
Keväällä 2987 konfirmaatiojuhla 
Konfirmaatioperinne on säilynyt muuttumattomana näihin päiviin asti. Muinoin ripiltä pääsy oli tärkeä 
virstanpylväs ihmisten elämässä, jolloin sai mennä naimisiin. Tätä nykyään konfirmaatio on vain 
seremoniallinen perinne. 
 
Länsi-Götanmaan mummo filmaa uudella multimediakamerallaan, kun lastenlapsista vanhin seisoo 
Velandan kirkon alttarilla ohuet kullanväriset silmälasit hieman vinossa. Näkee selvästi, että hän 
jännittää. Ainoastaan tytön isä ja äiti tietävät syyn jännitykseen sekä jäykkyyteen; rillit. 
Jos luokkakaveri Mats Petersson ei olisi läsnä, niin todennäköisesti hän olisi nyt ilman rillejä ja 
rennompi. Muut sukulaiset kuten ukki ja mummo olettavat jäykkyyden johtuvan alttarilla seisomisesta. 
Kyllä muitakin rippikoululaisia jännittää enemmän tai vähemmän. Ainoastaan Mats on rennoin, sillä 
hän on tottunut seisomaan yleisön edessä, kun laulaa gospelyhtyeessä ja siinä välissä pelaa rugbyä.  
Matsin otsalla korostuu jännä kellertävä kalanruotoa muistuttava hiuskiehkura, joka usein huvittaa 
Jessicaa. Alttarilla hän ei näe idolinsa hiuskiehkuraa, sillä hän seisoo takavasemmalla juuri silmälasien 
takia eikä tietenkään ilkeä flirttailla, kun puoli sukua on läsnä.  
 
Multimediakameran Boel ja Olle ostivat kevättalvella Lanzarotesta, jossa he kävivät lämmittelemässä 
ja rentoutumassa.  
Kanariansaaret on säilyttänyt Euroopan suosituimman lomakohteen aseman. Siellä on turvallista ja 
halpaa, kiitos verovapaavyöhykkeen. Kanarian saarten verovapaus on tehty niin, etteivät rikolliset 
hyväksikäyttäisi verovapautta. Kanarian saarten verovapaus on tehty yksityishenkilöille sekä 
kauppiaille; vaatimuksena on kivijalkamyymälä ihan aikuisten oikeasti.  
Kanarian saarten verovapaus on Euroopan federaation onnistunein projekti. Liittovaltio on myös 
onnistunut vakauttamaan Euroopan talousalueen. Äärioikeisto ja äärivasemmisto on vihdoinkin saatu 
jokseenkin aisoihin mutta yhä nämä kaksi äärilaitaa tahtoo kiihkoilla. Vuosi sitten tapahtunut 
pääministerimurha vaikuttaa olevan äärioikeiston tekosia, kun Uno Cactus edusti 
vasemmistopuoluetta. Yhä murhaajaa ei ole saatu kiinni. Pääministeri Uno Cactus yritti sosialisoida 
liittovaltiota mutta se ärsytti äärioikeistoa niin, että joku heidän joukostansa päästi pääministeristä ilmat 
pois.  
Nyt federaatio on päättänyt keskeyttää sosiaalisoinnin ja yrittää vakauttaa yhteiskunnan kultaiselle 
keskitielle. Siitä riemuitsee koalitio sekä citycenter puolueet. Työväenpuolue Workers Party aikoo hioa 
puolueohjelmaa, jotta saataisiin kaikkia miellyttävä vasen-oikea-keskilaita ilman liiallista sosialisointia. 
Tästä The Left Party ei ole mielissään mutta muutakaan vaihtoehtoa ei ole, kun sosialisointiekspertti 
Uno Cactus murhattiin. 
 
Boelin multimediakamerasta on suora nettiyhteys suvun suoratoistopalvelu Stenig Playhin, jotta ne 
sukulaiset ja tuttavat, jotka eivät päässeet paikan päälle, voisivat netinvälityksellä osallistua Jessican 
rippijuhlaan. Filmaus tallentuu automaattisesti sivuston elävään arkistoon.  
 
Jämtlandin mummo ei uskaltanut tulla Tvåstadiin koska ikä alkaa painaa. Hän oli hyvin lähellä tulla, 
kunnes tuli pelko perseeseen, jos junassa sattuisi kuolemaan ja sitten ruumis joutuisi hakoteille sekä 
muisti edellisen Tvåstadin junamatkan, jolloin juna-asemalla töykeä vartija oli ajanut hänet pakkaseen. 
Tämä tapahtui 2970-luvun alussa. Siis ei mikään ihme, kun vanha Lisbeth voi huonosti, kun päivittäin 
ajattelee ja odottaa viikatemiehen saapumista. 
 
Onneksi nykytekniikka mahdollistaa sukujuhliin etäosallistumisen. Leskirouva Lisbeth ottaa hyvän 
asennon valkoisessa motorisoidussa kiikkutuolissa ja napostelee Pringles Original perunalastuja 
samalla kun katsoo suuresta kuvaruudusta lapsenlapsen rippijuhlaa. Hän ajattelee, että Jessicasta 
tulisi niin hyvä pastori. Varmasti noin kaunis nuori nainen onnistuisi houkutella paljon väkeä 
uskontielle, ajattelee Lisbeth Lillnysta.  
 
Boel on erittäin hyvä kuvaaja mutta joissakin kohti kamera tahtoo liikaa heilua sekä hän tulee 
kiusaukseen pumpata zoomia niin, että katsoja tulee merisairaaksi.  
 
Konfirmaatiovieraina paikan päällä on muun muassa Mats-Stefan ja Polly sekä pikkuinen Vera-Polly. 
Kirkossa kolmevuotias huutelee koko ajan animaatiohahmo Fatmania. 
 
Fatman on opettavainen piirrossarja, jossa lihava trikooseen pukeutunut ukkeli yrittää opettaa lapsille, 
etteivät söisi liikaa makeisia sekä limsaa.  
 



Piirrossarja on hyvin hauska, jossa Fatman joka kerta epäonnistuu dieetissään ja lopuksi kittaa 
litroittain kolajuomia ja ahmii suklaapatukoita, kunnes diabetes pukkaa päälle. Tämä on lapsille 
varoitus, etteivät altistaisi itseään sokeritaudille.  
 
Lisbethia naurattaa netin ääressä, kun kuulee Vera-Pollyn äänen. Hän ei näe tyttöä, kun kirkko on 
tupaten täynnä mutta tytön kimakkaääni kuuluu selvästi nettiin. Lisbeth näkee jotenkuten Jessican ja 
hymähtää iloisesti; Oi, noin kauniit silmälasit, miksei tyttö niitä käytä jatkuvasti, fundeeraa Lisbeth 
samalla, kun ahmii Pringles perunalastuja.  
 
Alttariseinällä on suuri kuvaruutu, jossa vuoron perään näkyy rippikoululaisten stillkuvat, joiden 
joukossa myös Jessica. Kuvassa Jessicalla on huvittava vekkulimainen ilme, ihan kuin nauraisi jollekin 
hassulle käsinukelle. 
 
Konfirmaatiotilaisuuden jälkeen kirkon ulkopuolella, Boel filmaa Ollea, joka hartaasti kaivaa korvaansa 
USB-muistitikulla samalla, kun odottelee sukulaisia pysäköintipaikalle, jotta osuttaisiin samaan aikaan 
rippilapsen kotiin syömään rippikakkua ja juomaa espressoa. Ollen kahvihammasta on alkanut 
jomottaa. Kameran takaa Boel toteaa mikrofoniin: "Tuo korvan kaivaminen on tyypillistä Stenigien 
ukoilla!". Samaan aikaan Hallonbossa Lisbeth naurahtaa, että niin teki myös Alex-Olof vainaa.  
 
Polly Vässare on musikaalinen ja on vastikään levyttänyt ensimmäisen musiikkisingle-USB-kalikan. 
Kappale on modernia nuorekasta diskoiskelmää ja on nimeltä Pojken med tennskor ja kappaleen hän 
on omistanut pojalleen Nisselle. Kappaleen hän laulaa Jessican rippijuhlassa Stenigien olohuoneessa 
multimediakameroiden ristitulessa. Annkia jännittää, jos appiukko alkaisi vitsailla Pollyn valtavasta 
ahterista.  
 
Stenig Playn välityksellä tulee paljon kehuja ja onnitteluja. Lisbeth puistelee päätään, kun rippijuhlassa 
nuorimmaisen avopuoliso laulaa syntisen laulun, kuten hän kirjoittaa pieneen kommenttikenttään.  
Mats-Stefan kommentoi rauhoitellakseen vanhaa äitiään, ettei laulussa ole mitään syntiä vaan pelkkää 
bilettämistä ja rakkauden sanomaa, samanlaista rakkautta kuin Biblialukulaitteilla, kirjoitti Mats-Stefan.  
 
Jessica kiihottui entisestään, kun kuuli kappaleen kertovan Nissestä. Onneksi tämä ei ollut läsnä tai 
muuten hän olisi pakahtunut kiimasta. Hän tuntee pillussaan, että myös Nisse tuntee samanlaisia 
tunteita häntä kohtaa eikä uskalla ottaa ensi askeleita. Hän aisti sen Vera-Pollyn ristiäisissä, kun 
parvekkeelta kuului hirveä räkätys ja Nisse koko ajan vilkuili sisälle.  
 
Nisse haluaisi niin kovasti olla läsnä ja halata Jessicaa, muttei uskalla äitinsä kovuuden takia. Totta kai 
hän on ylpeä äidistään, kun tämä on omistanut esikoiskappaleensa hänelle ja tällä on hiton hyvä 
lauluääni. Hän on kehunut äitiään Facebookissa.  
 
Polly on parhaillaan tekemässä uutta laulua nimeltä; Vem uppfann kärleken, jota hän tekee huolella, 
jotta siitä tulisi takuuvarma hitti. Polly on itseoppinut laulaja. Hän on opetellut Karaokessa. 
Falkenbergissä on jämtlantilainen karaokeryhmä, joka järjestää karaokekilpailuja. Polly on monena 
vuotena peräkkäin voittanut Guldhals karaokekilpailun. Myös Mats-Stefan on innostunut laulamisesta. 
Hänelläkin on ihan kiitettävän hyvä lauluääni. Jo edellisellä vuosikymmenellä, kun asui siskonsa luona, 
niin silloin Mats-Stefan äänitteli laulujaan lähes jokaiselle musiikki-USB:lle. Jessican mieleen on jäänyt 
enon pornoääninen; I´m lonely sailing… ja lopuksi kuuluu räkänaurua.  
 
Junin alussa Stenigit lähtivät jokavuotisella Jämtlandin matkalle. Tänä vuonna he käyvät Hallonbossa 
kuukautta aikaisemmin kuin tavallisesti koska Julissa he lähtevät lomamatkalle Ukrainaan Felixin 
perheen kanssa. Felix haluaa koeajaa itse rakentamansa asuntoauton.  
 
Hallonbossa Sven-Emilin olohuoneessa Jessica ja Janina harjoittelevat multimediakameralla 
filmaamista. Boel ja Olle ovat antaneet lainaan heidän uuden multimediakameransa, kun entinen on 
aivan liian painava sekä akkukin alkaa olla kulunut.  
 
Jessicaa on toden teolla alkanut kiinnostaa filmaaminen, ettei itse tulisi filmatuksi. Häntä ujostuttaa 
muun muassa rintojen voimakas kasvu niin, että puseron alla pullottaa. Toisaalta häntä kiihottaa omat 
daisarinsa mutta samalla tuntuu kummalliselta, kun rinnat pursuavat kaulanaukosta ulos. Nuorempana 
hän pelleili kameran edessä mutta nyt rintojen kasvun takia mieluummin on kuvaajana kuin 
kuvattavana. Tissit eivät ole ainoa seikka, joka häntä kuvottaa.  



Hän on huomannut kauhukseen, että hän tapaa kävellä hartiat ylhäällä ihan kuin joku vaivainen 
toimintarajoitteinen. Itse asiassa hänellä on pieni synnynnäinen aivovaurio mutta sitä hän ei hevillä 
tunnusta itselleen eikä muille. Kyllä hän on huomannut olevansa erilainen kuin kaikki muut kuten 
esimerkiksi puutteellinen sosiaalielämä sekä hetkelliset impulsiiviset teot. Hän ei ole seuraihminen, 
vaikka haaveilee poikaystävästä. Matsin fanituksesta on tullut tapa, vaikka tietää varsin hyvin, että 
jätkä on varattu. Hän on alkanut pikkuhiljaa lämmetä Moses Lindhistä, kun tämä avoimesti flirttailee. 
Hän tuntee viharakkautta luokkakaveri Tim Hansenia kohtaan; häntä kiihottaa pojan läskit mutta 
inhoaa tämän impulsiivisuutta.  
 
Hansenia voi todella kutsua läskiksi. Hän on jopa puheliaampi kuin Greta, kuten Jessica tapaa ajatella.  
Timin kevyet silmälasit oikein sulautuvat kasvojen läskipoimuihin. Jätkällä on tuuhea oljenvaalea 
tukka. Salaa unelmissa Jessica makaa Timin pehmeän vatsan päällä ja puhaltelee läskien poimuihin. 
Hän tuntee samanlaista viharakkautta myös Martin Vikingiä kohtaan, muttei uskalla ottaa ensi 
askeleita koska tämä on perhe tuttu. Hän ei oikein lämpene Petronellaan, kun tulee mieleen Johannen 
tapaus sekä hänellä on kummallinen ruskeakastikeassosiaatio. Ehkä mielleyhtymä johtaa juurensa 
ensimmäiseltä luokalta, jolloin Petronella oksensi koulurappusille, aprikoi Jessica. Hänestä Martin 
vaikuttaa raikkaan seksikkäältä.  
Kerran kun Jessica oli Jane-Bettinan luona, niin silloin paikalla oli myös Martin, joka vitsaili Jessicalle 
osoittaen hänen rintojaan: ”Tissit kasvaa!” Tästä Jessica ujosti kiihottui: ”Nää, ei ne ole tissejä vaan 
läskiä, sivusilavaa, Haha!” Kyllä Martin tietää miltä läskit näyttävät, kun on monesti katsonut itseään 
peilistä; kerrassaan karmea läskikasa, kuten hän itse kutsuu itseään, muttei onnistu jättää herkuttelua.  
Martin nauroi: "Tiedän mitä läskit ovat!” ja nosti paidan helmaa. Jessica tuli hiljaiseksi, kun muisti äidin 
kehotuksen, ettei Vikingin lasten läsnä ollessa pidä vitsailla läskeistä, kun he saattavat loukkaantua.  
Annki pelkää, jos tyttäret alkaisivat haukkua Martinia ja Petronellaa läskeiksi ja sitten Agnes 
loukkaantuisi ja luulisi hänen kehottaneen tyttäriään kiusaamaan hänen lapsiaan. Näin ei todellakaan 
ole mutta Annki ei voi tietää toisten ajatuksia.  
Jessica ei ymmärrä miksi hänellä on sekalaisia tunteita Martinia kohtaan, vaikka tämä on erittäin 
komea lihavahko poika.  
Koulussa Martinia silloin tällöin läskitellään. Petronella ei kovin herkästi loukkaannu, jos häntä 
alettaisiin läskitellä, sillä hänessä on ripaus raggaripimun verta.  
 
Jessicasta tuntuu hirveältä katsoa itseään filmiltä, kun olkapäät ovat kyttyrällä ja rinnat pursuavat. 
Rintoihin hän ei mahda mitään mutta hartioiden asentoon ehkä voisi itse vaikuttaa yrittämällä korjata 
ryhtiään, vaikka se on vaikeaa. Eniten hän on hartiat kyyryssä heti kun on ilman paitaa. Häntä itseään 
ärsyttää oma käsittämätön läskirumba. Hän unelmoi pystyvänsä nukkumaan rinnat paljaina ja sitten 
aamulla mennä aamiaiselle ilman paitaa. Tämä on erittäin vaikeaa koska heti pimppi alkaa kostua. 
 
Stenigin vanhoissa videofilmauksissa pikku Jessie on aina pääroolissa ja hassuttelee. 
Eräässä filmissä 8-9vuotias Jessica leikkii tekorään kanssa. Sellaista vihreää limamaista mönjää, jota 
on lelukaupoissa. Hyvin suosittua lasten keskuudessa mutta äideille painajaismaista tököttiä koska se 
jättää vaatteisiin rasvaläiskiä. Kotifilmeissä Jessie venyttelee tekoräkää niin, että katsojaa ihan 
kuvottaa. Taustalla noin 3-4vuotias Janina leikkii Atlas viihderobotin kanssa. 
Tämä kohtaus on saanut Stenig Playssä paljon myönteistä palautetta sekä tykkäyksiä. Myös tyttöjen 
syntymäpäiväjuhlat ovat videosivuston katsotuimpia filmauksia. Synttärifilmauksissa on paljon vipinää, 
kun Stenigit serkut pääsevät vauhtiin. Erityisen villejä ovat Kjellin ja Gretan lapsukaiset, jotka kerran 
joivat kukkamaljakon tyhjäksi. 
 
Nyt kesälomamatkalla Hallonbossa, enon olohuoneessa Jessica ja Janina kilpailevat siitä, että kumpi 
filmaisi eniten. Tietenkin kameran pitää olla kytkettynä Stenig Playhin ja enon suuri kuvaruutu on 
kytkettynä Stenig Playn Live-ruutuun, jotta tytöt näkisivät filmauksensa.  
Janina suuntaa kameranlinssiä kohti isosiskoa, niin silloin tämä laittaa kätensä rintojensa eteen. 
Kuvaaja kysyi kameran takaa: "Nå, mitkä meijerit ne tuolla pullottaa?" johon Jessica: "Läskit ne siellä 
vaan pullottavat!" ja nauraa päälle. Jessicaa myös ärsyttää kuunnella omaa puhetta koska yhä hän 
änkyttää eikä sille mahda mitään. 
Janina filmaa jokaisen pikkuesineen enon hyllykössä. Olohuoneen pitkällä seinällä on seinän peittämä 
kuvaruutu, josta filmaus näkyy livenä. 
 
Ally on keittiössä juttelemassa Annkin kanssa. Anders on päiväunilla puutarha-aitassa. Sven-Emil on 
töissä. Yhä hän on leipäautonkuskina. Hänen valkoisen Daimler pakettiauton kyljessä on ruisleipien 
hologrammikuva. Kuvatekstissä lukee; Gott från landskapet! 



Pihalla on koirahäkki, jossa asustaa Lapinpystykorva Teddy. Koira muistuttaa ihan jääkarhua mutta 
onneksi se on hyvin kiltti. Joskus koira nousee takatassujen varassa Jessican jalkoja vasten niin, että 
häntä alkaa pelottaa tämä iso jääkarhumainen koira. 
 
Mike on jo muuttanut pois kotoa ja asuu avovaimonsa Mary Hällin kanssa muutaman korttelin päässä 
Ehngatanilla. Mary Häll työskentelee paikallisessa Daily Activity ryhmässä ohjaajana. 
 
Ollen muinainen ruokakauppa on yhä olemassa mutta sillä on lyhyemmät aukioloajat koventuneen 
kilpailun vuoksi. Kaupalla ei ole enää nettimyyntiäkään koska nykyisellä omistaja Stefanilla, ei ole vara 
palkata tsuppareita.  
Ollen aikaan kauppa kuului Lidl -ketjuun mutta tätä nykyään se kuuluu ICA-ketjuun, jonka paikallinen 
nimi on ICA Urval Bäcken. Urval on ICA:n vanha profiili, joka oli yleinen 2970-luvun alussa mutta viime 
aikoina profiilin on korvannut ICA Extra mutta Påsessonin kauppa yhä käyttää vanhaa profiilinimeä. 
Hän suunnittelee kaupan sulkemista lopullisesti koska lähistölle on tullut kilpailijoita, joilla on paremmat 
sijainnit. Yksi kilpailijoista on Stefan itse, sillä hänellä on Laxaren kaupunginosassa isompi 
ruokakauppa, jolla menee paremmin, kun on parempi sijainti; sisääntulotien varrella. 
Lähempänä keskustaa, Bäckenin laidalla, saman tien varrella, on piskuinen ICA Extra, jolla on eri 
omistaja. Kauppa on Majnuenvägenin ja Mackbogatanin risteyksessä, erinomainen sijainti vaikka 
vieressä on Tebgasin miehitetty huoltoasema. Toisella puolen Majnuenvägeniä, Parkbon 
kaupunginosassa, on osuuskunnallinen Coop Sale. 
Stefan Påsessonilla on suunnitelmissa Bäckenin myymälän sulkeminen ja remontoiminen asunnoksi. 
Siihen saisi hienon omakotitalon; korottaa kattoa ja tehdä yläkerta. Stefan asuu kaupparakennuksen 
takaosassa olevassa asuinhuoneistossa, samassa, jossa aikanaan asui Olle ja Boel perheineen.  
 
Julin alussa molemmat Stenigin perheet lähtevät Ukrainan matkalle. He päättivät käydä ihan Krimillä 
asti, joka kuuluu jälleen Ukrainalle. 
 
Heti Putinin jälkeen Venäjä luovutti niemimaan takaisin Ukrainalle ja pyysi anteeksi Krimin miehitystä. 
Tällä hetkellä Venäjän ja Ukrainan välit ovat neutraalin hyvät. Venäjä on solminut Euroopan 
federaation kanssa vapaakauppasopimuksen, jotta kaupankäynti olisi helpompaa. 
 
Stenigit päättivät käydä katsomassa, että onko Mustameri todella musta. Felixin ja Astridin 
omatekoinen asuntoauto on vanha nettifirman pakettiauto. Tämän vuoksi autossa on paljon 
elektroniikkaa. Felix näppäränä miehenä asensi autoon huipputeknologiaa. Katolla pyörii pieni tutka 
sekä satelliittiantenni, jotta navigaattori saisi tuoreet liikennepäivitykset sekä televisiossa näkyisi 
skandinaaviset tv-kanavat. 
Andersin ja Annkin perheellä on asuntovaunu, jonka he ostivat Felixiltä, kun matkailuauto valmistui. 
Andersilla on tätä nykyään viininpunainen Roll81 henkilöauto. Siinä on yksinkertaistettu 
automaattiohjaus. Autossa on vahva tupakanhaju, sillä Anders ja Annki tapaavat öyhyyttää 
sähkötupakkaa etupenkillä niin, että kaikki savu pukkaa takapenkille. Lapset ovat jatkuvasti pilvessä. 
Ehkä tämän vuoksi tytöt ovat savuttomia, kun automatkoilla saavat kaupanpäälle paljon ilmaista 
nikotiinia ja ninniiniä.  
 
Rolls Roycen omistukseen on päätynyt muinainen Volvo Geely. Rollsin autotehtaat sijaitsevat 
Gothenburgin Torslandassa sekä New Castlessa.  
Venäläinen Director Motors suunnittelee Rolls Roycen ostamista. Joku aika sitten Director Motors on 
ostanut amerikkalaisen General Motorsin.  
 
Volkswagenista Anders ja Annki luopuivat samana vuonna, kun nuorimmainen syntyi koska se oli 
aivan liian pieni neljälle henkilölle. Volkkarin he vaihtoivat siniseen Roll75 De Luxeen ja vuonna 2981 
tähän nykyiseen. He harkitsevat parhaillaan vaihtaa uusimpaan malliin, sillä tässä nykyisessä tahtoo 
termostaattitietokone reistailla sekä auto käyttää kalliimpaa biokaasua. 
Uusimmat Rolls mallit sekä muutkin uudet autot käyttävät uutta puhtaampaa ja halvempaa biokaasua, 
joka on verotonta, jotta ihmiset vaihtaisivat autonsa uusimpiin vähäpäästöisiin malleihin. Sähköauto 
olisi päästöttömin mutta sellaiseen ei tavallisella duunarilla ole vara, varsinkin kun asuu 
Skandinaviassa, jossa osavaltionpäättäjät ovat suuressa viisaudessaan laatineet ajoneuvoveron, 
hyvä, ettei potkulautoihin ja polkupyöriin ole veroa lätkäisty, kuten Anders tapaa monesti kiroilla.  
 
 



Stenigit menevät huippunopealla Jet Sally Katamaraanilla Ystadista Sassnitziin, josta jatkuu 
moottoritie aina Mustalle merelle asti.  
 
Katamaraanin nimestä Jessicalle muistui mieleen nelosluokan Marion katamaraanimaalaus ja sitten 
muistui mieleen ihana Nisse. Mitähän Johnsonin poika mahtaa touhuta tätä nykyään, pohtii Jessica 
samalla, kun istuu Jet Sallyn kahvilassa pikkusiskonsa vieressä.   
 
Varsovan ulkopuolella he pysähtyvät huilimaan Anna Pauza taukopaikalle.  
Keskellä taukopaikkaa on lyhyen ja lihavan tytön näköispronssipatsas. Jessica katsoo patsaan 
alapuolella olevasta pronssilaatasta lisätietoa. Siinä lukee jotain puolaksi. Hän ei osaa sanaakaan 
puolaa, niinpä patsas jäi arvoitukseksi. Myöhemmin taukopaikan informaatiopisteestä hän löytää 
ilmaisia paikallisia lukulaite-esitteitä, joissa kerrotaan tarkemmin Puolan matkailukohteista 
esperantoksi sekä englanniksi. Esitteessä ei mainita sanaakaan patsaasta. Ehkä patsas on 
taukopaikan perustaja eikä mikään sen kummempi kuuluisuus, ajattelee Jessica. Häntä huvittaa 
patsaan ilme ja ankkamainen ryhti; takapuoli hieman ylöspäin niin, että selkä on eteenpäin kaarella.  
Patsaan pronssilaatasta hän ymmärsi ainoastaan nimen Anna Waliczek, ilmeisesti patsas esittää 
jotain Annaa, pohtii Jessica. 
 
Jessica on hyvä esperantossa, sillä hän saa kerran viikossa esperanton opetusta valinnaisaineena. 
Janinakin on isosiskoa parempi tässä keinotekoisessa kielessä. Hän valitsi esperanton 
valinnaisaineeksi Jämtlandin kotikielen tilalle. Hänellä on ollut epäonnea kotikielenpedagogien kanssa, 
kun he ovat osoittautuneet konservatiivilahkosaarnaajiksi sekä kukkahattutädeiksi. Totta kai siskokset 
osaavat, jos ihan kiitettävästi englantia, kun se on koulun pääopetuskielenä.  
 
Lähellä Kiovaa vilkkaasti liikennöidyllä moottoritiellä matkailuauto sammuu. Myöhemmin selvisi, että 
biokaasuputki perhana sai biokaasun sijasta ilmaa. Onneksi takana tulevat huomasivat ajoissa 
pysähtyneen matkailuauton ajoissa.  
Felix ajaa varamoottorin voimalla tiensivuun ja sitten soittaa edellä ajavalle veljelleen, että tämä 
käännyttäisi seuraavassa liittymässä ja tulisi hinaamaan.  
Anders kääntyy liittymässä ja ajaa vastakkaista kaistaa takaisin ja sitten liittymästä takaisin etelään 
menevälle kaistalle.  
He hinaavat matkailuautoa asuntovaunun perässä lähimmälle taukopaikalle, josta he yrittävät hinata 
lähimmälle liittymälle mutta se jäi yritykseksi koska Rollsin termostaattitietokone pimahti lopullisesti ja 
moottorin lämpötila alkoi hälyttävästi nousta niin, että konepellin alta alkoi nousta savua. Annkia 
hirvitti, että milloin koko auto syttyisi palamaan.  
 
Onneksi paikalle sattui vanhan kunnon Falckin tiepalveluauto, jonka haukkamies hinasi matkailuauton 
lähimmälle ABC Traffic Stationille, jossa on hyvin varustettu autokorjaamo.  
Rolls kulki paremmin ilman rasittavaa matkailuauton hinaamista mutta silti Annkia hirvitti, jos auto 
syttyisi palamaan ja vikisi apunaisen istuimella.  
 
ABC Traffic Station on suuri liikennemyymäläketju, joka on levittäytynyt ympäri Eurooppaa. 
Heti kun haukkamies oli kuullut, että seurue tulee Skandinaviasta, niin silloin hän alkoi kehua 
skandinaavisia jääkiekkojoukkueita kuten Skandi-Jokersia, joka on AIK:n manttelinperijä. 
Skandi-Jokersilla on takanaan useita Euroopan-mestaruuksia. Joukkueen omistaa liikenainen Hanna 
Harkén. Hän suunnittelee joukkueen myymistä amerikkalaiselle Rootsin suvulle, joka on rikastunut 
bisneksillä. Hannalla on haaveena tulla television viihdeohjelman juontajaksi. 
Tukholmassa Hanna Harkén on rakennuttamassa jättimäistä Pripps Arenaa, koska Globen on jäänyt 
pieneksi pallukaksi sekä päässyt rapistumaan. 
Kristianstadissa on toinen suuri jääkiekkoareena, Tapper Rinken, jonka pääsponsorina on tietenkin 
Tapper kuorma-autotehdas.  
Kaksi muuta hyvää skandinaavista lätkäjoukkuetta ovat Helsingborg Låset sekä IFK Frölunda Indians, 
joka on säilyttänyt vanhan nimensä. Jos Skandi-Jokers ei pärjää, niin silloin IFK Indians nappaa 
mestaruuden. 
 
Oli myöhäilta, kun Falckin hinausauto hinasi matkailuauton ABC:n sorapintaiselle pysäköintipaikalle. 
Korjaamopuoli oli suljettu mutta he pääsivät jonon kärkeen koska ovat turisteja. 
Onneksi ABC:n muut tilat olivat avoinna ja Stenigit kävivät suihkussa ja söivät iltapalaa hienossa 
lounasravintolassa. Taustalla soi ukrainalainen iskelmä. 
 



Seuraavana päivänä kun matkailuauto oli tullut kuntoon, niin he päättivät lomailla Mustanmeren sijasta 
täällä Kiovan lähialueella koska Andersin auton termostaattitietokone on sökö eikä kestäisi 
Mustanmeren lämmintä ilmastoa. Tämä on varma merkki lopullisesta ilmastonmuutoksesta.  
ABC:n korjaamolla ei osattu ja uskallettu korjata termostaattitietokonetta koska siinä on Rolls Roycen 
patentteja eikä korjaamolla ole valtuuksia mennä avaamaan Rollsin sinetöityjä elektroniikkakoteloita. 
 
Mustanmeren sijasta he päättivät mennä Camping Tšernobyliin, joka löytyi navigaattorin avulla.  
Täällä sijaitsi aikoinaan muinainen ydinvoimala. Autojen geigermittareiden mukaan säteilyä ei juuri 
esiinny. Säteilyä saattaa esiintyä muistoksi jätetyissä raunioiden kätköissä mutta sinne on ankarasti 
pääsy kielletty, etteivät kävijät levittäisi säteilyä ympäriinsä ja ylikuormittaisi sairaanhoitoa. 
 
Camping Tšernobyl on viisitähtinen täyden palvelun luksusleirintäalue, jonka läpi virtaa kylmävetinen 
keinotekoinen puro. Vanha ydinreaktori on laitettu viilentämään puron vettä niin, että ihmiset voivat 
vilvoitella jalkojaan. Purossa ei ole kaloja ja se ilahduttaa kalakauhuista Jessicaa.  
Puron vesi kiertää leirintäalueen ympäri niin, että jokainen leiripaikka on puron varrella.  
Leirintäalueen vieressä on Olympiastadion, jossa oli muutama vuosikymmen sitten kesäolympialaiset. 
Olympiakisojen avajaisissa vitsailtiin, että douppaajat laitetaan ydinvoimalaraunioiden sisälle.  
 
Stenigit olivat Tšernobylin leirintäalueella muutaman päivän, kun pitempään saldo ei olisi riittänyt.  
Kotiin he ajoivat melkein samaa reittiä. Viimeisen yön he olivat Itämeren rannalla Sassnitzin 
ulkopuolella. Seuraavana päivänä huippunopea Jet Sally kiidätti heidät takaisin Skandinaviaan. 
 
Katamaraanin informaatiosta Jessica löysi ilmaisia Brand Linen lukulaite-esitteitä, joista hän luki, että 
muutaman vuoden kuluttua Jet Sallyn korvaa kaksi rakenteilla olevaa jättikatamaraania, joilla ei vielä 
ole nimeä. Tulevissa katamaraaneissa tulee olemaan toriaukio ponttonien välissä.  
 
Keväällä, vähän ennen koulujen päättäjäisiä, Jessica ihastui Moses Lindhiin koska tämä on 
kokonaisen vuoden flirttaillut ja heilutellut kondomeja hänen edessänsä, jotta tämä jättäisi Matsin 
rauhaan. Jessica ei tiedä, että flirttailu oli vain teeskentelyä. Moses ei ole tullut ajatelleeksi sitä vaaraa, 
että tämä hassu blondityttö saattaisi retkahtaa häneen. Lopullinen rakastuminen tapahtui kevään 
viimeisellä veistotunnilla, jolloin oppilaat kävivät Såtenäsin lentokentällä katsomassa veistopedagogi 
Kajsa Löövin piensuihkaria. He eivät lentäneet, koska silloin olisi aina onnettomuusriski, vaikka Kajsan 
minisuihkari on erittäin turvallinen ja täysautomaattinen mutta silti hän ei uskaltanut ottaa riskiä, että 
tapahtuisi jotain. Oppilasvakuutukset eivät kata lento-onnettomuuksia. Toiseksi suihkariin mahtuu 
kerralla ainoastaan kaksi henkilöä; pilotti ja apupilotti. 
Lentämisen sijasta oppilaat kapusivat lentoklubirakennuksen yläterassille, jossa pedagogi tarjosi 
hyvänmakuista melonilimsaa. Terassilta on upeat näkymät Vänern-järvelle. Toisella puolella on 
Landvetterin lentokentälle menevä junaratasilta, joka menee Tvåstadin itärajaa myötäillen Grefnäsin ja 
Alingsåsin itäpuolelta Landvetterin lentokentälle. Jotkut junavuorot pysähtyvät Alingsåsin 
matkakeskuksella. Såtenäsin länsipuolella on Vänersnäsin niemeke. Lounaassa kohoaa valtava 
Hunneberg. 
 
Samalla kun oppilaat joivat limsaa ja söivät makoisia Åsakan pikkuleipiä, niin he katsoivat vähän väliä 
saapuvia ja nousevia lentokoneita sekä luotijunia. Jessicaa huvittaa junakuulutus; Landvetter tåget 
inkommer spår ett... koska sanasta inkommer hänelle muistuu mieleen ikivanha pornolaulu Inkommer 
far. Nyt kouluajalla hän ei uskalla mainita assosiaatiotaan, ettei Kajsa vetäisisi hernettä nenään, sillä 
spesiaalikoulun pedagogit voivat olla melkoisia ihilistejä, ajatteli Jessica. 
 
Lentokentälle mennessä ja sieltä tullessa Jessica istui, kuinkas ollakaan, Matsin vieressä Kajsan Rolls 
farmariauton takapenkillä. Farmaritilassa istui Moses, joka koko ajan flirttaili Jessicalle heti kun tämä 
käänsi päänsä taaksepäin katsomaan tätä ruskeasiilitukkaista luisevaa jätkää. Moses asetti huulensa 
pusuasentoon ja napsutteli. Jessie alkoi pikkuhiljaa ihastua Lindhiin ja huomio alkoi poistua pojan 
kesakoista sekä jatkuvasta naamanharomisesta. Aikaisemmin häntä on kiusannut jätkän teerenpilkut. 
 
Päättäjäispäivänä kun Jessica ja Moses olivat odottamassa sisälle pääsyä luokkahuoneen oven 
ulkopuolella, niin silloin Moses solmi ilmapumpattujen tennareidensa kaasuremmejä. Hän loi katseen 
Jessicaan ja kysyi: "Nå, etkö moikkaa?" Jessie meni hämilleen ja alkoi änkyttää: "Juu, kyllähän minä 
tervehdin, Moi, Moi!" Häntä hävetti tämä epäonnistunut tervehtiminen ja pelkäsi jos nussimiset olisi 
nussittu. Kerta kaikkiaan hän ei ihastukseltaan saanut sanotuksi tervehdyssanoja ennen kuin Moses 
oli siitä huomauttanut. 



Moses antoi Jessicalle pienen kutsukortin hänen konfirmaatiojuhlaansa, joka oli Julin lopulla Skagan 
kirkossa, Länsi-Götanmaan itäpuolella. Lisäksi Moses antoi hänelle muistio-USB-kalikan, johon tämä 
oli puhunut pienen viestin; Olet tervetullut minun konfirmaatiojuhlaani Skagan sauvakirkkoon. Olisi 
kiva, jos sinä olisit siellä, terveisin Moses Lindh. Jessica laittoi muistiokalikan matkapuhelimensa USB-
porttiin ja laittoi äänitoiminnon päälle. Moses punastui, kun kuuli oman kilkattavan puheäänensä ja 
koko ajan haroi kasvojaan sekä rummutti sormillaan nenäänsä, hyvä kun veri ei tirskahtanut. 
Muutamaa viikkoa aiemmin Moses oli antanut puolivirallisen rakkausviestinkalikan, eräänlainen 
elektroninen rakkauskirje, jonka hän oli tallentanut samanlaiseen muistio-USB-kalikkaan. Siinä hän 
kehui Jessicaa erittäin seksikkääksi seksipommiksi. Vielä silloin viesti ei tehonnut Jessicaan koska 
vielä silloin hänellä oli vahvoja tunteita Matsia kohtaan niin, että hän erehdyksissä heitti sen 
elektroniikkakierrätyspömpeliin. Hänen sydämeensä mahtuu kerralla ainoastaan yksi rakastuminen. 
Hän ei osaa aavistaakaan millainen lemmensirkus odottaa hamassa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä 
Jessica Stenig on rakkaudennoviisi. Jälkikäteen Jessica on katunut, kun heitti pois rakkauskirjekalikan. 
 
Päättäjäispäivänä hän otti ilosuin vastaan tämän uuden muistiokalikan, jossa Moses kutsuu 
rippijuhlaansa. Jessicalla ei ole mahdollisuutta mennä uuden idolinsa konfirmaatiojuhlaan koska hän 
ei ole tottunut yksin matkustamaan pitempiä matkoja, vaikka tätä nykyään olisi niin vaivaton matkustaa 
pikajunilla tai busseilla. Aivan varmasti isä ja äiti olisivat kyydinneet hänet Skagan kirkolle, jonne 
pääsee kätevästi ajamalla valtatie neljäkymmentäneljää itään. 
Jessicalla ei ole tapana läpättää kotona koulukavereista eikä koulussa kotiasioista. Annki ja Anders 
pelkäävät turhaan, että vanhin tytär läpättäisi kotirintamalta kaikenlaista niin, että pedagogit saattavat 
juoruta ympäri kylää, että mitä Stenigit tekevät ja sanovat. Onneksi Jessica ei läpätä kotiasioista.  
Koulukavereiden ja pedagogien nimiä Jessie ei jostain syystä kykene lausumaan kotona vanhemmille. 
Kaikkein vähiten miespuolisten luokkakavereiden nimiä. Myös miespuolisten serkkujen nimiä hän 
ujostelee.   
 
Tvåstadissa on lyhyt kadunpätkä nimeltä Matsgatan, joka on Källstorpin kaupunginosassa. Siellä on 
kauan sitten ollut vanhusten palvelutalo, jonka vahtimestarina työskenteli muuan Mats niminen ukkeli.  
 
Keväällä Moses toi Jessicalle kotiin tekstiilikäsitöissä tehdyn alumiinipuseron koska sinä päivänä 
Jessica oli ollut nuhankourissa. Tavalliseen tapaan Annki avasi oven ja haki tyttärensä ovelle, kun 
kirppumaisen laiha poika kysyi vanhinta tytärtä. 
Jessica punastui, kun näki luokkakaverinsa kangaskassikädessään, jonka tämä ojensi Jessicalle ja 
sanoi, että pedagogi käski tuoda tämän hänelle kotiin. Jessie kiitti ja laittoi ulko-oven kiinni. 
Silmälasirumban takia häntä ujostutti. Hän ei ole tottunut katsoa koulukavereitaan ilman rillejä sekä 
rillit päässä sukulaisia. Tämä kehitys on hänelle erittäin haitallista, sillä hänelle on jo muodostunut 
eräänlainen tunnevamma, josta on ollut hyötyä vain Johanne Haraldsenin tapauksen jälkeen. 
Tunnevamman ansiosta viuhahduksen ilmianto ei aiheuta katumista.  
Jessica ei myöskään osaa olla luonnollinen kavereiden kanssa ja helposti alkaa pelleillä. Hänen olisi 
niin helppo saada kavereita, kunhan vaan jättäisi lapsellisuudet pois, niin jopas munaa olisi tarjolla.  
 
Syksyllä Jessica aloitti viimeisen kymmenennen luokan ja vuoden kuluttua lukiospesiaalikoulussa. 
Tällä hetkellä Tvåstadissa on kaksi lukiovaihtoehtoa toimintarajoitteisille; Hullsjögymnasium ja 
Björndalsgymnasium. Jos ei halua olla kummassakaan, niin silloin voi opiskella Varan 
kansankorkeakoulussa. Toimintarajoitteisten opiskelukuivuuteen on tulossa parannus, sillä 
koulutusyhtiö Suner käy neuvotteluja Tvåstadin kaupungin kanssa hoivahallinnon yksityistämisestä, 
jolloin tulisi enemmän vaihtoehtoja toimintarajoitteisille. 
 
Nyt syksyllä Jessie huomasi kauhukseen, että Moses on muuttunut jätkä; tämä ei enää siedä hänen 
läsnäoloansa ja siirtyi spesiaalikoulun rinnakkaisluokalle. Moseksen ja Matsin lisäksi rinnakkaisluokalle 
siirtyi muutkin tutut luokkakaverit. Jessica viis veisaa muista luokkakavereista koska hän on syvästi 
rakastunut Mosekseen ja Matsiin, juuri nyt tässä järjestyksessä. Muita luokkakavereita Jessica kutsuu 
itse mielessään kummallisiksi tyypeiksi. Tietenkään hän ei tätä sano ääneen tai muuten pedagogit 
passittaisivat hänet psykiatrien sekä muiden kukkahattutätien ja silinterisetien saarnattavaksi. 
Todennäköisesti Moses ja Mats ovat vanhempiensa avulla inisseet pedagogeille, että he pääsisivät 
rinnakkaisluokalle, ettei tarvitsisi olla sen hullunblondin tuijotuksenkohteena. 
Jessica käy yhä Ingemar Beckmanin luokalla. Hänellä ei ole mitään Beckmania vastaan mutta kun 
kaksi idolia aloitti rinnakkaisluokalla, niin se pistää hänen mielensä matalaksi. Rinnakkaisluokan 
pedagogi on harmaatukkainen Ulla Hansson, joka asuu Kobergin perukoilla. Jessicaa joskus huvittaa 
Ullan harmaatukka koska se muistuttaa kärähtäneeltä.  



Voi olla asia niinkin, että Ullan tukka on kärähtänyt, sillä talvella hänen kotonansa pontikkapannu oli 
sytyttänyt rajun tulipalon. Pontikkapannun ylikuumenemisen syynä oli stressi, sillä koko talven Mats ja 
Moses ovat inisseet, että pedagogien pitäisi tehdä jotain sille tuijottavalle blondille. Pedagogit eivät 
osanneet tehdä asialle mitään koska he ovat konfliktinarkoja. He vain vitsailivat, että blondi lienee 
rakastunut ja kehottivat poikia antamaan kunnon pusun. Tämä vastaus ei tuntunut Moseksesta ja 
Matsista yhtään hauskalta. 
 
Nyt uuden lukuvuoden alkaessa Ingemar ja Ulla päättivät laittaa pojat sekä muut Ingemarin entiset 
oppilaat Ullan luokalle Jessicaa lukuun ottamatta. Olisi ollut tarkoitus, että myös Jessica aloittaisi Ullan 
luokalla mutta sitä pedagogit eivät tehneet koska muuten Lindhin ja Peterssonin vanhemmat 
saattaisivat nousta takajaloilleen. 
Ingemar lohdutti järkyttynyttä Jessicaa, että tämä on niin ahkera ja lahjakas tyttö, että hän haluaa pitää 
hänet omalla luokalla ja välitunneilla hän näkee poikia. 
Jessicalla tekee pahaa se, kun kesänaikana Moses on muuttunut täysin eikä enää siedä edes 
vilkaisua. Heti Moseksen käsi menee nyrkkiin ja alkaa hokea, että nyt ollaan niin tasa-arvoisia, että 
tytötkin saavat turpiin. Jessie on itse mielessään pohtinut, että ehkä Moses otti nokkiinsa, kun hän ei 
tullut rippijuhlaan. Hän ei ole mitenkään luvannut tulla vaan sanoi päättäjäispäivänä, että ehkä tulee, 
jos pääsee. Ehkä rippikortin vastaanotto oli Mosekselle sama kuin lupaus. 
 
Jessican luokalla aloitti monta uutta oppilasta, jotka käyvät seitsemännellä luokalla. Enemmistö on 
tyttöjä. Luokan ainoat pojat ovat Jessican mielestä kummallisia tyyppejä, sellaisia spesiaalikoulun 
vakionaamoja. Jessicasta on tullut jälleen pedagogin lellikki koska hän on hyvin humoristinen, ehkä 
liikaakin. Pedagogeista on hyvin suloista, kun Jessica on ihastunut Mosekseen ja Matsiin mutta pojista 
suloisuus on kaukana.  
Joskus Ulla tapaa rallatella Fredrik Tjärmarkerin Mynte og William teinirallatusta. Tämä kuulostaa 
Moseksen korvissa vittuilulta, muttei uskalla nousta pedagogia vastaan, ettei saisi huonoa todistusta. 
 
Moni muukin tapaa kiusalla rallatella kyseistä teini-iskelmää rakastavaisille. 
Jessica muistaa Pollyn rallatelleen samaa laulua, kun hän paljasti äidille olevansa raskaana. 
Laulu kiihottaa Jessicaa koska ajatukset menevät Fredrik-serkkuun, johon hän on kovasti kiintynyt. 
Myös laulaja Fredrik Tjärmarker on liian komea jätkä. Jessica kiihottuu myös Karin Kuvan 
rakkauslaulusta Lille-Nisse, jota hän ei mielellään kuuntele, kun ollaan menossa Falkenbergiin. Mynte 
og Williamia hän välttää, kun ollaan menossa Hallonbohun. 
 
Syksyllä 2988 Jessica tuli ajokortti-ikään. Syntymäpäivälahjaksi hän sai lukulaitteen, jossa 
selkokielellä opetetaan liikennesääntöjä sekä teoriakokeen kysymyksiä vastauksineen. 
Viikonloppuisin hän harjoittelee autolla ajamista äidin kanssa VGM:n suurella pysäköintialueella. 
Peruuttaminen pysäköintiruutuun aiheutti jonkin verran vaikeuksia mutta sekin alkoi käynnistää 
sitkeiden harjoittelujen jälkeen. Kun ajo alkoi luonnistaa, niin silloin siirryttiin tien päälle. Joskus ajo on 
hieman mutkittelevaa, onneksi sentään onnistuu pysyä omalla kaistalla. 
Hän on alkanut unelmoida, että sitten kun saa ajokortin, niin silloin menisi Kristianstadiin lempimään 
Nissen kanssa. Hän on unelmoinut, että Johnson asuisi hienossa omakotitalossa ja olisi sinkku. Hän 
pelkää pahinta, ettei Johnson pitkään sinkkuna säilyisi.  
Harmi vaan, kun hän ei uskalla chattailla Nisse Vässaren kanssa. Syynä on Polly, jonka reaktiota ei 
voi tietää. Ihan hyvin asia voisi olla toisinpäinkin ja Polly hyväksyisi Jessican miniäksi. Sitä ei voi 
tietää, kun ei pysty lukemaan toisten ajatuksia. Jessica on hiffannut, että myös Johnsonin äiti on 
samanniminen eli ehkä kaikkien Nissejen äidit ovat Polleja, kuten Jessica tapaa pohtia.  
 
Syksyllä Anders ja Annki vaihtoivat auton uusimpaan Rolls Royce vuosimalliin Roll88, joka käyttää 
uudenlaista puhtaampaa ja hajuttomampaa polttoainetta; biokaasu Superia. Se on myös halvempaa 
koska se on verotonta, jotta ihmiset vaihtaisivat autonsa Biogas Super autoihin. 
Toistaiseksi Pohjois-Skandinaviassa harvalla huoltoasemalla on Biogas Super polttoainetta. Onneksi 
Hallonbossa sitä on muutamalla huoltoasemalla. Länsi-Götanmaalla Biogas Superia saa kaikkialta. 
 
Talvella 2988 Felix ja Astrid aloittivat omakotitalon rakentamisen Kobergin uudelle omakotialueelle. 
Heidän tuleva kotikatunsa on Callevägen. 
Kadun nimi tulee liikemies, Calle Carolsonista, joka vaikutti 2700-luvulla. Hänen muistoksensa on 
nimetty brysseliläinen yliopistollinen keskussairaala, Calle Institute, jossa Jessican aivofilmi on ollut 
analysoitavana. Liikemies Callea on verrattu liikemies Simon Frangéniin, joka syntyi vuonna 2867 
Askimissa ja kuoli 2951 Lausannessa.  



Frangénia pidetään Callea kovempana liikemiehenä koska hän onnistui lopettaa matalasuhdanteen 
perustamalla useita yrityksiä, kun taas Calle omisti tutkimus- ja sairaanhoitoalan yrityksiä. Simon 
Frangénilla on myös kriitikkonsa koska häntä epäillään rahoittaneen terraristeja, jotka räjäyttivät 
Hallonbon juhlapalatsin. 
 
Felix säilyttää pienkerrostalonsa koska on liikemies, melkein yhtä sisukas kuin legendaarinen Calle 
Karolson, ehkä myös hänen kuolemansa jälkeen nimettäisiin joku katu hänen muistollensa, kuten Felix 
tapaa vitsailla.  
 
Felix ja Olle olettavat, että Calle Carolson polveutuisi jotain kautta Stenigin sukuun mutta tästä ei ole 
täyttä varmuutta. Monesti Astrid on vitsaillut, että kuka ties joskus tulisi miljoonaperintö. 
Calle Karolsonin erityisavustajana oli muuan John Ludvig Ranegren, jolle kuuluu myös kunnia mutta 
turhan usein hänet unohdetaan. John Ludvig Ranegrenilla on juuret Tvåstadissa ja polveutuu 
Albinssonin suvusta. Stenigit eivät edes tunne Albinssonin perhettä, jotka alkavat rakennuttaa kohta 
puoliin omakotitaloa Kjellin ja Gretan lähistölle. 
 
Kevättalvella Jessica osti oman multimediakameran. Hänellä on paljon ideoita kehittää Stenig Playtä 
ja tuottaa lisää materiaalia, jotta tulevaisuudessa olisi mukava verestää vanhoja muistoja. Hän on 
saanut vanhemmiltaan täydet valtuudet tuottaa sisältöä suvun suoratoistopalveluun mutta vain sillä 
ehdolla, ettei sinne laittaisi mitä tahansa lapsellisuuksia. Stenig Playstä on linkit Facebookiin.  
 
Syksyllä 2987 Jessica täytti kahdeksantoista vuotta, jolloin sai luvan liittyä Naamakirjaan. Totta kai hän 
rekisteröi äidin kanssa oman Facebook-tilin ja linkitti sen Stenig Playhin. 
Jessica alkoi saada rahaa Insurance Cashistä, joka on Kansaneläkelaitoksen manttelinperijä ja toimii 
koko liittovaltion alueella. kyseessä on työkyvyttömyyseläke koska hän opiskelee spesiaalikoulussa ja 
syksyllä aloittaa lukiospesiaalikoulussa.  
Hän on juuri hoksannut, että Kristianstadissa kolmannella luokalla pedagogi Bertil Järnberg teki 
karhunpalveluksen eikä opettanut kertotaulua niin, että hän kadotti kiinnostuksen matematiikkaan. 
Oikeastaan vieläkään ei olisi myöhäistä opetella kertotaulua mutta kun ei ole kiinnostusta niin minkä 
teet. Jessica ei haluaisi olla spesiaalikoulun vakioklientti mutta muutakaan vaihtoehtoa ei ole sillä 
normaalirajoitteisten yläasteelle siirtyminen olisi liian korkea kynnys eli vahinko on jo tapahtunut. 
 
Hän on huomannut, että joillakin Hullsjöskolanin yläasteluokilla käy toimintarajoitteisten näköisiä 
henkilöitä, tai ainakin niin hän arvelee pärstäkertoimista. Erityisesti hän on pannut merkille yläasteen 
käytävillä maleksien kulkevasta laihan pitkäkasvuisen naamavikaisen jätkän, jonka nimen hän on 
nähnyt kuvastolukulaitteesta. Jätkä on joku Elgar-Maxim Elftonsson. Jessica on monesti ajatellut, että 
jopas jätkää on nimellä paiskattu. Elgar-Maxim tapaa maleksia koulunkäytäviä pitkin pidellen 
kainaloissaan lukulaitteita sekä elektronisia muistioita.  
Jessicasta Elgar-Maxim on maksimaalisen kummallinen tyyppi, ainakin pärstäkertoimen perusteella. 
Hän eikä moni muukaan tiedä, että Elgar-Maximia vaivaa paha vitutus yhteiskuntaa kohtaan koska 
tätä jatkuvasti pidetään vähäpätöisenä paskana. Vaikuttaa siltä, että myös pedagogit ovat tehneet 
hänestä samanlaisen johtopäätöksen pärstäkertoimen perusteella kuin Jessica. 
 
Jessica filmasi kummisedän talon rakennusvaiheita ja kokosi filmaukset Stenig Play sivustolle, jotta 
kummiperhe voisi seurata talon valmistumista. Totta kai Felix ja Astrid ilahtuivat, kun kummityttö otti 
tehtäväkseen dokumentoida talonrakentamisen jälkipolville. Myös Miro filmasi talonrakennusvaiheita ja 
luonnollisesti enemmän kuin serkkutyttö koska onhan talo hänen tuleva kotinsa. 
Myös Miro mieluummin on kuvaajana kuin kuvattavana. Monesti Astrid on itse mielessään pohtinut, 
jos naittaisi nuorimmaisen kummitytölle, sillä heistä saattaisi tulla hieno pari. 
 
Jessica on saanut Stenig Playhin oman nettinurkkauksen, jonka hän nimesi JS Direktiksi, jonne hän 
kokosi sisäsiistejä kertomuksia sekä parhaimpia videolinkkejä.  
Kertomukset hän on naputellut näppäimistöllä, kun ei ole saneluohjelmaa. Sellaiset maksaisi maltaita.   
Osa kertomuksista on vanhempien pyynnöstä rajattu vain perheen sisäiseen intranetiin. 
Joitakin kertomuksia hän on salaa vanhemmiltaan laittanut julkisesti luettavaksi niin, ettei 
perheenjäsenet niitä näkisi. Hän on oppinut kotisivun salaustekniikan, että kuinka tehdään ikioma 
pimeänetti. Jessican Darknetiin pääsee kaikki muut paitsi sukulaiset. Hän ei halua, että esimerkiksi 
kummitädit Astrid ja Ally sekä Greta ja Monique-Karin näkisivät kertomukset koska silloin olisi vaarana, 
että he läpättäisivät äidille tyttären sepityksistä. 



Myöhemmin hän onnistui salata kertomussivustonsa niin, että ainoastaan serkut pääsevät sinne 
lueskelemaan, jos vain tietävät kertomussivuston olemassaolon.  
Sama juttu myös Facebookissa, jossa hän on ennakkoon asentanut kommenttien näkyvyyden 
sukulaislista ykköselle, johon hän on koonnut kaikki serkut. Sukulaislista kakkoselle hän laittoi 
vanhemmat sekä suvun vanhukset kuten kummit ja mummit.   
Hän kirjoittaa myös blogia, jossa kertoo kuulumisia poikarintamalla ja tämän vuoksi blogi kuuluu hänen 
salaiseen Darknetiin mutta sinne pääsee ainoastaan suvun ulkopuoliset sekä miespuoliset serkut. 
Jessica on ottanut selville sukulaisten IP-osoitteet. Serkkupoikien kohdalla tuottaa vaikeuksia koska 
suurin osa heistä asuu vielä lapsuuskodissa eli heidän vanhempansa voivat päästä jälkikasvujensa 
sivuille koska heillähän on sama IP-osoite. Onneksi sentään salaamisen mahdollistaa 
henkilötunnusten esto, sillä tätä nykyään nettiin kirjautuessa joutuu naputtelemaan henkilötunnuksen 
tai BankID tunnuksen.  
 
Andersilla oli Kristianstadissa kaksi henkilötunnusta salarakkaan vuoksi mutta nyt hän on sen 
unohtanut. Hyvä niin, sillä Yonna Gahn on kansainvälisesti etsintäkuuluttanut Andrew Stonehillin. 
Äijää on mahdoton löytää, kun ei ole vihjeen vihjettä. 
 
Jessican pisin kertomus kertoo Gumma Gummessonista, joka käy maatalouskurssilla, jossa ihastuu 
kahteen ukkoon. Hän itse on Gumman roolissa ja kaksi ukkoa on tietenkin Mats ja Moses mutta 
kertomuksessa he ovat muodossa Gubbe ja Mobbe. 
 
Keväällä Jessica on ensimmäistä kertaa työharjoittelussa. Rinnakkaisluokan pedagogi Ulla Hansson, 
joka toimii myös ammatinvalinnanpedagogina, järjesti Jessicalle työharjoittelupaikan kahdesta syystä; 
Moses ja Mats saisivat opiskelurauhan. Välitunneilla pojat eivät saa hetkeäkään olla rauhassa 
läpitunkevilta katseilta. Toinen syy työharjoitteluun on tietenkin se, kun syksyllä Jessica aloittaa 
lukiossa. 
 
Työharjoittelupaikka on Hullsjö Coop Sale. Vieressä on kilpaileva hieman isompi, ICA Market Trollet. 
Jessican pitää enimmäkseen järjestellä hyllyjä ja tuoda tavaraa myymälän puolelle.  
Eräänä päivänä hänen piti laittaa silakoita muovikelmuun mutta se inhotti kalakauhun takia. Hän pyysi 
apua kalaongelmaan lihamestari Yonna Lambergilta. Totta kai Yonna auttoi työharjoittelijaa, jotta tämä 
oppisi paketoimaan silakoita. Yonnalla on valtava vatsa sekä suuret rinnat, jotka hytkyivät samalla kun 
alkoi laittaa silakoita kelmuun ja välillä vilkuili kaunista Jessicaa. Jessicaa hieman kiihotti Yonnan 
suloinen ulkonäkö mutta päätti pitää tunteensa salassa.  
 
Eräänä päivänä, kun Boel tuli kauppaan katsomaan kuinka lapsenlapsen työskentely sujuu, niin silloin 
Jessie hätkähti, kun näki silmälasien läpi mummin tulevan ulko-ovesta sisään. Hän siirtyi hyllyn taakse 
mutta mummi oli jo huomannut hänet ja tuli perässä: "Höh, miten menee kaupat?" Jessica vastasi 
ujosti hyllyn takaa: "Juu, ihan hyvin!" ja sitten kiirehti takahuoneeseen. Syynä tälle järjettömälle 
ujostelemiselle on tietenkin silmälasirumba. Tämän vuoksi hänelle sopisi joku konttorityö koska 
konttoreihin sukulaisilla ei ole pääsyä. Juuri rillien takia hän ei halua VGM:lle, vaikka siellä olisi hyvät 
palkat. Silloin tällöin äiti on vitsaillut, että hän voisi katsella töitä VGM:n rengasmontusta. 
Myöhemmin samana päivänä Boel kertoi Annkille, että tyttö oli hassu ja pujahti hyllyn taakse piiloon. 
Kun Jessica oli tullut kotiin, niin äiti piti pienen puhuttelun, että on lapsellista juosta omaa mummia 
karkuun ja sanoi, että varmasti mummi tuli surulliseksi. Jessicaa alkoi hävettää ja säälittää mummi 
rukka. Myöhemmin illalla hän meni mummolaan pyytämään anteeksi. Totta kai hän sai anteeksi sillä 
mummo ja ukki pitävät kovasti hänestä, kun tämä on hyvin älykäs paitsi silloin kun on rillit päässä 
sukulaisten edessä. Jessica sanoi ukille ja mummille, että he ovat tervetulleita Coop Saleen ostoksille. 
Hän kertoi, että seuraavana päivänä Festmocka kahvi on erikoistarjouksessa. Boelin suosikki 
kahvimerkki on juuri Festmocka. Kun on vieraita, niin hän tarjoaa joko Gevaliaa tai Guld Chatrinaa, 
ellei Festmockaa sattuisi olemaan ruokavarastossa.  
 
Olle kehui pojantytärtä, että tästä tulee vielä kivenkova liikenainen, ehkä kovempi kuin mitä hän itse on 
ollut. Ollekin on tehnyt vaikka mitä typerää nuorena miehenä eli kyllä hän voi hyväksyä Jessican 
lapsellisuudet. Viimeksi rippijuhlassa hän kaiveli korvaansa USB-tikulla.  
 
Työharjoittelussa Jessica on hyvin ahkera. Kun edellinen työtehtävä tulee valmiiksi, niin silloin hän 
kysyy lisää hommia pomoltaan Åsa Högstalta. Totta kai on hyvä kysyä lisää työtehtäviä mutta toisaalta 
se todistaa puutteellista oma-aloitteisuutta. Jessica voisi ihan hyvin työtehtävien lomassa järjestellä 
myymälän hyllyjä ja siivota varastoa. 



Työharjoittelu kesti kaksi viikkoa ja sitten oli aika palata takaisin koulunpenkille. Läksiäislahjaksi hän 
sai suuren suklaarasian, jonka on valmistanut skandinaavinen makeisjätti Farsan.  
 
Main lopulla Hullsjöskolanin molemmat spesiaaliluokat tekivät opintomatkan Bohuslänin museoon, 
joka on kaikki nämä vuodet ollut Uddevallassa. Museossa he katselivat interaktiivisia tauluja sekä 
vanhojen talojen julkisivuja, jotka oli laitettu näytille museon ylätasanteelle. 
 
Jessica katsoo suurta kultakehyksistä interaktiivista taulua, jossa kastanjanruskeatukkainen lihava 
nainen keimailevasti räpyttelee silmiään puoliksi kaljuuntuneen miehen edessä. Naisen ulkonäkö 
muistuttaa melkoisesti puolalaisella taukopaikalla ollutta patsasta.  
Jessica kokeilee sormenpäällään taulun näyttöruutua, että tuntuuko kuva kiimaiselta. Samassa hälytin 
pärähtää ulvomaan. Sydän hyppää kurkussa asti ja kaikessa hiljaisuudessa hän hipsii viereiseen 
saliin, jossa on pöytä, jonka päällä langattomia kuulokkeita, joilla voi kuunnella vanhoja skandinaavisia 
murteita ja kieliä. Hän laittaa kuulokkeen korvilleen, jotta hälyttimen ääni peittyisi. Kuulokkeissa vanha 
mies lukee unettavalla narisevalla äänellä jotain kertomusta ja välillä nauraa röhkii. Jessicaakin alkaa 
naurattaa papparaisen käkätys ja röhkintä.  
 
Jonkin ajan kuluttua kuunteluhuoneen oviaukolta kurkistaa kaksi vartijaa. Heistä toinen kysyy 
Jessicalta: ”Tiedätkö mikä laukaisi hälyttimen?” Jessie poistaa päästään kuulokkeet ja vastaa lievästi 
änkyttäen: "Nänänä, en nähnyt!". Vartija nyökkää ja menee viereiseen saliin sammuttamaan 
hälyttimen. Jessican polvet tutisevat ja selkäpiissä kulkee vilun väre. Mitä jos olisin paljastunut taulun 
sormeilusta ja sitten joutuisin kuulusteluun. Aivan varmasti Moses ulvoisi riemusta ja toivoisi pitkää 
linnareissua. Silloin menisi viimeisetkin toiveet saada munaa, ajattelee Jessica. Muutenkin munan 
saanti on niin tai näin, kuten hän ajattelee samalla kun laittoi kuulokkeet takaisin korvilleen.  
Polvet tutisivat niin paljon, ettei voinut keskittyä murteiden kuunteluun. Hän laittaa kuulokkeet takaisin 
pöydällä olevaan pidikkeeseen. Onneksi Moses ja Mats eivät nähneet taulun sormeilua, ajattelee 
Jessica. Jätkät ovat museon alakerran aulakahvilassa pedagogin seurassa, kun eivät voi katsella 
tauluja sekä muuta rekvisiittaa samaan aikaan sen tuijottavan blondin kanssa. 
 
Heti kun vartijat olivat poistuneet museon julkisista tiloista, niin silloin Jessica meni takaisin taulusaliin 
katsomaan tarkemmin hälytintä. Aivan taulun pinnan tuntumassa näkyy valokenno. Jos joku kohde 
katkaisee valokennon, niin silloin hälytin alkaa ulvoa, ajattelee hän. Lattialla on hopeanvärinen 
metallinen laukku, jossa lukee Alarm Service. Taulu on kahden suuren ikkunaruudun välissä. 
Ikkunasta näkyy Uddevallan läpivirtaava Bäve joki. 
Jessica huomasi interaktiivisessa taulussa kastanjanruskeatukkaisen tytön takana punavalkoisen lipun 
liehuvan villisti. Kun pitempään katsoi taulua, niin silloin kastanjanruskeatukkainen tyttö lähti 
ankkamaisesti vaappuen kohti ikivanhaa sinistä bussia. Puoliksi kaljuuntunut mies jäi katsomaan 
sepalus auki tytön suuntaan. Jessicaa huvitti interaktiivisessa taulussa oleva tohina. Hän sai taulusta 
paljon ideoita kertomuksiinsa.  
 
Museovierailun jälkeen he menivät syömään tavaratalo Coop Sokoksen lounasravintolaan, joka 
sijaitsee lasitetun kävelykadun päädyssä, vastapäätä Kampenhofia, jossa on yhä bussipysäkkejä.  
Coop Sokoksen vieressä on piskuinen Murphy's Pub. Tietenkään pedagogit eivät vieneet oppilaitaan 
syntiseen krouviin koska kyseessä on opettavainen opintoretki. 
 
Ravintolassa Moses valitsi lounaaksi grillimakkaran lohkoperunoiden kera. Tietenkin Jessica teki 
samoin, jotta näyttäisi, että hänellä olisi samanlainen maku. Heti kun Moses oli huomannut, että nyt se 
blondi alkoi matkia, niin silloin hän totesi Matsille, että olisi sittenkin pitänyt tilata friteerattuja etanoita. 
 
Jessica asettuu syömään näköetäisyydelle poikiin. Hän ihailee Moseksen pystyyn kammattua ruskeaa 
siilikampausta sekä tämän siroa kehonrakennetta. Moseksen suu on kuin lyhyt viiva, joka välillä 
aukeaa läppämäisesti. Heti kun hän huomaa blondin tuijotukset, niin silloin huulet kuminauhamaisesti 
jäykistyvät. 
 
Syönnin jälkeen oppilaat kiertelivät tavaratalossa. Jessica osti Skandinavia-ukraina käännöslaitteen. 
Viimekesäisen matkan jälkeen häntä on alkanut kiinnostua ukrainan kielestä. Tätä nykyään 
Ukrainassa ja Venäjällä on siirrytty latinalaisiin aakkosiin eli kielten opiskelu on huomattavasti 
helpompaa kuin aikaisemmin.  
 



Jonkin ajan kuluttua he kokoontuivat Uddevallan matkakeskukselle, jonka takana, pohjoispuolella, on 
vilkkaasti liikennöity valtatie 44, jonka takaa pilkistää punatiilinen korkea rakennus, Uddevallan entinen 
sairaala. Uusi sairaala on Torpin kauppakeskuksella.  
 
Junaa odotellessa Jessica päätti piipahtaa viereisessä R automaattikioskissa katsomassa, jos löytäisi 
jotain matkamuistoksi. Hän osti interaktiivisen maisemakortin, jossa on pelastusrenkaan kuva, jonka 
keskellä on videokuvia Uddevallasta. 
 
Pian vaaleansininen Trestad Express paikallisjuna saapuu Uddevallan matkakeskukselle.  
Tätä nykyään kaikki junat kulkevat betonisiltojen päällä. Joillakin asemilla sillat laskeutuvat maan 
tasalle. Joillakin juna-asemilla asematerminaalit on rakennettu siltojen tasolle, jonne pääsee 
kävelyramppeja pitkin, näin on Tvåstadin Strannan matkakeskuksella. Trestad Express paikallisjuna 
kulkee osittain valtatie nelinelosen ajokaistojen välissä. Grunnebon kohdalla junarata eroaa 
moottoritieltä kohti Öxnerediä. 
 
Junassa Jessica asettuu istumaan Moseksen etupuolelle. Moseksen vieressä istuu Tim Hansen, 
melkoinen tuuli- ja huulimylly, ajatteli Jessica, kun katse osui häneen ja sitten siirsi katseen idoliinsa. 
Jessicalla on viharakkaussuhde Hanseniin; toisaalta kiihottuu tästä lihavasta pojasta ja toisaalta 
inhottaa tämän sileä ja vaalea läskinaama.  
Tim muistuttaa melkoisesti koomikko Benny Hilliä. Monikaan nykyihmisistä ei tiedä mitään Benny Hillin 
sketseistä.  
 
Jessica ei tiedä, että Tim on ihastunut häneen eli todennäköisesti saisi munaa. Tim on kova 
protestoimaan ja tekemään oman pään mukaan. Ei siis mikään ihme, että on spesiaalikoulussa, kun 
on tullut tavaksi haistatella. Hän on yksi Jessican uusista luokkakavereista Ingemarin luokalla. 
 
Moseksen ja Timin takana istuu Mats, keskivaaleatukkainen tukevahko Minette Alba sekä 
ruipelomainen ruskeatukkainen Tuva Andersson. Minette ja Tuva ovat myös Ingemarin luokalla. 
Minette innostui, kun kuuli, että Jessicalla on hevibändi Amppareiden musiikkisingle-USB-kalikka ja 
haluaisi ostaa sen häneltä mutta Jessie ei halua luopua omaisuudestaan, vaikkei äänitettä juuri 
milloinkaan kuuntele. Hän on melkoinen keräilijä eikä raaski luopua mistään. Vinttikomerossa on 
laatikot täynnä tavaroita, lähinnä vanhoja piirustuslaitteita, leluja sekä Palle Runqvist ja Topstick 
kuvalukulaitteita. Vastikään hän on kuitenkin luopunut nukkekaupungistaan. Nyt pitkällä 
stereopöydällä on paljon tilaa. Hänellä ei ole kaksisia stereoita vaan yksinkertainen musiikkisoitin, 
johon tökätään musiikki-USB-kalikka sekä radio. Jessica ei ole mikään hifisti.  
 
Oikeastaan Jessica voisi myydä Amppareiden äänitteen Minettelle, jotta saisi kahisevaa verottomana 
ja toiseksi saisi kaverin. Hänen päänuppiinsa on juuttunut ajatus, että hän haluaa paljon jännittäviä 
tavaroita sekä poikaystävän nimeltä Moses tai Mats. Kaikkein mieluiten hän haluaisi Nisse Johnsonin 
tai hätätapauksessa Nisse Vässaren. Johnsonille hän ei uskalla soittaa, kun vielä asuu 
lapsuuskodissa, jolloin pikkusisko alkaisi vislata. Nisse Vässaren vikittelyn esteenä on Polly, jota 
Jessie pelkää.  
 
Jessica ei tiedä kuinka reagoisi, jos ihme tapahtuisi ja Moses rakastuisi aikuisten oikeasti ja kosisi tai 
sitten jompikumpi Nisseistä. Todennäköisesti pupu pujahtaisi pöksyihin eikä tietäisi mitä tehdä. 
Vastausta hän ei tiedä, sillä hänellä ei ole kokemuksia kavereista, saati poikaystävistä. 
Tarkemmin ajatellen Moseksen ulkonäkö ei ole niin seksikäs kuin miltä hän näyttää rakastuneen 
Jessican vaaleanpunaisten silmälasien läpi. Rakastunein silmin rupikonnakin näyttää tosi seksikkäältä, 
jonka hän huomaa, kun rakkausmyrkytys on ohitse. Toiseksi Jessie ei ole oikeasti rakastunut 
Mosekseen vaan kaikki vain unelma poikaystävästä. Mats ja Moses ovat hänelle pelkkiä korvikkeita.   
 
Tuva on rauhallisempi kuin hulivili Minette mutta silloin tällöin välitunneilla hän tapaa hassutella 
Jessican kanssa. Ehkä heistä voisi tulla hyvätkin kaverukset, jos Jessie niin tahtoisi. Juuri 
silmälasirumba tekee hänestä jäykän ja stressaantuneen oloisen. Ehkä tämän takia Moses ja Mats 
eivät voisi edes ajatella alkaa kuhertelemaan Jessican kanssa. Muuten hän on erittäin hyvännäköinen 
eli ulkonäön perusteella luulisi Jessicalla olevan poikakaveri. Kauniin kuoren alla on toivottoman 
lapsellinen tyttö. Joskus Moses on supattanut Matsille, että se blondi on kuin jauhosäkki. 
Tuva asuu Börslen omakotialueella Hullsjönin itäpuolella aivan Hunnebergin kyljessä. 



Naapurissa on asekauppa, josta Jessie tapaa vitsailla, että tämän lähellä on paljon tussareita. 
Asekaupan yläpuolella katutasossa, on ruokakauppa Lidl Boden. Kauppaa vastapäätä, Börslevägenin 
toisella puolella, on R automaattikioski sekä Börslen seurakuntatalo. 
 
Junassa Moseksen on pakko kääntyä taaksepäin ja asettua polvilleen, ettei näkisi blondin pulleaa 
pärstää, joka myös on polvillaan istuimen päällä ja tuijottaa. Tietenkin tämmöinen tuijotus pistää 
vituttamaan. Moses sanoi monta kertaa, ettei tämä toljottaisi mutta se meni kuin kuuroille korville. 
 
Vähän ennen Öxnerediin saapumista Moses ja Tim vaihtoivat paikkaa, kun Moseksen selkää ihan 
kuumotti läpitunkevat katseet. Kyllä hän olisi jaksanut olla vielä muutaman minuutin mutta kun ei ole 
mikään ruudin keksijä niin minkä teet.  
Jätkät eivät tulleet ajatelleeksi, että he asettuivat istumaan sellaiseen paikkaan, jonka takana oli vapaa 
paikka. Tietenkin Jessica meni perässä ja asettui idolinsa taakse. Heti kun Moses oli tämän 
huomannut, niin silloin hänet valtasi valtaisa vitutus, kun ei tullut ajatelleeksi, että valitsi tällaisen 
paikan. Olisi edes kehottanut Minetteä ja Tuvaa istuutumaan taakse. 
Häntä harmittaa myös, kun viimevuonna oli aktiivisesti flirttailut blondille, jotta tämä jättäisi Matsin 
rauhaan. Siinä hän onnistui erittäin hyvin mutta nyt hän itse on samassa liemessä. 
Jessica hymyili kuin blondivitsien blondi eikä kuunnellut idolinsa kehotuksia olla tuijottamatta. 
Pedagogitkaan eivät mitenkään reagoineet, vaikkakin huomasivat tuijotukset. Ingemar ja Ulla istuvat 
vaunun toisessa päässä pelaten mobiilipeliä.  
Matsia huvitti, kun Mosesta vitutti. Hän ei kehtaa puuttua asiaan, ettei vain blondi uudelleen äkkäisi 
häntä.  
 
Kun juna oli saapunut Öxneredin juna-asemalle, niin silloin siirryttiin bussipysäkille. 
Trestad Express paikallisjuna ajaa ainoastaan Uddevallan ja Öxneredin välillä.  
 
Bussipysäkin vieressä, käännytyspaikan keskiössä, on suuri paksulasinen lasikuutio, jonka sisällä on 
irtosalaattiannosta muistuttava vihreä lasisykerö. Keskellä lasista salaattiannosta on kaksi 
jalkapallonkokoista lasikuulaa, jotka on muotoiltu ihmisen pään näköisiksi. Toinen niistä esittää 
puoliksi kaljuuntunutta miestä ja toinen vaaleatukkaista naista. 
Jessica katsoi lasimonumenttia. Hänestä tämä on todellista taidetta ja naisten päätä muistuttava 
lasikuula muistuttaa melkoisesti hänen päätään. Ehkä kaksoisolentoni, ajatteli hän.  
Monumentin edessä on metallikyltti; The JT:n ja The EG:n muistolle. Jessica pohti, jos kyseessä olisi 
se anonyyminettikirjailija. Äijähän vaikutti kauan sitten Tvåstadissa, ajatteli hän samalla, kun ihasteli 
lasikuutiota ja sen sisustaa. Yhtäkkiä hän huomasi lasimonumentin takana luokkakaveri Tina 
Risbornin halaavan Mosesta. Jessica tuli mustankipeäksi ja meni monumentin taakse ja sanoi Tinalle: 
"Älä tee noin!" ja riuhtaisi tämän irti Moseksesta. Tina tuhahti: "Fitta, älä sekaannu toisten asioihin, 
Moses ei halua sinua!", johon Jessica: "Ei sinuakaan!" ja vilautti keskisormea aivan Tinan kasvojen 
edessä. Tina ei reagoinut lainkaan. Hän ei viitsi lyödä tätä lapsellista blondia ja toiseksi pedagogit ovat 
näköetäisyydellä.  
 
Oikeasti Moses ei ole Tinan mieleen mutta nyt ihan vittuillakseen päätti halata Mosesta, joka 
puolestaan halasi Tinaa ja ivallinen ilmekasvoillaan katsoi blondia.  
Kerran veistotunnilla Tina teki yhdyntäliikkeitä Matsin takapuoleen, kun poika oli katsomassa 
veistoluokan ikkunasta ulos. Silloin Mats hämmentyi ja huusi: "Lopeta!", mutta Tina jatkoi kuksimista. 
Onneksi sentään housut olivat jaloissa. Onneksi veistopedagogi oli lähellä ja otti Tinaa niskasta ja 
heitti hänet ulos luokasta.  
 
Vähän ennen Hullsjönin bussin saapumista, Jessica katsoi tarkemmin lasimonumenttia. Häntä huvitti 
kaksi lasipäätä keskellä lasista salaattiannosta. Jos oikein katsoi tarkasti, niin monumenttiin on 
kaiverrettu Pokemon hahmojen kuvia. Hän pohti, että kuka on tai oli The EG, ehkä nettikirjailijan akka, 
ajatteli Jessica samalla, kun katseli Öxneredin maisemia.  
Käännytyspaikan eteläpuolella on piskuinen ränsistynyt asemarakennus, jonka seinässä lukee; Home 
Pizza - Pizza Gubben. Sisälle hän ei mennyt, kun bussi voi tulla minä hetkenä hyvänsä.  
 
Tina asuu Anki korttelissa, Hullsjönin pohjoispuolella lähellä Halvorstorpia. Korttelin pohjoispuolella, 
Tunhemsvägenin toisella puolella, on tennishalli ja korttelin eteläpuolella on Hullsjöskolan. 
Länsipuolella ovat pilareiden päälle rakennettu Hullsjön väylä, jonka takana on Halvorstorp.  



 
Kerta Tina asuu samassa kaupunginosassa, niinpä häntä alkoi jännittää, kun bussi oli lähestymässä 
Hullsjöniä, että olisiko Tina mustasukkaisen aggressiivinen mutta pelko osoittautui aiheettomaksi. 
Jessica ja Tina jäivät pois bussista lähellä Anki korttelia, Tunhemsvägenin puolella.  
Pysäkin vieressä on Volkswagenin ja VGM autokaupat, joita vastapäätä tien toisella puolen, on 
Keskon tukkuliike. Tukkukauppa on Hullsjövägenin risteyksessä.  
 
Muu luokka istui bussissa, kun suurin osa asuu Intaganissa, Velandassa sekä Eurobossa.  
Ennen Jessicaa ja Tinaa bussista poistui Tuva. Hänellä oli melkoinen kävelymatka Börsleen mutta 
onneksi oli kaunis aurinkoinen sää.  
Tina meni suorinta tietä kotiin, kun oli väsynyt. Myös Jessica oli väsynyt mutta jaksoi hyvin kävellä 
Hullsjövägenin vartta kohti etelää. Hänellä on hieman lyhyempi kävelymatka kuin Tuvalla. Heidän 
välissänsä on valtatie 44 sekä lintujärvi.   
 
Joskus välitunneilla Tina tapaa hieman kiusoitella Jessicaa kutsumalla tätä Jämtlandin jeeveliksi. 
Onneksi sentään hän ei ole väkivaltainen, vaikka hänen olemuksestansa huokuu väkivaltaa mutta 
onneksi ulkonäkö pettää. 
 
Noin vuosi sitten, tekstiilikäsityö tunnilla, kun käytiin Marie Kjol kangaskaupassa, joka on Jessican 
kotitalon päädyssä, niin silloin Tina huomasi blondin sähkömopon.  
Hetki sitten Jessica oli leuhkien kertonut mopostaan, että se on tosi ärhäkkä. Mopon hän oli saanut 
viisitoistavuotissyntymäpäivälahjaksi.  
 
Tina uteliaisuuttaan käynnisti mopon. Jessican pitkä tukka nousi pystyyn ja pelkäsi jos isä ja äiti 
tulisivat katsomaan, että kuka on mopon kimpussa. Silloinhan hän näkisi vanhempansa silmälasien 
läpi, voi kauheaa, ajatteli hän. Tämän vuoksi hän pysytteli kaupassa sisällä ja katsoi Gumsegatanin 
puoleisesta ikkunasta ulos, jonka alapuolella sähkömopo surisi. Mopossa on melko äänekäs surina ja 
sen vuoksi hän itse ei oikein ilkeä ajaa. Jessica sanoi tekstiilipedagogi Marcellolle, että Tina rassaa 
mopoa. Myyjä tietää, että mopo on vuokraisännän mopedi, kunnes hoksasi, että vieressä seisoi 
vuokraisännän tytär eli mopon omistaja.  
Marcello komensi Tinan sisälle kauppaan ja sammuttaa mopon. Niin hän tekikin. 
Kaupassa tutustuttiin porkkanaverhokankaisiin sekä hienoihin metallilangoista tehtyihin tekstiileihin. 
Siinä sivussa Tina vitsaili Jessicalle: "Starttaa mopo, starttaa mopo!", ylikiltti Jessica nauroi ja samalla 
toivoi, ettei isä ja äiti katsoisi ikkunasta, kun he poistuvat kaupasta.  
 
Myöhemmin illalla Anders kysyi tyttäreltään, että oliko tämän luokka kangaskaupassa, jolloin 
sähkömopo käynnistyi, johon Jessica ujostellen vastasi: "Juu, eräs luokkakavereista meni ulos ja 
käynnisti".  
Mopo oli merkkiä Puck Dakota Electric, joka oli valmistettu Etelä-Dakotassa, USA:ssa. Mopo on 
käytetty, jonka Anders osti tyttärelleen käytettyjen mopojen kaupasta Norra Björken perukoilla, kun ei 
ollut vara ostaa upouutta Bikeltä. Keväällä 2987 Anders möi mopon, kun hyvin harvoin tyttö sillä ajeli 
eli ihan suotta joutui maksaa liikennevakuutusta sekä ajoneuvoveroa. Anders möi mopon 
työkaverilleen Arvidille, jota kutsutaan arvomieheksi, vaikkei olekaan esimiesasemassa.  
 
Kesälomalla Stenigit lähtivät jokavuotisella Jämtlandin matkalle. Tällä kertaa he menivät Trysilin 
kautta, kun siellä päin ei ole tullut käytyä pitkään aikaan. Viimeinen yö ennen Hallonbota yövyttiin 
Åressa, Gamle Gränsen leirintäalueella, jossa on seikkailu-uimala Åre Guldet. Leirintäalueen 
esiintymislavalla esiintyi rockpopyhtye Volvo. Bändin läpimurtohitit ovat På väg mot Athen ja Stora 
sedlar. Bändin keulahahmo Patrik Svartträsk on olevinaan kovakin alfauros niin, että joitakin ihmisiä 
ärsyttää ja toisia ihastuttaa. Musiikki kuului esiintymispaikan ulkopuolelle niin, ettei tarvinnut maksaa 
kallista pääsymaksua. Stenigit eivät erityisemmin pidä Volvo bändin kappaleista koska bändi on aivan 
liian äänekäs ja laulaja Svartträsk ylimiehekkäästi rääkyy möristen mikrofoniin.  
Lehdistö tapaa hehkuttaa, että Patrik olisi raju ja maskuliininen skandikarju. Karjupa hyvinkin, sillä hän 
karjuu mikrofoniin. Kyllä bändillä on muutama hyväkin kipale mutta laulajan rääkyvä laulamistyyli pilaa 
kaiken. Bändin hauskin biisi on Vi reser till Alabama, joka kertoo pullien leipomisesta. 
 
Seuraavana päivänä Stenigit jatkoivat matkaa Hallonbohun, jonne ei ollut enää pitkästi. Kuten 
tavallisesti, ensimmäinen kyläpaikka on Jämtlandin mummo, kun tämä innolla odottaa tyttärensä 
perhettä.  



Keväällä Sven-Emil ja Ally erosivat koska Ally löysi toisen miehen. Vähän ennen avioeroa Ally oli 
käynyt Edwardin ex-vaimon luona eräänlaisella opintovierailulla, että kuinka avioero toteutetaan. 
Sven-Emil joutui jättämään omakotitalon Allylle. Jos hän ei olisi lähtenyt talosta, niin silloin olisi 
joutunut luopumaan Daimler pakettiautosta. Tämä olisi ollut huonoin vaihtoehto sillä auto on työväline. 
Kuinka sitten olisi voinut ajaa leipiä Hallonbon osuuskunnallisiin kauppoihin? 
Svenne on yksityisyrittäjä ja hänellä on sopimus Jämtlandin osuuskunnallisen Coop Landskapet 
liikkeen kanssa ja jakaa tuoreita leipiä leipomoista ruokakauppoihin. Työpäivän päätteeksi hän saa 
ottaa tuoreita leipiä kotiin. Tämä sopii mainiosti nuukalle miehelle, varsinkin nyt avioeron jälkeen. 
 
Erotalosta Sven-Emil lähti kellarin kautta, jossa päästi oikein vetelän paskan keskelle kellarin 
kivilattiaa. Hän oli tarkoituksella syönyt paljon ksylitoli makeutusainetta, jotta vatsa menisi löysäksi. 
Keskelle löysää kakkaläjää hän asetti tikun, jonka päähän kiinnitti lappusen, johon oli kirjoittanut isoilla 
tikkukirjaimilla; TERVEISIÄ PERSEESTÄ! Sitten vihellellen poistui talosta. 
Hän päätti, ettei enää koskaan jalallakaan astuisi tähän hemmetin erotaloon Pörtegatan 10. Ainoa, 
jota hän jää kaipaamaan on Lapinpystykorva Teddy. Koiran hänen oli pakko jättää ex-vaimolle koska 
hänhän on töissä koko päivän eikä iso koira pärjää yksin kotona pienessä rivitaloasunnossa. Koira on 
tottunut olemaan pihahäkissä autotallin vieressä haukkuen siileille.  
 
Myöhemmin iltapäivällä Ally ja hänen uusi mieskaverinsa ihmettelivät, kun kellarista tulee selvää 
paskanhajua ja menivät katsomaan, että mikä siellä lemuaa, niin silloin he huomasivat keskellä 
kellarin vihreää betonilattiaa löyhkäävän ripulikasan, jonka päällä nökötti tikun päässä paperin pala. 
Ally lapioi itkukurkussa ulosteen mustaan muovipussiin, jonka hän vei Sven-Emilin rivitalon ulko-ovelle 
ja soitti ovikelloa ja juoksi nurkan taakse katsomaan entisen aviomiehensä ilmeen. Svenne alkoi 
kiroilla, kun näki paskapussin ulko-oven edessä ja kantoi sen lähimpään puistikkoon, jossa ripusti 
puunoksalle roikkumaan. Sitten hän kaivoi matkapuhelimensa esille ja soitti Allylle ja sanoi, että 
puiston puunoksalla roikkuu lahja sille samperin hampparille, joksi hän sekä muut sukulaiset alkoivat 
kutsua Allyn uutta miesystävää. Ally sanoi kuivasti: "Haista iso vittu!" johon Svenne naurahti: "Nå, tule 
tänne, niin aion haistella vittuasi!", jolloin Ally löi luurin korvaan. 
Sven-Emilin rivitalonpätkä on muutaman korttelin päässä Västvägenillä. Talo on melko uusi mutta silti 
hän ei oikein viihdy, kun on tottunut asumaan omakotitalossa. Totta kai Svenneä vituttaa kuin pientä 
oravaa, kun joutui vielä viisikymppisenä poikamieheksi. 
Rivitalon takana on ICA Urval Bäcken. Samassa korttelissa, mutta Ehngatanin puolella, asuu Mike ja 
Mary. Parhaillaan he suunnittelevat perheen perustamista mutta aikovat miettiä asiaa muutaman 
vuoden. Mary on nähnyt kummallista unta, jossa synnyttäisi hirveästi numeroita, joista suurin osa 
kymppejä. Hän ei käsitä mitä ihmettä tällainen kymppiuni oikein tarkoittaa.  
 
Keväällä Edward Lillnysta osti pienen punaisen parakkimaisen omakotitalon Filbytargatan 
kahdeksasta, Bäckenin pohjoislaidalla, ihan kävelymatka Sven-Emilin luota. 
Filbytargatanilla asuu myös Andersin nuoruusystävä Johan Götesson perheineen. Johanin vaimo, 
Birgit omasukua Antzon, on Annkin vanha työkaveri. Ennen naimisiinmenoa naiset olivat töissä Stål 
AB rautakaupassa, aivan Hallonbon ydinkeskustassa. 
Stål oli palveluliike, josta aina sai apua ja vinkkejä kodinkunnostukseen. Moneen vuoteen kauppaa ei 
ole ollut ja rakennuskin on purettu. 
 
Birgit hieman katuu, kun meni naimisiin kausijuopon kanssa. Johan liian usein kaljoittelee ja sitten 
olutpöhnässä tekee sähkövirityksiä niin, että saa pelätä milloin ukko saa vihoviimeisen tällin. 
Birgit on kateellinen Annkille, kun tämä on nähnyt niin paljon ja on naimisissa raittiin miehen kanssa. 
Hän olettaa Stenigien olevan upporikkaita, kun lähes joka kesä heillä on uusi auto tai asuntovaunu. 
Joka kerta, kun Andersin perhe menee kylään Götessoneille, niin silloin Annkia jännittää heidän 
naapurinsa Bengt Skinnarp. Hänellä on ollut tuuria, kun Bengan ei ole ollut ulkona. Annki kiittää 
onneaan, kun ei ollut kertonut salaisesta raskaudestaan lyhytaikaiselle salarakkaalleen. Silti häntä 
jännittää nähdä entinen seksikaveri. Hän ei kuitenkaan tunne yhtään lemmentunteita tätä kohtaan. 
Kuhertelusta on kulunut paljon aikaa eli Hallonbäckenissä on virrannut paljon vettä, kuten Annki tapaa 
ajatella samalla, kun hän perheensä kanssa menee Götessoneille.  
 
Joka kesä Lisbeth tapaa katsoa navigaattorilta, että kuinka lähellä on tyttären perhe. Kun hän 
huomaa, että heidän navigointipisteensä on Hallonbon kohdalla ja jos heitä ei ala kuulua tunnin 
sisällä, niin silloin hän alkaa kuvitella kaikenlaista kuten viinan kanssa läträämistä.  
Joka toinen päivä hän voi huonommin ja joka toinen päivä paremmin. Hän on terveyskeskusten 
vakioasiakas ja muutaman päivän yöpyy terveyskeskuksen vuodeosastolla.  



 
Stenigien pois lähtiessä hän purskahtaa itkuun koska on vakuuttunut, ettei ensi kesällä häntä enää ole 
olemassa. Annki tapaa lohduttaa onnetonta äitiään, ettei noin saa ajatella koska ei voi tietää milloin 
kukin lähtee ja nyt tämä perhe lähtee kotiin. Lisbeth on vakuuttunut, että hän kuolee ensimmäisenä. 
Kun hän lukee kuolinilmoituksia paikallisesta Jämtlänningen uutislukulaitelehdestä ja näkee jonkun 
saman ikäisen tuttavan kuolleen, niin silloin häneltä palaa käämit, kun toinen ehti kuolla ennen häntä 
ja kiroilee, että vittuako viikatemies nuohoaa.   
 
Stenigit saavat kyseisen Jämtlänningen lukulaitelehden välikäsien kautta. Lukulaitteen on tilannut 
Astridin siskon perhe Jorsson. Astridin ja Agnes Vikingin sisko on Alide omasukua Öresson, joka on 
naimisissa Wille Jorssonin kanssa ja on tilannut Jämtlandin ykkösuutislukulaitelehden. Lukulaitteen 
takana on osoitelappu; Wille Jorsson, Askvägen, Tvåstad. Joka kerta, kun Jessica lukee 
Jämtlänningeniä, niin silloin häntä huvittaa kyseinen sukunimi.  
 
Jämtlandin lukulaitelehti tulee Jorssoneille, josta julkaisu kulkeutuu Astridin ja Felixin luokse ja sitten 
Ollelle ja Boelille, jotka vuorostaan antavat sen Andersille ja Annkille. He heittävät sen 
elektroniikkakierrätykseen, kun lukulaitteen uutiset alkaa olla vanhoja eikä sitä pysty uudelleen ladata.  
Jessica tapaa kopioida lukulaitteesta mielenkiintoisia juttuja JS Direkt kotisivulleen.  
 
Jessicalle on kova paikka nähdä Jämtlandin mummon itkevän ja tapaa ensimmäisenä poistua 
mummolasta.  
Mummolassa tytöt tapaavat kilpailla siitä, että kumpi ehtii ensimmäisenä istuutua mummin 
elektroniseen kiikkutuoliin, joka keinuu pienellä sähkömoottorilla. Kiikkutuolin sähkömoottori hyrisee 
kuin kehräävä kissa. Kerran tytöt nahistelivat mummin puhuvasta pehmokoirasta niin, että koiran 
korva irtosi, jolloin puhesyntikka sanoi: "What a people?", jolloin tyttöjä alkoi naurattaa niin, että nauru 
tarttui mummiinkin. Äiti naurahti: "Mamma, sinä elät pitkään, sillä nauru pidentää ikää!" johon äidinäiti 
tuhahti: "Shit, ei tuo ollut mikään kunnon nauru ja minä en elä kovin pitkään." ja puisteli päätään. Siis 
ei mikään ihme, kun vanha Lisbeth voi huonosti, kun koko ajan odottelee viikatemiestä. 
 
Lisbeth on tottunut lastenlapsien riehumisiin, sillä Edwardin lapsetkin ovat ajoittain hyvin rauhattomia, 
kun he käyvät mummolassa. Rauhattomuus johtuu tietenkin siitä, kun lapsilla ei oikein aika kulu 
pienessä yksiössä. Lisbeth on Edwardin lapsille parempi mummo kuin Signe, kun tämä ei ole yhtä 
ankara ja pikkumainen.  
Fredrik tapaa leikkiä täytetyn liito-oravan kanssa, joka on mummin hyllyssä niin, että pian orava oli 
karvaton. Lisbethia nauratti, kun pojanpoika parturoi ilman parturin välineitä liito-oravan kaljuksi. 
 
Aikanaan Alex-Olov vainaa on ampunut salaa liito-oravan, kun halusi perheelleen täytetyn sellaisen. 
Rauhoitettuja villieläimiä ei saa myydä kaupoissa niinpä hänelle tuli ainoaksi vaihtoehdoksi ottaa 
laserkivääri ja mennä metsään sellainen ampumaan. Laserkiväärit ovat hyvin hiljaisia niin, että 
ampuminen onnistuu jopa kaupunkipuistossa.  
Silloin Lillnystan perhe asui maaseudulla Kornassa, hajanainen maaseutupitäjä Hallonbon 
koillispuolella, Hallonbäckenin pohjoisrannalla. Jonkin ajan kuluttua perhe muutti pieneen punaiseen 
mökkiin lähempänä puroa.  
Silloin Alex-Olov sai liikemiesetuna omakotitalotontin Bågvägen kymmeneen ja aloitti rakennustyöt.  
Talo rakennettiin metallisista betonipaaluelementeistä, jotka muistuttavat hirsiä mutta ovat metallia ja 
betonia. Tämä tapahtui 2950-luvun lopulla, jolloin palkittiin Skandinavian parhaimmat liikemiehet 
omakotitalotonteilla. Alex-Olov valmisti tilauksesta hyvälaatuisia lasikuituveneitä. 
Nyt 2980-luvulla liikemiestalot on julistettu suojeltaviksi ja ovat kulttuurimerkittyjä. Enää ei liikemiehet 
eivät saa ilmaiseksi omakotitalotontteja koska Workers Party tukipuolueineen ovat sitä vastaan, kun 
liikemiestalot ovat epäoikeudenmukaisia muita kansalaisia kohtaan. Puolue näkee liikemiestalot 
lahjuksina, kun taas porvaripuolueet näkevät ne kannustuksina.  
 
Muutama vuosi sitten kun Stenigit söivät Jämtlandin mummolassa lihakeittoa, niin heti syönnin jälkeen 
Jessie sanoi leikillään: "En jaksa syödä muuta kuin paistettua sianlihaa!" mummo luuli lapsen olevan 
yhä nälkäinen ja meni eteiseen ja sanoi: "Pitänee sitten käydä ICA Market Livhallenissa ostamassa 
sitä sianlihaa." Annki kiirehti selittämään: "Äh, ei tarvitse mennä ostamaan. Se laski vaan leikkiä, se oli 
vain semmoinen sanonta!" johon mummo: "Mutta jos lapsella on nälkä." Annki naurahti: "Eikä ole, 
juurihan me syötiin!" Lisbeth ei ollut ennen kuullut tätä Stenigien sisäpiirimurresanaa. Perheellä on 
useita omia sisäpiirisanontoja. Varsinkin Jessie tapaa pitää sanonnat elävinä niin, että joskus 
vanhempia kyllästyttää iänikuiset repliikit.  



Jos joku perheenjäsenistä sattuu sanomaan jotain erityisen hauskaa, niin pian Jessica ottaa sanonnan 
arkikäyttöön ja eri yhteyksissä alkaa sitä hokea. Joskus Annki tapaa kutsua vanhinta tytärtä television 
sukulaiseksi, kun molemmissa on paljon uusintoja. 
 
Syksyllä Jessica aloitti lukiospesiaalikoulun hotelli- ja ravintola alalla, joka tarkoittaa sitä, että hänestä 
on tullut iso tyttö ja on hyvät mahdollisuudet huippukokin virkaan mutta harmi vaan kun, häntä ei oikein 
ruuanlaitto kiinnosta. Joskus hän on nähnyt painajaista, jossa hän on kahvila-apulaisena 
yksinkertaisessa kahvilassa, jossa naispomo ruoskii häntä nahkaruoskalla, kunnes kyllästyy ja 
pakenee Smoolantiin synnyttämään paljon lapsia. Hän ei käsitä mistä ihmeestä moinen painajainen 
johtuu, ehkä nukkumaan mennessä hän on ajatellut kahvilan perustamista. Se on vain 
vaaleanpunainen unelma, joka tuskin toteutuu, kun on mitään saamaton. Kaikki pitää tuoda nenän 
eteen valmiina. Isän ja äidin pitäisi kai kahvilakin perustaa, kuten hän itse on asiaa funtsinut.  
Hän on hyvin laiska tekemään itselleen voileivän iltapalaksi, saati sitten pyörittää kokonaista kahvilaa.  
Pikkusisko on erittäin kiinnostunut ruuanlaitosta ja tapaa silloin tällöin auttaa äitiä ruuanlaitossa. Iltaisin 
hän tekee mahtavia kerrosvoileipiä. 
 
Parhaillaan suunnitellaan spesiaalikoulujen ja Daily Activityn yksityistämistä, jotta toimintarajoitteiset 
saataisiin integroitua tavalliseen yhteiskuntaan. Saa nähdä ehtiikö tämä uudistus toteutua Jessican 
kouluaikana. Hänen lukioluokkansa on nelivuotinen. 
Jessicalla oli ainoastaan kaksi lukiolinjavaihtoehtoa; hotelli- ja ravintola sekä verstastekninen. 
Totta kai hän valitsi ensin mainitun koska se muistuttaa enemmän konttorialaa. Verstastekniseltä hän 
päätyisi lähinnä VGM:lle. Sinne hän ei halua koska on kuullut vanhemmiltaan kauhutarinoita, että 
siellä olisi tosi rankkaa. Jessica ei halua VGM:lle koska silloin joutuisi rillit päässä kohtaamaan 
sukulaisia. Silmälaseista hän on tehnyt itselleen melkoisen ongelman. 
Yhä silloin tällöin Annki hieman kiusoittelee tytärtään, että tämä hakisi töitä VGM:n rengasmontusta, 
jossa asentamaan autoihin painavia umpikumirenkaita ja samalla saisi kuntoilua. 
Uusimmissa autoissa alkaa olla umpikumirenkaat, jotta säästyttäisiin rengasrikoilta. Tähän asti 
umpikumirenkaat ovat olleet vakiona asuntovaunuissa.  
Umpikumirenkaatkin kuluvat ajan saatossa niin, että ne hioutuvat sileiksi. Silloin pitää ostaa uudet 
renkaat eli rengasfirmoilla riittää töitä. 
Ehkä Jessie saattaisi kiinnostuakin rengasmontusta, jos VGM:n tehtaalla ei olisi sukulaisia. Hän tietää, 
että VGM:llä on erittäin hyvät palkat. 
 
Jessican lukio on Björndalsgymnasium, joka sijaitsee samannimisessä kaupunginosassa, Göta joen 
länsirannalla, aivan keskustan kupeessa. Lähempänä keskustaa on Sillens gymnasium, jossa on 
tekniset alat. Siellä spesiaalikoululla ei ole toimintaa. Sillens gymnasiumin julkisivulla on 
koulunmaskotti, pronssinen sillipatsas, joka seisoo pyrstöllään pää ylöspäin.  
 
Jessican luokkahuone on kaksikerroksisen valkoisen pitkulaisen rakennuksen toisen kerroksen 
pohjoispäädyssä. Rakennuksen julkisivu on Vänersborgsvägenille päin. Tien toisella puolella on 
Brandoilin huoltoasema sekä pikaruokala Ida´s Drive in, jossa robotit tarjoilevat hampurilaisia autoihin. 
Grillin omistaa lihavahko Ida Örn, jolla on pyöreät silmälasit. Hän on usein tukkanuottasilla 
kunnallispoliitikoiden kanssa.  
 
Samassa lukiorakennuksessa on normaalilukiokoulun luokkia, joka ilahduttaa Jessicaa, kun saa 
nähdä komeita normaalirajoitteisia skandiuroksia eikä tarvitse ainoastaan katsella 
spesiaalikoululaisten pärstiä. Hän on hyvin ujo eikä tohdi ottaa ensi askeleita. Aivan varmasti moni 
poika haluaisi näin kauniin tyttöystävän.  
Jessicalla on yhä tunteita Mosesta kohtaan. Nyt syksyllä Moses Lindh aloitti viimeisen kymmenennen 
vuosikurssin Hullsjön koulussa. Vuoden kuluttua hänen tulee päättää jatko-opinnoistaan.  
Häntä vituttaa, kun se tuijottava blondi aloitti hotelli- ja ravintola-alalla niin, ettei nyt yhtään haluttaisi 
sinne mennä tuijotettavaksi. Jessica on tietämättään sulkenut Moseksen uraputken. Hänelle jäi 
ainoaksi vaihtoehdoksi Varan kansankorkeakoulu. Siellä on media- ja robottilinja toimintarajoitteisille. 
Moses on aina ollut radiofani eli kansankorkeakoulu sopisi hänelle mainiosti. Myös Jessie on 
melkoinen radiohullu ja tapaa kuunnella paikallista EBU Radio4 Westiä ja erityisesti kanavan 
jämtlantilaista lauantai-iltaohjelmaa. 
Hän sekä vanhemmat tapaavat joka alkuilta kuunnella EBU Radio2:n Jämtlandin kielisen 
ajankohtaisohjelman sekä samalla kanavalla olevan lauantain iltapäiväshow'n, jossa on paljon 
työpaikkatoivekonsertteja. Radio Westissä lauantai-iltaisin on kepeähkö jämtlantilainen paikallisshow. 



Arkisin, keskipäivällä samalla kanavalla, on kaksikielinen onnitteluohjelma. Ohjelma on skandinaviaksi 
ja Jämtlandin murteella.  
EBU Radio Westin taajuudella lähettää muina aikoina yhteiseurooppalainen täydenpalvelunkanava, 
Radio4. Kanavan koko Euroopan laajuiset lähetykset ovat pääasiassa englanniksi ja esperantoksi. 
Muutaman kerran Jessica kuuntelee federaation nuortenkanavaa EBU Radio3. 
 
Kerta Björndalsgymnasium sijaitsee toisella puolen kaupunkia, niin Jessica sai koulusta bussikortin. 
Mikä parasta, kortti käy myös vapaa-ajalla. Useimmiten vapaa-aikana hän tapaa liikkua paikasta 
toiseen potkulaudallaan mutta kouluun hän menee bussilla. Potkulaudalla olisi niin helppo mennä 
kouluun koska tätä nykyään Stallbackan sillan siltalevyn alapuolella on kevyenliikenteen silta. 
Jessie ei halua katsoa potkulautaansa silmälasien läpi eikä ole tottunut kouluun mennessä olla ilman 
rillejä. Bussivaihdon hän suorittaa Strannan matkakeskuksella. Hullsjönin bussista hän siirtyy 
Björndalenin bussiin. 
 
Linja-auton ikkunasta Jessica ihailee Mosesta ja Matsia, jotka siirtyvät Hullsjönin bussiin eli siihen, 
josta Jessica on juuri poistunut. Sitten bussit lähtevät vastakkaisiin ilmansuuntiin. 
Hän tapaa vilkuttaa bussinikkunasta Mosekselle, joka heti vilauttaa keskisormea ja kääntyy selin. 
Jessica näkee selvästi idolinsa huulilta sanat; Fuck off! 
Eräänä syksyisenä aamuna, kun Jessica ihaili idoliaan bussinikkunan läpi, niin yhtäkkiä hänen 
katseensa osui tämän ruskeaan siilikampaukseen, josta hänelle jostain syystä assosioitui murhaaja. 
Hän ei kerta kaikkiaan käsitä miten ihmeessä maailmankauneimmasta tukasta voi tappaja tulla 
mieleen. Ehkä kyseessä oli telepatiaa. Tämä assosiaatio sammutti lemmenliekin eikä sen koommin 
Jessica enää kiihottunut Moses Lindhistä. Hän ajatteli itse mielessään, että ennen liekki paloi roihuten 
mutta nyt liekki on sammunut ja kuuli korvissa kummallisen kaihomielisen sävelmän, vaikkei bussissa 
ollut musiikkia. 
 
Suurin osa Jessican uusista luokkakavereista on poikia. Luokassa on hänen lisäksi vain kaksi tyttöä, 
joista yksi on armoton rockfani Tina Karlsson, joka fanittaa hevipopbändi Africaa, jonka läpimurtohitti 
on Count to start. Tina käy lukion viimeistä vuosikurssia. Bändi on tarkoitettu hevibändiksi mutta 
itsestään se valui pop rintamalle. 
Jessica ihastui silmälasipäiseen lihavaan Mikael Norvalliin. Rilleissä on pienet pyyhkimet, jotta voisi 
kävellä sateessa. Mikaelilla on imelähkö hymy, semmoinen lahkosaarnaajamainen. Hän on oikea 
jokapaikanhöylä ja on aktiivinen paikallisessa skientologikirkon toiminnassa. Skientologit 
hyväksikäyttävät Micken ylikiltteyttä. Jessica on tietämätön Norvallin skientologiseikkailuista. Jos 
tietäisi, niin silloin pysyisi kaukana koko jätkästä eikä haaveilisi tämän intiimeistä varustuksista sekä 
läskien poimuista. Jäbä käy lukion toisella luokalla.  
 
Mikaeliin hän rakastui koska tällä on pehmeähkö norsumainen kehonrakenne sekä seksikäs 
kaksoisleuka. Yläetuhampaat korostuvat selkeästi sekä pojalla on imelähymy. Mikaelilla on 
keskivaalea siilikampaus ja on Jessican kanssa samanikäinen. Jätkällä on usein yllään vaaleansiniset 
alumiinihousut, jossa on parittaiset sepalusnapit.  
Hänen vanhempansa asuvat Dals Långedissa, kaukana Pohjois-Dalslandissa ja sen vuoksi asuu 
arkisin alivuokralaisena erään pariskunnan luona Härstadissa. 
 
Maanantaisin, keskiviikkoisin ja joka toinen tiistai Jessican luokka tekee itse ruokaa, jonka he sitten 
syövät lounaaksi. Muina päivinä he syövät koulun ruokalassa, joka on elintarviketeknisen linjan 
harjoitusravintola eli osa normaalilukiota, jossa normaalirajoitteiset oppilaat harjoittelevat ruuanlaittoa 
sekä ohjelmoimaan keittiörobotteja. 
Moni ravintoloitsija on luonnollisesti ruuanlaittorobotteja vastaan, mutta suurravintoloiden omistajat 
ovat innoissaan kokkiroboteista, jotta säästettäisiin palkoissa mutta robotitkaan eivät ole mitään 
halpoja, joita pitää huoltaa ja vuosittain terveysviranomaiset ottavat robotista bakteerinäytteet. Lisäksi 
ammattiliitot ovat kokki- ja konttorirobotteja vastaan.  
 
Lukiospesiaalikoulussa harjoitellaan lähinnä perinteistä ruuanlaittoa, jotta oppilaat kehittyisivät ja 
tulisivat itsenäisiksi. Kyllä sielläkin jonkin verran opetellaan robottitekniikkaa. 
Joskus Jessicalle tulee halu kokkaamiseen mutta sitten into laantuu, kun pitää alkaa kuoria perunoita 
sekä etsiä aineksia. Useimmiten jokin ainesosa tahtoo puuttua niin, että ruuanlaittoinnostus lopahtaa. 
 
 



Länsi-Götanmaan alueparlamentti suunnittelee tosissaan spesiaalikoulujen ja Daily Activityn 
yksityistämistä. Koulutusyhtiö Suner on kiinnostunut ottaa vastuun toimintarajoitteisten koulutuksesta 
ja työverstaista. Vielä kaikki poliitikot eivät ole vakuuttuneita, jos tämä olisi oikea tie. Konsultit ja muut 
neuvonantajat suosittelevat yksityistämistä, jotta kohotettaisiin tämän kauan syrjityn ryhmän asemaa 
yhteiskunnassa. Yksityistämistä vastaan on The Left Party puolue mutta sitä enää harva kuuntelee. 
Poliitikot eivät enää uskalla kääntyä liikaa vasemmalle, kun pääministerimurha säikäytti.  
 
Pikkuhiljaa Jessica alkoi enemmän ja enemmän kiintyä Mikaeliin. Micke on kova sähkötupakkamies ja 
heti kun Jessie oli huomannut tämän paheen, niin siitä lähtien hän alkoi kutsua häntä paperossiksi. 
Joka välitunti Micke menee kaverinsa, Mårten Ekbergin, kanssa ulos sähkötupakalle, niin totta kai 
myös Jessie seuraa jätkiä. Mikael käyttää sähkösavukkeissaan venäläisiä Tupolev5000 patruunoita, 
joissa on runsaasti ninniiniä ja nikotiinia. Savurenkaita puhallellessa hän tapaa pohtia tupakkalakon 
aloittamista, muttei siitä mitään tule. Hänen vakiolausahduksensa hämmästyessään on: "Risti 
katossa!", joka huvittaa Jessicaa ja tapaa suunnata katseensa ylöspäin.  
 
Kun Micke tupakoi, niin silloin Mårten kujeilee ja hassuttelee Jessican kanssa. Heistä saattaisi tulla 
pari mutta Jessica ei näe Mårtenissa mitään seksuaalisia piirteitä, mutta sitäkin enemmän hän näkee 
Mikaelissa. Jotenkin kehonpyöreys häntä kiihottaa. 
 
Mickeen hän ihastui maan perusteellisesti eräänä November maanantai-illalla, kun tämä tuli Jessican 
luokse katsomaan, että kuinka tämä jaksoi, sillä koko edellisen viikon hän oli ollut pois koulusta 
flunssan takia. Mikaelin tullessa Jessica oli siivoamassa keittiön romulaatikkoa, joka on hänen lempi 
puuhaa. Laatikossa on vaikka minkälaista elektroniikkaromua; on vanhojen laserleikkureiden kahvoja, 
vanhoja USB-muistitikkuja sekä kovalevyn kuoria. 
Annki avasi oven ja kutsui pojan peremmälle. Jessica kuuli keittiöön jätkän möreän pornoäänen, niin 
silloin hän karahti tulipunaiseksi ja päässä alkoi jyskyttää. Tämä johtuu silmälasirumbasta; nyt 
koulukaveri näkee hänet ilman rillejä, voi kauheaa, ajatteli hän. 
 
Kun Mikael ilmestyi keittiönoviaukolle, niin silloin Jessica sai ainoastaan sanotuksi: "Mitä haluat?" 
Mikaelilta ja Annkilta pääsi räkänauru, johon myös Jessica itsekin yhtyi. Annki sanoi Mikaelille 
rempseällä Jämtlandin murteella: "Juu, Jessie siivoaa romulootaa!" ja antoi lasillisen vadelmamehua. 
Mikael sanoi iloisella äänellä: "Oi, miten kivaa!" ja hörppäsi juomalasin tyhjäksi ja meni takaisin 
eteiseen ja oli menossa kohti ulko-ovea, kun Anders olohuoneesta kysyi, että mitäs miehiä sitä ollaan. 
Tähän Micke vastasi: "Juu, minä olen Mikael Norvall ja asun tuossa lähellä Härstadissa ja olen tänään 
aloittanut työharjoittelun Hullsjön Daily Activity Centerillä.". Anders tietää kyseisen 
päivätoimintapaikan, jota perhepiirissä kutsuu invalidien kouluksi. Hullsjö Daily Activity Centeriä 
kutsutaan yleisesti Hullsjönin yliopistoksi.  
 
Micke nosti oikean kätensä etuyläviistoon ja sanoi modernin skandinaavisen tervehdysfraasin:  
"Moi då!" ja lähti talsimaan kohti Härstadia. Härstad sijaitsee Hullsjö lintujärven takana, jossa on 
enimmäkseen rivi- ja paritaloja. 
Härstadin pohjoispuolella on muutamia kaksikerroksisia kerrostalopitkoja, jotka sijaitsevat lähinnä 
Tunhemsvägeniä. Härstadin takana, idässä, on Norra Björken omakotialue. 
Norra Björken itäpuolella on Grästorpin ja Tvåstadin kunnanraja. Rajaviivalla menee Såtenäs-
Landvetter junaratasilta. 
Hullsjönin ja Härstadin raja kulkee lintujärven keskellä. Järven eteläpuolella kaupunginosien raja 
kulkee pienessä purossa. Puron länsipuolella on leikkikoulu, Olssons lekis. Hullsjönin eteläpuolella on 
pienteollisuus- ja kauppa-alue Lunden-Zumby, jonka keskellä on lastenparkki, jotta vanhemmat 
voisivat laittaa lapsensa vuoronvaihdon ajaksi parkkiin. 
 
Kun Mikael oli lähtenyt, niin silloin Annki naurahti: "Ehkä hän haluaa sinut!" ja nauroi vielä kerran niin, 
että rinnat hytkyivät. Jessie rakastui Mikaeliin. Mats ja Moses jäivät tunteiden tunkiolle. Vanhemmille 
hän ei uskalla paljastaa ihastustaan, eikä uskalla sanoa tämän nimeä. Kotona hän alkoi kutsua Mickeä 
koulukaveriksi, joka tuli käymään. 
 
Eräänä November koulupäivänä Jessican luokka teki opintovieraillun paikalliseen taidehalliin, jossa 
juuri silloin oli esillä toimintarajoitteisten maalauksia ja monumentteja, joista näki taiteilijan voinnin. 
Taidehalli sijaitsee keskustassa, Anes vägillä, kellaritiloissa.  



Kun Jessica oli katsomassa perinteistä vesivärein maalattua taulua, joka esitti silinterihattupäistä tikku-
ukkoa, niin yhtäkkiä hän kuuli taidehallin rappusista tuttuja ääniä. Hän kääntyi katsomaan, että mitä 
tapahtuu, jolloin hän näki entisiä luokkakavereita Hullsjöskolanista, joiden joukossa Moses ja Mats. 
Jessica ei enää välitä heistä, sillä nyt hänen sydämessänsä rellestää Mikael Norvall. 
Moses selvästi hätkähti, kun näki liiankin tutun blonditytön taidehallin perällä. Pian hän huokaisi 
helpotuksesta, kun blondi ei enää välittänytkään hänestä eli korvanlehti on vihdoinkin värähtänyt, 
ajatteli Moses. 
 
Muutaman viikon kuluttua Jessica sai sanotuksi Mikaelille, että on ihastunut tähän mutta tämä vastasi, 
että haluaa olla kaveri vain kaveripohjalta, ei sen enempää tai vähempää. Tämän poika saa toistaa 
lähes päivittäin, kun Jessica yrittää kaikkensa, jotta Micke ihastuisi häneen mutta turhaan. Tuijottaa 
hän ei enää uskalla mutta päätti kytkeä toisenlaisen charmin peliin. Vaikuttaa siltä, että herra 
Norvallilla on pitempi pinna kuin Jessican kahdella edellisellä idolilla. Jessien hurmaoperaatio 
muistuttaa politikoiden vaalitaistelulta; ota minut, minä annan enemmän. Ajoittain Jessican flirttailu 
menee navan alapuolelle. Onneksi Micke on huumorintajuinen, vaikka on hurahtanut skientologeihin. 
Sitä Jessie ei tiedä eikä Mikaelkaan halua sitä kertoa hänelle, ettei tämä menisi skientologikirkkoon 
jammailemaan. Kaikkein eniten Micke yrittää salata kotiosoitteensa koska asuu alivuokralaisena 
 
Heti kun Jessie oli saanut tietää Micken kotiosoitteen, niin silloin hän alkoi vitsailla: "Minä aion 
imuroida koko Vademecumgatanin ja ryömiä sinun valtavan tukkisi luokse!" Lähes päivittäin Jessica 
tapaa hokea tällaista pikkutuhmaa flirttausmantraa. Micke vaan naurahtaa vakiovastauksen: "Risti 
katossa, sen kuin ryömit, mutta minua et löydä!" ja hänen kasvoillansa välähtää äitelän lapsellinen 
hymy, ja kielenpää lepää velttona etuhampaiden välissä. Tätä Jessie yrittää matkia ja joskus kotona 
pitelee kieltään etuhampaiden päällä ja huulia raollaan. Tähän Äiti tapaa tuhahtaa, ettei noin pidä 
tehdä sillä tuollainen antaa vaivaisen kuvan. Ainoastaan pahaisilla invalideilla ei kieli pysy suussa, 
kritisoi Annki.  
 
Silloin tällöin koulussa Jessicalla tapaa tehdä pikku jäynää Mikaelille. Eräänä päivänä hän laittoi vettä 
pojan sinisiin tiskihanskoihin. Yhä Jessicalla on pikkutyttöjen kujeita. Ihan yllättäen hän voi saada 
kummallisia ideoita kuten nytkin vedellä täyttää idolinsa tiskihanskat. Onneksi Micke on humoristinen 
ja jopa yhtä lapsenmielinen kuin Jessie niin, ettei hän pienistä loukkaannu. Heistä voisi tulla pari, jos 
Micke rakastuisi, siis pallo on Mikaelilla. Jessica saa kiittää onneaan, kun jätkä ei rakastu tai muuten 
olisi kusessa skientologilahkon kanssa. Aluksi olisi ihan mukavia pikku tehtäviä mutta sitten 
skientologit saattaisivat alkaa vaatia enemmän ja enemmän talkoohenkisiä palveluita. 
Jessica ei edes tiedä idolin kuuluvan kyseiseen suljettuun lahkoon. 
 
Tätä nykyään helluntailiike on yhdistynyt skientologikirkkoon koska heillä on isot rahat helluntailaisten 
avustusprojekteihin. Helluntailaisuudesta on tullut skientologien työkalu. 
 
Pian Mikael Norvall oppi tuntemaan Jessican kujeet ja pystyi nauramaan niille, kun itsekin on 
lapsellisen humoristi. Eräänä päivänä, kun Micke katsoi ulos luokkahuoneen ikkunasta koulun 
sisäpihalle, niin silloin Jessica hiippaili selän taakse ja nosti pään yläpuolelle tuorekurkun. Hänellä oli 
tarkoitus lyödä idoliaan kurkulla päähän mutta ylikypsä kurkku sattui katkeamaan ja vesi valui lattialle 
heidän väliinsä. 
Micke kääntyi katsomaan, että mikä noin loiskahti. Hän näki Jessican nolon ilmeen ja paljon kurkun 
jäänteitä luokkahuoneen parkettilattialla. Hän arvasi, että mitä se hassu blondi oli ajatellut tehdä. 
Jessica änkytti, että oli ajatellut tehdä kurkkuvoileivän. Juuri silloin oppilasassistentti Kristoffer 
Carlander sattui tulemaan luokkahuoneeseen ja kysyi kummissaan: "Mitä täällä oikein tapahtuu?" 
Jessica änkytti naama punaisena: "Ööh, ajattelin tehdä kurkkuvoileivän, nälkä, you Know!" Kristoffer 
puisteli päätään ja hoki: "Sicket folk, vai ajattelit lyödä Mickeä kurkulla?" johon Jessie naurahti 
viattoman naurun: "Nää, minä en ole semmoinen, Haha!" 
Kristoffer tuntee Jessican kujeet liiankin hyvin. Kun Jessie kävi seitsemännellä luokalla, niin silloin 
Kristoffer piti videokurssia vapaa-ajalla pienessä keltaisessa parakissa, Hullsjönin terveyskeskuksen 
vieressä, Slättvägenillä. Pedagogi Ingemar yritti houkutella häntä videokurssille mutta tämä halusi 
mieluummin kotiin koulupäivän päätteeksi. 
 
Myöhäissyksyllä, vähän ennen lumen tuloa, Jessican luokka teki opintoretken Uggledaleniin, 
Hallebergin vuorelle poimimaan sieniä. Siellä on runsaasti suppilokantarelleja sekä keinotekoisesti 
siitettyjä sinipöllöjä. Pohjois-Euroopassa ainoastaan kahdessa paikassa esiintyy nopeasti lisääntyviä 
sinipöllöjä; Länsi-Götanmaan Hallebergin Uggledalenissa sekä Hämeessä Jokioisten Hallisalossa. 



Hassua kun molempien paikkojen nimet ovat samankaltaiset. Halleberg on vanhempi, ehkä Jokioisten 
Hallisalo on nimetty Hallebergin mukaan sinipöllöjen takia. 
 
Oppilaat ja pedagogit eivät nähneet yhtään sinipöllöä mutta ne vekkulit nukkuivat jossain puiden 
oksistoissa ja satunnaisesti huhuili niin, että huhuilu menisi pulujen laskuun sillä päivänaikaan 
sinipöllöjen ääni muistuttaa pulujen uikutusta. Yöaikaan sinipöllöt huhuilevat toisenlaisella äänellä, 
joka menee tähän tapaan; Pölön Ihuuup, Bum-Bum! Bum-Bum kuulostaa ihan kuin teleksi olisi 
käynnissä. Sinipöllöt ovat sinisiä pyöreitä ja niillä on suuret valkoiset silmät pienine pupilleineen sekä 
keltainen kolmionmuotoinen nokka, ne syövät ravinnokseen samaa kuin muut pöllöt. 
 
Jessicasta sienien poimiminen inhotti koska hänellä on vaikea sienikauhu mutta jokaisen on pakko 
poimia ainakin puoli korillista suppilokantarelleja. Se kuului osaksi opetussuunnitelmaa, jotta 
ehkäistäisiin uusavuttomuutta. Jessica ei itsekään tiedä mistä sienikauhu johtuu. Kalakauhu voi johtua 
kahdesta asiasta; kun serkkutyttö pelotteli kalanpäällä sekä iso hauki tarttui isää peukalosta mutta 
sienethän eivät ole sukua kaloille eikä ketään pureskele, kuten Jessica tapaa usein vatuloida. 
Hän nokkelana tyttönä keksi käyttää muovipussia hanskana ja näin uskalsi koskea sieniin. Poimimisen 
jälkeen he söivät koulussa tehtyjä hanhenmaksapasteijavoileipiä mutta silloin tuli uusi tenkkapoo; 
miten syödä samoilla sienisillä käsillä? Kaikki sienethän sisältävät jonkin verran myrkkyä ennen 
ryöppäämistä, tiesi Jessica. Sitten hän keksi ottaa uuden muovipussin ja sujautti sen käsiinsä ja näin 
pystyi syömään herkullisia hanhenmaksapasteijavoileipiä ilman käsienpesua.  
Kun matematiikanpedagogi Max Hellmark oli nähnyt Jessican voileivänsyöntikäsineet, niin silloin hän 
naurahti ukkomaisesti leveällä Länsi-Götanmaan murteella: "Basillikauhu!" ja puisteli päätään. 
Jessicaa huvittaa Maxin ryppyiset posket ja kukkaromainen leuka. Beckmanilla oli sileämpi, 
kukkaromainen, kun taas Maxilla on ryppyinen vanhan miehen leuka, sillä mies on vanhempi kuin 
Ingemar. 
 
Keväällä 2989 pääsiäisenaikoihin Jessicalla alkoi kahden viikon työharjoittelujakso. Työpaikka on 
Tvåstadin kaupungintalon kopiointikeskus. 
 
Kaupungintalo sijaitsee VGM:n takana, vanhan lentokentän kohdalla. Rakennus on kuusikerroksinen 
tornitalo, jossa on paljon lasipintaa. Katolla loistaa Tvåstadin kaupungin vaakuna värikkäine 
neonvaloineen. 
 
Kopiointikeskus on kommandiittiyhtiö, jonka omistaa muun muassa kunta, yrittäjäperhe Mazetti sekä 
useita paikallisia yrityksiä, joiden joukossa JT Group.  
Tätä nykyään kuntien vastuulla on peruspalvelut koulutus, katujen kunnossapito, sairaanhoito sekä 
sosiaalipalvelut. Tvåstadin kaupungintalon pääsisäänkäyntiaulassa on liukuportaat eri kerroksiin sekä 
panoraamahissit. Aulassa on puoliympyrän muotoinen reseptio, jossa työskentelee ruipelomainen 
Bertil Olsson langaton kuulokemikrofoni päässä. Hänen vieressänsä on huippumoderni 
vartiointirobotti, jonka ohjelmointi on niin tai näin koska robotin omistaa turvallisuusyhtiö S-L Safety. 
 
Jessican työtehtäviin kuuluu muun muassa rei'ittää sekä nitoa asiapapereita, jota hienot digitaaliset 
kopiokoneet eivät kykene nitomaan. Kunnissa ei vieläkään ole toteutunut paperiton toimisto, kun ei 
haluta täysin sitoutua digitaalitekniikkaan koska silloin oltaisiin haavoittuvia ja toiseksi ammattiliitto 
pistäisi kapuloita rattaisiin. Osa kuntien papereista skannataan lukulaitteisiin. 
 
Nitoessaan Jessica ajattelee itse mielessään, että jonakin kauniina päivänä hänestä tulisi 
kunnanjohtajatar ja tämäkin työ on tavallaan minun ensimmäinen poliittinen hommani. Hän tietää 
varsin hyvin, että ajatus on pelkkää vaaleanpunaista unelmaa, joka tuskin toteutuisi spesiaalikoulu 
taustan takia. Hän ei myöskään ole tietoinen hoivahallinnon yksityistämissuunnitelmista. Kylläkin 
uutisissa hän on siitä kuullut jotain.  
 
Kun hän saa työtehtävänsä valmiiksi, niin silloin kysyy kopiointiteknikko Ragnhild Liljalta:  
"Valmista tuli, mitä nyt teen?", jolloin lihava Ragnhild tapaa runoilla: "Ota kattia pyllystä ja aja... Juu, 
voit mennä kahvihuoneeseen piirtämään jotain jännää." ja ojentaa paperiarkin kynän kera. 
Jessica menee kopiointikeskuksen perällä olevaan siniseksi maalattuun pitkulaiseen 
kahvihuoneeseen. Huoneen oven vieressä on tiskipöydän pätkä sekä kahvikone. Huoneen perällä, 
vasemmalla puolella, on pitkulainen kahvipöytä, jonka päädyssä on seinähyllykkö. Ylimmällä hyllyllä 
on pornoaiheisia kuvakortteja, jotka hän miltei heti huomasi. Alimmaisella hyllyllä on serviettiteline 
sekä kynäkotelo. Jessica laittoi paperiarkin pöydälle ja alkoi piirtää mitä sylki suuhun tuo. 



Ragnhild näyttää hänelle edellisen työharjoittelijan piirrosta, yhden sivun sarjakuva, jossa 
kopiointiteknikot nukkuvat koneiden päällä, kunnes työharjoittelija tulee kuvaan, jolloin hänkin 
samaistuu porukkaan ja alkaa nukkua. Viimeisessä ruudussa koneet räjähtävät. Ragnhild katsoo 
hetkisen sarjakuvaa ja sitten ehdottaa: "Sinäkin voisit piirtää jotain tämän kaltaista, jonka voitaisiin 
laittaa seinälle tuomaan iloa." Jessie innostuu piirtämisestä, sillä piirtäminen on hänelle kuin viinapullo 
raitistuneelle alkoholistille. 
 
Jessica alkaa piirrellä juuri ja juuri Mosesta ja Matsia muistuttavia pilakuvia sekä kirjoitella heistä 
lapsellisia ja ilkeitä tarinoita ja kaiken kukkuraksi oikeilla nimillä. Kopiointiteknikot eivät tiedä keitä 
kertomuksen pojat ovat ja ovatko he todellisia henkilöitä.  
Piirustukset ja sepitykset hän laittaa kahvihuoneen pöydälle, jotta työkaverit saisivat hupia. 
Selatessaan piirustuksia Ragnhild kehottaa piirtää lisää ja Jessica tekee käskettyä, vaikka on 
työpaikalla. Ragnhild on itsepäinen lihava nainen, jolla on valtavat läskiset rinnat. Hän on kiinnostunut 
kalastuksesta. Työpaikalla hän tapaa parannella huippumoderneja kalastusvälineitään, joihin kuuluu 
muun muassa kalaparven indikaattori, jonka ohjelmointia hän parantelee. Ragnhild tapaa ohjelmoida 
indikaattoriin suosikkikalojen kuvat. Hän on aivan hulluna makrilleihin. Hänellä on 
lomaosuuskuntamökki Vänersnäsin Roggohällan lomakylässä. Hänellä on myös venepaikka 
länsirannikolla Lahällassa, Lysekilin itäpuolella.  
 
Kopiointikeskuksella työskentelee Ragnhildin lisäksi kaksi kopiointiteknikkoa; vaalearuskea 
siilitukkainen ruipelomainen Lena Lundell sekä tummaruskeatukkainen rotevahko Gerd Wärnlund.  
Lenalla on melkein joka päivä yllään ruskeat alumiiniliivit. Gerd on yleensä pukeutunut ohueen 
villapaitaan sekä tummiin alumiinifarkkuihin, joiden persuuksissa on laatumerkki Biogas. 
 
Biogas farkkuja valmistetaan Texasissa. Biogas farkkujen edelläkävijä oli yhtä suositut Ciao Rock 'n' 
Roll farkut. Biogas farkuissa on ohut pehmeä metallivuoraus, kun taas Ciao Rock ´n´ Roll farkut olivat 
perinteisiä kangasfarkkuja. 
Jessicallakin on usein Biogas farkut, joiden pinnassa on ohut alumiinikerros. Housujen nimi tulee siitä, 
kun niiden valmistuksessa käytetään poltettua biokaasua. Yksinkertaisesti biokaasulla höyrystetään 
housut niin, että niissä on jännä biokaasun haju.  
 
Kahden viikon kuluttua Jessica palasi takaisin koulunpenkille. Hänelle luvattiin järjestää 
kopiointikeskukselta kesätöitä eli pientä taskurahaa on luvassa. 
 
Majn alussa Jessican luokka teki viikonpituisen koulumatkan Helsinkiin. Jessica empi tovin, että 
lähtisikö mukaan koska tämä on ensimmäinen kerta, kun hän yöpyisi ilman vanhempia. Hän päätti 
lähteä mukaan, kun sai oman hotellihuoneen. Empimiseen suurin syy löytyy silmälaseista koska ei ole 
tottunut mennä nukkumaan rillit päässä. Vanhempien ehdotuksesta hän ei ottanut mukaan 
silmälaseja, jotta olisi rennompi. Rippikouluaikaan hän jätti väliin yhdenyön rippileirin juuri rillien takia. 
Rippileiri olisi ollut Gräsvikenissä, Centsjö järven rannalla. Silloin äiti kysyi rippipapilta, että pääsisikö 
tyttö ripiltä. vaikkei osallistu leirille. Tätä nykyään rippileiri on vain symbolinen traditionaalinen ele.  
Nyt hän päätti lähteä mukaan, kun oli kuullut vanhemmiltaan loistoidean jättää rillit kotiin. Tietenkin 
hänen tulisi totutella olemaan aina silmälasit päässä mutta rumbasta tullut pahatapa.  
 
Mentiin PendolinoX3000 luotijunalla Tukholmaan ja sieltä laivalla Helsinkiin. Junan ensimmäinen 
pysähdys oli Grästorpin matkakeskus, jossa luokanvalvoja Rex Holmgren astui junaan, sillä hän asuu 
Grästorpin Tre Älgar kaupunginosassa, kaksikerroksisessa omakotitalossa Ulla vaimon kanssa. 
 
Tre Älgar on Grästorpin läntisin kaupunginosa, melkein kiinni Tvåstadin Norra Björkessä. Välissä on 
viljapelto sekä junaratasilta. 
 
Junaan astuttuaan luokanvalvoja ihmetteli, kun Jessicalla ei ollut silmälaseja ja luuli tämän 
unohtaneen rillit kotiin ja huolestui. Jessica selitti naamapunaisena, että oli jättänyt ne tarkoituksella 
kotiin, jotta olisi rennompi. Tietenkään Rex ei ymmärrä, että miten niin rennompi. Eikö olisi tärkeämpi, 
että koulumatkalla näkisi kunnolla uusia maisemia. Hän ei voinut tehdä asialle mitään sillä Tvåstad oli 
takanapäin. Hän ei tietenkään voi tietää, ettei blondi kuitenkaan ole täysin sokea.  
 
Tukholman keskusasemalta he menivät köysiradalla Värtanin satamaan, josta yhä lähtee Silja Linen, 
Tallinkin sekä Brand Linen loistoalukset Helsinkiin, Tallinnaan ja Riikaan.  
 



Siljalla ja Tallinkilla on perinteisiä laivoja, kun taas Viking Linellä ja Brand Linellä on moderneja pika-
aluksia sekä katamaraaneja ja sen vuoksi punaiset laivat lähtevät vain Kapellskäristä, ettei 
saaristolaisten ininöitä tarvitsisi kuunnella. Brand Linen pika-alukset lähtevät Nynäshamnista mutta 
perinteiset laivat Värtanista.  
 
Silja Linellä on ollut historian saatossa lukuisia omistajia. Tällä hetkellä Silja Linen omistaa JT Group. 
Sama yhtiö on vähemmistöosakkaana Brand Linen omistajayhtiö Brandorissa. JT Groupin 
suosikkivarustamo on Silja Line. Viking Line on yhä ahvenanmaalaisen SF Linen omistuksessa, jolla 
menee ihan mukavasti, vaikka kauan sitten koronavuosina meni huolestuttavasti. Tallinkin omistus on 
yhä ennallaan.  
 
Suomen ja Skandinavian laivoilla ei enää ole verovapaata myyntiä mutta silti hinnat ovat maahintoja 
alhaisemmat, josta saamme kiittää aluksien Bordershop myymälöitä, joissa on Tax Freetä halvempaa. 
Laiva, jolla Jessican seurue matkusti, on nimeltä M/s Nylandica, hyvin loistokas perinteinen laiva, 
jossa on paljon messinkiä ja marmorilattioita. Keskellä laivaa on kävelykatu, samanlainen kuin 
aikoinaan Silja Serenadessa ja Symphonyssa. M/s Nylandican kävelykatu onkin nimetty Sere-
Symphonyksi, ettei edeltäjien muisto unohtuisi.  
 
Helsingissä he yöpyivät Hotel Fennossa, joka sijaitsee Kallion kaupunginosassa, joka on tätä nykyään 
Helsingin vanhakaupunki. Hotel Fenno on yksi sen vanhimmista hotelleista, jota on moneen otteeseen 
remontoitu. Hotellin naapurissa on kiinalainen Restaurant Wuhan, josta lähtee herkullinen tuoksu 
hotellin tiloihin. Ravintolan logona on punainen piikikäs pallukka.  
 
Huoneeseen päästyään Jessica tarkisti huoneen jokaisen sopukan, ettei vaan olisi murhaajia sekä 
akillesjänteenviiltäjiä. Ehkä hän on katsonut muutaman trillerin liikaa, joka vilkkuu eri väreissä. 
 
Jessican yhdenhengenhuone on siisti, jossa on nahkainen nojatuoli sekä massiivinen hotellitietokone.  
Hotellitietokoneen takaa hän löysi injektioruiskun, jonka hän otti varovasti käteensä ja toisella kädellä 
avasi sivuikkunan ja heitti tämän mystisen ruiskun ulos. Hän kuuli, kuinka ruisku putosi sisäpihalla 
olevalle peltikatokselle. Hän ei tohtinut olla injektioruiskun kanssa samassa huoneessa. Kukaties se oli 
vanha huumeruisku ja olisi alkanut ruiskuttamaan paskaa hänen suoniinsa, kuten hän itse mielessään 
ajatteli. Hänellä on vilkas mielikuvitus. 
 
Sitten hän kurkisti kirjoituspöydänalalaatikkoon, että onko siellä lisää inhottavia ruiskuja. Laatikossa oli 
vain naisille tarkoitettu pornolukulaite Jenna. Hän katsoi lukulaitteen sisällön ja näki paljon alastomia 
miehiä sekä naisia tosi puuhissa. Hetkisen kuvia katseltuaan hän hiippaili käytävälle pornolukulaite 
kainalossa. Hän laittoi vaivihkaa lukulaitteen käytävän päädyssä olevaan vessaan. 
Hän ei tohtinut olla samassa huoneessa pornolukulaitteen kanssa. Sinänsä hänellä ei ole mitään 
pornojulkaisuja vastaan, pikemminkin hän rakastaa pornoa mutta nyt hänestä tuntui epämukavalta olla 
samassa huoneessa pornolukulaitteen kanssa koska pedagogi voi milloin tahansa käydä huoneessa 
ja luulla lukulaitetta hänen omaksi. Tuskin siitä mitään olisi seurannut sillä hänhän on jo täysikäinen 
iso akka. Hän olisi ihan hyvin voinut sujauttaa lukulaitteen laukkuunsa mutta sitä hän ei uskaltanut 
tehdä koska koulumatkan jälkeen äiti avaisi laukun likapyykkiä kerätessään, jolloin pornolukulaite olisi 
löytynyt. Kyllä myös Annki on lueskellut Jenna pornolukulaitteita, mutta ei tietenkään olisi hyvillään, jos 
tyttären laukusta sellainen löytyisi. Annkin mielestä vanhimman tyttären pitäisi ensin aikuistua ennen 
kuin alkaa tutkia pornojulkaisuja. 
 
Myöhemmin illalla, kun Jessica oli katsomassa hotellitietokoneelta uutislähetystä, niin yhtäkkiä hotellin 
sisäpuhelin antoi äänimerkin. Hän painoi vastausnappulaa, jolloin hän kuuli Mikaelin möreän mutta 
imelähkön äänen laulavan: "Kuuleeko Jessie?" johon hän vastasi aralla äänellä: "Hallå? kuulee 
tietenkin, senkin hunajapupu!" jolloin langan toisesta päästä kuului räkänaurua ja kuuli Mårtenin 
kimakan tyttömäisen kikatuksen. 
 
Helsingissä tutustuttiin eri nähtävyyksiin. Käytiin myös Tallinnassa, kun sinne on tätä nykyään helppo 
mennä Tallsinki metrolla. Meriteitse pääsee Baltic Ferry Linesin pika-aluksilla. Yksi aluksista on Jet 
Aurora, jonka sinisessä kyljessä lukee valkoisella; Helsinki - Tallinn. 
 
Tallinnassa he kävivät opintokäynnillä Saku olut panimolla, joka sijaitsee Tallinnan eteläpuolella. 
Panimon portilla on kaksi kirahvipatsasta. Panimolla he saivat maistella erilaisia oluita sekä 
virvoitusjuomia. 



 
Iltamissa he palasivat takaisin Helsinkiin ja söivät kreikkalaisessa Restaurant Tsipraksessa, joka on 
entisen Svenska teaternin tiloissa. Ravintolan ulkopuolella on paljon Kreikan lippuja ja taustalla soi 
kreikkalainen iskelmä. Tunnelma on enemmän kreikkalainen kuin Kreikassa sillä Kreikka on niin paljon 
kansainvälistynyt, että aakkosetkin on vaihdettu latinalaisiin, jotta muutkin saisivat selvää kirjoituksista.  
Syynä Kreikan täydelliselle uudistamiselle oli kyvyttömyys hoitaa taloutta.  
Kaikki alkoi vuonna 2010 kun kävi ilmi, että kreikkalaisministerit olivat kaunistelleet tilastoja eivätkä 
oppineet hoitamaan taloutta niin, että silloisen Euroopan Unionin oli pakko ottaa ohjat käsiinsä ja 
syrjäyttää Kreikan parlamentin ja laittaa käyntiin laajamittainen uudistus. Aakkoset vaihdettiin 
latinalaisiin. Tämä oli alkusysäys nykyiselle Euroopan Federaatiolle. Aluksi oli kovaa vastustusta mutta 
pikkuhiljaa Euroopan kansa hyväksyi liittovaltiomallin ja niin syntyi uusi eurooppalainen kansallisvaltio. 
Totta kai tämä oli kova paikka nettitrolleille sekä äärioikeistolle mutta heillä ei ollut nokan koputtamista, 
kun suuri enemmistö hyväksyi liittovaltiomallin eikä halunneet siitä kansanäänestystä koska se olisi 
tullut hyvin kalliiksi. Myöhemmin federaation kulttuuriministeriö huomasi anonyyminettikirjailija The 
JT:n kertomukset, joissa ylistetään Euroopan integraatiota niin, että päätettiin julistaa hänen tarinansa 
eurooppalaiseksi kansalliseepokseksi.  
 
Svenska teatern on muuttanut isompiin tiloihin Espoon Westendiin. Uusi teatteri on merenrannalla niin, 
että päänäyttämöllä on panoraamaikkuna Suomenlahdelle. Meriaiheisten näytelmien järjestäminen on 
helppoa; ei tarvita keinotekoisia merikulisseja, kun suuren ikkunan takana on oikea meri. 
 
Restaurant Tsipraksen edustalla on pronssikyltti, jossa kerrotaan monella kielellä, että näissä tiloissa 
on kauan sitten ollut Svenska teatern. Jessica luki tietokyltin ja ihmetteli, että mikä helvetti on svenska, 
vaikka puhuukin ruotsia, joka Skandinaviassa tätä nykyään tunnetaan nimellä skandinaviska. Kieli on 
svenskan nimellä ainoastaan Suomessa.  
 
Ravintolassa Jessica kujeili laihan pitkäkasvuisen Kristian Ireniuksen kanssa, joka istui samassa 
pöydässä. Kun Kristian oli lappamassa spagettia suuhunsa, niin silloin Jessica alkoi hokea runo 
muodossa Mikaelin nimeä niin, että herra Ireniusta alkoi naurattaa niin, ettei syönnistä tullut mitään ja 
vielä vähemmän juomisesta, kun Ugri Cola purskahteli päin seiniä. Onneksi kukaan ei saanut 
kolasuihkua. Mikael istui samassa pöydässä ja häntäkin nauratti makeasti blondin kujeilu. Hän ajatteli, 
että Jessicasta tulisi hyvä koomikko ja kannattaisi hakeutua Skurtis Show'hun. 
 
Skurtis Show pyörii skandinaavisella RTV4:llä. Show'ssa kolme hauskaa miestä hassuttelee ja tekee 
hauskoja sketsejä. Käsikirjoittajana on kaljupäinen sutipartainen Kurt Skurtis Passare.  
Hänen aisapareinansa on harmaatukkainen Simon Sundén ja Vernon-Mats Loire. Mukana on yksi 
nainen, Hanna Laurén, joka tekee hassuja naisen logiikkasketsejä eli neiti Laurén ei ole mikään 
kukkahattufeministi. Stenigit kuten monet muutkin skandinaavit tapaa katsoa Skurtis Show'ta joka 
lauantai-ilta. Ohjelman jälkeen on paritusohjelma Fullträff, jonka juontaa erittäin hauska 
ruskeatuuheaviiksinen Carl Sundelius joka leikillään pottuilee ohjelman sähköpianistille.  
 
Ravintolan ulkopuolellakin Kristian, Mikael sekä Mårten nauroivat niin, että kortteli raikui. Kuulosti siltä, 
että he olisivat juovuksissa, vaikka kaikki olivat vesiselviä. Tietenkin Jessie oli tyytyväinen, kun 
onnistui saamaan pojat hyvälle tuulelle, ehkä liiankin hyvälle tuulelle. 
 
Perjantaina alkoi kotimatka. He menivät samalla laivalla Tukholmaan ja sieltä luotijunalla Tvåstadiin. 
Tällä kertaa juna kulki hitaasti, sillä parhaillaan Tvåstadissa oli vaikeasti sammutettava tulipalo 
eräässä rengasfirmassa, Lunden-Zumbyn pienteollisuusalueella. Lähialueen ihmisiä kehotettiin 
olemaan sisätiloissa koska savu oli erittäin myrkyllistä. 
Junaa kehotettiin hiljentää Tvåstadiin saapuvien luotijunien vauhtia, jotta palo saataisiin hallintaan 
ennen kuin kaupunkiin tulisi lisää ihmisiä. Junassa tarjottiin ilmaiset kahvit ja ruuat. 
 
Tätä nykyään Euroopan rautatiet on yksityistetty, jotta osavaltioilla olisi vara peruspalveluihin. 
European Railways on liittovaltion suurin junayhtiö ja sen kaikki junat ovat italialaisvalmisteisia 
X3000Pendolinoja. Vihdoinkin Pendolinot ovat saatu huippukuntoon ja soveltuvat erilaisiin ilmastoihin. 
Seuraavana päivänä Jessica kävi potkulaudallaan katsomassa ja kuvaamassa palanutta 
rengasfirmaa. Filmauksen hän laittoi Stenig Playhin, joka alkaa muistuttaa uutissivustoa. Jessica on 
päättänyt tehdä perheen Stenig Play osiosta uuden Rågångsplattanin ja toivoo hartaasti, jos Nisse 
Johnson eksyisi sivustolle ja kiihottuisi. Tuskin Johnson edes muistaa pikku Jessicaa.  
Jessicalla on ikuinen Nisse-kiima, joka ei pesemälläkään lähde.  



Junin alussa, heti koulujen päättäjäisten jälkeen, Jessica oli ensimmäistä kertaa kesätöissä tutulla 
kopiointikeskuksella. Tälläkin kertaa oli paljon luppoaikaa, siispä hän sai jatkaa piirtelemistä. Hänen 
ainoat työtehtävät olivat nitominen ja rei'ittäminen, joista hän selvisi nopeasti ehkä liiankin nopeasti, 
sillä työtehtäviä oli hyvin niukasti. Oikeastaan kopiointikeskus ei olisi tarvinnut kesätyöläisiä, mutta 
esimiehet halusivat olla hyväsydämisiä spesiaalikoulun ammatinvalinnanpedagogi Ester Hanssonia 
kohtaan. Ester Hansson on harmaatukkainen ruipelomainen naisihminen, jolla on hieman 
bassomainen puheääni ja usein räpyttelee silmiään. 
 
Eräänä aamuna töihin mennessä Ragnhild huomasi Jessican kotitalon edustalla myytävänä olevan 
matkailuauton. Töissä hän kysyi Jessicalta lisätietoa autosta. Jessica vastasi, että ukki on itse 
rakentanut kyseisen matkailuauton. Ragnhild ihastui autoon, sillä se olisi kätevä hänen kalastus- ja 
metsästysmatkoillansa. Jessica lupasi kysyä illalla ukilta lisätietoa autosta. Niin hän tekikin ja totta kai 
Olle oli innoissaan, kun pojantyttärestä näyttää tulevan kova liikenainen. Olle tulosti tiedot paperille. 
Seuraavana päivänä Jessica antoi tulosteen Ragnlille, joksi häntä usein kutsutaan, joka heti pirautti 
Ollelle ja kyseli lisätietoa matkailuautosta. Hänen kiinnostuksensa lopahti heti kun oli kuullut hinnan 
sekä auton alkeellisesta kaasulämmityksestä. Tästä lähtien Ragnhild alkoi kutsua Jessicaa sekä 
tämän sukua saitureiksi ja verenimijöiksi, kun kauppaavat näin alkeellista asuntoautoa.  
Ragnlia huvitti kuulla puhelimessa Ollen huvittava Jämtlandin murrehokema, jossa tämä hokee sanoja 
Den ja Det Jämtlandin murteella ja välillä toistaa; hyyga liiken, jota Ragnhild ei ymmärrä. 
 
Muutaman kerran Jessica vahingossa rei'itti ja nitoi paperit väärästä päästä, niin silloin Ragnhild 
päätään puistellen tuhahti: "Makalöst, sinä olet kyllä surkea, sinusta ei totta totisesti tule 
kopiointiteknikkoa edes tekemällä ja mitä ihmeen nestettä sinun päässäsi oikein virtaa?" Jessica 
naurahti: "Sen tietäköön katti!" 
Silloin tällöin Ragnhild leikillään uhkaa soittaa mamma Stenigille ja keskustella tämän kanssa tyttären 
ongelmista, kun tämä rei'ittää ja nitoo papereita väärästä päästä. Joka kerta Jessie otti vitsailun 
todesta ja sai melkoisen sätkyn ja alkoi säkättää, ettei tämä soittaisi äidille. Tietenkin Ragnlia nauratti 
makeasti, kun tämä hassu blondityttö oli ihan paniikissa. Tämän reaktion takia Ragnhild alkoi hieman 
kiusoitella Jessicaa, että illalla kello puoli seitsemän tulisi kahville ja syntyi hokema; Puoliseitsemän! 
Jessican naurettava reaktio johtunee kai leikkikoulun ja ala-asteen aikaisista pedagogien valituksista 
vaikkakin tällä kertaa kyseessä ei ole kolttosista vaan huolimattomuudesta. Ragnhild vain laskee 
leikkiä mutta sitä Jessie ei ymmärrä. Joskus Ragnhild tapaa todeta, ettei ole helppoa olla pieni eikä 
sen paremmin isokaan, sillä hänellä itsellään on valtava vatsa sekä mahtavat daisarit.  
 
Eräänä päivänä Ragnhild antoi Jessicalle monta arkillista piirustuspaperia koska tämä on kiinnostunut 
piirtelystä. Paperilaatikot hän jakoi pienempiin laatikoihin koska kaikkea hän ei voi kuljettaa 
potkulaudallaan. Ragnhild laittoi paperiarkit ruskeaan muoviseen leipälaatikkoon, ettei dirikat näkisi, 
että työnantajan omaisuutta annetaan pois. Ragnhildilla ei olisi lupa antaa pois kopiointipaperia. 
Esimiehet eivät tiedä, ettei kyseisiä papereita voi käyttää huippumoderneissa kopiokoneissa eli olisi 
järjetöntä heittää roskiin kallista paperia, josta puuttuu Serlan pehmo niin, ettei se täyttäisi 
vessapaperin vaatimuksia.  
 
Pian Jessican huoneen kaapit täyttyivät paperiarkeista. Vanhempien mielestä vaikuttaa siltä, että 
tyttären työkaveri vaikuttaa reilulta eivätkä osaa aavistaakaan, että millaisia sepityksiä tämä väsää 
kesätöissä. Sinänsä sepittelyssä ei ole mitään vaarallista, kun on työkavereiden siunaus.  
 
Äskettäin Jessica ja Janina saivat omat huoneet. Janinan huone tehtiin vintille, talon Hullsjövägenin 
puoleiseen päätyyn. Sieltä on suora pääsy ullakolle. Tehtiin myös kapeat portaat suoraan eteiseen. 
Portaiden ja eteisen väliin laitettiin yksinkertainen haitariovi.  
Jessican huone tehtiin vanhempien entiseen makuuhuoneeseen talon päätyyn. Huone pieneni 
yläkerran rappusten takia mutta kyllä siellä yksi tyttö mahtuu oleskella, kuten Anders asian ilmaisi. 
Rappusten alle muodostui pitkulainen varastotila, jonka katto kapenee rappusten vuoksi. Varastotilaan 
menee ovi Jessican huoneesta ja sen vuoksi hän varastoi sinne lukulaitteensa sekä paljon muuta 
kamaa. Täällä on kätevä salakuunnella pikkusiskon keskusteluita kavereittensa kanssa, ajatteli Jessie.  
Jessica on hieman kateellinen siskolleen, kun tämä sai isomman huoneen kuin hän itse, jonne pääsee 
kahta kautta. Hän ajatteli, että jos hänellä oli samanlainen vinttihuone, niin sinne voisi jotenkin 
houkutella sinisen valolähteen ja sitten muodostaa yhteyden vuoteen 2981 Nisse Johnsonin luokse. 
Yhä hän silloin tällöin fundeeraa Paradisvägenin sinistä valonlähdettä. Netistä hän on lukenut, että 
kyseessä voi olla musta-aukko, vaikka onkin sininen.  
 



 
Juhannuksena Stenigit tapaavat kokoontua ukinmökille Gaddesandaan, myös tänä vuonna. 
Kun Jessica oli kertonut töissä juhannus suunnitelmista, niin silloin Ragnhild innostui: "Oh miten kiva! 
Minullakin on kesänviettopaikka siellä lähistöllä Roggohällassa. Vesiteitse teidän mökillenne olisi vain 
minuutin matka... Taidanpa käydä hieman rupattelemassa mamma Stenigin kanssa. Kuka ties Annki 
tarjoaisi viiniä." ja nauroi päälle. Jessicalle tuli hätä: "Mistä keskustelisit?" johon Ragnhild: "Kävisin 
pienet rupattelut vaikkapa siitä, että olet rei'ittänyt papereita väärästä päästä ja sitten pyllysi olisi 
tulipunainen." Jessica panikoitui: "Kiltti, kiltti, kiltti, älä tule, en halua!" johon Ragnhild naurahti niin, että 
hänen valtavat läskiset rinnat hakkasivat valtavaa mahaa vasten: "Mutta kun minä haluan! Kun Annki 
on kuullut sinun mokistasi, niin silloin en taatusti haluaisi olla sinun pöksyissäsi." ja nauroi makean 
naurun. 
 
Ollen ja Boelin mökkinaapuri Örjanssonin perheeseen syntyi 18 Aprillia 2986 pojanvesseli, josta 
kehkeytyi hyvin vilkas ja nopea. Vähän väliä juoksentelee Stenigien tontilla. Onneksi Olle ja Boel ovat 
hyvin lapsirakkaitta niin, etteivät moisesta pahastu. 
Lukemattomia kertoja Ivar Örjansson saa olla etsimässä poikaansa ja melkein arvaa missä pikku 
Elliott luuraa. Elliottia kiehtoo Stenigien mökin halki virtaava oja, johon hän rakentelee patoja. Myös 
Jessicaa kiehtoisi patoleikit mutta ukki on ankarasti patoja vastaan. Ollella on tulvakauhu, että ojan 
paskavesi nousisi yli äyräittensä niin, että pian koko tontti lemuaisi. Vesi tulee alueen ulkovessoista, 
vaikka se on laissa kielletty. Sääntöä rikotaan ja katsotaan läpisormien täällä Vänersnäsissä koska 
alueella on aluepoliitikoiden mökkejä ja tekevät samoin. Tämän vuoksi poliitikot eivät halua herättää 
nukkuvaa karhua.  
Oja laskee Vänern-järveen. Joskus paskavesi ajelehtii Gaddesanna uimarannallekin niin, että monesti 
uimarin jalat ovat ihmispaskassa.  
 
Elliott salaa rakentelee patoja ojaan ja heti kun Olle tulee näkyviin, niin silloin poika ottaa jalat alleen ja 
lähtee, huimaa vauhtia juoksemaan tontilleen.  
Muutaman kerran Jessie on nähnyt Elliottin eikä osaa aavistaakaan, että 3000-luvun alussa hän 
tutustuu lähemmin poikaan, mutta eipä mennä asioiden edelle. 
 
Elliott Örjansson on pellavapäinen pikkupoika, jolla on yläposkessa kesakoita. Hänen isosiskonsa 
Petra on rauhallisempi ja enimmäkseen ottaa aurinkoa yläosattomissa. 
 
Kesätöissä Jessica tapaa joutilaana hieman järjestellä kopiointikeskuksen pöytiä ja hyllyjä koska ne 
ovat hyvin sotkuisia. Pöydillä lojuu Ragnhildin kalastuksesta kertovia data-USB-kalikoita sekä 
lukulaitelehtiä. Ragnhild Liljaa ärsyttää, kun koko ajan blondin sormet tanssivat pöydillä eikä mikään 
saa olla rauhassa. Eräänä päivänä kopiointiteknikko Lena meni naapuriosastolle, josta hän soitti 
kopiointikeskukselle ja sopi Ragnhildin kanssa, että he kusettaisivat sitä blondia. Ragnhild kutsui 
Jessican konttoriin ja sanoi, että ammatinvalinnanpedagogi Ester Hansson soittaa. Jessica asettui 
istumaan kommunikaatiolaitteen eteen ja painoi vastausnappia: "Hallå?" Hän kuuli tutunomaisen 
puheäänen, sillä Lena onnistui imitoimaan ammatinvalinnanpedagogin möreää ääntä: "Täällä Ester 
Hansson, päivää! Sinun työkaverisi väittävät, että näpelöit siellä joka paikkaa, pitääkö väite 
paikkaansa?" Jessica alkoi änkyttää: "Neee, ei sitä tule paljon tehtyä, ei pidä paikkaansa vaan 
tarkoitan järjestellä pöytiä ja hyllyjä eli väärinkäsitys!" johon Esteriä imitoiva Lena: "Jaa, pyydä 
anteeksi työkavereiltasi. Tuota, soitanko vanhemmillesi?" johon Jessie vastasi aivan kalpeana 
änkyttäen: "Ei tarvitse soittaa, älä soita!" johon Lena: "Okei! Pyydä sitten anteeksi." 
Jessica lupasi pyytää anteeksi ja heti puhelun jälkeen hän pyysikin anteeksi oikein kädestä pitäen. 
Silloin Lena tuli kopiointikeskuksen puolelle ja hänellä oli todella naurussa pitelemistä, kun blondi oli 
aivan kalpea. Myös Ragnhildia huvitti, kun tämä hassu blondi meni lankaan. Kusetus onnistui 
täydellisesti. Jessica todella luuli puhuneensa ammatinvalinnanpedagogin kanssa. Syksyllä koulujen 
alettua, kun hän tapasi oikean Esterin niin silloin hän ihmetteli, miksei tämä kertaakaan kysynyt mitään 
siitä kesäisestä puhelusta. Hän ajatteli, että kenties Ester oli unohtanut asian sillä, tämä on jo melko 
vanha harmaatukkainen nainen. Ester kysyi ainoastaan, että oliko Jessica soittanut hänen 
puhelinvastaajaansa. Eräänä päivänä Ragnhild oli soittanut Esterin puhelinvastaajaan ja antanut 
matkapuhelimen Jessicalle, joka ei tiennyt, että minne puhelu oli auki, jolloin Jessica sanoi 
monotonisella äänellään jotain Jämtlandin murteella. Ester ihmetteli, että kuka ihme oli soittaja koska 
nauhalla ääni kuulosti hieman erilaiselta ja toiseksi kopiointikeskuksen sisällä puhelut tahtoo pätkiä. 
Se johtuu tietenkin kopiokoneiden langattomasta tekniikasta. Jessie ei uskaltanut paljastaa, että 
kyseessä oli vain Ragnhildin kusetus, eli tällä kertaa hän ei mennyt samalla lailla lankaan kuin 
edellisellä kerralla.  



Ensimmäinen kusetus paljastui Jessicalle muutaman vuoden kuluttua, jolloin Lena vihjaillen paljasti 
imitoineensa Esteriä ja se päivä oli hänen hauskimpia; niin hauskaa ei ole ollut sitten, kun etsimme 
siskoa väärästä järvestä, kuten hänellä on tapana sanoa.  
 
Julissa Jessica sai pitää kuukauden kesäloman, jolloin Stenigit kävivät jokavuotisella Jämtlandin 
matkalla. Tällä kertaa he menivät E45:n kautta koska Andersia tympäisee asuntovaunun vetäminen. 
Siispä he jättivät vaunun kotiin ja yöpyivät Vänercityssä, Hotel Applessa. 
 
Hotel Apple on halpahintamajoituspalvelu eikä siellä ole mitään luksuspalveluja. Hotelli on vain 
yöpyjille eli se on tavallaan hienomman luokan retkeilijäkoti, muttei kuitenkaan luksusta mutta 
kuitenkin täyttävät hotellien kriteerit. Vastaanotossa ei ole ihmisportieeria vaan huonevaraukset 
tehdään automaatin avulla. Kassa-automaattiin syötetään ruokakaupoista tuttu Plus Card maksukortti 
ja sitten näppäillään yöpyjien määrä. Fuskaaminen ei onnistu sillä hotellissa voi milloin tahansa käydä 
tarkastajia. Käytävällä on useita valvontakameroita, jotta taataisiin turvallisuus. Hotellissa on pieni 
viinimyymälä sekä ruokasali. Nämäkin paikat ovat automatisoitu. Yksinkertainen aamiainen sisältyy 
hintaan, jolloin saa syödä niin paljon kuin jaksaa. 
 
Hotellihuoneessa Jessican äskettäin ostama oma multimediakamera putosi lattialle. Onneksi oli 
pehmeä viininpunainen kokolattiamatto eikä kamera mennyt rikki muuten kuin kameran kuvaruudun 
sarana katkesi. 
Tietenkin Jessicalta paloi käämit, että hienon multimediakameran sarana murtui ja nyt on vaikeampi 
kuvata, kun ei näe kuvattavaa kohdetta kameran kautta. Hän huudahti kiukuspäissään: "Ime munaa!" 
ja poistui ovet paukkuen huoneesta ja marssi suoraan hotellin viinimyymälään ja osti pullon Forsöran 
vodkaa. Sitten hän meni hotellin ulkopuolelle ja istahti puistonpenkille, joka on hotellin julkisivua 
vasten. Penkkirivistöä vastapäätä on muutama pysäköintipaikka. Penkkien ja julkisivun välissä on 
kukkapensaita. Julkisivun katon rajassa kulkee kapea ikkunarivistö, jotta hotellineteisaulassa olisi 
valoisaa. Penkillä Jessica korkkasi viinapullon ja kulautti puoli pulloa mahalaukkuunsa ja päälle irvisti 
kuin mikäkin juoppo. Hän tunsi humaltuvansa ja juuri kun oli ottamassa uuden kulauksen pullonsuulta, 
niin silloin joku tarttui pullosta kiinni ja poisti sen hänen otteestansa. 
Hän huomasi, että isä oli tullut perässä ja otti häneltä viinapullon ja kaatoi sisällön kukkapensaiden 
juureen ja laittoi tyhjän pullon penkin vieressä olevaan roskakoriin. Sitten isä istahti hänen viereensä ja 
sanoi: "Helvete jäntan, noin ei saa tehdä! Viinaa pitää juoda pikkuhiljaa nautiskellen eikä juoda 
humalahakuisesti." 
 
Anders talutti tyttärensä takaisin hotellihuoneeseen ja peitteli hänet hotellin pehmeään sänkyyn. 
Annki puisteli päätään, että jopas jotain, kun tyttö tuolla lailla hermostuu yhdestä vastoinkäymisestä. 
Myös pikkusisko paheksui isosiskon lapsellista tempausta. 
 
Aamulla Jessicalla oli hirmuinen krapula. Hän päätti, ettei enää koskaan juopottele. Sitten hän 
huomasi, että multimediakameran näyttöruudun sarana oli kuin olikin kunnossa, jonka isä oli korjannut 
heti kun oli saanut tyttären nukkumaan. 
Hän ei oikein muista syytä juopotteluun. Isä kertoi syyn, että miksi tämä oli kiroillen syöksynyt suorinta 
tietä viinimyymälään, jonka jälkeen ottanut lärvit ja mennyt istumaan puistonpenkille. Jessie lupasi 
käsisydämellä, ettei enää koskaan joisi väkiviinaa. Andersia hymyilytti koska näin kaikki juopot 
lupaavat ja kohta taas viinapullo on hyppysissä. Anders ja Annki päättivät alkaa sivistää tyttäriään, 
ettei viinaa kannata juoda humalahakuisesti koska silloin onnettomuusvaara kasvaa sekä aivotkin 
liukenevat. Suvussa on jonkin verran alkoholismia, totesi Anders.  
Heti kun tytön kohmelo oli hellittänyt, niin silloin he lähtivät jatkamaan matkaa kohti Jämtlandia. 
 
Ennen kuin he menivät Jämtlandin mummolaan, niin Jessica kurlasi mintunmakuisella suuvedellä, 
ettei mummo huomaisi viinanhajua koska tämä on ankarasti viinaa vastaan eikä suostu ottamaan 
edes konjakkia lääkkeeksi. Mintunmakuista suuvettä saa ainoastaan Jämtlandin kaupoista ja nyt, kun 
he ovat maakunnassa, niin sitä pitää ostaa useampi pullo.  
 
Nuorempana Lisbeth Lillnysta oli hulluna lonkeroon ja oli tilannut sitä serkuiltaan, kun nämä olivat 
käyneet Reykjavikin risteilyllä. Nyt vanhoilla päivillä hän on päättänyt jättää alkoholipitoisten juomien 
kittaamisen täysin pois, ettei menettäisi taivaspaikkaa, kuten hän monesti tapaa ilmaista. Tämän 
täysraittiin elämäntyylin hän on omaksunut heti leskeksi jäätyään. 
 



Hallonbossa Stenigit vuokrasivat mökin kolmen tähden Camping Lyckobosta, joka sijaitsee 
keskustasta itään, Hallonbäckenin leveämmässä kohti. Keskustan ja leirintäalueen välillä on vasta-
avattu suurmyymälä Coop Prisma. Samassa rakennuksessa on muun muassa Hesburger sekä 
luontaistuotekauppa Vitamiro, jonka nimi kiihottaa Jessicaa, kun siitä hänelle assosioituu serkkupoika 
Miro. 
 
Jessica on huippusalaisesti ihastunut muutamaan serkkupoikaan kuten Miroon, Jesukseen sekä 
Fredrikiin. Joka kerta kun hän on enon luona kylässä, niin silloin häntä jännittää, jos Fredrik olisi 
isänsä luona tai tulisi siellä käymään. Hän toivoo, ettei olisi tai muuten olisi punastumisen vaara sekä 
käsivarret nykisivät halaukseen mutta halata hän ei uskalla. Halaamisen sijasta hän tyytyy kättelyyn. 
Kättelykin tahtoo jännittää koska aikaisemmin hänen kädenpuristuksensa olivat liian velttoja, ihan kuin 
läskin heittäisi pöydälle. Tästä hän on saanut paljon moitteita vanhemmiltaan. Tämän vuoksi Jessicaa 
jännittää kättely, jotta se menisi ohjeiden mukaisesti. Kahden enon luona Jessica on jännittynyt; 
Edwardin luona hän pelkää ihanaa Fredrikiä ja Mats-Stefanin luona yhtä ihanaa Nisseä. Molempien 
nimissä on samanlainen eroottinen lataus Jessican mielessä. Nisse Vässare ei ole sukua eli olisi 
parhaimmat mahdollisuudet saada tästä sydänystävän, mutta Fredrikin kohdalla kummittelee 
sukulaisuus. Jessie on ottanut selvää, että kyllä serkut saavat mennä naimisiin ja tämä tieto häntä 
kiihottaa entisestään. Nissen kohdalla kummittelee vain Polly.  
 
Yläasteelta hänelle on jäänyt eroottinen kaiku halauksiin eli hän ei kykene antamaan ystävän 
halauksia vaan kaikki tarkoittaa esileikkiä. Hän katuu, että oli tuhlannut halauksia Matsiin. Jos hän olisi 
ollut yläasteella rennompi, niin ehkä Moses olisi aidosti ihastunut häneen, kuten hän tapaa asiaa 
pohtia.  
 
Myös kotirintamalla Jessicalla on ongelmia, kun he menevät Länsi-Götanmaan mummon ja ukin 
mökille Gaddesannaan ja jos samassa kyydissä olisi Miro-serkku, niin silloin Jessican sydän alkaa 
kiivaasti pompottaa ja munasolu aktivoitua. Käsivarsi alkaa nykiä halaukseen. Jos hän halaisi 
serkkuaan, niin silloin pikkusisko saletisti alkaisi vislata kuin Urban.  
Kun Miro on samassa autossa, niin silloin Jessica määrää pikkusiskon istumaan keskelle, kun ei 
kykene kiimaltaan istua kiihkeän serkun vieressä. 
Annkia ja Andersia hävettää vanhimman tyttären temppuilut eivätkä tiedä syytä tälle lapselliselle 
hulluudelle vaan olettavat syynä olevan jonkinlainen viha serkkuaan kohtaan. Näin ei todellakaan ole 
vaan vihan vastakohta. Sitä heidän on mahdoton tietää, kun eivät osaa lukea tyttären ajatuksia.  
Jos tietäisivät, niin ehkä he voisivat siedättää tyttärensä Miron läheisyyteen, jotta heistä tulisi pari.  
Muutaman kerran Astrid onkin sanonut Annkille, että Mirosta ja Jessicasta voisi tulla hieno pariskunta. 
Annki on samaa mieltä, kunhan vaan tyttö naisistuisi.  
 
Juuri serkkukiiman takia Jessica haluaa Hallonbossa olla Camping Lyckobossa. Enon luona hän olisi 
koko ajan jännityksessä, jos Fredde tupsahtaisi paikalle ja istuutuisi hänen viereensä olohuoneessa. 
Sinänsä se olisi ihanaa, aivan liian ihanaa, kuten hän tapaa ajatella samalla, kun auto lähestyy 
Hallonbota. Fredrikistä hänelle tulee mieleen laulaja Fredrik Tjärmarkerin läpimurtohitti. Viime aikoina 
Tjärmarkerilta ei ole ilmestynyt uusia äänitteitä.  
 
Leirintäalueen itäpuolella on kylmävetinen Sommarnäsin uimaranta. Purossa on virtaava vesi, joka 
pitää veden aina kylmänä. Kesähelteellä tämä on hyvin vilvoittavaa. Sommarnäsin uimarannan 
vieressä on Hallonbon työväen puisto Nöjesparken. Kyseessä ei ole mikään tivoli vaan aikuisten 
tanssipaikka. Nöjesparkenin itäpuolella junaratasilta ylittää puron. Vastarannalla on Kornan harvaan 
asuttu kaupunginosa, jossa lähinnä puroa on Annkin lapsuuskoti, punainen mökki, jossa hän asui 
ennen kuin isä rakennutti Bågvägenin liikemiestalon. 
 
Yhä Sven-Emil suree avioerossa menettämäänsä taloa sekä Teddyä. Itse avioerosta hän on jo 
toipunut, mutta talo ja koira ovat hänelle hyvin rakkaita. Rivitalossa hän asui vain muutaman 
kuukauden ja sitten muutti kerrostaloyksiöön, Brandmon lähiöön, sama kerrostalorykelmä, jossa 
Edward asui heti avioeron jälkeen.  
Svennen asunto on viihtyisämpi koska kylpyhuoneessa on upea automaattisesti täyttyvä kylpysaavi. 
Silti tämä omakotitaloon tottunut mies ei viihdy kerrostaloyksiössä. Rivitalosta hän muutti koska päätti 
alkaa säästämään omakotitalon rakentamiseen. Parhaillaan hän anoo omakotitalotonttia. 
 
Keväällä Edward tapasi noin kymmenen vuotta nuoremman Erin Rompénin, joka on ammatiltaan 
pizzaleipuri ja työskentelee paikallisessa Pizzeria Rossossa. 



Pizzeria Rosso on Hallonbon parhain ja kallein pizzaravintola, jossa pizzojen lisäksi tarjoillaan 
suosittuja täytettyjä rieskoja. Täytetty rieska muistuttaa pizzaa mutta on valmistettu ohutleivän päälle. 
Jämtlandissa rieskan päälle tulee rosvopaistia tai sinappikinkkua. Muualla päin Eurooppaa rieskan 
päällä on Jahti- tai lauantaimakkara siivuja.   
Rosso sijaitsee Affärsgatanilla Coop Sokoksen vieressä. Vastapäätä, Affärsgatanin toisella puolen, on 
ruokakauppa Urvalhuset sekä Chipstorget aukio, jossa paikallisnuoriso tapaa istuskella. 
Aivan Coop Sokosta ja Rossoa vastapäätä on Radio Skallan studio. 
Joka kerta kun Stenigit tulevat Hallonbohun, niin silloin Jessican vaatimuksesta autoradio tulee virittää 
Radio Skallan taajuudelle, jotta kuulisi synnyin maakuntansa mainoksia kotimurteella.  
 
Joka kerta Hallonbossa käydessään Stenigit käyvät ostoksilla tavaratalo Anderssonissa, joka sijaitsee 
torin vieressä, Affärsgatanin ja Rotsgatanin kulmauksessa. Rotsgatanin itäpuolella on Hallonbon 
kauppatori.  
Anderssonia vastapäätä, Affärsgatanilla, on kauppakeskus Handelsplatsen, jossa on vain Hesburger, 
pankkeja, kiinteistönvälityksiä sekä muutama putiikki. Keskellä kauppakeskusta on Radio Skallan 
kahvila. 
 
Joka Juli Anderssonin tavaratalossa on valtava Juli ALE. Tämä huvittaa Annkia koska kyseinen 
heinäale ei ole kovin suuri; alesta huolimatta hinnat ovat sikakalliit päättyen yhdeksikköihin, jotta 
näyttäisivät edullisilta, Anderssonin hinnat. 
Anderssonin tavaratalossa on kuitenkin pakko käydä koska siellä on sellaisiakin tuotteita, joita ei ole 
Länsi-Götanmaalla, vaikka sielläkin on Andersson tavarataloja.  
 
Erinistä tuli nopeasti hyvin suosittu Edwardin lasten keskuudessa koska tämä osaa leipoa maukkaita 
pizzoja ja täytettyjä rieskoja. Heti kun Maria ja Signe olivat kuulleet, että lapset syövät pizzaa isän 
luona niin silloin Signe tuhahti: "Faan, siellä se syöttää jotain paskaa yhteiseltä lautaselta!" 
 
Kerta joka kesä Stenigit käyvät Edwardin luona, niin silloin on pakko käydä myös Götessoneilla, kun 
ovat saman kadun varrella, välissä on vain tiukka mutka. Jos he eivät kävisi, niin silloin Johan tapaa 
huomauttaa joulutekstiviestissä, että jopas oli vittumainen temppu, kun ei käyty kylässä. 
 
Johanilla ja Birgitillä on kaksi lasta, Harriet ja Dagobert, jotka ovat Jessican ja Janinan ikäisiä. 
Tytöllä on nestekaasukitarabändi, Harriet Lime & Tre kvinnor. Bändi tapaa soittaa kesäisin Hallonbon 
kauppatorilla ja siitä on tullut hyvin suosittu. Talvisin bändi esiintyy kapakoissa ja se on Harrietin 
näkökulmasta huono juttu, kun hänellä on geeneissä alkoholismia.  
 
Viime kesällä Harriet pyysi Andersia ostaa hänelle kitaran kieliä koska sellaiset ovat Länsi-
Götanmaalla paljon halvempia kuin Jämtlandissa.  
Heti kun Stenigit olivat tulleet Götessoneille, niin silloin Harriet hyökkäsi kuin sika limppuun ja kysyi 
kitaran kieliään, jolloin Anders päästi viattoman naurun päätään raapien: "Ååh, minä unohdin ne 
kitaran kielet, heh, sama pää kesät talvet!" Harriet meni omaan huoneeseen hokien kimakalla äänellä 
modernia naisten käyttämää kirosanaa ime munaa. Johan naurahti, että tytär on herännyt väärällä 
jalalla. Dagobert on paljon rauhallisempi. Vaikuttaa siltä, että Harriet on tullut isäänsä, sillä myös 
Johan on melkoinen vekkuli. Kaupungilla häntä kutsutaan rivo-Johaniksi koska tällä on tapana kertoa 
härskejä vitsejä ja päälle nauraa hirnua. 
Götessoneilla on kultahamsteri Ryman, joka puraisi Janinaa sormesta, kun tämä työnsi sormensa sen 
häkkiin. Vähän myöhemmin, kun kaikki olivat menneet pihalle sähkötupakalle, niin sillä välin Janina 
meni mukamas vessaan. 
Johanin talon edustalla on vanha ruosteinen kaksitahtimoottori, jonka päällä on öljyiset työhanskat. 
Janina laittoi hanskat käsiinsä ja meni sisälle Rymanin häkin luokse, joka on keittiön ja olohuoneen 
välisessä oviaukossa. Hän avasi häkin luukun ja tarttui hanskoilla hamsteriin ja laittoi sen 
persialaismaton alle ja sitten hyppäsi sen päälle niin, että kuului vain rusahdus. Rymanista tuli 
hamsteripiirakkaa. Sitten hän meni vihellellen takaisin takapihalle ja sanoi äidilleen, että jopas maha oli 
löysällä. Birgit vitsaili, että ehkä kyseessä on ulkomaakunnanripuli.  
 
Vähän myöhemmin, kun Birgit meni keittiöön valmistamaan cappuccinoa, niin silloin hän huomasi 
häkinluukun olevan auki. Hän alkoi etsiä otusta ja lopulta huomasi olohuoneen maton alla epäilyttävän 
möykyn ja arvasi, että se saattaa olla Ryman. Hän nosti maton reunaa ja siellähän Ryman parka 
makasi ihan paskana niin, että Birgitin oli juostava vessaan antamaan ylen.  
 



Oksentaessaan hänelle tuli mieleen monta EBU:n tv-ohjelmaa. Hän ei käsitä, että kuinka 
oksentamisesta voi tulla mieleen julkisenpalvelun mediayhtiö. Hänen mielestänsä EBU:lla on ihan 
mukiin meneviä ohjelmia.  
Sitten hän laittoi kahvikoneen päälle ja meni ulos kertomaan miehelleen, että Ryman oli karannut 
häkistä ja mennyt maton alle, jolloin joku oli astunut sen päälle. Birgit katsoi epäilevästi miestään 
koska tällä on joskus kummallisia kujeita. He eivät osanneet epäilläkään kesävieraita. Birgit ja Johan 
luottavat Annkiin ja Andersiin koska he ovat heidän vanhoja nuoruuskavereitansa. 
Janinaa hymyilytti, kun Birgit katsoi happamasti miestään ja sitten meni kiukuspäissään sisälle ja alkoi 
pelata Zbox pelikonsolilla jotain ammuntapeliä datakypärä päässä sähkötupakka suupielessä 
väpättäen. Birgitillä on otsalla hassu kihara, joka huvittaa Jessicaa. Kiharasta hänelle tulee jostain 
syystä mieleen laivan vessa, jossa otsakihara tärisee moottorin tahdissa. Kun kahvikone oli päästänyt 
merkkiäänen, niin silloin Birgit kaatoi cappuccinoa valkoisiin kuppeihin. Kahvipöytään hän laittoi 
vaatimattomia kanelipullia ja pahoitteli vierailleen, ettei ole parempaa tarjottavaa, johon Annki: "Äh, 
kyllä kanelipullat ovat ihan hyviä." Sitten Birgit huokasi raskaasti, että olisi kiva olla noin rikas, jotta 
olisi vara matkustella. Anders rykäisi ja vastasi: "Yrm, ei me olla mitään rikkaita, ei VGM:n palkoilla 
juurikaan rikastu." 
Monesti Birgit muistelee hartaasti hänen ja Johanin Moran matkoja. Sen kauempana he eivät ole 
käyneet. Johanilla on vain yksi etuhammas koska hänellä on hirveä hammaslääkäripelko. Hän on 
ammatiltaan sähköteknikko ja hyvin tohelo. Kerrankin kotona hän toheloi niin, että sai sähköistettyä 
kokonaisen tiskipöydän.  
Birgitillä on keväisin psyykkisiä ongelmia ja joutuu käymään psykiatrisella lataamolla, jossa 
päänahkaan asetetaan papiljottimaiset anturit. Niillä tasapainotetaan aivojen sähköisyyttä. Hänen 
psyykkiset ongelmansa johtuvat liian pienestä elinympäristöstä sekä ukon liiallisesta kaljoittelusta.  
Birgitiä vituttaa ukon kaljan kittaaminen ja juuri nyt hän vahvasti epäilee miestään Rymanin taposta eli 
avioero on hyvin lähellä. Ainoa eropäätöksen esteenä on lapset. Heti, kun lapset lentävät 
lapsuuskodista, niin silloin olisi helpompi erota, kuten Birgit tapaa funtsia.  
 
Joka kerta, kun ollaan Götessoneilla kylässä, niin Annkia alkaa vapisuttaa, kun näkee naapuritalon, 
jossa asuu Skinnarpin perhe. Hän ei halua nähdä Bengtiä, kun tästä mieleen tulisi poisadoptoitu 
poika. Onneksi Bengt ei tiedä mitään lapsesta, on Annki monesti siunaillut samalla, kun perheensä 
kanssa talsii kohti Götessoneja. Tuskin Bengt enää tunnistaisi häntä eikä Annkikaan hevillä tunnistaisi 
entistä lyhytaikaista seurustelu- ja seksikumppaniaan. Hän on kuullut sukulaisilta, että Götessonien 
naapurissa asuu Bengt Skinnarpin perhe ja se on Annkin mielestä huono juttu, kun joka kesä talo 
muistuttaa häntä salaisesta poisadoptoidusta pojasta, vaikkei yhdyntä tapahtunutkaan kyseisessä 
rakennuksessa. Silloin taloa ei vielä ollut olemassa. Skinnarpin ja Götessonien talot on rakennettu 
2970-luvun puolivälissä.  
 
Augustin puolivälissä Anders Stenig täytti neljäkymmentävuotta eli nyt häntä ei enää voi kutsua 
ipanaksi, paitsi IPA-olut faniksi, kuten hän tapaa vitsailla. Annkikaan ei ole enää mikään pissis, sillä 
Juni kuussa hänkin täytti neljäkymmentä. Monesti Anders on vitsaillut, että aikanaan nai vanhan akan, 
jolloin Annki vuorostaan vitsailee samalla mitalla takaisin, että hän oli melkoinen puumanainen, kun 
otti sakkolihan ukoksi. 
 
Anders sai syntymäpäivälahjaksi seinän peittävän kuvaruudun, joka heti asennettiin, jotta 
synttärivieraat näkisivät Stenig Playstä suoran nettilähetyksen. Kuvaajina olivat Jessica ja Boel. 
 
Junin puolivälissä, kun Annki täytti neljäkymmentä, niin silloin Astrid vitsaili, että hän aikoo olla niin 
pitkään kylässä, jolloin synttärisankari rupsahtaisi, johon Annki: "Haha, minä aion juottaa sinulle niin 
paljon viinaa, että aina vaan näyttäisin yhä nuoremmalta!" 
Annkin syntymäpäivälahja oli huippumoderni kauko-ohjattava mikroaaltouuni. Kun ruoka on valmis, 
niin silloin uuninovi aukeaa itsestään ja ruoka tulee ulos tarjottimen päällä, näppärää vai kuinka? 
 
Alkusyksystä Stenigien viihderobotti Maggan meni lopullisesti epäkuntoon koska sen komponentit 
poksahtivat. Robotti onkin jo noin kuusi vuotta vanha. Robotin kovalevykin on moneen kertaan 
formatoitu sekä piirilevy on ihan ruskeana ruosteesta ja akkuhaposta. 
Anders ja Annki veivät sen elektroniikkakierrätykseen. He päättivät, ettei enää kannata ostaa uutta 
viihderobottia koska lapsetkin alkavat olla aikuisia eivätkä enää tarvitse kehtolauluja. Oikeaa 
lemmikkieläintä he eivät aio ottaa koska silloin olisi vaikea matkailla. 
 



Syksyllä Jessica aloitti lukion toisen vuosikurssin. Nyt hänellä on enää kaksi vuotta jäljellä valkolakkiin. 
lukiospesiaalikoulun takia hänellä ei ole kovinkaan hyviä mahdollisuuksia saada hyväpalkkaista työtä 
mutta varmasti jotain löytynee, kun sydän on tahtoa täynnä. 
 
Syksyn aikana Mikael ja Mårten houkuttelivat Jessican toimintarajoitteisten Basic yhdistykseen, joka 
on yksi Euroopan vanhimmista vammaisyhdistyksistä. Aluksi yhdistys oli nimellä Grunden, jota 
ajansaatossa on kansainvälistetty. Basic yhdistyksellä on tätä nykyään toimintaa ympäri Eurooppaa. 
 
Jessica päätti alkaa käydä Basicin torstaisissa tupailloissa Mikaelin iloksi ja salaa elätteli toiveita, että 
jätkä ihastuisi häneen. Micke haluaa ainoastaan olla kaveri, ei sen enempää tai vähempää. Hän on 
oppinut skientologeilta, että pitää olla kaikkien kaveri kuten karavaanarit.  
 Kun joku kerta Jessica ei mennytkään yhdistykseen, niin heti Micke tekstasi ja kysyi syytä moiseen 
koska Mårten koko ajan mankui, että tämä houkuttelisi sen hassun blondin tulemaan yhdistykseen. 
Ilman Jessicaa yhdistyksessä olisi tylsää. Mårten on hieman ihastunut Jessicaan, vaikka hän itse on 
kihloissa Gerd Gustafssonin kanssa mutta on vain ajankysymys, milloin kihlaus purkautuisi. Heistä 
kumpikaan ei sovi toisilleen koska Mårtenilla on kauhea temperamentti ja Gerd on melkoinen 
flirttiperse. Kyllä myös Ekberg osaa flirttailun ja usein flirttailee Jessicalle, jopa yhdistyksessä Gerdin 
läsnä ollessa. Jessicaa hirvittää, jos Gerd käsittäisi väärin ja tulisi mustasukkaiseksi.  
Gerdillä on erikoinen tapa flirttailla; pitelee leukaansa kämmenellä ja väläyttelee ulospäin korostuvia 
etuhampaitaan. Mårten puolestaan asettaa yläetuhampaat alahuulten päälle ja päästelee vä-vä-vä-vä-
ääntelyä.  
Tupailloissa tapaa olla paljon ohjelmaa kuten esimerkiksi bingoa, dj-iltoja sekä veikkauskävelyjä. 
Ensimmäisestä bingoillasta Jessica voitti pääpalkinnon; hopeatarjottimen, jonka reunoilla vilkkuu LED-
lamppuja. Seuraavasta bingoillasta hän voitti kaktusruukun, jossa on myös vilkkuvia ledejä. Dj-iltana 
Jessica päätti kokeilla tiskijossun hommaa. Hänellä oli mukana musiikki-USB-kalikka, johon hän oli 
koonnut paljon iskelmiä kuten esimerkiksi taannoisen Skandinavian Euroviisuedustaja William 
Rostenin sähäkän iskelmäkappaleen, Hundra blixtar. Biisi on tyypillistä diskohumppaa. William Wille 
Rostenin Fångar av förflutna yhtyeessä on mukana toinen iskelmälaulaja Lea Friman, jolla on hassu 
hapsutukka, melkein samanlainen kuin Kristoffer Tranalla. Lea Frimanin oma hittibiisi on sähäkkä Vi 
cyklar med tandem, jossa syljeskellään ja ajetaan tandemilla. Kyseisestä kappaleesta Jessicalle tulee 
jostain syystä mieleen Härstad, vaikkei siellä ole erityisen paljon tandemeita. Ehkä 2970-luvulla hän oli 
kuullut kappaleen autoradiosta juuri kun auto oli kyseisessä kaupunginosassa. Jessicalla on paljon 
assosiaatioita eri paikoista ja asioista.  
Kappaleiden väliin hän kertoi vitsejä langattomaan mikrofoniin. Hän ei uskaltanut soittaa Anders 
Hammerbjergin kappaleita koska kyseessä on toimintarajoitteisten yhdistys, jossa voi olla 
kukkahattutätejä sekä silinterisetiä. Ehkä yhdistyksen vetäjä Birgitta Johansson olisi sietänyt 
Hammerbjergin protestilaulut, sillä hän on hyvin humoristinen sekä tykkää raggarikulttuurista. 
 
Birgitta filmasi multimediakameralla jokaista tiskijossua ja tiskijukkaa. Kamera oli kytkettynä 
yhdistyksen kotisivulle. Johansson on kaljupäinen lihavahko akanköriläs, joka peittelee kaljuaan 
vanhalla öljyisellä rikkinäisellä baskerillaan. Hän on hyvin humoristinen ja pitää kovasti Jessican 
jutuista. Lisäksi Birgitta on erittäin energinen ja jaksaa usein tulla Liveridgestä asti vetämään Basic 
yhdistystä. 
Apuvetäjänä on toimintarajoitteinen Elgar-Biff Mc Donald, jolle moni tirskuu ja muistuttelee 
hampurilaisravintola kaimasta. Jessica ei uskalla vitsailla yhdistyksen jäsenille koska pelkää saavan 
suvaitsemattoman maineen, jolloin joku voisi pahoittaa mielensä. 
 
Silloin tällöin Mikael yrittää houkutella Jessicaa liittymään yhdistyksen jäseneksi mutta siihen hän ei 
aio suostua koska ei halua sitoutua mihinkään yhdistykseen, kaikkein vähiten toimintarajoitteisten 
yhdistyksiin, jolloin tuntisi itsensä tosi vaivaiseksi. Hän on imenyt äidinmaidossa, ettei kannata liittyä 
mihinkään yhdistykseen. Hän saattaa ainoastaan muutaman kerran viikossa käydä yhdistyksessä vain 
idolinsa tähden. Vaikuttaa siltä, ettei Jessica ole niin paljon rakastunut Mickeen, että sen vuoksi liittyisi 
jäseneksi. Hän on pysyvästi lemmenhumaltunut Nisseihin tässä järjestyksessä; Johnson ja Vässare. 
 
Basic yhdistys sijaitsee kaupunginosassa Paradiset, Strömslundin ja Björndalenin välissä. Itäpuolella 
on Källstorp-Vårvik, jossa on kerrostaloja, pari- ja rivitaloja sekä vanhusten palvelutalo. Alueella on 
myös ikivanha St1 huoltoasema, joka tullaan piakkoin purkamaan koska koulutusyhtiö Suner on 
äskettäin ostanut kyseisen tontin ja suunnittelee Daily Activity talon rakentamista, jos kunnallispoliitikot 
päättävät yksityistää toimintarajoitteisten hoivahallinnon. St1 kylmäasema saanee uuden paikan.  
 



Basicin tupailtoihin Jessica menee bussilla. Ensin Hullsjöstä Strannan matkakeskukselle, jossa 
bussinvaihto Björndalenin bussiin eli samaan linjuriin, jolla hän menee kouluun. Hän jää pois bussista 
Albertsvägenin ja Vänersborgsvägenin risteyksessä. Sitten kävelee Albertsvägeniä ylös kohti 
Paradisetia, jossa ensin on Jaktstigen ja sitten tulee kerrostalo, joka on päällystetty punaisilla 
metallimurikoilla. Kaupunginosan nimestä Jessicalle tulee mieleen Kristianstadin Paradisvägen ja itse 
mielessään pohtii, jos täälläkin olisi sinisiä valolähteitä. Harmi, kun hänellä ei ole pääsyä alueen 
talojen vinteille.  
 
Ihan hyvin hän voisi mennä potkulaudalla mutta ongelmaksi tulee iänikuinen silmälasirumba. Hän ei 
ole tottunut katsomaan rilliensä läpi potkulautaansa. Ihan hyvin hän voisi pitää lasejaan taskussa ja 
sitten perillä laittaa ne päähänsä tai mennä yhdistykseen ilman rillejä mutta silloinhan Mikael ja Mårten 
saattaisivat ihmetellä, että missä on silmälasit, vaikka he ovat nähneet Jessican ilman rillejä 
koulumatkalla. Mikael ja Mårten odottavat matkakeskuksella. Micke tuntee lähes jokaisen Tvåstadin 
bussikuskin, sillä hän on melkoinen suubaltti ja jokapaikanhöylä. Kaupunkibussit ovat Mikaelille 
melkein kuin toinen olohuone. 
Kotiin he lähtevät kello yhdeksän maissa, jolloin bussireitin varrella vilkkuu paljon neonvaloja. 
Mainosvalot antavat Jessicalle mafiakuumeen; hän tuntee olevansa oikea gangsteripimu. Hän itse 
mielessään romantisoi mafiatyyliä mutta onneksi sentään hän ei kuitenkaan halua tehdä rikoksia, 
ainoastaan unelmoi mafiapomona olemisesta. Tällaiset unelmat inspiroivat häntä kirjoittamaan 
kertomuksia mustatukkaisesta isorintaisesta Gumma Gummessonista, eikä osaa aavistaakaan, että 
3000-luvulla hänestä kuoriutuu melkoinen mafiapimu.  
 
Myöhemmin syksyllä Jessica aloitti neljän viikon työharjoittelut yleishyödyllisen asunto-osakeyhtiö 
Tvåstad Housen kiinteistönhoitajateknikkona. Työharjoittelupaikka on Hullsjönin kerrostalokortteli Anki, 
siis ihan kävelymatkan päässä kotoa. Jessican äiti sanoi pilkesilmäkulmassa, että Anki korttelissa 
tulee käyttäytyä hyvin koska sillä on noin hieno nimi. Samassa korttelissa asuu Jessican entinen 
luokkakaveri Tina mutta tätä ei näkynyt, sillä päivisin Tina opiskelee Hullsjönin spesiaaliammattikoulun 
verstasteknisellä linjalla. Ammattikoulu sijaitsee Hullsjö läpikulkuväylän kaakkoispuolella. 
 
Anki korttelissa on viisi kolmikerroksista asuintaloa, joista suurin osa on keltaisista metallimurikoista 
päällystettyjä sekä pari punaiseksi maalattua kivitaloa. Kerrostalokorttelin länsipuolella menee 
Margarinvägen rinnakkain Tunhemsvägenin kanssa. Margarinvägen alkaa Hullsjövägenin ja 
Tunhemsvägenin risteyksestä päättyen Hullsjö väylän alle. 
 
Monesti iltakävelyllä Annki ylpeänä kiertää nimikkokorttelinsa ympäri sähkösavuke suupielessä 
roikkuen. Välillä hän katsoo korttelin taloja ja pitelee peukaloa ilmassa. 
 
Jessican pitää muun muassa tyhjentää jätemyllyt. Tätä nykyään kerrostalojen talousjätteet kaadetaan 
roskakuiluun, josta ne putoavat jätemyllyyn, joka jauhaa jätteet pikku muruiksi. Hänen piti viedä 
jätemyllyjen muruset pihalla oleviin metallipönttöihin, jotka roska-auto käy kerran viikossa 
tyhjentämässä. 
 
Jessican ohjaaja on mustatukkainen suurikokoinen nainen, joka tapaa ruokatunneilla ottaa nokkaunet 
kiinteistönhoitajateknikkojen tiloissa. Sillä välin Jessica tapaa lueskella lukulaitteita, jotka lojuvat 
leveällä pöydällä. Lukulaitelehdet ovat muun muassa novellilukulaite Regina, Hemspisen sekä 
kokoperheen aikakausilukulaitelehti Sällskapet. 
Stenigit ovat tilanneet Sällskapetin, koska siinä on paljon jämtlantilais-juttuja. Joskus he tapaavat 
ostaa irtonumerona samankaltaisen lukulaitelehden Hjälp mutta Sällskapet on monipuolisempi seuran 
kipeille lukijoille, kuten lukulaitteen tv-mainoksessa stetsonpäinen ukkeli tapaa sanoa. Hjälp 
lukulaitteen slogaani on; sanan voimalla - Hjälp. Hänen harmiksensa ei ollut yhtään pornolukulaitteita. 
 
Tällä kertaa työharjoittelussa ei ollut mahdollisuutta piirtää eikä häntä enää se kiinnostakaan, ei 
ainakaan työpaikalla. Hän on oppinut sen, että töissä paiskitaan töitä niskalimassa. Toivottavasti hän 
sen muistaa jatkossakin. Kotona hän piirtelee senkin edestä. 
 
Eräänä päivänä Jessica kävi kiinteistönhoitajateknikon kanssa katsomassa erään asunnon keittiön 
viemäriä koska se oli mennyt tukkoon. Viemäristä lemahti polttoöljy. Asukas on näköjään mennyt 
kaatelemaan polttoöljyä viemäriin, joka on tätä nykyään hirmuinen ympäristörikos. 
Kiinteistönhoitajateknikko otti näytteitä viemäriputkesta, jotka hän skannasi ympäristöpoliisille. 



Tunnin kuluttua tuli ilmoitus, että näyte sisältää polttoöljyä. Paikalle lähetettiin poliisipartio, joka haki 
asunnonhaltijan kuulusteluun. Asukas on nuori pitkätukkainen jätkän hujoppi.  
Jätkä sai kuukauden vankeutta, jonka aikana hänelle opetetaan ympäristöoppia sekä sosiaalista 
harjoittelua. Paljastui, että jätkällä on uusnatsien kujeita. Asunnon eteisen seinällä roikkuu iso 
natsijuliste, jossa poseeraa muinainen diktaattori Adolf Hitler. Julisteessa on myös kotisivuosoite 
Skandinavian uusnatsien Sysselforumin sivustolle. 
Jessicalla kulki selkäpiissä vilunväre, kun huomasi, että asunnonhaltija on kauhea uusnatsi. Onneksi 
natsin retale joutui vankilaan ja poliisi takavarikoi kaikki asunnosta löytyneet natsipropaganda julkaisut 
ja julisteet. 
 
Seuraavalla viikolla Jessican piti haravoida puunlehtiä viereisessä Bittan korttelissa, jossa on yksi 
valkoinen kolmekerroksinen talopitko. Kortteli sijaitsee Ankin eteläpuolella, Hullsjönin läpikulkuväylä 
toisella puolella eli Hullsjönin ja Halvorstorpin rajalla. 
Hullsjöleden alkaa Tunhemsvägenin ja Kardanvägenin risteyksestä ja päättyy Gärdhemin 
kiertoliittymään. Väylä on rakennettu pilareiden päälle. Tien alapuolella on pyöräteitä sekä 
paikalliskatuja. Bittan kortteli kuuluu Halvorstorpin kaupunginosaan. Näiden kahden kaupunginosan 
raja kulkee osittain läpikulkuväylän kohdalla. 
 
Seuraavalla viikolla Jessie oli Anntin korttelissa, joka on Hullsjönin urheilukentän ja ammattikoulun 
välissä, Bittanin itäpuolella. Näiden kahden korttelin välissä on urheilukenttä ja Olssons skolan sekä 
miehitetty Brandoilin huoltoasema. 
Muinainen Edsborgin urheilukenttä on saanut antaa tilaa omakotitaloille. Urheilukenttä siirrettiin 
Hullsjönin kaupunginosaan, läpikulkuväylän varrelle. Väylältä menee luiskat uuden urheilustadionin 
pysäköintipaikalle. Urheilukenttä on valtava, joka on osittain katettu. 
 
Eräänä päivänä kiinteistönhoitajateknikon kanssa Jessica kävi korjaamassa erään asunnon 
suihkuletkun, joka oli murjottu rikki. Asunnossa asuu nuori lyhytkasvuinen punatukkainen nainen, joka 
avasi oven aivan ilkosillaan. Jessicasta oli inhottavaa asukkaan alastomuus. Tätä nykyään hän ei 
enää saa riisuutumiskohtauksia, vaikka joskus haluttaisi olla rinnat paljaina, jotta ilma koskettaisi 
paljasta ihoa. Hänen ihonsa oikein huutaa kosketusta mutta harmi vaan, kun hän ei ole tottunut 
halaamaan. Riisuutumiskohtaukset loppuivat sinä päivänä, jolloin hän huomasi Johanne-vainaan 
viuhahtavan. Hän haluaisi oppia nukkumaan ilman yöpaitaa mutta se on vaikeaa, kun hänellä on yhä 
käsittämätön läskirumba ja perheenjäsenet ovat tottuneet näkemään hänet yöpaita päällä. Heti kun 
hän näyttäytyy ilman paitaa perheenjäsenille, niin lähes joka kerta joku heistä ihmettelee, että missä 
on Jessican paita, jolloin läskirumba putkahtaa mieleen ja paidattomuuden ihanuus häiriintyy. 
Vaikuttaa siltä, että tämä lyhytkasvuinen punatukkainen tyttökin kiihottuu alastomuudesta. Nimi ei 
jäänyt Jessican mieleen, lienee tavanomainen Andersson tai Svensson.  
 
Keskellä Anntin korttelia, yhden kerrostalon kellarissa, on kiinteistönhoitajateknikoilla pieni verstas. 
Eräänä päivänä, kun Jessica oli yksin verstaalla, niin silloin hän huomasi pöydällä 
kommunikaatiolaitteen, jolla nopeasti saadaan tärkeät tiedotteet lähialueen Tvåstad Housen 
asuntoihin. 
Jessie otti esiin matkapuhelimensa ja katsoi numerohakemistosta sukunimeä Risborn. Hetken 
etsimisen jälkeen hän löysi kuin löysikin Tinan yhteystiedot ja sitten katsoi kommunikaatiolaitteen 
asukaslistasta numerokoodit. Hän löysi numerokoodin Tinan kotiin, joka asuu osoitteessa Droggatan 
1A. Katu sijaitsee Anki korttelin eteläpuolella. Korttelin länsipuolella on Margarinvägen ja 
pohjoispuolella on lyhyt kortgatan ja itäpuolella on Droggatan, joka kaartuu eteläpuolelle. Tinan rappua 
vastapäätä, kadun toisella puolella on pilareiden päällä oleva Hullsjö väylä. 
Jessica muodosti yhteyden Tinan kotiin. Tinan äiti vastasi narisevalla akkamaisella äänellä: "Risborn?" 
Jessie rykäisi pari kertaa ja sitten sanoi lyhyesti: "Poliisista päivää, Tina on putkassa!" jolloin Tinan äiti 
hämmästyneellä äänellä kysyi, että mitä tyttö on tehnyt, johon Jessie: "Ei mitään!" ja katkaisi yhteyden. 
Hän tarkisti huolellisesti, että yhteys oli varmasti katkennut ja sitten vielä onnistui tyhjentää 
kommunikaatiolaitteen yhteyshistorian niin, etteivät kiinteistönhoitajateknikot huomaisi hänen 
soittaneen kyseiseen asuntoon. Jessica on melko tekninen mutta haluaisi osata enemmän.  
Puhelun hän teki kostoksi kaikelle sille vittuilulle sekä uhkauksille, jotka Tina on hänelle tehnyt 
yläasteella ja nyt hänellä oli mahtava tilaisuus kostaa anonyymisti. Jessicalla oli hampaankolossa 
erityisesti se kerta, kun tekstiilikäsityö tunnilla Tina oli mennyt ja käynnistänyt hänen sähkömopedinsa. 
Tämä soitto oli kosto Tinalle, ajatteli hän. 
 



Kun iltapäivällä Risborn tulee kotiin, niin silloin tällä on paljon selitettävää. Jessica haluaisi nähdä 
tämän ilmeen, kun äiti alkaa tenttiä, että missä sitä on tullut luuhattua ja miksi oli ollut putkassa. 
 
Eräänä päivänä Jessica kävi kiinteistönhoitajateknikon kanssa Jet korttelissa katsomassa punaisia 
parakkimaisia nuorisoasuntoja, että kaikki on hyvin. Kortteli sijaitsee Hullsjöskolanin vieressä.  
Täällä oli edellisen vuosikymmenen alussa piskuinen Jet Pub. 
Monesti Annki tapasi vitsailla, että hän menisi Astridin kanssa Jetin baariin kaljoille. Tietenkään 
perheellisinä naisina he eivät menneet juopottelemaan. Samoihin aikoihin lähistöllä oli bordelli, jonka 
ikkunoista Anders ja Felix tapasivat kurkkia, kun olivat iltakävelyllä. Bordelli lakkautettiin puuttuvan 
kiinnostuksen vuoksi. Vaikuttaa siltä, että ihmiset alkavat kyllästyä pornoon. Bordellin tiloissa aloitti 
kiinalainen ravintola ja sitten tiloihin muutti säleverholiike. 
 
Jet korttelin nuorisoasunnot ovat yllättävän viihtyisiä, vaikka ovatkin parakkiyksiöitä, joista osa alkavat 
olla homeessa. Parakit on rakennettu lähinnä VGM:n naimattomille työläisille. Tätä nykyään 
parakeissa asuu sekalaista väestöä niin, että kesäaikaan kiinteistönhoitajateknikot pitävät silmällä 
korttelin pensaikkoja, ettei kukaan ole salaa istuttanut huumekasveja, joita on silloin tällöin havaittu. 
Jet korttelista on upeat näkymät Hullsjön lintujärvelle päin, jonka etelärannalla on 
siirtolapuutarhapalstoja, joita ollaan parhaillaan lakkauttamassa koska järven rannoilta tullaan 
kohtapuoliin jakamaan omakotitalotontteja. Jessica ei tiedä, että vanhemmat ovat tonttijonossa ja ehkä 
rakentavat omakotitalon tämän pienen lintujärven rantaan. Pitkään järven rannat ovat olleet 
rakentamattomana, joka johtunee siirtolapuutarhapalstoista sekä muinaisesta rantojen suojelu 
lakipykälästä, joka nyttemmin poistettiin. Tvåstadin kaupungin rakennusvirasto on kaavoittanut järven 
rannat omakotitalotonteille.  
Järven toisella puolella on Tunhemin ja Härstadin kaupunginosat, jossa on omakoti- sekä 
pienkerrostaloja sekä muutama paritalo.  
Vähän kauempana on valtatie 44, joka on osittain rakennettu tunneliin, ettei liikaa erottaisi 
kaupunginosia toisistaan eikä tien melu häiritsisi alueen asukkaita. Tunneli on rakennettu 
meluvalleista; tarvitsi vain rakentaa katto tien yläpuolelle. Katon päällä on pyöräteitä, paikalliskatuja 
sekä pieniä kukkaispuistoja. 
Tunhemin koillispuolella kohoaa valtava Hunnebergin vuori, jonka päällä on Tvåstadin 
keskushautausmaa sekä Bergagårdenin virkistysalue. Hallebergin ja Hunnebergin välissä ollaan 
parhaillaan rakentamassa Lilleskogin kauppakeskusta. Ensimmäisenä valmistuu Coop Prisma sekä 
ICA Citymarket. Moni keskustakauppias on huolissaan asiakaskadosta ja pohtii Lilleskogiin 
muuttamista. 
 
Seuraavalla ja viimeisellä työharjoitteluviikolla Jessica oli Hullsjönin palvelutalolla. Täällä hänen piti 
vaihtaa käytävien LED-valaisimia.  
 
Tätä nykyään vanhusten palvelutalojen käytävillä soi vaimea pop ja rock-musiikki.  
Hullsjönin palvelutalo sijaitsee Hullsjöskolanin ja Anki korttelin välissä Slättvägenillä. Koulun ja 
palvelutalon välissä on muutama rivitalo. Palvelutalon pohjoispuolella on Fläskbacksvägen, jossa asuu 
Olle ja Boel. Vastikään he ostivat omakotitalon koska heidän alapuolellansa olevasta autotallista tuli 
kummallista kemiallista katkua. Tallin on vuokrannut Eric Björknäs, joka asuu A-rapussa Andersin ja 
Annkin perheen alapuolella. Olle ja Boel epäilevät Björknäsin valmistavan huumausaineita mutta 
todisteet puuttuvat. Haju on melkoinen niin, etteivät vanhukset uskaltaneet asua autotallien 
yläpuolella. Ericin autotallin vuokrasopimus irtisanottiin vedoten remonttiin. Tietenkin äijä mieltään 
osoitti jonkin aikaa mutta sitten rauhoittui, kun itse hoksasi, että on kätevin lähteä liikenteeseen, kun ei 
tarvitse availla autotallinovea. Autotallinovet ovat käsin avattavia.  
Toinen autotalleista on Andersin ja Annkin käytössä. He eivät pidä autoa tallissa koska sinne on 
tiukkamutka niin, ettei Anders uskalla peruuttaa talliin tai tallista ulos. Silloin tällöin Annki nauraa 
miehelleen, että on siinä automies.  
 
Eric Björknäs tapasi rassata vanhaa Hayosiko henkilöautoaan tallissaan. Vuokrasopimuksen 
irtisanomisen jälkeen hän joutuu rassata taivasalla Hullsjövägenin puoleisella pysäköintipaikalla. 
Vieressä on Stenigien asuntovaunu.  
 
Andersin ja Annkin Roll88 tapaa olla A-rapun edustalla vinosti talon nurkalla, Hullsjövägenin ja 
Gumsegatanin risteyksessä. Siitä on kätevä lähteä ajamaan. Rappujen edustoilla on rivissä kolme 
suurta betoniputkea, joissa on kukkapensaita. 



Pihan puolella puutarhakeinun taakse Anders ja Annki laittoivat viihderobotin muistomerkin; sileän 
kivenmöhkäleen, johon he kirjoittivat kultaisella tussilla; Maggan Robot 2983–2989. 
 
Tänä jouluna Stenigit eivät enää kokoontuneet Ollen ja Boelin luokse koska lapsenlapset alkavat olla 
sen verran isoja, etteivät enää usko joulupukkiin. Ainoastaan pikku Jesus uskoo pukkiin, muttei vielä 
tiedä, että joulua juhlitaan hänen suuren kaimansa vuoksi. 
Olle ja Boel päättivät vuosittain alkaa vuorotella poikiensa perheiden luona. Nyt ensimmäisenä vuonna 
he olivat keskimmäisen pojan luona. 
Jessicaa huvitti, kun ukki sanoi käheällä pornoäänellään joka kerta, kun tämä sai lahjan: ”Åh 
makalöst!” ja joulupukkimaisesti hohotti. Tästä lähtien Jessica alkoi imitoida ukkiaan ja itsekin sanoi 
samoin, jotta tästä hassusta eleestä tulisi traditio.  
 
Keväällä 2990 Jessican luokka teki viikonpituisen matkan Moskovaan, jossa he yöpyivät 
huoneistohotelli Rossijassa, kivenheitto Kremlistä. 
 
Moskova on tätä nykyään kuin mikä tahansa länsimainen kaupunki. Se on melko turvallinen. Tietenkin 
rikollisuutta tahtoo aina esiintyä mutta siltä välttyy, kun käyttää maalaisjärkeä. 
 
Lähtöaamuna Anders kyyditsi tyttärensä Såtenäsin lentokentälle. Annki oli mukana koska samalla 
reissulla Anders menee töihin ja jättää auton vaimolleen. 
Mukana oli kolmaskin henkilö; Mikael Norvall, sillä pedagogit olivat onnistuneet ylipuhua Jessican 
järjestää Mickelle kyydin koska tämä asuu Stenigien lähellä. Samalla pedagogit halusivat olla kilttejä 
Jessicalle, kun tämä on niin kiintynyt Norvalliin ja halusivat olla eräänlaisia ilmaisparittajia. 
Nyt Jessica sai sataprosenttisen varmuuden Norvallin osoitteesta, mutta tiedosta ei ole pitkäaikaista 
iloa sillä heti koulumatkan jälkeen Micke muuttaa toiseen ryhmäasuntolaan, joka sijaitsee Intaganissa 
asti. Sinne on pitkä matka potkitella potkulaudalla. Välissä on paljon vastamäkiä, joista suurimmat 
nousut ovat Strömslundissa. 
 
Lentoterminaalissa luokanvalvoja Holmgren ihmetteli, kun Jessicalla ei tälläkään kertaa ollut silmälasit 
mukana ja tällä kertaa meni niin pitkälle, että soitti tämän kotiin. Jessica stressaantui, kun lähtiessä oli 
sopinut vanhempiensa kanssa, ettei ota rillejä mukaan, jotta olisi luonnollisempi ja rennompi. 
Oikeastaan hän tiesi, ettei ketään ole kotona sillä äitihän on lentokentän pysäköintipaikalla. Sitä hän ei 
uskaltanut sanoa ääneen tai muuten pedagogi olisi juossut pysäköintipaikalle. Jessica kurkisti 
vaivihkaa lentoterminaalin panoraamaikkunasta ulos, että onhan äiti parkkipaikalla. Siellähän äiti istui 
auton konepellin päällä poltellen sähkötupakkaa. Silti häntä jännitti, jos pikkusisko olisi jostain syystä 
tullut käymään kotona ja sitten välittäisi rillit lentokentälle tai äiti olisi kytkenyt kommunikaatiolaitteen 
matkapuhelimeen. Jessican onneksi näin ei ollut vaan Rex aivan turhaan yritti puhelimitse tavoittaa 
Jessican vanhempia. Puhelinnumerosta vastasi automaatti; Tämä on Stenigien automaattinen 
puhelinvastaaja… emme ole tavoitettavissa, soita myöhemmin…  
Vieressä Jessica ihan hysteerisenä yritti vakuuttaa, että pärjäisi ilman rillejä. Pedagogi oli eri mieltä; 
kerta ihmiselle on määrätty silmälasit, niin niitä tulee myös käyttää. Mikael yritti rauhoitella hysteeristä 
blondia, että lasit päässä tämä olisi seksikkäämpi, johon Jessica tuhahti: "Housussasi on seksikäs!" 
johon Mikael ja Mårten nauroivat räkänaurun. Vanhahko harmaatukkainen pullonpohjasilmälasipäinen 
Max Hellmark totesi pornomaisella äänellä: ”Höh, sinä olet itsepäinen kuin punainen porsas!” Mikael 
äimisteli: "Va faan, eiväthän porsaat ole punaisia?" johon Max tuhahti: "Äh, se oli vaan vanha 
sananlasku... tai voihan ne olla punaisia, jos joku hupakko olisi maalannut punaisiksi!" ja nauroi niin, 
että kaksoisleuka hyllyi. 
 
Kerta Rex ei saanut yhteyttä Jessican vanhempiin, niinpä hän luovutti. Hän väitti, että rillit ovat 
matkalla lentokentälle. Jessicaa jännitti, jos tämä olisikin totta, vaikka tiesi hyvin äidin olevan 
lentokentän pysäköintipaikalla eikä millään ehtisi hakea rillejä.  
 
Lentokone on lentoyhtiö Scandairin piensuihkari, joka oli odottamassa lentokentällä.  
Kun oli siirrytty transithalliin, niin silloin Jessicalta pääsi helpotuksen huokaus koska tänne on 
ulkopuolisilla pääsykielletty eli silmälasit eivät pääse tänne sisälle. Lopullisesti hän tunsi päässeensä 
voiton puolelle, kun he istuivat lentokoneessa mutta yhä Rex jaksoi vitsailla: 
"Rillisi ovat tavaratilassa, Heh heh!" 
 



Jessica istui siiven kohdalla. Hän olisi tahtonut istua Mikaelin vieressä mutta tämä ehtikin asettua 
Mårtenin sekä ruskeatukkaisen Lena Tyssen väliin. Myös Lena on ihastunut Mikaeliin mutta Micke ei 
ole kiinnostunut hänestäkään, sillä hänellä on tähtäimessä vaaleatukkainen pimu skientologikirkossa. 
 
Vaikka Lenalla ja Jessicalla on samanlainen miesihanne, niin silti he tulevat hyvin toimeen keskenään. 
Nyt koulumatkalla Jessica saa jakaa hotellihuoneen Lenan kanssa koska yhdenhengenhuone on 
varattu Yana Beausangille, sillä tämä on ollut takapuolileikkauksessa. Pyllystä on poistettu märkiviä 
paiseita. Lähes päivittäin Yana tapaa höpistä äkämistään niin, että Timiä vituttaa mutta pedagogit 
eivät puutu äkämä höpinöihin. Yana on noussut pedagogien lellikiksi koska tämä tykkää hienoista 
ruuista sekä hänellä on ranskalainen sukunimi. 
 
Vuosi sitten Tim Hansen aloitti lukion hotelli- ja ravintola-alalla. Moses ja Mats olivat kateellisia, kun 
Tim pystyi aloittamaan samalla lukioluokalla sen tuijottavan blondin kanssa. Pojat eivät tiedä, että Tim 
on oikeasti ihastunut Jessicaan. Jessicakaan ei tiedä, että Timiltä hän voisi saada munaa. Hansen 
saattaa hyvinkin hetken mielijohteesta siittää lapsia kenen tahansa kanssa eikä kykene olla uskollinen. 
Tämä on hänen toimintarajoitteensa ja hänet tulisi kastroida. Tälläkin kertaa Tim Hansen joutui 
nuolemaan näppejään, kun Jessica ehti rakastua Mickeen. Jessican sydämeen ei mahdu kahta 
poikaa enempää, ellei heidän nimensä satu olemaan Nisse tai Fredrik. Pikkuhiljaa myös Jesus valtaa 
serkkutyttönsä sydämen mutta vain verkaisesti sillä Jesus Stenig on vasta seitsemän vuotta. 
Mitä vanhemmaksi Jesus tulee, sitä isomman osion hänkin tulee valtaamaan serkkutytön sydämestä. 
Mirollakin on oma mikroskooppinen osio Jessican sydämessä. Suvun ulkopuoliset Nisset sekä Mikael 
ovat vallanneet suurimman osan hänen sydämestänsä. Totta kai Nisseillä on aina suurempi osuus 
blondin sydämessä.  
Timin sydämeen mahtuu kokonainen naisorkesteri eikä nimellä ole mitään väliä. Kun Tim katsoo 
Jessicaa, niin silloin hänen housuissaan alkaa seistä ja häntä tekisi mieli koskettaa tätä liian kaunista 
tyttöä, muttei uskalla koska Jessie vain kopistelisi kosketuskohtaa ihan kuin olisi tullut poikabasilleja. 
Juuri tämä ele villitsee vallattomia jätkiä, kuten Mårtenia.  
 
Lena Tysse aloitti syksyllä mutta sattui valitsemaan väärän opiskeluvalinnan. Hän ei haluakkaan 
opiskella ruuanlaittoa vaan tähtää maanviljelijäksi. Syksyllä hän aloittaa Ödeborgin maatalouslukiossa. 
Siellä on toimintarajoitteisille tarkoitettu maatalouslukio. 
 
Jessica tuntee mustasukkaisuutta Lenaa kohtaan koska tämä leikillään tapaa hyväillä Mikaelin 
paksuja reisiä ja väläyttelee hurmaavia kanimaisia etuhampaitaan. Myös Jessica haluaisi hyväillä 
Micken reisiä, muttei uskalla. Eräänä koulupäivänä hän sattui töksäyttää Mickelle: "Jösses mitkä 
pippelit!" jolloin tämä nuhteli häntä, ettei noin saa sanoa pojalle vaan ainoastaan tyttöjen kesken. 
Tietenkin Jessica nolostui ja alkoi pelätä menettävänsä viimeisetkin toiveet saada munaa. 
Töksäysrepliikki tulee suositusta 2970-luvun iskelmästä Jösses, jonka esittää Marita Stäppan, jolla on 
vauhdikkaita iskelmähumppabiisejä. 
 
Jessica ei osaa aavistaakaan, että kuinka monesti hän vielä saa olla poikarintamalla mustasukkainen. 
Lena Tyssen tapaus on vain alkusoittoa. Jessica haluaisi niin kovasti halata Mickeä, muttei uskalla, 
sillä hänellä ei ole kokemuksia halaamisesta. Hänellä on eräänlainen tunnevamma, josta tulee 
olemaan harmia. Tähän mennessä tunnevammasta hän on hyötynyt, kun pääsi yli Johanne 
Haraldsenin ilmiannosta. Jessica tuntee myös kateutta, kun pedagogit suosivat Lenaa ja lässyttävät 
tälle koska tämä on kotoisin maaseudulta. Silti Jessica ja Lena ovat hyviä kavereita vain koulussa. 
Jessica on Lenan seurassa vain sen vuoksi, ettei tälle tulisi tilaisuutta alkaa flirttailla Mickelle. Heistä 
saattaisi tulla hyvätkin kaverukset, jos vain Jessica jättäisi lapsellisen silmälasirumban pois ja kykenisi 
olemaan Lenan kanssa vapaa-aikana ilman laseja. Ehkä voisimme yhdessä katsella skandikarjuja, 
kuten Jessica on itse mielessään pohtinut. Hänellä on paljon järkeviä ajatuksia mutta niiden toteen 
saattaminen vaikeuttaa ongelmia.  
 
Ainoastaan koulumatkoilla hänellä ei ole silmälasirumbaa. Hän tuntee itsensä epävarmaksi 
nukkumaan mennessä, jos rillit olisivat päässä. Kyllä nytkin hän tuntee olonsa kumman jäykäksi, kun 
katsoo luokkakavereitaan ilman silmälaseja.  
 
Arlandassa he tekivät koneenvaihdon. Moskovan kone on hieman isompi punavalkoinen Russian 
Airways Jet10. Koneessa matkustajille jaettiin maapähkinöitä ja appelsiinimehua. 
 



Perillä Moskovassa he menivät Aeroflotin bussilla Moskovan päämatkakeskukselle, joka on 
rautatieasemien uusi nimike. Moskovan päämatkakeskus on näyttävä palatsimainen rakennus, joka 
muistuttaa hieman vanhanaikaista radiota. Sisällä on useita automaattikioskeja sekä ruokapaikkoja. 
Matkakeskukselta he menivät köysiradalla Hotel Rossijaan, joka sijaitsee kaupungin vanhassa 
keskustassa, Vladimir Putin Ulitsalla. Sivukatu on Frangén Ulitsa, joka on nimetty liikemies Simon 
Frangénin mukaan, sillä hän oli tunnettu myös Venäjällä. Vladimir Putinin kadun pohjoispäässä on 
hyvin hoidettu Lavrov Park puistikko.  
 
Hotellinkäytävät ovat yksinkertaisen loistokkaat ja taustalla soi sulosäveliä.  
Huoneeseen päästyään Jessica varasi valkosiniruudullisen sängyn, joka on lähinnä ulko-ovea koska 
se vaikuttaa ihanammalta sekä sänky on oven vieressä siltä varalta, jos Lena saisi 
mustasukkaisuuden takia psykoosin. Tuskin ylikiltti Lena saisi psykoosia, paremminkin herkästi 
innostuva Jessica saattaisi saada psykoosin poikasen.  
 
Lenalla on melkoinen pottunokka sekä ulospäin törröttävät huulet, oikeat pusuhuulet, jotka helposti 
vetoavat jätkiin aiheuttaen tytöille mustasukkaisuutta. Jessican huulet ovat kuin kiero viiva. 
 
Sänkyjen välissä on kirjoituspöytä, jonka päällä on hotellitietokone, jonka näyttöruudulla lukee 
skandinaviaksi, englanniksi sekä venäjäksi: Välkommen Jessica och Lena - Welcome Jessica and 
Lena - Dobro pozhalovat' v Jessika i Lenu! 
 
Illalla he söivät Fastfood Lavrovissa valtavat kinkkurieskat. Rieskan päällä on vodkakastike niin, että 
paistosta syödessä tulee irvistys, muttei kuitenkaan tämän vertaisesta vodkasta humallu. Jessica oli 
ainoa, joka osasi jonkin verran venäjää ja sai tulkata ruokalistat. 
Venäjää hän on itsekseen opiskellut ukraina-Skandinavia lukulaitesanastojen avulla. Ukrainan kieli 
muistuttaa hyvin paljon venäjää ja sen vuoksi ukraina sanastoissa opetetaan myös venäjänsanastoa. 
Molemmissa maissa on tätä nykyään latinalaiset aakkoset, vaikka yhä Venäjällä näkee paljon 
perinteisiä kyrillisiä kirjaimia kuten joissakin kadunnimissä sekä näyttöpäätteillä. Katukylteissä 
kyrillisten kirjaimien alapuolella lukee sama latinalaisilla kirjaimilla. 
Kyllä ravintoloissa olisi osattu englantia ja esperantoa mutta tietenkin kannattaa puhua maan kieltä, 
jos sitä suinkin osaa. Jessica päätti käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tilasi itselleen hienoa ukrainalaista 
marjaviiniä. Pedagogeille hän väitti, että se on vain tavallista marjamehua. Rex uskoi ja maksoi kiltisti 
koulumatkakassasta ja ihmetteli kun Venäjällä marjamehukin maksaa maltaita. Jessie joi varovasti, 
ettei humaltuisi. Loppuillasta hän oli pikkuhiprakassa mutta onnistui hyvin peittämään känninsä, sillä 
selvänäkin hän tapaa hassutella eli hän on aina syntymähumalassa. 
Kun he olivat palaamassa hotellille, niin Alexander Ulitsan ja Josif Stalin Putin Ulitsan risteyksessä 
Jessica nipisti Mikaelia takapuolesta ja nopeasti siirtyi Rexin toiselle puolelle, ettei paljastuisi 
nipistyksestä. Micke epäili Lenaa, joka virnuillen seisoi hänen vieressänsä, muttei välittänyt sillä hän 
itsekin pitää tuhdista huumorista sekä vekkuleista. Kun Micke on ikäistensä seurassa, niin silloin hän 
tapaa päästellä rivoja huudahduksia.  
 
Rex Holmgrenilla oli yllään punainen turkishihainen takki, joka huvitti oppilaita. Takissa ei ole yhtään 
alumiinia eli perinteinen kevättalvitakki. Moskovassa oli ihan mukavan lämmintä mutta melko usein 
satoi vettä. Leninin mausoleumi on ajat sitten purettu. Mausoleumin paikalla on valtava Stockmannin 
tavaratalo. Lenin-vainaa on haudattu Pietariin koska se oli äijän oma toiveensa ja nyt vihdoinkin tämän 
toive on toteutettu.  
 
Punaisella torilla on pieni torikirkko, Marina tserkov', joka on moderni rippituoli, jossa voi käydä 
tunnustamassa syntinsä. Siellä voi puhua tekoälyrobotille, joka lohduttaa ja lukee Isä meidän 
rukouksemme. Kun saapuu tähän pieneen torikirkkoon, niin silloin pitää sanoa avainsana Tovarishchi, 
jolloin tekoälyrobotti naurahtaa iloisesti ja alkaa kuunnella synninpäästöä.  
Jessican luokkakaverit tutustuivat torikirkkoon. Jokainen sai käydä sisällä, sillä sinne mahtuu kerralla 
vain yksi henkilö. Tämän pieni ulkohuussin kokoinen rakennus on äänieristetty, jotta synnintunnustus 
onnistuisi. Jessica kertoi tekoälyrobotille Johanne Haraldsenin tapauksesta. Robotti lohdutti, ettei 
tappo ollut hänen syytään vaan yksinomaan Rakelin. Lopuksi robotti kehui Jessicaa ja sanoi, että 
tulevaisuudessa tämä tapaa hyvin rakkaan kaksoisolennon. Jessica kiihottui ja halasi robottia.  
 
Seuraavaksi Jessican luokka tutustui muihin nähtävyyksiin kuten Kremliin, joka on tätä nykyään 
Venäjän kansallishistoriallinen museo. Valtiojohto on siirtynyt uusiin tiloihin; Siniy dom, siniseen taloon, 
joka sijaitsee keskuspuiston reunalla.  



Kremlissä on nähtävillä muinainen risteilyohjus, joka sojottaa kohti taivasta. Tätä nykyään Venäjällä ei 
ole yhtään toimivaa ydinasetta. Venäjä oli ensimmäinen suurvalta, joka luopui vapaaehtoisesti 
ydinaseista, jotta saisi hyvän maineen. Eikä aikaakaan, kun myös USA luopui omista ydinaseistaan. 
Sitten muut ydinasevaltiot seurasivat perässä. 
 
Tällä hetkellä maailman ainoa ydinase on YK:n hallussa, jota tullaan käyttämään ainoastaan uhkaavia 
meteoriitteja vastaan. Ydinkärki on sijoitettu Antarktikselle, koska se on neutraali demilitarisoitu 
vyöhyke.  
 
Tutustuttiin myös Moskovan pohjoispuolella olevaan Sergijev Posad nimiseen kaupunkiin, jonka 
keskustassa on tätä nykyään punaisia varastorakennuksia rivissä sekä paljon pikku putiikkeja ja 
kahviloita. He kahvittelivat Café Sharik nimisessä kahvilassa. Sitten kierreltiin keskustan 
tavarataloissa. Jessica osti paikallisesta Kooperativ Sokos tavaratalosta venäläisen musiikki-USB-
kalikan, jossa on tämän vuoden Venäjän Euroviisuedustaja Bit' bändin edustus kappale Svobodno, 
joka on laulettu venäjäksi ja ukrainaksi. Keväällä heti kun Mikael oli kehunut kappaletta, niin silloin 
myös Jessica alkoi sitä fanittaa ja nyt päätti ostaa bändin musiikki-USB-kalikan, jonka kannessa on 
bändinjäsenten ryhmäkuva; pörrötukkaisia naisia sekä yksi hyvännäköinen mies, Tim Krause. 
Ainoastaan Bit' kappale on kaksikielinen mutta muut kappaleet ovat vain venäjäksi. Euroviisukappale 
olisi muuten hyvä mutta siinä liikaa murretaan ukrainaa niin, että korvaan pahasti särähtää. 
Heti kun Jessica oli näyttänyt musiikkikalikkaansa Mikaelille, niin silloin tämä innostui kuuntelemaan 
sen musiikkisoittimella, joka hänellä oli mukana.  
Myöhemmin hotellissa Jessica esitteli kotoa ottamaansa musiikkikalikkaa, johon oli äänittänyt 
musiikkia radiosta. Yksi kappaleista on jämtlantilainen huumorikappale; Hoppa på släde, jonka esittää 
huumorilaulajatar Erika Förmycke. Kappaleessa lauletaan muun muassa kuinka kanootilla melotaan 
Indal joella sekä pitää katsoa tarkkaan kenen viereen asettuu istumaan reessä. Hän esitteli myös 
Mikaelille ja Mårtenille kappaleen Zumbada. Kappaleessa Erika Förmycke pilailee tämän hetken 
muotitanssin kustannuksella, että kuinka hän lätkäyttää reisiänsä yhteen ja tekee mieli tanssia. 
Erikalla on paksu ylähuuli mutta muuten hyvin ruipelomainen keski-ikäinen laulajatar, ainakin Jessican 
mielestä ja itse mielessään yrittää ajatella, ettei laulaja ole nainen eikä mies vaan uniseksuaali 
ihminen. Tuskin näin on, kun tämä keski-ikäinen laulajatar on naimisissa Andreaksen kanssa.  
Skandinavian senaatissa on samanniminen poliitikko, joka edustaa Coalitions Party puoluetta. 
Poliitikko Erika Förmycke on erikoistunut talousasioihin, kun taas laulajaa kiinnostaa huumorilaulut.  
Laulaja Erikan läpimurtohitti oli romanttinen Honung, honung sekä Löfvéns syltmunk. 
Mikaelista Erikan Zumbada vaikutti hauskalta ja nyökytti päätään musiikintahdissa. Yhtäkkiä 
musiikkisoitin meni rikki, sillä laite on yhdeksänvuotta vanha, jonka hän sai 
yksitoistavuotissyntymäpäivälahjaksi Kristianstadissa. Soittimen mukana oli neljän kappaleen USB-
musiikki-kalikka. Yksi kappaleista on Girls yhtyeen suuri hitti; Another drops of beer. Kappale on 
Jessicalle erittäin pyhä. Se on hänen ensimmäinen fanituksen kohde. Nyt kannettava musiikkisoitin 
sanoi sopimuksensa irti. Kotiin tultua hän aikoo ostaa isän tai äidin kanssa uuden musiikkisoittimen. 
 
Viikon kuluttua he lähtivät kotimatkalle. Lentoterminaalissa Rex pyysi Jessicaa kantamaan viinakassin 
tullin läpi, kun oli ostanut muutaman vodkapullon liikaa. Totta kai hän halusi auttaa pedagogiaan, jotta 
saisi mahdollisimman hyvät arvosanat todistukseensa.  
 
Hänellä on vielä vuosi aikaa, kun saa valkolakin. Oikeastaan spesiaalikoulun päästötodistukset ovat 
arvoltaan vessapaperia, jos sitäkään. Harmi kun suuri spesiaalikoulureformi ei ehdi valmistua Jessican 
opiskeluaikana. 
Rex on kiitollinen Jessicalle koska tämän ansiosta käytiin Sergijev Posadissa. Kaupunki on oikea 
unelma koulumatkakohteeksi koska siellä rakennuksissa on erikoinen arkkitehtuuri. Jessica oli lukenut 
kaupungista jostain matkalukulaite-esitteestä. 
Lentokentän Tax Free myymälästä Jessica osti äidille hienoa tšetšeenilaista rypäleviiniä. Isälle hän 
osti hyvätuoksuista Polikovskaya partavettä. Pikkusiskolle hän toi venäläistä Putler suklaata, jossa on 
veikeä maku; ei paha eikä erikoisen hyväkään. 
 
Såtenäsin lentokentällä Annki oli odottamassa tytärtään. Jessica tahtoi, että äiti ajaisi Mikaelin kotiin, 
jotta näkisi tämän uuden osoitteen Intaganissa. Totta kai Annki kyyditsi Micken kotiin koska haluaa olla 
kohtelias kaikkia ihmisiä kohtaan ja toivoo samaa myös tyttäriltään. Totta kai hän on iloinen, kun 
Jessica tahtoi järjestää kyydin koulukaverilleen eikä osaa aavistaakaan millaisen kyytirumban tytär 
aiheuttaa seuraavalla vuosituhannella. 
 



Mikaelin uusi kotiosoite on Annkibergsgatan. Jessica ajatteli, että joku lämmin kesäpäivä voisi 
potkitella potkulaudalla Intaganiin lempimään Micken kanssa. Hän ei osaa aavistaakaan, että kuinka 
paljon hän vihaakaan nykyistä idolia noin 26 vuoden kuluttua mutta ei mennä asioiden edelle. Tällä 
hetkellä häntä himottaa Micken kaksoisleuka, jolla on jatkuvasti sama imelä ilme ja kieli etuhampaiden 
välissä niin, että kielen pää näkyy huulien välistä. 
 
Annki ihaili kadunnimeä; kas kehveli, kun Intaganissa on katukaima, ajatteli hän sähkötupakka 
suupielessä väpättäen. Häntä huvittaa, kun Hullsjönissä sattuu olemaan korttelikaima ja Intaganissa 
katukaima.  
 
Intagan on melkein kasvanut Strömslundiin kiinni, välissä on luonnontilassa oleva metsikkö, E-
nelivitonen sekä Ängens gård. Intaganin ja Hjärtumin välissä on pieni metsikkö.  
 
Koulujenpäättäjäispäivänä Jessica tunsi haikeutta, kun Mikael sekä rakas hassuttelukaveri Mårten 
saivat valkolakit. Syksyllä hän saa etsiä uudet hassuttelukaverit. 
Lukion normaalipuolella olisi todella hyvännäköisiä skandiuroksia mutta Jessie ei uskalla ottaa ensi 
askeleita. Normaalirajoitteiset jätkät todennäköisesti torjuisivat hänet ennakkoluulojen takia ja 
haukkuisivat häntä funkikseksi, joka on toimintarajoitteisten yleinen haukkumasana.  
 
Myös Tim kaipaa Mickeä koska kerran viikossa pojat ovat käyneet kouluajalla uskontoryhmässä, KIP - 
Kristen i plugget. Siinä keskustellaan uskonasioista. Tim ihan uteliaisuuttaan aloitti KIP-ryhmässä. 
Ihme kun Jessican hälytyskellot ei soi, vaikka näkee ihan selvästi, että Mikaelilla on lahkolaisten 
kujeita. Sinänsä KIP ei ole mikään lahko mutta siitä on lyhyt matka helluntaisuuteen ja sitä kautta 
skientologiaan. 
 
Tässä kerran KIP-ryhmäläisiä haastateltiin Radio Götasvågorin kristillisessä perjantai-iltaohjelmassa, 
jonka Jessica kuunteli huoneessaan eikä uskaltanut sanoa vanhemmilleen, että ohjelmassa 
haastatellaan luokkakavereita, joiden joukossa on kyytiläinen, joksi hän on alkanut kutsua Mikaelia. 
Radiohaastattelussa oli mukana myös Mårten ja Tim. Jälkimmäisen moottoriturpa kävi ihan solkenaan.  
Mårten sekoili joissakin kohti. Mikael puhui hänelle tyypillisellä imelähköllä varovaisella äänellä.  
 
Päivää ennen päättäjäisiä oppilasassistentti Kristoffer Carlander ehdotti Jessicalle, että tämä ostaisi 
kukkia Mikaelille. Jessican mielestä ideassa oli munaa jopa kirjaimellisesti. Hän kävi Kristofferin 
kanssa ostamassa pienen ruusukimpun keskustasta, jonne on ihan kävelymatka lukiolta. 
Päättäjäispäivänä kun Jessica ojensi kukkaset Mikaelille, niin silloin tämän ilme oli 
näkemisenarvoinen; suu loksahti auki ja änkytti: "Makalöst, ihanko oikein ruusuja?" Jessica änkytti: 
"Juu, ruusuja, mitä muutakaan voisi ihana jätkä saada." Mikael kiitti kukista ja kutsui hänet 
sunnuntaikahville. Samalla hän vihkisi käyttöön uuden kodin. Jessican lisäksi hän kutsui myös 
Mårtenin ja Timin. 
 
Kun kotona Jessica oli kertonut, että se kyytiläinen kutsui hänet sunnuntaikahville, niin silloin Anders 
osti tyttärelleen neilikkakimpun tupaan tuliaiseksi.  
Anders olettaa, että Mickestä tulisi hyvä puoliso tyttärelle mutta siinä hän on väärässä, sillä Micke 
haluaa olla vain kaveri. Jos Anders tietäisi, että kyytiläinen on aktiivinen Skientologikirkossa, niin 
todennäköisesti kehottaisi tytärtään pysymään kaukana lahkolaisesta. Anders inhoaa lahkoja. 
Lahkoiksi hän luokittelee kaikki uskonyhteisöt paitsi evankelisluterilaista kirkkoa. 
 
Sunnuntai-iltapäivällä Jessica meni Mikaelin luokse bussilla koska hänellä on koulun antama ilmainen 
bussikortti, jolla voi kulkea vapaa-aikana sekä kesälomalla. 
Hän meikkasi huolellisesti ja pukeutui parhaimpiinsa, jotta olisi edustavan näköinen. Potkulaudalla hän 
ei mennyt koska Intaganiin on melkoinen matka sekä kukkakimppuakin on helpompi kuljettaa 
bussissa. 
Tämä pieni kahvittelu jäänee viimeiseksi kerraksi, kun he näkevät toisiaan koska Jessie ei ole kovin 
sosiaalista tyyppiä. Kyllä kai hän olisi tervetullut Mikaelin luokse mutta vain kaverina. 
Syksyllä kun koulut alkavat, niin silloin hänellä ei enää ole hassuttelukaveria. Kylläkin pedagogien 
kanssa voisi kujeilla mutta sehän ei ole sama asia kuin nuoret jätkät. Pedagogit mielellään kujeilevat 
oppilaidensa kanssa ja se on erittäin vahingollista koska silloin oppilaat saavat vääränlaisia signaaleita 
ihmisten ilmoilla käyttäytymisestä. Työpaikoilla voi hyvinkin tulla ongelmia, kun oppilaat luulevat, että 
myös siellä voi hassutella miten sattuu.  
 



Toistaiseksi Jessican työharjoittelupaikoissa sekä kesätöissä on mennyt erittäin hyvin niin, että 
ammatinvalinnanpedagogi Ester Hansson yrittää etsiä parhaimpia työpaikkoja Jessica Stenigille sillä 
vuoden kuluttua tämä lopettaa lukion. 
 
Kun Jessica ojensi neilikkakimpun Mikaelille, niin silloin tämä naurahti: "Risti katossa, taasko sinä tuot 
kukkia?" johon Jessica naurahti pienoinen puna poskilla: "Visst, totta kai kukkia pitää olla uudessa 
kodissa!" Mikael näytti koulussa saadut kukkaset, jotka hän oli laittanut olohuoneen hyllykköön 
kuivumaan. Hyllyssä oli muutama lukulaiteromaani, sillä Micke on innokas lukija. Parhaillaan hän 
lukee alun perin venäläistä jännitysromaania nimeltä War Plays. Romaanista on tehty myös elokuva, 
jonka Jessica on nähnyt muutama vuosi sitten. 
 
Mikaelin pienessä keittiössä juotiin cappuccinoa suussa sulavien Åsakan pikkuleipien kera. 
Kahvittelun jälkeen Micke esitteli superinteraktiivista älytelevisiota. Katsoja voi pukeutua datapukuun ja 
datakypärään, jolloin tuntee olevansa mukana televisiolähetyksessä. Kun on esimerkiksi uutiset, niin 
silloin tuntee seisovan uutistenlukijan edessä. Jessica ei ole ennen nähnyt tällaista älytelkkaria ja 
naurahti: "Kaikkea ne japanilaiset keksivätkin!" Mikael naurahti: "Nää då, tämä on ihan kotimaisen 
Andersen Mobilen valmistama." 
 
Andersen Mobile on johtava elektroniikkajätti, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Själlannin saarella, 
Centstadin länsipuolella, Keglenesin kaupunginosassa. Yritys valmistaa älytelevisioiden lisäksi 
datapukuja sekä takkipuhelimia. 
Takkipuhelimet ovat ohueen silkkitakkiin integroidut matkapuhelimet, joiden povessa on puhelimen 
ohjauspaneeli. Takkiin kuuluu pienet langattomat nappikuulokkeet sekä erittäin tehokas mikrofoni. 
Takkipuhelimet ovat vielä toistaiseksi melko painavia ja kömpelöitä mutta varmasti ne vielä kevenevät. 
Andersen Mobilen toimitusjohtaja on Yim-Azo Ollila. 
 
Myös tänä kesänä Jessica oli kesätöissä kaupungintalon kopiointikeskuksella. Tällä kertaa hän ei 
enää piirrellyt mutta vahinko oli jo tapahtunut, sillä Ragnhild piilottelee viimekesäisiä sepityksiä 
jossakin kopiointikeskuksen kätköissä. Kun Jessica kyseli piirustustensa perään, niin silloin 
entisestään lihonut Ragnhild naurahti: "Heh, piirustuksesi olen skannannut federaation 
kansallisteatterin digiarkistoon!" ja nauroi oikein räkäisen naurun, kun blondi niin kovasti tahtoi 
piirustuksiaan takaisin. Jessie ei sentään ole niin tyhmäblondi, että uskoisi moiseen selitykseen: "En 
usko, ota ne esiin!" Ragnhild naurahti päätään puistellen: "Fy faan, mitä sinä sanoa? Ota ne esiin, hyi 
olkoon!" ja nauroi niin, että valtavat läskiset rinnat hytkyivät kilpaa läskimahan kanssa. Jessie jatkoi: 
"Kyllä sinä tiedät, että mitä tarkoitan... ota esiin!" jolloin Ragnhild leikillään raotti puseronhelmaa:  
"Okei då, tässä näet minun läskiset tissini!" Jessica kääntyi selin ja sanoi: "Minä en sentään ole 
mikään lesbo, niin hauskaa ei pidä olla!" Ragnhild nauroi ihan katketakseen niin, että sylki valui 
kopiointisalin siniselle muovilattialle. Lenakin alkoi nauraa, kun oli seurannut sivusta blondin ja 
läskiakan hullun hassua keskustelua. 
 
Jessica huomasi, että IT-osastolla, aivan seinän takana, työskentelee Moses Lindh, joka myös oli 
kesätöissä. Enää Jessie ei tunne yhtään rakkautta tätä kohtaan. Nyt hän tuntee katkeruutta ja inhoa 
koska tämä ei suostunut ottamaan tarjottua rakkautta vastaan, vaikka aluksi niin kovasti tyrkytti 
itseään. Jessica ei tiedä totuutta flirttailuun mutta alkaa pikkuhiljaa aavistaa, että se taisi olla 
teeskentelyä ja toisten tunteilla leikkimistä. Hän päätti, että nyt on puhumiset puhuttu ja päätti olla 
noteeraamatta tätä kirppumaista, ruskeasiilitukkaista jätkää, jonka tukka poisti rakkaustunteet syksyllä 
2988. Nyt jälkiviisaudella ajatellen Jessica ei käsitä, että mikä kumma häntä silloin yläasteella viehätti 
tässä kirppumaisessa mulkerossa. Moses ei ole edes komea vaan päivänselvä tursake. Ajatella, olen 
ollut rakastunut tursakkeeseen, kuten hän itse mielessään ajatteli samalla, kun istui Ragnhildin 
vieressä IT-osaston keskipöydän reunalla. 
 
Moseskaan ei välittänyt Jessicasta. Kun hän huomasi, että naapuriosastolla työskentelee se tuijottava 
blondi, niin silloin hän melkein menetti yöunet mutta pian saattoi huokaista helpotuksesta, kun likka ei 
enää välittänytkään hänestä. Tosiaan korvanlehti on värähtänyt, ajatteli Moses Lindh. Hän itse 
mielessään ajatteli, että ehkä likka on rakastunut johonkin toiseen.  
 
Moseksella on tyttöystävä Sjuntorpissa. Hän suunnittelee muuttavansa tyttöystävän luokse ja ostaa 
omakotitalo samasta kaupunginosasta. Sjuntorp on Tvåstadin eteläinen kaupunginosa, joka on suurin 
piirtein samoilla leveysasteilla Intaganin kanssa. Sjuntorp on kasvanut kiinni Lilla Edetiin.  
 



Silloin tällöin Ragnhild käy IT-osastolla rupattelemassa IT-teknikoiden Robert Koppin ja Olga 
Lindbergin kanssa. Robert on harmaatukkainen silmälasipäinen käheä-ääninen suurtupakoitsija. Juuri 
vahvojen sähkötupakkapatruunoiden takia hänelle on tullut käheä pornoääni. 
 
Olgalla on noita-akkamainen kyömynokka sekä lyhyeksi leikattu tummanruskea otsatukka. Hänen 
suuri paheensa on päivittäinen köhiminen ja rykiminen. Robertia sekä kopiointiteknikoita vituttaa Olgan 
päivittäinen rykiminen mutta kohteliaisuuttaan eivät halua ottaa asiaa esille esimiesten kanssa koska 
rouva Lindberg on melkoinen selkään puukottaja ja mikä pahinta; hän on IT-osaston päällikkö mutta 
on vain ajankysymys, milloin menettäisi tittelinsä.  
 
Ragnhild tapaa istua IT-osaston keskipöydän reunalla ja käynnistää sähkötupakan, vaikka 
kaupungintalolla on tupakointi kielletty. Täällä IT-osastolla tupakointi onnistuu koska täällä ei jostain 
syystä ole palovaroittimia. Kopiointikeskuksella on useita paloilmaisimia palonarkojen 
kopiointipatruunoiden takia. 
 
Eräänä kesäpäivänä, kun Ragnhild ja Jessica istuivat IT-osaston keskipöydän reunalla, niin silloin 
Moses rykäisi ujosti ja vilkuili Jessicaa, joka tapaa tulla Ragnhildin perässä joka paikkaan, jonne tämä 
lihavatankki menee koska haluaa olla näkösällä, jotta saisi työtehtäviä. "Toi likka tuossa on minun 
entinen luokkafrendini..." ja katsoi otsarypyssä Jessicaa ja sitten jatkoi: "Koulussa se ihan jatkuvasti 
tuijotti ja jopa meinasi raiskata minut." 
Ragnhild katsahti punastuvaan Jessicaan ja naurahti: "Jaahas, sellainenko tuo Jessie-bessie onkin. 
Sinä taidat olla melkoinen raiskaajapimu!" ja puisteli päätään ja hoki: "Sicket folk!" Jessica alkoi 
änkyttää monotonisella äänellään: "Äh, Moses vaan laskee leikkiä, se skoijaa." johon Ragnhild:  
"Mä tunnen sinut... Kukaties kohta käyt minuunkin käsiksi." ja siirtyi vähän kauemmaksi. Jessie alkoi 
änkyttää: "Minä en ole lesbo vaan ihan tavallinen heteroseksuaalinen nuori nainen." Ragnlilta pääsi 
räkänauru: "Kyllä sinussa taitaa olla lesbon kujeita, sicket folk!" ja puisteli päätään. Jessica ajatteli itse 
mielessään sanaa lesbo; eipä mikään kaksinen sana, ajatteli hän. Sanasta hänelle tulee mieleen 
läskinen käsivarsi, joka oikein hyllyy. 
 
Eräänä Juni torstai-iltana Jessica käväisi Basic yhdistyksen tupaillassa siinä toivossa, että näkisi vielä 
Mikaelia ja Mårtenia mutta turhaan. Pojista ei näkynyt jälkeäkään. Paikalla oli ainoastaan Gerd 
Gustafsson, mutta Jessicaa ei kiehdo tämän seura.  
 
Tänä iltana yhdistyksessä on uutislukulaitelehti TTELA:n reportteri tekemässä juttua koska Basic on 
useita satoja vuosia vanha ja yhä porskuttaa. Tvåstadin Basic yhdistyksen juuret ovat vuonna 1989 
perustetussa DUF-yhdistyksessä, joka sittemmin yhdistyi Grunden yhdistyksen kanssa, kun DUF:in 
tulisielulla alkoi ikä painaa. Tulisielu oli Bertil Johansson, jota muistellaan tämän kuolinpäivänä 
lemmennamipalaleivoksilla. Bertil menehtyi myöhäissyksyllä 2020, kauan sitten.  
Leivosten resepti opetetaan kaikille uusille jäsenille. Näin kertoi TTELA:n mikrofoniin nykyinen tulisielu, 
Birgitta Johansson. Hän jatkoi, että 2010-luvun lopulla DUF-yhdistys kuukahti joksikin aikaa ja sitten 
muutaman vuosikymmenen kuluttua Grunden-Basic uudelleen perusti yhdistyksen nimellä Basic.  
Birgitta Pirre Johansson on sukua vanhalle Berralle. Pirre kertoi kaiken tämän paikallisen 
uutislukulaitelehden suorassa nettilähetyksessä, joka tullaan julkaisemaan huomisessa 
lukulaitelehdessä.  
 
Jessica on monesti herkutellut Bertil-leivoksella. Hänestä se on hyvänmakuista, vaikka on aivan liian 
imelää. Jessica mieluummin herkuttelisi Kristian-leivoksilla Nissen kainalossa mutta niitä ei ole 
saatavilla Kristianstadin ulkopuolella. 
 
Tänään tupaillassa oli juhlakilpailuja kuten esimerkiksi, että kuka kykenee laskea narun päässä 
roikkuvan kynän pulloon ilman käsiä. Jessica päätti osallistua tähän hassuun kilpailuun, jotta pääsisi 
lukulaitelehteen sekä nettitelevisioon. Hän toivoi, jos Micke näkisi ja kiihottuisi.  
 
Hän ei tullut ajatelleeksi, että myös sukulaiset voivat nähdä hänet silmälasit päässä. Voi kamalaa! 
Jessica tälläytyi itsestään liikkuvan kamerarobotin lähelle, jotta varmimmin tulisi kuvatuksi. 
Kynän laskemiskilpailun voitti Phantom Nilsson, jolla on paksut pullonpohjasilmälasit sekä hassu 
siilitukka. Naamavärkki on melko oksettava mutta poika ei sille mahda mitään. Hänen 
silmälaseissansa on samanlaiset pyyhkimet kuin Mikaelilla. Pärstäkerroin iljettää Jessicaa eikä sen 
vuoksi halua tehdä lähempää tuttavuutta. Hän kuuli sivukorvalla, että Phantomilla on pikkusisko Disa, 
joka käy spesiaalileikkikoulua, sillä suvussa on toimintarajoitteisuutta.  



Jessie ei osaa aavistaakaan, että 3000-luvulla tulee tapaamaan tytön ja millaisia tunteita tapaaminen 
herättämään.  
 
Jessican rillit ovat hieman vinossa. Tämä johtuu siitä, kun ei ole tottunut pitää silmälaseja päässä.  
Koulussa pedagogit ovat liian kohteliaita eivätkä välitä kuinka oppilaiden silmälasit ja vaatteet istuvat. 
Oppilaat saavat röksöttää miten sattuu, kunhan vaan on säädyllisesti pukeuduttu. 
Nyt kun Jessica yritti laskea narun päässä roikkuvaa kynää pulloon, niin hänen oljenvaalea tukkansa 
roikkui sivuilla ja suu oli irvistyksessä. Hän näki vieressä olevalta kuvaruudulta filmauksen, joka meni 
suoraan nettiin. Ruudun alapuolella pyöri teksti; Sinä tiedät, että se on vaikeaa mutta sinä osaat! 
 
Jessica ei tiennyt, että kopiointiteknikko Ragnhild oli juuri silloin paikallislehden nettisivulla ja näki 
tämän suoran nettilähetyksen ja huomasi kuinka se hassu blondityttö yritti laskea kynää pulloon. 
Seuraavana päivänä töissä hän nauroi: "Jessie, sinä olet melkoinen linssilude! Mitä sinä oikein teit? 
Kynä roikkui persuksista!" ja näytti pysäytyskuvaa lukulaitelehden näytöltä. Jessica ujostellen selitti, 
että eilen illalla oli käväissyt hieman kilpailemassa eräässä vapaa-ajan yhdistyksessä. Hän ei iljennyt 
mainita, että kyseessä oli toimintarajoitteisten yhdistys, vaikka nettilehden sivulta näki selvästi, että 
mistä yhdistyksestä oli kysymys. 
 
Koko Julin Jessica sai pitää kesälomaa. Päivää ennen suunniteltua Hallonbon ja Nordkappin matkaa 
Stenigit kävivät Uddevallan Torpin kauppakeskuksella ostoksilla. Torpin kauppakeskus on seudun 
vanhimpia. Uddevallan keskustan ja Torpin välillä on köysirata sekä paikallisjuna. Käytännössä Torp 
on kaupungin uusi keskusta. Köysirata kulkee Uddevallan matkakeskuksen ja Killebo omakotialueen 
kautta Torpille.  
 
Torpilta pois lähtiessä, Torpin suurimmassa kiertoliittymässä, tapahtui peräänajo. Valkoinen Ford 
Extra ajoi Stenigien perään. Onneksi ei tullut isompia henkilövahinkoja kuin Annkin selkä kipeytyi.  
Ford Extran takapenkillä istui kaksi keski-ikäistä naista, jotka rupattelivat keskenään ja antoivat 
automaattiohjauksen kuljettaa autoa. Automaattiin tuli häiriö eikä auton tutkajarru jostain syystä 
toiminut vaan rysäytti päin Stenigien autoa. Andersin oli pakko painaa jarrua, kun kiertoliittymässä 
musta urheiluauto yhtäkkiä pysähtyi kiertoliittymään. Hän näki auton apumiehen puolella 
vaaleatukkaisen tytön reuhaamassa; suu kävi ärhäkästi ja takoi auton hanskalokeron kantta. Ratin 
takana istui puoliksi kaljuuntunut mies, jolla suu oli mutrussa. Anders muisti useasti nähneen saman 
urheiluauton, jonka merkkiä on vaikea tulkita. Ehkä itse rakennettu, ajatteli Anders samalla, kun teki 
äkkijarrutuksen. Samassa Ford Extra rysäytti perään. Anders avasi oven ja meni katsomaan kolari 
jälkiä. Sitten hän katsoi kiertoliittymään päin. Musta urheiluauto oli lähtenyt.  
 
Kolarin sattuessa toinen naisista kysyi kummissaan, että mikä rusahti, johon toinen hysteerisenä 
vastasi, että sattui kolari. Sitten nainen, joka on auton omistaja, nousi vapisevin polvin autosta ja pyysi 
anteeksi peräänajon uhrilta, joka esittäytyi Andersiksi.  
Sitten tehtiin vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen matkapuhelimella. Nainen tunnusti, että kolari on 
hänen syytänsä, sillä peräänajo on aina peräänajajan syytä. Automaattiohjaukseen ei pitäisi luottaa 
niin paljon, että istuisi takapenkillä. Pääasiahan on, ettei tullut henkilövahinkoja eikä poliisi ollut 
näkemässä, jolloin nainen olisi saanut sanoa ajokortilleen Hej då. 
 
Stenigit pystyivät ajamaan kotiin ja seuraavana päivänä Anders vei auton Rolls Roycen 
merkkikorjaamolle Mellerudiin. Korjaamon yhteydessä on Rolls Roycen autokauppa. Sieltä on auto 
ostettu.  
Sitten hän kävi ostamassa romuttamolta tilapäisen kesäauton, vihreän Ford Focuksen. Auton katto on 
lommolla. Tällä vanhalla kesäautolla Stenigit eivät tohtineet lähteä lomamatkalle Hallonbohun ja vielä 
vähemmän Nordkappiin. Ajatella jos auto leviäisi keskelle vilkkaasti liikennöityä moottoritietä, kuten 
silloin Ukrainan matkalla. 
Oli tarkoitus Hallonbon lisäksi käydä Nordkappissa Felixin perheen kanssa mutta suunnitelmiin tuli 
muutos kolarin takia. Felixin perhe päätti lähteä omin porukoin Nordkappiin. Felix lupasi filmata niin 
paljon kuin mahdollista suoratoistopalveluun, jotta Andersin perhe näkisi Nordkappin upeita maisemia. 
Annki ja Astrid päivittelivät, että jopas on tyypillistä, joka kerta, kun suunnitellaan yhteistä autolomaa, 
niin aina autot alkavat temppuilla.  
 
Andersin perhe päätti mennä lentäen Hallonbohun koska Lisbeth kuitenkin odottelee heitä hyvin 
hartaasti niin, että pettymys saattaisi koitua kohtalokkaaksi tälle vanhalle mummelille. 



He menivät lentotaksilla Såtenäsin lentokentältä Hallonbo-Baltnäsin lentokentälle. Tätä nykyään 
lentotaksit eivät enää ole kovin kalliita eli tavallisella työläisperheelläkin on sellaiseen vara. 
 
Hallonbo-Baltnäsin lentokentällä Edward oli odottamassa vanhan kuluneen sähkönsinisen Hayosiko 
Rixin kanssa. Hayosiko on japanilainen automerkki, jotka olivat hyvin tavallisia Pohjois-Euroopan teillä 
vielä 2970-luvulla mutta sittemmin ne alkoivat kadota. Kyllä Hayosiko Rixit ovat ihan hyviä ajokkeja, 
mutta niissä on kehno jousitus niin, että tuntuu kuin olisi jäniksen selässä. 
Jämtlandissa vielä näkee runsaasti Hayosikoja koska siellä on paljon alhaisesti palkattuja, joilla ei ole 
vara parempiin autoihin. 
 
Vuokralainen Eric Björknäsillä on vanha kulunut kakanruskea Hayosiko. Andersia hävettää, kun 
tuollainen romuläjä seisoo talon edustalla mutta onneksi lähialueen asukkaat tietävät auton kuuluvan 
journalisti Björknäsille. 
 
Stenigit yöpyivät Edwardin luona muutaman yön koska he eivät kehdanneet olla toisten riesana 
pitempään, vaikka Edward ja Erin yrittivät houkutella olemaan pitempään. 
 
Tällä kertaa Andersin ja Annkin ei tarvinnut käydä Götessoneilla kylässä koska heillä ei ole autoa eli 
Johan ja Birgit eivät tienneet heidän olleen kaupungissa. 
Annki vannotti Eriniä olla sanomatta mitään Birgitille, että he ovat pikakäynnillä. Sinänsä Götessoneille 
ei olisi pitkästi sillä hehän asuvat saman kadun varrella, mutkan takana. Annki ei uskalla mennä ilman 
autoa Götessoneille koska silloin olisi vaarana, että Johan houkuttelisi Andersia juopottelemaan. Hän 
on huomannut, ettei alkoholi sovi ukolle sillä tämä alkaa heti mököttää ja haastamaan riitaa. 
Sama juttu myös Mats Stenigin kohdalla, jonka kesämökille ei oikein haluta mennä ilman autoa juuri 
ryyppäämisvaaran takia.  
 
Useana kesänä Birgit on houkutellut Annkia huurteiselle Den Långe Daniel krouviin, jossa usein 
esiintyy tyttären bändi. Sinänsä Annkilla ei olisi mitään Birgitiä kohtaan mutta ongelmana on 
kausijuoppo Johan, joka saattaisi höynäyttää Andersin vetämään perseet olalle. Kännipäissään 
saattaisi tulla meteliä niin, että Bengt Skinnarp kuulisi ja tulisi Götessonin puutarhaan katsomaan ja 
ehkä tunnistaisi Annkin. Silloin Annkilla olisi vaikeuksia selittää, että minkä takia oli yhtäkkiä kadonnut 
ja alkanut tätä vältellä. Ajatella, jos hän itse siideripöhnässä erehtyisi menemään Skinnarpeille 
flirttailemaan. Jo ajatuskin pistää vilunväreet juoksemaan selkäpiissä. 
 
Monesti juhannuksena Ollen ja Boelin mökillä on nähty kuinka alkoholi vaikuttaa Andersin 
keskushermostoon. Boel on pelonsekaisilla tunteilla katsonut kuinka viina vaikuttaa keskimmäisen 
pojan sydänhermoon, ja on siitä kertonut Annkille.  
 
Riittää mainiosti, että Edward ja Erin tapaavat usein tarjota alkoholipitoisia juomia mutta heillä on 
sentään jonkinlainen tolkku. 
Edwardin kylpyhuoneessa, suuren kylpysaavin takana, on kannabissäkkejä. Hän tapaa silloin tällöin 
leipoa kannabiskeksejä, joissa on pieni määrä kannabista. 
Annki pelkää, jos aviomies innostuisi herkuttelemaan veljen kannabiskekseillä. Ei koskaan tiedä 
kuinka kannabis vaikuttaisi tähän, kun jo viina heikentää tämän sydänhermoa, kuten Annki tapaa 
pohtia, samalla, kun istuu veljensä sohvalla. 
Edward ei viitsi tarjota kannabiskeksejä siskon tyttärille koska hehän ovat vanhempiensa seurassa. 
Ehkä jos tytöt olisivat ilman vanhempiaan, niin ehkä silloin voisi tarjota maistiaiset.  
Edward myös epäröi tarjota kannabiskeksejään Jessicalle, kun tietää tämän olevan lapsellinen ja 
toimintarajoitteinen. Hän pelkää, jos Jessie möläyttäisi koulussa, että enon kylpyhuoneessa on paljon 
hamppua. Sinänsä Kannabis ei ole kovin kiellettyä mutta yksityishenkilöt eivät saisi leipoa 
kannabiskeksejä. Niitä voi ostaa alkoholimyymälöistä, kuten Altia Shopista pienissä pakkauksissa, yksi 
paketti per lärvi. Altian kannabiskeksit on valmistettu valvonnan alaisuudessa ja niiden valmistusaineet 
tarkoin tarkistettu.  
 
Kuten tavallisesti enon luona Jessicaa jännittää, jos Fredrik-serkku tulisi käymään isänsä luona. 
Sisimmässään hän niin toivoo mutta silti pupu on vallannut Jessican housut. Enon olohuoneen 
hyllyssä on tämän lasten videokuvat digitaalisissa valokuvaraameissa. Jessica katsoo vaivihkaa 
ainoastaan enon vanhinta poikaa samalla, kun päässä alkaa soida Mynte og William teinirenkutus.  


