellarissa. Myös Kristianstadissa ja Kalmarissa oli hienot kylpysaaviosastot 
kerrostalojen kellareissa. Paradisvägenillä Stenigit itse rakensivat Jämtlantilaisen kylpysaavin; 
puulaidoista rakennettu pyöreä kylpysaavi, jonka pohjassa on kaksi aukkoa; täyttöhana sekä viemäri. 
Siinä on mukava istuskella koko perheen voimalla. Jos haluaa porealtaan, muttei ole vara sellaiseen, 
niin silloin tarvitsee vain piereskellä. 
Joissakin skandinaavisissa kerrostaloissa on myös sauna mutta Stenigit eivät ole tottuneet 
saunomaan. Saunoista saamme kiittää ulkosuomalaisia, jotka ovat kautta aikain rikastuttaneet 
maailman saunakulttuuria. 



 

 
Tytöt saivat jakaa Ruffen myyntirahat keskenään. Samalla heille avattiin ensimmäinen pankkitili 
suureen skandinaaviseen Postbankeniin. Lapsiasiakkaat kuuluvat Guldgrisklubbeniin ja saavat 
säästöporsaat. Kun säästöporsas on täynnä, niin silloin se tyhjennetään pankkikonttorissa, jolloin saa 
kultaisen säästöpossun. Esikuva on muinainen Kultapossukerho, josta Skandinavian ekonomistit ovat 
lukeneet historian kirjoista.  
Guldgrisklubbenin asiakkaat saavat muutaman kerran vuodessa lukulaitejulkaisun, jossa on paljon 
viihdettä kuten säästämiseen houkutteleva Leo Lejon hahmo. 
 
Kerta Stenigit ovat tottuneet lemmikkieläimeen, niinpä he ostivat harmaapeltisen viihderobotin, jolla on 
neljä pientä valkoista ratasta. Alapuolella on valkoinen ohjauspaneelin luukku. Etupuolella on mikrofoni 
sekä kaksi pientä kameraa sekä kaksi kaiutinta, joiden välissä on tutka-antenni. Toinen hieman 
tehokkaampi tutka-antenni on viihderobotin takaosassa, joka liikkuu siihen suuntaan, jossa on lämpöä 
säteileviä kohteita kuten ihmisiä. Viihderobotin on valmistanut paikallinen elektroniikkafirma Maggan 
Oy. Stenigit nimesivät viihderobotin Magganiksi. 
Atlas viihderobottia ei enää ole olemassa sillä Ollella se vahingossa putosi veneestä Vänern-järven 
pohjaan eikä kehdannut sitä naarata ylös, kun todennäköisesti robotti kastui pilalle. 
 
Vuonna 2984 Jessica aloitti Sunerin koulussa, jossa hän viihtyi huomattavasti paremmin kuin 
edellisessä. Koulu on todella loistokas. Käytävät muistuttavat kauppakeskuksien käytäviä 
lasiseinineen, rullaportaineen sekä leveine marmorirappusineen. 
Keskellä rakennusta on kahvila-lounasravintola, joka on toimintarajoitteisten päivätoimintapaikka.  
Kaikki muukin koulutoiminta on enemmän tai vähemmän suojatyöpaikkoja, joka tätä nykyään on 
nimellä Daily Activity. Ne toimintarajoitteiset henkilöt, jotka osaavat enemmän, ovat saaneet töitä 
rakennuksen hallintotiloista, joissa on Sunerin tutkimus- ja kehitysyksiköt. Siellä suunnitellaan uusia 
innovaatioita. 
Rakennuksen sisäpihan puoleisessa osassa on spesiaaliluokat, jotka luonnollisesti tekevät tiivistä 
yhteistyötä Daily Activityn kanssa. Ideana on se, että koululaiset oppivelvollisuuden jälkeen saisivat 
töitä tutusta ympäristöstä. Tämä on erityisen käytännöllistä henkilöille, joilla on ADHD sekä muita 
vastaavanlaisia vaivoja. Työtehtävät jakautuisivat luonnollisesti yksilöllisesti niin, ettei kenenkään 
tarvitsisi tehdä sellaista, josta ei ole kiinnostunut. Olisi todella onnetonta antaa lahjakkaille henkilöille 
yksinkertaisia nippelihommia. 
Tietenkään toimintarajoitteiset eivät pääse rehtorin ja pedagogien virkoihin koska niihin vaaditaan 
pätevyyttä mutta eihän mikään estä heitä jatkokoulutukseen, jos jaksaisivat käydä monta vuotta 
koulua. Monille riittää vain hallinnolliset konttoritehtävät sekä kiinteistönhoito. Jotkut oppilaat 
spesiaalilukion jälkeen saavat töitä Fucking Worldista, muttei tietenkään kaikki. Bordellin ylläpito ei 
todellakaan sovellut kaikkein herkimmille.  
Jessica ei tiedä mitään kyseisestä paikasta eikä edes tiedä mikä semmoinen bordelli ylipäätään on. 
Hänen pedagogiksensa tuli vaalea siilitukkainen Ann Reso, jolla on hersyvä huumorintaju. 
 
Pääsiäisenä Stenigit kävivät Tvåstadissa sukuloimassa, kun eivät tunne ketään Vänercityssä ja 
matkakin on niin lyhyt. Skatmossenissa asuu Monique-Karinin entinen aviomies Henry, jonka Anders 
tapasi eräänä päivänä aivan sattumalta, kun oli menossa pyykkituvalle. Yhden kerran Henry kävi 
kylässä.  
Hänellä on uusi perhe ja tätä nykyään on töissä Vänercityn poliisilaitoksen reseptiossa. 
Annki ei uskalla kertoa siskolleen, että tämän entinen ukko on käynyt kahvilla, ettei vain repisi auki 
vanhoja haavoja. Hän on myös teroittanut tyttärille, etteivät hekään läpättäisi mitään Monique-Karinille, 
jolloin tämä voisi tulla surulliseksi. Ihme kyllä tyttäret pystyvät pitämään asian salassa. 
 
Tvåstadissa Anders ja Annki kysyivät VGM:ltä, että olisiko entiset työpaikat vielä vapaina. Tottahan toki 
he ovat aina tervetulleita takaisin. Västra Götalands Motorverkstad hakee jatkuvasti työntekijöitä. 
Länsi-Götanmaan kantanuoriso ei viihdy montaakaan vuotta autoteollisuudessa koska robotit 
jatkuvasti suhisevat ja joka puolella on teräviä muovinpalasia. Nykyisissä autoissa ei ole paljoakaan 
metallia. Ainoat metalliosat ovat auton lattiassa. 
 
Anders ja Annki alkoivat kyllästyä ainaiseen muuttamiseen. He ovat viimevuosina muuttaneet kuin 
kiertolaiset ja päättivät kesällä muuttaa takaisin Tvåstadiin ja asettua sinne asumaan. 
 
 
 



 

Pääsiäisenä he näkivät ensikerran kasvotusten Jesuksen. Poika on kovasti kasvaa jutkistanut. 
Kotipihallaan, Nyhusgatanin ja Bakvägenin kulmauksessa Jesus ihmetteli kukkia ja katseli 
serkkutyttöään: ”Kuka tämä?”, johon Greta vastasi: ”Hän on serkkusi Jessica!”  
Jessica tunsi kummallisen sanoin kuvaamattoman tunteen ja serkkupojan nimi joutui jonnekin 
sydämen sopukoihin. Sisimmässää hän kiintyi serkkuunsa, jonka päätti pitää salassa, kun Jesushan 
vielä luokitellaan vauvaksi. Jotkut vanhemmat eivät enää yksivuotiasta kutsu vauvaksi mutta Gretan ja 
Kjellin mielestä Jesus on vielä pikkuinen baby.  
 
Jane-Bettinan luona Jessica ja Janina pelasivat innolla Ullet20 pelikonsolilla. Yksi parhaimmista 
peleistä on veikeä keilapeli, jossa pelataan fiktiivisillä hahmoilla, joilla on mielikuvituksellisia nimiä 
kuten esimerkiksi Tobbe-Tobbe, EG sekä Linn. Varsinkin jos pelaa kahta ensin mainittua vastaan, niin 
silloin koneen kaiuttimista kuuluu satunnaisesti naurun räkätystä sekä kannustushuutoja: ”Pusuja ja 
halauksia!”. 
 
Vappuna Stenigit kävivät Hallonbossa sukuloimassa nyt kun sinne on hitusen lyhyempi matka.  
Viime vuonna Edward ja Maria rakensivat punatiilisen omakotitalon kaupungin pohjoispuolelle 
Morabackan vastavalmistuneelle omakotialueelle. Heidän kotikatunsa on Hemsluttning, joka on 
lähinnä Baltnäsvägeniä. Baltnäsvägen johtaa Baltnäsin pitäjään sekä lentokentälle. Jonkin matkan 
päässä on Hallonbon vanha hautausmaa.  
Edwardin anoppi, Signe äyski Stenigeille koska tämä vanha akka ei jostain syystä siedä miniän 
sukulaisia. Hän myös äyskii miniän äidille. Kerran Signe ärtyi arvostelemaan Lisbethin keittiön verhoja, 
kun oli kävellyt tämän ohitse ja oli käynyt tämän luona sanomassa, että tuollaiset alumiini verhot ovat 
kamalia. Lisbeth pahoitti mielensä ja kevensi sydäntään tyttärilleen.  
Viimeksi kun Stenigit kävivät Edwardin luona, niin silloin Ruffe oli mukana. Silloin Signe ärtyi 
vittuilemaan koiralle, ettei hän ottaisi tuollaista kylärakkia riesaksi. Koira oli rauhallinen ja nukkui 
valkoisen sohvapöydän alla. Anders silitteli koiraa mielenosoitukseksi ja sanoi, ettei Ruffea otettu 
riesaksi vaan vahti- ja seurakoiraksi, jolloin Edwardin anoppi hyvin liukkaasti linnoittautui omaan 
huoneeseensa ja pysytteli siellä koko vierailun ajan. Joka kerta kun Anders tai Annki sanoi jotain 
Edwardille ja Marialle, niin Signen huoneesta kuului raskasta huokailua ja mutinoita.  
Yhä Signe näkyy vihoittelevan Stenigeille, vaikkei heillä enää ole koiraa. Viihderobotti on autossa. 
Edwardin lapset tahtoivat nähdä Magganin, jolloin Signen suusta kuului huokailua ja mutinaa. 
Mariasta Maggan robotti oli veikeä, kun siinä on musiikkitoimintoja ja haluaisi sellaisen mutta tuskin äiti 
antaisi sellaiseen luvan, vaikka Maria on jo aikuinen nainen.  
 
Kun Annki antoi Fredrikille ikivanhan NHL-pelipaidan, niin silloin Signe tuli huoneestaan katsomaan 
paitaa ja sanoi tyttärelleen: "Fitta, Freddelle ei pitäisi antaa kaiken maailman lumppuja!" Maria katsoi 
vihaisesti äitiään ja sanoi: "Men lilla mamma, tämähän on kaunis paita!" jolloin Signe meni liukkaasti 
huoneeseensa ja mumisi jotain kasvatuksesta. Maria sanoi vierailleen, ettei tuosta tarvitse välittää.  
Annkia vitutti veljen anopin käytös mutta onnistui peittämään tunteensa, sillä Signehän on Marian äiti.  
Myöhemmin otettiin ryhmäkuva Edwardin takapihalla. Signe oli takarivissä ja kuvassa hänellä oli 
keskisormi pystyssä. Sitten kameran multimedia toiminnolla filmattiin pieni pätkä, niin silloin Signe hoki 
kameran mikrofoniin Fuck offia. Filmaus näkyi Stenig Playssä.  
Lisbeth oli tavalliseen tapaan katsomassa tätä suoraa nettilähetystä ja huvittui pojan lasten toisen 
mummon käytöstavoista. 
 
Julissa Stenigit muuttivat takaisin Tvåstadiin koska he eivät viihtyneet Vänercityssä.  
Andersilla ja Annkilla oli kylläkin hyväpalkkainen työpaikka mutta se jokin puuttui. Ehkä se jokin oli 
sukulaiset. Tvåstadiin ja Hallonbohun ei olisi ollut kovin pitkästi mutta kuitenkin sen verran, ettei 
kehdannut lähteä viikonloppuisin. 
Tälläkin kertaa Janina pisti jonkin verran kampoihin koska silloin ei enää tapaisi Zandraa, joka käy 
samaa luokkaa ja heistä on tullut hyviä kaveruksia. Janinan onneksi Sarah ei ole pitkään aikaan ollut 
Zandran seurassa. Sarah on innostunut musiikista ja usein on laulutunneilla. Sara haaveilee laulajan 
urasta.  
Talvella Janina ja Zandra perustivat epävirallisen rintsikkaklubin, joka on eräänlainen tyttöjen välinen 
salaseura. Janina printtasi pieniä pyöreitä kiekkoja, joihin hän kirjoitti klubin nimen ja antoi muutaman 
Zandralle sekä joillekin naispuolisille luokkakavereille. Jessica ei kuulu tähän salaseuraan eikä häntä 
ei voisi vähempää kiinnostaa pikkutyttöjen touhut. Joskus hän on tutkaillut salaa pikkusiskon 
pahvikiekkoja, jotka tämä on laittanut pieneen oranssiseen rasiaan. 
 



 

Jessica on jo 14vuotias. Hän suhtautuu muuttamiseen positiivisesti koska silloin saa järjestellä 
tavaroita uudelleen. Hän on aina ollut järjestyksen tyttö, eikä hänellä ole mitään kiintopisteitä täällä 
Vänercityssä mutta senkin edestä Kristianstadissa. Todennäköisesti toiset tytöt piirittävät Nisseä, 
kuten Jessica tapaa haikeana funtsia. Hän usein pohtii valolähdettä, että mikä ja kuinka se on 
muodostunut.  
 
Valolähde on eräänlainen musta-aukko, vaikka on sähkön sininen. Sen luojana on anonyymi 
nettikirjailija ja hänen vaimonsa Ulrika. Vuotta on vaikea hahmottaa, kun he usein aikamatkailevat 
aikakoneellaan. He eivät tiedä, että musta-aukossa on aikavääristymä ja minne se on kadonnut. 
Eräänä päivänä luomus ykskaks karkasi heidän kotilaboratoriostaan, joka on Tvåstadissa Furulundin 
omakotialueella. Heistä kumpikaan ei tiedä minne sininen musta-aukko on mennyt. Ilmeisesti 
nettikirjailijan kertomus tulevaisuuden Kristianstadista vaikutti siihen, että musta-aukko leijaili sinne ja 
muodosti jatkuvasti päivittyvän aikakäytävän Södertäljen ja Kristianstadin välille. Mustan-aukon 
katoaminen on isompi katastrofi Ulrikalle kuin nettikirjailijalle koska sen päätekijänä on juuri Ulrika.  
  
Syksyllä Kristianstadin luokkakaverit, joiden joukossa myös Nisse, lähettivät sähköpostia Jessicalle. 
Luokkakaverit ja pedagogi kirjoittivat, että he kaipaavat Rågångsplattanin Vermlannin numeroa. 
Jessica ei enää kehdannut alkaa väsätä lisää lukulaitelehtiä koska niiden lähettäminen olisi tullut 
kalliiksi. Kylläkin hän olisi voinut tehdä kotisivujulkaisun. Nettilehden perustaminen ei maksaisi 
senttiäkään mutta Jessie on aivan liian laiska ja saamaton. Jos hän olisi jämerämpi, niin hän voisi ihan 
hyvin mennä junalla Kristianstadiin lempimään Nisseä.  
Kyllä Jessica on pohtinut nettilehtivaihtoehtoa mutta ongelmana olisi aiheet. Mitä tahansa potaskaa 
hän ei uskalla kirjoittaa Stenig Playssä, sillä isä ja äiti ovat kieltäneet häntä julkaisemasta mitä tahansa 
höpötyksiä suvun videosivustolla mutta juuri höpötykset tekivät koululukulaitelehdestä niin suositun.  
Hän saa ainoastaan julkaista omia tarinoina perheen sisäisessä intranetissä. Siellä hänellä onkin 
paljon lyhyitä tarinoita akasta nimeltä Gumma. Jessica aikoo opetella, että kuinka nettisivu salataan 
tietyiltä henkilöiltä. Hänellä ei vielä ole Facebook-tiliä mutta on saanut muutaman kerran viikossa 
katsella vanhempien naamakirjaa.  
Silloin tällöin kotona hän tekee pienimuotoista lukulaitelehteä, jonka hän antaa vanhemmille 
luettavaksi. Siinä hän kirjoittelee tv-uutisista kuulemiaan juttuja sekä mitä perheen sisällä tapahtuu.  
Hän on myös kirjoittanut Paradisvägenin valolähteestä.  
Tämän perheen sisäisen lukulaitteen hän nimesi Blomsterplattaniksi ja vitsailee isälle, että lukulaite 
olisi tullut postitse. Tietenkään Anders ei tällaiseen usko sillä hän tuntee liiankin hyvin tyttärensä kujeet 
mutta Blomsterplattan vaikuttaa tosi hauskalta. Monesti Anders ja Annki ovat keskustelleet tyttären 
journalistisista lahjoista, että toivottavasti tytär saisi töitä jostain lehdestä. 
 
Anders ei kaipaa yhtään Kristianstadiin koska siellähän asuu salarakas, nyttemmin entinen salainen 
rakastajatar. Nyt hänestä tuntuu hyvältä, kun asuu näin kaukana.  
 
Yonna on netissä etsintäkuuluttanut Andrew Stonehillin mutta tuloksetta. Kristianstadista lähtiessä 
Anders salanimellään oli väittänyt salarakkaalleen, että olisi työkomennuksella kaukomailla ja lupasi 
tulla muutaman vuoden kuluttua lempimään. Nyt on ne muutama vuosi kulunut eikä Andrewista kuulu 
eikä näy merkkiäkään. Yonna alkaa huolestua ja on käynyt ensimmäistä kertaa katsomassa tämän 
väitettyä Helsingborgin asuntoa Kärnanissa. Heti kun hän oli nähnyt mäenrinteeseen rakennetun 
ikivanhan linnoituksen, niin silloin hänelle valkeni petos, häntä on kusetettu toden teolla. Hän kevensi 
sydäntään sukulaisilleen. Hänen veljensä kehitti kääntyä poliisin juttusille. Niin hän tekikin.  
Poliisi ihmetteli, kun Andrew Stonehillistä on erittäin niukasti henkilötietoja.  
Nimi on rekisteröity myöhäissyksyllä 2980. Silloin Yonna sai olla todistajana, että mies olisi kadottanut 
henkilöpaperinsa ja henkilöllisyys olisi pyyhkiytynyt väestörekisteristä.  
Nyt poliisilaitoksella Yonna ymmärsi, että häntä on hyväksikäytetty ja koko nimi on pelkkää kusetusta. 
Sellaista nimeä ei olekaan.  
Poliisi epäilee, että kyseessä olisi rakkaushuijari, auervaara. Andrew Stonehill etsintäkuulutettiin 
liittovaltiotasolla eli nyt Andersin ei missään nimessä kannata käyttää valenimeään. Hän kuuli 
etsintäkuulutuksesta tv-uutisissa, jolloin huokaisi helpotuksesta, että oli polttanut 
valehenkilöllisyyskorttinsa sekä heittänyt kakkospuhelimen Kristianstadin moottoritielle. Puhelinta ei 
koskaan löydetty, kun sadat tuhannet autot ajoivat sen yli.  
 
Yonna harmittelee, kun ei tullut pyydettyä äijän valokuvaa eikä ottanut valokuvia. Nyt hänellä ei ole 
mitään, jonka voisi antaa poliisille. Valvontakamera kuvat on aikoja sitten poistettu.  
 



 

Yonna kuvaili miehen ulkonäköä mutta on vaikea löytää äijää koska sen näköisiä sänkipartaisia 
skandinaavimiehiä on maailma pullollaan. Yonnalla ei ole hajuakaan äijän oikeasta nimestä, saati 
olinpaikasta. Hän yritti myös etsintäkuuluttaa miehen veljentyttären mutta sekin on mahdoton tehtävä, 
kun maailmalla on paljon vaaleatukkaisia pikkutyttöjä eikä tiedä tämän nimeä. Harmi, kun ei tullut sitä 
kysyttyä, harmittelee hän. Myös Yonna itsekin on blondi.  
Harmi kun eläinkaupan valvontakameran otokset on aikoja sitten poistettu eikä koko kauppaa enää 
ole olemassakaan. Eläinkaupan tiloihin on laajentunut ärrän automaattikioski. 
 
Tänä vuonna Skandinaviaa edusti Euroviisuissa Fredrik Tjärmarker niminen nuori laulajapoika, suurin 
piirtein Jessican ikäinen. Kappale on nuorekas mukaansa tempaava Mynte og William, joka voitti 
tämän ikivanhan laulukilpailun. Kappale on juuri sellainen, joka aiheuttaa helposti korvamatoja.  
Kriitikoiden mielestä kappale on jonninjoutava renkutus eikä näin nuoren pojan pitäisi osallistua 
laulukilpailuihin. Kappaleesta Jessican ajatukset assosioituvat Fredrik-serkkuun ja sitä kautta jopa 
ihastui orpanaan ja koko nimi erotisoitui niin, ettei hän uskalla sitä sanoa ääneen. Vanhemmille hän 
alkoi kutsua serkkuaan Edwardin vanhimmaksi ipanaksi, vaikka haluaisi niin kovasti lausua rohkeasti 
tämän nimen.  
Laulaja Fredrik on Jessican sekä muidenkin tyttöjen mielestä erittäin hyvännäköinen niin, että päässä 
alkaa hälistä eikä ruokakaan tahdo maistua.  
Fredrikin äiti Tina Tjärmarker, on myös laulaja. Nyt kun poika menestyi Euroviisuissa, niin myös äiti sai 
positiivista julkisuutta ja menestystä. Fredrikin kappaleet ovat suositumpia koska niissä on nuorekasta 
purkkapopia, kun taas äidin kappaleet ovat liian ylitaiteellisia. 
 
Julin alussa Stenigit muuttivat takaisin Tvåstadiin. Tällä kertaa he eivät tilanneet muuttoautoa vaan 
vuokrasivat pienen kuorma-auton koska äskettäin Anders hankki kuorma-auto ajokortin kaiken varalle, 
jos sattuisi kyllästymään teollisuuteen. Kaikki tavarat mahtuivat kerralla pieneen oranssinväriseen 
kuorma-autoon, jonka kyljessä lukee tummansinisellä autovuokraamon nimi; U-Haul Transport.  
 
Janina matkusti isän kanssa kuorma-autossa, kun taas Jessica oli äidin rattona omassa 
henkilöautossa, joka ajoi kuorma-auton peräpyörteissä.  
Ajaessa Annkilla sähkösavuke väpätti suupielessä samalla kun tytär ihan koko ajan vitsaili 
räkäklimpeistä. Jostain syystä Jessicalle assosioitui limainen räkäklimppi, kun he ajoivat punapeltisen 
taukopaikan ohi, jonka seinässä lukee isoilla valkoisilla kirjaimilla Diana Rasta.  
Kyseiselle taukopaikalle heidän ei tarvinnut pysähtyä koska heillä oli kiire Tvåstadiin ennen iltaa. 
Seuraavana päivänä, heti kun tavarat on saatu pois kuormurista, niin silloin Anders palautti kuorma-
auton takaisin U-Haulille. Kotiin hän meni luotijunalla.  
 
He muuttivat tilapäisesti Intaganin kerrostalo lähiöön, joka sijaitsee kaupungin lounaispuolella, Göta 
joen länsirannalla. Alueella on kolmekerroksisia kerrostaloja, jotka on päällystetty punaisista 
metallipalikoista. Heidän kotikatunsa on Anderssonsgatan. Talo sijaitsee kadun päässä, jossa on 
puoliksi katettu parkkihalli. Intaganin pääkatu on Birgervägen, joka liittyy Annkibergsvägeniin. Totta kai 
Annkin piti käydä valokuvaamassa nimikkotiensä viitat. Keskellä Intagania, koulun ja ostoskeskuksen 
takana on laaja nurmikkopuisto nimeltä E-skinkeparken, jonka halkaisee Erövastigen.  
 
Alueen keskellä on kaksi ruokakauppaa, Postcenter, Pizzeria Intagan, hammaslääkäri, terveyskeskus, 
Euro Pharmacy sekä R automaattikioski. Ostokeskuksen vieressä on koulu, jossa on 
Jämtlantilaisluokkia, joita Tvåstadissa on vain kahdella koululla; Euroboskolan ja Intaganskolan.  
 
Jämtlandin kotimurrepedagogit yrittävät ylipuhua päättäjät, jotta saataisiin enemmän Jämtlandin 
kielisiä luokkia ja jopa kokonaisen koulun. Aktiivisin, jopa yliaktiivinen Jämtlandin kielen pedagogi on 
Lennart Balsson, joka usein hehkuttaa paikallisessa uutislukulaitelehdessä murteensa puolesta.  
Moni tvåstadilainen alkaa olla kurkkuaan myöden täynnä Balssonin kirjoituksia. 
 
Myös esperantopedagogit yrittävät lobata päättäjiä satsaamaan enemmän tämän keinotekoisen kielen 
puolesta. Esperantoaktivistit yrittävät luoda ympäri Eurooppaa esperantonkielisiä hallintoalueita. 
Euroopan suurin esperantoaktiivi on Eskil Paddlereef, jolla on hirveä parta niin, että ulkonäön 
perusteella luulisi äijän olevan hirveä juoppo. Tuskin herra Paddlereefillä on alkoholiongelmia koska 
muutenhan ei pystyisi istumaan eri valtuuskunnissa. 
 
Anders ja Annki pääsivät takaisin VGM:lle entisiin hommiin. Heidät otettiin avosylin vastaan koska 
autotehtaalla on jatkuva työvoimapula. 



 

 
Alkusyksystä Anders osti isältään pienkerrostalon koska tämä on kyllästynyt ison talon pitämiseen.  
Ollella on ollut kolme sydänkohtausta ja neljäs olisi kohtalokas, kuten Boel tapaa sanoa. Oikeastaan 
oli hänen ideansa myydä talo Andersille, jotta saisi ukkonsa rauhoittumaan ja Andersin perhe voisi 
muuttaa rauhallisempaan kaupunginosaan. Olle ja Boel muuttivat talon B-rappuun, ensimmäiseen 
kerrokseen ja Andersin perhe A-rappuun, toiseen kerrokseen.  
Olle ja Boel tekivät diilin, ettei sukulaisuuden vuoksi tarvitsisi maksaa vuokraa. He lupasivat järjestää 
jouluaattoriehat sekä askarrella käsitöitä. He ovat tällä hetkellä viisikymppisiä eli ihminen parhaassa 
iässä. Anders ja Annki ovat kolmenkymmenen paremmalla puolella. Muutaman vuoden kuluttua he 
täyttävät 40vuotta. Kellarissa Ollella on pieni työpaja, jossa hän nikkaroi LED-lampuilla varustettuja 
lampunjalkoja. Vintillä on Boelin kutomakone, jolla hän kutoo sinimustavalkoraidallisia poppanoita. 
Nyt jälleen kaikki kolme Stenigin perhettä asuvat Hullsjönissä. Ympyrä on sulkeutunut. 
 
Anders ja Annki päättivät asettua asumaan Tvåstadiin. Muuttorumba saa olla heidän osaltansa ohi.  
Ei ole mitään järkeä muuttaa kuin romanit, kuten Andersilla on tapana sanoa.  
Naapuritalossa on yhä auton varaosamyymälä, jonka takana on Hullsjövägen 61 eli Felixin talo. 
Kuusikymppinen on ulkonäön perusteella ennallaan. Talo kaipaisi maalaamista.  
 
Felix on äskettäin rakentanut autotallin, jotta voisi nikkaroida. Kellarissa ei ole kovinkaan paljon tilaa, 
kun saunaosasto vie kaiken tilan. Saunaosaston kruunaa valtava kylpysaavi, johon mahtuu koko 
perhe. Myös Andersin talossa on sauna- ja kylpysaaviosasto, jonka Olle rakensi edellisen 
vuosikymmen lopulla. Sitä ennen hän ja Boel kävivät kylpemässä Hullsjövägen 
kuudessakymmenessä.  
Lisäksi Felixin kellarissa, Hullsjövägenin puoleisessa päätyhuoneistossa, on yhä Äggmannenin 
peruna- ja munakauppa, joka aloitti Hullsjö Siwa Livsin aikoihin. Kaupan entisissä tiloissa, on 
antikvariaatti, josta on tullut hyvin suosittu.  
 
Andersin talon autotallin puoleista päätyä vastapäätä on vaaleanpunainen kaksikerroksinen talo, johon 
vuosi sitten muutti nelilapsinen Haraldsenin perhe, johon kuuluu ujo ja omituinen tyttö, Johanne.  
Kun Jessica oli hänet huomannut, niin silloin muisti hänet Kristianstadista, viimeksi sieltä pois 
muuttaessa, kun tyttö oli lähtenyt sivulaukkaamaan mäennyppylältä. Hän sai selville tytön nimen; 
Johanne Haraldsen. Jostain syystä nimi kiihottaa Jessicaa. Hän ei halua myöntää itselleen eikä 
muillekaan, että sisimmässään tykkää kovasti punertava tukkaisen tytön nimestä.  
 
Näköjään Johanne Haraldsen muutti Tvåstadiin samalla, kun me muutimme Vänercityyn, on Jessica 
asiaa miettinyt. Yhä hän on yrittänyt mennä Johannen juttusille mutta turhaan. Jostain syystä pimu heti 
pinkaisee sisälle, kun Jessica lähestyy. Jessica olettaa tytön olevan kaksoisolento, ainakin siltä 
näyttää, kun katsoo kauempaa. Tarkemmin katsoen pimu on kaikkea muuta kuin samannäköinen. Jo 
tukanväristä näkee, ettei tämä ole kaksoisolento mutta jostain syystä Jessica on kiintynyt häneen.  
 
Jessica on huomannut, että Johanne usein istuu puutarhassaan leikellen paperinukkeja 
möhömahaisen valkopartaisen ukkelin kanssa. 
Myös Jessicalla itsellään on paljon paperinukkeja, joista yhden Annki heitti roskiin Kristianstadista 
muuttaessa. Vänercityssä tytär oli kysellyt paperinukkensa perään, jolloin Annkilta pääsi räkänauru.  
Annkia kummastuttaa se, kun tytär ei suuttunut. Näyttää siltä, että tällä on rautaishermot tai pahasti 
tunnevammainen. Jälkimmäiseen on useita todisteita, joista yksi on tytön halaamisujous. Tyttö ei 
suostu tulla halattavaksi. Samaa on ihmetellyt myös Länsi-Götanmaan mummo, joka haluaisi halia 
vanhinta lapsenlasta mutta kun ei niin ei. Annkia ja Andersia huolettaa, että kykeneekö tyttö löytämään 
sen oikean. Vielä ei ole mitään hoppua pariutumisessa mutta tyttären tulisi näyttää tunteitaan 
muutenkin kuin pillittäen heti kun jokin asia ei mene mielensä mukaan. Jessica on kova pillittämään.  
 
Isä ja äiti ovat joskus kahdestaan keskustelleet, jos he yrittäisivät parittaa tyttären Miro serkulle koska 
myös tällä on samanlaisia ongelmia mutta he aikovat katsoa vielä muutaman vuoden.  
Annki ja Anders eivät tiedä, että tyttärellä on huvittava viharakkaussuhde Miroon. He eivät myöskään 
tiedä, että tytär on ihastunut Fredrik serkkuun sekä entiseen koulukaveri Nisseen. Hädin tuskin he 
edes muistavat Nisseä koska tytär ei uskalla mainita tämän nimeä.  
Heti kun vanhemmat kuuntelevat erästä kaihomielistä laulua nimeltä Lille Nisse, niin heti vanhimman 
tyttären posket karahtavat tulipunaisiksi. Laulun esittää iskelmälaulajatar Karin Kuva. 
 



 

Ennen kuin Annki päätti palata takaisin VGM:lle, niin silloin hän pohti, jos perustaisi päiväkodin mutta 
luopui ideasta, kun tuli ajatelleeksi, että jotkut lapsista saattaisivat olla villejä ja kestäisikö 
mielenterveys sellaista. Hänelle riittää mainiosti vanhimman tyttären varhaislapsuus, josta hän yhä 
silloin tällöin näkee painajaisia. Yhä silloin tällöin tällä on pikkutyttöjen kujeita. Eräässä painajaisessa 
tytär repii korvasta, kunnes kuuloelin irtosi ja aivot putkahtivat ulos, jolloin Annki heräsi hiestä 
märkänä. 
Jessica ehti innostua päiväkodin perustamisesta. Hän ehti jo suunnitella, että mitä tekisi hoidokkien 
kanssa. Hän olisi muun muassa lukenut heille lukulaitteelta Topspinnen seikkailuja. Hänellä on iso 
pino kyseisiä lukulaitejulkaisuja kaapeissaan. Hän tilaa kyseistä varhaislapsille tarkoitettua julkaisua, 
joka kertoo vanupuikkoa muistuttavasta hahmosta.  
Jessicalla on yhä mininukkekaupunki pitkulaisella, valkoisella pöydällä. Muutoissa kaupungin hän 
pakkasi niin, ettei se menisi rikki, sillä hän on aivan liian saamaton muuttelemaan 
mininukkekaupunkiaan, vaikka se on tarkoitettu muuteltavaksi. Heti kun hän on saanut vanhemmiltaan 
uuden talon kaupunkiin, niin silloin talon rakentaa isä tai äiti. Pikkusisko rakentelee itse omia 
rakennuksia omaan mininukkekaupunkiin, joka hänellä on ruskealla pitkulaisella pöydällä. 
Kummallakaan tytöistä ei ole kummoisia äänentoistolaitteita. Jessicalla on pieni mp3-soitin, jossa on 
myös DAB-radio. Heti, kun hän on yksin kotona, niin silloin hän tekee hassuja äänityksiä leikkien 
radiopuhujaa. Yhä Jessicalla on isän nikkaroima kirstu, jossa hän säilyttää Palle Runqvist 
lukulaitelehtiä. Kirstun kannessa on ruskealla väriliidulla tehty töherrys.  
Kristianstadissa asuessa pikkusisko oli kirjoittanut kirstun kanteen mustalla väriliidulla nimen Nisse, 
jonka Jessica oli hädissään töhrinyt ruskealla väriliidulla mutta töherryksen alta nimi näkyy selvästi.  
Nyt jälkikäteen Jessie kiihottuu valtavasti nimestä.  
 
Jessicasta oli harmi, kun äiti ei perustanutkaan päiväkotia vaan palasi takaisin tylsälle autotehtaalle.  
Jos hän olisi jämerämpi, niin ihan hyvin voisi mennä Kjellin ja Gretan luokse lukemaan satuja 
Jesukselle.  
 
Syksyllä Jessica meni seitsemännelle ja Janina kolmannelle luokalle. Heistä on tullut jo isoja 
pitkätukkaisia tyttöjä. Janinalla on hitusen lyhyempi tukka, kun taas Jessican tukka ulottuu selän 
puoliväliin. Pikkusiskon fleda yltää vähän yli niskan. 
Molemmat siskokset menivät englanninkieliselle luokalle koska he haluavat oppia sujuvaa englantia. 
Jessica ei osaa aavistaakaan, että kuinka paljon hyötyä onkaan englanninkielentaidosta. Hän olisi 
saattanut mennä jämtlantilaiselle luokalle mutta silloin olisi joutunut menemään taksilla, bussilla tai 
potkulaudalla Intaganiin tai Eurobohun. Hän vierastaa mennä kouluun potkulaudalla koska silloinhan 
joutuisi katsomaan potkulautaansa silmälasien läpi. Siispä hän aloitti lähikoulussa.  
Mikä parasta, siellä on perusspesiaaliluokka. Kerran viikossa hän ja Janina saavat kotimurreopetusta. 
Janina käy tavallisen peruskoulun kolmannella luokalla. Hän on erittäin hyvä laskennossa ja on perinyt 
rätinkipeän isältään, kun taas Jessie on perinyt äidiltään.  
Jessica on äitiäkin huonompi laskennossa, sillä hän ei osaa edes kertotaulua mutta on erittäin hyvä 
aineiden kirjoittamisessa.  
 
Hullsjöskolan sijaitsee ihan kävelymatkan päässä. Koulun takana on Hullsjönin vanhusten palvelutalo 
sekä kerrostalo kortteli Anki. Usein iltakävelyllä Annki Stenig tapaa ylpeänä katsoa kohti 
nimikkokortteliaan, muttei halua asua sen taloissa, sillä siellä on yleishyödyllisen Tvåstad Housen 
vuokra-asuntoja. Koulun eteläpuolella on punaisia poikamiesparakkeja. Edellisen vuosikymmenen 
alussa parakkien keskellä oli piskuinen Jet Pub. Koulun länsipuolella on sillalle rakennettu 
läpikulkuväylä, Hullsjöleden, jonka toisella puolella on ammattikoulu, Hullsjönin urheilukenttä sekä 
Olssonsskolan, jossa on pelkkiä skandinaaviluokkia. 
 
Anders ja Annki tahtovat tyttäristään maailmankansalaisia ja sen vuoksi he laittoivat lapsensa 
englanninkieliseen kouluun. Hullsjöskolan on laajalle levittäytynyt keltainen rakennus.  
Yläasteen rakennuksessa on kolme siivekettä. Ensimmäisessä siivekkeessä on Jessican 
perusspesiaaliluokka. Kolmannessa siivekkeessä normaaliperuskoulun kahdeksannet luokat, joissa 
käy muun muassa Jane-Bettina, Minette, Petronella Viking sekä Kristina Savoy. Kaksi viimeksi 
mainittua olivat Jessican kanssa samalla luokalla ala-asteella. Jos ei olisi muutettu Kalmariin, niin kuka 
ties hän kävisi nyt samalla luokalla Petronellan, Kristinan sekä serkkujen kanssa. Ehkä hän olisi 
päässyt eroon silmälasirumbastaan.  
Richard ja Miro käyvät Olssonsskolania, kun heillä on huono kielipää. Olssonsskolanin opetuskieli on 
Skandinavia. Kerran viikossa opetetaan englantia.  
 



 

Vikingit asuvat samalla alueella keltaisessa kaksikerroksisessa metallikuutioilla päällystetyssä talossa.  
Talo sijaitsee Hullsjöskolanin lähellä, Carl Sjöstedtin rivitalon takana. Tässä päivänä eräänä, kun 
Jessica oikaisi rivitaloalueen läpi, niin silloin Carl huomasi hänet ja tunnisti. Silloin vanhan eläkkeellä 
olevan leikkikoulupedagogin harmaaksi muuttunut lyhyt kiharainen tukka nousi pystyyn, kun näki 
Stenigin kauhukakaran. Hän sanoi, että rivitaloalue on yksityisaluetta. Jessicaa hävetti koska entinen 
leikkikoulupedagogi on joutunut ihan tarpeeksi kärsimään hänestä. Varmasti Sjöstedt säikähti, että 
joko alkaa taas se helvetti, kun tuo Stenigin hulttiotyttö on pitkästä aikaan tullut esille, ajatteli Jessica 
itse mielessään. Hän päätti kiertää rivitaloalueen, ettei Mellerud rumba alkaisi uudelleen. 
 
Jessica huomasi, että serkkujen luokalla käy myös Johanne Haraldsen. Välitunneilla hän on yrittänyt 
mennä juttusille mutta turhaan; heti Johanne juoksee nurkan taakse piiloon. Juuri niin Jessicakin 
tekee, kun näkee serkut koulun pitkällä käytävällä. Jessica saattaisi halata Johannea mutta se on 
vaikeaa, kun tämä heti pakenee, kun edes ottaa askeleen tätä kohti.  
Jessica ja Johanne tapaavat hassutella ja pelleillä muille oppilaille yläasteen pitkillä käytävillä niin, että 
toimintarajoitteisten ennakkoluulot sen kuin vahvistuu. Johanne ei ehkä ole toimintarajoitteinen mutta 
ei myöskään täysin normaali. Jessica puolestaan on tietokannoissa lievästi toimintarajoitteinen, muttei 
aio sitä tunnustaa itselleen eikä toisille. Vänercityn kasvatusneuvolassa äiti kertoi synnytysongelmista 
ja se oli Jessicalle järkyttävää kuultavaa. Hän itse mielessään ajatteli, ettei äidin kertomassa ollut 
perää. 
 
Edellisen vuosikymmenen alussa Hullsjönin urheilukentän vieressä oli piskuinen bordelli. Silloin tällöin 
Anders ja Annki tapasivat vuorotellen kurkkia bordellin kellarinikkunoista sisään. Onneksi eivät 
menneet sisälle.  
 
Joskus Jessicalla on käynyt ajatus, nimittäin onko vanhemmat oikeasti hänen vanhempiansa. Hänellä 
on käynyt mielessä, jos äiti olisi tehnyt hänet kummisedän kanssa tai isä siittänyt kummitädin kanssa 
koska Jessicalla on vähän samanlainen lihasmassa kuten kummisedällä. Tuskin ajatuksessa on 
perää, sillä hänessä on myös paljon samoja piirteitä kuin Andersilla ja Annkilla. 
 
Jessican luokassa on melko hyvä ilmapiiri. Joskus Rita Lindén tapaa pökkiä valtavalla läskimahallaan 
mutta se ei ole kovin vaarallista, kunhan vaan on koko ajan varuillaan, ettei kaadu ja satuta itseään.  
 
Luokanvalvoja on riippuposkinen lyhytharmaatukkainen Ingemar Beckman, jonka riippuposket 
huvittavat Jessicaa. Posket muistuttavat hyvin paljon kukkaroa, ainakin Jessican mielestä.  
Pedagogi Ingemar tapaa lukea ääneen englanninkielisiä nuortenlukulaiteromaaneja. Hän on erityisen 
ihastunut The Best Year - lukulaitekirjaan, jonka on kirjoittanut anonyyminettikirjailija The JT kauan 
sitten, joskus 2000-luvun alussa. Teoksesta on tullut Euroopan kansalliseepos, koska siinä ylistetään 
eurooppalaista integraatiota. Juuri tätä versiota Ingemar tapaa lukea ääneen. 
Kun pedagogi lukee ääneen, niin silloin Jessicaa alkaa nukuttaa koska hän on melko huono englannin 
kielessä ja ymmärtää joitakin sanoja. Jämtlandin murre on hänen äidinkielensä. Tätä nykyään 
Jämtlandin ja Länsi-Götanmaan murteissa on joitakin eroja, joita jotkut kutsuvat omiksi kieliksi.  
Jessica on päättänyt opetella englannin kielen, kun tämä on yleisempi kuin esperanto. Hänellä on 
tunne, että joskus löytäisi sen oikean englannin kielen avulla. Ilmeisesti se oikea ei ole Johanne 
Haraldsen, kuten hän tapaa pohtia samalla, kun pedagogi lukee ääneen. Silti jotenkin Jessicaa 
kiehtoo tämä mystinen Johanne. Harmi, kun likka välttelee häntä.  
 
Eräänä päivänä luokanvalvoja toi luokkaan maalaamattomia metallikoreja, jotka oppilaat saivat 
maalata mieleisekseen. Jessica maalasi oman korinsa vaalean siniseksi, sillä sininen on hänen 
lempivärinsä. Korin kahvaan hän kirjoitti valkoisella: JS2984. Kotonakin hän tapaa kirjoittaa eri 
paikkoihin nimensä alkukirjaimet koska hänellä on nimiujous, jopa omaa nimeä hän ujostelee. 
Alitajuntaan oma etunimi on erotisoitunut ja kiihottuu kun ajattelee omaa nimeään. Toisesta etunimestä 
hän ei kiihotu koska sehän on mummin nimi. Monesti pikkusisko on ihmetellyt isosiskon nimiujoutta. 
Janina tapaa silloin tällöin rallatella omaa nimeään; Janinananana…  
 
Jessican luokalla käy hänen ja Ritan lisäksi kaksi tyttöä sekä saman verran poikia, jotka ovat hänen 
mielestänsä sen verran karmean näköisiä, ettei heistä ole poikaystäväkandidaateiksi.  
Jessicalle ulkonäkö on tärkeä tekijä, kun katselee poikia. Totta kai hän arvostaa sisäistä kauneutta 
mutta valitettavasti ulkonäkö on hänelle kaikkein tärkein tekijä ukkoja katsellessa.  
Nyt kun hän on nähnyt miespuoliset luokkakaverinsa, niin silloin hänelle iski eräänlainen katumus, että 
suostui spesiaaliluokalle.  



 

Koulun normaaliluokilla käy komeita skandiuroksia mutta Jessica ei ole kovin sosiaalinen eikä tohdi 
lähestyä heitä. Normaaliluokkien oppilaat joskus haukkuvat spesiaalikoululaisia funkkiksiksi, joka on 
moderni haukkumasana toimintarajoitteisille ja tulee sanoista Funktionshindrat/Funktionsnedsatt. 
Kielitoimisto suosittaa kutsuttavan kaikkia ei-toimintarajoitteisia normaalirajoitteisiksi, sillä kaikillahan 
on omat rajoitteensa.  
 
Silloin tällöin välitunneilla Jessica tapaa hiippailla koulunkäytävillä ja tarjota itseään pojille mutta he 
vain nauravat hänelle, etteivät he halua tuollaisen tyhmän funkkisblondin kanssa alkaa kuherrella.  
Myös Johanne tekee samoin. Joka tapauksessa molemmat pimut ovat samanlaisia koheltajia. 
Ehkä mieluummin pojat valitsisivat Johannen koska tämähän käy normaaliluokkaa, jos vain tämä olisi 
myös normaalirajoitteinen.  
 
Nyt yläasteella Jessicalla on ensimmäistä kertaa kotitaloutta. Hänestä on mukava leipoa sämpylöitä, 
jotka saa ottaa mukaan kotiin. Puolet hän vie mummolaan. Joka kerta kun hän tulee mummolaan 
sämpylöiden kanssa, niin silloin mummi tapaa naurahtaa vakiorepliikin: "Yeah, sehän on Jessie-
bessie, peremmälle vaan!" jolloin Olle tulee eteiseen katsomaan, että minkälaisten herkkujen kanssa 
lapsenlapsi tulee. 
Ollen suosikkiruoka on tuppipotut voinokareen ja pekonin kera. Hänen tulisi välttää rasvaa, sillä ukolla 
on sydänvika ja käyttää nitrolaastareita. Boel on huolissaan miehestään koska tämä ei malta olla liikaa 
rehkimättä. Työpajassa hänellä on alkeellinen lasersaha, josta puuttuu suojavarusteet. Lasersäde 
sojottaa suoraan ilmassa. Jos hän sattuisi horjahtaa päin lasersahaa, niin silloin lasersäde porautuisi 
rinnan läpi, jolloin olisi sahaamiset sahattu.  
Joskus Janina tapaa vitsailla äidilleen, että jos ukki kaatuisi päin lasersädettä, niin silloin tämä sanoisi; 
kylläpä vihloo! Tähän Annki tapaa toppuutella nuorimmaistaan, ettei noin saa edes vitsailla.  
 
Kotitalouden tunneilla Jessicalla on pieniä ongelmia, varsinkin kalapäivinä. Jessica ei pidä kalasta ja 
kaiken kukkuraksi hänellä on hirveä kalakauhu. Uimarannalla hän ei tohdi kahlata, kun pelkää 
astumasta kalan päälle. Vuosikymmenen alussa hän huomasi kalanpoikasia matalassa vedessä ja 
siitä lähtien kalakauhu kulminoitui.  
Nykyään uimarannalla hän ainoastaan tyytyy auringonottamiseen, silloin läskirumba ei vaivaa. Hän 
haluaisi lähteä uimarannalta ilman paitaa mutta se on vaikeaa läskirumban takia. Uimarannalla hän 
pystyy ainoastaan hieman kostuttamaan varpaita. Veteen hän ei tohdi kävellä koska alitajuntaan on 
jäänyt kalanpoikaset. Ehkä hän uskaltaisi, jos oikein porskuttaen juoksisi rantavedessä mutta silloin 
muut uimarit sekä pikkulapset kärsivät. 
 
Talouspedagogi, Klas Darsbo on aivan liian ankara ja pakottaa kaikkien oppilaiden syödä sellaista, 
joista he eivät pidä. Lähes kaikki oppilaat inhoavat Klasia juuri ankaruuden takia ja sen vuoksi hän on 
saanut liikanimen Rivjärn, hermoja raastava raastinrauta.  
 
Aluksi Jessica laittoi vaivihkaa kalan serviettiin, mutta vähitellen Klas oppi hänen kujeensa ja alkoi 
seistä hänen vieressänsä, kunnes tyttö oli laittanut kalan suuhunsa mutta Jessica oli ovelampi; hän 
piteli hamsterimaisesti kalapalaa takahampaan ja posken välissä, jonka hän sylkäisi pois heti kun 
pedagogin katse suuntautui muualle. Tämäkään ei aina onnistunut, kun Klas kehotti juoda, jotta kala 
menisi mahaan. Juuri tällaisten kalakonfliktien takia Jessicalle järjestettiin kotitaloutta privaatisti eli hän 
oli kahdestaan Klasin kanssa. Eräänä päivänä Klasilla oli tuore perkaamaton silakka, jonka Jessican 
olisi pitänyt perata mutta hän ei edes uskaltanut koskettaa koko kalaan. Pedagogi laittoi kalan pöydän 
ääreen ja istahti Jessicaa vastapäätä kehottaen koskettaa kalaa, jotta kalakauhu poistuisi mutta fobia 
sen kuin vahvistui. He istuivat kokonaisen tunnin silakan edessä eikä Jessica tohtinut edes hipaista. 
Lopulta hän päätti tehdä pedagogin iloiseksi ja hipaisi pyrstöä, jolloin Klas oikein ulvoi riemusta ja 
Jessica kiljahti inhosta. Jessicasta tämä on ilmiselvää kidutusta ja kotona piirsi piirustuslaitteellaan 
pilakuvia kotitalouspedagogista. 
 
Luokalla on kerran viikossa puutöitä. Oppilaat saavat vapaasti päättää mitä he haluavat nikkaroida.  
Jessica tapaa tehdä enimmäkseen klassisia voiveitsiä sekä pöytä LED-lamppuja. Hän nikkaroi 
itselleen seinään ripustettavan lukittavan kaapin, jossa on koodilukko.  
Veistopedagogi neuvoi, kuinka koodilukon elektroniikka asennetaan ja sitten puulastuun ohjelmoidaan 
mikrosiru. Jessica katsoi silmäkovana, kuinka homma tehdään ja häntä on aina kiinnostanut 
elektroniset laitteet ja erityisesti robottitekniikka. Hänestä on kiva nikkaroida pikku esineitä, mutta 
huonona puolena on höylääminen koska se ottaa voimille. Myös hiekkapaperilla hiomista hän vihaa yli 
kaiken koska hiekkapaperin ja puun välinen kitka antaa hänelle kylmänväreitä.  



 

Selkäpiissä ihan karmaisee, kun hän vetää hiekkapaperilla puun pintaa. Tietenkään puutyöluokassa ei 
ole automaattihöyliä, jotta oppilaat oppisivat, että kuinka höylätään perinteiseen tapaan. 
 
Jessica yhä kaipaa Nisseä mutta hänellä ei ole mitään mahdollisuutta tavata. Hän ei uskalla ottaa 
yhteyttä netin välityksellä, kun silloin olisi vaarana, että rakkaus paljastuisi ja perheenjäsenet 
huomaisivat, että hän ikävoi takaisin. 
Erityisesti Jessica muistelee viimeisintä aikamatkustusta Nissen kanssa. Olisi kiva jälleen matkata 
ajassa taaksepäin ja harrastaa kunnon seksiä, kuten hän itse mielessään pohtii. Nisse ei ainakaan ole 
kummallinen tyyppi, kuten hän itse mielessään ajattelee.  
 
Anders ei yhtään ikävöi takaisin koska viimeinkin on päässyt eroon salarakkaastaan eikä paljastunut.  
Osavaltion julkisenpalvelun kanavilta hän on nähnyt Andrew Stonehillin etsintäkuulutuksen, jonka 
yhteydessä käsin piirretty hahmotelma auervaarasta. Tietenkään Anders ei noteeraa etsintäkuulutusta, 
ettei perheenjäsenet ihmettelisi ja alkaisi vertailemaan hahmotelmaa häneen. Varmuuden vuoksi hän 
hieman muutti kampaustaan; leikkasi pois otsakiehkuran ja muotoili tukkansa siiliksi sekä ajoi 
huolellisemmin partansa, ettei piikikäs sänkiparta näkyisi.  
 
Janina hieman kaipaa Bertaa ja Zandraa mutta hänellä on jo monta uutta kaveria.  
Yksi hänen parhaimmista luokkakavereista on tummaruskeatukkainen Anneli Gustafsson, jonka äiti on 
siviili-insinöörinä VGM:llä. 
 
Viime aikoina nimi Nisse on ollut paljon tapetilla, sillä Mats-Stefan on vihdoinkin löytänyt sen oikean; 
vaaleatukkaisen falkenbergiläisen Polly Vässaren.  
Pollylla on kaksi lasta aiemmasta suhteesta, jotka ovat vanhimmasta päästä Nisse sekä Anja. 
Pojasta Jessican ajatukset assosioituvat Johnsonin kaimaan. Asiaa ei tee yhtään helpommaksi se, 
kun myös Nisse Vässare on komea uros niin, että Jessie on ihastunut myös häneen, muttei uskalla 
tunnustaa rakkauttaan, kun ei tiedä kuinka isä ja äiti sekä eno ja Polly reagoisivat.  
Jessica on jo lukemattomia kertoja vatuloinut, että ovatko kaikki Nisset seksikkäitä. Siltä vähän 
vaikuttaa. Hänelle on tullut melkoinen Nisse-fetissi.  
Siskokset monesti iltaisin sängyssä lörpötellevät jätkistä, jolloin isosisko vihjaillen ylistää Nissen 
kauneutta. Totta kai pikkusisko hiffasi, että isosisko on korviaan myöten rakastunut molempiin 
Nisseihin. Vielä Janina ei ole unohtanut Johnsonia. Jessica ei uskalla edes vihjata Johannesta, kun 
pimu on melkoinen hupakko, hupakompi kuin Jessica.  
 
Nisse Vässaren paheena on runsas sikarin polttaminen eikä suinkaan mitään tahansa savukkeita 
vaan paksuja kuubalaisia Castro XP luksus sikareja. Hän ei polta muita tupakkatuotteita, ainoastaan 
sikareja. Sähkötupakkaa hän inhoaa koska hänen mielestänsä olisi sama, jos dildoa pitelisi suussa.  
Perinteisiä savukkeita hän inhoaa koska niissä on kummallinen maku mutta sikareissa on miehekäs 
aromi, ainakin Nisse Vässaren mielestä. Hän on hieman ihastunut Jessicaan, muttei uskalla ottaa ensi 
askeleita, kun pelkää äidin reaktiota. Hän ja Jessica ovat samanikäisiä, hän muutamaa kuukautta 
nuorempi.  
 
Anja Vässarella on kakkosluokan diabetes. Tätä nykyään diabeetikoiden ei enää tarvitse itseään 
piikitellä vaan asettaa matkapuhelinta muistuttava insulaattori mahaa vasten ja painaa nappulasta, 
jolloin laite ampuu insuliinin kehoon. Tämä on täysin kivutonta ja samalla laite ottaa verikokeen ja 
langattomasti skannaa verinäytteen lääkärille. Jos veriarvoissa on jotain kummallista, niin silloin 
lääkäri lähettää lähetteen lisätutkimuksiin. 
 
Viikkoa ennen joulua Jessican luokka teki ostosmatkan Gothenburgiin. Tätä nykyään Tvåstadin ja 
Gothenburgin välinen junamatka kestää vain puolituntia, kiitos huippunopean paikallisjuna West 
Trainin, joka kulkee siltojen päällä kuten kaikki muutkin junat tätä nykyään. Perinteiset rautatiet on 
aikoja sitten korvattu pilareiden päälle rakennetuilla junaratasilloilla, jotta junan vauhti voisi olla niin 
korkea kuin mahdollista. 
Seudun ainoat perinteiset rautatieosuudet ovat Upphärad-Sjuntorp ja Gräfsnäs-Anten rautatiemuseot. 
Jälkimmäisessä kulkee pienen matkan höyryjuna ja ensin mainitussa dieseljuna.  
 
Gothenburgin keskusasemaa vastapäätä, entisen Nordstanin paikalla, on vieläkin suurempi ja 
mahtavampi kauppakeskus, jossa kierreltiin pienissä ryhmissä. 
Jessicaa otti pattiin, kun pedagogi laittoi hänet poikaryhmään eivätkä jätkät olleet hänen mieleensä; 
oikeita kummallisia tyyppejä. Jätkät kiertelivät miestenvaatekaupoissa sekä katselivat työkaluja. 



 

Onneksi tuli pieni väli, jolloin Jessica pystyi käymään kirjakaupassa, josta hän osti lukulaitteen, jossa 
on koko vuoden tapahtumat.  
 
Tätä nykyään kirjakaupoissa myydään enimmäkseen lukulaitekirjoja. Toki on perinteisiä 
paperikirjojakin mutta lukulaitteet ovat suositumpia koska silloin itse ei tarvitse käännellä sivuja.  
Ihmiset ovat laiskistuneet niin, etteivät jaksa edes selata kirjaa. Kaikessa pitää olla nappeja. 
 
Jouluaattona Stenigit kokoontuivat mummolaan. Puolen tunnin kuluttua tuli joulupukki, joka antoi pari 
lahjaa jokaiselle. Luonnollisesti Jesus sai eniten paketteja niin, että Jessie oli hieman kateellinen, kun 
sai ainoastaan kaksi lahjaa ukilta ja mummilta; kullanvärisen hiustenkuivaajan sekä lukulaiteromaani 
The Best Year, Euroopan kansalliseepos englanniksi. Sama, jota koulussa pedagogi lukee ääneen. 
Nyt Jessica pystyy omaan tahtiin lukemaan, jotta parantaisi englannin kielitaitoa. Vaikeaa se on mutta 
hän aikoo joskus tulevaisuudessa lukaista kyseisen lukulaitekirjan. 
 
Myöhemmin kotona, A-rapussa, siskokset sai lisää lahjoja, jotka ovat lähinnä makeisia sekä tyylikkäitä 
alumiinivaatteita. Myös Jane-Bettina ja Minette saivat samanlaiset hiustenkuivaajat eikä hekään olleet 
kovin iloisia lahjastaan, kun ovat tottuneet saamaan viihdykkeitä. 
Kun mummo kysyi tytöiltä, että mitä pukki oli tuonut tänä vuonna niin silloin he vastasivat kuorossa: 
"Haha, tällaiset veikeät mikrofonit, johon on kätevä tarttua!" ja rallattelivat hiustenkuivaajaansa.  
Boelia nauratti niin, että hänen valtavat läskiset riippurinnat hytkyivät punaisen silkkileningin alla. 
Boelilla on hassun näköinen hymy; hammasrivistö pienenee mitä enemmän hän hymyilee. 
 
Jessica pitää paremmin lukulaitteestaan koska sehän on viihdyke. Janina sai ukilta ja mummolta 
elektronisen akvaarion, jossa robottikalat uiskentelevat. Kalojen kyljissä on pienet kuvaruudut, joihin 
voi kopioida digikuvia. 
 
Vuonna 2985 
Kerta Jane-Bettinalla on pelikonsoli Ullet20 niin totta kai myös Jessican ja Janinan piti sellainen saada. 
He jankuttivat niin kauan, että isän oli pakko sellainen ostaa. Kone maksaa pari tuhatta euroa ja se on 
paljon rahaa mutta papan oli pakko ostaa, jotta pennut rauhoittuisivat.  
Pelikonsolin Anders kävi ostamassa tyttäriensä kanssa Mellerudista asti, kun siellä on edullinen 
elektroniikkamyymälä, Kronans hus, kun taas Tvåstadissa Ullet -pelikoneet ovat tuplasti kalliimpia. 
Kun he menivät tähän pieneen elektroniikkamyymälään, joka on keskellä Villan pienteollisuusaluetta, 
niin silloin Anders alkoi etsiä pelikoneita kaupan pitkältä hyllyrivistöltä ja kysyi lapsiltaan, että miltä se 
hemmetin vekotin sitten näyttää, jolloin nuorimmainen meni suoraan tietokoneosastolle ja otti 
valkoisen pitkulaisen paketin ja antoi sen isälleen.  
Anders silmäili pakettia ja sen hintalappua; 2000 euroa ja irvisti, kun vekotin on noin kallis mutta kun 
on tullut luvattua. Tvåstadissa laitteet maksavat jopa 5000 euroa. Hän ajatteli itse mielessään, että 
sitten vanhana pitänee muistaa tämä ja oikein passuuttaa tyttäriensä kustannuksella, ajatteli hän. 
Harmi, kun töissä ei ole pelikoneita niin, ettei pysty varastaa. Kaikkea muuta pikkukamaa hän yhä pöllii 
työpaikalta ja sitten kotona hihkaisee, että olipa Motonetissä jälleen alennusmyynti.  
 
Valkoisen pitkulaisen paketin kyljessä on kuva beigenvärisestä littanasta pyöreäkulmaisesta laitteesta, 
jonka päällä on ruskeita nappuloita sekä USB-portti, johon työnnetään peli-USB-kalikka.  
Anders kysyi lapsiltaan, että tämäkö on se ihmeaparaatti, johon tyttäret yhdestä suusta hihkaisivat: 
"Yeah, visst!" Sitten Anders meni kassalle ja kysyi myyjältä: "Onko teillä tähän laitteeseen sopivia 
datakuteita?" myyjä oli äimän käkenä ja puisteli päätään, jolloin Janina korjasi: "Datapuku ja 
datakypärä!" johon Anders rykäisi: "Just det, juu sellaisia!" Myyjä meni varastoon hakemaan kaksi 
pakkausta ja kysyi: "Silver vai Guld?”, Janina: "Hopea olisi hieno." Jessica olisi tahtonut kullanvärisen 
kypärän mutta tyytyi kuitenkin hopeaan, ihan sama.  
Sitten myyjä haki varastosta hopeanvärisen datakypärän, jossa on sisäänrakennetut tummennetut 
datalasit. Kypärän yläosassa on rallikuvioinen teippi, jonka keskellä lukee; Ullet20.  
Tämä on parempi malli kuin serkulla koska se on tukevampaa tekoa. Jane-Bettinan datapuku on niin 
ohutta kangasta, että se tahtoo repeillä rajummissa peleissä. Eräänä päivänä, kun Jessica oli 
pelaamassa serkun luona sotapeli EG Vindictusta, niin silloin datapuku meinasi revetä, kun hän sätki 
taisteli pahoja örkkejä vastaan.  
 
Kotimatkalla autossa Janina tutki pelikonepakettia. Jessica katseli sivuikkunasta maisemia. Hänestä 
Uddevallan kanava on mahtavan näköinen.  
 



 

Kanavan eteläpuolella, tien molemmilla puolin on synkkä kuusimetsikkö. Korkeita kuusia. Jessicalle 
tuli kummallinen tunne, ihan kuin tietäisi mitä täällä tulee joskus tulevaisuudessa tapahtumaan, vaikkei 
tiedä yhtikäs mitään.  
 
Kotiin tultua he huomasivat, että yksi datapuvun johtimista oli murtunut, siispä ei auttanut muu kuin 
mennä takaisin kauppaan. Vaihto onnistui koska puvulla on vuoden takuu ja oli päivänselvä 
valmistusvirhe.  
 
Janina kopioi serkulta paljon pelejä, jotka hän asensi tyhjään USB-kalikkaan.  
Tyhjiin USB-kalikoihin eli Compact USB-tikkuihin, joihin voi tallentaa vaikka mitä materiaalia. 
Pelikonsolipelejä pystyy kopioida moderneilla musiikkisoittimilla, joissa on tupla-USB-portti. Tästä 
pelitalot eivät ole kovin mielissään.  
Janinan suosikki on EG Vindictus, jossa pelihahmot kiroilevat kaikilla mahdollisilla kielillä ja näyttävät 
hapanta naamaa. Kun pelaaja epäonnistuu tai liikaa viivyttelee, niin silloin pelihahmot uhkaavat 
formatoida pelin USB-kalikalta. Tietenkään pelihahmot eivät sellaiseen pysty, mutta pelin tekijät ovat 
tehneet pelin realistiseksi niin, että herkät pelaajat voivat stressaantua. Pelihahmoilla, joiden kanssa 
pitää ratkaista erilaisia tasoja, on hassuja nimiä kuten esimerkiksi Ellen, Phantom, Eric sekä Yossu. 
Ensin mainittu kiroilee eniten ja kieltää pelaajaa tekemästä muistiinpanoja.  
 
Lähes kaikki Ullet20 pelit ovat suurimmaksi osaksi tällaisia ammunta- ja räiskintäpelejä, jolloin pelaaja 
näkee ja tuntee olevansa tulilinjalla ja sitten pitää koneeseen langattoman pistoolin avulla ampua 
pahoja örkkejä sekä puolustaa kaunista blondityttöä, jonka sukupuolen voi halutessaan vaihtaa, jotta 
peli soveltuisi molemmille sukupuolille. Toinen Janinan suosikkipeli on Athena Pizza, jossa pitää yrittää 
houkutella hidas kaljupäinen ukkeli pizzeriaan ennen kuin blondisotilaat hyökkäävät tamponia 
muistuttavilla automaattiaseilla. Pelin taustalla soi disko renkutus, jossa kertosäe menee tähän tapaan; 
Dance with me, Dance with me very hard... 
 
Jessican suosikkipeli on City FM Bombers sekä Snake Pit, joista ensin mainitussa pitää etsiä radiosta 
mystinen radioasema ennen kuin pommi räjähtää. Snake Pit on perinteinen käärmepeli, jossa pitää 
kaivaa tunneleita mutta varoa käärmeenpesiä.  
Jessican mieleen on myös tekstiseikkailupeli F1 Romantica, jossa pitää kirjoittaa mitä haluaa tehdä. 
Peli on paljon rauhallisempi eikä siinä ole äänitehosteita. Peliä voi pelata ilman datapukua. Pelissä 
pitää tehdä valintoja painamalla F1 nappia. Peliympäristö on vanhanaikainen risteilylaiva, jossa pitää 
etsiä eri hyteistä uljaan prinssin tai hehkeän prinsessan.  
Ullet20 koneeseen voi itsekin tehdä pelejä. Netistä voi printata kokonaisia pelilistauksia, jotka voi 
käsityönä naputella pelikoneeseen ja samalla lisätä omia juttuja. 
Pelilistaus on moderniversio palapeleistä. Monissa palvelutaloissa vanhukset naputtelevat 
pelilistauksia pelikonsoleihinsa ihan vaan ajankuluksi. Pelilistaus on eräänlaista Mindfulnessia.  
 
Nykyinen kotiullakko on paljon isompi kuin Paradisvägenillä; koko talon pituinen. Keskellä on 
talonasukkaiden vinttikomerot. Talon toisessa päädyssä on puuhökkeli, jonka sisälle on laitettu 
tekovillaa, ilmeisesti rakennusajoilta ylijäämä lämpöeristeitä. Tekovillan seassa haluttaisi peuhata, 
kuten Jessica monesti ajattelee mutta sitä ei todellakaan pidä tehdä, kun villa on hyvin pölyistä niin, 
että se menisi henkeen. Ei myöskään tiedä kuinka syvä on tekovillasäiliöhökkeli eli ei ehkä omin 
neuvoin sieltä pääsisi ylös. Villan seassa voi myös olla naulaisia lautoja, pohtii Jessica. Harmi, kun 
täällä uudella vintillä ei ole valolähteitä, kuten Jessie itse mielessään pohtii.  
Silloin tällöin hän yrittää etsiä netistä vastauksia mystiseen siniseen valolähteeseen. Harmi, kun ei 
tullut sitä valokuvattua, harmittelee hän.  
 
Keväällä Jessican luokka teki yhden päivän junamatkan Årjängiin. Tämän pienen vermlantilaisen 
kaupungin juna-asemalta hän osti matkamuistoksi interaktiivisen postikortin, jossa on liikkuva kuva.  
Siinä juhlitaan tosi rankasti Årjängin kauppatorilla ja välillä tulee teksti: Magic night in Årjäng. 
Kortti toimii valovoimalla. Postikorttiesityksen voi ladata tietokoneelle ja omalle kotisivulle. 
 
Kesällä Annki kävi yksin Hallonbossa koska Andersia kyllästyttää iänikuiset naamat ja toiseksi on 
päättänyt isänsä kanssa päällystää talo. Ulkoseinän rappaus on päässyt rapistumaan ja lisäksi 
valkoinen maalipinta on haalistunut. Edellisen vuosikymmenen lopulla Olle maalasi talon 
vitivalkoiseksi mutta nyt päätettiin talo päällystää beigen värisillä metallilevyillä. Taloa maalatessa 
pikku-Jessie sai hioa vanhaa keltaista maalia, jotta uusi maali tarttuisi paremmin.  
 



 

Silloin hänellä oli rillit päässä mutta sitten jostain kummasta syystä rajoitti rillittelyn ainoastaan 
leikkikouluun ja sitten peruskouluun. Ehkä syynä silmälasirumbaan on Ikean tv-mainos, jossa hän 
huomasi samannäköisen tytön, jolla oli samanlaiset vaatteet sekä rillit. Puna-valkoraidallinen 
alumiinipaita sekä metallinen lasten kellohame. Ehkä Jessie järkyttyi, kun tyttö oli samannäköinen kuin 
hän itse ja alitajuisesti alkoi vierastaa rillejään. Hän myös alkoi vierastaa samanlaista paitaa.  
Isä ja äiti arvelevat silmälasipelleilyn syyksi koulukiusaamista, että joku olisi koulussa haukkunut 
silmälasikäärmeeksi. Jessica itse ei pysty muistamaan mitään sellaista mutta epäilee syyksi 
mainosfilmin tyttöä.  
 
Jessicalla on sekalaisia tunteita Johannesta, kun kaukaa katsottuna pimu näyttää samannäköiseltä. 
Lähelle hän ei pääse, kun tyttö heti pinkaisee nurkan taakse. Jessicalla ei ole sydäntä lähteä perään, 
ettei tyttörukka säikkyisi. Itse mielessään Jessica ei mielellään kutsu Johannea tytöksi eikä 
pojaksikaan vaan kummallisen ihanaksi tyypiksi. Joskus iltaisin sängyssä Jessica tapaa unelmoida 
Johannesta, jolloin tuntee kiihottuvan. Hän ei kiihotu muista tytöistä mutta Johannella on se jokin, 
kuten Jessica tapaa pohtia.  
 
Johannella ei ole silmälaseja ja vaikuttaa siltä, että tällä olisi supersilmät myös niskassa, ettei tätä niin 
vain lähestytä.  
Pihalla Johanne tapaa usein ukkinsa kanssa leikellä paperinukkeja. Hän on piirtänyt naapurin blondin 
näköisen paperinuken ja pohtii, jos uskaltaisi antaa sen tälle. Jostain syystä hän pelkää naapurin 
tyttöä. Hän on saanut selville, että tyttö on nimeltään Jessica Stenig; En dejlig pige ved navn, kuten 
hän tapaa itse mielessään ajatella eikä käsitä yhtään, että miksi pelkää tätä uteliasta tyttöä.  
 
Annki kävi Hallonbossa Northern Traffic pikabussilla, kun ei kehdannut mennä luotijunalla eikä 
lentäen. Pikabusseissa on paljon viihdykkeitä kuten esimerkiksi trubaduureja sekä erikoistarjouksia.  
Annki osti äidilleen hienoa marjaviiniä, sillä tämä on aivan hulluna marjaviineihin, jota on joskus itsekin 
valmistanut ja myynyt Hallonbon kauppatorilla rahoittaakseen omat hautajaisensa, ettei perikunnan 
tarvitsisi sitä kustantaa. Hän ajattelee jatkuvasti, että milloin se hemmetin viikatemies tulisi ja miltä se 
tuntuisi. 
 
Sillä välin, kun vaimo oli Hallonbossa, niin Anders aloitti talon päällystämisen peltilevyillä.  
Ulko-ovien vieressä, Gumsegatanin puolella, on pieni näyttöruutu, jossa on kyseisen rapun 
asukkaiden nimet. Päivänä eräänä joku ohikulkeva ongelmanuori oli repäissyt irti A-rapun 
näyttöruudun niin, että puolet seinästä sortui. Kun Olle oli nähnyt revityn näyttöruudun, niin silloin hän 
tuhahti: "Faan fitta, siltä vandaalilta pitäisi vääntää niskat nurin!" ja kehotti poikaansa hankkia 
valvontakamerat ja monitori hänen olohuoneeseensa, kun on eläkeläinen. Anders ei uskalla ottaa 
tällaista riskiä koska pian isäukko istuisi käräjillä. Hän hankki kylläkin valvontakamerat mutta monitorin 
laittoi omaan olohuoneeseen, televisioruudun viereen. Siitä pappa ei ollut mielissään ja aloitti 
muutaman päivän mökötyksen mutta mykkäkoulu päättyi, kun poika aloitti talon päällystämisen. Olle 
on kivenkova remppaukko.  
A- ja B-rappujen ulko-ovien viereen Anders pulttasi uuden näyttöruudun ja sen yläpuolelle asensi 
valvontakameran, josta on langaton yhteys olohuoneen valvontamonitoriin. Hän opetti tyttärilleen 
kameran käyttöä ja sanoi, ettei sitä saa väärinkäyttää eli vuokralaisia ei kytätä.  
Vuokralaisille Anders sanoi, ettei kuvamateriaalia käytettäisi väärin. Se tuhotaan viikon kuluttua, ellei 
tapahtuisi mitään. Vuokralaiset hyväksyivät kamerat sillä kamerathan tuovat lisäturvallisuutta. 
 
Kesäloman aikana Jessicalle pukkasi hirveä poikaystäväkuume. Hän haluaisi poikaystävän mutta 
miten sellaisen saisi? Unelma poikaystäväksi hän itse mielessään luokittelee myös Johannen, vaikkei 
tällä olekaan pojan oheisvarustusta. Poikaystävän saanti on probleema isolla peellä, sillä hän on hyvin 
ujo ja epäsosiaalinen. Hän tuntee itsensä hyvin kiimaiseksi. Hän haaveilee molemmista Nisseistä. 
Ujosti hän unelmoi Miro-serkusta, muttei uskalla kertoa tälle tunteistaan. Ujouden takia vaikuttaa siltä, 
että Jessie välttelisi serkkuaan mutta näin ei todellakaan ole vaan yksinkertaisesti ei uskalla olla 
kosketusetäisyydellä, vaikka kuinka haluttaisi. Hän ainoastaan uskaltaisi lähestyä Johannea mutta 
tämä on enemmän ujompi. Monesti Jessica pysähtyy Haraldsenien portille ja katsoo heidän 
puutarhaansa etsien Johannea.  
 
Yksin kotona ollessa Jessicalle tulee riisuutumiskohtaus, jolloin on aivan pakko riisuutua ilkosilleen. 
Nykyiset riisuutumiskohtaukset ovat eroottisia, kun varhaislapsuudessa oli pelkkää riisuutumisleikkiä, 
hetkellinen mielijohde, huimuuden huipentuma.  



 

Eräänä päivänä, kun isä oli ostamassa lisää päällystepeltejä ja pikkusisko oli serkun luona 
pelaamassa ja kopioimassa pelejä, niin sillä välin hän riisuutui ilkosilleen ja ryömi huoneesta toiseen. 
Tuntui ihanalta, kun pehmeä kokolattiamatto kosketti alastonta ihoa. Hän kirjoitti mustalla tussilla 
navan viereen nimet Nisse ja Johanne, jolloin kiihottui valtaisasti. Hän tunsi, kuinka munasolu 
aktivoitui. Hän ryömi alastomana leikkihuoneesta keittiön läpi talon pääty huoneisiin, vanhempien 
makuuhuoneeseen sekä olohuoneeseen. Keittiössä on kova ruskea korkkimatto, joka ei tuntunut kovin 
hyvältä alastonta ihoa vasten mutta kuitenkin oli ihana olla alasti, kuten hän ajatteli samalla kun ryömi 
keittiön läpi kohti vanhempien makkaria. Keittiössä hänelle muistui mieleen mummin siivousvinkki; 
tällaisen muovilattian voi puhdistaa rasvattomalla maidolla.  
Vanhempien makuuhuoneessa, päätyikkunan luona, hän nousi pystyyn ja näki Johannen juoksevan 
ilkosillaan kohti auton varaosamyymälää. Hullsjövägenillä on vilkas liikenne.  
Tien tällä puolen on pyörätie. Tämän korttelin kohdalla on yhdistetty pyörätie ja pikapysäköintialue 
myymälöitä varten. Pikapysäköintialue on tehty jo Hullsjö Siwa Livsin aikaan.  
Viereisissä kortteleissa pyörätien ja Hullsjövägenin välissä on koroke, ettei autot ajaisi miten sattuu 
pyörätielle. 
 
Jessica jäi ikkunan ääreen katsomaan monttu auki, että mitä ihmettä naapurin tyyppi oikein hommaa. 
Vaikuttaa siltä, että myös tällä on riisuutumiskohtaus ja paljon pahempi kuin minulla, ajatteli Jessica.  
Olisi mieluummin juossut tänne minun luokseni, ajatteli hän samalla, kun katsoi ikkunasta Johannen 
juoksentelua kahden talon välillä ja sitten juoksi myymälään sisälle. 
Jessica katsoi jännittyneenä, että tuleekohan poliisit ja oli hetkeksi unohtanut olevansa alasti ja navan 
vieressä Johannen ja Nissen nimet. Hän katsoi metallisen ikkunaverhon takaa. 
Hetkisen kuluttua Johanne juoksi hirvittävää vauhtia takaisin ja haaroista pilkisti jotain hopeaa. Hän 
pinkaisi kulman taakse Gumsegatanin puolelle. Jessica meni katsomaan olohuoneen Gumsegatanin 
puoleisesta ikkunasta. Hän ehti nähdä vilahduksen idolistaan, kun tämä oli jo talon toisen päädyn 
takana, ilmeisesti omalla pihallaan.  
Jessican riisuutumiskohtaus meni ohi. Ei enää haluttanut olla alasti. Hän pukeutui nopeasti ja meni 
ulos katsomaan Haraldsenien portille, että mitä ihmettä on tekeillä. Johannesta ei näkynyt jälkeäkään. 
Pian nurkan takaa Hullsjövägenin puolelta ilmestyi auton varaosamyymälän miespuolinen myyjä, joka 
luonnollisesti oletti Jessican viuhahtaneen.  
Jessica selitti naama punaisena, ettei tee sellaista ja oli juuri nähnyt ikkunasta, kun naapurin Johanne 
oli juossut alasti myymälään ja pian sieltä ulos ja kääntyi tuonne, ja osoitti vaaleanpunaista taloa. 
Myyjä näkyi miettivän, että onko blondin selityksessä perää.  
Jessicalla välähti; isän valvontakamera! Varmasti valvontakamera on tallentanut Johannen 
viuhahduksen ja kutsui myyjän sisälle katsomaan valvontafilmin. Niin hän tekikin ja näki, että blondi 
puhuu totta. Myyjä näki, ettei viuhahtaja olekaan Jessican näköinen. Hän muisti, että alastomalla 
likalla oli punertavat, kun taas Jessicalla on oljenvaaleat hiukset. 
 
Onneksi Jessica osaa käyttää valvontamonitoria sillä hän on aina ollut taitava teknistenlaitteiden 
kanssa mutta tietokoneohjelmoinnissa hyvin kömpelö. Jessica haluaisi oppia tekoäly algoritmeja mutta 
se on vaikeaa. Myyjä kertoi Jessicalle, että naapurintyttö oli ottanut hopeanvärisen suihkepullon ja 
suihkauttanut sitä haaroihinsa ja juossut ulos. Valvontafilmistä hän näki hopeaa haaroissa. Myyjä 
kertoi myös, että tyttö oli huutanut, että haluaa naida. Jessica sanoi, ettei Johanne ole mikä tahansa 
tyttö vaan kummallisen ihana tyyppi, johon myyjä nauroi räkäisen naurun: ”Haha, kummallinen se on, 
muttei kovin ihana…” Sitten Jessica rohkeasti riisui housunsa ja vilautti sulojaan, jotta myyjä näkisi, 
ettei hänen alapääkarvansa ole hopeisia. Nelikymppisellä, puoliksi kaljuuntuneella, miesmyyjällä, 
loksahti suu auki, kun tyttö noin vain vilautti sulojaan ja ajatteli itse mielessään, että taitaa molemmat 
pimut olla samanlaisia koheltajia. Hän näki, ettei ainakaan tällä vaalealla tytöllä ole hopeanväriset 
häpykarvat ja sitten katsoi tarkemmin kasvoja, jolloin huomasi selvän eroavaisuuden. Jessicalla on 
sileämmät ha vaaleammat kasvot, kun taas Johannen kasvot ovat punapisamaiset sekä laihemmat. 
Kun myyjä katsoi Jessican kauniita kasvoja, niin housuissa alkoi seistä. Erektiotaan hän säikähti niin, 
ettei enää uskaltanut olla näin lähellä kaunotarta. Hän tietää Jessican olevan vasta 15 eli sakkolihaa.  
”Ouh, pitää mennä takaisin myymälään, kun ovi jäi auki!” ja ovelta iski silmää Jessicalle, jota tämä ei 
ilmeisesti huomannut, kun ajatukset olivat Johannessa.  
 
Myyjän mentyä Jessicaa kiihotti, kun oli vilauttanut sulojaan. Kyllä hän tietää, ettei sukupuolielimiä 
pidä näyttää ventovieraille mutta niin hän kuitenkin teki. Pienenä monesti äiti oli sanonut, että jos 
näyttää pimppiä miehille, niin siihen kasvaa kynsi. Tätä Jessica on monesti fundeerannut, että 
miltähän kynnellinen pillu näyttäisi.  



 

Johannen viuhahtaminen järkytti Jessicaa, kun aikaisemmin on ihaillut tätä ja olettanut tämän olevan 
lähes kaksoisolento. Nyt häntä alkoi vituttaa tämän touhotukset, muttei kykene alkaa vihaamaan 
naapurin tyyppiä. Joskus oikein kiimaisena myös hän itsekin on unelmoinut viuhahtaa julkisesti. Sitä 
hän ei uskalla tehdä; ajatella jos sukulaiset näkisivät ja sitten tulisi sanomista. Yhä hän tykkää 
naapurin ihanasta tyypistä eikä suostu katsomaan tätä tyttönä.  
Hän havahtui ja päätti lopettaa riisuutumiskohtaukset, vaikka olisi niin ihana olla alasti, mielellään 
Johannen kanssa. Hän päätti ainoastaan opetella nukkumaan ilman yöpaitaa rinnat paljaina ihan kuin 
äiti ja pikkusisko. Se on vaikeaa, kun koko ajan pillua alkaa kuumottaa ja tehdä mieli poikaystävää 
nimeltä Nisse sekä rakasta Johannea.  
 
Karl Viking on perheen ainoa laiheliini. Hän on naimisissa pönäkän Agnesin kanssa, jolla on vanhan 
kansan riipputissit. Heillä on neljä lasta, joista puolet ovat jo aikuisia. Perheen teinit, Petronella ja 
Martin ovat Jessican ja Janinan kanssa saman ikäisiä. Silloin tällöin Petronella käy leikkimässä 
Jessican ja Janinan luona. Petronellahan on Jessican entinen luokkakaveri eka- ja toka luokilta. 
Kalmariin muutto etäännytti heitä mutta nyt he tapaavat säännöllisesti toisiaan. Jostain syystä Jessica 
saa Petronellasta kummallisia assosiaatioita ruskeaan kastikkeeseen.  
Martin käy Janinan kanssa samalla luokalla. He eivät erityisemmin ole toistensa seurassa koska 
Martin on tyypillinen pillittäjä. Joskus tätä on haukuttu läskiksi niin, että Agnes tapaa lohduttaa 
poikaansa, että on parempi olla läski kuin anorektikko.  
Vikingien lihavuuden takana on liiallinen herkuttelu. Jopa kaurapuuroon Petronella ja Martin laittavat 
ketsuppia. Perheen aikuiset lapset ovat Susanne ja Tim. Susanne on naimisissa Biff Reinfeldtin 
kanssa ja Tim on töissä kovamaineisessa S-L Safetyssa. 
 
S-L Safetyn vartiointirobotit on ohjelmoitu sekaviksi eikä niiden toiminnasta ole aina takuita, mutta 
yritysten on pakko käyttää firman vartiointipalveluita, kun yritys käyttää diskreettiä lahjontaa.  
Tässä hiljattain pankkiautomaateista katosi mystisesti rahaa. Automaattien täytöstä vastaa S-L Safety 
mutta poliisi luottaa sokeasti firman työntekijöihin. Heti, kun on jokin pienikin hämminki, niin silloin 
yritys lähettelee asiakkaalle mainoskyniä sekä muita pikku kamaa, niin pieniä, ettei lahjuskriteerit 
täyttyisi. Tim Viking alkaa kyllästyä S-L Safetyn touhuun ja muutenkin työntekoon. Hän on kynsinyt 
kätensä vereslihalle ja väittää kivenkovaan, että olisi allerginen työnteolle. 
 
Myös Susanne ja Biff vieroksuvat työntekoa. Susanne väittää, että hänellä olisi lonkkavika mutta 
jaksaa mainiosti käydä ostoksilla. Hän oli jonkin aikaa VGM:n koeajajana. Nuoruudessa Sussu on ollut 
ehdolla Miss Euroopaksi, muttei pärjännyt koska oli liikaa tavallisen maatiaismuijan näköinen.  
Biff Reinfeldt on ammatiltaan rakennusmies, muttei viitsi käydä töissä. Hän väittää, että mahassa olisi 
hirveä tyrä mutta se ei haittaa tekemästä pimeitä rakennustöitä. 
 
Karl Viking on perheen ainoa työtä tekevä ja on VGM:n montteerauksessa ja asentaa autoihin 
koelautoja. Agnes on aikaisemmin ollut jonkin aikaa VGM:n maalaamossa, kunnes kyllästyi olemaan 
maalinkatkussa ja erilaisilla verukkeilla onnistui keplotella ennenaikaiseläkkeelle.  
Edellisen vuosikymmenen lopulla Karl Viking tapasi käydä kylpemässä Stenigien kylpysaavissa. Kun 
Janina näki ikkunasta Karlin tulevan pihaan, niin silloin hän hihkaisi vanhemmilleen:  
"Kaal kylpee!" Hän ei vielä osannut sanoa ärrää. Janina oppi isosiskoa nopeammin sanomaan ärrän ja 
ässän. Repliikki jäi Annkin ja Andersin mieliin. Heti kun Karlin näköinen meteorologi näkyy telkkarissa, 
niin silloin Annki tapaa vitsailla, että nyt Karl ennustaa hyviä kylpysäitä.  
Kansallisella EBU TV2:n meteorologi, Johan Söderman, todella muistuttaa Karl Vikingiä. 
 
Muutaman kerran Petronella on käynyt Janinan ja Jessican luona. Petronellasta on tullut kovapimu, 
vaikka vatsa on pehmeä. Jessicalla on syvä kunnioitus Petronellaa kohtaan ja on lähellä ihastumista 
niin, ettei halua kutsua Petronellaakaan tytöksi vaan Vikingin tyypiksi.  
Hänet on kasvatettu heteroksi; tyttö ja poika ne yhteen sopivat. Kun televisiokanavat näyttävät Pride 
festivaaleja, niin heti Anders ja Annki kääntävät kanavaa tuhahtaen, että siellä on taas pylly-Nissejä ja 
Niinoja. Silti Jessica jossain sisimmässään tuntee vetoa joihinkin samaa sukupuolta oleviin, joista 
kaksi ovat Johanne ja Petronella. Viimeksi mainittu on ihanan lihava mutta Johanne on oikea luuviulu, 
jolla on paksut reidet. Sen verran Jessica on ehtinyt nähdä idoliaan. Muutaman päivän kuluttua hän 
alkoi hieman toipua Johannen viuhahduksesta mutta pelkää, jos ihmiset sekoittaisivat heidät. 
Petronellasta hän ei oikein uskalla unelmoida, kun tämä on raju ja feminiini. 
  
 



 

Eräänä kesäpäivänä, kun Petronella oli Jessican ja Janinan luona, niin silloin tämä oli kujeilutuulella. 
Hän kysyi varsikseen Janinalta, että riisuttaisiko Jessie alasti, johon tämä naurahti: "Nää, niin hauskaa 
ei pidä olla, sillä se alkaisi huutaa kuin oikohöylä." Jessica kiihottui ajatuksesta ja muisti kuinka Nisse 
oli riisunut hänet. Olisi jännä, jos myös Petronella riisuisi minut, ajatteli Jessica. Hän ei uskaltanut 
sanoa toivomustaan ääneen. Petronellalla on poikamaisia piirteitä, kuten lievä viiksien ja ihokarvojen 
kasvu. Tämä johtuu siitä, kun varhaislapsuudessa hänellä on ollut lievä epilepsia mutta se parani 
vahvojen lääkkeiden ansiosta ja sivuvaikutuksena sai testosteronia. Hänen vanhempansa ovat 
ehdottaneet hänelle sukupuolenvaihdosta mutta siihen Petronella ei suostu, vaikka ajoittain tuntee 
vetoa samaan sukupuoleen. Hän tykkää kovasti Jessicasta ja juuri sen vuoksi pilkesilmäkulmassa 
ehdotti tämän riisumista eikä osaa aavistaakaan, että myös tällä on samanlaisia ajatuksia. Jessica ei 
ole sisäistänyt seksuaalista suuntautumista vaan olettaa olevansa ihan tavallinen heteroseksuaalinen 
tyttö.  
 
Jessicaa otti pattiin, kun sisko tyrmäsi Petronellan ehdotuksen. Kaikkia niitä tyttöjä, joita kohtaan 
Jessica tuntee ihastusta, hän itse mielessään kutsuu vain etunimeltä. Hän ei halua kutsua heitä 
tytöiksi eli ei ole kokopäivälesbo. 
 
Pikkusisko ei voinut tietää isosiskonsa ajatuksia. Monesti jälkikäteen Jessica on kuvitellut, että kuinka 
hauskaa olisi ollut, jos Petronella ja pikkusisko olisivat riisuneet hänet alasti. Kuvitelma tulee 
ennemmin tai myöhemmin päätymään Jessican kertomuksiin. Vielä hän on liian ujo kirjoittaa 
seksifantasioita. Sen sijaan hän tapaa piirtää piirustuslaitteilla kuvia unelmistaan. Ihmishahmot ovat 
yhä tikku-ukkoja sekä tikkuakkoja.  
 
Petronella riisui Janinan paidan ja kosketti kielellään tämän napaa. Jessicaa kiihotti katsoa vieressä ja 
oli kateellinen. Hän ajatteli itse mielessään, että olisi kiva kuherrella Johannen kanssa, jotta tämä 
lopettaisi viuhahtamiset.  
 
Jessica tapaa itse mielessään kutsua siskonsa napaa naurunavaksi. Ihan tavallinen kasaan kiedottu 
napa. Hänen oma napansa muistuttaa torvenrumpua, semmoinen reikämäinen suppilo. Jessicaa 
kiihottaa oma napa mutta harmi kun ei kykene nukkua ilman yöpaitaa kuten pikkusisko, äiti sekä isä. 
 
Eräänä lauantaisena aamupäivällä, kun Petronella, Jessica ja Janina olivat koulunportilla odottamassa 
Jane-Bettinaa, joka oli syömässä. Hänen on pakko syödä säännöllisesti koska tällä on ykköstyypin 
diabetes. Syönnin jälkeen hän ottaa insuliiniannoksen insulaattorilla. 
 
Insulaattori on matkapuhelinta muistuttava laite, joka asetetaan mahaa vasten, jolloin se ampuu ihon 
alle insuliinipistoksen. Tämä on täysin kivutonta.  
Insulaattori on samanlainen laite kuin raskaana olevien naisten käyttämät sähkögynekologit.  
Raskauden tarkkailulaitteet eivät tietenkään sisällä pisto toimintoa. Kun Annki odotti Janinaa, niin 
silloin nelivuotias Jessica näki, kun äiti asetteli matkapuhelimen vauvamahaa vasten. Silloin vielä hän 
ei tiennyt, että puhelimessa oli lisäosa. 
Pikkusiskon synnyttyä hän näki paljon jännittäviä vauvanhoitovehkeitä kuten rintapumppu; lasinen 
kuppi, joka asetetaan nänniä vasten ja sitten oranssinvärisellä pumppuosalla pumpataan rintamaito 
talteen. Rikkaissa perheissä käytetään elektronista rintamaitopumppua, joka muistuttaa pienikokoista 
lypsykonetta, jollainen se onkin.  
 
Jane-Bettina sai diabeteksen muutama vuosi sitten koronarokotuksen yhteydessä mutta sitä lääkärit 
eivät hevillä tunnusta koska monikansalliset lääketehtaat ovat lahjoneet heidät olemaan hiljaa 
rokotusten sivuvaikutuksista. tutkivat journalistit yrittävät paljastaa lahjontaa mutta huonoin tuloksin. 
Ensimmäiset koronarokotteet toimivat hyvin mutta sitten, kun virus alkoi muuttua, niin rokotuksiin 
jouduttiin tehdä muutoksia. Tämän vuosikymmenen alussa lääketehtaille sattui pieni moka, kun 
uusimmissa koronarokotteissa ilmeni hämminkiä. Lääketehtaat eivät uskalla myöntää ongelmia, ettei 
äärioikeisto vauhkoontuisi.  
 
Jane-Bettinaa odotellessa Petronella kertoi siskoksille, että häntä ärsyttää pikkuveli, koska tämä koko 
ajan työntää nokkaansa toisten asioihin. Hän jatkoi, että jos olisi lupa tappaa yksi ihminen, niin silloin 
hän lahtaisi Martinin. Janina sanoi puolestaan, että hän saattaisi tappaa Jessican koska tämä aina on 
käkättämässä ja kakattamassa. Petronella kohautti hartioitaan sanoen, ettei se ole kovin vaarallista, 
sillä Jessie on hyvä tyttö, siis nukkuessa, ja vilkaisi tätä pilkesilmäkulmassa. Jessica kiihottui 
pikkusiskon uhosta ja Petronellan katseesta.  



 

Oikeasti hän ei halua kuolla mutta jotenkin häntä kiihottaa kuulla tappotuomio. Vaikuttaa siltä, että 
Jessicalla on sadomasokistin kujeita, vaikkei edes tiedä siitä mitään. Ehkä voisi leikisti kuolla, ajatteli 
hän. Sitten keskustelunaihe meni kummallisiin tyyppeihin, jolloin Jessica kertoi Johanne Haraldsenin 
viuhahtamisesta: ”Ööh, joku voisi sekoittaa minut ja Johannen… ehkä olemme henkisesti 
kaksoisolentoja… Tiedä häntä…” Janina nauroi rinnat hytkyen kaksoisolento oletukselle. Petronella 
mietti hetkisen ja sitten sanoi: "Juu, tiedän Johannen, hän käy samalla luokalla ja on hieman 
kummallinen." 
Hän lupasi murhata Johannen. Jessica nyökkäsi hyväksyvästi eikä osannut aavistaakaan, että kaveri 
oli tosissaan. Hän oletti, että Petronella vain laski leikkiä, kun hetki sitten oli myös uhonnut tappaa 
veljensä. Oikeasti hän ei ketään tappaisi. Tätä hetkeä Jessica tulee katkerasti katumaan useita vuosia.  
Sitten Petronella kertoi, että hänen luokallansa käy hullutyttö, Rakel Vistbacka, joka usein tekee vaikka 
mitä hullua kuten esimerkiksi räjäyttelee ilotulitteita koulunkäytävillä. Petronella tiesi kertoa myös, että 
Rakelilla on kotona, omassa huoneessaan, huumetablettikone, josta tietää vain tämän isä, muttei 
välitä koska itsekin on pikkurikollinen. Lukemattomia kertoja Vistbackan perhe on ollut 
poliisikuulusteluissa mutta aina jollain tavalla ovat päässeet kuin koira veräjästä. 
Petronella naurahti, että mitähän Rakel mahtaa tuumata Johannen viuhahtamisesta. Varmasti 
viuhahdukset loppuisivat, sanoi hän. Jessica oletti, että Rakel pitäisi puhuttelun Johannelle. Hän ehti 
haaveilla, että näin Johannesta tulisi normaali tyyppi ja sitten ehkä pääsisin lempimään ihanaa 
tyyppiä, ajatteli hän. Ajatus kiihotti Jessicaa ja olisi tehnyt mieli heti paikalla mennä Haraldseneille 
soittamaan ovikelloa.  
 
Eräänä syksyisenä koulupäivänä Petronella kertoi Rakelille Johannen viuhahduksesta ja se likka tulisi 
pistää aisoihin. Rakel hymyili salaperäisesti eikä Petronella voinut aavistaa mitä tällä hullulla tytöllä oli 
mielessänsä. Hän oletti, että tämä vain kovistelisi. Siinä hän oli väärässä.  
 
Eräällä välitunnilla Rakel houkutteli Johannen koulun kellarinkäytävän pimeimpään päätyyn, joka on 
kolmannen siivekkeen alapuolella. Toisessa päädyssä on taukohuone, jossa oppilaat voivat ostaa 
virvokkeita sekä pikkupurtavaa. 
Rakel sanoi Johannelle, että kellarissa odottaisi seksikäs poika kalupystyssä. Johanne juoksi 
kielipitkällä kellarin pimeään päätyyn. Rakel meni perässä. Kun pimu oli mennyt kellarikäytävän 
pimeään päätyyn, niin yhtäkkiä Rakel julmasti löi hänet tajuttomaksi ja sitten sivalsi laserleikkurilla 
kurkun auki niin, että Johanne menehtyi välittömästi. Rakel teki pahan virheen, kun vahingossa astui 
verilammikkoon niin, että hänen vaaleanpunaiset ilmatyynytennarinsa menivät verisiksi. Sitä hän ei 
huomannut pimeydessä. 
Kun hän oli varmistanut, että tyttö oli kuollut, niin silloin hän meni hymyissä suin kolmannen siivekkeen 
eteisaulaan jatkamaan kortinpeluuta luokkakavereidensa kanssa. Korttiringissä on mukana Petronella 
ja Jane-Bettina. Kukaan ei vielä osaa aavistaakaan, että tämä pelikierros on viimeinen, kun Rakel on 
läsnä. Rakel laittoi laserleikkurin puiseen oppilaskaappiinsa, ennen kuin meni korttipöydän ääreen.  
Hän iski silmää Petronellalle, että tehtävä on suoritettu ja Johanne oppi läksynsä. Petronella oletti 
Rakelin vain säikäyttäneen pimun.  
Kun koulunkello soitti merkkiäänen, niin luokkakaverit ja pedagogit ihmettelivät, että missä on 
Johanne. Rakel oli kuin ei tietäisikään. Kukaan ei tullut ajatelleeksi hänen verisiä tennareitansa, kun 
aikaisemminkin hänen kenkänsä ovat olleet kuukautisveressä, sillä Rakel ei monestikaan käytä 
terveyssiteitä niin, että kuukautiset tippuvat housun lahjetta pitkin kengille.  
 
Vähän myöhemmin, samana päivänä, koulun kiinteistönhoitaja löysi ruumiin kellarinkäytävän perältä ja 
soitti poliisille. Hän lukitsi sähköisesti yläasteenrakennuksen ovet, ettei kukaan poistuisi ennen poliisin 
saapumista. Kun ovet on lukittu, niin silloin niitä ei hevillä saa auki. Sama koskee myös ikkunoita, jotka 
ovat panssarilasia, ettei niitä vandalisoitaisiin.  
 
Ennen poliisin saapumista asiasta ei kerrottu kenellekään, ettei murhaaja ehtisi suunnitella selityksiä. 
Noin vartin kuluttua liittovaltion poliisi saapui Hullsjöskolanin yläasterakennukseen, ja he suorittivat 
rikospaikkatutkinnan ottaen DNA-näytteet. He huomasivat veriset kengänjäljet johtavan suoraan 
kolmannen siivekkeen aulaan ja Rakel Vistbackan oppilaskaapille ja sitten pienen pöydän ääreen.  
Ruumiin housuntaskusta löytyi tämän lompakko. Kyseessä ei näytä olevan ryöstömurha, sillä mitään 
ei ollut viety. Lompakosta löytyi Johanne Haraldsenin ID-kortti. Valvontakamera paljasti, että ketkä 
olivat istuneet pöydän ääressä. Kellarikäytävän pimeässä puoliskossa ei ole kameroita.  
Totta kai poliisin vanha tuttu herätti epäilystä. Kiinteistönhoitaja ja rehtori opasti poliisit 
luokkahuoneeseen. Rikostutkija tarkisti jokaisen kengät. Kenenkään muun kengät eivät olleet veressä 
kuin Rakelin. Tämä joutui luovuttaa kenkänsä rikostutkijalle.  



 

Rakelin piti mennä rehtorinkansliaan juttelemaan poliisin ja rehtorin kanssa tapahtuneesta, että miksi 
hänen kenkänsä ovat veressä. Rakel väitti, että veri olisi kuukautisverta mutta DNA-koe paljasti, ettei 
se ollut hänen vertansa vaan murhatun Johanne Haraldsenin verta.  
Rakel Vistbacka pidätettiin ja hänet passitettiin lähimpään nuorisovankilaan, joka sijaitsee 
Marstrandissa, länsirannikolla. Lopulta Rakel tunnusti tappaneen luokkakaverinsa, koska tämä oli 
viuhahtanut julkisesti. Hän ei kuitenkaan paljastanut keneltä oli kuullut viuhahduksesta, kun on hyvissä 
väleissä Petronellan kanssa. Hän päätti suosiolla mennä nuorisovankilaan, kun siellä on ilmaiset 
safkat.  
 
Rakel vangittiin moneksi vuodeksi ja sitten vielä pitää tehdä sosiaalista harjoittelua sekä psykiatrisia 
testejä. Kotietsinnöissä poliisi löysi huumekoneen Rakelin huoneesta, jossa oli tämän sormenjäljet. 
Vanhemmat julistettiin holhouksenalaisiksi koska olivat laiminlyöneet kasvatustehtävän. Heidänkin 
kontoltaan löytyi yhtä ja toista hämäräpuuhaa kuten vartijaraporttien repimisiä sekä haistatteluja. Se 
on pientä tyttären rikokseen verrattuna. Lisäksi Rakel Vistbackan isä ja äiti ovat syyllistyneet 
verosuunnitteluihin. Heille paasattiin, että verot tulee aina maksaa tai muuten federaation verovirasto 
pistää hyrskyn myrsky.  
 
Iltapäivällä yläasteen jokaisessa luokassa pidettiin hiljainen minuutti Johanne Haraldsenin muistolle. 
Pedagogit eivät tietenkään kertoneet oppilailleen, että kyseessä oli murha vaan pelkkä 
kuolemantapaus. Pikkuhiljaa huhu alkoi levitä, että raikulityttö Vistbacka oli murhannut Johannen. 
Rakelia ei sen koommin koskaan nähty Hullsjöskolanissa. Hän joutuu Marstrandissa käymään 
vankilakoulua ja tekemään säännöllisesti erilaisia testejä.  
 
Spesiaaliluokan luokanvalvoja Ingemar kertoi diskreetisti kuolemantapauksesta koska 
toimintarajoitteiset voivat järkyttyä sanasta murha ja saada koulukammon.  
Petronellalle ja Jessicalle tapaus on melkoinen järkytys, vaikka Petronella tiesi Vistbackan 
sekopäisyyden muttei kuitenkaan, että tämä on näin hullu. Petronellalta pääsi mopo käsistä, kun meni 
läpättämään Rakelille viuhahduksesta. Hän oletti, että Rakel ainoastaan antaisi Johannelle turpiin, 
muttei tappaisi. Ei kaikkea voi ennalta arvata, ajatteli Petronella.  
 
Jessica tuntee syyllisyyden tunteita, kun oli mennyt kertomaan Petronellalle viuhahduksesta. Olisi 
pitänyt pitää turpani kiinni, ajatteli Jessica samalla, kun kuivasi kyyneltipan, joka oli ilmestynyt 
silmäkulmaan. Koulun lipputangossa oli Eurooppa lippu puolitangossa. Hän päätti yrittää pitää päänsä 
kylmänä ja hokea itse mielessään; Slut, Slut... jotta Johanne ajatus haihtuisi pois mutta se on vaikeaa, 
kun nimi on hyvin tavallinen. Hän ei uskalla ja kykene puhua asiasta vanhemmilleen. Nyt hän on 
menettänyt idolinsa, joka ei enää koskaan viuhahda eikä juokse karkuun. Jessicaa kummastuttaa, kun 
Johanne oli päästänyt Rakelin lähelleen, muttei häntä. Todella kummallinen ihminen, vatuloi Jessica. 
Hän ei ihanoi Petronellaa niin paljon kuin vainajaksi muuttunutta Johannea. Nyt fanitukset on fanitettu, 
ajattelee Jessica.  
 
Murha ei tietenkään ole Jessican syytä, mutta vahingossa sattui laittaa ison vaihteen päälle ja sitten 
vielä Petronella laittoi vieläkin isomman vaihteen päälle niin, että suuri mopo karkasi käsistä. Hänkään 
ei kykene eikä halua kertoa vanhemmilleen tapahtuneesta.  
 
Totta kai Annki ja Anders, kuten kaikki muutkin tvåstadilaiset, saivat tietää koulumurhasta paikallisesta 
lukulaitelehti TTELA:sta. Lukulaitteen nettisivuilla tämä koulumurhauutinen geoblokattiin, ettei uutinen 
inspiroisi toisia hulluja.  
Tätä nykyään koulusurmista uutisoidaan ainoastaan paikallisesti. Totta kai tieto leviää sosiaalisen 
median kautta mutta siellä tekoälyalgoritmit pyrkivät poistaa uhrin nimet asiattomista kommenteista. 
Ainoastaan uhrin henkilötiedot pysyvät tämän virallisilla sivuilla. Tekoäly on huimasti kehittynyt ja 
Facebookissa ei enää tarvita ihmisylläpitoa. Ei koko maailman tarvitse tietää paikallisista murhista, 
ellei kyseessä ole valtaapitävä poliitikko.  
 
Hullsjöskolanin yläasterakennuksen pimeä kellarikäytävä suljettiin, jotta olisi helpompi valvoa koulun 
tiloja. Kiinteistönhoitaja huomasi, että kellarinkäytävän pimeällä puolella on alkanut kummitella.  
Ilmeisesti Johanne-vainaan sielu, kuten kiinteistönhoitaja Hennes-Ulla Strömdahl, arveli liittovaltion 
tiedustelupalvelun mysteerinomaisten tapausten tutkijoille. Johannen ruumiin löytäminen oli Hennes-
Ullalle suuri järkytys ja joutui käydä psykiatrilla.  
 
 



 

 
Jessicasta tuntuu oudolta, kun enää ole henkistä kaksoisolentoa. Hän päätti, ettei enää koskaan edes 
leikillään läpättäisi toisten ihmisten mokista. Jokainen hoitakoon asiansa itse, ajatteli Jessica heti kun 
Johanne-ajatus putkahtaa mieleen.  
Samoin päätti myös Petronella. Hän on kuitenkin sen verran kovis, että pystyy helpommin työntää 
järkytyksen sivuun. Onneksi en kertonut Rakelille lähdettä, siunaili Petronella. Jos Rakel tietäisi, niin 
silloin saattaisi olla vaarana, että tämä vahingossa paljastaisi lähteen ja sitten minä ja Jessica 
jouduttaisiin kuulusteltaviksi, ajatteli Vikingin tyttö samalla, kun katselee pulpetin ääressä 
kämmenensä viivoja. Jessica päätti itse hoitaa järkytyksensä muun muassa diskreetillä örähdyksellä.  
 
Viisitoistavuotissyntymäpäivälahjaksi Jessica sai tamponipakkauksen sekä epilaattorin, joista hän ei 
tietenkään ollut kovin mielissään, kun on tottunut saamaan viihdykkeitä kuten USB-kalikoita. Niitä 
hänellä onkin vinopino hyllyssään. Lisäksi hän tapaa äänittää radiosta musiikkia Compact-USB:lle. 
Musiikki on lähinnä jämtlantilaista iskelmää. Tvåstadissa kuuluva julkisenpalvelun Radio4 Westillä on 
muutaman kerran viikossa Jämtlandin kielinen uutis- ja ajankohtaisohjelma, jonka yhteydessä 
soitetaan paljon jämtlantilaista musiikkia. Länsi-Götanmaan luoteisosissa asuu paljon jämtlantilaisia, 
joista suurin osa käy töissä VGM:llä. 
 
Jessica on tyytyväinen kehonsa ulkonäköön eikä siinä ole mitään moittimistakaan sillä hän on todella 
hyvännäköinen ja jokaisen pojan unelmapimu numero yksi. Hänen ainoa miinus on lapsellisuus ja 
kummalliset päähänpistot, jotka ovat vähenemään päin mutta vielä niitä esiintyy. Yksi vakavimmista on 
juuri naapurin tytön mokasta juoruaminen.  
 
15 Augusti, vuonna 2985 Mats-Stefanille ja Pollylle syntyi tyttölapsi. Tämäkin syntymä tapahtui 
suorassa nettilähetyksessä. Yhteislähetys Lillnysta rutan ja Vässare-tv videosivustoilla. Mats-Stefan ja 
Polly ei vielä ole naimisissa ja se huolestuttaa Lisbethia.  
 
Annki sai kunnian tulla sylikummiksi, kun vuosia sitten Mats-Stefan on luvannut pikkusiskolleen, että 
tästä leivottaisiin sylikummi heti kun hänestä tulisi isä ja nyt se ihme tapahtui. Annki vitsaili 
pikkuveljelleen, kun Polly ei ollut läsnä, että jopas vanha kettu meni ansaan. Mats-Stefan nauroi 
räkäisen naurun kuten tällä on tapana tehdä. Annki pelkää Pollya koska tällä tukevahkolla, vaalea 
pikkukiharaisella naisella on pikkumaisia piirteitä, melkoinen mielensä pahoittaja. Heti kun Mats-Stefan 
ja Polly ovat kylässä, niin silloin Annki pelkää kuin koronaa, että appiukko tulisi silloin käymään ja 
alkaisi vitsailla Pollyn valtavasta takapuolesta.  
Hän on teroittanut tyttäriensä kaaliin, että enon ja Pollyn läsnä ollessa pitää käyttäytyä hyvin tai 
muuten Polly voi pistää hyrskyn myrskyn. Tämän vuoksi Jessica ei uskalla flirttailla uudelle Nisselle, 
vaikka kuinka mieli tekisi. Enon luona Falkenbergissä käydessään hänen poskiansa ihan kuumottaa, 
kun näkee komean Nissen, melkein yhtä komea kuin Johnsonin kaima.  
 
Lapsi saa nimeksi Vera-Polly Lillnysta. Tämä lienee vihjailua Mats-Stefanin ja Pollyn 
hääsuunnitelmista. Lisbeth ihmettelee kovasti, kun he eivät menneet naimisiin ennen lapsentekoa 
mutta sehän ei ole hänen asiansa mutta kuitenkin uskovaista mummelia kiusaa, kun pahnan 
pohjimmainen ei ole saanut kirkon siunausta.  
 
Mats-Stefan ja Polly asuvat korkeassa tornitalossa, Boxerin kerrostalo lähiössä, Falkenbergin 
pohjoispuolella. Alueella asuu paljon maahanmuuttajia, joiden joukossa jämtlantilaisia.  
Heidän parvekkeeltansa avautuu upeat näköalat lähiön kävelykadulle, jonka varrella on metroasema, 
falkenbergiläisten suuri ylpeydenaihe.  
 
Anja on ihastunut afganistanilaisjätkään. Nisse ei ole vielä löytänyt sitä oikeaa ja katselee sillä silmällä 
Jessicaa koska tämä on erilainen kuin kaikki muut tytöt. Hänkään ei uskalla ottaa ensiaskeleita äidin 
ankaruuden takia. Jos Nisse tai Anja tekisi jotain kummallista vieraiden aikaan, niin silloin 
takuuvarmasti tulisi sanomista.  
 
Jännä yhteensattuma kun Pollyn ja Annkin toinen etunimi sattuu olemaan Lisa. Sen he ovat 
huomanneet Facebookissa.  
Vielä Jessicalla ei ole Facebook-tiliä. Vanhemmat ovat luvanneet antaa tyttärilleen luvan mennä 
Facebookiin heti kun he täyttävät kahdeksantoista.  
 
 



 

Nissestä ja Jessicasta voisi hyvinkin tulla pari, jos vain uskaltaisivat ottaa ensi askeleen. Ei ole 
helppoa, kun on valituspelko.  
 
Ristiäisissä Nisse kävi monta kertaa parvekkeella polttamassa paksuja sikareita. Jessica näki 
olohuoneen panoraamaikkunasta, kuinka Nisse leuhkan oloisesti puhalteli savurenkaita vähän väliä 
vilkuili ikkunasta sisälle, ilmeisesti minua, ajatteli Jessica.  
Nissen seurana oli joku lierihattupäinen kaveri. Jessicaa olisi tehnyt mieli mennä parvekkeelle 
juttelemaan uuden Nissen kanssa, muttei uskaltanut. Jos äiti ei huomauttaisi niin ainakin pikkusisko 
vislaisi kuin Urban kotimatkalla autossa.  
 
Parvekkeella Nisse sanoi kaverilleen: "Tuo Mats-Stefanin siskon tyttö vaikuttaa tosi seksikkäältä, Fy 
faan miten kaunis!", johon kaveri vastasi samalla kun vilkaisi parvekkeelta olohuoneeseen:  
"Juu... Sehän katsoo meitä, katso mitkä meijerit, kunnon keuhkot!", johon Nisse naurahti:  
"Sillä taitaa olla patukka mielessä.", johon kaveri: "Juu, se varmaan haluaisi sikaria!" ja räjähti 
nauramaan niin, että nauru kantautui olohuoneeseen, jolloin Polly kurkisti otsa rutussa parvekkeelle ja 
kuiskasi pojalleen: "Nisse, mitä on puhuttu tuosta kovaäänisestä räkättämisestä vieraiden aikaan?" 
Nisse vilkaisi kaveriaan ja sitten sanoi äidilleen: "Juu, mutta meillä on hauskaa... puhuttiin, että mistä 
maito on lähtöisin." ja nauroi oikean räkänaurun. Polly puisteli päätään ja tuhahti: "Tästä vielä 
puhutaan." Nisseä alkoi hirvittää tuleva saarna. Häntä haluttaisi mennä Jessican kanssa sänkyyn 
mutta se on vaikeaa, kun joka puolella on silmiä. Tyttö vaikuttaa olevan hyvin ujo, ujompi kuin minä, 
ajatteli Nisse. Häntä alkoi kiihottaa tytön etunimi eikä osaa aavistaakaan, että myös Jessica on erittäin 
kiimainen. Nisse ei osaa aavistaakaan, että ihastus Jessicaan tulee kestämään ikuisesti ja ihastus 
heijastuu hänen kaimastaan.  
 
Pollya huolestuttaa pojan vallattomuus ja pelkää jos tämä sortuisi huumeisiin. Boxerin lähiössä on 
paljon huumeita, kun siellä asuu paljon turhautuneita ilmastopakolaisnuorisoa, jotka eivät onnistu 
saamaan töitä syrjinnän takia. Pakolaiskodeissa isät ja äidit eivät saa töitä ja kiroavat yhteiskuntaa 
niin, että jälkikasvu saa huonoja vaikutteita. 
 
Ristiäisjuhla näkyi netissä yhteislähetyksenä kahdella videosivustolla; Lillnysta rutanissa ja Vässare 
tv:ssä. Heti kun Mats-Stefan ja Polly ovat menneet naimisiin, niin silloin he tulevat yhdistämään 
videosivustonsa Lillnysta rutaniin.  
Pollyn mielestä hänen sukunimensä kuulostaa aivan liian terävältä, kun taas Lillnysta kuulostaa 
söpöltä kerämäiseltä. 
 
Ristiäisalttarina oli kotibaaritiski olohuoneen nurkkauksessa, jonka päällä on kulhomainen 
tekoakvaario, jossa uiskentelee kullanväriset robottikalat, jotka välillä nousevat vedenpintaan 
vislaamaan pienen sävelmän. Kun pastori oli kastanut pienokaisen Vera-Pollyksi, niin silloin Mats-
Stefan piti pienen puheen: "Tämä oli suoritus multa ja nyt prinsessa syntyi Lillnysta sukuun, joka 
puetaan röyhelöpukuun!" ja kohotti pikarin, jossa oli kuohuviiniä. Hän sanoi multimediakameran 
mikrofoniin, että pikareissa on alkoholitonta kuohuviiniä, jotta vanha äitimuori pysyisi rauhallisena. 
 
Samaan aikaan Hallonbossa Lisbeth seurasi ristiäisiä pienessä yksiössään Nordens gatanilla.  
Hän istui motorisoidussa kiikkutuolissa. Nettilähetys näkyi suuresta kuvaruudusta. Hänellä on 
yksinkertaistettu tietokone- ja nettijärjestelmä. Lillnysta suvun videosivuston palvelin on Lisbethin 
sängyn alla, pienessä makuualkovissa. Hänestä tuntuu hyvältä, kun viimeinkin pahnanpohjimmainen 
löysi sen oikean ja tuli isäksi mutta harmi vaan, kun eivät ole naimisissa.  
Lisbeth on konservatiivilestadiolainen, että ensin pitäisi mennä avioliittoon ennen kuin alkaa siittää 
lapsia. Heti Alex-Olofin kuoleman jälkeen hän liittyi vanhoillislaestadiolaiseen seurakuntaan.  
Ennen Alex-Olofin kuolemaa Lisbeth kuului evankelisluterilaiseen seurakuntaan, joka on Euroopan 
liittovaltion pääuskonto.  
 
Syksyllä Jessica ihastui samalla luokalla aloittaneeseen Mats Petersoniin, joka aloitti seitsemännellä ja 
Jessica kahdeksannella luokalla. Kerta koulumuoto on perusspesiaalikoulu, niinpä vuosikurssit on 
niputettu yhteen. Rakastuminen tapahtui matematiikantunnilla, kun katse osui pojan vahvoihin 
ruskettuneisiin käsiin, jolloin hänen mielessänsä pyöri ajatuksen tynkä; I fell in love with Mats math 
lesson… Hän alkaa oppia yhä paremmin englantia mutta kieliopissa on vielä parantamisen varaa.  
Rakastuminen Matsiin lienee korvikeihastus nyt, kun ei ole Johannea ja Nissejen luokse on niin pitkä 
matka. Mats on hänen mielestänsä spesiaalikoulun komein. Normaalirajoitteisten luokkien uroksia hän 
ei uskalla mennä vikittelemään, kun näillä on ennakkoluuloja funkiksista.  



 

 
Petronella on liian raju ja feminiini ja ennen kaikkea perhe tuttu, muttei kuitenkaan sukulainen. Jessica 
alkaa pikkuhiljaa lämpenemään miespuolisista serkuistaan; mitä nuorempi sitä parempi.  
 
Jessican harmiksi Matsilla on jo tyttöystävä, Dag-Marie Wallin. Moderni sukupuolineutraali nimi tytöille 
ja pojille. Mats ja Dag-Marie tapasivat toisensa toimintarajoitteisten gospelyhtyeessä. Yhtye on hyvin 
vanha ja aluksi se oli pelkkä laulukuoro Syskonringen, mutta sitten kuoroa kehitettiin, modernisoitiin 
Sister Circleksi. Yhtyeen vetäjänä on Dag-Marien isä harmaapartainen skientologipastori Runar.  
Laulamisen lisäksi Mats pelaa rugbyä Tvåstad Bollgrabbar joukkueessa. Dag-Marie on joukkueen 
Cheerleaderina ja sen vuoksi hän on hyvin notkea.  
 
Koulussa Matsin parhain kaveri on kirppumaisen laiha, dyslektikko, Moses Lindh. Myös Moses on 
mukana samassa gospelyhtyeessä. Dysleksian vuoksi joutuu opettelemaan laulunsanat ulkoa, kun 
lukeminen on vaikeaa. Joskus hän käyttää sanelulaitetta, johon on kytketty langattomat 
nappikuulokkeet. Moseksen nenänpäässä on kesakoita. Innostuessaan hän tapaa pyörittää 
käsivarttaan toisensa ympäri kuin siipiratas. Koulussa pulpetin ääressä istuessaan vähän väliä vetää 
kämmenet kasvojen yli ihan kuin hän olisi pesulla. Näistä liikkeistä on tullut tapa ihan kuin Jessicalla 
on tapana ilostuneena haroa sormillaan ylähuulta.  
 
Jo muutaman kouluviikon kuluttua Mats alkoi kyllästyä blondin itsepäisiin tuijotuksiin. Kun hän sanoi 
tälle, ettei tuolla lailla tuijottaisi mutta turhaan. Vaikuttaa siltä, ettei blondi kuule tai ymmärrä puhetta.  
Jessicalle on tullut pakkomielle saada katsoa idoliaan ja unelmoida, vaikka jätkä on jo varattu. 
Pikkuhiljaa Matsia alkoi suorastaan vituttaa jokapäiväinen tuijotus ja perässä kyörääminen. 
 
Eräänä syyspäivänä Mats sopi Moseksen kanssa, että tämä voisi yrittää flirttailla sille tuijottavalle 
blondille, jotta ohjaisi pois ihastuksen hänestä. Moses on hieman ihastunut Jessicaan, muttei 
kuitenkaan voisi ajatella mennä naimisiin näin lapsellisen likan kanssa mutta päätti kuitenkin auttaa 
kaveriaan pulassa ilman, että osasi aavistaa millaiseen rumbaan ryhtyi. Välitunneilla hän alkoi 
heilutella kondomeja Jessican edessä ja ehdotteli jos he menisivät vessaan. Tähän Jessica esitti joka 
kerta vakiovastauksen: ”Ei pissata!”, johon Moses: ”Ehkä nussittaa!” ja asetti huulensa pusuasentoon 
ja napsutteli mutta Jessica päätti yrittää näyttää Matsille, että olisi uskollinen eikä välittäisi muista 
jätkistä. Myös Mats haluaa olla uskollinen Dag-Marielle.  
Jessicalle muistui mieleen kakkosluokanaikainen napsuttelu apupedagogille, että taisin olla aikaani 
edellä, ajattelee hän. 
 
Musiikkitunneilla Mats ja Moses tapaavat esittää yhtyeessä oppimiaan kappaleita. Jessica kuuntelee 
korvat höröllä poikien laulamista. Mats ja Moses tekivät myös vaikutuksen musiikkipedagogi Hanna 
Svenssoniin ja todennäköisesti saavat musiikista erittäin hyvät arvosanat. Varsinkin Moseksella on 
hyvä lauluääni mutta Matsilla on möreämpi bassomainen pornoääni, joka kuitenkin sopii huvin 
gospelkappaleisiin.  
 
Jessican mieleen iskostui kaksi esperantonkielistä kappaletta, joita pojat tapaavat usein laulaa 
Musiikkitunneilla; Vi scias tre bone, ke Vi estas inda sekä Mi manĝas vermojn. Yksi niistä kertoo, että 
kuinka jokainen ihminen on arvokas Luojan luoma. Toinen kappaleista on lapsellisempi, jossa 
herkutellaan madoilla. 
 
Sister Circle laulaa enimmäkseen skandinaviaksi ja on jo useita kertoja esiintynyt skandinaavisilla tv-
kanavilla. Yhtyeessä on muutama viihderobotti sekä syntetisaattori, jotta kuulostaisi suurbändiltä.  
Suurin osa sen jäsenistä ovat toimintarajoitteisia, jotta näillä olisi järkevää puuhaa.  
 
Musiikkipedagogi Hanna on skientologi, joka tekee hänet herkäksi gospelille. Skientologiksi hän 
pamahti muutama vuosi sitten.  
Eräänä päivänä Hanna ehdotti Jessicalle, että tämä toisi kouluun lempimusiikkia, jota he voisivat 
kuunnella. Hanna olettaa, että Jessica pitäisi gospelmusiikista koska hän kuuntelee niin innoissaan 
poikien laulamista. Eräänä koulupäivänä Jessicalla oli mukana musiikki-USB-kalikka, johon hän oli 
koonnut paljon musiikkia. Hän suositteli kappale neljää. Hanna laittoi innoissaan kalikan 
musiikkisoittimeen, joka on sisäänrakennettu musiikkiluokan etuseinään, suuren kuvaruudun vieressä. 
Hanna kysyi tietoa kappaleesta, johon Jessie vastasi: "Mjaa, se on semmoista sähäkkää gospelia."  
Kyseessä ei todellakaan ollut mikään gospelkappale vaan hyvin suorasukainen protestilaulu korkeaa 
verotusta vastaan.  



 

Laulaja on hyvin tunnettu skandinaavinen Anders Hammerbjerg, jonka taiteilijanimi on Eddie Badman 
ja on köyhälistön, varsinkin raggarien idoli.  
 
Jessica suositteli kappale neljää; Knulla dig hela staten, jossa laulaja honottavalla nasaaliäänellä 
laulaa; Verotus jatkuu yhä hurjemmin niin, että valtaapitävät tekivät elämästä helvetin… Heti helvetti-
sanan jälkeen Hanna sammutti soittimen ja kysyi hämmästyneenä: ”Va, mitäs gospelia se tämmöinen 
on?” Jessica vastasi naurahtaen: "Haha, se on semmoista huumorigospelia!" Hanna pudisteli päätään 
ja hoki: "Sicket folk, tämä ei ole gospelia!" Oppilaita nauratti makeasti, kun pedagogi sai melkoisen 
sätkyn. Matsia ja Mosesta ei naurattanut, vaikka olisivat mielellään nauranut muiden mukana, 
mutteivat uskaltaneet ja kehdanneet, kun tietävät pedagogin olevan uskovainen.  
Muut luokkakavereista pitivät kappaleesta ja olisivat halunneet kuulla sen loppuun mutta Hanna ei 
halunnut jatkaa tämän ruokottoman syntisen kappaleen kuuntelemista.  
 
Heti oppitunnin jälkeen Hanna otti esiin Raamattu-lukulaitteen, jonka hän asetti pöydälle ja polvistui 
rukoilemaan anteeksipyyntöä.  
Samaan aikaan koulun eteisaulassa luokkakaverit tahtoivat kuunnella kappaleen loppuun.  
Jessie innoissaan kytki musiikkikalikan matkapuhelimeen ja valitsi kyseisen kappaleen. 
Hän kopioi sen joillekin luokkakavereille. Mats ja Moses eivät olleet yhtään innoissaan tämän hassun 
blondin härskistä kappaleesta. Jessicaa alkoi huolestuttaa, että paloiko nyt viimeisetkin toiveet saada 
munaa.  
 
Jessicalla ei ole aavistustakaan, että musiikkipedagogi Hanna Svensson on helluntaiskientologi. Jos 
hän olisi tiennyt, niin silloin hän ei tietenkään olisi suositellut kyseistä kappaletta. Hänellä on 
kiltimpiäkin kappaleita kuten harmaatukkaisen Svea Lavinin sisäsiisti humoristinen hyväntahtoinen, 
jossa lauletaan, ettei sukuvian takia kaikista voi tulla ydinfyysikoita.  
 
Joka tapauksessa nyt Jessican ei enää tarvitse ottaa musiikkikalikoita kouluun ja katsoa niitä 
silmälasien läpi. Tästä huolimatta Hanna pitää kovasti Jessicasta, sillä tällä on aina niin hauskoja 
juttuja sekä murtaa Skandinavian kieltä Jämtlandin murteen kautta. Onneksi Hanna on hyvin 
humoristinen ja pystyi jälkikäteen nauramaan omalle reaktiolleen mutta protestilaulaja Anders 
Hammerbjerg joutui hänen mustalle listallensa.  
 
Anders Stenigillä on huvittunut suhde laulajakaimaan. Onneksi Hammerbjergistä käytetään 
useimmiten taitelijanimeä Badman niin, ettei Anders Stenigin tarvitse hävetä renttukaimaansa.  
Annki pitää enemmän miehensä laulajakaimasta mutta hänestäkin Badmanin biisit ovat aivan liian 
ruokottomia ja juoppojen lauluja. Sellaisia ne ovatkin. Usein raggari kruusailussa soi Badmanin biisit.  
Annki ja Anders eivät tiedä, että tytär oli ottanut kyseisen musiikkikalikan kouluun. Jos he olisivat 
saaneet päättää musiikkivalinnasta, niin silloin he olisivat valinneet Svea Lavinin tai Leo Lavenin 
kilttejä iskelmäkappaleita. Onneksi Hanna on humoristi eikä mikään tiukkapipo. 


