
Joka ikinen välitunti Jessica tuijottaa ja kyörää Matsin perässä yrittäen epätoivoisesti hurmata hänet mutta 
turhaan. Mats on päättänyt olla uskollinen tyttöystävälleen. Lukemattomia kertoja Mats yrittää takoa blondin 
kalloon, ettei ole kiinnostunut mutta se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Joka kerta kun Mats 
sanoo, ettei ole kiinnostunut, niin silloin Jessicalle tulee palakurkkuun ja meinaa päästä itku mutta ihmeen 
kaupalla onnistuu olla poraamatta. Hän on todella syvästi rakastunut ja tämä on ensimmäinen 
Live-rakastuminen. Hänelle ei ole ihan selvinnyt, että mitä on rakkaus ja kuka on sen keksinyt.  
Nisse nimisen poikaystävän puutteessa hän on iskenyt silmänsä spesiaaliluokan komeimpaan jätkään.  
Mats on ulkonäön perusteella lähinnä normaalirajoitteisia, vaikka on kevyesti toimintarajoitteinen kuten 
Jessicakin.  
 
Jos molemmat Nisset, Johnson ja Vässare, muuttaisivat Tvåstadiin, niin ilman muuta Jessica kiinnostuisi 
heistä ja kiinnostus Matsiin lopahtaisi kuin lehmän häntä. Jos Mats tietäisi tämän, niin ehkä hän yrittäisi 
houkutella jonkun sen nimisistä jätkistä samalle luokalle.  
Mats on Jessicalle vara-Nisse. Jessie haluaa nähdä maailman kaikki Nisset normaalirajoitteisina, yhtä 
normaalina kuin hän itsekin. Kyllä hän sen tietää, ettei ole normaalirajoitteinen. Muuten ei olisi 
perusspesiaaliluokassa.  
 
Lähes joka päivä koulun päättyessä eteisaulan oppilaskaappien luona Jessica yrittää väkisin pika-halata 
Matsia. Halausyritys on niin raju, että se muistuttaa poliisipidätystä tai niskojen vääntämistä. Jessica on hyvin 
kokematon halauksissaan, kun kotona ei ole tapana halata toisiaan.  
Ainoastaan muutaman kerran pikkusisko syleilee vanhempiaan, muttei isosiskoa koska tämä kuitenkin 
rimpuilisi irti. Länsi-Götanmaan mummokin kovasti surkuttelee, kun Stenigin vanhin lapsenlapsi ei halua tulla 
halatuksi. Haluta ja haluta, kyllä hän haluaisi, kunhan halaaja olisi Nisse tai nyt hätätapauksessa Mats.  
Aikaisemmin hän turhaan elätteli toiveita, että naapurin Johanne tulisi lempimään mutta harmi vaan, kun 
Jessica vahingossa käynnisti dominoilmiön. Sitä hän nyt katuu, ei olisi pitänyt juoruta ihanan Johannen 
viuhahdusta.  
 
Moseksen operaatio blondin rakastumisen kääntämisestä näyttää menevän ihan munien koetteluksi, ei edes 
kirjaimellisesti. Blondi ei halua edes hipaista Mosesta, kun itse päisesti haluaa näyttää Matsille olevansa 
uskollinen, yhtä uskollinen kuin Mats Dag-Marielle.  
Tämä on todella härskiä leikkiä toisen tunteilla mutta muutakaan vaihtoehtoa jätkillä ei ole, kun blondi ei 
kuuntele puhetta. Heistä kumpikaan ei ole ruudinkeksijöitä.  
Ehkä blondi voisi kiinnostua Moseksesta, jos tämä vaihtaisi nimensä Nisseksi mutta kun pojat eivät tiedä 
mitään tytön Nisse-fetissistä. Heistä kumpikaan ei tule ajatelleeksi sitä seikkaa, että mitä jos blondi oikeasti 
rakastuisi Mosekseen, niin silloin tämä olisi samassa kusessa. Se mahdollisuus on olemassa, vaikka tällä 
hetkellä Moses kuuluu tytön kummallisten tyyppien listalle. 
Moses flirttailee ja heiluttelee kondomeja blondin edessä mutta tämä vastaa kuten Mats; minulla on jo munaa 
tiedossa, vaikkei näin ole, jos ei lasketa kananmunia.   
 
Tuskinpa Jessica on aidosti rakastunut Matsiin vaan kaikki tämä vain poikaystäväkuumeen takia. Jessica ei 
uskalla lähennellä normaaliluokkien jätkiä koska heillä on turhia ennakkoluuloja spesiaalikoululaisista. 
Hän on jo kirjoittanut lukemattomia paperirakkauskirjettä Matsille. Kirjeisiin hän piirtelee useita punaisia 
sydämiä. Hän itsekään ei tajua, ettei tämä ole oikeaa rakkautta vaan lyhytaikainen lemmenhumaltuminen 
Nissejen puutteessa. 
 
Mats on antanut kaikki saamansa rakkauskirjeet Mosekselle, jotta tämä voisi sanella niistä tarinoita. Kirjoittaa 
hän ei osaa dysleksian takia. Onneksi hänellä on hyvä saneluskanneri; paperikirje syötetään kuvanlukijaan, 
jolloin laite muodostaa kirjaimet ääneksi ja tallentaa äänitiedostoon. 
Jessica unelmoi saneluskannerista mutta ne ovat tuhottoman kalliita. Moses Lindh on saanut laitteen dysleksia 
yhdistyksestä.  
 
Matsilla ja Moseksella on koulussa valkoiset tietokoneistetut älykirjoituspöydät. Pöytiin on integroidu 
tietokoneet ja saneluskannerit. Jessica sekä muut luokkakaverit ovat kateellisia, kun he joutuvat istumaan 
aataminaikaisissa puhki runkatuissa pulpeteissa, kuten jotkut näin ilmaisevat. Jessica ei tiedä mitä sana 
runkku tarkoittaa, kun enimmäkseen nyhjää kotona isän ja äidin kanssa. Ihan muutaman kerran hän on 
serkkujen ja pikkusiskon kanssa ulkona.  
 
Pojat ovat tehneet erityistyön kiinnostusalueistaan; Mats teki erityistyön rugbystä ja Moseksen erikoistyö 
käsitteli pienimuotoisia viihderobotteja. 
Jessican erityistyö oli maantieto, sillä hän on aivan hulluna navigaattoreiden perään. Kotonakin hän tapaa 
jatkuvasti höpistä navigaattoreista niin, että vanhempia alkaa kyllästyttää. Jos hän ei höpise navigaattoreista 
niin silloin hän puhuu USA:sta tai sitten radioasemista. 
 



Koulussa Jessicalla sekä muilla oppilailla on perinteiset pulpetit koska kunnalla ei ole vara hankkia kaikille 
oppilaille älypöytiä. 
 
Viimeinen helmikuuta 2986 Euroopan pääministeri Uno Cactus murhattiin öisellä kadulla keskellä Brysseliä. 
Pääministeri oli tulossa Elisa vaimon kanssa elokuvista. He olivat katsoneet dokumenttielokuvan muusikko 
Mozzarellan elämästä. Willy Arnold Mozzarella eli 2700-luvulla ja oli monta vuotta listoilla ja yhä hänen 
kappaleensa ovat eniten soitetuimpien listoilla. Leffa jäi pääministerin viimeiseksi elokuvaksi, kun murhaaja 
ampui pari kertaa hänet kuoliaaksi. Ilmeisesti poliittinen murha. Murhaajaa ei koskaan saatu kiinni koska juuri 
silloin poliisin hälytyskeskus oli jostain syystä miehittämätön. Elisa näki lähietäisyydeltä murhaajan mutta 
poliisi ei uskonut häntä. Ampumisen jälkeen murhaaja jäi hetkeksi katsomaan lyyhistyvää pääministeriä ja 
sitten lähti juoksemaan lähellä olevia portaita kohti.  
Vasta monen vuoden kuluttua, 3000-luvulla, paljastuu, että murhaaja oli vakuutusyhtiömies, jolla oli konttori 
murhapaikan lähellä mutta murhaaja ehti menehtyä vanhuuden heikkouteen. 
 
Uno Cactuksen seuraajaksi tuli varapääministeri Ilmari Saarela, joka kuuluu The Left Party puolueeseen, 
kuten Unokin. 
 
Stenigit näkivät tämän järkyttävän uutisen lauantaiaamulla. Ensin he luulivat sitä pilaksi mutta valitettavasti se 
on kirjaimellisesti verisintä totta. 
Television ääressä Anders puisteli päätään ja mutisi: "Joutikin ampua tuo koukkunokka vassari!", johon Annki 
tuhahti: "Helvete gubbe, pidä suu supussa, sillä tuollaiset puheet voi laukaista älylaitteiden mikrofonien 
algoritmit niin, että tiedustelupalvelu reagoi ja pian kotiovella on poliisin karhuryhmä!" 
 
Seuraavana päivänä Jessica kävi äidin ja pikkusiskon kanssa elokuvissa katsomassa suositun keilaleffa, 
Bobby4:n, joka kertoo amerikkalaisesta mestarikeilaaja Bobby Brickhillistä, joka keilaa afrikkalaista Abdullah 
Ali Hassania vastaan tämän kotiradalla pienessä afrikkalaisessa teollisuuskaupungissa. Aluksi Bobby oli 
erittäin surkea keilailussa, kunnes pikkuhiljaa oppi oikean tekniikan ja lopulta teki kokonaisen sarjan 
täyskaatoja niin, että tulosruudulla lukee pelkästään X-kirjaimia. 
Aluksi hän monesti keilasi kauniin vaaleatukkaisen Ellien kanssa ja ihme kyllä kiivasluontoisen Ellien hermot 
riittivät valmentamaan Bobbysta mestarikeilaajan. Sitten he menivät naimisiin. Leffassa Ellie kosii Bobbya 
rallattelemalla; OK Let's go, We getting maried! Tämä kohtaus aiheuttaa korvamatoa, ainakin Jessican 
kohdalla. Hänelle tuli paljon ideoita kertomuksiin. Hän myös kiihottui, että sanoisipa Mats tai jompikumpi 
Nisseistä tämän repliikin minulle, unelmoi Jessie samalla, kun istui elokuvateatterin tuolissa datakypärä 
päässä, jonka visiirin kautta tunsi olevansa keskellä keilarataa. Hänestä leffa on ihan katsottava, vaikkei käsitä 
mikä ihme siinä keilailussa oikein kiinnostaa, kun painavalla pallolla pitää kaataa pullomaiset keilat. 
 
Anders ja Janina ovat kiinnostuneita keilailusta, mutteivat koskaan ole käyneet keilaamassa. Heillä on monesti 
ollut mielessä, jos koko perheen voimalla käytäisiin keilahallilla mutta, kun Annki ja Jessica eivät ole 
kiinnostuneita, niin minkä teet. Moni muukaan skandinaavi ei enää ole kiinnostunut keilailusta, mutta 
Suomessa keilailu on vielä kova sana. 
Joskus Jessica on vatuloinut, jos nyrkkeily olisi hänen lajinsa, jotta aggressiot purkautuisivat mutta huonona 
puolena olisi turpiin saaminen. Entä jos ei ehtisikään tyrmätä vastustajaa, niin silloin olisi vaarana purukalujen 
menetys, kuten hän usein miettii. Jessicaa kiehtoo myös golfin peluu, muttei tunne ketään golfrintamalla. 
Yhden kerran koulussa käytiin Kobergin golfradalla pelaamassa yksi kierros. Hänestä golf vaikutti hauskalta 
mutta huonona puolena on nauhalliset golfkengät, kun ei oikein osaa solmia kengännauhoja. Ei taida 
golfkentällä olla tarranauha- tai kaasuremmikenkiä, on hän itse mielessään pohtinut. 
 
Keilaleffa Bobby4:n tunnussävelenä on mukaansa tempaava Eyes of the wolf, jonka esittää Postvivado bändi. 
Elokuvateatteri, Bio Sällskapet, sijaitsee Kundtorgetin kupeessa. Keskellä toria on kaksi rakennusta, joista 
toisessa on hyvin varustettu automaattikioski sekä grilli.  
 
Kesällä Stenigit menivät Jämtlandiin Svegin kautta, jossa he tutustuivat tähän pieneen härjedalilaiseen 
kaupunkiin, jossa he söivät perheravintola Restaurant Per-Erikissä. Pääruokana oli erittäin hyvää 
perunagratiinia ja jälkiruuaksi Ninan kookospähkinähyytelöä kanelikahvin kera. Sitten täydellä vatsalla 
jatkettiin lomamatkaa kohti Hallonbota.  
 
Muutama kuukausi sitten Edward Lillnysta erosi. Nyt hän asuu kerrostalo yksiössä Vargstigenillä, Brandmon 
kaupunginosassa. Lähistöllä on Hallonbon keskussairaala, Jessican syntymäpaikka. 
 
Edwardin päätti ottaa avioeron koska vaimo oli retkahtanut toiseen mieheen, ruipelomaiseen Niklakseen.  
Heti kun Edward oli tavannut mulkeron, niin silloin hänet valtasi valtaisa vitutus, kun äijällä on vastenmieliset 
homoviikset. Tietenkään hän ei alkanut tappelemaan mutta se oli erittäin vastenmielinen kokemus.  
 



Lisäksi Mariasta on tullut hirveä räkyttäjä, joka koko ajan määräilee kaikesta. Kerrankin, kun he olivat menossa 
tuttavan syntymäpäiväjuhlille, niin Maria sanoi ostavansa kookospähkinän ihan vaan synttärisankarille 
vittuillakseen mutta Edward kertoi jo ostaneensa sellaisen, jolloin Maria nosti hirveä metakan ja haukkui 
miestään idiootiksi ja ideavarkaaksi. Edward pahoitti mielensä. Lisäksi Maria on monesti arvostellut miehensä 
autolla ajoa, ettei kiertoliittymissä pidä pysähtyä.  
Edward ei saanut työpäivän päätteeksi levätä sohvalla, kun akka alkoi heti aukoa turpaansa, että pitää leikkiä 
lasten kanssa, kun niitäkin on tullut siitettyä. Lisäksi akka arvosteli miehensä kahvikuppia, kun se oli huonosti 
tiskattu. Todennäköisesti anoppi oli aivopessyt tyttärensä.  
Silloin tällöin anoppi vaatii Edwardia lähtemään Pokemon-kuskiksi; ajeluttaisi paikoissa, joissa Pokemon 
kartan mukaan pitäisi esiintyä Pokemon-hahmoja.  
Kun Edward oli tästä maininnut äidilleen, niin silloin Lisbeth nauroi räkäisen naurun: "Haha, ennen pyydettiin 
juoppokuskiksi... Pokemon-kuskista en ole kuullut edes amerikkalaisessa kirkossakaan!", sanoi Lisbeth.  
 
Lukemattomia Edward on ollut napit vastakkain anoppinsa kanssa. Signe koko ajan räkytti kaikesta niin, että 
tekohampaat lonksuivat ilmassa. Edwardille oli viimeinen pisara, kun paljastui akan salasuhde homoviiksisen 
Niklaksen kanssa. 
Heti, kun Anders oli tästä kuullut, niin hän tunsi vilunväreet selkäpiissään; jos ei olisi hyvänsäänaikaan 
muutettu Kristianstadista, niin salasuhde olisi paljastunut.  
Anders ei osaa aavistaakaan, että myös vaimo tunsi samanlaisia vilunväreitä omasta salasuhteestaan heidän 
seurustelunsa alkuaikoina. 
 
Edwardin itse rakennuttama omakotitalo jäi entiselle akalle ja tämän äidille koska ei jaksanut alkaa 
käräjöimään ja todennäköisesti olisi hävinnyt ja joutunut maksamaan ex-vaimonsa oikeudenkäyntikulut. 
Muutenkin hänelle tulee kuluja, kun pitää maksaa kolmen lapsen elatuskustannukset, kunnes nämä ovat 
tulleet täysikäisiksi. Lapset jäivät äidille koska heidän on parempi asua omakotitalossa. Tavallaan tämä seikka 
lohduttaa Edwardia, kun edes lapset saavat asua isän rakentamassa talossa. Viikonloppuisin hän käy 
hakemassa lapset. Silloin hän tarjoaa paljon jäätelöä Hallonbon maineikkaassa meijerinbaarissa. Lapset 
pitävät paremmin isästä kuin äidistä sekä ankarasta mummista. 
Lisbeth on heidän suosikki mumminsa, josta Maria ja Signe eivät oikein pidä. Lisbethin pienessä yksiössä 
lapset saavat katsoa paljon nettitelevisiota sekä leikkiä täytetyllä liito-oravalla, joka nököttää mummin 
valkoisessa hyllykössä. Maria ja Signe ostivat viihderobotin, jotta lapset viihtyisivät äidin luona. 
 
Niklas Sjöbo ei kuitenkaan muuttanut Marian luokse koska tämä vaistosi Signen ankaruuden. Pikkuhiljaa 
Marian ja Niklaksen suhde lopahti. Maria päätti elää ilman ukkoa, kun lapsiakin on siunautunut. Hän päätti elää 
rauhallista sinkkunaisen elämää ja katsoa jos vielä tapaisi sen oikean. Siinä välissä voisi harrastaa irtosuhteita. 
Niklas muutti Vänercityyn, kun sai töitä koulutusyhtiö Sunerilta.  
 
Syksyllä Jessica aloitti rippikoulun. Kuten saattaa arvata, hän aloitti samassa rippikouluryhmässä Matsin 
kanssa. Muut luokkakaverit ovat jo käyneet rippikoulun vuosi sitten, jolloin Jessica ei vielä jostain syystä ollut 
kiinnostunut rippikoulusta. Ehkä hänestä tuntui oudolta mennä koulun jälkeen kirkkoon opiskelemaan 
Raamatun tapahtumia mutta nyt syksyllä, kun hänen idolinsa aloitti rippikoulussa, niin hänkin päätti viimein 
mennä rippikouluun, jotta saisi ukonottoluvan. Rippileiriä hän vierastaa koska siellä oltaisiin yötä eikä Jessica 
ole tottunut silmälasit päässä mennä nukkumaan. 
 
Vuoden kuluttua Moses Lindh menee rippileirille ja syynä on hänen dysleksiansa. Rippileirillä on vähemmän 
Raamatun lukemista. Mosesta kiehtoo jostain syystä pyhänkirjan ensimmäinen osa sekä eräs tietty henkilö. 
 
Jessican ja Matsin rippikoulu on Velandan kirkossa, vastapäätä ostoskeskusta.  
Mats asuu omakotitalossa keskellä Velandaa, Kackaregatan 25:ssä. Lukemattomia kertoja Jessica on käynyt 
potkulaudallaan Velandassa asti jammailemassa idolinsa kotikulmilla, muttei uskalla soittaa ovikelloa. 
 
Hullsjönistä Velandaan on melkoinen matka mutta jämtlantilaisella sisulla hän jaksaa potkitella, vaikka läpi 
harmaan kiven. Rippikouluun hän menee äidin tai isän kyydissä koska rippikoulutunti päättyy myöhään illalla, 
jolloin olisi riskialtista potkitella Eurobon läpi. Siellä asuu kummallista porukkaa, joita kansansuussa kutsutaan 
Zumba hulluksi kansaksi eli turhautuneita ilmastopakolaisnuorisoa.  
Myös Moses Lindh asuu Velandassa pienessä rivitalonpätkässä, Velandavägenillä. Tie kaartaa 
kaupunginosan ympäri. 
 
Rippipappi David Nilsson, kertoi, että aikanaan rippikoulussa hän on ollut melkoinen hulivilipoika ja hiippaillut 
sakaristossa etsien Madeiraa. Kerran hän oli löytänyt kirkkoviinipullon ja juonut suoraan pullon suulta ja sitten 
röyhtäissyt päälle, kun itse teosta joutui kiinni. Lisäksi hän on laittanut alttarin suureen kuvaruutuun pyörimään 
pornoleffan eikä mitään pehmopornoa vaan Private Retro Hardcore. Tästä tekosesta hän joutui 
kurituskaappiin, sillä tämä tapahtui Vermlannissa. 



Sitten pikkuhiljaa David rauhoittui ja päätti lukea papiksi, ettei menettäisi taivaspaikkaa, kuten hän itse on asian 
ilmaissut. Lisäksi pastori David kertoi, että pappiskoulussa hän sai jostain syystä liikanimet Phantom, 
kiellettymies sekä Covid Nilsson. Nyt hän on joka tapauksessa sallittu kirkonmies. Hän sopii hyvin rippipapiksi 
koska on lapsenmielinen ja pystyy paneutumaan nuorten ajatusmaailmaan niin, että moni rippikoululainen on 
aloittanut pappiskoulussa. Näin kertoi pastori David rippikoululaisilleen.  
Jessican itsetunto alkoi nousta. Hän ajatteli, että kenties hänestäkin tulisi pappi, kun on myös ollut 
kurituskaapissa. Hän maisteli sanoja; pastori Jessica Stenig ja kirkkorouva Jessica. Ei yhtään hassumpaa, 
ajatteli hän. Hän on kuullut äidiltään, että joskus Jämtlandin mummo on sanonut, että hänen kannattaisi 
ehdottomasti lukea papiksi, muisteli Jessica, samalla kun kuunteli rippipapin puhetta.  
Ehkä minusta voisi tulla hyvä pappi, kun uskon vahvasti Luojaan, ajatteli Jessica. Minähän olen 
lapsenmielinen niin, että soveltuisin hyvin rippipapiksi, naispuoliseksi Davidiksi, ajatteli hän.  
 
Rippikouluryhmässä suurin osa on poikia, hyvin komeita skandikarjuja, kuten Jessica ajattelee itse mielessään 
ja joka kerta katse pysähtyy Matsiin.  
Jätkät paitsi Mats tapaavat usein flirttailla Jessicalle, kun hän on liian kaunis tyttö, rippikoulun kaunein. 
Enkelimäisen kaunis, kuten moni jätkä huokailee.  
Harmi vaan, kun Jessie ei kiinnostu heistä koska onneton rakastuminen Matsiin estää häntä rakastumasta 
toisiin jätkiin. Jos joku rippikoululaisista olisi nimeltään Nisse, niin ehkä hän kiinnostuisi. Jos Jessica ottaisi 
järjen käteensä, niin hänen tulisi luovuttaa Matsin diggailu ja tutustua muihin rippikoululaisiin. Ehkä joku heistä 
olisi se oikea. Suurin osa jätkistä on normaalirajoitteisten näköisiä eli leikiten ilkeäisi näyttää vihkipallin päällä, 
kuten Jessica itse mielessään pohtii mutta joka kerta katse pysähtyy Mats Peterssoniin.  
Jessica kuuli sivukorvalla, että joku rippikoululaisista on nimeltä Erik. Tämä nimi alkoi hyvin hitaasti mutta 
varmasti erotisoitua Jessican mielessä, aivan liian hitaasti niin, että rippikoulu ehti päättyä ja sitten kadotti 
kontaktin. Paljon myöhemmin, useita vuosikymmeniä myöhemmin, kun telkkarissa hän kuulee ja näkee nuoria 
komeita Erikejä, niin hän alkaa kiihottua. Harmi vaan, kun ei ehtinyt kiihottua rippikoulussa, kun siellä olisi ollut 
yksi erittäin komea Erik.  
Mats jumittaa hänen sydämessänsä. Hän tietää, että Euroopan presidentti Magnum Birchin poika on melkein 
luokkakaverin kaima; Matt Birch. 
Uudenvuodenaattona liittovaltion presidenttiperhe tapaa yhdessä toivottaa hyvää uuttavuotta, niin silloin 
pikkusisko vilkuilee isosiskoa, jolloin tämä punastuu ja on pakko poistua telkkarin äärestä.  
Jessica on nukkumaan mennessä sängyssä kehunut luokkakaverinsa nimeä. Aluksi pikkusisko sanoi, ettei 
Mats nimeä ole olemassakaan, kunnes hoksasi, että Matseja on maailma pullollaan.  
 
Eräänä iltana rippikoulun jälkeen, kun Jessica oli kirkon edustalla odottamassa kyytiä kotiin, niin silloin jotkut 
miespuoliset rippikoulukaverit piirittivät häntä heilutellen kondomeja. Ehkä mukana oli Erik, on Jessica 
jälkikäteen kaihomielellä funtsinut. Jätkät olisivat tahtoneet halata mutta minä olin tosi pässi, kun en antanut, 
nyyhkii Jessica muutaman vuoden kuluttua omassa huoneessaan.  
Hän oli juossut kirkon nurkan taakse piiloon ja tuli esiin, kun äiti kurvasi kirkon käännytyspaikalle. Autossa hän 
alkoi itkeä pillittää, että pojat ahdistelevat. 
Kotona häntä alkoi kaduttaa, kun ei antanut poikien halata ja hoksasi, että hän teki tismalleen samoin kuin 
Johanne-vainaa. Häntä kaduttaa, kun meni läpättämään tämän viuhahduksesta. Mieluummin olisi viuhahtanut 
Johannen rattona, kuten hän nyt jälkikäteen pohtii.  


